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Kmalu samoupravn • 1 sporazum 
V kratkem bodo verificirani 

prvi samoupravni sporazumi ode
litvi dohodka in osebnih dohod
kov. Predvidevamo, da bo v dob
rem mesecu ver ificiran in doko-nc
no uveljavljen tudi samoupravni 
sporaaum za skupino lesne indu
strije SR Slovenije v okviru po-s
lovnega. zdrl1Zenja. LES. Verifici
ran samoupravni sporazum od 
treh po-dpisnikov zdrl1Zenega. do
govora. n~ podrocju Slovenije; iz
vrsne~ sveta, gospo-darskc zbor
nicc in sindikatov bodo zamenjali 
zvezni predpis limitirane enajst 
odstotne stopnje, do katere so se 
smeli letos primerjalno z lanskim 
letom najvec povecati osebni do
hodki. Z drugimi besedami, ad
ministrativni poseg na po-drocju 
delitve dohodka in osebnih dohod
kov bo zamenjal samoupravni do
govor, za katerega so se dogovo
rilo in odloclc delovne organiza
cijc same v okviru posame~nih 
grupacij. Trije republi.Ski podpis
niki druibenega dogovora. pa bo
do skusali predvsem· uskladi~i sa
moupra.vne sporazume med po
sameznimi grupacijami gospodar
stva. in drl1Zbenih dejavnosti v re
publlki. 

V CEM JE BISTVO 
SAMOUPRAVNEGA 

SP ORAZUMA 
Vedeti je treb a, da so osebni 

dohodki eden izmed pomembnih 
povzr.o~iteljev ~1estabilnosti v ·go
spodarstvu, ce presegajo dejanske 
mcnnosti izpla~evanja. To pomeni 
takrat, kadar je produktivnost de
la nizja od izplacanih osebnih do
hodlrov ozirom a d.rugace poveda
no, kadar so izplacani osebni do
hodki visji .od svoje realne vred
.nosti. Taki nenorm alni pojavi pa 
so za nase gospodarjenje v zad
njih nekaj letih zelo znaciln:i. Za 
lazje razumevanje potreb po 
skladnejsi deli·tvi born uporabil 
nekaj podatkov, objav·ljenih v 
Ekonomski politiki 26. julija letos. 

Stopnja Tasti produkt ivnosti od 
leta 1966 do 1969 je bila v J~go
slaviji letno 5,1 11/o letna sbopnja 
.rasti realnih osebnih dohodkov pa 
je znasala 6,7 Ofo. Za primerjavo 
:navaja pisec stopnjo rasti produk
tivnosti in .realnih osebnih dohod
kov v razvitejsih deZelah . V istem 
obdobju je :narasla produktivnost 
v ZRN 6,1 Ofo in rea-lni osebni . do
hodeki 3,4 Ofo na J aponskem je 
razmerje 11,7 °/o in 5,2 °/o, v Italiji 
6 Ofo in 3,2 Ofo. Iz p odat k·ov ·lahko 
zaklju~imo, v cern je bistvo dolo
~ene stopnje stabilnosti in h itrej
se ekspanzije raJZv:i.·tejS>Uh deiel. Se
veda bo marsikdo opor ekal, da 
kljub viook i rasti osebnih dohod
kov v Jugoslaviji le-ti zna-tn~ za
ostajajo za gospodarsko ·razvitej
simi dezelami. Vsekakor je to res, 
vendar iz teh ~sebnih dohodkov 
odseva predvsem v tern, da se za
gotovi skladna .rast produktivnosti 

in osebnih dohodkov t er hitrejsa 
rast razsirjene r eprodukcije. Ce k 
tern ciljem samoupravnih spora
zum·ov dodamo se pomemben fak
tor - usklajevan:je .osebnih d o
hodkov v eni m ed panogami go
spodarstva ob upostevanju en ot
nega jugoslovanskega t rga, potem 
sem verjetno v neka-j besedah 
strnil ~avne cilje samoupravnega 
sporazumcvanja. Dan es je najod
lol!n ejse delo pred ver1fikacijsko 
komisijo. Od njenih uspe5nih po
segov v uS'klajevan je r azlicnih in 
teresov posameznih grupacij bo 
najbd odvisna tudi uspesnost spo
razumov in stabiliziranja gospo
darstva na spl~h. 

podaljsanem casu, za delo n a d an 
tedenskega po~itka, nedelj in 
d.rzavnih praznikov in podobno, 
.ter za faktor stimulacije (uspes
nost gospodarjenja). Z uposteva
njem vseh meril bi znasal netto 
osebni dohodek na zaposlenega na 
Brestu v I. polletju 1971 okrog 
1.480 dlnarjev. Po tern kriteriju 
predstavlja ta stevilka samo zne
sek, do katerega na5i osebni do
hodki ne bi bm obdav~eni. De
jansko znasajo popre~no izpla:Cani 
netto mesecni osebni d ohodki za
poslenih na Brestu v prvih sed
mih mesecih letos 1.321 dinarjev. 
Ze uvodoma smo ugotovili, da 
mora biti rast osebnih d ohodkov 

Srecanje borcev na Cerkniskem jezeru 
Na. skupnem sestanku predstavnikov druzbenopoliticnih or 

ganizacij so se sredi avgusta dogovorili, da bo osrednja ob
cinska proslava ob 30. obletnici vstaje 19. septembra na 
Goricici ob Cerkniskem jezeru. Tedaj se bodo srecali aktivisti 
Notranjske in borci partizanskih enot katerim je cerkniska 
obcina podelila domicil. 

V programu bodo sodelovali pevski zbori in godbe na pihala 
iz Loske doline in Cerknice, p evski zbor osnovne sole iz Cerk
nice, r ecitatorji ter note teritorialne obrambe in civilne za
scite. 

Organizatorji pripravljajo tudi razstavo slikarskih del s 
partizansko tcmatiko umetnika Doreta Klemencica - Maja, 
Organizacijski odbor, ki jc bil imenovan za pripravo sreca
nja, pricakuje ta dan do tritisoc gostov in drugih obiskovalcev. 
podjetje Partizanska knjiga iz Ljubljana pa bo razstavila 
zbir ko partizanskib del in opremo za enote civilne za.Scite. 

SAMOUPRA VNI SPORAZUM ZA 
LESNO INDUSTRIJO 

V okviru poslovnega zdruZen ja 
LJt;s pripravlja svoj sporazum 
g.rupacida lesne industrije Slove
nije. Med 52 podpisnicami tega 
sporazuma je tudi BREST. 

Iz konkretnega sporazuma ·born 
skusaJ izlusciti pomembnejso vse
bino oziroma dogovorjena osnov
na merila, ki bodo z dokonenim 
sprejetjem obvezna za vse podpis
nice sporazuma. Pripominjam, da 
navajam podatke iz osnu tka, za 
ikaterega je mog<Jce, da se deln o 
se spremeni. Samoupravne spora
zume bodo pred uveljavitvijo ob
ravnavali in sprejemali delruvski 
sveti podjetij - podpisn ic spora
zuma. 

Pri sedanji ·kvalifikacijski struk· 
tur i in stevilo zaposlenih na E r e
stu bi lahko v letu 1971 znasali 
pop,re~ni kalkulativni mesecni 
netto osebni dohodki -na w.posle
nega 1.448 dlnarjev. Kalkulativni 
osebni dohodki se bodo lahko po
vel!ali se za maso izp:laCil za po
sebne pogoje dela, na primer za 
delo v no~nem ~asu, za delo v 

pog·ojena s produktivnostjo. Ce t o 
ugotovitev up orabimo za Brest , 
lahko .recemo, da bi nase osebne 
dohodke lahko povecali na po
precno mesecno 1.500 dinarjev, se
veda ob enakem poveOa.nju nase 
prodlllktivnostl. 

Popreeni kalkulativni osebni 
dohodek vseh podpisnic sporazu
ma znasa za leto 1971 1.442 dinar
jev. 

P.o sporazumu n•aj bi bil pri 
normalnih pogojih dela in .nor
malnem doseganju rezultatov naj
ni.Zji osebni dohodek 800 in naj 
visji -osebni dohodek 6.000 dinar
jev. 

P.ri tern so za glavnega direk
torja postavljena posebna merna. 
S spora~Zumom se vsklajujejo n a
slednji dodatki k osebnim doho.d
kom: 
- za delo v podaljsanem delov

nem casu (nadure) so dolZne 
podpisnice sporazuma povecati 
obra~unsko osnovo za .najmanj 
50 Ofo, 

- za delo v nocnem ·casu ~med 
22. in 5. uro) se mora obraeun
ska osn~va povecati za naj
manj 25°/o, 

lz vsebine: 

- za delo na dan tedenskega po
citka, nedelje in ddavnih praz
nikov so dolzne podpisnice po
ve~ati .obra~unsko osnovo za 
najma-nj 30 Ofo. 

Dodatki se medsebojno ne iz
klju~ujejo. Za primer vzemimo, da 
je delavec moraJJ. delat i na drlav
ni praznik. Za to delo bo moral 
dobiti naslednje placilo: 

PERIODICNI OBRACUN IN PLAN ZA II. P OLLETJE - RAZSIRI
TEV KOOP ERACIJSKIH POSLOV - SEJEMSK:E NASTOPI LETOS 
- PRAVNIK ODGOVARJA - RAZVOJ TAPETNISTVA V TP MAR
TINJAK - DELOVNA KONFERENCA CERKNI SKIH BORCEV - PO 
POTI SLOVENSKE DELEGACIJE V J AJCE 

- pla~!lo praznika po obra~unski 
osnovi (prazniki se placujejo, 

dela pr osti dnevi ne!), 
- placilo za .opr avljeno delo po 

-ob ra<!unski osnovi (100 Ofo), 
- pla~ilo dodatka za n adurno de-

lo (50 Ofo), 
- pla.Cilo dodatka za delo n a dan 

tedenskega po~i:tka (30 0/o). 
Skupaj .bo moral dobiti delavec, 

ki bo moral delati na d.rZavni 
praznik svoj obracunski osebni 
dohodek (100 Ofo) povecan za 
180 Ofo. 

Na talro .kvantificiranih dodatkih 
vztraja predvsem verifikacijska 
lromisija. Le-ta meni, da dela, ki 
se placujejo z d odatki, predvsem 
zmanjsujejo prosti cas delavcev. 
Dodatki oodo predvsem breme t i
stim -arga-nizacijam, ki ne bodo 
mogle ali znale organizacijo dela 
urediti tako, da bo Cim manj tak
snega dela, ki se pla~uje z do
datkom. · 

Osebni izdatki nadomest!l, ki se 
obra~unavajo v breme material
nih stroskov, bodo po sporazumu 
la-hko znasali: 
- polna visina dnevnice za po
tovanje v Jugoslavij'i najve~ do 

80 dinarjev, 
- dnevnice za potovanje v tu

jin.o najvee v viSni, dolo~eni s 
predpisom, veljavnim za u
pravne organe, 

- pov.ra~Ho stroskov za prenoce
vanje najvec po predloienem 
ra~unu, 

- povraCilo za upora:bo lastnega 
vozila v slu.Zbene namene naj
ve~ 0,90 din za dejansko pre
vozeni kilometer' 

- t erenski dodatek do najvec 
700 din netto na m esec i:n tako 
n aprej. 

Z uskladitvij·o n adomestHa na 
Brestu ne 'bo tezav, ker so vsa se
dan ja nadomesila n izja od orne.: 
njenih limitov. 

Nadomestilo osebnega dohodka 
za ~as bolezni bo moralo znasati 
najmanj 80 Ofo poprecnega osebne
ga dohodka, .ki ga je delavec do
bil v preteklem letu. Na Brestu 
je znasala doslej najnizja stopnja 
nadomestitla za oolezen 70 Ofo. 

Sporazum predvideva, da •bodo 
podpisnice oblikovale sredstva za 
finansiranje skupnih potreb de
lavcev takole: 

- da masa sredstev regresa za 
letni dopust ne bo znasa:la 
manj kot 300 in ve~ kot 600 
d inarjev letno na zaposlenega, 

- da bo regresi.rana prehrana de
lavcev najvec do 50 dina·rjev 
netto mesecno. 

Zadnja leta Brest ni regresiral 
letnih dopustov (izjema so bill 
zd.ravstveno ogrozeni delavci). 

S sporazumom bo mora!l. Brest 
izdvojiti v ta namen najma.nj 
560.000 din letno. 

Regresiran je prehran e .na zapo
slenega znasa letos mese~no 46 di
narjev, kar pomeni, da smo sk.oraj 
na meji, postavljen.i. v spora:zumu. 

V sporazumu je tudi dolocilo, 
da lahko izplaca podpisnica spo
razuma odpravnino pri odhodu 
delavca v pokoj, ali pomoe ob 
smrti delavca najve~ do visine 
dveh mesecnih popre~nih osebnih 
dohodkov, dosezenih v zadnjih 
treh mesecih. Pri tern je se dlle
ma, ali naj bo vezana odpravnina 
na popre~ni dohodek delavca ali 
podjetja. 

Po sporazuinu morajo podpis
nice nameniti za irobrazeva:nje in 
stro.kovno usposabljanje delavcev 
·najmanj 1 °/o sredstev, racunano 
na letno brutto maso .osebnih do
h.odkov. Brest je v letu 1970 po
rabil za izobra.Zevanje 1,5 Ofo na 
letno brutto maso osebnih dohod
kov. 

V tern sestavku sem omenil le 
glavna dnlocila sporazwna. Mora
mo pa vedeti, da samoupravni 
sporazum dolo~a predvsem okvi
re konkretna dolo~i:la pa ·bo spre
jelo vsa:ko podjetje samo s pravil
n ilkom o del.itvi dohodka in oseb
nih dohodkov. Te praviJnike bodo 
morale podpisnice vskladiti s spo
razumom n ajpozneje v sestih me
secih -od dneva vpisa sporazuma 
v register. 

Za izvatianje sporazuma oo .ime
novana sedem ~lanska lromisija, 
sestav·lje:na iz clanov podpisnic 
sporazuma. Na•loge :komisije bodo 
predvsem spremlja·ti readizacijo 
sparazwna, resevati morebitna ne
soglasja in pripravljati preclloge 
za spremem bo in dopol.n itev spo-
;razuma. D. Ml.in.ar 

Nova dejavnost Bresta - razrez iprena za lastne po-trebe in ostale 
domace kupce 

- - - ------------- - - - -~ . 
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PeriodiCni obraCun in plan 
za drugo polletje 1971 

konstruir.anih kapacitet pomenilo, 
da bi zasli v meje renta·bilnosti 
poslovanja. Zato od planiranega 
poveeanja proizvodnje ne more
me odstopiti. V ta namen je Brest 
vloZil pri Ljuhljanski hanki za
htevek za 10 milijonov din-arjev 
dodatnih <Obratnih sredstev, s ka
terimi hi pokrili m~nimalne po
trebe po sredstvih za povecano 
proizvodnjo. 4. avgusta je centralni delav

ski svet podjetja obr.avnaval in 
potrdil periodicni obracun za I. 
pollletje ter sprejel predlog plana 
za II. polletje 1971. . 

Po rezu1tatih, lki. smo jih ze do
segli in tki jih planiramo za pri
hodnje, pricakujemo v letu 1971 
195,5 milijon<Jv dinarjev bruto 
produkta, 196,4 milijona dinarjev 
realizacije. 
· Dosezena proizvodnja ali hruto 
produkt znasa v I. polletju 86,9 
dina.rjev, kar pomeni, da smo za 
dosego 195,5 milijonov dinarjev 
bruto produkta planirali v II. 
polletju proizvodnjo v obsegu 

daje v I. poletju zna.Sa 89,3 mili
jonov di:narjev, tkar je za 44 °/o vee 
kot pa smo dosegli v istem o.h
dohju lani. 

