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Salon pohiStva v Ljubljani
Salon pohistva je za nami. Vsako drugo leto zavihrajo zastave
razlicnib podjetij pred Gospodarskim razstavgcem v znak, da
je prisel cas, ko pohistveniki prikazejo svoje nove doseZke in se
pomerijo v tekmi za vecja primanja strokovne zirije na eni in
obcinstva na drugi strani.
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Brest je razstavljal v »skupini
devetih« v bali A. »Skupino devetih« sestavljajo podjetja, ki so
izven trgovsko-proizvodnih organizacij. l'o so: Brest, Meblo, MarIes, Novoles, Stol, Javor, Lesonit
in Tapo. Skupaj jib je osem, ime
»skupina devetih« pa se je ohranilo se od prejsnjib beograjskih
nastopov.
Nas dom iz Maribora je dan
pred otvoritvijo salona organiziral tiskovn okonferenco, na kate·
ri so predstavni.ki podjetij »skupine devetih« obrazloZili probleme, ki so v pohistveni stroki in
posredovali predloge k ozivitvi
domacega, pa tudi izvoznega
trga. 0 konferenci, na kateri je
bilo vecje stevilo novinarjev, so
porocali casopisi in radio.
Brest je razstavljal na 300 kvadratnih metrih. Razstava jc bila
urejena na svojstven nacin, ki pa
je na koncu koncev pozel dolocena priznanja. v cern je ta svojstvenost? Celne strani paviljona
so bile zaprte, na njib pa je bil
umetniski napis 200m - poglejte od bliZe! Celotni prostor je bil
pregrajen v separatne ambiente,
sredi paviljona pa je bil pet metrov visok zaslon za projiciranje
diapozitivov in filmov light
show ob spremljavi glasbe. V tem
prostoru smo razstaviil stole in
fotelje Larsen, za katere smo tudi dobili PRIZNANJE. Ostali prostar pa je bil opremljen s kuhinjo VEGA-(;0 in raznimi variantami doevne sobe POLONA. Raz·

~-

t.

z

D

)-

•z
r
l
)

i

iI.

,_

.-

e
I.

,1-

e
1
I,

i
:l

·-

e
J

'·e
t1
II

II

e
I,

.,
.,

(

I

a
n

licna povrsinska obdelava, v vee
razlicnih oblikah prikazani enaki elementi so dajali razstavi posebno odliko. Posebne pozomosti
je bila delezna tudi kuhinja VEGA-60, opremljena z·najsodobnej-·
simi kuhinjskimi pripomocki.
Iz beznega pregleda ankete, ki
se ni obdelana, lahko razberemo,
da so obiskovalci zadovoljni.
Mnogi so napisali: fantasticno lepo! Res da nismo dobili zlatega
spoja, dobili pa smo priznanje
obcinstva obiskovalcev
mnozice prihodnjib kupcev. Pa
ne samo to, dobili smo potrdilo
ideje, da je mogoce tudi z bolj
preprosto, a ucinkovito oblikovanim pohistvom doseci zadovoljstvo potrosnikov.

Salon pohistva 1971 je pokazal
novi napredek v oblikovanju pohiStva, od najdrznejsih sestavljenk do tapeciranega sedeinega
pohiStva. Kvalitetna raven selahko v vecini meri z razstavljenimi
izdelki, ki jib sreeamo na sejmih
v KO!nu, Parizu in Milanu.
Znova pa se je postavljalo
vpra5anje, ali junijski termin
ustreza tovamam, pa tudi potrosnikom in trgovcem. ze dolgo smo
mnenja, da termin ni pravi. To
pa potrjuje tudi dejstvo, da je
bil obisk relativno slab in da je
sejem obiskalo zelo malo tujih
kupcev. Pa tudi domaci niso bili
posebno aktivni. Sejem je koncan. Pokazali smo pot nase pri·
bodnje usmeritve.
D. Trotovsek

Z otvoritve salona pohistva v Ljubljani

lzvoz v sedanjih razmerah
Slovenska lesna industrija je
v prvib treh mesecib po podatkib Gospodarske zbomice izvozila za 8,6 milijona dolarjev in je
med izvozniki na drugem mestu,
takoj za kovinsko industrijo. Izvoz je v primeri s I. kvartalom
1970. leta viSji za 10,6 odstotka.
Podatki o I . cetrtletju pa ne
dajejo prave podobe o obsegu izvoza, saj je znano, da le-ta obieajno - do sedaj je bilo to pravilo - nara~ca tja do konca tretjega tromesecja. .
Izvoz je skoraj v celoti usmer·
jen na konvertibilno podrocje,
kar daje slovenski lesni industri·
ji poseben pomen.
Problematika izvoznikov pa ni
majbna. Na videz je izvoz celo

vecji kot lani. Glavni problem, ki
tare izvoznike in ki vpliva, da iz.
VOZ oi se vecji, je nestimulativ·
nost pri izvozu. To pa povzroca
cedalje manj~i interes za izvoz.
Z devalvacijo lesna industrija ni
nicesar pridobila. Nasprotno, nje·
ni izdelki so na zunanjem trgu
postali nekonkurencni. Posli se
zakljucujejo v skodo akumulativnosti, vendar s tendenco dolgo·
rocnega poslovnega sodelovanja.
Te tendence pa ne zagotavlja noben druibeni ukrep.
Letos deluje poleg zniianih preroij ob devalvaciji na financni rezultat tudi povecanje cen, pa naj
bo iz uvoza ali z domacega trga.
Uvozni materiali so se podraZili
za vee kot 20 Ofo, domace surovine

za 10 Dfo, transportne usluge za
30 Ofo in tako naprej. Teioja po
novih oblikall dogovarjanja je
prinesla - oziroma se napovedujejo - se nove podraZitve. Taks·
nih skokov v povecanju ceo ne
prenese nobena v izvoz usmerjena proizvodnja oziroma ni trii~ca, ki bi Iahko sprejelo nenormalno in skokovito povecanje
ceo.
Proizvajalec, usmerjen v izvoz,
se je tako znasel v slepi ulici, tu·
ji kupec pa ni sentimentalen do
dobaviteljevih tezav. Pa tudi novih kupcev ni, kl bi bili tako sentimentalni.

Ker ima naSa druiba interes
cimvec izvaiati, potem bi moral
biti ta interes stimuliran, ne pa
da ostaja samo pri obljuball korekcija tega ali drugega odstotka
pri carini in podobno. Drugic zopet slisi~, da je izvoz nujno zlo,
da smo zaradi velikih kapacitet
sami po sebi prisiljeni izvaiati.
Ta problematika terja nujno
resitev s tem, da se popravi izvozna stimulacija v taksni ali
drugaCni obliki, da vzbudi interes izvoznikov. Menim, da ni mogoce dovoljevati stagoacije obsega proizvodnje, zmanjsevanja zaposlitve oziroma izgub v poslovanju.
D. Trotovsek

PRAV JE, DA SE OB 4. JULIJU, DNEVU BORCA, ZA TRENUTEK ZAUSTAVIMO V HITREM
RITMU SODOBNEGA ZIVLJENJA IN HLASTANJU ZA VSAKDANJO SRECO IN SE V MISLIH POSVETIMO NAJSLAVNEJSEMU OBDOBJU NASE
ZGODOVINE. 0 TEM OBDOBJU
JE BILO IZRECENIH :lE NESTETO BESED, POPISANEGA
MNOGO PAPIRJA, TAKO DA
NEKATERI OCITAJO, KAKO GA
PRETIRANO GLORIFICIRAMO.
PA VENDAR JE SE PRE MALO
:liVO V NASI ZAVESTI IN NASEM VSAKDANJEM DELOVANJU.
:lALOSTNA JE KNJIGA NASE
ZGODOVINE. STRAN ZA STRA·
NJO PRIPOVEDUJE 0 PORAZIH, ZATIRANJIH, HLAPCEVSTVU, PA TUDI 0 KREPITVI
UPORNE PEST!. IN TA PEST
JE UDARILA PRED TRIDESETIMI LETI, VZELA JE TISTO,
KAR JE SAMO NASE, PRIBORILA JE SVOBODO.
SVOBODA ... KAKO CUDOVJTA BESEDA! PRE MALO JO ZNA-

MO CENITI; CENITI JO ZNA
TISTI, KI SE JE BORIL ZANJO.
POZABLJAMO, DA JE IZ TISTIH
VIHARNIH DNI REVOLUCIJE
IN OSVOBODILNEGA BOJA
ZRASLA NASA SEDANJOST,
POZABLJAMO NA SVETLE IDEALE, ZA KATERE JE PRETEKLO TOLIKO KRVI. TONEMO V
VSAKDANJOST IN POZABLJAMO NA VREDNOTE, ZA KATERE SO SE BORILI IN JIH
USTV ARJALI NASI BORCI.

)·

Brestovl izdelki so vzbudili veliko pozomost obiskovalcev

IN ZATO SE VELJA ZAMISLITI V TA CAS, NE SAMO OB
PRAZNIKU DNEVA BORCA,
AMPAK MORA BITI V NAS NENEHNO PODZAVESTNO PRISOTEN. OB PRAZNIKU, KI GA
SLAVIMO PONOSNI NA NASO
PRETEK.LOST IN ZAVZETI ZA
SRECNO PRIHODNOST, PA
PRISRCNE CESTITKE IN TOPLA ZAHVALA VSEM BORCEM,
AKTIVISTOM IN DRUGIM UDELE:2:ENCEM
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA.
UredniStvo
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RaCunalnik daje vedno vee informacij
Nas racunalnik IBM - model
25 Je instaliran ze od 19. novembra 1970. Dobrega pol leta ze ele.ktronski mozgani premlevajo poaat.ke, ki nastajaJO v naSem poslovanju. Strojne ure, ki jih racunalnik avtomaticno reg1strira,
iz meseca v mesec narascajo. Ker
je najemnina precej snja, prav taKO pa tudi ostali stros.Lei, Jeprav,
aa povemo, .katere koristne informacije nam racunalnik ze daje in katere bo dajal v bliZnji prinodnosti.
Doslej so zbrani podatki o m at erialih in izdel.kih, poda tki o
k upcih, podatki 0 narocilih kupcev. Ti podatki tvorijo osnovo za
obdelavo p odatkov o kupcih, o
izdelkih in materialih.
Redne obdelave, ki tecejo na
racunalniku, so naslednje:
Izpisovanje vseh pregledov o
izdelkih, materialih in kupcih, ki
so urejeni in izpisani tako, da se
.sluzbe, ki te podatke rabijo, iz
njih hitro znajdejo. Obdelava vsega prometa - gibanj izdelkov in
materialov. Na podlagi gibanj izpisujemo naslednje preglede:
- pregled zalog izdelkov in materialov, .
- preglede prometa po vrstah
in skladiscih,
- preglede zalog izdelkov in
materialov po kolicini in vrednosti,
- porabo izdelavnega materiala po delovnih nalogih,
- porabo rezijskega materiala
po stroskovnih mestih,
- preglede prometa mat eriala
po kontih, stroskovnih mestih in
skladiscih.
in se nekatete druge preglede o
materialih. V celoti je pripravljena obdelava narocil kupcev in
fakturiranje. Ta obdelava bo dajala naslednj e preglede:
- pregled novih narocil,

- pregled odprtih narocil po
kupcih,
- p regled odprtih naroCil po
izdelkih,
- izpis faktur,
- izpis dnevnika faktur
in nekatere druge preglede.
Obdelava narocil in fakturiranje tece v juniju se na klasicni
nacin in prek racunalnika. Takoj,
ko bodo odpravljene se nekatere
pomanjkljivosti pri zajemanju
narocil in odpremnicah, bomo
presli na obdelavo narocil in fakt uriranj e na racunalniku in bomo stari nacin opustili. Racunam, da bo to mogoce ze v juliju
letos. Pripravljena je obdelava
rezijskega materiala, drobnega
inventarja, orodja in ostalega materiala. Na podoben nacin kot obdelujemo proizvodni material in
izdelke, le da bo obdelava manj
pogosta.
Prihodnje obdelave, ki jih pripravljamo, pa so: obdelava saldakontov kupcev in obdelava sestavnic - kosovnic. Racunam, da
bo poskusna obdelava saldakontov lahko tekla avgusta ali v sep tembru, prav tako pa poskusna
obdelava sestavnic - kosovnic.

Osnovne tezave, ki se pojavljajo pri uvajanju dolocenega podrocja v obdelavo na racunalniku,
so v tern, da rabimo v fazi uvajanja vee ljudi, da so podatki pogosto napacno vpisani, da se je
nove dokumentacije tezko privaditi, da se zamenjuje stevilke, da
osnovna dokumentacija ne p rihaj a pravocasno, da nekateri sevedno ne znajo pravilno rabiti podatkov v pregledih in tabelah in
podobno.
Vsekakor bo treba v prihodnje
strokovne kadre, ki so vkljuceni
v posamezne postopke, pa tudi tiste, k i uporabljajo posamezne podatke in informacije, bolj podrobno in veckrat seznanjati z na·
cinom izpolnjevanja dokumentacije, s posledicami netocne in nedosledno izpolnjene dokumentacije, da bi napake spravili na najmanjso mogoco m ero. Ce bomo
napake odpravili, bomo lahko
ukinili razlicne pomozne evidence, ki jih sedaj uporabljamo za
primerjave.
Obseg proizvodnje vedno bolj
narasca. Vzporedno z narascanjem obsega proizvodnje narasca
tudi obseg poslovanja. Nekatere
vrste poslovnih dogodkov so se v

..
Brestu v treh letih poveeale za
dvakrat in vee. v pogojih klasicnega poslovanja bi st rokovni kadri pocasi izgubljali kontrolo nad
poslovanjem in odlocitvami. Edino hitre in pravocasne informacij e pogojujejo p ravocasne in pravilne odlocit ve. Hitre in pravilne
informacije pa lahko da edinole
racunalnik. Od sodelovanja in po.moci strokovnih kadrov je v glavnem odvisno, ali bomo posamezna poslovna podrocja zaceli ob-

delovati na racunalniku prcj ali
kasneje.
Naj povem se to, da imaj o tudi
Jesna podjetja Meblo iz Nove Go·
rice, Maries iz Maribora, Elan iz
Begunj, Stol iz Kamnika, Novoles iz Novega mesta, Lipa iz Ajdovscine in se nekatera ze racunalnike oziroma jih nameravajo
vkljuciti v poslovanje in da se
spopadajo s podobnimi te.z avami
kot v nasem podjetju.
J . Otonicar

LetoSnji investicijski naCrt Bresta
Ko smo letos po p osameznih
poslovnih enotah zbrali potrebe
za sestavo investicijskega nacrta
in jih ovrednotili, smo dobili zneselc, ki je znatno presegal trenutne moznosti, kljub temu, da smo
program kriticno sestavljali in
upo§tevali le tisto, kar je najbolj
potr ebno.

