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Sporazumevamo se
o delitvi dohodka
Sporazum o oblikovanju dohodka ter o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov je sprejet.
Gre za sporazum v smislu novih
ustavnih dopolnil, s katerimi naj
se omogoCi delovnim enotam (poslovnim enotam) na~ega podjetja, ki imajo ustrezne pogoje za
status temeljnih organizacij
zdruZenega dela, da odlocajo o
rezultatih svojega dela.
Prvi korak k temu je bil ze
postopek, po katerem smo sprejemali navedeni sporazum. V javno razpravo, ga je kot predlog
posredoval centralni delavski
svet. V vsaki poslovni enoti so
se formirale posebne komisije
z nalogo organizirati javno razpravo in zbirati pripombe. Pripombe delavcev poslovnih enot
so se pretresale na skupnem sestanku s centralno komisijo za
pripravo predloga, taka da se je
izoblikoval dokoncni predlog, o
katerem so odlocali delavski
sveti vseh poslovnih enot. Na sejah, od katerih so bile nekatere
precej bolj »vroceoc kot obieajno, je bil sporazum sprejet v enakem besedilu dokoncno dne 7. 1.
1972. Centralni delavski svet ze
sprejeti sporazum ~e verificira,
na podlagi zapisnikov delavskih
svetov poslovnih enot. To pome,
ni, da mora vsaka enota izreci
svoj »da«, ce naj sporazum tudi
njej ureja ta najvafnej~a raz·
merja.
0 vsebini smo na kratko pisali
ze v prej~nji ~tevilki. Zopet je
treba poudariti, da gre za nacin
delitve, ki se bo vsakoletno dopolnjeval z letnimi plani, pri
sprejemu katerih bodo poslovne
enote spet imele odlocilno bese·
do. Taka basta ~ele sporazum
in plan skupaj predstavljala za·
okrozeno celoto - sistem oblikovanja dohodka in njegove delitve.
Poleg nacel o oblikovanju in
o delitvi vsebuje sporazum tudi
dolocene podrobnosti. Skratka,
vsebuje vse tisto, o cemer smo
sodili, da v podjetju lahko uredimo na enoten nacin za vse poslovne enote.
Tokrat si ~e oglejmo, katere
oblike osebnih dohodkov oziroma prejemkov lahko dobi posa·
meznik v na~em podjetju, ce seveda izpolnjuje dolocene pogoje:
1. Interne kalkulativne osebne
dohodke - po analiticni oceni
delovnega mesta.
2. Osebne dohodke iz poslovne
uspe~nosti - po posebni tockovni lest vici, vezani na razrede analiticne ocene delovnih mest.
3. Dodatka za delo v posebnih
pogojih in sicer:
- za delo, dalj ~e od polnega de

lovnega easa ( + so Ofo)
- za delo ob nedeljah in ddav·
nih praznikih ( + SO Ofo)
- za nocno delo ( + 2S Ofo)
Navedeni dodatki se med seboj ne izkljucujejo.
4. Prejemek za delo v enotah
protipoZarne slufbe.
S. Nadomestila osebnega dohodka:
- za cas letnega dopusta
- za eas izrednega dopusta
- za cas drzavnih praznikov
- za Cas polumega dnevnega od·
mora
- za eas udelezbe na sejah organov upravljanja
- za cas bolni~kega staleza
- za cas obveznih vaj vseljudskega odpora
- za cas pripora oziroma preiskovalnega zapora
6. Druge osebne dohodke:
- za cas izobrafevanja (po pra-

vilniku o izobrafevanju)
- za izume, za tehnicne in za
dtuge izbolj~ave (po posebnem
pravHniku)
- za neprekinjeno delo na BRESTU (po posebni lestvici)
- za cas, ko so zaradi zmanj~a
nih psihofizicnih sposobnosti, ki
je posledica dolgoletnega intenzivnega dela v podjetju, razporejeni na slaMe ocenjeno delovno
mesto
- ob odhodu v pokoj (odpravnina)
- ob smrti (posmrtnina)
7. Osebne prejemke iz sredstev
skupne porabe:
- regres za letovanje (vi~ina se
doloci z letnim planom)
- regres za prehrano
- regres za zdravstveno letovanje
- nagrado za izredne individualne uspehe pri delu
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socialno podporo
8. Povracilo s tro~kov:
- za dnevnice (40-80 din)
.
- za prenocevanj e (po prilozenem racunu)
- za prevoze slufbenih potovanj
(v obliki kilometrine oziroma po
prilozenem obracunu za javna
prevozna sredstva)
- za prevoz na delo in z dela
(pokrijejo se stro~ki, ki presegajo 10 Ofo planiranega najniZjega
kalkulativnega osebnega dohodka)
- za loceno zivljenje (najvec do
SOO din mesecno, kar pa mora
odobriti pristojni organ)
- za sejnine in
- za morebitne druge stro~ke v
zvezi z opravljanjem delovnih
nalog
Vse povedano ne velja v celoti
za glavnega direktorja in za
t rgovske predstavnike oziroma
potnike ter za prodajalce salona,
ker sta za dolocanje njihovih
osebnih dohodkov sprejeta posebna sistema - kot prilogi sp orazuma. V nacelu so osebni dohodki glavnega direktorja vezani
na osebne dohodke vseh zaposlenih v podjetju, osebni dohodki
t rgovskih predstavnikov oziroma potnikov ter prodajalcev pa
na izpolnjevanje plana p rodaje.
Z. Zabukovec

ObCinska konferenca komunistov
Pred kratldm so se predstavkomunlstov na§e obcine
zbrall na volllni konferenci. V
uvodnem referatu je srekretar
obcinskega komlteja nakazal nekatera blstvena vpra§anja, ki jih
bodo morall komunisti uresniclti v prihodnjem obdobju. Velik del referata je posvetil vlogi
subjektivnih dejavnikov, zlasti
pa Zvezi komunlstov pri usmerjanju na§ega druZbenega razvoja
ter vpra§anja, kako doseci ideJ·
no jasnost, enotnost in uCinkovi·
tost delovanja.
Sestav clanov n1 ustrezen, saj
je v njem premalo mladine, polkvalificiranih in nekvallflciranih
delavcev ter zasebnih lanetijsldh
proizvajalcev. Obnavljanje ~Ian·
stva bl moral biti nenehen proces sprejemanja in izlocanja. Na
idejnem podrocju ozlroma na
podrocju zavesti sploh smo podvrienl sociallzmu tujim vplivom,
ki vna§ajo zmedo med delovne
ljudi, mnogih komunistov pa ne
pripravljajo na odlocenj§o idejno in politicno bitko. Resnl~na
idejna razCi§~evanja so mogoea
samo v politicnih sekcijah.
Samoupravni socializem nl
brez konfliktov in je podvrien
vsem mogocim vpllvom. Se vedno smo razredna drufba. Napre·
dek v smeri samoupravnega socializma je mogoc le z neprestanim spreminjanjem razmerja
drufbenih sll in drufbenih od·

nlkl

nosov. Premalo je dogovorov in
organiziranih akclj, premalo zadoliitev, nadzorstva in odgovor·
nosti. Po 20. seji centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije so obclnski komite, komisi·
je, pa tudi nekatere osnovne or·
ganizacije sestavlle akcijske programe in nekatere naloge iz njih
so tudl ze uresnicene. Potrebno
pa je sprott dopolnjevati akcij·

ske programe in tudi nadzorovati njihovo izpolnjevanje. Le ta·
ko bomo postali ucinkovitej§i.
To pa pomeni, da ne bomo aktivni samo pri sprejemanju stall§c, temvec tudi pri uresnleeva·
nju, kajti akcija je sestavni del
temeljne funkclje Zveze komuni·
stov. Sprejeti sklepi so obvezni
Konec na 2. st rani
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Vseblna
BRESTOV RA~UNALNIK - KAJ PRI~AKUJEMO V TE M LETU LARSENOVA EVA V KOLNU- LETOSNJE INVESTICIJE- REVALORIZACIJA SREDSTEV PODJE TJA - NASI UUDJE - TEtAVNO, A POTREBNO DELO- LESARIADA 1972 - NAGRADNA
KRUANKA