Najbolj je letos ohseg prodaje 
narasel na domacem trgu, kjer · 
smo nasa planska predvidevanja 
celo presegli za 7 Ofo. Ugodnejsi 
·rezul1lati prodaje so predvsem 
-odraz zavestnih akcij pri osvaja
·nju domacega trga s cim vecjo 
prisotnostjo na trziscu prek izhi
re ustreznega asortimana, orga
mzmane prodaje s trg<Jvskimi 
potniki, lastnega angaZiranja ka
pitala za potrosniske kredite v 

Sestavljivi program dnevne sobe Tama.ra. 

108,6 milijona dinarjev. TakSen 
obseg proizvodnje je v primerja
vi z lanskim letom za 30 odstot
kov vecji. 

Plan proizvodnj e v II. pollet
ju je zlasti po obsegu precej za
hteven v finalnih poslovnih eno-
tah. Venda.r pa z doslednim iz
polnjevanjem sprejetih stabiliza
cijskih ukrepov v podjetju prica
kujemo, <la hodo tudi v teh po
slovnih enotah izpolnili prozivod
ni plan. 
. Namen sta·hilizacijskih ukrepov 
na.Sega pod'jetja je doseci kar 
najboljse poslovanje, zl.asti pa 
proizvodnjo <Ob nespremenjenih 
prodajnih cenah iz lanskega leta 
in ob stalnih drazitvah reproma
terialov zaradi monetarnih spre
memh d<;>ma in v tujini, pa tudi 
zaradi drugih sprememh, ki so 
vplivale na zvisanje stroskov po
slovanja (druzbeni dogovori o 
spremembi cen do1ocenih repro
inaterialov, zviSanje cen gorivom, 
PTT uslugam, prevoznim storit
vam ltd.). 

Smisel stabilizacije na podrocju 
proizvodnje je torej v tern, da bi 
cim bolje izkoristili sedanje ka
pacitete s kooperacijo med po
slov.nimi en<Jtami in s tujimi ko
operanti ter poenostavili proiz
vodni program v finalnih poslov
nih ehnotah. 

Nasploh je znacilnost letosnje
ga· proizvodnega programa v pri
merjavi z lanskim v zozitvi pro
grama, saj proizvodnja v najvec
ji t ovarni pohi§tva temelji le na. 
dveh diievnih sobah za tlomace 
trl:isce (POLONA in TAMARA) ,v 
izvozu. pa na glashenih omaricah 
in pr-ogramu IN-IN. 

Prodajni rezultati so hili v I. 
polletju, .zlasti na domacem trgu, 
dokaj zadovoljivi, nekoli:ko manj 
pa v izvozu. DoseZeni obseg pro-

vecjih trgovskih hisah v drugi•h 
republikah, najemanja •kreditov 
pri poslovnih hank!ah za pozivi
tev prodaje s pomocjo trgovskih 
his, p.ropagandnih nastopov in 
podobno. 

Nov:i Ukrepi Zveznega i'Zvrsne
ga sveta v omejevanju potro&nje 
z znizanjem osnove hranilnih 
vlog za potrosniske kredite za 
20 Ofo, pa tudi sploSn.a nelikvid
nost v gospodarstvu hodo v II. 
pol'letju od vseh sluzh, z1asti pvo
daje marketinga, pa tudi ekonom
sko-financnega sektorja, zahte-

Dnevna soba Tamara. z leziscem 

vali dodatne resi.tve za cim holj
so prodajo na domacem trgu. 

Vendar zaradi sestavljivega 
manjsega kosovnega pohistva kot 
prog.rama dnevnih sob, pa tudi · 
so TV-vitrine, Lyving, stoli, par
ty-bar in sedezne garniture, pri
cakujemo da kljub <Omejitvam po
trosnje ne bo bistvenega zmanj
sanja prodaje. Do sedaj smo pri 

Celotna in:edba dnevne sobe Tamara 

teh izdelkih dosegali izredno u
godno prodajo, ker le-ti izdelkl 
zaradi ugodnejsih cen pri vseh · 

· po svoji vrednosti le predstavlj.a
jo hitro obracajoci se kapital. 

Splosn:a gospodarska nelikvid-. 
ncist, pa tudi samo povecanfe pro
izvodnje, zamrznenje cen nasih 
izderk-ov ter podrazitve reproma
terialov, vse to zahteva v nasem 
podjetju se vecje angaiiranje za 
ohratna sredstva, predvsem pa, 
da bi <losegli likvidnost podjetja 
in nemoten potek proizvodnega 
ciklusa. Teznje po omejitvi pot
.ro&nje v gospodarstvu na predvi
dene proporce, zaradi pomanjka
nja obDatnih sredstev in zaradi 
pomanjkanja obratnih sredstev in 
zaradi splosne nelikvidnosti v go
spodoarstvu, imajo lahko v nasem 
podjetju za posledico zniZanje 
proizvodnje. To pa hi zaradi re-

Kljuh delni nelikvidnosti po
slovnih ha·nk priC.akujemo - oh 
pozitivnih predpisih za pozivitev 
izvoza v nasem gospodarstvu -
da bomo dobili d<Jdatn-a ohratna 
sredstva za povecan izvoz oziro
ma za pripravo izvoza. 

Precejsnja anarhicnost v _go
spodarski Z>akonodaji seveda moe
no vpliva tudi na nestahilnost 
mikrogospodarstva, zlasti se zato, 
ker zaradi pogostih zakonskih 
sprememh onemogoca trdno in 
eksaktno planiranje. Zato bodo 
potrebna dodatna prizadevanja 
vseh nas, da hi dosegli zastavlje
ne planske cilje. To pa homo dQ
segli le· oh vestnem izpolnjeva
nju stabilizacijskega program::~ 
nasega podjetja. 

R. Zadravec 

Raz&iritev 
kooperaciiskih poslov 

Kooperacija je postala beseda, 
iki jo cedalje pogosteje uporablja
mo in srecujemo v vsakodnevni 
praksi. Tudi pi'i nas postaja po
membna dejavnost v poslovnem 
proc-esu. Vsekakor pri ·tern ne mi
slim samo na tistih nekaj poliz
de1lrov, ki jib izdelujejo v eni ali 
drugi poslovni en<Oti, pac pa daljse 
programirano ra'ZSirjanje kroga 
zunajnih partnerjev, ki ·hi s pol
izdelki oziroma izdelki dopo1nje
vali na.Se .kapacLtete, pa tudi asor
timent .proizvodoov. 

Vsekak<Or lahko ugotovimo, da 
smo sele· na zecetku poti, da smo 
sele zaceli iskat1 moZ1losti za so
delovanje. Pri tern lahko ug.oto
vim<O, da tega ni mogoce delati 
k-ampanjsko, predvsem zarto ne, 
ker si podjetjoa in obrllne delavni
ce, pa tudi <Ohrtniki prograanirajo 
zasedenost kapacitet na daljsi 
rok, poleg tega pa h<Ocejo ·biti go-

tovi, da bo po sklenjenem spora
zumu njihova kapicitella v resnici 
stalno pokrita z naroCili. Zato je 
jeseni pred nami naloga, da pri
·pravimo program, .kaj vse borne 
ododali ali v IQhdelavo ali v izde
lavo izven podjetja, .tako da bi si 
zagotovili -kapacitete in s:klenili 

dolgor-ocne pogodhe. Jasn-o je, da 
je to teZko prlpraviti zaradi na
sega raznolikega in naroCilniskega 
programa proizvodje, venda-r je 
to edina mogoca pot, da nebi za 
vsak izdelek oziroma polizdelek 
na vroat na nos iskali proizv:ajalca. 

Pri razmiSljanju o tern ne sme
mo pre2!relii tudi ene izmel\i -osnov
nih stvari, za katero si prizadeva
mo pri razv;ijanju takih .posl'Ov, 
to je pocenLtve stroskov izdelave. 
Le v takem primeru namrec do
seze kooperacij-a svoj cilj. Zni
zanje poslovnih stroSkQv je lablko 
neposredno ze pri .samih poliz
delkih, ker mora bibi rezult.at do
bavljenega blaga poveean ohseg 
proizvodnje illl s tern veeji do
hodek. 

Naj omenim klasicna primer doo
bro <Organizirane kooperacije, v 
.kateri sodeluje .tuch nase .podjet
je. Firma Morse v · ZQ.rurenah 
drlavah Amerike sama ne pro
izvaja nicesar, pac pa samo se
stavlja posamezne sklope oziroma 
·sestavne dele svojih lrooperantov 
(mi sodelujemo z nasimi glasbeni
ani omaricami - J.eseni del) in 
prodaj a velike koliCine finalnih 
izdelkov po vseh Zdruzenih drZa
vah Amerike. 

Tudi nasa prizadevanja naj hi 
Sla V ItO SIDer, da hi pO eni strani 
z dohavami razlicnih polizdel:kov 
veC.ali nas <Obseg proizvodnje, po 
d rugi srani pa tudi asortiment 
prodaje s proizvodi, ki so pri nas 
izven proizvodnega . programa, bi 
jih pa lahko prodajali. Prl tern ne 
s mem'O prezreti tudi dejstva, da 
bi lahk<J tudi na podrocju nase 
<Obcine za .perprostejsa dela raz
vijali ohrat. Ugotavljamo namrec, 
da nam ·obrtniki lahko nudijo do
bre usluge, sa·j nam .ze sed.aj ()brt
.ni:k.i. po vsej Sloveniji dohavljajo 
-razliene polizdelke. Zato se po
stavlja vpra.Sanje, zakaj ne .hi take 
dejav:nosti razv.ijali tudi v na.Si ob
cini. Navrgel sem le nekaj misli 
o kooperacijs'kih poslih, vendar pa 
jih bo treha gojiti se z vecj-o pri
zadevnostjo ne same navzven pac 
pa tudi v okviru komhina.ta. 

J. Mele 

Z ZADNJE SEJE 
centralnega deJavskega sveta 

Tuell zadnja- av.gustovska seja 
centralnega delavskega sveta je 
imela obsezno ion tehtno tematiko. 
Vecji del seje je p()tekal oh pre
tresanju periodicnega obracuna 
za I. polletje 1971, plana za II. 
polletje 1971 in stabilizacijskega 
programa podjetja. 

Ceprav o teh stvareh govore 
nekateri clanki v prejsnji, pa tudi 
v tej stevilki nasega cas<Jpisa, ve
lja posehej poudariti, da so clani 
centralnega delavskega sveta pr~d 
vse poslovne enote 1n strokovne 

sluzbe postavili o<llocno zahtevo, 
da je treha stahilizacijske ukrepe 
in planske zahteve dosledno izpol
njevaoti, ce h<Jcemo d-oseci plani
rane poslovne in proizvodne re
zultate. V nasprotnem primeru 
bod<J potrehni - skladno s statu
tom podjetja - odlocnejsi ukrepi. 

Razprava je tekla tudi o pred
logu samoupravnega sporazuma 
o merllih za delitev dohodka in 
osebnega dohodka lesne industrije 
Sl-ovenije. Osnutek ima namen 
nacelno uredi.ti in vskladiti deiit· 
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vene ·odnose med slovenskimi les
no-industrijskimi podjetji in bo 
osnova nasemu novemu pravilni
.ku o deli tvi dohodka in osebn1h 
dOhQdkOV. 

Na zadnji seji je bile po javni 
razpravi sprejeto tudi dokoncno 
besedilo pravilnika o urejanju de
lovnih razmerij, s cimer je izpol
njena znatna vrzel v spl'O§nih ak
ti'h podj etj a. 

Poleg tega so clani centralnega 
delavskega sveta sklepali tudi o 
pogojih stanovanjskega krediti
ranja in izvolili t<Ovarisa Jozeta 
Hrena, pomocnika glav. direktor
ja, za delegat.a Bresta za volitve 
organov Gospodarske zbornice SR 
Slovenije. 

P.osebej je treha <Omeniti, da je 
bila imenovana tudi posehna ko
misija, ki ima nalogo, nacrtno 
prouciti ustavna dopolnil.a .zvezne 
in slovenske ustave, spremljati 
zakonodajo in ukrepe, ki bistve
no spreminjajo pravni in gospo
darski polozaj podjetja in njego
vih enot in zlasti se prouciti 
strukturo ter ekonQmski poloiaj 
podjetja in enot v luci ustavnih 
dopolnH. Na osnovi tega mora >ko
misija -o'blikovati za pristojne or
gane upravljanja konkre1me pre
dloge, .kak:o prilagajati razmere v 
nasem podjetju novim .rn'OZnostim 
ki jih dajejo ustavni .amandmaji. 

B. LEVEC 

Akcijski 
program· 

komunistov 
Sklepi sekretariata osnovne 

organiza.cije Zveze komunlstov 
na Brestu 

Na zadnji seji srekretaria.ta. os
novne organiza.cije Zveze k\lmu
nistov so njegovi clani razprav
ljali o najbolj bistvenih vpra8a
njih seda.nje situacije v na8em 
podjetju in v sirsi dru.Zbeni skup
nosti. Osnova za razpravo je bil 
predvsem a.kcijski program za. u
resnicitev sklepov 20 . . seje. cen
tra.lnega komiteja Zveze komuni
stov Slovenije, ki ga je pripravil 
kom.ite obCinske konference Zve
ze komunistov. 

V zvezi z akcijsk.im programom 
so bili sprejeti naslednji vaznejSi 
sklepi: 

- Dolooila usta.vnih dopolnil 
je treba primerja.ti s · statutom 
podjetja.; splosne a.kte bi bilo po
trebno prilagajati novim razme
ra.m. 

- Ciani Zveze komunistov bi 
morali biti stalno seznanjeni s 
stanjem v delovni skupnosti. Vee 
komunistov bi moralo biti prav 
v neposredni proizvodnji, kjer bi 
labko vplivali na obvescenost in 
razpolozenje v kolektivu. 

- Nenehno je treba spremljati 
izpolnjevanje ·stabilizacijskega 
progra.ma podjetja. 

- Vee pozornosti je treba. po· 
svecati spremlja.nju novih cla.nov, 
zlasti mlajsill in stalno spremlja
ti delo mladinske orga.niza.cije. · 

- Organiza.cijsko in ka.drovsko 
bi morali organiza.cijo Zveze ko
munistov utrditi. 

- Bolj sistema.ticno in neneh
no je treba spremlja.ti ekonom
ske rezultate v poslova.nju pod
jetja. 

Poleg tega so cla.ni sekreta.ri
ata izrekli tudi vee kriticnill mis
li o pomanjkljivih oblika.h infor
miranja., kar ima za poiledico 
precejsnjo neobvescenost, zla.sti v 
nekaterih poslovnih enotah. V 
ra.zpra.vi so spregovrili se 0 pri
hodnjem proizvodnem progra.mu, 
o seda.nji medna.rodni situa.ciji 
ter o ra.zvoju Zveze komunistov 
v cerkn.iski obcini. 

Na. koncu so sklenili, da je po
trebno v a.vgustu sklica.ti sesta
nek osnovnih orga.niza.cij po po

. slovnill enota.h in na njib pretres
ti predvsem seda.njo mednarodno 
situa.cijo, material o ra.zvoju Zve-

. ze komunistov v cerkniski obcini 
in sta.biiizacijsk.i program pod
jetja. 

B. LE~C 
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Sejemski nastopi letos 
Lctosnje le~o je po sejemskih 

nastopih precej bolj razgibano od 
presnjih. Po stevilu in pestrosti. 

januarju smo sodelovali na 
Salonu pohistva v Parizu na 
skromnih 70 kvadratnih metrih, 
prav ta~ko -tudi na sejmu v Tripo
liJU v Libiji. Na domaCih tleh rsmo 
sodelovali na prodajni razstavi na 
Bledu, ki jo je organiziralo trgov
sko podjetje Murka iz Lese. V ap
rilu je bil spomladanski zagreb
ski velesejem i:l v juniju Salon po
htstva v Ljubljoani. V avgustu smo 
razstavljali v sklopu Slovenijales 
m Murkc v Kranju na Gorenj
skem sejmu in v Celovcu. 