Delavki pri mizni krozni zagi

Prednost so vsekakor imele tiste tehnoloske resitve, ki so ze
nekaj casa v prvem planu investicij - povrsinska v Tovarni
lesnih izdelkov Stari trg, centralna vzorcna delavnica ter stroji,
ki so nujno potrebni zamenjave
zaradi iztrosenosti. Tudi rocna
dela, na primer furniranje neravnih robov, bru5enje struzenih
elementov in druga, so se vedno
neresena in cakajo ustrezne strojne zamenjave. Kaj bo mogoce kupiti letos? Glede na trenutni financni polozaj bo nemogoce realizirati tudi ta, t aka kriticno p reciscen program investicij. Sanacijska komisija pri centralnem
delavskem svetu, pa tudi sam delavski svet sta podprla taka staliSce. Nabavo vsakega stroja ali
naprave bomo vnaprej temeljito
prestudirali, upravicnost nabave
pa podkrepili tudi z ustreznimi
ekonomskimi izracuni. Naj omenim, da smo letos investirali
okrog 800.000 dinarjev za razlicno opremo, ki jo ze uporabljamo
na Brestu in da je potrebnih na
dan 31. m aja 1971 se okrog 250
tisoc dinarjev sredstev za isto
opremo. Ostane nam torej prakt icno se okrog 450.000 dinarjev, v
kolikor vzamemo znesek 1500 tisoc dinarjev kot vsoto, katere letos ne smemo preseci za nove

investicije.
Seveda bo imelo prednost tisto, kar bo dalo najvecji ekonomski ucinek. Iz tega razloga pospeseno delarno na realizaciji investicije za razrezovanje iprena.
Izracuni so pokazali, da bo ta
proizvodnja prakticno odplacala
vlaganje v pol leta. S tern pa je
tudi ze p resezen letosnji znesek
za invesncije in bomo morali vso
ostalo opremo prenesti v nacrt
investicij za leto 1972.
Da bi naSe poslovne enote z razumevanjem sprejele te ukrepe,
naj omenim, da imamo se nepokrite investicije iz leta 1969 in
1970. Prav taka so potrebna se
sredstva za neplacano investicijsko vzdrlevanje iz let 1969 in
1970.
Na Brestu pa zaradi tega ne
vlada mrtvilo v razvojnem delu.

Dela na objektu za centralno
vzorcno delavnico tecej o, reorganizirali bomo tapetnisko proizvodnjo v Tovarni pohistva Martinjak, pripravljen je nacrt tehnologije za povecanje kapacitete
v p ovrsinskem oddelku v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg in se
bi lahko nastevali.
Dosti teh del je v nacrtu inves ticijskega vzdrzevanja za leto
1971 in bodo tudi realizirana.
Vidimo, da bo kljub skromnim sredstvom Brest tudi let os
izpopolnil nekatere svoje kapacitete. Zmernost v novih investicijah pa n aj pripomore k bolj racionalnemu izkoriscanju sedan jih kapacitet. Ustvarili pa si bomo t udi tako trdnejsa tla za prihodnje poslovanje. ini. D. Mazij
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Nova kapaciteta Bresta •
razrez iprena
Kdor se morda v zadnjih nekaj
dneh vozi cez Rakek, je verjetno opazil rekonstrukcijs.ka deJa
na nekdanjem skladiscu Odpada.
Zgradbo so se pred nedavnim
uporabljali za s.kladisee odpadnega zeleza. Kmalu pa bo v njej
ste.kla posebna vrsta dejavnosti
- razrezovanje iprena. To bo po
vsej verjetnosti okrog 15. julija
letos. Rakek je primeren kraj zar adi zeleznice, ustrezal pa je tudi
objekt, saj bi bila sicer potrebna
precej vecja investicija. Za kaj
pravzaprav gre?
V Tovarni polilitva Martinjak
predstavlja tapetnistvo dobrsen
del proizvodnje. Vsi tapecirani
izdelki sk:rivajo v svoji konstrukciji veliko materiala, ki se imenuje ipren. Brez tega materiala
si na primer fotelja ne moremo
predstavljati.
Vse doslej smo ta material
uva.Zali, bodisi zaradi razlike v
cenah, bodisi zato, ker ga pri nas
ni moe doblti. Tudi v prihodnje

ga bomo verjetno uva.Zali, toda
ne vee v ze skrojeni, razrezani
obliki, ampak v blokih. Ta material proizvajajo namrec v blokih.
Na osnovi potreb porabni.kov pa
take bloke razrezujejo v ustrezne
formate. To razrezovanje homo
odslej opravljali sami.
· Zakaj se je Brest lotil te investicije?
Predvsem zato, ker s sorazmerno majhnim vlaganjem v financnem pogledu veliko prihranimo,
pa tudi zato, ker je dosedanjemu
dobavitelju tezko izpolnjevati obveze do Bresta v zelo kratldh dobavnih rokih. Njegove tehnoloske
kapacitete :za konfekcioniranje
so grajene za velikoserijsko proizvodnjo. V stroskovnem pogledu pa je razlika v ceni razre:zanega in nerazrezanega iprena
precejsnja.
Za razrezovanje homo rabili
stirl osnovne stroje v vrednosti
pribl.i.Z:no 30 milijonov starih dinarjev. Kapacitete teh strojev

bodo precej vecje kot so nase
trenutne potrebe. Zato homo lahko opravljali usluge tudi drugim.
Racunamo, da homo v prvi fazi
razrezali pribliino 500 ton iprena
na Jeto. Od tega bo pribliino pol ovica za lastno porabo, ostalo
pa za prodajo. Kapacitete bodo
omogocale predelavo tudi vecjih
kolicin, ce se bo za tern pokazala
potreba.
Da bi sorazmerno lahko proizvodnjo .kar najhitrej.e obvladali,
so bill naSi delavci ze na praksi.
Racunamo, da bo v zacetku zaposlenih okrog sest ljudi.
Razrezovanje iprena predstavlja za Brest torej nekaj novega,
v tehnoloskem pogledu pa se Jlil·
vezuje tovrstno delo na tapetni·
sko proizvodnjo v Martinjaku.
Nase izkusnje in mo:Znosti na
podrocju tapeciranja bomo s to
proizvodnjo se obogatili.
ing. D. Mazij

Delavci pri brusilki v drugi strojni TP Cerknica v novih delovnih
oble.kah

Nova analiticna ocena
tudi v Tovarni
pohistva Stari trg
S pri.kljucitvijo Gabra k Erestu se je pokazala potreba po
vsklajevanju internih pravilnikov, pa tudi nagrajevanja in s
tem v zvezi analitifnega ocenjevanja delovnih mest. Pomen analiticnega ocenjevanja delovnih
mest je bil ze veckrat pojasnjen
na razlicnih sestankih in tudi v
Brestovem obzorni.ku. Zato menim, da je treba omeniti le po-

stopke izdelave in sprejemanja
tega zahtevnega deJa.
Delo z analiticno oceno delovnih mest v poslovni enoti Tovarn a pohistva Stari trg se je zacelo
ie v aprilu z izdelavo nove sistemizacije, opisov in analiz delovnih mest. Strokovna skupina za
izdelavo predloga, ki jo je imenoval svet za koordinacijo poslovanja, je z delom ze koncala. Pri
Koncc na 4. strani

3

BRESTOV OBZORHIK

Kako bomo uspeli z naCrtom izvoza
Ze pn 1Z£aCW1U nacrta izvoza
za letosnje Ieto smo se zavedali,
da je nacrt 4,700.000 dolarjev SO·
razmemo visok. Sprejeli smo ga
z veliko mero optimizma, se posebno, ker smo vsi pricakovali
vecjo stimulacijo za izvoz na konvertibilna podrocja. Po devalvaciji v februarju pa so se ze tako
slabi pogoji za izvoz se povecali.
Negotovost v izvozni politiki
pa je imela tudi za nas slabe po·
sledice. Posebno v prvih treh mesecih je bil izvoz zelo slab. Res
je, da sta tudi obicajno prva dva
meseca po rezultatih slaba, letos
pa smo to se posebno obcutili.
Istocasno je bilo tudi v proizvodnji precej tezav. Z dobavnimi roki smo kasnili pri vecini izdelkov.
t e v marcu je bilo cutiti spremembe na boljse. Prve vecje rezultate v izvozu pa smo dosegli
sele v drugem tromeseeju. Izpad,
ki je nastal v prvih treh mesecih,
je prevelik, da bi ga lahko nadomestili do konca leta. Trenutno
imamo dovolj odprtih narocil za
letosnje leto. Vse kapacitete so
zasedene do vkljucno meseca novembra, kar se posebno velja za
Tovarno pohistva Cerknica. Gle-

de na dosezen dosedanji izvoz in
glede na odprta narocila lahko
realno ocenimo, da homo letos
dosegli najvec 4 milijone dolarjev. Zavedati se moramo, da je
tudi ta stevilka visoka, vendar
realna. Celoten izvoz za Zdru:Zene ddave Amerike mora biti iz.
polnjen do zacetka septem~ra .
Kot je napovedano, se pricne s

prvim oktobrom velika stavka
pristaniSkih delavcev v Zdru:Zenhi drzavah Amerike. Takrat bo
vsak izvoz v to ddavo popolnoma paraliziran. Rok je zelo kratek, zato moramo izkoristiti vse
moznosti. Tudi v zadnjem tromesecju bo nekaj izvoza, predvsem
v dezele zabodne Evrope, mogoce pa tudi na vzhod. T. :l:ele

Kuhinja Vega - 60
Prav je, da clanom nase delovne skupnosti predstavimo n ovi
izdelek Tovarne pohistva Stari
trg (Gaber), kuhinjo VEGA 60, ki
sodi v okvir sestavljivega programa kuhinjskega pohistva in
daje moznost nestetih kombinacij.
Kuhinjo VEGA 60 lahko sestavljamo iz naslednjih elementov:
- spodnje omarice,
- visece omarice,
- visoke omare,
- pomivalne omare,
-nape,

-

omare za hladilnik.

Notranjost in predali kuhinje
VEGA 60 so prevleceni s plasti·
ko. V elemente je mogoce vgraditi: pomivalna nerjaveca korita,
stedilnik, hladilnik 135 I in 175 I,
pecico, kosarico za odpadke, napo s filtrom in ostale drobne gospodinjske potrebscine (mogoce
jih j e tudi kupiti skupaj s kuhinjskimi elementi). Kuhinja je
primerna tudi za manjse prostore, ker se z izvlecenjem vgrajene
mize lahko pripravi jedilni ~ro
stor. Pri izbiri b arve bodo upo-

Stoli in miza iz dru:Zine K-33 postajajo vse bolj zanimivi za trliSce
stevali mnenje ob iskovalcev na
Salonu pohiStva v Ljubljani, kjer
smo obiskovalcem razdelili posebno anketo. Kuhinja VEGA 60
po obliki in funkcionalnosti prednjaci pred takimi izdelki sorodnih podjetij. Tudi po cenah smo
zanimivi, ker smo na poprecju
cen ostalih proizvajalcev kuhinj .

Razstavljena kuhinja VEGA 60
je doZivela priznanje in pohvalo
potrosnikov. To pa mora biti
spodbuda za nenehno iskanje
novih izvedb. Z dosedanjo politiko pri oblikovanju kuhinjskega
pohiStva smo na najboljsi poti,
da bomo zadostili zeljam najsirsega kroga kupcev.
B. Misic

Nas Salon pohistva v Cerknici

Kuhinje VEGA vzbujajo veliko pozomost kupcev

Od otvoritve Salona pohistva
februarja Ietos pa do danes nenehno nara~ca stevilo kupcev, pa
tudi tistih, ki so si v Salonu ogledali razstavljene izdelke, kar jim
je omogocilo la:Zjo izbiro in razvrstitev pohistva v njihovih stanovanjih.
V omenjenem obdobju je bilo
v salonu prodano za 2,638.670 dinarjev razlic:!nega pohiStva. Od posameznih izdelkov smo prodali
najvec omar POLONA in TAMARA. Stranke se najbolj zanimajo za TAMARO, t oda na zalost
smo odvisni od proizvodnje ,kjer
pa s tern, za kupce zelo interesantnim izdelkom ,kasnijo. Prav
tako je veliko povprasevanje po
ozkem elementu POLONE, saj to
kupcem, ki imajo majhne stanovanjske prostore, zelo ugaja .