Proizvodnja v tovarni pohl§tva Stari trg

Stabilizacijski ukrepi, ki so
imeli namen uravnavati z izvozom, so se precej hitreje pokazali prl uvozu kot prl izvozu.
2:e decembrska §tevilka Uradnega lista je jasno povedala, katerih reprodukcijsklh izdelkov ne
bomo vee prosto uvafali. Naenkrat so se lverke, kartonske
§katie whisky in gin zna§ll v isti
vrstl prepovedanih sladkosti.
Nastalo je resno vpra§anje, kako bomo re§ili preskrbo, januarsko in februarsko in za vnaprej. Lahko je trgovcem z whi·
skyjem in gloom, saj so lahko
blago nakupili na zalogo, mi pa
od naloga do naloga (tako je edino prav) sproti kupujemo. Ukrep
cez noc nas vee kot prizadene.
Prav gotovo je, da smo z organizlrano akcijo prek zvezne Gospodarske zbomice ~e v zadnjem
trenutku uspeli zagotoviti za
prva dva meseca premestitvene
kolicine, kot so iverke, lesonit
in oplemenitene iverke. S samostojno akcijo smo dobili na sekretariatu za zunanjo trgovino
tudl dovoljenje za kartonsko embalaio. Pravim premostitev! Za
kaj predvsem gre? Gre za neprestano utemeljevanje nujnosti
uvoza dolocenili tvorlv. Mi sam i izdelujemo iverke. Temeljna
organizacija zdruZenega dela
Iverka izdeluje plo~ce, ki njeni
tehnologiji najbolj ustrezajo. Kupovati je treba iverke, ki jib
lverka ne dela, Kje? Iz uvoza,
ceprav so draije, pa tudi drugi
jih doma ne delajo! Kje je izhod? V nujnem uvozu.
Ali oplemenitene iverke? Pravijo, da jih proizvajamo doma. Ko
pa jih zeli§ narociti, jih nimajo.
Konec na 3. strani
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Bresfov raCunalnik
Hitre in pravilne inofrmacije organom upravljanja in vodilnim
delavcem pomagajo hitro in pravilno odlocati. Danes je le se
tisti, ki ima veliko podatkov, lahko kos nalogam svojega delovnega mesta. Nesporno je dejstvo, da edino sredstva visoke mehanografij~ Ialiko podatke, ki nastajajo v prodaji, v proizvodnji, v
nabavi in drugod, lahko hitro obdelajo. Urejene podatke morajo
imeti organi upravljanja in vodilni delavci proizvodnje, plana,
prodaje, nabave in drugod, da bodo v vsem mogocih situacijah
pravilno' ravnali. Prakticno si je nemogoce zamiSljati hitrost, pravilnost iii natancnost operacij, ki jih opravlja racunalnik. Takega
deJa ni sposoben opraviti clovek niti ne stroji srednje mehanografije. Kolicina podatkov iz dneva v dan -n arasea na vseh poslovnih podrocjih; ce ne bi imela podjetja strojev, ki jim podatke
hitro obdelajo in jih uredijo, bi vodstva podjetij izgubila kontrolo nad dogajanjem. Bitko s casom, ki je tudi prl nas dobila
zelo sirok razmah, nam pomagajo resevati_racunalnild.
V Sloveniji je ze blizu sestdeset racunalnikov v razlicnih podjetjih in ustanovah. Vsekakor prevladujejo racunalniki IBM. Tudi lesna podjetja: MEBLO, STOL, MARLES, ELAN, NOVOLES
ze obdelujejo podatke na racunalniku.
KAKO SMO RASLI?
Kako je z na~ racunalnikom?
Odvec bl bilo utemeljevati in razlagati, ail je smotmo, da lmamo
racunalnik, zakaj smo ga installrail ravno leta 1970 in podobno.
prav pa je, da seznanimo kolektiv s tem, kaj se obdeluje na racunalnlku, kaj nameravamo obdelovati v bllinji prihodnosti in
kje so vzroki, da se posamema
podrocja bitreje all pocasneje
vkljucujejo v obdelavo na racunalnlku.
V letu 1969 je bila oblikovana
organlzacljska skupina, ki je posnela stanje, poslovne dogodke
statlstlcno obdelala in uredila, postavila koncept uvajanja obdelave podatkov v Brestu, izdelala
organlzacijo racunskega centra in
predlagala izbiro sedanjega racunalnika.
V Ietu 1970 se je racunski center oziroma sektor za avtomatsko
obdelavo podatkov kadrovsko izpopolnil, izSolall so se organizatorji, programerji in operaterji,
zaceli smo izvajati koncept za uvajanjc obdelave podatkov.
V novembru 1970 smo racqnalnik installrali. Zacele so se prve
obdelave.
V letu 1971 smo nadaljevali z
uvajanjem obdelave podatkov po
posameznih podrocjih, ki jih je
predvideval koncept.
Nekateri so bili, kar zadeva uvajnja avtomatske obdelave podatkov, zelo veliki optimisti. Mislili so, da bo stroj, ki je tako
drag, kar sam od sebe dajal podatke o~oma, da bo treba prltisniti le na gumb, pa bodo leteli
ven vsi mogocl obracuni, zaloge,
kalkulacije, pregledl, prlmerjave
ln. podobno•..talostno je, da celo
danes, po enoletnem delu racunalnika, posamemiki se mislljo
tako.
Zelo zmotno je bilo tudi mne.nje, ki je bilo razsirjeno na Brestu v Ietu 1970, pa tudi v I. 1971,
da bo le sektor za avtomatsko obd.elavo podatkov storil vse: elm
-hitreje uvedel na vsa poslovna
podrocja avtomatsko obdelavo
podatkov, odpravll toliko in toliko delovnih mest, uvedel zelezno poslovno disciplino in red, ti~tiJ;n, ki odloeajq, do minute na-
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tancno dostavljal porocila, preglede in podobno.
Spomanje, da je tako ]Jlilenje
nemogoce, je prislo zelo pomo.
Cilji, ki so bill postavljeni s konceptom uvajanja avtomatske obdelave podatkov, bi morali biti
easovno in kadrovsko opredeljeni.
Z odgovomlml nosllci posameznih nalog bi morali sodelovati vsi,
ki so kakor koli povezani z nalogo. Veriga je zalle tako mocna,
kot je mocan njen najsibkej~i
clen. Te resnice smo se vsl premalo in prekasno zavedli.
KJE SMO DANES?