Casa za dopustnisko razpoloze
nje je bolj malo. Priprave 2la je
senski zagrebski velesejem so ze 
v teku. Tokrat boono razstavljali 
v novem paviljonu pohistva in
dustrije, ki ima uradno oznako st. 
12. Lezi ob prihodnji ·avtocesti Za
greb-Ka-rlovac. Zunanje povrsine 
bodo pokrile ·ogrornne svetlobne 
reklame razstavljalcev. Pritlicje 
bo enotno izvedeno, kar je novost 
na nasih sejmih. To je pobuda 
•skupine devetih«, katere clani 
smo tudi mi. Sestavljajo jo vid
nejsa slovenska podjet}a. Na 230 
kvadratnih metrih homo r azstavili 
komercialni proizvodni program, 

saj bo po koncanem sejmu tam 
stalna prodajna r azstava. 

Od jesenskega zagrebskega ve
lesejma pricakujemo predvsem 
poslovnih stikov s trgovskimi 
partnerji in pa predstavitev aso-r
timenta O·biskovalcem sejma. 

V oktobru je zadnja pomemb
nejsa sejemska prireditev v tern 
letu - Sa·lon pohistva Beograd. 
Razstavljali homo n a 200 .kvadrcut
nih metrih v hali ·osem. Tudi le
tos ima »skupina devetih« svojo 
halo. 

Nada:ljujemo z lastnimi izkus
njami pri organizaciji posebne ti
skovne konference, ki jo za »sku
pine devetih« organizira revija 
Na.S dom. 

V vsakem paviljonu bosta dve 
hostesi, prav tako pri vhodu v 
halo. Njihova naloga bo, dajati in
formacije o razstavljenih izdelkih. 
Salon v Beogradu nima toliko k o
mercialncga pomena kot Za·greb. 
Pomembnejse je soocenje doseikov 
pohistvene industrije. Najboljsim 
podelijo »Zlati kljuc«. Razstavljali 
bomo predvsem n ovosti, ki jih 
uvrscamo v proizvodni program. 
V Ljublj ani smo obiskovalce pre
senetili z light - showom. Kaj 
homo pripravili za Beograd, naj 
ostanc se majhna skrivnost. 

F. Golob 

S pofovanja 
po ZDA 

lz gozda smo se napotili nazaj v 
dolino. Videli smo se tovarno za iz
delavo nosilcev. Cisto tesarsko de
lo, vendar mehanizirano do skraj
nostl. Veliki transporterji usmerja
jo prizme v skobljanje (skoblanci so 
izredno tvorivo za iverke), v rezanje 
vse do lepiln ih strojev in stiskalni
ce, ki stiska les v nosilec za stres
ne konstrukcije. Temeljiti pregled 
se ene tovarne vezanih plosc iz leta 
1969 firme Lumber Company. Tudi 
tu se je razvila zivahna diskusija o 
kolicini in drugem. Zanimivo, da 
smo v tej tovarni videli vee zenske 
delovne sile kot v tovarnah doslej . 
Tudi tovarna ni bila kar t ako. Mo
derna, vrsto delovnih operacij so 
opravljali stroji sami, medtem ko so 
v prejsnjih delavci prav na t eh me
stih posebno hiteli . 

Visek predstavlja t a dan ogled ve
like tovarne ivernih plosc. Velike 
pravim, saj je nasa nasprot i njej kot 
palcek iz pravijice - ig racka za v 
muzej. Dnevno napravijo 400 ton 
plosc, po izgradnji nove proge pa 
kar 2400 ton plosc na · dan. Nic ne 
pretiravam, ce napisem, da je 52-
etazna stiskalnica visoka kat stolp
nica in nic se nisem izmisl il. ce za· 
pisem, da je prostor, v katerem 
montirajo novo Siempelkamp tehno
logijo, toliksen kot 3 hale Tivoli. Kot 
surovino uporabljajo ostruzke, zago
vino (med ostruzki), katero dovaza
JO z ve li kimi tovornjaki , nalasc za to 
pripravljenimi. Kvaliteta plosc je od
licna, z novo tehnologijo pa pravi jo, 
da bo se boljsa. Nikjer nisem vide l 
oktoglic in nobenih s trojev - ivera
cev. Tudi ljudi skoraj ni bilo videti. 
Plosce razrezujejo v formate po na
rocilu. Laboratorij lmajo opremljen 
z najsodobnejs imi napravami za kon
trolo kvalitete in teste. No, sedaj 
sem tudi jaz dobil svoje in t udi ti
stl, ki gradijo nove kapacitete iver
nih plosc na Slovens kem. Ena taka 
tovarna ive rk bi bila dovolj za celo 
Slovenijo in se vee. No, mi pa uzi
vamo, da ima vsaka vas svojo! Se 
nekaj. Tudi tu so potrdili resnico: 
tverka ni s posobna tekmovati s ce
no celuloznega lesa, niti Ill. razre
dom zagarske hlodovine, niti sekan
ca- ce hoce svoji ekonomi)i dobro 
- mora kupovati le os truzke in od
padke furnirja . In pri nas? 

Sonce je ze slo pocasi v £c:ttOn, 
ko smo dospeli do nasega Ina -
hotela (enkrat Royal, enkrat Holy
day itd.). Bili smo precej iz centra 
mesta, zato smo se omejili na bliz
nji super market in nabavo dobrot 
za vecerjo. 

29. maj. Slaba proslava 25. obJet
nice poroke. 180 milj (1 milja 1.4 
km) potovanja z avtobusom iz Ro
seburga v Portland. 0 poti z avto
busom ni kaj dosti pisati, razen ce 
se ne ustavimo ob obisku kapitola v 
kraju Salem, ki je glavno mesto dr
zave Oregon. Zanlmivo je, da giav
na mesta posameznih ameriskih 
zveznih drzav niso ve lika mesta, pac 
pa so to manjsa mesta s tako a li 
drugacno zgodovino. Pri ogledu 
predsedniske palace smo videli 
ureditev notranjih prostorov, kjer j ~ 
tudi ta dan delalo nekaj poslancev 
s svoj imi tajnicami (ze med tednom 
niso imeli casa). 

V Portland smo pris li zgodaj po
poldne. Namestitev v hotelu je vze
la precej casa. Televizija v barvi je 
tudi v tern hotelu potrjevala, da je 
hotel ski standard v Ameriki vse vec
ji. Portland, veliko mesto, skrbno 
ureje ne ceste in hodniki. A glej, 
hodniki za pesce prazni. To velja za 
vse ceste, ki niso v samem centru 
mesta. Kako s mesni smo bill, ko 
smo v manjsi skupini s li pes. Kdo 
se hodi pes? Avtobus ov skoraj ni, 
taksi in rent a car so predragi. Do
bro. da ni bilo dalec do Loyd-centra, 
kjer si imel vsega - od trgovin, re
stavracij do drsalisca in sprehaja
lisc . Tukaj pa ljudi, da se je kar tr
Io. Pripeljali so se z avtomobili, ti
sti iz okolice, drugi iz centra mesta, 
tretji od kdo ve kje . Zanimivo - zu
naj mesta, pa tak promet. 

30. maj, nedelja - Ogled turistic
nih zanimivosti Portlanda - sicer 
pa nedeljski dolgcas. 

31. maj, ponedeljek - Memorial 
day. Praznicni dolgcas, to je dobra, 
da je TV dajala program na vseh ka
nalih , kolikor jih je. D. Trotovsek 
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v stev. 46 je bil pod sliko napa
cen podpis. Pravilno se glasl: Na

. prava za natovarjanje kamionov s 
sekanci. 
(Nada ljevanje sledi) 

3 

Iz proizvodnje TP Stari trg - otroska soba Gaby 

PREDAVAN-JE 
ameriikega strokovnjaka 

Podjetje Slovenijales je organi
ziralo v juniju seminar, lei ga je 
vod.il dr. Frank E. Cotton, p r ofe
sor in vodj a oddelka za industrij
ski ingeneering na Mississippi 
Statne University, ZDA. Seminar 
je obravnaval predvsem podroc
ja: ekonomika proizvodnje, kon
rrola cen in stroskov, kontrola 
ucinkovitosti in sistema znizanja 
stroskov. 

Zaradi zanimivosti predavanj 
dr. Cottona sem se odlocil, da n~
pisem nekatere znacilnosti, ki s i
cer niso nic novega, vendar ta
ko podane in utemeljene, da se 
kar j ezis, zakaj tudi mi dosledno 
ne uporabljamo metod sodobne
ga obravnavanja vrste proble
mov. 

Veliko je bilo povedanega o 
kontroli. 1'u ni misljena samo ti
sta kontrola, ki jo poznamo mi 
in na tak ali drugacen nacin pre
gleduje dospeli reprodukcijski 
material, polizdelke v proizvod
nji ali gotove izdelke. No, tu gre 
se za kontrolo stroskov, postop
kov, akcij in kdo ve katerih ak
tivnosti, ki se pojavljajo. Gre tu
di za kontrolo izvajanja ciljev 
(standarda). Uspesnost kontrole 
j e prav gotovo zagotovljena, ce 
upostevamo proceduro, ki obse· 
ga predvsem naslednje: 

- pr avilno in sistematicno za
jemanje podatkov, 

- v naprej postavljeni cilji in 
standardi zaradi primerjave po· 
da tkov, 

- pravilna vrsta analize po
datkov za primerjavo s cilji ozi
roma standardi, 

- zagotovitev pravilnih podat
kov pravim ljudem ob p ravem 
casu, 

- pravilna akcija organa od· 
locanja. 

Zbiranje podatkov naj zajema 
samo tiste poda tke, ki jih potre· 
bujemo, tako da lahko te podat
k e potem vezemo na sprejete ci
lje , na kljucne standarde ipd.; n e 
zbirajmo podatkov, ki jih ne ra
bimo, niti jih ne zbirajmo tako, 
da niso sposobni za obdelavo. 

V naprej postavljeni cilji in 
standardi so osnova uspesnejsih 
akcij . Zelo pogosto razpolagamo 
z nepravilnimi s tandardi, pri tern 
pa mislimo, da so dobri. Razvoj 
in vzdrievanje ciljev in standar
dov so nujnost p odane strategi
je. 

Ko je tekla r azp rava o kontroli 
stroskov, je bilo posebej omenje
no preprecevanj e stroskov, pose
bej p a zmanj sevanje st roskov. 

Stroske torej lahko preprecu· 
jemo. Kdaj in kje? ze pri obli
kovanju izdelka j e misliti na to. 
Gre za uporabo m etode analize 
vrednosti. To m etodo so zaceli 
prvi uporabljati pri General Ele-

ctric Company v ZDA in je da· 
nes v svetu zelo uporabljana me
toda. Po tej metodi v lesni indu
striji v ZDA zniiajo stroske tudi 
do 30 Ofo. Ta metoda ni kritika 
projektantov, to je le spoznanje, 
da projektanti niso v poziciji, da 
vse vidijo. To je pravzaprav po
moc pri designu. z metodo ana
lize vrednosti preprecujerpo stro· 
ske. Metodo lahko uporabljamo 
tudi pri vrsti drugih aktivnosti 
npr. v proizvodnji, pri nacrtova
nju, transportu itd. 

Za zmanjsevanje stroskov pa 
je prav tako vee m etod. Ce ho
cemo uspesno zmanj.sevati stro
ske, potem moramo v prvi stop
nji razviti pravilne oblike, to je 
pravilnik oblik kontrole in pro
cedur. Na jnastejemo n ekaj m e
tod. 

Prva zajema primerljivost sta
nja med novim in poprejsnjim 
stanjem, potem ko smo ze izvr
sili neke ukrepe s ciljem zmanj
sanja stroskov. 

Druga metoda zajema organi
zacijsko skrb za zmanjsevanje 
stroskov. Ljudje z razlicnimi po
gledi - team - s skupnim de
lorn lahko vplivajo na zmanjsa
nje stroskov. Razprava pokaze, 
kateri so kljucni problemi. Zno
traj teama so tudi ljudje, ki raz
iskujejo stroske. Vodja te skupi
ne naj bo tudi odgovoren za 
fiktivnost projekta zmanjsanja 
stroskov. Ta sistem pa ustvari 
se vrsto drugih ugodnosti. Razvi
ja namrec delovna r azmerja m ed 
ljudmi razlicnih delovnih struk
tur in osebna razmerja znotraj 
organizacije. Ta metoda je v ZDA 

mocno razvita, dr. Cotton pa je 
pri tern pripomnil: Evropa to se 
bolj rabi. Treba je vee profesio
nalnega sodelovanja. Bo menda 
ze resnicna ta ugotovitev, na Bre
stu smo precej dalec od te me
tode in profesionalnega sodelo
vanja. 

Naslednje metode zmanjseva
nja stroskov so se: vrednotenje 
procesa zmanjsanja stroskov, za
sledovanje pristedenja po letu 
dni, razne metode analize stro
skov. 

Zelo zanimivo podrocje, tako 
znano, pa istocasno tako tuje. 
Vendar menim, da bo treba tudi 
pri nas zagristi v stroske, p a ne 
samo z analizami, tudi z ukrepi 
zmanjsevanja stroskov. 

:le v uvodu sem omenil postav
ljanje ciljev. Ta metoda je siro
ko uporabljana v zadnjih letih. 
No, metoda za nas ni nova, saj 
smo preko samoupravnih dogo
varjanj ze tudi pri nas postavili 
cilje. Osnovno pri vsem tern je 
teamsko postavljanje ciljev in za
izvajanja teh ciljev. Periodicni 
gotovitev periodicnega nadzora 
nadzor ima namen sodelovanja, 
predvsem pa, kako nadaljevati pr i 
doseganju ciljev z dolocanjem 
naknadne pomoCi ali pa da se 
napravijo analize, zakaj se cilji 
ne izvrsujejo. 

Predavanje je gotovo dalo lep 
pregled teh sistemov, katerih se 
bomo morali - dobro bi bilo ta
koj - lotiti tudi pri nas modifi
cirano za nase prilike. 

D. Trotovsesk 

Na letosnjem Celovskem sejmu 
Nase podjetje ze nekaj let zapo

red sodeluje na Celovskem sej
mu. Ta sejem smo v organizaciji 
Slovenijalesa obiskali tudi letos. 
Ce sem odkrit sejem za nas ni 
ne vern kako 2lanimiv, saj ze ne
kaj let na njem nismo dosegli no
benih vecjih k omercialnih uspe
hov. Vendar so za to tudi objek
tivni vzroki. Avstrija ima precej 
razvito drobno pohistveno indu
stnjo. Zato nam visoke zascitne 
carine, poleg tega pa je uvoz po
histva kontigenti.ran. Ne glede na 
vse to pa se nasa prizadevanja, 
da bi prodrli na to triisce, se na
daljuje in pr av je tako. Vztrajnost 
je lepa cednost, pravi pregovor. 
Zato jc treba s temi prizadevanji 
nadaljevati ter jih prilagajati na
stalemu polomju. 

·Prireditev sama je bi~a v stilu 
Gorenjskega sejma. Tudi po obse
gu ta sejem ni bistveno vecji. Za 
obiskovalca je bolj k<>t :z;aradi r az-

stavljenega pohistva zamm1v za
radi ogromne izbire najrazlicnej
sih t ehnienih pripomockov za 
drobno obrt vseh strok. Ogromno 
pa je tudi gospodinjskih pripo
mockov. Kar vidim, kako bi si na
se gospodinje ogledov.ale te drob
ne napravice, ·ki bi jim seveda, 
ce b i jih imele, zelo olajsale n a
porna domaca gospodinjska dela. 
Na·s trg se dalec ne nudi .vsega 
tega, predvsem pa ne tako, da bi 
pokazali, kako vsako tako napra
vo prakticno in koristno uporab
ljamo. Obisk takega sejma je zelo 
koristen in ne bi bilo napak, ce 
bi si-ndikat v prihodnjem :J.etu o-r
ganiziral skupinski ogled pr ed
vsem za gospodinje. Seveda, ce 
ima za to potrebna sredstva. Za
radi oddaljenosti bi bilo mogoce, 
saj je v eno smer iz Cerknice le 
okrag sto 'kilometrov. 