Kupci in ostali obiskovalci nam
radi posredujejo svoje pripombe in mnenja o razstavljenem
pohistvu. Kupci si zelijo nekoliko ozje tiste elemente, ki sestavljajo spodnji del kuhinje in sirse
elemente pri zgornjem delu kuhinje. Prav tako bi bill bolj zadovoljni in izbira bolj bogata, ce
bi bila izvedba v vee barvah. Pri
sedeznih gar niturah bi kupcem
bolj ustrezali viSji nasloni, tudi
pa bi radi vecjo izbiro.
Vecina strank si tudi zeli drugacen delovni cas, predvsem, da
bi bil Salon pohistva odprt tudi
v poznih popoldanskih urah, ko
imajo najvec moznosti za obisk.
Ugotavljamo torej lahko, da je
Salon pohistva opravicil svoj ob·
stanek, kar zadeva prodajni ucinek, stevilo obiskovalcev, pa tudi
aran:Zman.
D. Krasovec

.S POTOVANJA PO ZDA
Delegacija Gospodarske zbornice
Socialisticne republike Slovenije, ali
natancneje Sveta za gospodarstvo
in lesno predelovalno industrijo, je
v dneh ad 24. maja do 10. junija obiskala Zdruzene drzave Amerike. To
je bil strokovno poslovni obisk, · ki
je obsegal gozdarsko, papirnisko,
lesno primarno in pohistveno podrocje.
Priprave na ta obisk so tekle skoraj leto dni. Morda je bil to vzrok,
da je obisk stekei natancno kot svicarska ura. Osnovni cilj je bila seznanitev z nacinom gospodarjenja in
z organizacljo poslovanja gozdarskih, celuloznih in lesnoindustrijskih
dejavnosti. Zato so bile izbrane drzave na zahodni ameriski obali, California, Oregon, Washington, Idaho,
kjer so te dejavnosti primarnega
predelovalneg a podrocja najbolj razvite .
Glavno tezo priprav sta nosila in~.
Drago Marolt. predstavnik Gospodarske zbornlce v Los Angelesu in
dipl. inz. Mitja Cerne, sekretar sveta.
Tega poslovnega obiska v ZDA
sem se udelezil kot clan sveta za
gozdarstvo in predelovalno industrijo. Bilo je toliko novosti, toliko znacilnosti, toliko pomembnosti, da bo
o nadrobnostih tezko kaj dosti pisati. Mnogo stvari je skoraj neprimerljivih, vendar lahko tudi ob tern najdemo zanimivosti, ki bralca zanimajo.
24. maj. Soncni ponedeljek. Z velikim DC 9 smo poleteli do Frankfurta . Tezki oblaki so prekrili nebo
takoj na drugi strani Karavank. Nic
razgleda , le od sonca obsijani oblaki. S triurno zamudo, ki je nastala

zaradi pocasnega dela letalisca
Nikjer ni videti velikih zlozajev ceFrankfurt smo se z vecjim letalom
panic in okroglic. Videl i smo le neBoeing 707 od Lufthansa poleteli
kaj stare hlodovine. Vso surovino
proti oLndonu, od koder smo nato
imajo vskladisceno na kupih. To so
nadaljevali pot cez Atlantik. Le majsekanci, zagovina in lubje. Da bi dohen del Anglije ni bil prekrit z oblahili dovolj sekancev, so nabavili
ki, zato pa vse do obale ni bilo ene
stroje in si tako zagotovili stalen
same luknje, da bi videl vode Atlandotok surovin. Te dovazajo s posebtika . Sicer pa je vseeno - sama
nimi vagonl , kl jih s posebno navoda ali sami oblaki.
pravo obracajo, sekance pa po eleSe z dnevom (malo dolg je bil
vatorjlh posiljajo na velik kup. Vita dan) smo dospeli do Kanade, kjer
deti bi morali hltrost manipulacije
smo leteli nad reko Sv. Lovrenca do
voznika posebnega vilicarja za seMontreala. Tu so nasemu konjicu
kance! To ni voznja, to je dirks z
natocili bencina in ze smo bili na
vee kot pet metrov visokim vozipoti proti Los Angelesu. Cez vso
lom. Tak je tempo tukaj v tej tocelina j e blla ena sama preproga
varn i - tako naglico pa smo videli
oblakov in nevihte spodaj. Menda
tudi drugod. lzdelajo 600.000 ton patudi tisti del poti, ko sem spal, saj.
pirja! V Sloveniji ga izdelamo 184
ko sem se zbudil, je bila podoba
tisoc ton, v Jugoslaviji 570.000 ton.
prav taka. Namesto ob 19.45 uri smo
26. maj. V dopoldanskem casu
pristali okrog 22. ure - pri nas je
smo si ogledali se eno tovarno pabilo tedaj ze 25. maja, 6. ura zjuPublishers Paper Company. Ta totraj.
pirja, in sicer v Newbergu pri firmi
Kaj naj se povem? Toliko so nas
varna proizvaja 400 ton papirja na
vso pot hranili, da vecerji nismo hidan - predvsem za potrebe TIMES
MIRROR (casopisnega podjetja). Toli vee kos. Opisana pot predstavlja
tretjino celotnega potovanja. Na civarna je novejsa in ima najmoderlju smo. Kje se! Gremo spat in nanejse stroje za papir. lnvesticije odslednje jutro ob 5.15 ponovno na
pisuje na petletno dobo, sama inpot proti severu v Portland, ki bo
vesticija pa mora bit i placana v treh
prva etapa nase dejavnosti. Sarno
letih. Tovarna zaposluje 50 delavnekaj sto kilometrov je do tja.
cev v upravi , in sicer 37 tehnicnih
kadrov, 8 tajnic in drugih pomoznih
25. maj. Portland. Ta dan smo obusluzbencev, 5 pa jih dela v racuiskali Longview Fibre Company v
novodstvu. Najvisjo postavko na uro
t.ongviewu, ki proizvaja letno okrog
ima vodja stroja 7,19 dolarjev, naj600.000 ton raznih vrst paplrja. Kot
nizjo tezak - delavec 3,44 dolarja.
surovino uporablja sekanec (duglazija) zagovino in manjso kolicino . Zneski so bruto, ki pa je drugacen
ad nasega. Delajo po 40 ur na telubja. Videli smo velike stroje za
den. lnzenir kemik dobi do 1200 doproizvodnjo papirja. Poleg same prolarjev mesecno. Za prezidente vseh
izvodnje papirja ima tudi veliko prevrst nismo nikjer zvedeli. koliksno
delovalnico papirja v razne potrosne
placo dobijo. Kaze, da to niti ne zaizdelke tiskane in v razlicnih
nlma osebja, ki je nize na lestvici.
barvnih odtenkih.

pojutrisnjem se bodo ze menda vselili. Res, da ti obrtniki samo sestavljajo elemente, ki jih dobavljajo speciallzirani dobavitelji. Pa da ne boste mislili , da je hiss majhna! Ne,
to so hise z 90 do 120 kvadratnimi
metri , s tremi spalnicami, kuhinjo,
jedilnico. Pa boste rekli: kaj nas
drazi z lesenimi barakami kot pri
nas pogosto recemo licnim montaznim hisicam. Tako Ilene, bolj ali
manj pritlicne, nadstropne, t ake so
hise v Ameriki.

Vs e placujejo na uro - zanimivo ;
tukaj v tovarni papirja, pa v gozdu,
pa na zagl, pa na iverki, pa v transportu in v tovarni pohistva.
Ogledali smo si tudi dokaj zastarel, vendar se vedno visoko produktiven obrat lesene ambalaze na
osnovi furni rj a. Opravljajo vse faze
deJa. od luscenja, susenja, razreza,
sivanja in zvezov. Obrat deJa sezonsko. Tukaj smo srecali Ameri canko
jugoslovanskega rodu. Starejsa zena, stara okrog 50 let, rojena v
Ameriki , pa j e znala hrvatsko taka,
kot bl vedno zivela pri nas. Vdova
je; delala je v skupinl zena, ki so
stale za luscilnim strojem. Vsi stroji so robustni, vendar tako prodirno
hitri, da skoraj niso za nas pojem
produktivnosti. Ne samo stara luscilka, isti vtis je napravila tudi stars brenta, ki je neusmiljeno hitela
sem in tja in kosala velike klade
duglazije. Peklenska hitrost zaganja.
cvilenje in ropot zeleznih transportnih verig daje ameriskim zagam resnicni videz ne lahke - temvec tezke industrije.
Na obratu Brand S. Corporation v
Portlandu smo torej videli izdelavo
lesene ambalaze in zago, pokazali
pa so nam tudi proi zvodnjo his. To
je bilo nase prvo srecanje s tovrstno proizvodnjo. Z zanimanjem smo
ogledovali proizvodnjo, ki je sicer
na traku, vendar dalec od industrij·
skega pojma. Tu imajo glavno besedo obrtniki, tesarji, mizarji, tapetniki, instalaterji in na koncu se sofer,
ki bo polovico popolnoma gotove.
s preprogami opremljene hise, odpeljal sto, dvesto ali petsto kilometrov dalec, danes eno polovico
eden, jutri drugo polovico drugi -
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Mestna sredisca so zidana v betonu in zelezu. povsod visoke zgradbe in neboticniki , medtem ko je
bliznja okolica mesta ze lesena, da
ne govorim o podezelju. Ce je tako,
potem ima ta •industrija his• se veliko prihodnost in ni cudno, da smo
na nasi poti nasli se vecje proizvajalce teh his. Amerika nima tezav
s prostorom. Prostora je dovolj za
ceste , daljnovode, za naselja individualnih his se in se. Vzemimo. da
je drzava Oregon taka velika kot
Jugoslavija. Prebivalcev pa ima
okrog 3 milijone in se teh je vecina v Portlandu.
27. maj. Sredi dopoldneva smo sl
ogledali glavno upravno posl opj e
Georgia Paclfik. Ogledali smo si
dve, tri nadstropja, kjer so pisarne.
sejne dvorane, v kleti pa so nam
pokazali center IBM. V tern centru,
ki ni majhen, saj ima okrog 20 strojev za luknanje in verificirk, obdelujejo global Georgia Pacifika ter so
povezan i s posameznimi tovarnami,
ki i majo prav taka elektronsko obdelavo podtkov.
(Nadaljevanje sledi)
D. Trotovsek
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BRESTOV OBZORNIK

NASI
Tovari~ Franc Kovac je doma
iz kraske vasice Palcje na Primorskem. Sedaj je zaposlen v
Tovarni lesnih izdelkov Stari trg
kot fagovodja. Obiskal sem ga
v poooldanski izmeni, ko se je
ze mracilo. Ko sem ga nagovoril,
da bi ga rad predstavil v rubriki
Nasi ljudje v Brestovem obzorniku, je dejal: »Zakaj moras ravno mene, saj je ~e veliko drugih
delavcev, ki bi priSli v po~tev.«
Potem pa je le privolil in zacel
je pripovedovati.
,y druzini se nas je rodilo
osem otrok. Moj oce je bil tesar.
Tezko je bilo za nas vse, obcutili
smo zelo veliko pomanjkanje, ker
ni bilo vedno zaslu:lka za prei.ivljanje tako stevilne dru:line.
Osnovno solo sem obiskoval pod
Italijo. Ves pouk je bil v italijanskem jeziku, kljub temu da smo
bili v ~oli sami slovens ki otroci.
Tudi med odmorom in v prostem
casu smo se morali pogovarjati v
italijanscini. Se posebno je bila
tedaj prepovedana slovenska
pesem. V moji dru:lini pa smo
doma navkljub vsemu zelo radi
prepevali. lmeli smo dru:linski
kvartet in mdani zbor, katerega
smo sestavljali bratje, sestra in
starsi. Slovenska pesem nam je
pomenila nekaj velicastnega, mogoce ravno zato, ker so jo okupatorji prepovedali in so nas tudi preganjali, ce so sliSali petje
zlasti revolucionarnih pesmi.
Kakor je ·bilo znacilno za vso
Primorsko, sem moral med ostalimi tudi jaz v kazenski bataljon

-

italijanske vojske. Od tam sem
se vrnil po kapitulaciji Italije in
sem se takoj pridrui.il narodnoosvobodilnemu gibanju. Bil sem
v kulturni skupini, kjer smo pevci nastopali v brigadah, na terenu, prirejali smo mitinge po vaseh, med mladino in drugod.«
Med obujanjem spominov na
preteklost, ki je bila znacilna za
vso Primorsko, tovariS Kovac zavzeto izrai.a veliko naklonjenost
na~i socialisticni druzbi, katere
zelo aktiven clan je tudi se danes.
»Tovarg Kovac, poznam te kot
zelo aktivnega politicnega in
druzbenega delavca. Ali bi za nase bralce povedal tudi nekaj s
tega podrocja svojega delovanja?«
»Tudi po osvoboditvi in se danes aktivno delujem v d.ruzbenopoliticnem in kulturnem zivlienju v Loski dolini. Vedno sem bil
na odgovornih m estih, predsednik Socialisticne zveze v Loski
dolini, sekretar osnovne organizacije Zveze komunistov, clan obcinskega komiteja Zveze komunistov, odbornik obcinske skupsCine, clan organov upravljanja v
podjetj u, clan izvr~nega odbora
sindikata v podjetju; trenutno
sem predsednik Zveze borcev v
Laski dolini. Pa kaj bi nastevall
To delo zahteva veliko casa, ki
bi ga lahko izkoristil zase in za
svojo druzino. Ker pa se cutim
do!Znega do d.rui.be, to delo tudi
z veseljem opravljam, ceravno ne
lahko. Kolikokrat se je treba od-