posledica neazurne dostave dokumentacije in neaiumo vodenih
sprememb (lastnih cen, prodaj·
nih cen ).
Poleg nastetih rednih obdelav
so izdelani programi za inventuro, za izpis materialov, ki se dolgo casa izdajajo (nekurantni ma·
teriali) in nekateri drugi. Inventura je bila letos prvic obdelana
na racunalniku. Zelo bitro je bila
ovrednotena ter izpisani presezkl in primanjkljaji.
Od 1. januarja 1972 sta v fazi
poizkusne obdelave (rocni nacin
in obdelava prek racunalnika)
naslednji podrocji:
- obdelava sestavnic za Tovarno pohiStva Cerknica in
- saldakonti kupcev.
V letu 1972 nameravamo prlceti
z uvajanjem :
- obdelave narocll do dobaviteljev,
- obdelave saldakontov doba·
viteljev,
- planlranja in izracunavanja
materialnih potreb za Tovamo
pobi~tva Cerknica,
- razplsovan.ia materialne dokumentacije za Tovarno pohiStva
Cerknica,
- obdelave preostalih materialnih, prodajnih in nabavnih statistik in pregledov.
SPOSTOVATI BI MORALI
POSTOPKE

Za vsa podrocja, ki so vkljucena v redno obdelavo na racun.a lMislim, da je kljub opisanim niku oziroma podrocja, ki so v
tezavam, kljub temu, da naiie popoizkusni obdelavi, so natancno
djetje ni lmelo nikakdne tradi- opisani vsi postopki. Vsak postocije pri strojni obdelavi podatkov
P.ek je bil prej, ko je stopll v vein da so pri uvajanju avtomatske
ljavo, najmanj dvakrat analizi·
obdelave podatkov zaposleni ran s kadri, ki ga morajo izvajati,
zgolj mladi kadri, storjenega ze pa tudi z vodilnimi kadri poslovprecej.
nih enot in sektorjev skupnih
Na racunalniku tecejo nasled- sluib. Ob ugotovitvi kakrsne koU
nje redne obdelave: (Pri posamez- · napake v postopku je bil odgonem podrocju je tudi groba oce- vorni in tisti, ki je napako naprana stanja).
vil, takoj opozorjen. Nemalo je
1. Vodenje novih materialov in bllo tudi prijav prekrskov za stosprememb (misljeni so tudi pol- rjene napake. Stanje se je v priizdelki in izdelki). Programi so merjavi s tistlm zacetnim iz leta
brezhibni. Spremembe - tam, 1970 bistveno popravilo. Nikakor
kjer nastanejo, se neaiurno do- pa ne moremo biti zadovoljni s
stavljajo. Postopek, ki je dolocen stanjem, kakr~no je na posamezza zajemanje sprememb, pogosto nih podrocjih obdelave podatkov.
ni upostevan.
Napake so na vseh podrocjih. Si·
2. Materialni obracun. Vsi prostem, kako napake odstranjevati
graini delajo brezbibno. Proble- in razciScevati, je man. Treba ga
maticno je aiurno dostavljanje je Ie dosledno in vestno izpolnjedokumentaclje in hitro razcisce- vati. Vse kditelje postopkov, povanje napak. Najbolj problema- sebno take, ki delajo to .v eckrat,
ticni pa so medskiadiScni pre- je treba kamovati.
nos!.
Popolnoma napacno bi ravnali,
3. Vodenje novih kupcev in
sprememb. To podrocje poteka ce hi usodo obdelave podatkov
prepustiU Ie kadru sektorja za avzelo lepo v vseh vidikih.
4. Vodenje narocU kupcev. Po- tomatsko obdelavo podatkov.
drocje tece na raeunalniku nor- Znova opozarjam na sodelovanje.
malno, vse napake se sproti raz· Sodelovanje si zamisljam tako,
da so vsi kadri, ki opravljajo kacistijo.
5. Fakturiranje poteka na racu· krsnokoli funkcijo na dolocenem
podrocju, temeljito semanjeni s
nalniku normalno. Napake se
sproti razci~eujejo. Dokumentaci- postopki, dosledno izpolnjujejo
je iz skladiSc ne dostavljamo a- postopke, pomagajo dopolnjevati
posameme postopke in opozarjaiurno.
6. Povprasevanje po izdelkih. jo na pomanjkljivosti. Vsi vodilTo podrocje poteka brez kakrs- ni kadri pa bi morali vse postopke pomati, zagotoviti njihovo iz.
nihkoli zastojev.
7. Obracun prodaje poteka nor- poinjevanje in dajatl predloge za
.malno. Napake, ki se pojavijo, so izboljsanje. Prl sodelovanju je
vaino tudi to, da posameznika
pritegnemo k sodelovanju pravocasno. Prav gotovo pa je skodljivo, ce takrat, ko je doloceno podrocje ze vodeno prek racunalnika,
nastopljo kritike, dopolnilni predlogi, popolnoma drup;acni predgi in podobno. Tako zlepa ne bomo preiili na nova podrocja v ob·
delavi podatkov.
Racunalnik lmamo. Uspehi
kljub tezavam niso izostali, lahko
pa bi bill se vecji. V prihodnje
moramo bolj sodelovati pri uvajanju obdelave podatkov. Svoje
zelje in predloge bomo povedali
ob pravem casu. Bolj dosledno in
vestno bomo opravljali tiste
funkcije, ki pri dolocenem postopku pridejo na nas. Odgovornost za izvajanje postopkov homo zaostrili. Ce bomo izpolnili te
naloge, bomo cez ~est mesecev
z nasim racunalnikom bolj zadovoljni, ker •n am bo dal vee in
boljsih informacij, kot nam jib
daje danes.
· J. Otonicar
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Obcinska konferenca komnnistov
Nadaljevanje s 1. s trani
za vse komuniste. Znova je poudarjeno nacelo demokraticnega
centralizma.
V drugem delu referata se je
sekretar dotaknil nalog, ki nas
eakajo v graditvi socialisticnih
druibenih odnosov. Za uspesno
uresnicevanje ustavnih dopolnil
je potrebno zaostritl odgovornost komunistov. XXI., XXII. in
XXIII. ustavno dopolnilo postavlja kot nosilca razsirjene in
dndbene reprodukcije cloveka
v zdndenem delu. V pravicah delavcev in temeljnih organizacij
zdruienega deJa je potrebno iskati resitve za vpliv delovnega cloveka na vsa mesta samoupravnega all oblastnega odlocanja, na
sredi~cu financnega odloeanja.
Del referata je vseboval analizo posameznih dndbenih dejav·
nosti uspehe in pomanjkljivosti
ter prihodnje naloge na teh podrocjih.
V razpravi ·so komunisti osvetlili nekatera posamezna vpral!anja, kot so informiranost, idejna
in akcijska enotnost, odgovornost, kriticno so ocenili tudi naso organiziranost pri uresnicevanju konkretnih stamc. Prav tako so menili, da je clanstvo idejno premalo usposobljeno, in prispevali vrsto napotkov.
Iz referata in razprave je komisija za zakljucke pripravila
predlog zakljuckov, ki bodo podlaga za: dopolnitev akcijskih programov organov konference obclnskega komiteja, komisij in
osnovnih organizaclj Zveze komunistov.
Naj omenlm nekatere zakljucke:
- Obcinski komite Zveze komunistov mora zagotoviti, da bodo komunisti na obcinski ravni,
v delovnih organlzacijah in na
terenu postali organizirana sila
z idejno in akcijsko enotnostjo.
s tem v zvezi je potrebno:
a) staino skrbetl za obnavlja·
nje Zveze komunistov (za sprejemanje in izlocevanje);
b) analizirati, zakaj iz Zveze
komunistov izstopajo revolucionarji in drugi dosedanji aktivni
dndbeno politicni delavci;
c) da bi Ia)lko komunistl postali aktivni tvorec, se morajo
nenehno usposabljati in izobrazevati.
- Utrjevati je treba lastno politicno in idejno moe, da bi tako
ucinkoviteje vplivali na socialnoekonomske in samoupravne od·
nose.
- To moe naj komunist crpa
v svoji organizaciji, za katere delo, idejno usmerjenost in akcijsko sposobnost je odgovoren tudi kot posameznik.
- Volilni program dndbenoekonomskega in socialnega razvoja obcine je treba sprejeti po
demokraticni poti.
- Vsaka spremembna volilnega programa naj poteka po
istem postopku.
- Komunisti, ki so odgovorni
za uresnicevanje programa, naj
pojasnijo svoj emu clanstvu in volilcem, zakaj ni bil realiziran ta·
ko, kot je bil sprejet.
- Komunisti v obcini so do!Zni, da se aktivno angaZirajo pri
programiranju srednjerocnega in
dolgorocnega druiberio-ekonomskega razvoja obCine. Tak razvoj-