T.Kebe 
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Stalna slikarska razstava 
v Brestovem salonu pohiStva 

S .kulturno revolucijo so na Ki
tajskem razgibali javno zivljenje 
v vseh plasteh in s tern dosegli, 
da se vsi kraji enakovredno so
udelezeni pri spreminjanju druzbe. 

Tudi pri nas je cutiti, vsaj na 
podroeju umetnosti, hotenja manj
sih krajev, da nedavisno od kul
turnega sredisca- Ljubljane, ob
likujejo umetnost po svoji meri 
in potrebah. Zato ni cudno, da vse 
:veckrat slisimo imena Slovenj 
Gradec, Kostanjevica, Skofja Lo
ka, Stentvid pri Sticni in druga. 
To postajajo sredisca nove ll.judske 
umetnosti. 

Tudi razlike med samimi umet
niskimi vrstami so cedalje vecje. 
V Ljubljani je vedno manj pro
stora za mladla in mlajsa imena 
slovenske umetniske ustvarjalno-

sti. Ze pred casom so se nekateri 
zatekli na podezelje, eni razoea
rani nad komercializmom visoke 
umetnosti, drugi zavadi miru in 
tretji iz drugih razlogov. 

Umaknili so se pred velikimi 
slavnimi imeni, ki jih ne omaja 
niti to, da se zna1dejo njihova 
dela na razstavi kiea. 

Ta uvod sem napisal zato, ker 
je morda nenavadno dejstvo, da 
se tako :majhnem podrocju, kot je 
prostor med Javornikom in Sliv
nico, najdejo kar trije akademski 
slikarji. . 

Prvi, dobra znan, je s\l.ikar Loj
ze Perko, prvi priseljenec. Pripa
da starejsi generaciji. Domaein je 
Milan R<ot, drugi priseljenec, prav 
tako slikar mlade generacije, pa je 
Franc Golob. 

Praktikanti na BRESTU 
Ko oole za~pirajo svoja vrata in 

se studenti usipajo iz njih, imajo 
pred seboj se eno nalog·o- opra
viti morajo enomesecno pocitni
sko pra1kso v podjetji:h, ·ki jim jo 
doloci sola. Tam morajo preizku
siti svo·je teoretiano z;nanje, pred
vsem pa najti stik teorije s prak
so, saj se zanjo tudi pripravljajo. 
Odkod vse so prisli praktikanti? 
Prav iz vseh sol, od osnovne pa 
do fakultet. 

Na vseh poslovnih enotah je bi
lo 168 praktikant'Ov, kar gotovo ni 
malo. Ce pa k tern praktikantom 
stejemo tudi tiste, ki so pocitniske 

dni izkoristili, da bi si prislliZili 
kasen dinar, pa bi bilo to stevilo 
se precej vecje. Praktikanti so v 
vecjih poslovnih entah omogocili, 
da pvoizvodni ciklus ni ·bil ·okrnjen, 
ko so priSli dopustniski dnevi. 

Zanimal sem se za uspesnost 
dela pvaktikantov, pa so jih razen 
redkih izjem, povsod pohvalili, da 
jem:ljejo delo resno in vestno. To
r ej nimamo kaj negodovati nad 
mladimi ljudmi, saj bodo, sodee 
po njihovem delu, postali dobr i 
delavci in samoupravljalci. 

F . Tursic 

Zapis s pocitniske prakse 
Ze sredi maja smo se med ne

kim odmorom dogovorili, kje in 
kdaj bomo opravljali pocitniSko 
·prakso. Takrat je bilo domenjeno, 
da bomo zaceli s prakso 14. ju
nija. 

Tako smo tistega dne, preprica
ni, da se bomo ze potili ob stro
jih, odSli v Tovarno pohistva 
Martinjak. Vsi smo bili ze stari 
znanci te tovarne, zato smo se 
kot la'Ili napotili v pisarno sefa 
proizvodnje. Ko nas je zagledal, 
si je najprej pomel oci in nas na
to se enkrat premeril. Takoj smo 
vedeli, da s prakso ne bo se nic. 
Povesenih glav smo sedeli za mi
Z·O in cakali, da bo ura sedem, k:o 
pridejo v sluzbo ljudje, ki vedo 
kaj vee 0 nasi praksi kot je vedel 
sef proizvodnje. 

Ob pol osmih smo slisali, da 
smo zrtev pomote in da moramo 
uZiivati se Stirinajst dni pocitnic 
in se sele nato prikaZJati v tovar
ni. 

Cez stirinajst dni smo spet se
deli v pisarni. Tokrat le pol ure, 
nato pa smo ze dobili delo. Delali 
smo v vseh oddelkih tovarne. 
Medtem smo spoznavali tok pro
izvodnje, teZave pri delu ter de
lavce in njihove misli o okolju, 
v katerem delajo. Videli smo, da 
imajo tehniki slabe sti'ke z de-

Praktikanti pri delu 

lavci in da imajo delavci o njih 
zelo slabo mnenje. Imajo jib za 
nesporobne in Brestu nepotrebne, 
ker da samo povecujejo str.oske. 

Slisali smo se nekaj obrablje
nih fraz o dolgolascih, sicer pa so 
bili delavci se kar dobri z nami, 
saj so nam nekateri celo razlozili, 
kako opravljati delo, ki smo ga 
spoznavali. Posebno dobra meta
do za priucevanje k delu je po
kazal neki delavec, ki je cudovi
to zaklel, ko sem zjutraj prisel k 
njemu, da bi mu pomag.al. To je 
hila tudi edina instrukcija, ki mi 
jo je dal, toda takoj sem vedel, 
kaj moram delati. Ce sem storil 
·kaj narobe, so me delaveeve 
kletvice takoj opozorile in napa
ko sem popravil, ne da bi mi on 
na dolgo in siroko razlagal, kako 
in kaj. 

TakSna dozivetja nam bodo o
hranila pocitni§ko prakso se dol
go v spominu. Tudi potem, ko 
bomo ze v sluzbi, se homo radi 
spomi'Iljali, da imajo delavci ze
lo »vzpodbudna« mnenja o mla
dih tehnikih. Ker nam bodo ti 
spomini mogoce zagrenili slliZbo, 
ni nic cudnega, ce .raje hodimo v 
solo, saj je tam le deset profesor
jev (proti toliko delavcem prava 
malenkost), ki nam grenijo urice. 

I. Zabukovec 

Svet, zajet med Sneznik, Javor
nik, Cerknisko jezero in SlivniC'O, 
je bogat oblik in barvnosti. Cerk
nisko jezero se spreminja iz dne
va v dan. Slika·r 1ahko ta beZni 
trenutek belezi in se nato izraza 
v crto, barvo in obliko. Toda ta 
bogati notranji svet umetnika, 
prenesen na platno ali kos pa
pirj·a, naj ne bi osai skrit v ate
ljeju. 

Sedaj, ko se Cerknica ponasa 
s Salonom pohiStva, bi lahko 
vkljueili dejavnost treh umetni
kov - slikarjev v okolja s pohi
stvom. Tako bi prepletli industrij
sko oblikavano pohistvo z umetni 
skimi slikami, pokrajino, tihozitji 
in novejsimi iluzijami. Mogoce bi 
se jim kasneje pridruzili tudi dru
gi in Cerknica bi morda postala 
gostiteljica slikarske kolonije. In
dustrija pohistva Brest, obeinska 
skupseina, osnovna sola in druge 
ustan,ove pa bi prisle tako do 
manjsih slikarskih zbirk. Slike, 
razstavljene v Salonu, bi bHe na
prodaj. Mislim, da bi ·hila to pri
vlacnost za SalOn in tudi uvelja
vitev Bresta kot mentorja te po
bude. Zadnjo besedo bodo verjet
no dali komercialisti in propag·an
disti. Mo·rda baste lahko ze jutri 
gledali slikarsk:o razstavo v Salo-
nu pohiStva. F. Golob 

Vratarska sluiba 
mora blti budnejsa 

Fred casom je bil sestanek med 
podjetjem Varnost in predstavniki 
nasega podjetja. Na njem so se 
pogovorili o delu vratars'ko-euvaj
ske sluzbe. 

Ko je svet za koordinacijo po
slovanja nasega podjetja razprav
ljal o predlogu podjetja Va.rnost 
za povecanje dotacije oziroma 
osebnih dohodkov vratarjem, je 
bilo vee kritienih pripomb na de
lo vratarsk<>-cuvajske sluzbe. Me
nili so, da vratarska sluzba ni do
sledna pri svojem delu in da ne
kateri posamezniki zanemarjajo 
delo oziroma ne izpopolnjujejo 
dolocil, ki so jih d'Olzni na po:'l
lagi zahtev delovnega mesta, pa 
tudi glede na pogodbo, sklenjeno 
s podjetjem Va.rnost. 

Na posebnem sestanku je bilo 
ugotovljeno, da so posamezni vra
tarji prevec prepusceni samim se
bi in da je premalo nadzorstva 
nad tern, kako izpopolnjujejo na
loge. Tudi s str;ani podjetja Var
nost ·bi morale biti nadzorstvo 
bolj redno. 

Svet za koordinacijo poslova
nja je sklenil, da bo delno po
veeal dotacijo podjetju Varnost, 
vendar se mora delo te sluzbe 
znatno zboljsati. Ce se s:tanje ne 
bo popravilo, potem je po mnenju 
sveta za k>oordinacijo treba pred
lagati organom upravljanja, da to 
sluzbo ponovno prevzame nase 
podjetje. Na svetu za koordinacijo 
poslovanja je bilo ugotovljeno, da 
sluzba ni dosledno vodena in ce 
je resnicno tukaj vzrok, da sluzba 
ne del-a tako kot je potrebno, po
tem je treba zadevo kadrovsko re
siti. 

P.ri tern pa je •tudi res, da imajo 
vratarji pri izpolnjevanju nalog 
veli!w tezav s clani kolektiva, ki 
nocejo upoStevati opozoril vratar
jev in se nocejo ravnati po t o
varniskem redu. Verjetno bi mo
rale splosne sluzbe poslovnih enot, 
pa tudi ostale sluzbe, sporocila 
vratarjev o napakah resneje . re
sevati in delavce, ·ki so prevee 
predrzni, ·kaznovati. I. Klancar 

RAZPIS 
Dela.vska. restavracija. lndustri

je pobistva BREST Cerknica. raz
pisuje prosto delovno mesto ku
ha.rja.-ice za. obra.tno menzo v To
va.rni pohistva Martinja.k. 

Pogoji: 
-· koni:a.na. sol~. gostinsko-kuha.r

ske stroke ali 
- konca.na osnovna sola s 6-let

no pra.kso v kuha.rski stroki. 
Interesenti naj poilljejo svoje 

prijave s kratkim zivljenjepiso-m 
v ka.dro-vski sektor SKS do 20. 
septembra 1971. 

BRESTOV OBZORHIK 

Zapoznel posnetek: jubilanti Tova.rne pohistva Cerknica med 
slovesnostjo ob sprejemu v juliju 

Pravnik odgovarja 
VPRASANJE: Ali delavka z 

otr·okom, starim do osem mesecev, 
ki .dela po stiri ure na dan, lahku 
v tern casu koristi redni letni do
pust? 

To vpraSujem zato, ker v ta
kem primeru zavod z;a socialno 
zavarovanje ne izplaca nadome
stila za stiri ure. Zanima me tudi, 
ali lahko podjetje kljub stiriur
nem delu na dan steje tak dan za 
en dan izkoriscenega letnega do
pusta. 

ODGOVOR: Vprasanje zahteva 
pravzaprav vee odg·ovorov. Naj
prej la.hko ugotovimo, da ni za
konske ovire, da delavka v casu 
odobrenega stiriurnega delovnika 
ne bi nastopila letnega dopusta. 
Iz vprasanje je -tudi razumeti, da 
>>socialno« v takih primerih ne iz
placa nadomestila :z;a stiri u.re. To 
ne ddi. V pisarni zavoda za soci
alno zavarovanje so nam povedali, 
da tudi v takih primerih izplaeajo 
na domestilo za toliko dni, koli
kor j ih je doloCil zdravnik. 

Bolj kocljivo je vprasanje, ko
liko dni dopusta sme delavka iz
koristiti v takih ·primerih. 0 tern 
je vee mnenj . 

Po delovnih organizacijah je 
praksa, da delavka, ki nastopi do
pust v casu odobrenega stiriur
nega delovnika, kor isti dva dni za 
enega. Neuradno so tako stalisce 
potrdili tudi ·na republiskem se
kretariatu za delo. Menim, da bi 
bilo pravicno, ce delavka, ki ji je 
dovo:ljeno delati le stiri ure n a 
dan, lahko koristi dvojno stevilo 
dni dopusta, ce ga sporazumno z 
delovno skupnostjo nastopi v tern 
casu. Podjetje prakticno pri tern 
ni oskodovano, saj je delavka iz-

koristila, tedaj izostala z dela ena
ko stevilo delovnih ur. Pri tern 
pa je treba poudariti dvoje: 
- podjetje ni dolzno, da doloci 

delavki cas dopusta prav v ca
su dovoljenega stiriurnega de
lovnika; 
nadomestilo osebnega dohodka 
bo »socia\l.no« izplacevalo le za 
toliko dni, kolikor ima delavka 
odobrenega stiriurnega dela, 
·kar je povsem razumljivo. 

Zal se stalisce »socialnega zava
rovanja<< razlikuje 'Od omenjenih 
pogledov. Stiriurni delovnik je de
lavki odobren zaradi nege (pre
hranjev.anja) otroka v njegovi 
najneznejsi starosti. Stiriurni de
lovnik v ostalih primerih pa je 
namenjen prebolevnikom, da se 
pocasi vkljueijo v delovni proces. 
Tako- skrajsano delo jim je celo 
potrebno. S posebno okroznico pa 
je zavzeto stalisce, da se v takih 
primerih sme izkoristiti le stevilC
no toliko dni dopusta, kolikor jih 
delavcu pripada po dolocbi. Mne
nje je utemeljeno stern, da zakon 
govori o »Stevilu dni«, ne pa o 
»stevilu ur<< dopusta. 

Tako stalisce se da pobijati z 
doloeilom cl. 71 Temeljnega zako
na o delovnih razmerjih, ki pravi, 
da casa .kakPsnek:oli odsotnosti 
z dela, ki se priznava v delovno 
dobo, delovna skupnost ne sme 
odbiti od letnega dopusta, ki ga 
je delavcu dol<>cila po splosnih 
pogojih in merilih. 

Na koncu lahko ugotovimo, da 
zadeva ni povsem -razsciscena in 
je zal zakonsko premalo oprede
ljena. Razliena staliSca pa pavzro
caj-o v prakticni uporabi nemalo 
tezav. 

Z. Zabukovec 

Avtomati na kegljiseu 
VeC.krat smo ze pisali in ugi

bali, ce, kdaj in ·ali sploh ·bomo 
lahko metali krogle v keglje, 
ki nam jih bodo po uspesnih za
detkih postavljali avtomati. Zdaj 
vendarle lahko odgovorimo pri
trdilno. 