KONECJ DOBER VSE DOBRO
USPESNO SOLSKO LETO NA
BRESTOVIH ODDELKIH TEHNISKE SOLE
22. junija se je s konferenco
uciteljskega zbora zakljucilo solsko leto na Brestovih oddelkih
tehniske sole. Kakor so profesorji z obcudovanja vredno poirtvovalnostjo in odgovornostjo prihajali vse solsko leto v ucilnice, taku so se v polnem ~tevilu udelezili tudi te konference, da bi na

Nova analiticna ocena v
Tovarni pohistva·Stari trg
Nadaljevanje z 2. strani
ocenjevanju .so bill upostevani
kr~teriji, aoloceni v metodologiji.
Ocene po pozameznih kriterijih
so vsklajene z ocenami sorodnih
delovnih mest v drugih poslovnih enotah. Ker v Tovarni pohistva Stari trg ekoloskih meritev
se ni bilo, so ocene pri kriterijih
- pogoji dela - dolocene le po
oceni clanov strokovne skupine.
Po opravljenih meritvah bodo v
analize delovnih mest vneseni
ustrezni podatki in istocasno popravljene morebitne koncne ocene delovnih mest.
0 sedanjem predlogu analiticne ocene bo v kratkem casu razpravljala se komisija za organizacijo in vrednotenje dela. Komisija bo z morebitnimi spremembami dala tockovne ocenitve v
javno razpravo. V casu javne razprave bodo v poslovni enoti Tovarne pohiStva Stari trg organizirani sestanki, na katerih bodo podane osnovne znacilnosti
analiticnega ocenjevanja delovnih mest. Pripombe pa bo mogoce dati tudi v pismeni obliki med
javno razpravo na komisijo za
organizacijo in vrednotenje dela.
Po koncani javni razpravi bo
komisija se enkrat temeljito pretresla vsa tista delovna mesta, na
katera so bile posredovane kakrsnekoli pripombe. Osnutek bo dan
v dokoncno odlocitev centralnemu delavskemu svetu. I. Skrlj

njej strnili uspeh svojega dela v
zakljucno porocilo in povzeli
hkrati priporocila za naslednja
leta.
V glavnem lahko ugotovimo, da
je bilo to solsko leto zelo uspesno. Razen seveda za dijake I. letnika, katerih 9 od 39 vpisanih je
izstopilo ze med solskim letom,
medtem ko jih ostalih 30 vztraja, le eden od teh pa nima moznosti opravljati popravnih izpitov. Stevilo dijakov se je v tern
letniku torej skrcilo za dobro cetrtino, vendar uspeb tistih, ki so
ostali, ni slab: 69 Ofo. 8 fantov bo
jeseni opravljalo popravne izpite
(vecina iz matematike, fizike in
opisne geometrije) le dva iz dveh
predmetov, ostalih sest samo iz
enega.
Ob izkusnji takega osipa rooramo znova ugotoviti, da je dober uspeh v osemletki preslab za
vpis na tehni~ko ~olo. ::;amo prav
dobri in odlicni zmorejo zahtevnost te sole, pa tudi ti ne brez
tru~a in tezav.
Tak~na ugotovitev gotovo izpodbija tudi vs.akr~!!n dvom v
zahtevnost, v kriterije, ki so jih
izoblikovali nasi profesorji, in od
katerih - to je edino pravilno
in koristno - ne odstopajo. Taksen kriterij je porostvo za to,
da bodo doma vzgojeni tehniki
prisli v podjetje resnicno nabiti
z znanjem in kar ni manj pomembno - priSli bodo vajeni tr·
dega in vztrajnega dela.
Morda ni lepo sli~ati, vendar
jeres, da podjetje lahko pricakuje od 25 dobrih tehnikov mnogo
boljse rezultate kot od 40 slabih.
Zato menimo, da je treba taksno
zahtevnost dosledno obdri.ati tudi v naslednjih letih.
Razveseljivo je dejstvo, da je s
prvim letnikom osip prakticno
koncan. V letosnjem d.rugem letniku ni nikogar vee, ki bi imel
vee kot eno negativno oceno. Tudi taksni so le stirje in sicer bodo jeseni trije opravljali izpit iz
matematike, eden pa iz fizike.
Trenutni uspeh je torej 82,6 Ofo, ,z
VSO gotOVOStjO pa lahko racunaIDO, da se bodo po popravnih izpitih lahko vsi vpisali v v i~ji letnik.
Normalno je, da je III. letnik
najboljsi, ceprav ni nikjer zapisano, da tako mora biti. Pri nas
je to res razveseljivo. Konferenca je ta letnik soglasno javno pohvalila kot izredno dober, priza-

deven, dovolj resen in delaven.
Upajmo samo, da si tega dobrega
glasu, ki ga ta razredna skupnost
drzi i.e dve leti, ne bodo pokvarili
vse do mature. V vsem razredu
je le en sam popravni izpit.
Uspeh ob konferenci je torej
95 Ofo. Ob pricakovanju, da bo
uspesno opravljen izpit iz matematike prinesel ~e tistih manjkajocih 5 ~to, bo razred v sedanjem
sestavu v celoti priSe! do mature. Nasled.nje poletje torej pricakujemo v nase obrate novo generacijo mladih tehnikov, po vseh
sedanjih ocenah sodec, sposobnih in delavnih.

razredu vee ucencev, ki so dosegli prav dobri uspeh in odlicno vedenje, pa gotovo zaslu:lijo
prav tak~no priznanje kot ljubljanski kolegi - odlicnjaki.
Prav je, da kolektiv zve za imena teh na~ih deklet in fantov:
V prvem letniku sta nagrado
prejela Likar Iztok in Bajc Bozo,
v drugem Tur~ic Breda, Pantar
Dragica ter Zagar Torno, v tretjem pa Skrabec Alojz in Ponikvar Danijel.
J . Praprotnik

Konferenca je izbrala iz vsakega oddelka tudi tiste dijake, ki
so s posebno resnostjo, odgovornostjo in prizadevnostjo dosegli
v tern solskem letu najbolj~e
uspehe in so s svojim vedenjem
in delavnostjo najvec pripomogli
k uspesnosti svojih razrednih
skupnosti. Tern dijakom je konferenca izrekla pohvale in namenila tudi knjizne nagrade.

Vprasanje: Ali se prosta sobota v~teje v dneve letne~a dopusta
ali pa jo pri razporejanju letnega dopusta stejemo kot dan tedenskega pocitka, ki ne sodi k
dnevu doousta? Prosim, da pri
odgovoru navedete tudi razloge.
Odgovor: Prosta Sobota steje
pri izrabi letnega dopusta kot delovni dan, torej ne kot dan tedenskega poCitka. To pomeni, da
nam v okviru dni, ki jib prebijemo na letnem dopustu, tudi »prosta SObota« zmanj~uje stevilo delovnih dni, ki jih imamo pravico
izrabiti kot letni dopust.

Kakor so nam povedali na maticni soli v Ljubljani, so taksna
priznanja dobili pri njih le odlicnjaki. No, v na~ih oddelkih odlicnjakov ni, je pa v vsakem

reci dru.Zini in svojim osebnim
potrebam! Ko sem popravljal hiso, sem imel vso streho razkrito
in zidarje doma, pa sem moral
vse skupaj pustiti in sem sel po
druzbenih opravkih. Potem pa mi
je stirinajst d.ni dei.evalo v kuhi·
njo. Danes pa nekateri vodilni
ljudje ne obiskujejo sestankov in
se izgovarjajo z malenkostnimi
razlogi.<<
»Letos si dobil tudi priznanje
Osvobodilne fronte za aktivno delo med vojno in po vojni v obcinskem merilu. Ali ti to priznanje pomeni vsaj delno zadoscenje za tvoje obsezno delo, ki ga
prispevas druzbi?«
»To odilkovanje mi zelo veliko
pomeni.«
»Kako si zadovoljen z delovnim mestom v i.agalnici?«
»Pri BRESTU sem zaposlen deveto leto, vseskozi kot zagovodja.
Z delovmm mestom sem sicer zadovoljen, nisem pa zadovoljen s
tern, da imamo tako slabo ureje·
no hlodiSce, pomanjkljivo mehanizacijo in ~e marsikaj . Pa sam
piSi o tern, saj ves ravno toliko
Kot jaz; sicer bi imel prevec povedati.«
Po zadnjem vprasanju je pogovor spet nanesel na njegovega
konjicka - na pesem, ki jo v
pevskem zboru Loske doline prepeva na jubilejih, na proslavah,
v veseli dru:lbi ali pa ob i.alosti
na zadnji poti pokojnega tovari~a.

»Pesem me spominja na mladost,« je deja! tova.ris Kovac, »na
preteklost, na vesele in zalostne
trenutke v zivljenju. Danes ljudje vse prevec mislijo samo na denar, samo na materialno stran
zivljenja. Pa tudi podjetja premalo dajejo za taksne duhovne
dejavnosti. Vcasih so bile slaMe
moznosti, pa je bilo vee aktivnosti in podpore tudi od podjetij v
na~i obcini. Mislim, da bi morali
imeti podjetji BREST in KOVINOPLASTIKA zaposlenega cloveka, ki bi skrbel samo za kulturno
delo clanov delovne skupnosti.«
Pa se kako je res, kar je ob
zakljucku povedal tovari~ Franc
Kovac! V imenu uredniSkega adbora sem mu zazelel ~e veliko
uspehov v njegovem prihodnjem
delu.
M. Sepec

Pravnik odgovarja
Razlog za to je povsem preprost in je to dolocba novo pisanega Temeljnega zakona o delov·
nih razmerjih, ki v clenu 154 pravi: »Ce vpelje delovna skupnost
petdnevni delovni teden (57. clen),
se za ~esti dan glede uveljavljanja pravic iz dela v delovni organizaciji (letni dopust, otroski do·
datek in dr.) steje, kot da bi ga
bit delavec prebil na delu.«
Ne bo odvec, ce malo pomodrujemo, kateri so logicni razlogi
za tako ureditev. Prosta sobota
ni »darilo dedka Mraza«, temvec
dan, ki smo si ga »prislufili<< s
tern, ko smo delali ·o d ponedeljka
do petka uro in pol dlje kot pred
uvedbo takega tedenskega razporeda. To velja seveda za tiste, ki
preko tedna delajo. Ko pa gremo
na dopust, si v prostih dneh sobote ne »prisluzimo« in se nam
torej ~teje kot delovni dan. Dogodi se seveda, da gre nekdo na
dopust sele v sredo· ali v cetrtek,
se pravi tedaj, ko i.e ima nekaj
ur za soboto v rezervi. Da se zadeva ne bi racunsko komplicira·
la, je zakonodajalec ne glede na
take primere dolocil za vse ena·
ko, kar je nedvomno videti iz citiranega elena.
Z.Zabukovec
OBVESTILO

Dijaki II. letnika TSS med preverjanjem znanja o primarni obdelavi
lesa

Ce se niste narocili premoga,
vas obvescamo, da to ~e lahko
storite. Ponovna narocila sprejemajo tajnistva po poslovnih enotah in Delavsko uslui.benska re.
stavracija do 10. julija.
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Delo obratne ambulante
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Zarnisel in potreba po ustanovitvi obratne ambulante za delavce Bresta sta aktualni ze nekaj let, vendar za nieno ustanovitev prej ni bilo pogojev.
Oh zacetku velike rekonstrukcije podjetja pa so hili izdelani
tudi nacrti za gradnjo ambulante. Zagotovljena je bila kadrovska zasedba, novi zdravnik pa je
jeseni istega leta zacel studij medicine dela in ga letos v maju
tudi uspesno dokoncal. V aprilu
leta 1969 je bila nastavljena visja
roedicinska sestra, ki je v letu
1971 dokoncala dopolnilni studij
iz medicine deJa. Tako je zadosceno zakonu 0 obratnih amhulantah, ki zahteva strokovno izpopolnitev vsega zdravstvenega
osehja za prevzem dela v obratnih ambulantah.
Obratna ambulanta je junija
Jetos zacela torej samostojno deJovati v okviru dispanzerja za
medicine dela na Vrhniki. Do nedavnega smo v obratni ambulanti opravljali predvsem zdravstvene storitve, medtem ko se je preventivna dejavnost nanasala v
glavnem na cepljenja, preglede
zivilcev Bresta, na obcasne obhode po tovarniskih prostorih in
delavski restavraciji, sodelovanju in sprejemanju novih delavcev in premescanju delavcev na
primernejsa delovna mesta. Medicinska sestra je med tern casom opravljala vse ambulantne,
adrninistrativne ter laboratorijske storitve. Za delavce, ki so
hili izpostavljeni cezmernemu
hrupu, pa tudi avdiometrijo, ki
jo je opravljala ze pred formalno otvoritvijo obratne ambulante.