ni program je treba sprejeti,
spremljati in stalno dopolnjevati
za vse gospodarske dejavnosti po
delovnih organlzacijah in skupno
za obcino v okviru komisije za
programiranje pri skup~cini obcine. Drugi del programa (ki ima
enako pomembnost) pa mora
vsebovati kadrovsko-izobr aievalni, kulturni in socialni sistem.
- Da bi komunist kot posameznik lahko predstavljal avantgardo v okolju, v katerem deIuje, je potrebno zagotoviti ust·
remo informiranost, da bi se ta·
ko izognill idejni zmedi in akcijski neenotnosti.
- Uveljavljanje dopolnil zvezne in republi~ke ustave v delovnih organlzacijah, v temeljnih organizacijah zdru.Zenega dela in v
ozji druibeni skupnosti je temeljna dol.Znost vseh komuni·
stov. Poseben poudarek morajo
clani. Zveze komunistov posvetiti
oblikovanju temeljnih organizacij zdruienega deJa povsod tam,
kjer so za to pogoji v smislu
XXI., XXII. in XXIII. dopolnila
zveme ustave.
- Uveljavljanje samoupravljanja, samoupravno sporazumevanje in spo~tovanje sporazumov
je stalna naloga vseh organizaclj
in posameznih komunistov.
- V drugi fazi ustavnih sprememb se morajo komunisti tvorno vkljuciti v razpravo in oblikovanje skupsclnskega sistema.
Temeljito je treba prouciti polozaj in funkcijo obcinske skupscl·
ne in krajevne skupnosti (ee je
potrebno, naj bo imenovana posebna komisija).
- Problematika o socialnem
razlikovanju v nasi dru.Zbeni
skupnosti je pereca, zato morajo komunisti v skladu s staliScl
tretje seje konference Zveze komunistov Slovenije ustvariti pogoje za odstranjevanje zariSc, ld
povzroeajo soclaino razlikovanje,
Za uresnicevanje stali~c, sprejetih na tretji konferenci Zveze komunistov Slovenije, pa je treba
sprejemati do slehemega posameznika odloene ukrepe in sank·
cije.
0 teh vprasanjih je treba izdelati podroben akcijski program.
- Zaradi koordinacije dela naj
bi mova oiivili politiCni aktiv v
obCine. Politicni aktiv ne more
sprejeti nobenih dokoncnih sklepov mimo ustreznih organov.
- Poleg kritike, ki jo je sli·
~ati n a racun negativnega in neucinkovitega deJa, je potrebno, da
komunisti, zlasti obcinski komi·
te, oceni tudi pozitivne dosdke
in uspehe organizacij in posa·
memikov t er jim dajo ustrezno
priznanje.
- Zaradi pomanjkanja razliC.
nih strokovnih in drugih kadrov
je treba sprejeti v Zvezi komunistov jasno izobraievalno in ka·
drovsko politiko za vso obcino.
Za osnovo lahko slufi resolucija
o kadrovskl politiki skup~cine
SRS. Skiadno s tem naj se
koneno formira Sklad Janeza
Hribarja.
Ob koncu konference so lzvolili novo vodstvo, to je obCin·
ski komite, komisije, m edobclnski svet Zveze komunistov Slocenije in delegata za konferenco
Zveze komunistov Jugoslavije.
J . Hren
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Kaj priCakujemo
v tern letu?
Osnutek resolucije o temeljnih
druzbeno-gospodarske politike za
leto 1972 predvideva kot poglavitne cilje oziroma naloge v leto~njem letu umiritev gospodarstva, zmanjsanje primanjkljaja
v tekoci placilni bilanci ter pospe~itev razvoja gospodarsko rerazvitih podrocij. Resolucija je
bila posredovana zvezni skupscini in lahko verjamemo, da bodo
nacela, ki so zajeta v njej, kljub
eventuenlnim dopolnilom obveljala.
Ce vsebinsko razclenimo te naloge in bolj po domace povemo
kaj za nas to pomeni, pridemo
do osnovne ugotovitve, ki se glasi nekako takole: Za vsako ceno
umiriti potrosnjo na vseh ravneh in poveeati izvoz tako, da bo
razkorak med uvozom in izvozom minimalen. Nacinov, kako to
doseci, je vee. Eden izmed njih
se kaie tudi v ukrepu, ki ga je
zvezna vlada sprejela 26. avgusta lani.
Poznano vam je, da pri nas
obstaja ekonomski fenomen zamrzmtev cen. Tezave, ki so se
zacele ze mnogo prej, so poleg
drugih ukrepov v letu 1970 prinesle prvo zamrznitev cen. Namen je bil prepreciti nebrzdano
divjanje cen navzgor ter s tern
pomagati doseci cilje, katere smo
si takrat postavili. Ti se od letosnjih niso razlikovali! Danes so
nam rezultati teh zelja poznani.
Uspeli smo narediti najvecji primanjkljaj v tekoci I;>lacilni bilanci, doseci dosedaJ najvecjo
stopnjo inflacije in relativno
zmanj~ati obseg izvoza. To se
pravi, da smo dosegli nasprotno
od tistega, kar smo deklarirali.
To je nedisciplina nas vseh,
vkljucno vlade, ki je 26. oktobra

Nadaljevanje s 1 strani
Pa tudi v njihovo kvallteto dvomim. Ce navedene lverke ne znajo napraviti v zadovoljiti kvaliteti, kje je se oplemenitena plosca? Treba je vedeti, da je tehnologija mnogih tovarn kuhinj
zgrajena prav na ie oplemenitenih ploscah. Misllm, da je to
• eden izmed najbolj krlticnih materialov in da je temu dejstvu treba v prihodnje podrediti vse tehnicne in telntoloske resitve.
Lesonit je prav tako problematicen, ceprav gre v nasem pri·
meru za posebno mehak lesonit,
kl ga je mogoce laie in bolj
kvalitetno obdelovati. Dokazovati
te prednosti bo verjetno precej
tezko.
In kartonska emhalaia? Gre
predvsem za kartone, ki jih uporahljamo za prevoz v Zdruiene
ddave Amerike. Zato so potrebni posehno odporni, saj morajo
prenesti vrsto manipulacij, kupci pa celo zahtevajo posebno
mocno zavarovanje izdelka. Domace tovame ne delajo zahtevane kvalitete. Morda jo hodo delaJe, morda ne.
Ali se bo poveeala llsta prepovedanega uvoza? Upajmo, da ne,
saj hi to pomenilo osiroma8enje
proizvodnje!
Uvozno blago je danes zelo
drago. Novi tecaji, dajatve v naprejsnje angaiiranje sredstev,
vse to dela uvoz neinteresanten.
Tu sta naeeta ekonomski kot financni vid.ik - uvoz naj bo le
takrat, ko drugace ne gre. Mi·
slim, da so ti momenti tisti, ki
bodo sami od sehe delovall sta·
bilizacljsko - predvsem v proizvodnji, ki svojih cen ne sme
zvisati, ali pa ho v tern zviseva·
nju zelo omejena. Ce smo pred
letom se vse uvaiall, je danes
cas, da uvaiamo res samo tisto,
cesar doma ni dohiti.
D. Trotodek