BREST je dal kegljiSee v najem, 
sopogodbenik pa bo ta sportni ob
jekt opremil z avtomatskimi po
stavljalci in preuredil sedanje 
prostore v- upajmo- bolj pri-

jetne k·ot so. S tern dogovorom se 
gotovo -obetajo boljsi casi tudi 
kegljaskemu klubu, ki si je zago
tovil dva'krat tedensko po stiri ure 
b:rezplaenega treninga. Preurejeno 
kegljisce bo prispev•alo k poiivitvi 
kegljaskega sparta v Cerknici in 
nudHo nasim obeanom prenekate
ro uro rekreacije - predvsem v 
zimskem casu. Kdaj bo kegljisce 
nared, bomo pravoeasno porocali. 

Z. Zabukovec 

Stiristezno kegljisce kmalu ne bo vee sa.meva.lo ni dalec da.ri, ko bodo 
vgra.jeni avtoma.ti 
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BRESTOV OBZORHIK 

Razvoj tapetniStva 
v Tovarni pohiStva Martinjak 

Zacet:ki tapetniStva v Thvarni 
pohistva Martinjak sega.jo ze sko
raj petnajst let nazaj. Tedaj so 
priceli s nizkim tapeciranjem, to 
je, s 1Japeciranjem sedeiev za sto
le lastne proizvodnje. Leto 1965 
predstavlja korak naprej v razsir
janju tapetrristva z osvojiltvijo 
zalrtevnejsega stalnega tapecira
nja Y-garn1tur. Razumlj.ivo Je, da 
tovarna pohistva Martinjak n i he
tela ostati na pol poti, saj pred
stavlja sur.ovo ogrodje foteljla ko
maj tretjino cene. Tapeciranje je 
seveda tudi dosti bolj zapletno. 
Ekonomski rezultat dela ogrodja 
ter tapetnistva je prav tako ugoo
nejsi pri ce1otnem izdelku kot pri 
sami lesni konstrukciji. Sprva so 
v Tovarni pobistva Martinjak ta
pecirali le modele, ki so bili na
menjeni izvozu, :kasneje paso pre
sli tudi na lastne :izdelke. 

Perspektiva tapetnistva, ki se je 
pokazala ze. s prvi.mi izdelki, je 
na·rekovala rekonstrukcijo tapet
niskega oddelka. Rekonstrukcija 
je bila leta 1969: z njo smo dob.ili 
765 kvadratnib metrov pr.oizvod
nega prostora, skladiSce materiala 
za tapetnistvo v velikosti 510 kva
dratnib metrav ter skladiSce go
tovih izdelkov s 725 kvadratnirru 
metri. Po rekonstrukciji se je pro
izvodnja v letu 1970 dvignila n a 
1,5 milijarde starih dinarjev isto
casno pa je nastala vrzel v pro
izvodnem programu. Osnovni iz
delki v tern letu so bile sedezne 
garniture Daniela, lezisca ter fo
telji Florida, sedezi ter Y -garni
ture. Ta program je bil mnogo 
preozek, kar potrjujc tudi prodaja 
le-teh garnitur. Da bi zapolnili 
razpol·ozljive kapacitete z ustrez
nimi novimi garniturami, sta na
stali dve nevi sedezni garnituri 
Monika in Sonja. Med tern ca.:om 
pa sta lehos izpadli sedezna garni
tura Daniela ter Florida in s pro
gramom smo bili zopet na starem . 

V zadnjem casu jc program 
obogatel z novimi izdelki ko t so 
KONSTANCA, HERMINA, MILE
NA ter sedeina gar11itura K-23, 
kar pa je le zacetek sirjenja pro
izvodnega ·asortimenta, k i bi mo
ral obsegati najmanj 20 sedeznih 
gl rnitur. V drugem polletju 1971 
je predvidena v tapetniStvu pre
usmeritev proizvodnjc na racun 
odprave skladisca repromateriala. 
Le-bo naj bi sc preselilo v seda
nje prostore gotovih izdelkov, 
vkljuceva'lo pa bi tudi skladisce 
lastnih ogrodij ali ogrodij iz ko
operacije. Proizvodnja bi s skla
discem materiala pridobila novih 
510 kvadratnih metrov delovnih 
prostorov, kar bi znasa-lo skupaj 
1275 kvadratnih m etrov. V teh 
proizvodnih prostorih bi glede na 
rezultate sorodnih pOcdjetij, kjer 
znasa poprecna proizvodnja 4 do 
5 milijonov S din/m2 maksimalno 
povecali -obseg na 5 do 5,5 mili
jard rastne .proizvodnje. 

Novi proizvodni prostori bodo 
namenjeni pripravi materiala ter 
elementov. To bo v glavnem pro
star za k11ojenje, Sivanje, vzmete
nJe ·ter lepljenje iprena. Zagoto
viti st moramo proizvodnjo manj
sih serij, ki bodo lansirane z n a
roWniskim sistemom. Tu na enl 
strani zahteva zaloga polizdelkov 
in materialov, obenem pa tudi ze
lo kratek ciklus proizvodnje ter 
prilagajanje raznovrstnemu de~u. 
To velja prevsem za trak pr01z
vodnje oblazinjenega pohistva. Pri 
polni obremenitvi te p~oge .bo .• v 
dveh izme.nah zapo3lemh pnbhz
no 70 !judi, ki bodo morali obvla
dati delo sorodnih operacij na 
razllcnih izdelkilh. Drugi trak pro
lzvodnje, to je .tapecioranje stolov 
ter foteljev (sedei in naslon), se 
ne menja od dosedanjih zahtev. 
Nastala pa je potreba po takojs
nJem povecanju kapa-citet za stil
no tapeciranje. Na teh ·del-ovnih 
mestih je predvideno v tretjem 
flraku osem delovnlh mest, ki naj 
bi bila z •novim proizvodnim pro
gramom v celoti zasedena. Skup
no bo v teh izmenah lahko zapo
<Sienth okrog 160 delavcev, od ka
terrh bi vsak ustvarjal vee kot 
30 mihjonov starih dinajev letne 
proizvodnje. 

Polna ·obremenitev povecanega 
tapetniskega oddelka pa zah-teva 
angaziranje sluzb in posamezni
kov. Sedanjim t8Zavam se bode 
s povecano pro'izvodnjo in naci
nom dela pridruzile nove. Pred
vsem pa bi morali odlocilti o ne
katerih vprasanjih. 

1. Zagotoviti stalna in pravo
.Casna narocila iz komercitalne 
sluzbe. 

2. Na podlagi teh narocil in 
predvoidevanj skrbeti za <>talno za
logo polizdelkov in materialov. 

3. Povecati proizvodni program 
z novLmi izdelk.i, jib temeljito ob
delati ter priloag-oditi pogojem 
·kvalitetne in cenene proizvodnje. 

4. Resiti vprasanje ikvalitetnega 
prevoza gotovih izdelkov, poseb
no se ob pakiranju v .polivinil 

vrece ter nacinom dela sedanjega 
transpor.ta. 

5. Glede na lastno razrezovalni
co iprena upostevati ta material 
kot polnilo blazin, ki je za nas 
cenejsi. 

6. Zagotoviti kooperacijo za iz
delavo lesnih ogrodid te.r elemen
tov. 

7. Realizirati dobavo strojne 
opreme ter pripomockov po izde
lavnem spisku k rekonstrukciji 
tapetnistva. 

In •kaksen naj bi bil prihodnji 
razvoj tapetnistva? Vsekak.or v 
gl'aditv.i novega objekta, ki bo v 
-o.movi prilagojen soddbni tehno
logiji ta'Petniske proizvodnje ter 
bo zagotovila delovna mesta n-ovi 
del-ovni sili. 

F . Strukelj 

Lepi naCrti 
Mladinski aktiv v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg ustanovljen 

Ze na obcnem zboru sindikata 
jc bilo sklenjeno, naj bi ustano
vili mla·dinski aktiv v Tovarni 
lesnih izdelkov Stari trg, saj je v 
njej vecje sevilo zaposlenih mla
dincev. 

14. junija je bil ustanovni se
stanek mladinskega aktiva, na 
katerem so izvolili vodstvo s 
predsednikom Anico Zabukovec, 
tajnikom Antonom Strletom in 
blagajnikom Angelco Solomun. 
Aktiv steje 64 mladincev in ve
cina jih je priSla na ustanovni 
obcni zbor. Med ostalimi naloga
mi se je aktiv zavezal, da bo ob 
pomoci sindikata organizral na 
zeljo clanov kolektiva izlet ali 
piknik za rekreacijo. Ker se je 
' ecina clanov kolektiva odlocila 
za piknik, je to dolznost prevzel 
akti·v mladine in v splosno za-

dovoljstvo priredil piknik v 
smrekcah pri Markovcu. S pro
stovoljnim delom so opravili vsa 
pripravljalna dela, strezbo in 
.ostalo. Financno pomoc je nudil 
sindikat. Piknik se je zacel ob 
13. uri in je trajal za delavce sin
dikalne organizacije do 18. ure 
zvecer. Od 18. ure naprej pa je 
bila veselica, ki je bila zelo dobro 
obiskana. Na pikni·ku in na vese
lici so igrali Del toidi. 

Na piknik je prislo skoraj 80 
odstotkov delavcev te poslovne e
note. 

Organizacija piknika in veseli
ce je bila prva naloga, ki si jo je 
zadal novo ustanovljeni aktiv. 
Vendar to ni edina akcija, saj i
ma akti v se precej lepih nacrtov 
za prihodnje delo. 

A. Zabukovec 

Proizvodni problemi T ovarne 
lesnih izdelkov Stari trg 

Problematika zagarstva v TLI 
Stari trg nas cedalje bolj sill, da 
se ji resno posvetimo. Vodilni iz 
te poslovne enote z zaskrbljenost
jo izrazajo pr-obleme, katerih ni 
mogoce resiti cez noc. Za odstra
nitev teh problemov je potreben 
sistematicen pristop k studiji ce
lotne tehnologije. 

Navadno se smatra, da za tako 
enostavoo proizvodnjo, kot je za
garska, ni potrebn.a posebna ·orga
nizacija. Opravicujemo take misli 
z dokaj visoko produktivnostjo, 
kljub slabi opremljenosti. Pozab
ljamo pa pri tern na ostale pro
bleme, ki poleg razzaganja hlo
dovine tudi predstavljajo proiz
vodni ciklus zaganega lesa. 

Predvsem mislim pri tern na 

urejenost, mehanizacijo in or.ga
nizacijo dela na hlodiscu in skla
discu razzagan<lga lesa. Optimalna 
tehnoloska ureditev tako prvega 
kot drugega skupaj z zagalnico je 
edina pot, da se resimo sedanjih 
tezav. 

S tern namenom smo zaceli z 
izdelavo kompleksne tehnoloske 
studije primerne zagarske proiz
vodnje. Projekt naj bi poleg hlo
disca, zagalnice, sortirnice ter 
skladisca zaganega lesa zajel tudi 
lokacijo za zbirno skladisce z 
ustrezno mehanizacijo, za be
ljenje in krojenje debe!. Gozdna 
gospodarstva zaradi vse vecjih te
zav rocnega beljenja vztrajno po
segajo po sodobni mehanizaciji. 
Tako pa lahko ekonorrucno kori-

Skladisce hlodovine v TLI Stari trg 

stijo le v primeru, ce imajo na 
r.azpolago prostor, na ·katerega se 
steka neobeljena lesna masa v 
cim vecjih dolzinab. Razumljivo 
je, da bi tako zbirno skladisce za
dostovalo za celotno nase gravi
tacijsko podrocje. 

Ko bo projekt dokoncno pri
pravljen, bo vsekakor zahteval za 
realizacijo znatna financna sred
stva. Pomembno pri tern je, da 
bomo znali ocenm, kaj je glede 
na razpole>Zljivo surovino potreb
no mehanizirati od strojnih moz
nosti in kaj le delno. Kakrsne
koli ambicije povsem avtomatizi
rati zagi ne bi bile umestne. Vse
kakor je kapaciteta vazen faktor 
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pri odloeitvah o stopnji mehani
zacije. 

Druga pomembna odlocitev pa 
je, da bomo zaceli z moderni
zacijo po etapah. Ker je trenut
no najvec tezav na hlodl§cu pri 
dovozu in sortiranju hlodovine v 
mesecih, ko je dovoz najvecj:i, bo 
verjetno prva faza rekonstrukcije 
zajela prav skladiSce hlodovine. 

Preprican sem, da bomo z re
alizacijo tako zastavljenih nalog 
problematiko primerne proizvod
nje na Brestu dokaj odpravili. Ta 
proizvodnja pa se ·bo tako IPD me
hanizaciji in organizaciji dela pri
blizala ostalim poslovnim enotam. 

D. Mazij 

TeZave s prevozi 
Tezave s prevozi pohistva od 

proizvajJcev - nasih poslovnih 
enot - do kupcev, je precej. Bilo 
je ze mnogo vr-oce krvi na ta ra
cun, pisanja, razpravljanja a o
stal-o Je se vedno pri starem. Na
vada je zelezna srajca in tako je 
tudi pri nas. 

Prva tezava je po moji sodbi v 
tern, da pohistvo odpravljamo ne
enakomerno. Pride dan, ko ko
merciala naroci le dva ali tri ka
mione, proii koncu meseca pa tu
di trideset kamionov za en dan. 

Kot pa vemo, ima Brest sedem 
kam1onov. Dva sta s prikolico, 
pet pa jih je brez nje. Ce bi bila 
odprema enakomerna, ·bi bili na
si kamioni precej boljse izkoris
ceni, 'kot so sedaj. v dneh, ko ni 
odpreme, ne vern, kam z njimi, 
ko pa je potreba po kamionih 
vecja, pa klicem po telefonu na 
vse. strani po vsej Sloveniji, da 
dob1m kamione in zadovoljim 
pr-odajne referente. 

Glede na to, da sedaj izgubi so
fer za nakladanje kamiona vca
sih po pet ali sest ur, b i bilo zelo 
dobro in lepo, ce bi pohistvo, k i 
ga delamo v kooperaciji v dveb 
ali treh poslovnih enotab, ze prej 
skompletirali v nekem central
nero skladiscu. Tako da bi celo 
dnevno wbo aJi jedilnico nakla
dali na enem mestu, ne pa tako 
kot sedaj, ko je treba vcas}h s 
kamionom v Tovarno pohistva 
Martinjak samo po stiri stole. 
Tako bi se izognill veliki zmnu
di casa, pa .tudi. stroskom pri pre
vozu za posamezne dele pobistva. 
C:e bi bil za centralno skladisce 
dolocen prostor komerciala in 
skladiscnik pa na pravem mestu, 
bi lah:ko dopoldne pripravili bla
go, ki bi ga popoldne nalozili na 
kamione. Tako bi se izognili u
prav.icenemu razburjanju sofer
jev ter neg.odov;anju skladiscnih 
delavcev v odpremi. 

Brestov prevozni park ob skladiscu gotovih izdelkov 
Tovarne pohistva Cerknica. 

Kamiona s prikolico najveckrat 
vozita med Cerknico in Reko. V 
glavnem prevaZa.ta glasbene o
marice za izvoz v Zdruiene drza
ve Amerike. Ostali ·kamioni vo
zijo pohiStvo po vsej Jugoslaviji. 
Upora'bljamo tudi v-ozila privat 
nikov, vendar za krajse razdalje, 
prav <tako 'tudi ostara prevozniSka 
podjetja, koli·kor pac zmorejo. 