•
Delavci ID
prevoz1•
z avtobusi
Ze vrsto let se ponavlja vnrasanje, kako s prevozom delavcev
iz bolj oddaljenih krajev. Predvsem pride pri tern v postev Bloska planota in koncno tudi Loski potok.
Pred leti je bil z Bloske planote organiziran redni avtobusni
promet za dopoldansko, pa tudi
za popoldansko izmeno. Takrat
je vozil avtobus, ki je bil Brestova last. Ugodnosti so bile velike, saj je prevoz skoraj v celoti
krilo samo podjetje, le manjsi
delez so prispevali delavci.
Po ukinitvi Brestovega avtobusa so se delavci iz omenjenih
krajev zaceli voziti z rednim avtohusom, ki pripelje v Martinjak
oh S.4S uri in odpelje iz Martinjaka ob 1420 uri. Ta prevoz delno zadovoljuje potrebe za dopoldansko izmeno, nikakor pa ne
zadovoljuje za popoldansko, drugo izmeno. Ce hocemo zadostiti letnim planskim obvezam, vse
analize kaiejo, da bo treba nujno okrepiti drugo izmeno, ki sedaj ne ustreza niti po zasedenosti v proizvod.Iiji niti po izkoriscanju proizvajalnih sredstev.
Ce upostevamo, da je z Bloske
planote okrog SO delavcev, od katerih bi polovica, ce bi bili pogoji, lahko delala v pouoldanski
izmeni, je nujno, da razmislimo
o novi avtobusni progi za popoldansko izmeno. To vprasanje sedaj ze resuje kadrovska sluzba
podjetja. Problemi so sicer ekonomske cene, ki jih je postavilo
podjetje SAP. Vendar menim, da
je mogoce tudi to vprasanje v
kratkem casu zadovoljivo resiti.
Prouciti bi bile potrebno tudi
rooznosti za dotacije, ki bi jih
prispevalo podjetje. To predlagajo delavci iz omenjenih krajev
ter utemeljujejo s stanovanjskimi problemi. Zato bi zeleli ugodnejse pogoje za prevoze na delo.
I. Skrabec

Ambulantni prostori so v sklopu Tovarne pohistva Cerknica,
tako da delavci ob morebitnih
nesrecah in drugih nepredvidenih nenadnih obolenjih lahko dobijo takojsnjo zdravnisko pomoc.
To velja v glavnem za delavce iz
Cerknice, manj pa za delavce iz
Martinjaka.
V obratni ambulanti nudimo
kurativno pomoc delavcem Bresta za cerknisko gravitacijsko obmocje, za preventivno dejavnost
pa priblizno 1800 delavcem v vseh
poslovnih enotah Bresta.
Dele v obratni ambulanti je bile do nedavnega urejeno tako, da
je bile nekaj vee kot polovico
delovnega casa dolocenega za kurativo, ostali cas pa za preventive. Medtem ko je bil zdravnik
na studiju, je bila kurativna dejavnost obratne ambulante manjsa, saj je to delo opravljala zdravnica iz splosne ambulante le dve

do tri ure dnevno, v preostalem
casu pa so delavcem Bresta nudili zdravnisko pomoc v splomi
ambulanti.
Obseg dela v obratni ambulanti - kar posebno velja za kurativo - je podoben delu manjse
splosne ambulante, saj opravlja
sestra poleg ze nastetih storitev
tudi vecino laboratorijskih del.
Delovni prostori v ambulanti so
sicer majhni, toda funkcionalni.
Ko so bili nacrti za obratno ambulanto ze izdelani, si je zdravnik prizadeval za se vee prostorov, ki bi jih uporabili posebno
za preventivno dejavnost. Za to
ni bilo moznosti, ker je bila povrsina za obratno ambulanto
omejena na prostor v podaljsku
skladisca. Zaradi taksne lokacije je bila bojazen, da bo hrup iz
skladisca motil dele v ambulanti, vendar je zvocna izolacija dobra in motenje ni veliko.

Bolezen danaSnjega Casa
Nadaljevanje iz prejsnje stevilke
najtanjsih zilic, lasnic, ali kapilar proti debelim in debelejsim
se take imenovana venska kri
zbira in u smerja proti srcu. To
omogocajo posebne zaklopke, namescene v notranjosti ven. Sila,
ki poganja kri, pa prihaja z vee
strani; pritisk nove krvi, ki prihaja, gibanje misic ob venah (posebno pri delu), utrip Zil odvodnic, ki se prena5a na v blliini potekajoce vene, vsrk s strani srca
in st: drugi.
Iz. povedanega je razumljivo
dvoJe: da bo odtok toliko tezji in
pocasnejsi, kolikor se kri zbira in
odteka iz srca bolj oddaljenih delev telesa, kot je to prav primer
s spodnjimi okoncinami. In drugic, da bo kri zastajala in bo odtok oviran, ce katerikoli od sistemov, ki sodelujejo v odtoku, odpove.
Ce pa pride do zastajanja krvi
v spodnjih okoncinah, ce je torcj
odtok oviran in pocasen, sledijo
najrazlicnejse spremembe predvsem na teh mestih, a oozneje
lahko tudi drugod. Ravno to vidime pri krcnih zilah, posebno
ce so mocneje razvite.
v najvecjem stevilu primerov
je nastanek krcnih Zil povezan z
naslednjimi cinitelji:
1. Dolocena nagnjenost k razvoju krcnih zil je ze prirojena. v
nekaterih druiinah se pojavljajo
krtice pogosteje kot pri drugih.
V enem primeru gre za razvojne
napake v ozilju, njih zgradbi, razvejanosti, v drugem pa za splosno slabost tistega gradiva v zilnih stenah, ki je odlocilno za ela- ·
sticnost in odpornost. V tretjem
gre za povezavo teh dveh med seboj ali teh se z drugimi.
2. Pridobljene motnje v obtoku, ki jih ni malo skozi vse zivljenje; med temi so posebno pomembne vse tiste, ki na dolocen
nacin ovirajo odtok, zaradi pritiska na zile, kot je to v nosecnosti, pri razvoju neke bule v
mali medenici ali v trebuhu. zaradi mocnegapodvezovanja okoncine, zarastline v okolici itd. Posebno so pomembne okvare ozilja samega, na primer poskodbe,
vnetja, razlicne spremembe pod
vplivom hormonov, prehrane itd.
VeCina teh namrec okvari zaklopke, ki potem ne zaddujejo krvi,
ampak ta presto pada navzdol.
Prezreti ne smemo niti tistih motenj in okvar, ki nasploh ovirajo
ali otezkocajo obtok, kot so mocneje ploska stopala, posledice poskodb, na primer zlomov goleni,
vecjih brazgotin po ranitvah in
koncno nacin zivljenja ter poklic.
V najrazlicnejsih in najbolj pisanih kombinacijah. teh in drugih
ciniteljev prihaja vedno do podobne slike. Kri ne odteka vee
normalno iz prizadetega podrocja, kopici se v posameznih predelih in pritiska od znotraj na
zile. Ker so te manj odporne se
pocasi sirijo. Ko so se razsirile,
so zaklopke, ce so se sploh ohranjene, se bolj odmaknjene in
slab§e opravljajo svojo funkcijo,

zato je odtok slabsi, stene se cedalje mocneje sirijo. Take nastanejo razlicno oblikovane razsiritve zil; enkrat na daljsem odseku, drugic na manjsem v obliki
vreck, nanizane ena nad drugo,
tretjih kot drobna mreza itd. Prizadete pa so lahko vene na povrsini ali v globini. Nasemu opazovanju so seveda povrhne krtice
bolj dostopne, pa tudi pogostej.
se so. v zacetku razvoja bolezenskih sprememb ni posebnih tezav. Pojavijo se v glavnem cez
dan, zaradi pokoncne dde cloveka. Noga zatece, cez DOC pa zopet
splahni. Pojavi se hitrejsa u trujenost, napetost v stopalu in v goleni, Zile cedalje bolj nabrekajo.
K temu se pridruiijo krci. Kobolezen enkrat zacne svojo pot jo
skoraj nezadrino nadaljuje, ce se
le ne poseze vmes. Zile se cedalje mocneje sirijo in zajemajo tudi prej neprizadete dele, prehrana goleni, stopala ali cele spodnje okoncine je cedalje slaMa.
To se kaZez tudi na kozi kot zadebelitev, drobne krvavitve, sprememba v barvi, povrhno vnetje
- tako imenovan golenji ekcem.
Pogosto se pojavi vnetje se na
zilah ,neke vrste sesedanje in
zlepljanje krvi na vnetnem predelu - tromboflebitis, ki zna biti huda komplikacija krcnih zil.
Na nekaterih mestih krtice toliko izbuhnejo navzven, da iz njih
zacne krvav'eti, pridruzijo se spre·
membe na ostalih tkivih, in v
koncni fazi sledi najneprijetnejsa posledica - razvoj golenje razjede.
Obolenje jo mogoce pri veciui
oseb zadr:lati v razvoju bolezenske slike, omiliti tefave in vsekakor prepreciti poznejse nevsecno·
sti in komplikacije. Osnovno pa
je zavedati se, da iz manjhnih nastanejo velike krcne Zile in iz lazjih hudi znaki, ker bolezen, ce je
ne zacnemo zdraviti, nenehno napreduje. Poleg tega mora biti
vsak bolnik pripravljen na sodelovanje pri zdravljenju , ki traja
domala vse Zivljenje od prvih tezav naprej, s krajsimi ali daljsimi presledki brez vsakih motenj.
To nedvomno terja veliko potrpezljivost od zdravnika, se vee
pa od bolnika.
Zdravljenje in preprecevanje
posledic mora upostevati vse tiste cinitelje, ki na svoj nacin
vplivajo na nastanek krcnih zil.
Ker na prirojene slabosti ne mo·
remo vplivati v zadostni m eri, se
usmerimo na tiste, ki so nam dostopne. Zdrav nacin zivljenja ob
zadostnem telesnem gibanju, gojenje sportov, pravilno razporejeni in dobra izkoriSceni pocitki.
posebno v poklicih, ki terjajo
daljso stojo, v noseenosti itd., pomagajo preprecevati prezgodnje
nastajanje krtic. Zdravljenje zacnemo cimprej in ga usmerimo
zoper vse cinitelje, ki so nam dostopni. Uporabnih metod je vee:
jemanje zdravil, zdravljenje z injekcijami ali operacijo oziroma
kombinacijo vee metod hkrati.

0 gibanju bolniskega staleza
od vselitve v nove prostore obratne ambulante je teZko reci,
ker od vsega zaeetka ni ordiniral samo en zdravnik. V poprecju je odstotek staleza morda nekoliko nizji kot je bil se pred
delovanjem obratne ambulante.
Verjetno se bo to stanje spremenilo, ko borne zaceli z redno preventivno dejavnostjo. Tudi stevilo obratnih nesrec je v rahlem
upadanju, razen pri prevozu na
dele oziroma z dela, kjer je stanje v glavnem isto kot je bile
prej .

Odslej borne v obratni ambulanti redno opravljali obcasne
sistematske preglede delavcev
Bresta in tudi delavcev iz drugih
podjetij, preglede delavcev pred
zaposlitvijo, preglede sportnikov,
sodelovali bomo tudi s posvetovalnico . za delo pri poklicnem
usmerjanju mladine, ki konca osnovno solo in drugo.
0 prihodnjem delovanju ambulante vas bomo se veckrat obvescali, prav tako pa tudi 0 gibanju staleza in o nesrecah pri delu.
dr.A. Smale

Pravih senzacij v nasem malem mestu ni na preobjed. Ni
cudno, da smo malce nestrpni,
ko se trije mladenici odpravljajo
na pot v Afrika. Res, da ne bode
sli pes, vendar tudi pot z jeepom,
ki ga je zaradi njegove castitljivosti vojaska oblast dala iz rok,
ni kar take.

Na nasi trZnici ni konkurencnih cen kot je bile pricakovati.
Prodajalci ob mostu navijajo cene, ki so v nekaterih primerih
c~lo z~ SO ods.totkov viSje od ljubljanskih. Ver]etno se dde pravila, da . je v slogi l;ll<?C. Zakaj pa
ne, saj se v trgovmt z zelenjavo
boje normalnega prometa. Ostane le se upanje, da bo trlna inspekcija lahko kaj storila.
-0Nepridipravi so zaceli loviti ribe, ki so se dobra udomacile v
CerkniScici pred skladiScem Tovarne pohistva Cerknica.
Kako jih ne bi, ko pa take rade
prijemajo. Navajene so na kruh,
ki jim ga pridno servirajo obiskovalci menze, ko se vracajo od
malice.
-0Delavci cestnega podjetja nam
pocasi, toda vztrajno urejajo ceste. Poseben okras so smerniki
ob bankinah. Toda vozniki imaj.o
bojazen, da jih · .ne bo pobrala
»burja«, kot jih je na cesti proti·
Dolenji vasi.

V dveh mesecih, ki jih nameravajo· nasi fantje preziveti med
palmami, juznim sadjem, pa tudi med zvermi, pescenimi viharji
in suhimi studenci, bo kaj malo
glasu o njih. Obljubili so nam
sicer, da se nas bodo med potjo
spomnili z enim ali dvema obsirnima pismoma. Radi ju bomo
objavili. Do tedaj pa zelimo
Francu Popku, ucitelju telesne
vzgoje iz Cerknice, Ludviku Risu
iz Cerknice, delavcu v odpremi
Bresta in Francu Cvetku iz Martinjaka, kurjacu kotlovnice iz Tovarne pohistva Martinjak, srecno
pot.

DDJ
Tokrat nekaj lepega iz na§ega malega mesta. Bartolov vrt.
Posnemajmo!