lanskega leta pripomogla k novemu odloku o dodatni zamrznitvi
ze t.i. »zamrznjenih cen«.
Da tudi ta ukrep ne bi zvodenel, je vlado preko tdnih inspektorjev krepko posegla v dogajanja na trliscu. Vsakodnevna kontrola cen, ki se izvaja se danes,
je dokaj uspesno zavrla rast cen.
Seveda pa Je pri tern priSlo tudi
do razlicnih tolmacenj tega odloka tako, da smo na trliScu prica nemogocih situacij. Zelo drasticen: primer je tudi z prodajo
nasih izdelkov. Svedski stol, ki
ima nespremenjeno ceno ze od
leta 1970 ter smo ga v manjsih
kolicinah prodajali po vsej Jugoslaviji, nismo mogli prodati
trgovcu v Beogradu. Ze sklenjen
dogovor je bil tako razdrt zaradi
tega, ker ta trgovec na dan zamrznitve ni imel v prodajalni
tega stola. Sedaj ga pa ne· more
upeljati.
Isto velja za novo sedezno garnituro, katero moramo iz istega
vzroka v celoti vskladisciti. Bojazen je prisotna tudi v primeru,
ko bomo imeli za prodajo program Barbara. Prognozirati danes ukrepe v zvezi z politiko cen
je zelo tezko.
Osebno ocenjujem, da ne mo·
remo racunati na odmrznenje
cen. Vsaj ne v taki meri, kot so
bile cene oziroma politika cen
pred zamrznitvijo. Izjava podpredsednika zvezne vlade dr. Sirotkovica, kakor tudi ostalih cianov vlade je v tern oziru dokaj
jasna. Z njo izjavljajo in zagotavljajo maksimalni 5 Of o porast
cen v letosnjem letu. Mislim, da
jim vkljub grenkim izkusnjam
tokrat lahko verjamemo. Posebej to velja za lesno predelovalno
industrijo, ki je bila v preteklem
letu dokaj akumulativna.
Iz navedenega se nam postavi
vprasanje, kaj storiti v tej situaciji?
Morda prav to, kar je zelela
vlada. Cimvec proizvodnje plasi·
rati v izvoz. To je seveda na·
sprotno interesu prodaje na do·
macem trgu, vendar JP.edano z
ocmi celotnega podjetJa razumljivo. Letosnji izvozni zakljucki
so prakticno razprodali nase proizvodne kapacitete. Kolicine, nam enjene prodaji na domacem
trgu, so manjse od lanskih. Osebno si sicer zelim, da se ne bi se
zmanjsale. Morda tudi zaradi tega, ker sluii udelezba na domacem trgu k afirmaciji in priporocilu inozemstvu. Po drugi strani pa domaci trg, ki smo ga v
taksni sirini, zaradi izvozne orientacije prakticno sele osvojili,
ne dovoljujejo umika.
Imeti moramo pred ocmi, da
je konvertibilni dinar nasa bliZnja prihodnost. V tistem momen·
tu pa deli tev na izvoz in domaci
t rg v danasnjem smislu izgubi
na pomenu.
Odlocitev ne bo lahka. Predvsem je pred nami naloga budnega spremljanja vseh ukrepov
stabilizacije. Tudi prognoziranja
se ne bomo smeli odreci Sarno
tako bomo lahko hitro ukrepali
in prilagajali nase gospodarjenje
nastali situaciji. Vsekakor bo to
naloga celotnega kolektiva.
A. Markovcic

OBVESTILO
prosilcem za stanovanjskl
kredit
Stanovanjska komisija In·
dustrije pohistva BREST
Cerknica obve8ca vse clane
delovne skupnosti, da je
skrajni rok za vloiitev pro·
senj za dodelitev stanovanjskih kreditov 29. 2.
1972. V prosnji navedite podatke o stanovanjskih pogojih, v katerih iivite, na·
tancen naslov, stevilo cia·
nov druiine, kratek opis
del, ki ste jih na objektu
ze opravili ter viSino kredita, ki ga ielite.
Stanovanjska komisija

Larsenova EVA v KOinu
Odlocitev, da homo na velikem
mednarodnem sejmu pohistva v
Kolnu razstavljali program Eva,
je hila pogojena s prlzadevanji
v preteklem letu, ko smo izdelall
prvo poizkusno serijo in z nuj·
nostjo, da tudi tovama v Marti·
njaku dobi svoj osnovni izdelek.
Na dokaj majhnem prostoru
smo v Kolnu razstavili del tega
programa. Izdelld so bill razstavljeni na prostoru, ld je bil bolj
glohok kot sirok - se sreca, da
je hila ena izmed pregrad v samih zrcalih, kar je na videz dajalo vecji ohseg prostora. Ce je
pohistvo EVA namenjeno za razllene predprostore in Cakalnice,
potem je bila namestitev v Kolnu
vee kot p~pricljiva. Zanimanje
kupcev iz Anglije in iz skadinav·
skih defel je bilo znatno veeje
od zanimanja samih Nemcev, pa
tudi AmeriCani, vsaj tlsti, ki so
obiskali Brest na sejmu, niso pokazall prav nikakrmega smisla
za to zvrst pohiStva. Iz tega vidi·
mo dvoje: nov izdelek tudi na
tujem trgu zahteva cas, ld je potrehen za plasiranje vecjih kollcin, da za te izdelke triiSee je,
da pa je za podrocje Amerike in
Zahodne Evrope treba najti nove

kanale prodaje, kajti sedanjl so
za kaj novega dokaj labilni.
Razstavni prostor je obiskal
tudi svedski arhitekt Sven Kai
Larsen, projektant EVA programa. Iz razgovora, ki sem ga imel
z njim, sem izvedel, da z raz·
stavo ni zadovoljen. Predvsem je
menil, da hi morali pokazati kar
najvee eksponatov in prostor tu·
di primerneje urediti.
Bogato propagandno gradivo v
ohlild dobro urejenih prospektov
za vsako skupino izdelkov ABCD
je vsaj delno prlpomoglo k pri·
kazu celotnega programa EVA,
saj sl ohiskovalec samo ob razstavljenih izdelkih slcer ni mogel ustvariti sllke celovitosti.
Program EVA je torej tu. Bd·
ni ohisk trgovin s pohistvom v
Kolnu je pokazal, da nekaj prl·
bliinega v prodaji ze tece. Tudi
cene v nadrobnostl smo odkriU.
Poleg razstave EVE v Kolnu homo razstavill popolnejsi program
se v Londonu in Kopenhagnu.
Najbri pa tudi to se ne ho dovolj; potrebno bo se vee vztraj·
nega ponujanja, se vee korespondiranja, skratka, prave ofenzive.
Zakaj vse to? Ne morda zaradi
trenutnega razpoloienja, temvec