Druga tezava je z nakladanjem 
pohi9tva iz razlicnih skladisc, ki 
so rastresena po vsej CerkniSki 
in Loski •doliln.i. Navadno je tre'ba 
kamion nakladati v popoldan
skem ali vecernem casu. To je v 
'l'ovarni pohiStva Cerknica in 
Martinjak •lahko, ker ·delata v od
premi dve izmeni, ni pa ·labko, ce 
je treba naloZitJ se pohistvo v 
T.ovarni pohistva Stari trg (Ga
ber), kjer dela le ena ·izmena, ki 
konoa delo -ob stirinajstib. Tedaj 

· mora sofer zvecer nal0Ziti v prvih 
dveh tovarnah, pocakati mora 
naslednji dan in ob sestih zjutraj 
nakladati se v Tovarni tpohistva 
Stari trg. Sele potem gre lahko 
na pot - to pa se lahko zavlece 
tja do desetih ali enajstih, na
mest>o da bi sofer odpelj.al ob treh 
ali s1lirih zjutraj. Jutranji cas naj 
bi torej soferji upora·bili za voZ
njo ne pa za nakladanje. Nujno 
pa bi bilo treba tudi v Tovarni 
pohistva Stari trg uvesti popol
dansko izmeno v odpremi pohist
va. 

Sofe~. n.ai bi sel na pot spocit, 
ne pa ztvcno utrujen in razburjen 
- kar se sedaj veckrat dogaja. 
Na prepolnih cestah potrebuje 
zbranost in dobro pocutje. 

M. Meden 

-0-

l dvignjenim palcem na pot 
V~j.eni .smo . ze avtostoparjev, 

bod1S1 tak1h all drugacnih. v za
cetku avgusta so se trije i·amarji 
z avtostopom ·odpravili na Polj
~ko, da bi raziskali najglobljo 
Jamo v Srednji Evropi- svetov
no znano SNEZNO J AMO v ka
teri je viSinska razlika m~d naj
viSjo in najnizjo tocko 880 m. 

Vodja odprave v poljske Tatre 
je Z.Oran Trost, ki je nas stipen
<list. Ostala dva jamarj.a pa sta 
Bra:n.ko Bomba(: z Rakeka in Ja
nez Cimerma-n-Cimi iz Jamarske
ga kluba Legatee. 

Jamarji mislijo ostati na Polj
skem do konca avgusta, saj bo
do za sam spust v jamo potrebo
vali tkar teden dni. V akciji bo 
sodelovalo tudi vee jamarjev iz 
pobratenega kluba GLIWICE na 
Poljskem. 

Trije popotniki so nabiti s kon
dicijo, oblweni z nahrbtniki, ma
lo manj pa seveda z denarjem. 

0 odpravi v tuje podzemlje 
bomo se porocali v nasleqnjih 
stevilkah. 
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Delovna konlerenea 
eerkniSkib boreev 

Letne delovne konference Zve
ze zdr\lZenj borcev NOV obcine 
Cerknica, .ki je bila 20. julija 1971, 
se je udelezilo okoli 40 delegatov 
iz krajevnih organizacij in gostov. 
Iz predsednikovega porocila je bi
lo vi.deti, da se je dejavnost 
organizacije Zveze borcev v pre
teklem letu odvijala kolektivno, 
preko sej obcinskega odbora, 
predsedstva, plenumov, komisij, 
upravnega odbora sklada za rese
vanja stanovanjskih zadev borcev 
in s posvetovanji s predsedniki 
krajevnih organizacij. 

Obcinslti odbor Zveze zdr\lZenj 
borcev NOV je v glavnein raz
pravljal o politicni situaciji v 
svetu, o vlogi organ-izacije Zveze 
borcev pri tern, o delu krajevnih 
organizacij, programu dela odbo
ra, predsedstva in komisij, vse
splosnem ljudskem odporu, o sta
nju gospodarstva v obcini, zbira
nju podatk:ov za ZBORNIK NOB, 
proslavah in rednih letnih konfe
rencah krajevnih organizacij. 
Predsedstvo obCinskega odbora se 
je sestalo trikrat in obravnavalo 
problematiko borcev, zaposlenih 

Letosnje poletje je preplavilo 
skoraj vse jugoslovanske kraje z 
mnozic{) doma.cih in tujih turi
stov, zato ni cudno, ce v cedaJj.e 
vecjem stevilu prihajajo tudi v 
nase malo mesto, njegova pred
mes tja in okolico. Predvsem bi 
radi videli cudezno Cerknisko je
zero, vendar - joj, kak:o so ne
razgledani! - potem zacudeno 
sprasujejo: >>Kje pa je voda? Kje 
je jezero, o katerem tolik{) pise
jo?<< Lahko jim je razloiiti, da je 
to taksen in taksen naravni po
jav, da je edinstvenost jezera v 
•tern, da ga ni, dosti teie pa je 
ra.zloziti, ko sprasujejo - joj, 
-kako so naivni! - kje v nasem 
malem mestu najti primeren go
stinski lokal, ki bi zadovoljil za
hteve vsaj podpoprecnega turista. 
To pac ni naravni pojav! 

- o-

Ze veckrat smo v nasem caso
pisu natancno zapisali, kje so naj-

v delovnih organizacijah, krediti
ranje stanovanj borcem, o prizna
valninah, o popisu aktivistov NOV 
in kmetov in borcev, kar je se 
vedno perece in nereseno vpra
sanje, ter 0 obcinskem proracunu. 

Na zadnji redni letni seji kon
ference Zveze zdr\lZenj borcev 
NOV obcine Cerknica je bilo 
mnogo razprav ·Okrog neresenega 
stanovanjskega vprasanja b orcev 
v obcini. To vprasanje se je zelo 
pocasi resevalo. Sele ko je repub
liska skupseina sprejela zakon za 
namerrsko zblranje financnih sred· 
stev za gradnjo in adaptacijo sta
novanj, se je stanje hitro popra
vilo. Upravni odbor sklada pri 
obcinski skupscini je v tern ob
dobju razdeHI 8.589.000.- dinarjev 
451 prosilcem. Poleg tega pa bo 
se 21 borcev dobilo stanovanje v 
blokih, ki jih sedaj gradijo. Na ta 
nacin bodo v glavnem reseni sta
novanjski problemi borcev v 
cerkniski obcini, nekateri, ki ni
so posebno pereci, pa se bodo re
sevali s financnimi sredstvi, od 
p osojil, ki jih bodo koristniki vra
cali. Obcinski odbor Zveze zdru-

vecja smetisca v srcu nasega ma
lega mesta. Tokrat svecano ob
ljubljamo, da tega o posameznih 
smeti.Scrh nekaj casa ne bomo pi
sa!li, ker j e v teh poletnih mese
cih, ko ni dezja in vetra (dobrih 
sta:rih komunaJlnih delavcev), vse 
nase malo mesto nastlano s smet
mi, papirjem in odpad:ki, skra1Jka, 
je smetisce. 

- o-

Rekonstrukcija cerkniSkega vo
dovoda traj a ze precej easa, taka 
da smo ze skoraj pozabili nanjo. 
Da pa nam le ne bi usla iz spo
mina, poskrbi vodovod sam, ki 
nam od casa do easa pokloni iz 
pip cisto rjav·o vodo, polno smeti, 
peska in razlicnih zivalic. Taka 
nam da lepo »vedeti na znanje«, 
da se v tej zadevi le n ekaj gib
lje ... 

Lepo skrbimo za urejenost nasega malega mesta. Slika brez 
komentarja 

zenj borcev NOV pa ima zaradi 
pomanjkanja financnih sredstev 
se vedno teiave pri zadovoljeva
nju potreb za priznavalnine in za 
pornO<~ pri solanju otrok padlih, 
umrlih in se zivecih borcev. 

Namree sklad za bOTce pri ob
cinski skupscinl ima v ta namen 
::SoO.OOO.- dinarjev. Od te vsote 
prejema priznavaln~no 139 upra
vieencev od 100.- do 300.- dinar
jev. Poleg tega Je bilo razdelJenih 
!l9 enkratnih pnznavalnin, pomoc 
pri solanju pa je prejemalo 68 
otrok. Poleg tega se s s.Klada kri
jejo tudi stroSki pogrebov, kli
matskega in topliskega zdravlje
nja, vzctrzevanje spomenikov, do
tacija Muzeju v Lozu itd. Repub
lisko priznavalnino prejema na 
podrotJu cerkniSke obcine 17 ob
canov. Vsekakor se l:lodo morali 
borci temeljito seznaniti z novim 
zakonom o priznavalninah. Prav 
gotovo so se upravicenci do re
publiske priznavalnine, pa je 
zaradi nepoznanja zakona ne 
prejemajo. 

Skrb za zaseito invaHdov, bor
cev in aktivistov ter svojcev pad
lib bo se nadalje delo tako obcin
skega odbora kot krajevnih orga
nizacij. Borel zelijo, da bi bili 
predpisi bolj natanen:i z enotnimi 
kriteriji, sredstva pa stalna. Vpra
sanje pokojnin je zelo pereee, zla
sti se za tiste, ·ki so odSli v pokoj 
pred letom 1965. Ti upokojenci se 
·kar naprej placujejo akumulacijo, 
kakor tedaj, ko so bili aktivni z 
nizkimi osebnimi dohodki. Obcas
ne valorizacije sedanjih in prej
snjih pokojnin so se vedno take, 
dane dosegajo podraZitve zivljenj
skih stroskov, kaj sele, da bi bile 
usklajene z danasnj-imi pokojni. 
nami. Zato so se borci zavzeli za 
eimprejsnjo ureditev pokojnin
skega sistema, ki ne bi po.znal 
razlik. Resevanje posebne delov
ne dobe iz NOB gre prepoeasi. 
Nekateri clani imajo vlozeno vso 
potrebno dokumentacijo za pri
znanje posebne dobe tudi po pet 
let. Zato so obsojali primer, da 
je horka prej umrla, kot je imela 
reseno posebno delovno dobo. Tak 
primer se je zgodil pred kratkim 
v Starem trgu. 

Na kraju delovne konference pa 
so delegati kriticno ocenili raz
ne nepravilnosti, ki se pojavljajo 
v gospodarstvu, predvsem kar za
deva uvoz, neHkvidnost gospo
darstva, nepokrite investicije, na
raseanje cen, ter obsodili nekatere 
posameznike, ki bogatijo na ra
cun nase druzbe. Zato so podprli 
staliSca in sklepe 18. seje ZKJ in 
sklepe kongresa samoupravljav
cev v Sarajevu. 

S. Berglez 

Asfaltiranje proti 
Dolenjem jezeru . 

Te dni koncujejo z asfaJtira
njem ceste na Dolenje Jezero. 
Cesta je tlepa in dovolj siroka, le 
bankine bo treba se urediti in u
tvdi-ti. Koneno se bodo turisti 
venda:rle lahko peljali do jezera 
po udobni cesti. Skoda je le, da 
ni asfaltirana prav do Reseta. 
Vsek:akor bo treba sedaj od kon
ca asfaita makadam bolj vzdde
vati kot doslej , saj bi bilo skoda, 
ee bi bil ·turist zaradi preosta.lega 
dela ceste slabe volje. 

Asfaltiranje te ceste prav go
tovo pomeni lep napredek. Pri 
tern je treba pohvaliti prizadeva
nje krajevne skupnosti, saj je bi
Lo treba velik<Q naporov, da je do 
asfaltiranja sploh prislo. Potreb
no je bilo zbrati sredstva, zain
teresirati ostale dejavnike, uredi
ti s posameznimi posestniki zem 
lji.se in pod<Qbno. Nedvomno smo 
na cerkniskem podrocju zaradi 
aktivnega dela krajevne skupno
sti v zadnjih letih v komunalnem 
pogledu precej napredovali. 

J. KLANCAR 

BRESTOV OBZORHIK 

Delo pri rekonstrukciji cerkniSkega vodovoda kljub tebvam 
vendarle napredujejo 

Razvoj turizma 
zahteva dobre ceste 

CerkniSka dolina je sicer zazl
vela v industrijskem pogledu, se 
vedno pa zaostajamo na ostalih 
podroejih. 

Mislim, da je osnovno, da po
leg vode in elektrike zagotovimo 
vsem prebivalcem dobre ceste, 
zlasti po vaseh, ki se zaradi na
rascajoee motorizacije okopajo v 
prahu. 

Te probleme sreeujemo taka v 
Cerkruci, kot na Dolenjem Je
zeru, v Dolenji vasi in otoku. 
Krajevna skupnost Cerknica se 
tr>Udi, da bi resila te probleme, 
toda vseh hkrati ne more. Letos 
poteka ena glavnih akcij, to je 
rekonstrukcija cest iz centra pro
ti Dolenjemu Jezeru. Ta bo pate
kala po obstojeci cesti do Skuko
ve hiSe, nato v ·ravni erti do po
kopaliSca in proti Jezeru do kon
ca vasi. 

Cesta bo siroka pet metrov, na 
vsaki strani pa bose 50 em banki-

Skoda je, da nismo mogli prej 
dobiti kredita, ker poteka rekon
strukcija ravno sredi turistiene 
sezone, ko je veliko prometa. 

Potrebno bi ·bilo organizirati se 
vee takih akcij. Na cerkniskem 
podroeju je nujno urediti se ceste 
po Dolenji vasi, v Cerknici pa pri
kljucke v Videm, Kamno gorico, 
v naselje pod Slivnico d.td. Ome
niti moram, da je nujna nacrtna 
ureditev ceste od Dolenjega Jeze
ra proti Otoku, saj nam ta ni 
ravno v ponos. Taka mislijo tudi 
turisti, domaci in tuji. 

Vprasam odgovorne, cigava je 
ta cesta? Je obcinska ali Gozdne
ga gospodarstva? Ce ni ·od niko
gar, naj se imenovana sporazu
meta in odlocita, kdo jo bo 
vzddeval. 

Razumem, da so obcinska sred
stva skromna, ne morem pa ra
zumeti, da kazemo tak malomaren 
odnos do vlozenih sredstev. Tudi 

Zadnja dela. na. cesti proti Dolen;em jezeru 

ne. Proti pokopaliSeu bo poleg ce
ste se ~·!llesna zelenica in pes pot 
tako, da bo na tern predelu si- . 
rina kar 9 metrov. Tudi krajevna 
skupnost Begunje je prizadevna 
in je letos rekonstruirala cesto 
skozi vas, do Cerknice pa jo bo 
uredilo Cestno podj etj e Ljubljana. 
Za <>be Krajevni skupnosti je to 
velika pridobitev. In od kod sred
stva? 

Cesto na Dolenje Jezero finan
cira Krajevna skupnost Cerknica. 
Stala bo okoli 63 milijonov S din. 
Krajevna skupnost Begunje bo 
odstela za cesto skozi Begunje 60 
milijonov S din. Za cesto od 
Begunj pa je zagotovil sredstva 
republiSki sklad. 

odnos Gozdnega gospodarstva Po
stojna do te ceste bi bil lahko 
drugacen. 

Na vee podroejih •imamo vpad
nice, ki peljejo v gozdove do 
gozdnih cest, ki so lepo vzdrle
vane. Vpadnice so obcinske in so 
preobremerrjene. Za te ni dovolj 
sredstev in zakaj ne bi Gozdno 
gospodarstvo dodelilo del teh 
sredstev za vzdrlevanje. Iz go
zdov na nasem obmoeju vecajo le
pe vsote denarja; veliko lesa je 
bilo prepeljanega ravno po t eh 
cestah, zato zasluiijo malo vee 
pozornosti. Problemov je veHko, 
lahko bi jih vsaj delno resili, ce 
bi bilo vee razumevanja in vse
kaoko>r vee dobre volje. A. Hrblan 
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K BRESTOV OBZORHIK 

Nacrti ·ribiske druzine 
Ribiska -druzina v Cerknici iz 

leta v leto povecuje svojo dejav
nost. V zadnjih nekaj letih je iz
peljala vrsto a-kcij , saj je obnovi
la ali na novo zgradila precej je
zov, za katerimi se kljub susi za
drzuje toliiko vode, da nekaj rib
)ega zivlja prezivi. Tako smo na 
primer obnovili jez v Resetu. Ce 
nam muhasti kraski svet ne bi 
zagodel, bi v Resetu ostalo toliko 
vode, da bi je bilo dovolj za ribe 
m se za ostale namene. Da bi 
vseeno zadrlali vsaj toliko vode, 

lahko uporabljali lastniki gozdov 
in ostalih zaemljisc, saj jim bo 
voZnja olajsana. 