Tezko je dati prednost neki od
teh, kajti vsaka ima prednost v
enih in slabost v drugih primerill. Prepustimo, da o teh odloca
zdravnik, bolnik pa naj sledi in
izvaja njegove napotke. Od bolnika se terja, da prihaja redno na
kontrole, nosi elasticne povoje,
ki jih snema le ponoCi, a nogo
povija natanko tako, kot mu je
naroceno. Veckrat je potrebno,
da bolnik dobi tudi vlozke za ploska stopala oziroma izvaja ortopedske vaje za krepitev stopalnega oboka, izgubi kaksno kilo v
telesni tezi ter se izogiba vsega,
kar bi sicer oviralo krvni obtok.
Nekateri bolniki obupajo v casu
zdravljenja, ne zavedajoc se posledic, katerim gredo nasproti.
Uspehi zdravljenja pa ne izostanejo, ce se le zacne dovolj zgodaj
in trajajo dovolj dolgo.
Zdravljenje motenj obtoka v
spodnjih okoncinah je kot je re-

-

--

-

ceno zelo razlicno. V zadnjem casu se je razvil nov nacin zdravljenja z razlicnimi preparati, ki
jib pacient zauzije ali uporablja
lokalno in ki posegajo v podrocje mikrocirkulacije. Ti preparati
uspesno preprecujejo posledice,
ki nastanejo zaradi motenj krvnega obtoka v spodnjih okoncinah. Take so znani preparati divjega kostanja, ki vplivajo na kapilarno steno take, da zvisujejo
kapilarno rezistenco in zmanjsujejo prepustnost kapilar.
Dobre uspehe zdravljenja so
tudi registrirali pri take imenovani kombinirani terapiji. Najboljse so se pokazale kombinacije preparata, ki vsebujejo razen
tonizirajocih,
vasoprotektivnih
substanc, se komponente, ki stimulirajo obtok in take, ki imajo
protivnetno delovanje.
Konec prihodnjic

.
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ReSevanje problematike v kmetijstvu je izredna in
odgovorna naloga Zveze komunistov
11. junija letos je komite obcinske konference Zveze komumstov razpravljal o razvoju k.meujstva v cerkru~ki obeini. O.razvoju kmetijstva je v imenu komtsije za druzbeno ekonomska
vprasanja v uvodu govoril Slavko Tornie.
Po!eg elanov konference so hili prisotni se clani sekcijeza k.metijstvo in gozdarstvo pri obeinski konferenci Socialisticne zveze delovnega ljudstva.
Sklepi in stalisea, ki so hila
sprejeta na drugi republillki konferenci Zveze komunistov na podroeju drtiZbeno ekonomskih odnosov v kmetijstvu, so doziveli
splosno politieno podporo. Uresnieevanje sklepov republiske konference Zveze .K.omunistov o kmetijstvu je zahtevna in izredna ter
dolgorocna naloga. Za njihovo
uresnicevanje je potrebna siroka
akcija komunistov in· drugih delovnih ljudi v kmetijstvu.
Kot v vsej Jugoslaviji, je kmetijstvo tudi na- podroeju nase obeine v povojnih letih dozivljalo
velike spremembe. Sprva je bila
teznja po zdruzevanju v velike

kombinate, ki naj bi proizvedli
toliko trfnih presezkov, da bi zadostili vsem potrebam. V tern obdobju je bil zasebni kmetovalec
zapostavljen in glede na kmetijske delovne zadruge v podrejenem polozaju.
Sodelovanje med zasebnimi
kmetovalci in zadrugami je bilo
omejeno le na kooperativne octnose, kar je zahtevalo dosledno
spostovanje pogodb na obeh straneh.
Nestabilno triisce pa je kooper acijske odnose omajalo, predvsem zato, ker so se proizvodne
in odkupne cene tako pribliZale,
da je bilo nemogoee upos tevati
pogodbe. Posledica tega je hila,

materialnih pogojev je bila proizvodnja kmetijskih delovnih zadrug tako nizka, da je bilo nujno
potrebno nekaj storiti. Triisce je
narekovalo korenite spremembe.
Te spremembe pa so v obdobju
gospodarske reforme bile sposobne opraviti le kmetijske organizacije, ki so imele dovolj osnovnih sredstev in dobre lokacijske
pogoje.
DrtiZbeno angaziranje za resitev problematike v kmetijstvu je
v sedanjem obdobju tako mocno,
da mora pripeljati do uspehov.
Prenos funkcij zveze na republike in na obcine bo v marsicem
olajsalo pravilno vodenje politike v proizvodnji in na triiseu,
tako v okviru republike kot tudi
posameznih podrocij. Uzakonitev novih organizacijskih oblik
zdruzevanja in prehod iz ozkega
okvira zasebnega proizvajalca, ki
je znaeilen za obmocje nase obcine, daje realne momosti za razvoj blagovne proizvodnje in konkurencnega nastopa na triiscu.

KAK.SNO JE KMETIJSTVO
V CERKNISKI OBCINI
Obcina Cerknica predstavlja s
svojimi 48.253 hektari zemljepisno zelo razelenjeno povrsino. Na
vsem podrocju je 128 naselij, v
katerih zivi 14.157 prebivalcev.
V zadnjem desetletju je cpaziti mocno upadanje stevila cistih kmetij na raeun mesanih. Iz
omenjenih raziskav leta 1969 o
strukturi zasebne gozdne posesti
po stevilu lastnikov, ki je v veliki korelaciji s kmetijskimi posestvi, je zanimiva ugotovitev, da
je na podrocju Loske doline le se
f1,4 0/o eistih kmeekih gospodarstev. Na ostalem podrocju obci-

I
I

I .
da so ze tako slabi medsebojni
odnosi popolnoma prenehali. Zasebni kmetovalec je tako ostal
prepu5cen sam sebi in proizvajal
po nacelu samozadostnosti in popolne neodvisnosti.
Kmalu za tern je prezivljal krizo druZbeni sektor. Zaradi slabih

ne Cerknica pa je odstotek moogo visji. Skupni odstotek kmeckega prebivalstva je od leta 1961,
ko je znasal se 36,3 °/o, padel na
25 c/o, kar ustreza 1026 kmeckim
gospodarstvom. Polproletarcev je
po ugotovitvah komisije 55 Ofo.

Zasebni sektor ima 32.190 hek- vodnjo skupaj z gozdarstvom.
Obeinska skupscina, ki naj
tarov rodovitne povrsine, od katere odpade 15.400 h ektarov na skrbi za skladen razvoj kmetijobdelovalne povrsine. Zemljisca stva, ima pomembno nalogo oziso razdeljena med 2552 gospodar- roma vlogo ze do sedaj, ceprav
ta prizadevanja ne vodijo do postev.
Vee kot polovica gospodarstev membnih uspehov. To so namrec
ima svoja zemlj i~ea razdeljena le delni ukrepi in je nujno, da se
na deset in vee delov. Posebno lotimo takojsnjih resitev - akvelja to pri kmetijah z vee kot tivnega vklju cevanja vseh razpolU nektari zemljisc. Razkosanost lozljivih sil v razprave o zakonoin velikost posameznega dela irna dajnih sprmernbah in v preucevelik vpliv na ekonomsko izrabo vanje trinih razrner. Ustvariti je
treba selektivno davcno politiko
povrsin.
Starostna struktura zaposlenih
v zasebnem kmetijstvu je najbolj
resen problem, ki nujno terJa re·
sitev.
Ugotovljeni odstotek kmeckega prebivals tva zajema 1026 cistih !aneekih gospodarstev, ki jih
razdelimo v stiri osnovne skupine: priblizno 400 kmeckih gospodarstev bi se v perspektivi lahko
prezivljalo samo iz kmetijstva;
2:JU .kmeckih gospodarstev zaradi
velikostne posestne strukture nirna momosti za preZivljanje iz
kmetijstva; na teh kmetijah je
nujno potrebno poveeati proizvodnjo, poleg tega pa poiskati
dodatne vire dohodkov; naslednjih 250 kmeckih gospodarstev
ustvarja vecji del dohodka izven
kmetijstva, ker so posarnezni elani dru:line zaposleni. Ta kmecka
gospodarstva ne predstavljajo
socialnega problema, ker bodo v
vecini primerov presla v mesana.
Znacilno za te kmetije je, da precej vlagajo v kmetijsko proizvodnjo iz sredstev, ustvarjenih izven do lastnikov zemlje, ki je ne obkmetijstva; pribliZno 150 kmec- delujejo, ker so si ze ustvarili po·
kih gospodarstev pa je socialno t rebno eksistenco. Zemlja jib ne
ogrozenih, predvsem zaradi osta- bremeni, ker so dajatve izredno
relosti. Le-ta ne rnorejo ustvar- majhne. Zato z njo varcujejo
jati potrebnega dohodka za pre- predvsem zaradi perspektlvne
zivljanje, zato pri njih resistev ni prometne vrednosti, pa ceprav
mogoce iskati v okviru kmetij- proizvodnja zaradi tega mocno
stva, temvec v obcinskem skladu trpi.
za prezivninsko varstvo ostarelih
'l'ezave se pojavljajo tudi zonekmetov pod posebnimi pogoji moglimi kmeti, ki so izcrpali svoglede lastnistva neprernicnin.
jo delovno sposobnost m ki hi
Predlog novega zakona o za- po letih starosti ze morali uzivati
druznistvu postavlja zahtevo o pokojnino, vendar pa po sedaopredelit~-zadruge glede na pred- njih doloeilih nirnajo pogojev zamet poslo nj a in s tern v zvezi njo.
tudi nacin vodenja novih oblik
Za ostarele kmete mora obcina
zdrtiZevanj , ki so lahko organi- takoj zagotoviti minimalno oskrzacije zdru enega dela v sestavu
bo. V primerih, ko dedici ne skrdelovne or anizacije ali pogodbe- bijo za svoje onernogle starse in
ne skupno ti, ki bodo dale naj- hkrati ne dovolijo zmanjsevati
bolj realne moznosti prebival- obsega zemlje, mora obcina skrcem, da sarnostojno odlocajo o beti za spremembo predpisov, ki
rezultatih svojega deJa. Nujno naj zagotovijo pravico vknjiZenja
potrebna pa je pri tern vecja po- na zemljo lastnika, s katero bo
vezanost in pripravljenost !judi po njegovi smrti razpolagal sklad
samih v okviru vasi kot celotnih za pospesevanje kmetijstva. Sepodrocij.
danji zemljiski sklad _pri obcini
Kmetje cerkniskega podrocja predstavlja majhen del, kar t udi
predstavljajo tip kmetijsko goz- ote:luje prepotrebno plaeevanje
darskih gospodarstev z nizko · ustreznih socialnih podpor, .ki
produktivnostjo, ki ne ka:lejo na- omogoeajo minimalne zivljenjpredka. Glede na konfiguracijo ske pogoje. Sklad, ki danes platerena, razporeditev vegetacijskih cuje socialno pornoe devetim
povrsin, grupacijo gospodarstev, krnetom prakticno od zemlj isca,
podnebja in proizvodnih tradicij
ki so ga podpiranci vknjiZili na
lahko uvrscamo to podrocje v obeino, ne dobi niti tretjino sred·
vmesno stopnjo rned izrazito hri- stev od najemnin predvsem zato,
bovskim in nizinskirn predelom. ker gozd pripada upravljanju
Zaradi teh pogojev so na5a go- gozdnih gospodarstev, ne pa obspodarstva avtarkicna, ceprav so cini. Spremernba v tej smeri je
pogoji za specializirano proizvod- nujna predvsem zaradi tega, ker
njo.
se bomo v perspektivnem razObseg gozdnih in kmetijskih dobju 1970-1985 se bolj pogosto
povrsin v zasebnih sektorjih je srecevali s tern problemom.
pribliZno enak, razporeditev pa
Gozdno gospodarstvo stoji
daje vecje moznosti specializacikmetijskim problemorn ob straj e kmetijskih gospodarstev.
Poleg ze uveljavljenih panog ni, pa ceprav zajemajo povrsine
kmetijstva in gozdarstva sta po- zasebnega sektorja 13.780 hektamembna dejavnika domaca obrt rov od skupno 23.597 hektarjev
in turizem . Katera panoga od na- gozdnih povrsin. Sedanja zakostetih bo primarna, bo odvisna
od konkretnih pogojev posameznih krajev oziroma posestev.

KAKSNE SO PERSPEKTIVE
Podrocja Vidovske planote s
prehodom na Bloski predel, del
Loske doline in obrobje Cerkniskega jezera so zelo primerna za
intenzivno kmecko proizvodnjo,
ki jo bo v perspektivi dopolnjeval kmecki turizem. Vsa ostala
podrocja, ki jib delimo na podrocja vzreje plemenite fivine in
proizvodnje mleka ter podrocje
pitancev, kjer mleka ni mogoce
odvajati, pa so primerna za intenzivno cisto kmetijsko proiz-

nodaja obvezuje gozdna gospodarstva za vsa dela, ki jib opravljajo v zasebnem sektorju in so
zakonsko dolocena. S tern je samoupravljanje v zasebnern sektorju rnoeno okrnjeno. Sarno·
upravne pravice novih skupnosti
lastnikov gozdov bodo morali s
statutom dosledno izpolnjevati.
Osnutek stauta gozdnega gospodarstva Postojna je skup5eina obcine Cerknica zavrnila zaradi
centralizirane samouprave, ker s
t ern zavira druzbeni razvoj nasega podrocja.

SOCIALNI PROBLEM!
KMETOV
Najbolj problemsko vprasanje
pa je zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje kmetov. Zakonsko
resevanje je prepocasno in je zato naloga sirse druzbene skupnosti, da se zavzame za takojsnjo
resevanje problema. ~egotovost
v zvezi z zdravstvenim in pokojninskim zavarovanjem povzroea
veliko oviro v proizvodnji in
upraviceno negodovanje. Vendar
ob dananji stopnji ekonomske·
razvitosti kmetijstva ni rnogoce
zahtevati p lacilo vseh potrebnih
dajatev za zagotovitev obeh zavarovanj. Da se bo kmetijski proizvajalec izenacil z druzbenim
sektorj em, bo moral proizvajati
vsaj 50 ~/o vee kot doslej in del
teh sredstev analogno kot dru:lbeni sektor odvajati v posebne
sklade.
Nove oblike zdruzevanja kmetov bodo omogocile vkljucevanje
v organizacije, ki b odo lahko
imele svoje sklade, v katere bi
placevali proizvajalci sami, iz
njih pa si potem zagotovili socialno in pokojninsko zavarovanje.
Za omenjeno visjo obliko zdruzevanja kmetov pa je osnovni pogoj gospodarska krepitev kot je
omenjeno v tern predlogu.
Ob zakljucku je bilo receno o
perspektivah nasega kmetijstva,
da j e treba akcijski program
usmeriti predvsem na tiste probleme, za katere smo mi poklica·
n i, da jih resimo.
Ob koncu razprave o kmetijski
problematiki je bilo sprejetih
vee zakljuekov. Za realizacijo teh
zakljuckov je bil na predlog raz. .
pravljalcev ustanovljen poseben
pripravljalni odbor, ki bo imel
nalogo izdelati program dela za
realizacijo posameznih zakljuckov.
J. Klanear

Kulturne prireditve

Clane delovne skupnosti, ki si
zelijo ogledati posamezne kulturne prireditve v Ljubljani, obvescamo, da imamo doloceno stevilo brezplacnih vstopnic za naslednje prireditve:
- 30. junija ob 20. uri v Krizankah - CARMEN, predstava
Opere SNG iz Ljubljane.
- 29. julija ob 20. uri v Krizankah - koncert pihalnega orkes tr a Ljudske m ilice.