zato, da ho tovama v Martinjaku
cimprej dohila program, ki ga
ie dolgo iSce.
Sejem v Kolnu je zakljueen.
Ce me nekdo vpr&Sa, kaj je novega v Kolnu, mu odgovorim: vee
kot miz, omar in omaric, postelj,
stolov, vitrin, kuhinj (in tako na·
prej vse v klasienem stllu) ne
morejo pokazati. Predvsem v
omarah so najhri ie pred dvema
letoma dosegli vrh. Najvee moinosti za vse mogoce variacije
imajo se tapetniki. Letos sem
prvle od hllzu gledal tudi kuhi·
nje. Vee kot sedemdeset odstotkov je korpusnih, vee kot sedemdeset odstotkov je belih, vee kot
petdeset odstotkov ima valovito
plastieno povrsino. Ce sem pred
dvema letoma zapisal, da imajo
zgomje koncnice postelj za seboj
eel regal, danes lahko reeem, da
je veCina spalnic grajena tako,
da je krog in krog omara regal - omara, postelja pa del
take kombinacije.
Vse to naj ho kratko porocilo
o sejmu v Kolnu, te vellke med·
narodne revije pohiStva.

D. Trotodek
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LetoSnje investicije
. Tudi letos bo Brest del svojih
sredstev ·namenil za nove investicije. Ta sredstva bodo namenjena
predvsem za mehaniziranje rocxph del ter za zamenjavo izrabljenin ~tr.ojev. Nekatera osnovna
sredstva so bila v nacrtu nabave
ze v letu 1970 in .197L Predlog plana investicij, o katerem bodo razpravljali in sklepali organi upravljanja, je bil izdelan v sporazumu z direktorji .i n vodji pogonskih servisov v poslovnih enotah.
0 njem je razpravljal tudi kolegij glavnega direktorja. Da bomo
potrebna sredstva enakomerno
razdelili na vse poslovno leta,
smo pripravilf tudi pr.edlog za
vrstni red nabav. Na kratko bi
omenil, kaj zajema predlog plana investi~ij.
V Tovarni lesnih izdelkov Stari
trg je na hlodi~cu, pa tudi v skladi~cu zaganega lesa .g e ve liko tezkega rocnega dela. Tudi zagalnica ni izjema. Enkratna modernizacija je zaradi visokega zneska
investicij nesprejemljiva. Zato
smo se odlocili, da se lotimo postopnega vlaganj a v osnovna
sredstva. Leto~nji predlog plana
zajema eelni vilicar, ki bo namenjen za dela na hlodi~cu. Z raz.
licnimi prikljucki pa bo tudi sicer vsestransko uporaben (na
primer za popravilo poti). Prav
taka je za dela na skladiscu zaganega lesa narnenjen stranski
vilicar. Njegova osnovna naloga
bo prevoz in zlaganje desk za
n a ravno s~enje ter nakladanje
zaganega lesa pri odpremi. Da bo
delo lahko opravljal, bo treba
nadkriti dolocen prostor pred zagalnico, kjer bodo les pripravljali
za delo z viliearjem. Z vrtalnim
strojem za stolarno predstavlja
predlog investicije znesek okrog
1,430.000 din.
V Tovarni pohi~tva Cerknica
gre za nabavo avtomatske for·
rnatne zage za obrez plo~c. ki bo
nadomestila zelo izrabljeni stroj.
S tern basta obe liniji usposobljeni za kvalitetno delo na obrezu. Da bi ~e veliko rocnega dela
v povr~inskem oddelku masivnih
elementov nadomestili z bolj produktivnim strojnim delom, j e
predvidena za nabavo u strezna
brizgalna kabina. V oddelku povr~inske obdelave za ploskovne
elemente pa bomo etafni kanal z
novimi stojkami usposobili za su·
~enje elementov do enega metra
~irine. Celotni znesek teh vlaganj
j e okrog 661.000 din.
Pomembnej~a oprema, ki je
predvidena v planu za Tovarno
pohi~tva Martinjak, je polavtomatska strufnica, avtomatska
brusilka za struZ:ene elemente, ~i
valni stroj, nadmizni rezkar. Z temi stroji bi izbolj~ali predvsem
kvaliteto izdelave ter odpravili
del rocnega dela pri bruenju. Pri
drugi skupini opreme pa gre za
rnanj~e stroje, dele strojev in pri·
pomocke, s katerimi bi re~ili pomanjkljivosti pri sedanjern strojnem · parku. Znesek investicij j e
okrog 668.000 din.
V Tovarni pohi~tva Stari trg
na j bi nahavili poravnalnf skohelni · stroj in debelinski skohelni
stroj. s celnim vilicarjem pa hi
olaj~ali sedanje rocno delo pri

razkhidanju plosc in odpremi gotovih izdelkov. V predlogu plana
so tudi vpihovalne naprave za izholjsanje pogojev dela v lakirnici. Potrehna sredstva znasajo
skupaj okrog 475.000 din.
· .
Centralna vzorcna delavnica je
v nacrtu ze nekaj let. Nekaj OS·
novnih novih lesnoindustrijskih
strojev skupaj s stroji iz poslovnfu. enot ho omogocilo. spraviti
v Zivljenje ta .odelek. Investicija
v osnovna sredstva je v celoti
prenesena iz plana za leto 1971
in predstavlja znesek okrog
357.000 din.
.
V skupnih strokovnih slufhah
pa predstavlja glavno postavko
vlaganj tovorni kamion s priko-

lico za potrehe odpremne slufhe.
Z nekaterimi pisarniskimi stroji
in plagajno predstavlja ta investicija znesek okrog 530.000 din.
V Tovarni ivernih plosc ni predvidenih kak~n.i4 investicijskih
vlaganj, temvec so potrehna sredstva za nemoteno delo strojnega
parka, zajeta v investicijskem
vzdrfevanju.
Pri realizaciji takega predloga
investicij ho Brest zamenjal nekatere iztrosene stroje '!- novirni.
Na posamez.n ih delih, kjer je delez rocnega dela velik, bo le-ta
zmanjsan. Menim, da ho toliksen
znesek investicij v sedanjem stabilizacijskem ohdohju mogoce t udi realizirali,
D. Mazij

slufbe je, da se takoj loti dela in
pripravi predloge:
- kako naj bi opravili r~valo
rizacijo osnovnih sredstev, ki so
trajno izven uporahe, vee kat deset let stare domace in uvozne opreme ter velikega orodja;
- dolociti mora nacin revalorizacije dolgoletnih nasadov;
- postaviti mora trlne cene za
gradbena zemljiSca;
- ali naj se uposteva zakonsko
dolocilo, da se opravi povecanje
ali zmanjsanje dolocenih koeficientov za tista osnovna sredstva,
pri katerih je vrednost nerealno
prikazana;
- dolociti mora razporeditev
nastalih razlik znotraj gradbenih
objektov in znotraj opreme;

Svet komunls tov

BRESTA
Osnovne organizacije Zveze komunistov po poslovnih enotah so
zakljucile volilne konference. V
svet komunistov Bresta so hili
izvoljeni:
iz osnovne organizacije v Tovar·
ni pohiStva Cerknica J oze Gor·
nik, Joze Klancar in Janez Hren;
iz osnovne organizacije v Tovarni pohiStva Martinjak Milan Mele in Anton Zrimsek; iz osnovne organizacije Tovarne lesnih
izdelkov in Tovarne pohistva Sta·
ri trg Anton Ohreza in Ivan Pe·
rusek; iz osnovne organizacije