Druzina si Je zastavi~a nalogo, 
da za vsako ceno obdrZi vodo ia 
jezom v Resetu. Zato smo se od
locili, da speljemo vodo iz Retja 
po Sudanki v Strlen za Gorico. 
Poztralnik Sitarico bomo izolirali 
s pregrado - jezom, tako da bo 
voda stala v Stdenu in pri dolo
ceni viSini odtekala po strugi v 
Reseto. Da bodo poti prevozne, 
homo na teh mestih polozili be-

z razstave ribiskih pripomockov, ki je bila med mednarodnim 
mladinskim taborom v Cerknici 

da bi se ohranil podmladek, smo 
se odlocili, da bomo v Resetu po 
strugi napravili vrsto jezov, med 
katerimi bo prav gotovo ostalo 
toliko vode, da jo bo za ribji zi
velj dovolj. Delo nam je prepre
cilo slabo vreme, letos pa smo 
nasli drugo resitev. 

Obnovili smo jez v Retju. Za 
jezom se zadrzuje toliko vode, da 
bo v nekaj letih rib na pretek. 
Prav ta-ko smo obnovili jez v 
strugi pod Brkinovim lazom. Tam 
smo napravili tudi pot, ki jo bodo 

tonske cev1 m napravili nasipe 
iz drobinja. 

V prihodnjem letu bi z deli na
daljevali. Predvsem nameravamo 
napraviti jez pred Velika Ponik
vijo. Jez sicer :ie je, je pa pre
majhen, zato ga bomo poviSali in 
skopali novo strugo od Velike 
Ponikve v prvi ovinek struge od 
Male Ponikve navzdol. 

S temi deli bi tok vade toUko 
preusmerili, da bi dotekala v Re
seto. Imeli bi stalno vodo po stru
gi, skratka, za<irzali bi toliko vo-

Po poti slovenske 
delegacije v JAJCE 

Srecanje s kraji. in ljudmi, ki 
jib ne poznas, je vedno prijetno 
in zanimiv<>. P osebno se za mla
dega, zivljenja isoocega eloveka, 
pomeni taksno sreeanje nepre
cenljivo v.rednost v iskanju last
nega idola, kadar se napoti po 
poteh, ki so -bile v boju malega 
slovenskega naroda za sv·ojo ne
odvisnost i n sv-abodo .tako po
membne in odlocilne. Vsi tisti, ·ki 
danes opisujejo narodnoosvobo
dilni ·boj kot ze davno dotrajano 
preteklost, so v zmoti oziroma 
premalo cenijo svobodo, za kate
ro je bilo potrebno toliko zrtev, 
junastev in odpavedovanja. Tudi 
pred mladega cloveka, ki se od
pravi po poti slovenske delegaci
je na II. zasedanje A VNOJ, stopa 
to vpr!ISanje zivo na plan. Zulji, 
utrujenost, vroCina in mraz, s ·ka
terimi se sreca mlad clovek na 
p<Jti v rojstni kraj nove Jugosla
vije Jajce, so veren dokaz, da 
mladina se vedno zivi z naS.o re
volucijo. In ~o mlad clovek temu 
doda se boje z okupatorjem, po
tem spozna, kakSne :Zrtve so bile 
potrebne za pridobitev svobode, 
ki jo tako brezkrbno U.Ziva. 

Iz popotnega dnevnika 
Cetrtek, 22. julij 1971- Crnomelj 

Mladinke, mladinci in vojaki iz 
raznih ·krajev Slovenije smo pri
potovali v Lokve pri Crnomlju. 
Zbirali smo se pri spomeniku 
F.ranca Rozmana-Staneta; zbor
no mesto pa je bilo pri seniku 
Orahko.ve domacije. Civilno ob
leko smo zamenjali z r javimi hla
cami ·in svetlosivimi srajcami, z 
znalrom Zveze mladine Slovenije 
i:n z oznaik-o »AVNOJ 71«. Tako 
uniform.irani smo odsli na prire
ditveni prostor osrednje proslave 
ob tr-ide.Seti -obletnici vstaje slo
venskega naroda. UdeleZ6nci po 

poteh slovenske <ielegacije na II. 
zasedanje A VNOJ smo popo1dne 
pre:iiveli prosti cas na p?:iredit
venem prostoru med udele!Zenci 
proslave iz vse Slovenije. Stab 
.brigade se je prvie sestal popold
ne ob 14. uri .in komandant Ro
bert Bobanec je opravil prvo de
litev de1a znotraj br-igade, med 
drugim je tudi imenoval k-oman
dirje eet. Po s estanku staba je 
prise! v stab n-a krajSi obisk tudi 
Franc PopM:, ·ki se je vracal s pro
slave. Pogova·rjal se ·je z udele
zenci pohoda. v pogovoru s ko
misarjem brigade StaJnet·om Skra
barjem, ki ga je povabH na zbor
no mesto, se je zanimal za pot, 
sestav udelezencev, bil pa ·je se
znanjen tudi z ustaonovitvijo 'llkti
va Zveze komunisbav v brigadi 
med pohodom. Tovaris Popit je 
pozdravil pobudo o sprejemanju 
novih elanov v Zve2l0 tk:omuni
stov, k i bodo sprejeti v Jajcu in 
ob iej pril&nosti deja! : 

>>Ce born le mogel, pridem o
sebno eestitat novim clanom Zve
ze komunistov, sprejetim na tem 
vasem pohodu.« 

Zazelel nam je se srecno .pot in 
lepo vreme. 

Ob sestih smo odpotovalf v Vi
nico ob Kolpi, kjer smo se po 
soncnem zahodu prepustili miro
vanju v sotorih. 
Petek, 23. julij - Damelj 

"NA TEM MESTU JE SLO
VENSKA DELEGACIJA NA 
SVOJI POTI NA II. ZASEDA
NJE A VNOJ PRESTOPILA 
KOLPO. MLADINA SLOVENIJE 
OB 30. OBLETNICI OF.« 

To je besedilo spominske plo
sce, ki smo jo pritrdili na :Zagr
jev mlin pod V>asjo Damelj, ka
mor smo prispeli po dveurnem 
pohdu iz Vinice. Medtem ko smo 
hodili, je nas svetovalec za zgo-

de, da bi ribji zivelj lahko pre
:iivel. 

Pri vsem tern pa bi rad pouda
r.ill, da bi ribici zeleli vee sodelo·
vanja in pobud od vaseanov. 

Nekaj sredstev imamo, poleg 
tega pa veliko volje, do dela za 
skupne koristi. Ribiei ·kljub temu, 
da o njih govorijo marsikaj, nis
mo individualisti, ampak imamo 
mnogo smisla za skupnost. Zato 
bi bila vsaka pobuda va&kih od-
borov zelo korisna. · 

T. KEBE 

Resevanje rib 
• na Jezern 

Kakor vsako leto, nas je tudi 
letosnjc doletela enaka usoda. 
Voda je odtekla. Za razliko od 
p rejsnjih let pa presihanje le 
!kasni za dobrih sest tednov. Do
sedanji posegi, s katerimi bi ze
leli zadrzati vodo, n iso toliksni, 
da bi prebrodili poletno suso. Z 
zapiranjem Most, Kamnov, Svinj
ske jame pa raeunamo, da se b o 
ta doba se podaljsala za kaksnih 
sest tednov. Tako bomo z delno 
zadrlano vodo lahko doeakali je
sensko de:ievno obdobje in voda 
bo skoraj stalna. 

S tem sestavkom pa bi rad 
pravzaprav seznanil bralce s tern, 
kaj smo ribiei med presi:hanjem 
napravili. Obnovili smo okrog 
40.000 mladic. Od tega smo jih 
16.000 prodali drugi-m ribiS:kim 
dru:iinam, ostale pa smo vlo:iili 
v nase .rezervate. Poleg tega smo 
odlovili 350 kilogramov rakov, o
krog 1.200 kilogramov linjev (sla
njev), 500 kil ogramov seuk in vee 
kot 1.000 kilogramov krapov. Ve
eino tega smo prodali, le seuke in 
krape smo vloZili nazaj. Ribici so 
za to delo opravili vee kot 2.500 
delovnih ur. 

Organizacija odlova in reseva
nja je bila mnogo boljsa kat 

dovino, podpolkovnik Janko Gre
goric, pripeljaJ. na kraj slovesno
sti tudi nekdanje•aJrtrlviste - eol
narje. Med njimi sta biola tudi 
Franc Sabelj in Franc 2agar. Na 
to slovesnost so prisli tudi pi·o
nirji iz osnovne sole v Vinici, ka
terim smo izrocili spominsko ·plo
seo v vaorstvo. Po sl-ovesnosti in 
·krajsem pocitku smo se prepelja
li s eolni cez Kolpo. Veslal je sti
r iin.Sestdeset letni Franc Sabelj, 
ki je pred osemindvajsetimi leti 
prepeljal sl<>vensko delegacijo 
cez Kolpo. Tega moza, k.i zdaj 
zivi z zeno in najmlajso hcerko, 
smo zaprosili za ~razgovor. 

»Pripeljali ste nas eez Ko lpo; 
ka-ksni -so vasi obcutki?« 

».Kljub letom sem se pri moei. 
Ponosen sem, kot sem bil tak!rat, 
ko sem prepeljaval delegal!;e 2la 
II. zasedanje A VNOJ. P.ozna-1 sem 
jih ·in vedel sem, kam gredo in 
zakaj; bil sem namree delegat na 
Koeev:skem zboru.« 

»Ka;ko zdaj zivite v tem kraju?« 
»Imam petnajst hektaTov zem

lje. Od tega je orne komaj dober 
hekta!r. Obdelujem jo z zeno in 
najmlajso hcerko. Sest otrok r 
je slo po svetu. Sin se je pred 
kratkim vrnil iz Svedske. Je :kro
jac in pravi, da si bo •blizu doma 
poiskal delo. Naj se p ohvalim da 
imam 120 din priznavalnine.<< 

prejsnja: leta.Vecina clanov se je 
disciplinirano odzvala pozivu, le 
zelo redki so bill zadrzani. 

Klj<ub priza!devanju pa nam je 
vsako leto - in tako je bilo tudi 
letos - doloeeno stevilo ribjega 
:iivlja poginilo. Zaradi razsezno-
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sti jezera je nemogoce, da bi vse 
.i esili, kljub ogromnim napmom, 
ld ' ji:h clan~tv.o prispeva. 

· Prav zato si prizadevamo ob
drlati cimvee vode, da do takih 
katastrof ne bi vee prihajalo. 

T. KEBE 

Letos je Cerknisko jezero kljub pletni susi usahnilo sele v avgustu. 
Najprej se je spet izpraznilo Re.Seto 

Ker nas je moral osemkrat pre
peljati eez Kolpo, smo .ga povpra
sali, koliko smo dol.Zni. 

"Ni me treba zaliti. Tudi dele
gate sem prepeljal zastonj. To 
sem storil •tudi za vas, saj je to 
navsezadnje tudi moja dolznost,« 
je dejal ob slovesu. 

Ko smo pri.Sli v Veliki J adre
hodili smo po stezah skozi bre
zove gozdiOke z visoko praprot
jo - smo se ustaovili prav pred 
hiso, v klateri so med narodno
osv<>bodilnim bojem prespali par
tizani. Ta:m sta se n am dva pio
nirja ponudila za vodiea in nas 
spremljala do studenca Okrug-

-
ljak. Vsa sreca, da smo v tern 
kraju imeli da:ljsi poeitek, kajti 
vprasanje je, -kako bi bil videti 
nas fotoreparter Marjan. •Precej 
je ·zaostal za kolono - menjal je 
namrec filme - in prisopihal za 
nami otovorjen z deset kilogra
mov <tezk1m »fotoparkiom«, k i je 
v·reden 30 000 dinarjev. Proti ve
eeru smo prisli do predmestja 0-
guf.ina, kjer smo se u taborili. Tam 
sta nas obiskcrla nek:danja dele
gata z II. zasedanja A VNOJ Ja
ka Avsie in Josip Rus, iki sta o
budila nekaj spominov na tiste 
dni. Z njima je prisel tudi pred
sedni.k RepubliSke konference 
Zveze mladine Sl<>venije :Zivko 
Pregl. Kljub utrujenosti - hodili 

smo namree dvanajst ur - je ve
C":f minil v prijetnem razpoloze
OJU. 

Sobota, 24. julij 
Sobotni dan nas je dokaj utru

dil in _nam. dar_ovai p?:ecej Zuljev. 
~at_o Je bilo JUtranje oblaganje 
zulJev poseben obred. Na poti na 
?gulins~o zeleznisko postajo nam 
Je boleeme v nogah .Iajsala parti
zanska pesem iz -nasega kombija. 
Seveda smo bili na poti skozi me
sto svojevrstna atrakcija. 
. Nekako smo se stlacili v va~ 
m vsak trenutek pricakovali .Ze 
~nani sunek. Seveda ne bi bile to 
JUgoslovanske zeleznice, Ce ne bi 
na odhod eakali pol ure. 

• Rudopolje - Pred nami je bi:Io 
se okoli petnajst kilome!mov. Hra
no smo ze -razdelili in eu tarice so 
bi.Ie polne. Pot skozi cudovit gozd 
z mogoenimi smrekami je moeno 
spominjala na nase pohorske it' 
ros~e gozdove. Na kriZFscu, kjer 
se Je gozdna pot zdruzila z a·sfalt
no cesto, s.mo ustanovili pevski 
zbor. Kaj bo iz njega, .Se ·ne ve
m a. Kvinotet, sekstet, oktet aH se 
kaj vee, kdo ve? Glasave moramo 
se uskla<liti. Pet -kilometr'DV as
falta, ki nas je ea·kal, 111am ni 
vzbujal prav prijetnih misli. 2e 
vnaJprej smo vedeli za trezultat. 
Ka:ksen je bil, bi najla.Ze povedal 
zdravnik, ki je vee kot dve uri 
ordiniral ob pomoei simpaticne 
sestre (njegove soproge) in zdra
vil oZuljene ooge. '.Dabor smo po
stavili nekaj metrov sbranoo ta·b
le v Plitviekem Ljeskovcu, ki na
zorno ka.Ze, da je tu taboa-enje 
prepovedano, vendar smo to te
zavo z odgovornimi "i!;ovarisi kma
lu resili. Iz kotJ.a je ze prav pri
jetno di9alo, ko se je iz bliznje 
gostilne (Sloovenci ne bi bill Slo
venci) vrnila skupina udele::iencev 
pohoda in iz osvezenih grl je za
orila mogocna partizanska pesem. 
Po vecerji se je petje se nadalje
va:lo. Prav loa.hko smo ug.otovili, 
da se je v teh nekaj dneh raven 
nasega petja zelo dvignila in da v 
Jajcu ne bomo dela.U sramote na
si lepi partizanski in domaei 
pesmi. I. Najger 

.(N·adaljevanje p l1Lhodnjie) 
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Pomemben jubilej NK Rakek 
Gostovanje Olimpije na Rakeku 

Rakek : Olimpija 1 : 3 

V pocastitev 45. obletnice delo
vanja nogometnega kluba Ra.kek 
je hila prijateljska nogometna 
tekma med NK Rakek in prvoli 
gasem Olimpijo iz Ljubljane. 0-
limpija je prispela na Rakek z 
najboljsimi mocmi. Prisel je celo 
poskodovani Amersek, ki pa je 
tekmo spremljal med gleda.lci. 