- 10. avgusta ob 20. uri v Kri·
zankah - folklorni ansambel Romunske rapsodije iz Romunije.
-13. avgusta ob 20. uri v dvor ani Tivoli - folklorni ansarnbel
BERIOZKA iz Sovjetske zveze.
Vstopnice lahko narocite v tainistvu poslovne enote, kjer ste
zaposleni, ali v splosnem sektorj u skupnih strokovnih sluzb.
s. Bogovcic
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VELIK USPEH BRESTOVIH sPORTNIKOV NA II. LESARIADI

t

BREST - NA.JBOL.JSI
-Vsi smo ob tekmovanju priSli
do spoznanja, da so postale Ietne
sportne igre lesne industrije Slovenije velika sportna manifestacija, ki dokazuje, da postaja tudi sportna aktivnost v na~ih deIovnih organizacijah vse bolj
mnoziena in priljubljena. In se
vee: to ni bilo Ie ~portno tekmovanje, ampak prisreno prijateljsko sreeanje vseh ti~tih, ki jih
druzi vrsta podobnih dejavnosti.
Ob tern velikem sreeanju so
Brestovi sportniki se utrdili
ugled, ki ga nas delovni kolektiv
·._.,,~

NA LETNIH sPORTNIH IGRAH
L.c~Nt:<: INUU~TRI.lE

SLOVt:<:NIJ.E SO :t.MA.uALl .1:$RESTOV.l

srUl<.TNH(l - UDLOclLE SO
lZ.t:NACENOST, MNOZ!CNOST
1N .BO.KJS.ENOST l'IUfiODl'llJ£ LETO BO LESARIADA V
C.El<.KNlCl - LE'10SNJI USl"£H
NALAGA NOVE OUGOVORNUST.l IN NALOGE
Za letosnje letne sportne igre
lesne rndustrije SlovemJe oziroma poplllarneJe - 11. 1esanado
- so se .l:lreswvi STJOrtniki p ripravljau aosn bolj resno kot precc:KlO leto. Na nekem sestanku
vomj ek!p je bilo slisati kar malce p1·enapew m opt1rmsticno, ko
~u uejali, da mora biti letos zmagovalec - BREST. .Pomisliti je
vat treba na vee kot sKromne
moznosti, na pomanJkanJe sportmh objektov, pomanjkljivo telesno kuHuro v obcini, s.kromna financna sredstva, majhno stevi!o
Sportnih delavcev ...
!'a vendar sta veselje do sporta
in volja do uspeha premagala vse
uoJeknvne tezave. SportmKi so se
pac pripravljali v slabsih pogoJib, se vozili na trenmge na KakeK, v Postojno, v Novo vas ...
ln pozrtvovamost je rodila sadove.
-0Letosnjo lesariado je organiziral lanski zmagovalec LIK Savinja iz Celja 5. junija. Soneno
zgodnje jutro je napovedovalo
lep dan, ko se je vee kot 60 Brestovih sportnic in sportnikov s
posebnim avtobusom odpeljalo
oroti zeleni Stajerski. Dobre volje ni manjkalo; ob dovtipih in
pesmih je bila voznja kar kratkoCasna, le nekateri so si dremaje nabirali moci za sportne spopade.
Po manj sem okrepeilu na Trojanah so se kmalu zatem Bre·
stovi sportniki pomesali v pisano mnozico sportnih oblacil na
zbiraliseu v Celju. Reci je treba,
da so Brestovci tudi Ietos vzbujali pozornost zaradi lepc in enot
ne sportne opreme.

dovi int enzivnega dela cez vse leto in mnogih tekmovanj, na katerih so sodelovali letos. Res, lepo priznanje za pozrtvovalno in
siStematicno delo!
Vrstni red: 1. Savinja 1261 krogov, 2. Maries 1228, 3. Brest 1215
Krogov.
Strelke so bile nekoliko slabSe,
saj so bile med 10 ekipami seste,
vendar so Brestu priborile 31
tock. Za boljse mesto je bila ekipa premalo izenacena.
Vrstni red: 1. Jelovica 694 krogov, 2. LIP Slov. Konjice 691, 3.
Nlarles 659 . . . 6. Brest 622 krogov.

uvrstili v finale - en sam poraz
jim je to prepreeil. Med 16 mostvi so bili osmi.
Vrstni red: 1. LIP Slov. Konjice, 2. Meblo, 3. LIP Kocevje ...
8. Brest.
-Dv cern je pravzaprav skrivnost
uspeha v skupni razvrstitvi?
Predvsem v tern, da je Brest nastopil v vseh razpisanih panogah
in da nobena njegova ekipa ni
zatajila, pae pa po svojih moeeh
in zmoznostih prispevala k skupnemu uspehu.

ODBOJKA - OciTEN
NAPREDEK
Letos sta se tudi zenska in moska odbojkarska ekipa resno pripravljali. Moska ekipa je z do-

ob resni vadbi bi bilo lahko

STRELCI NAJBOLJsl
Izmed Brestovih ekip so se tokrat najbolje odrezali strelci, ki
so med 20 ekipami zasedli odlieno 3. mesto in si priborili lep pokal. Nedvomno so sc pokazali sa-

3. Elan Begunje
4. Maries Maribor

5. Tovarna meril Slovenjgradec
6. Novoles Novo mesto
7. Meblo Nova Gorica
8. Jelovica skofja Loka
9. Stol Kamnik
10. Glin Nazarje
11. LIK Kocevje
12. LIP Slovenske Konjice
13. LIP Bled
14. KLI Logatec
15. Lipa Adjovscina
16. Javor Pivka

274
265
262
251
240

221
220

193
191
132

116
114
113

104

96
91
ltd.

sAHISTI ZELO SOLIDNI
Sahisti so priceli odlieno. Premagovali so nasprotnika za nasprotnikom in precej easa celo
vodili na lestvici. Nato jih je nekaj spodrsljajev potisnilo na 4.
mesto med 15 mostvi.
Vrstni red: 1. Tovarna meril
Slov. Gradec, 2. Elan, 3. Stol, 4.
Brest.

Brcstove odbojkarice so se srcno borile. Boljso uvrstitev jim je preprecil muhasti zreb
uziva v slovenskem gospodarskem prostoru. To je velik uspeh,
ki pa tudi zavezuje ... Prihodnje
leto bo Cerknica prizorisce te manifestacije, taksne, kot je morda
se ni dozivela. Storiti bo treba
zares vse potrebno, da bo to
sportno sreeanje organizirano
brezhibno in da bodo vsi gostje,
ki jih ne bo malo, odnesli iz Cerknice kar najlepse vtise. Za to se
bo treba cimprej resno lotiti priprav, pri eemer racunamo na pomoc vseh, ki lahko kakor koli
pomagajo.
B. Levee

Cerknica sedrna

Letos je zbralo na tekmovanju
okrog 800 sportnikov iz 22 SlO·
venskih lesnoindustriic;kih ~odje·
tij. Po sveeani otvoritvi in pozdravnem nagovoru pokrovitelja
tekmovanja, glavnega direktorja
LIK Savinja, so si sportniki zazeleli: sreeno! in posebni avtobusi so jih razvozili po celjskih
sportnih igriSeih. Sele pozno popoldne so se spet zbrali na za.
kljucni sveeanosti, si pripovedo·
vali o rezultatih in ugibali, kate·
ro mesto bi utegnili osvojiti v
skupni razvrstitvi. Tezko je opi·
sati navdusenje Brestovcev in to·
plo priznanje sportnikov iz dru·
gih kolektivov, ko je napovedo·
valec razglasil, da je zmagovalec
II. Iesariade BREST, ki je tudi
prireditelj naslednjega sreeanja.

toC.k
1. BREST Cerknica
2. LIK Savinja Celje

KEGLJANJE - BORBENO
Od kegljacev, ki so bili !ani odlicni, smo pricakovali vee, vendar je tudi 5. mesto med 19 mostvi izvrstno. Nedvomno je ta
uvrstitev posledica dejstva, da
kegljiSce se vedno ni avtomatizirano, da je kegljaski klub razpadel in da redna vadba ni mogoca.
Vrstni red: 1. Meblo, 2. Tovarna meril Slovenjgradec, 3. LIP
Bled .. . 5. Brest.
Tudi zenska ekipa se je uvrstila med prvo polovico - na 4. mesto od 8 nastopajocih. Odlikovala
se je z borbenostjo in zavzetostjo .
Vrstni red: 1. Savinja, 2. Meb-.
Io, 3. Tovarna meril Slov. Gradec,
4. Brest.

Nismo omenjali nobenega imena nastopajoeih. Vsi so se potrudili, kolikor se je le dalo, in zahvala za ta usneh gre prav vsem,
ki so tekmovali in ki so prispevali k organiziranemu nastopu
Brestovih sportnikov.
Omeniti velja tudi odlieno organizacijo tekmovanja. Vse je teklo brezhibno - od sprejema in
otvoritve mimo tekmovanja do
sklepne slovesnosti, ki se je razrasla v prisreno prijateljsko sreeanje nastopajocih. Kot prihodnji organizatorji lesariade smo se
ob tern lahko samo ucili.

Odbojkarji -

SKUPNI REZULTATI
II. LESARIADE

~e

Dne 19. in 20. junija je bilo v
Velenju 3. republiSko tekmovanje
ekip prve pomoci. Poleg 40 domacih ekip s po sest tekmovalci
sta se tekmovanja udelezili tudi
dve avstrijski ekipi. Ekipo civilne zascite Cerknica so sestavljali Nada Kebe, Milena skrabec,
Franc Gabrenja, JanezCaserman,
Stefan Gasparie in Klavdija Drenik kot rezerva. Ekipa, ki jo je

bolje

padljivo igro zasedla 6. mesto
med 13 mostvi, ki so pokazala
kvalitetno odbojko. Zreb jo je
uvrstil v zelo mocno skupino, v
kateri je premagala Stol in po
ogorcenem boju klonila Elanu.
Vsekakor pa mlado mostvo, ce
bo redno vadilo, precej obeta.
Vrstni red: 1. Novoles, 2. Elan,
3. Meblo ... 6. Brest.
Se bolj se je muhasti zreb poigral z zensko ekipo in lahko
t rdimo, da ji je onemogocil boljso uvrstitev, ki bi jo TJO svoji
borbeni igri nedvomno .zasluiila.
Vrstni red: 1. Savinja, 2. Elan,
3. Novoles, 4. Brest.

- Lani so samo sportniki Bresta
nastopali v enotnih sportnih oblaeilih. Letos je bilo ze kakih deset podjetij, ki je opremilo svoje sportnike z dresi in trenirkami, na katerih
je bilo ime podjetja. Svojevrstna ob·
lika reklame ...
- Med nastopajoeimi, zlasti mlajsimi, se je spletlo vee prijateljsklh
vezi. Brestovci so kazali najvee nagnjenj do sportnic iz Novolesa. Zato
so Novomeseanke izmed vseh najbolj navduser'lo pozdravile Brestovo
prvo mesto. Pritajene simpatije . .
- Ceprav je vodja potovanja zgodaj zjutraj ob odhodu edini zaspal,
je kasneje potovanje tako spretno
vodil, da ni bilo nikakrsnih zamud.
Vee zamudnikov pa je bilo ob vrn\tvi domov. Razumljivi razlogl ...
*

- Nekatere Brestove sportnice
so koncale s tekmovanji ze dopoldne. Popoldne so sle nabirat jagode. Ni se se razkrilo, v kaksni druzbi ...
- Skoraj vsi zaposleni v splosnem sektorju so bili na lesariadi.
Skorajda bi moral pravnik nadomeseati telefonistko. Kadrovska stiska ...
- Brestovi odbojkarji so taka
vneto navijali za tovarisice iz odbojkarske ekipe, da so sodnika eisto razhudili in jedosodil kazensko
toeko v njihova skodo. Pa ni bilo
nalasc ...