Revalorizaeija
sredstev podjetja
Do revalorizacije sredstev pride pri nas tedaj, ko se obcutno
spremenijo pogoji gospodarjenja,
oh devalvacijah nacionalne valute in podohnih priloznostih. Zadnja revalorizacija sredstev je bi·
la leta 1966, takoj po sprejetju
dn.lfhene reforme leta 1965. Podobno kot t akrat, uvr5camo tudi
sedaj v okvir stabilizacijski ukrepov revalorizacijo sredstev za
usklajevanje in pravilno vrednotenje sredstev in njihovih virov,
za realnej~e izkazovanje repro·
dukcijskih stroskov, dohodka in
drugih sestavin financnega rezultata.
Zvezna skupscina je sprejela
zakon o r evalorizaciji sredstev
organizacije zdruzenega dela. Revalorizacija sredstev predstavlja,
ce citiram dolocila zakona, naslednje:
·
Da se prepreci krnjenje enotnosti trga, uskladijo organizacije
zdn.lfenega dela knjigovodstveno
vrednost stvari, ki tvorijo osnovna sredstva, in stvari, ki tvorijo
sredstva skupne porahe, z njihovimi trlnimi cenami s stanjem na
dan 31. decembra l971.
Kot organizacije zdruZ:enega dela, ki so dolZne revalorizirati sredstva, so mi~ljene vse delovne organizacije (podjetja, zavodi), zdruzenja delovnih organizacij ter t emeljne organizacije zdruZ:enega
dela, za katere je vpisano v register, da so pravne osehe.
Do r evalorizacije sredstev je torej prglo zaradi porasta cen v
zadnjih letih na domacem, pa tudi na tujem trgu. S t ern pa je nastalo neskladje med nahavnimi
cenami posameznih osnovnih
sredstev, nabavljenih v razlicnih
letih. Nastalo je neskladje med
sedaj prikazanirni knjigovodskimi vrednostmi osnovnih sredstev
in sredstev skupne vrednosti osnovnih sredstev in sredstev skupne porahe v knjigovdstvu nerealne. Posledica tega so tudi nerealni stroski, ki so vezani na ta
sredstva. Odvisno od tega se iz.
kazuje tudi dohodek podjetja.
Revalorizacija sredstev zajem a
obdobje od leta 1966, to je od z.a d-

nje revalorizacije, pa do l. 1971.
Glede na leta nahave osnovnega
sredstva se dolocijo tudi koeficienti. Postavljeni koeficienti imajo vlogo u sklajevalca porasta cen
v letih od 1966 do 1971. Tako se
na primer gihljejo koeficienti za
gradbene objekte, zgrajene do
konca leta 1966 od 1,55 do 2,65, v
letu 1970 pa ad 1,20 do 1,25. Pri
oprerni so koeficienti nekoliko
niZji in so tudi odstopanja rnanj~a. Taka znasajo koeficienti za
nab.a vljeno opremo do konca leta
1966 od 1,30 do 1,45, v letu 1970
pa od 1,10 do 1,25. Koeficienti so
razlicni in se ravnajo po skupinah gradbenih objektov ozirorna
opreme. Za leta 1971 so vsi koeficienti 1,00, kar pomeni, da se na
bavna vrednost osnovnih sredstev
v tern letu ne menja. Pri gradhenih objektih je osem skupin, pri
opremi pa devet.
Postopek revalorizacije sredstev je taksen, da se nahavna
vrednost in odpisana vrednost osnovnega sredstva pomn ozi z dolocenim koeficientom glede na
leta nabave osnovnega sredstva.
V spodnjem tabelaricnem prikazu so zajeti vsi koeficienti po
skupinah in letih za gradbene ohj ekte, pa tudi za opremo.
Gradbeni objekti se revalorizirajo odvisno od skupine, v katero
spadajo in od leta nj ihove zgraditve z n aslednjimi koeficienti:
Skupina
objektov

G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8

1966

1967

1,55
1,80
1,90
2,00
2,00
2,10
2,35
2,65

1,40
1,40
·1;75
1,85
1,50
1,90
2,05
2,15

).;r
I

~

Morda jib bo kmalu zamenjal vilicar
- za sredstva, ki niso. eviden·
tirana v poslovnih knjigah, m ora dolociti nacin ocenitve po
trlnih cenah.
Ker je treba rezultate revalorizacije sredstev prikazati ze v
zakljucnem racunu za leto 1970,
pomeni, da mora hiti opravljena
ze do konca februarja 1972. leta.
Zato je potrebno, da strokovna
slufha opravi vse podatke za delo komisije.
Rezultat revalorizacije vseh
sr.edstev Bresta bo, da se bo nabavna vrednost osnovnih sredstev povecala prihllino za tretjino.
Podobno bo povecanje tudi
sreds tev amortiazcije, zato pa homo verjetno morali popraviti popraviti sedaj veljavne arnortizacijske stopnje na viSino, ki ne ho

Leta zgraditve
1968
1969

1,30
1,35
1,50
1,60
1,45
1,55
1,85
1,55

J

.

1,25
1,30
1,40
1,40
1,35
1,35
1,50
1,30

1970

1971

1,20
1,20
1,25
1,25
1,20
1,20
1,20
1,25

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Za revalorizacijo domaee in uvozne opreme se uporablj ajo naslednje skupine, odvisno od tega, v katero spadajo in od leta nabave:
Skupina
opreme

.0-1
0-2

0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
0-8
<l-9
U0-3

1966

1967

Leta nabave
1968
1969

1970

1971

1,30
1,45
1,60
1,40
1,40
1,50
1,45
1,45
1,45
1,40

1,20
1,35
1,40
1,35
1,35
1,50
1,50
1,35
1,30
1,35

1,15
1,30
1,30
1,35
1,30
1,20
1,40
1,20
1,20
1,35

1,10
1,15
1,15
1,20
1,15
1,15
1,15
1,15
1,10
1,25

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Pri nas spadajo pretefno gr adbelli 6bjekti v skupino G-3 in G-4,
dornaca oprema pa v skupino 0-1
(energetske naprave) in 0-2 (obd elovalni stroji), vsa uvozna opremapa v skupino U0-3.
Glede na stevilo osnovnih sred:st ev in s~dstev skupne porabe je
potrehno, da centralni delavski
svet imenuje komisijo za izvedbo revalorizacije vseh sredstev.
. ~aJ,Qgl\ komisije. aU strokovne