Gledalci so se zbirali ze uro 
pred tekmo, da bi si od blizu o
gledali Oblaka, Popivodo in dru
ge igralce Olimpije. Ze sam za.Ce
tek tekme je bil slavnosten. 0-
limpija je pricela v najmocnejsi 
postavi: Sarap, Srbu, Rogic, Sa
matovic, Soskic, Klampfer, Ro
zic, Becejac, Pejovic, Oblak, Po
pivoda. V drugem polcasu so ig
rali se Milevoj, Dekic, Glisic, Ka
pidzic, Golec in Skulj. Tako so 
na. igriscu Rakeka za.igrali vsi 
najboljsi igralci Olimpije. 

Za Rakek so igrali: Urbas (Ko
dele), Oblak, Bauman, Udovic, 
Baraga, Bencina, Kopitar (Mi.Sic), 
Furlani, Mlakar, Arko, Modic. 
Poleg njjp. sta igrala se Kovsca 
in Kuslan. 

Tekma je hila zelo zanimiva. 
Izredne poteze Oblaka in Popi
vode so na.vdusile gleda.lce. Ce
pra.v je Olimpija mnogo boljse 
mo5tvo, se je Rakek kar dO'bro 
upira.l. Vca.sih je z nasprotnimi 

na.pa.di celo nevarno ogrozal vra
ta Olimpije. 

Po koncu tekme je nastalo 
sla vje. Rakovcani so bili presrec
ni zaradi ugodnega izida, gledalci 
pa. zadovoljni z dobro igro in so 
takoj obkrozili igralce Olimpije. 

Po tekmi sem prosil nekaj ig
ralcev Olimpije, naj za na.Se bral
ce povedo svoje mnenje o tekmi. 

OBLAK: Rakek se je zelo u
spesno upiral in ima nekaj dob
rih igralcev. Le igrisce je zelo 
slabo. 

POPIVODA: Rad pridem na 
Rakek in veckrat sem ga ze o
biskal. Tekma je bila zelo dobra. 

SOSKIC: Cestitam slavljencu. 
Tekma je hila solidna in fair. 

GUGOLJ - ti:ener Olimpije: 
Rakek je zelo trdno in izena.Ceno 
mostvo. lgra je bila dobra. 

ROGIC: Cestitam! Igrali ste 
fair in dobro. 

Vtisi so torej lepi. Olimpija bo 
8e prisla na Rakek, saj je nale
tela na lep in prisrcen sprejem. 

Teden dni pozneje pa sta se v 
okviru proslavljanja srecali na 
Rakeku staro in mlado mostvo. 
Stari so zmagali z rezulta.tom 
3 : 1. Po tekmi so v RakO'Vem 
Skocjanu podelili 60 plaket za
sluZnim clanom in igralcem, ki so 
sc borili za klub od njegove usta
novitve do sedaj. 

B. Misic 

Tradicionalno 
gasilsko tekmovanje 

Nasi gasilc1 so, ta'ko kot vsako 
leto, tudi letos sodelov-ali na ga
silskem tekmovanju za prehodni 
pokal podjetja BREST - MAR
LES- MEBLO- STOL in NO- , 
VOLES. Tokrat je bilo v Strazi 
pri Novem mestu. Tekmov.anje se 
je zacelo z gasilsko parado in 
pozdravnimi na•govori, lkoncalo pa 
z razglasitvij-o rezultatov, po<;ie
litvijo priznanj naj'boljsim in 
skupnim kosilom. Prireditev tudi 
tokrat ni zgresila cilja, ki. j~ pred
vsem v prijateljskem srecanju in 
izmenjavi izkusenj med gasilci 
petih velikih slovenskih tovarn 
pohistva . 

Tekmovanje je obsegalo tri 
tekmovalne discipline. Pomerili so 
se v suhi izvedbi trodelnega na
pada, ki obsega vse priprave na 
gasilsk.o posredovanje s pomocjo 
motarne brizgalne, v polag.anju 
gas.ilskega cevovoda na dolZini 
105 metrov in v gas·hlski stafeti 
9 X 50 metrov z ovirami. Vaje je 
bilo treba opraviti :kar na•jhitreje 
s kar najmanj napak. Vsa.ka se
kunda dela je stela za eno kazen
sko tocko, vsaka napa.ka katere
gakoli tekmovalca v ekipi pa gle-

de na njeno tezo od pet do tride
set toek. Sodili so republiski sod
nilki. iz Ljubljane in Novega me
sta v skladu s pravm, ki. veljajo 
za gasilska tekmovanja. Uspeh 
·posameznih mostev kaze nasled
nja Tazpredilnica: 

1. NOVOLES 
2. MEBLO 
3. STOL 
4. BREST 
5. MARLES 

kaz. iocke 
210,7 
216,5 
222,0 
238,1 
253,0 

Prvo mesto in prehodni pc>kal 
so si tovej pri!borili tekmovalci iz 
Novega mesta. Tako je le-ta v 
petih leti!h ze cewtic menjal last
nika. Brestovi ·gasHci so ga do
slej osvojili dv.akrat, vsi .drugi, 
razen teklnovalcev iz ·Marlesa, pa 
po enkrat. V trajno last ga bo 
dobila tista ekipa, ki ga bo ·osvo
j ila trikrat. To pa morda se ne 
bo tako ok:malu, saj so ekipe :z:ara
di blizanja vrhunskim rezulta.tom 
mocno izenacene. Zato o prvem 
mestu pogooto ne odlocata samo 
znanje in spretnost, temvec tudi 
sportna sreea. 

S tern. tekmovallljem je bilo 

Nasa tekiDovalna desetina gasilcev med trodelnim napadom 

hkrati zakljuceno ze ipeto' preiz
kusanjc znanja v gasilskill vesCi
na.h med gasHci omenjenih pod
jetij. To pomeni, da je vseh pet 
industrijskih gasilskih drustev ta
ko tekmovanje tudi enkrat orga
n~iralo in da je v naslednjem 
letu zato spet vrsta na nas, ki 
smo s tern tekmovanjem pr.iceli. 

V. ZNIDARSIC 

Filmi v septembru 
2. septembra ob 20. - francoaki 

film TETOVIRAN. Melodrama z 
Jeanom Gabinom v glavni vJogi. 

4. septembra ob 20. in 5. sep
tembra ob 16. - ameriski film 
SCHALAKO. Razgi.bana zgodba z 
Divjega zahoda. V glavni vlogl 
Sean Connery. 

5. septembra ob 20. - ameriski 
film ORLOVSKO GNEZDO. Na
pet film o akcijah ·ameriSkih ko
mandosov v NemCiji. 

6. septembra ob 20. - ameriski 
fHm NOC BREZ PRIC. Izredno 
uspela in razgibana •krimina!Jika. 

9. septembr-a ob 20. - a.meri.S.ki 
film SKRIVNOSTNA CEREMO
NIJA. Pretresljiva ps:ihol'O'Ska dra
ma. V glavni vlogi Elisabeth Tay
Ior. 

11. septembra ob 20. in 12. sep
tembra ob 16. - ameriski film 
SINOVI MUSKETIRJEV. Nepo
zabni film Dougloasa Firebanksa. 

12. setembra ob 20. - francoski 
film ZANDAR SE ZENI. Zopet se 
bomo do .solz nasmejali Louisu de 
Funesu. 

13. septembra ob 20. - ameriski 
film BOB, TED, CAROL IN ALI
CE. Duhovita komedija, v kateri 
pa izvemo tudi rna.rsikaj resnega. 
V glavni vlogi Nathalie Wood . 

16. septembra o b 20. -ameriski 
film LADJA FAN'I10M .Film, v 
ka terem vidimo smeh, ·solze in ce
llo duhove. V glavni vlogi David 
Nieven. · 

18. septembra ob 20. - jugoslo
vans:ki f ilm MOST. Film prikazuje 
napeto akcijo iz slavne zgQdovine 
narodnoosv·obodHnega boja. V 
gloavni vlogi Bata Zivojinovic. 

19. septembra ·Ob 16. in 20. -
ameriSki film UGANI KDO PRI
DE NA VECERJO. Film o rasni 
d1skrimi.Jnac.iji v Amerhld. V glav
ni vlogi Sidney Poetier. 

20. septembra ob 20. - amer.i.Ski 
film SKRIVNOST VATiiKANSKE
GA ZAKLADA. Akcijska krimi
nalka. V ~avni vlogi Klaus Kin
sky. 

23. septembra ob 20. - nemski 
film VITEZ BURIDAN. Pustolov
ski fi:lm. 

25. septembra ob 20. in 26. sep
tembra ob 16. - italijanski film 
DNEVI JEZE. Napeta kavbojoka. 

26. septembra ob 20. - ameriski 
film MOZ, IMENOV AN KONJ. 
Film pri'kazuje teiave belca, ki se 
je pr.idruziJ. lndijancem. 

27. septembra :ob 20. - oameriski 
film NAJBOW NORI DNEVI 
STANIA IN OLIA. Z e opo naslovu 
vemo, da nas bosta za'bavala s tara 
in priljubljena komika. 

30. septembra ob 20. - franco
ski film BAJ, BAJ BARBARA. 
Napeta kriminalka. 

BRESTOV OBlORNIK 

Reprezenta.nt Brane Oblak je med ljubiteJji nogometa na Rakeku 
vzbud.il najvec pozomosti 

NOVA DEJAVNOST 
LJUDSKE TEHNII<E 

Delovanje organizacije Ljudske 
tehnike je bilo svoj cas zelo ak
tivno in to predvsem v tistih sek
cijah oziroma klubih, v katerih je 
delo clane pac najbolj zanimalo·. 
Aktivnost je bHa rezultat splos
nih pogojev delovanja, predvsem 
pa rezultat dela dobrih organi
zatorjev in njihove zavzetosti za 
razvoj posamezne odgovornosti. 

Z odstopom al-i prenehanjem de
lovanja takih clanov pa je obi
cajno zamrlo tudi delo celotne 
sekcije. 

v casu, ko gre razvoj tehnike 
v svetu s tako naglico, bi se mo
rala iehnicna vzgoja prebivalstva, 
posebno pa se mladine, stopnje
vati. Udejstvovanje mladega clo
veka v kateri izmed dejavnosti 
Ljudske tehnike v veliki meri 
vpli:va na njegovo odlocitev, kak
sen poklic si bo v zivljenju iz
bral, posebno, ce je v amaterski 
dejavnosti ter pri pouku tehni.cne 
vzgoje v soli odkril delo, katerega 
bi zelel poklicno opravljati. Saj 
prav v amaterizmu mlad clovek 
lahko ugotovi posebnosti doloee
nega dela, .tako njegove dobre, ka
kor tudi sencne strani. 

Z namenom, da se obnovi delo
vanje dolocene sekcije Ljudske 
t~ike na podrocju Loske doline, 
se Je formiral posebni iniciativni 
odbor, katerega naloga je bila pri
praviti vse potrebno za izvedbo 
ustanovnega obcnega zbora ra
diokluba. Kaj je namen te dejav
nosti? Znano je, kako je vazno v 
dolocenih situacijah hitro in za-

ZREBANJE NAGRADNE 
KRIZANKE 

Pasji dnevi, tezja krizanka 
malo resitev, samo 20! Od tega le 
10 pravilnih. Vse so seveda na
grajene. Muhasti neb je namenil 
nagrade: 
100 din 
Ferfila Bronislava, Cerknica, No-

tranjska 9 
20 din 
Zalar Branko, Martinjak 24 
Zalar Marija, Martinjak 24 
Tavzelj Draga, PeSi!enk 11, Cerk-

nica 
Zurga Ivan TP Martinjak 
SeiZon Marina, Partizanska 19, 

Cerknica 
10 din 
Patemost Vesna, Pescenk 11, 

Cerknica · 
Ferfila Bronislava, Cerknica No-

tranjska 9 · 
Rudolf Mojca, Losko 2, Cerknica 

Nagrajencem cestitamo, nagrade 
pa bodo dobili v blagajni SKS. 

Brestov obzornik, glasilo kolek
tiva . Brest Cerknica. Odgovorni 
urednik Danilo Mlinar. Urejnje 
nredniski odbor: Vojko Harmel, 
Joiie Klancar, Janez Lavrencic, 
Oanilo Mlinar. Dubrovka Pazic. 
VinJco Mahne, Franc Mulec, Miha 
Sepec, Franc Strukelj, Dusan 
Trotovsek in Zdravko Zabuko
vec. Tiska 1:elezniska tiskarna, 

Ljubljana 

nesljivo vzpostaviti zvezo, pa n aj 
bo to v domov.in.i ali s tujino. 
Predvsem pride to v postev ob 
raznih naravnih katastrofah ali 
vecjih nesrecah. Posebno naj o,po
zorim na vlogo zveze v pogojih 
vseljudske obrambe v primeru 
vojne ali neposredne vojne ne
varnosti. Saj je prav od pravocas
ne zveze cestokrat odvisen rezul
tat akcije, kar je bilo v praksi ze 
mnogokrat potrjeno. 

Sicer pa zahteva uspemo delo 
radioamaterja velLko truda, uce
nja in potrpezljivosti, naj bo to 
konstruktorja radijskih in teleko
munikacijskih naprav ali radiote
legrafista, ki se s svojimi kores.po
denti sporazumeva · s pomocjo 
morsejeve abecede preko elektro
magnetnih valov. Za vsakega clo
veka, ki vsaj delno pozna to delo, 
je to svet zase z vsem.i skrivnost
mi, uspehi, velikokrat pa tudi ra
zocaranji, kar pa vnetega amater
ja ne odvrne od dela, ampak ga 
spodbudi, da se z vecjo vztraj
nostjo »vrta« k zastavljenemu 
cilju. 

Poslanstvo novoustanovljenega 
·naj lbi bilo povezovati rezervne 
radiotelegrafiste in ostale vojaske 
obveznike, katerih podroeje dela 
je bila radiozveza, d a bi v okviru 
radiokluba obnavljali svoje stro
kovno znanje, posebno skrb pa 
naj bi posvetili solski mladini, da 
se ji nudi osnovno znanje s po
drocja telekomunikacij in elektro
tehni.ke, da se ji vzbudi zanima
in veselje do konstruktorstva v 
r a dioamater.stvu in usposobi za 
delo :na amaterskih radijskih po
stajah. 

Dne 1. julija t.l. je bil v Starem 
trgu ustanovni obeni zbor, na ka
terem so bili prisotni .predvsem 
vojaski obvezniki. Tedaj je bil 
sprejet statut radiokluba ter iz
voljeni vsi organi, ki jih za klub 
predpisuje sta'tut Zveze radioama
terjev Slovenije. 

Ustanovnemu obcnemu zboru 
sta prisostvovala tudi predstavni
·ka odseka za narodno obrambo 
Skupscine obcne Cerknica. Po
zdravila sta zamisel za ustanavi
tev radiokluba ter izrazila moral
no podporo in zagotovitev, d.a bo 
navedeni organ v okviru svojih 
pristojnosti in moznosti nudil klu
bu pomoc, predvsem v ustrezni 
tehnicni opremi ipd. To je prisot
ne zelo spodbudilo, saj je znano, 
kako draga je tovrstna oprem3 in 
naprave. RADIOKLUB LOZ -
kot se bo imenoval - naj bi za
casno deloval v prostoru bivsega 
hotela »Jelen« v Pudobu, za kar 
je dala KOVINOPLASTIKA Lol: 
kot lastnik stavbe ze pristanek 
Po dograditvi nove sole p a bo u
pravni odbor radiokluba stopil v 
stik z vodstvom Osnavne sole 
Stari trg in Krajevne skupnosti, 
da ·bi se preuredil primeren pro
star v sedanji soli. 

Ne pricakujemo, da bo radio 
klub postal mne>Zicna organizacija 
v okviru Ljudske tehnike, zelimo 
pa, da bi se vanj vkljucilo cim 
vee clanov, posebno mladine, ter 
da bi s skupnim in sloinim delom 
prispevali k njegovemu uspehu. 

F. Mlakar 