NOGOMETAsl - RAHLO
RAZOCARANJE
Od nogometasev smo prieakovali zelo dobro uvrstitev, saj so
sestavili dobro mostvo. Ocividci
pripovedujejo, da so pokazali Iepo, tehnicno bogato in borbeno
igro, Ie premalo ucinkovito.
Spremljala jih je tudi smola, saj
je lc za las manjkalo, da se niso

-

sestavljala prva sesterica, je med
40 ekipami dosegla sedmo mesto. Zanimivo je, da se je Cerknica prijavila na tekmovanje letos prvie in da je proti pricakovanju dosegla tako odlieno mesto, saj so nekatere ekipe tekmovale ze tretjie. Zmagala je ekipa Celja, Nova Gorica je bila druga, tretji pa so bili Novomeseani.
Le tako naprej! D. Trotovsek

lveri z
lesariade

- Po tekmovanju so bili najbolj
razocarani nogometasi , ki so prieakovali boljse mesto. Golgeter mostva je Celje zapustil takoj po koneani zadnji tekmi. Grenkoba poraza . ..
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BRESTOV OBZORNIK

Stop za motorne colne na
Cerkniskem jezeru
SkupsCina obcine Cerknica je
na svoji osemnajsti seji obeh
zborov 14. junija sprejela odlok o
registraciji plovil in o varnostnih
ukrepih na CerkniSkem jezeru.
Bistvo odloka je predvsem v
naslednjem: Lastniki colnov, kajakov, kanujev, jadrnic ali drugih plovil, ki imajo stalno prebivalisce v Jugoslaviji, bodo iahko
svoje plovne objekte na jezeru
uporabijali po vnaprej opravljeni registraciji teh vozil. Izjema
bodo lc plovila, ki jih za kratek
cas pripeljejo na jezero izletniki. Uporaba plovil, ki jih poganja
vijak, je na jezeru prepovedana.
Prepoved ne velja za prebivalce
Otoka in Laz, ko sta zaradi visoke vode preplavljeni cesti Otok
-Dolenje jezero in Laze-Gorenje jezero, t er za sluzbene voznje
ljudske milice, UJV, JLA, razisko-

Delo
Dela na novi hitri cesti Vrhnika-Postojna naglo napredujejo. Pogled na ielezno-betonski skelet viadukta blizu »Cerkniske deteljice« na Uiicu
·~

.

ladi raziikovalci spet vCerknici
• Gibanje Znanost mladini - re.publiSki odbor za Slovenijo- bo
v sodelovanju s sodelavci Slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerze in inStitutov letos
spet organiziralo mednarodni
mladinski raziskovalni tabor v
Cerknici, ki bo od 3. do 11. julija
letos.
Mladinci se bodo vkljucili v
delo raziskovalnih skupin, ki jih
bodo vodili s trokovnjaki ljub-

ljanske :Uni.verze, akademije in
razlicnih institutov. Tako bodo
arheologi sondirali stolp in se naprej odkopavali rimski zid (limes) v Benetah na Blokah, biologi bodo zbirali gradivo na terenu in ga obdelovali v laboratoriju, speleologi in palenteologi
bodo odkopavali in cistili plasti
najdb ledenodobne favne ter merili Medvedov rov v Krizni jami,
.meteorologi bodo z instrumentarijem opazovali vremenske poja-

ve, etnografi (ti bodo letos prvic
prisli v Cerknico), bodo na podlagi anketiranja in statisticne obdelave obravnavali cerknisko kulturno in narodopisno preteklost.
Program tabora obsega tudi nekaj ekskurzij, sportnih, kulturnih in druzabnih srecanj.
Tudi letos bodo mladinci stanovali v osnovni soli v Cerkhici,
hranili pa se bodo v nasi delavski restavraciji.
F. S.

Spored filmov za j u I ij
1. julija ob 20. uri ameriski film
SVETNIK PROTI MAFIJI. Popularni Simon Templar se bori proti
mafiji. V glavni vlogi Roger Moor.
3. julija ob 20. uri in 4. julija ob 16.
uri mehiski film MONTEZUMOV
ZAKLAD. Agent Srebrna maska
zopet v akciji.
4. julija ob 20. uri ameriski fi lm IZKRCANJE PRI ANZIJU . Film prikazuje zadnje dni druge svetovne
vojne. V glavni vfogi Robert Mitchum.
5. julija ob 20. uri italijanski film VIVA CANGACEJRO. Razburljiv film
o mehiski revofuciji.
8. julija ob 20. uri ameriski film ZA
NJENO LJUBEZEN. Film prikazuje
sovrastvo belih do crncev. V glavni vlogi Sidney Poitier.
10. julija ob 20. uri in 11 . julija ob
16. uri ameriski film DIVJI CLOVEK. Surova zgodba z Divjega zahoda. V glavni vlogi Gregory Peck.
11 . julija ob 20. uri ameriski film DOBER VECER, GOSPA CAMBEL. Zelo uspela komedija, v kateri igra
Gina Lolobrigida.
12. julija ob 20. uri ameriski film NEKA 2ENSKA JE IZGINILA. Zelo napeta kriminalna zgodba. V glavni
vlogi Joan Sorel.
15. jullja ob 20. uri italijanski film
2ENSKE VLADAJO. Odlicna seks
drama mlade vdove. V glavni vlogi Katherine Spaak.
17.julija ob 20.uri in 18. julija ob 16.
uri ameriski film STO PUSK. Raquel Welch v razburliivem filmu
o Divjem zahodu.
18. julija ob 20. uri ameriski film MAYER LING. Zgodovinska drama o
princu Rudolfu. V glavni vlogi
Omar Shariff.
19. julija ob 20. uri spanski film NJENA ZADNJA PESEM. Sarita Montiel v nepozabnem filmu.
22. jullja ob 20. uri jugoslovanski
film SLISIS ZVONOVE. Uspela vojna drama. V glavni vlogi Boris
Dvornik.

24. julija ob 20. uri francoski film
MLECNA CESTA. Bogate podobe
ljubezni in sadizma.
25. julija ob 16. in 20. uri ameriski
film BARBARELA. Fantasticni film.
V glavni vlogi Jean Fonda.
26. julija ob 20. uri nemski film
CHARLIJEV STRIC. Vedra in igriva komedija.

27. julija ob 20. uri slovenski barvni
film MASKERADA reziserja Bostjana Hladnika. Za mladino je film
neprimeren.
29. julija ob 20. uri francoski film
24 UR V 21VUENJU NEKE 2ENE.
Drama razocarane zenske.
31. julija ob 20. uri italijanski film
NEKOC JE Bil DIVJI ZAHOD. Mojstrsko delo reziserja Sergija Leona.

valcev in resevalcev. Odlok do·
loca tudi primerne kazni v pri·
meru neupostevanja dolocil. Tako bo moral lastnik plovila brez
regi~tracije, ki bi ga uporabljal
na ]ezeru, placati 100 din. Tisti
la~tnik, ki pa. bi svoje plovilo pustil nezaklenJeno in nezavarovano, pa bo moral placati 50 din
V. prihodnjc;: ~e bodo smele plo:
vll uporablJatl osebe, mlajse od
14 let in vinjene osebe.
Glavni namen odloka je torej
"I( t ern, da se zagotovi varnost na
Jez~ru! v~postavi red, ki ga dosleJ ..m b1lo, _ter ohrani jezero v
SVOJl prvotm podobi.
V ta namen bodo na nevarnih
mestih postavljene opozorilne table v vee jezikih, v bliznji prihodnosti pa zgrajena ~ colnarna
ter organizirana dezurna sluzba.
s. Bogovcic

obCinsk~

V juniju sta bila kar dva sklica
obeh zborov skupScine obcine
Cerknica. Prvi je obsegal analizo
zakljucnih racunov delOvillh organizacij za leto 1970, informaciJO o gospodarskem in dru.Zbenem
razvoju obcine Cerknica za leto
1971 in drugo problematiko.
DRU:ZBENI RAZVOJ OBCINE
ZA LETO 1971
Gospodarstvo obcine si za leto
1971 nalaga veliko odgovornost,
da bi lahKo ustvarilo :>55.704.000
din celotnega dohodka, kar je
23 °/o vee kot v letu 19/0. Vzporedno s celotnim dohodkom pa
se povecuje druibeni proizvod in
dohodek za 19 odstotkov. Dohodek na prebivalca naj bi se povecal od. 10222 din na 12311 din
ali za 20 Ofo. V letu 1971 naj bi
dru.Zbeni sektor gospodarstva
ustvaril 128,163.000 din dohodka,
katerega bi gospodarska organizacija razdelila med zakonske in
pogodbene obveznosti, sredstva
za osebne dohodke in sklade v
razmerju 16:64:20. Stoonja razmerja osebnih dohodkov je taka
kot v letu 1970, novecujejo pa se
zakonske pogodbene obveznosti
od lanskih 13 Ofo na 16 °/o, in sicer
na racun sredstev za sklade. Poprecno s t evilo zaposlenih naj bi
se povecalo za 8 odstotkov in pri
25-odstotnem povecanju dohodka
naj bi poprecni osebni dohodek
na zaposlenega porastel za 15 Ofo.
Ustvarjenih naj bi bilo tudi za
10 Ofo vee sredstev za razsirjeno
reprodukcij o.

L

skupSCine

k

se je dejansko povecal celotni
v letu 1~70 v primeri s
ceiotmm aonodkom, aosezenim
samo v letu 1969 brez povecanja
z delom iz leta 1968, za 15 Ofo ter
d~hodek zaradi manj se ekonomlcnosti poslovanja za 3 "to. Pri
tej ocenitvi ne smemo prezreti
vaznega dejstva, omenjenega ze
v ~voau, da rezultate poslovanja
pnmerJamo z enim najbolj
uspesruh let po reformi.
Glavna nosllca dosezenih uspehov gospodarstva v obcini Cerknica sta Brest in Kovionplastika.
Brest je dosegel s 46 Ofu vseh zaposlenih in 40 % skupnega po·
slovnega sklada 47 Ofu skupnega
dosezenega dohodka in Kovinoplastika s 26 Ofo od skupnega stevila zaposlenih in 32 Ofo skupnega
poslovnega sklada 30 °/o skupnega dosezenega dohodka. Ostalo
tetrtino dohodka so dosegle vse
druge gospodarske orr!anizacije
skupaj. Delitev dohodka na pogodbene in zakonske obveznosti
ter dela dohodka, ki ostane de·
lovnim organizacijam za nadaljnjo delitev, je potekala tako, da
so se ob zmanjsanem dohodku za
8 Ofo povecale pogodbene obveznosti za 10 Ofo in zakonske obveznosti zfnanjsale za 5 Ofo na racun
zmanj sanega del a dohodka gospodarskih organizacij za 9 °/o od
prejsnjega leta, V delitvi dela dohodka gospodarskih organizacij
je bilo namenj enih nekaj vee sredstev za osebne dohodke, sklad
skupne porabe in poslovni sklad
na skodo drugih skladov.
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Buhova druzina ima
deset otrok
Dne 11. junija letos je Marija
Buh, doma iz Visevka 47 pri Starem trgu v Loski dolini wdila v
postojnski porodnisnici svojega
desetega otroka. Na svet je pri-

jokala deklica, ki so ji dali ime
Gabrijela. Novorojencek ima pet
bratov in stiri sestrice. Vsi so
zdravi in pridni. Oce dela v kmetijski zadrugi Cerknica. Tako stevilnih druzin je danes zelo malo.
Na maticnem uradu v Postojni,
kjer registrirajo letno sorazmerno veliko stevilo rojstev, so povedali, da verjetno .Ze deset let niso vpisali matere, ki bi imela deset otrok. Prav zato so Buhovi in
novorojencku v postojnski porodnisnici posvetili vso skrb. Pripravili so prakticno darilce. Podruznica Komunalne banke v Postojni pa je na ime male Gabrijele izdala hranilno knjiZico s prvim pologom. Morda bodo temu
zgledu sledile tudi druge organizacije v Loski dolini in pripravile
kaksno darilce za to svojo novo,
mlado obcanko.
Stevilni Buhovi druzini zelimo
tudi mi vse dobro, se posebno
pa mali Gabrijeli, da bi se kar
najbolje pocutila v krogu svojih
bratcev in sestric. S. Bra tina

CELOTNI DOHODEK, DRU.ZBENI PROIZVOD IN DOHODEK
V OBCINI CERKNICA
Real.
1970

Plan
1971

I ndeks
71/70

Celotni dohodek v 000 din
Dru.Zbeni proizvod v 000 din
Dohodek v 000 din
Stevilo prebivalcev
Celotni dohodek na prebivalca
v din
Druzbeni proizvod na prebivalca
vdin
Dohodek na p rebivalca v din
Dohodek na prebivalca v USA $

451.315
162.259
145.905
14.273

555.704
193.053
174.288
14.157

123
119
119
99

31.620

39.252

124

11.368
10.222
681

13.636
12.311
820

120
120
120

Investicije so v letu 1971 bolj
umirjene, saj so planirane v visini 71 Ofo lanskh ali v absolutni
stevilki 22,335.000 din. Polovica
investicij odpade na industrijo,
druge pa na kmetijstvo, trgovino, gostinstvo, komunalo in obrt.
Investicije so pokrite, saj so
!:redstva zagotovljena iz lastnih
virov v viSini 42 Ofo, ostalo pa so
krediti.

Na drugi seji obcinske skupseine so razpravljali o zagotovitvi
sredstev za dograditev novega
klinicnega centra v. Ljubljani,
sprejeli so odlok o registracij1
plovil in o varnostnih ukrepih na
Cerkniskem jezeru, razpustili so
lovsko druzino Otok in sklenili,
da se najame kredit za asfaltira·
nje ceste v Begunjah in ceste proti Dolenjemu jezeru.
F. Sterle

ZAK.LJU<::NI RACUNI DELOVNIH ORGANIZACIJ
Glavni elementi gibanja v gospodarstvu obcine Cerknica kazejo po podatkih iz predlozenih hilane uspehov in stanj za leto 1970
zaradi neprimerljivosti nekoliko
slabse uspehe v dosezenem dohodku in njegovi razdelitvi kot v
prejsnjem letu. Po primerljivih
podatkih z izlocitvijo vpliva neporavnanih terjatev v letu 1969

Brestov obzornik, gla.silo kolektiva Brest Cerknica. Odgovorni
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
nredniski odbor: Vojko Harmel,
Joze Klancar, Janez Lavrencic,
:Oanilo Mlinar, Dubrovka Pazic.
Vinko Mahne, Franc Mulec, Miha
Sepec, Franc Strukelj, Dwan
Trotovsek in Zdravko Zabukovec. Tiska Zeleznillka tiskama,
Ljubljana
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