1,15
1,20
1,20
1,30
1,20
1,15
1,20
1,20
1,15
1,30

zmanjsevala dobicka v letu 1972.
S poveeanjem sredstev se bo
povecal tudi poslovni sklad podjetja in s tern tudi obresti na poslovni sklad. Prav taka se b odo
povecale zavarovalne premije zaradi vi~je ohracunske osnove.
Vsa ta povecanja pa morajo
biti zajeta v p lanu za leto 1972,
sicer planirani rezultati ne hodo
realni.
T. Zlgmund

skupnih strokovnih slufb Janez
Praprotnik in J anez Otonicar.
Svet komunistov se je sestal
11 januarja 1972. Za sekretarja
sveta je hil izvoljen Janez Pra·
protnik iz Skupnih strokovnih
sluzb.
Na tej seji so clani sveta poleg drugih razpravljali tudi a
vpra~anjih, ki so hila sprozena
na volilnih konferencah osnovih
organizacij. V preteklern ohdobju so hila vodstva, pa tudi posamezniki neaktivni.
Nova vodstva Zveze kornuni·
stov morajo storiti vse, da bodo
komunisti v okviru organizacije
pravocasno obve~ceni o vseh pomembnejsih poslovnih dogodkih.
Dobra obvescenost je osnovni pogoj za aktivno delo.
Izdelati je treba analize o aktivnosti kornunistov. Nedelavne
kornuniste, ki s svojim obnasa·
njem skodujejo Zvezi komuni·
stov, je t reba izkljuciti. V orga·
nizacijo moramo vkljucevati nove mlaj~e delavce, ki so prizadevni delavci in dohri mladinci.
Pri politiki sprejemanja je treba paziti na ustrezno strukturo,
saj je tudi to lahko vzrok, da
organizacija ni delavna.
Pri volitvah v organe uprav·
ljanja je treha teziti za tern, da
ho cimvec komunistov vkljucenih v vodstva sindikata in v organe upravljanja.
Ena izmed pomemhnejsih nalog Zveze komunistov je tudi, da
v poslovnih enotah organizira
rnladinsko organizacijo in da ji
p ri organiziranem delu nudi vso
pornoc.
Na konferenci je bilo veliko
kriticnih pripomb tudi na odgovornost delavcev na vodilnih mestili Ce bi bila le-ta vecja, bi se
izognili marsikateri tezavi, ki nas
obremenjuje. Prav gotovo bi moral pri tern delovati poleg avtoritativnih nastopov tudi u strezen
sistem nagrajevanja. Delavci z
nezaupanjem gledajo v perspektivno izboljsanje stanja, zlasti na
podrocju osebnih dohodkov. Ponovno so posamezni k omunisti
poudarjali, da delavci niso proti
razponom v osebnih dohodkih,
vendar morajo biti vecji oseb·
ni dohodki u temeljeni s konkret·
nim uspehom n a delovnem mestu, kar ima pozitivni odraz v
pozitivni hilanci gospodarj enja.
Veliko pripornh - zlasti v Tovarni pohi~tva Cerknica - so
imeli clani Zveze komunistov na
posarnezne investicije, ki niso ra·
cionalne ter hremenij o in bodo
se lep cas hremenile dohodek
podjetja.
Konec na 5. strani

BRESTOV OBZORHIK

'

NaSi ljudje
Odpravil sem se v tovarno, a
ga na delovnem mestu nisem nasel. Prav tega je bil namre~ na
dopustu. Zato sem se odlocil, da
ga obg~em kar na domu. Sprva
sem se ze resno zbal, da iz vsega
ne bo nic in da born odsel praznih rok. »Saj nimam cesa povedati,« je menil moj sobesednik Joze
Lovko. Zivljenje piSe romane, nekaj drobcev tega bogatega mozaika born pa mogoce le izvabil iz
njega, sem upal na tihem. Pocasi
se je omehcal, se vedno pomalem
nerad je zacel kar od zacetka.

pa nihee noce vee koraka narediti zastonj.«
Bil je clan amaterskih igralskih
skupin in golo veselje do glasbe
ga je pri sedernnajstih letih pripelJalo h godbi, kjer piha ze sti·
riinstirideset let. Vojna ga ni locila od glasbe, saj je bil v voj·
ski clan godbe. Glasbenih sol seveda ni bilo, tako da so se ucili
not od tistih clanov, ki so jih poznali. S tern v zvezi je omenil sedanje kulturno mrtvilo in splosno neaktivnost mladine pri nas.
>>Berete Brestov obzornik?«
»Zanirniv je. Zelo rad ga berem, od zacetka do konca. :lena
se najraje loti resevanja krizanke. Lahko bi kaj pisali tudi v sirsem obcinskem merilu, kaj se dogaja po vaseh, 0 zivljenju v hribovitih predelih nasega kraja.«
»Ste zadovoljni s sedanjo zaposlitvijo?oc

Dedek M raz na Brestu,

»Moram reci, da sem z delom
in z zaslufkom zadovoljen. To za
dovoljstvo zelim vsakomur.«
Kadar se v tovarni kaj pokvari,
naj bo podnevi ali ponoci, petek
ali svetek, mora J oze v tovarno
in izdati iz skladiSca zaieleni material oziroma rezervni del. Prav
tako je poleg pri vsakem skladiscenju lepila, ki ga najveckrat
pripeljejo ravno ponoci. Za svojih triindvajset let sluzbovanja
i}a Brestu je izkoristil samo okrog dvajset dni bolniskega dopusta. To dokazuje, da je ostal
vseskozi preteino zdrav in rnlad.
Sam pravi: »Kar nisem se za v
pokoj, saj sem se :pri moci in pocutim se se zmeraJ m ladega. Tak
clovek pa ni nikoli star v pravem
pomenu besede. Tako sva z mladostjo pricela in koncala potovanje po do sedaj prehojeni poti
njegovega Zivljenja.
F. Mulec

TeZavno, a potrebno delo

Tud.l letos se je dedek Mraz spomnll na§lh najmlajslh. V Delavsld
restavraciji so jim gojenci Glasbene sole Rakek prlpravlll razgiban
In prljeten program

RAZGOVOR Z UREDNIKOM GLASILA KOVINOPLASTIKE

Joze Lovko
»Rojen sem bil v Ameriki.
Johnston se je imenovalo mesto
v Pennsylvaniji, kjer sem zivel s
svojimi starsi vse do svojega devetega leta starosti.« Pri nas so
bili tedaj tezki casi in najbd je
lahko samo domotozje prignalo
njegove starse nazaj v staro domovino. Dve leti in pol je v Ameriki obiskoval anglesko solo, ker
slovenskih pac ni bilo. Ko se je
s star5i vrnil v naso CerkniSko
dolino, je nadaljeval solanje v
slovenski soli. Znova je moral zaeeti v prvem razredu, ker mu angleska sola v slovenski ne bi
mnogo koristila. Z leti je anglescina izpuhtela, prav tako pa tudi
vedno bolj bledi spomin na Ameriko.
»Vsak otrok ima velike zelje in
nacrte, kaj bo postal, ko bo velik. Kaksne so bile vase zelje?«
»Niti ni bilo casa za take zelje.
Bilo je teZko, zelo tezko je bilo
priti do denarja. Zato sem s stirinajstimi leti ze prijel za vajeti.
Prevazal sem razlicno blago predvojnim trgovcem z lesom iz Loske doline in Cerknice na Rakek.
Tako sem bil vee na cesti kot dorna.« Med vojno so jim Nemci
upepelili domacijo. Zanimivo je,
da je njihova hisa stala prav tam,
kjer je sedaj Brestova vratarnica. Takoj po vojni je drufina prieela graditi novo streho nad glaVO Nov dom je zrasel na domacern vrtu in tam prebiva Joze s
svojo druZino, sedaj obkrozen z
rnnogo lepega sadnega drevja.
Prvo slufbo po vojni je dobil v
mladinskem okrevaliscu. Tam je
bil eno leto, pa se je spet vrnil k
prevozniStvu. Tri leta je bil po~odbeni voznik pri takrat rojevaJOcem se lesnem podjetju, iz katerega je zrasel Brest. Prevazal
je na Rakek barake in populame
»kiste«, ki so sle takrat zelo dobro v denar.
»Leta 1949 sem se stalno zaposliL Hangar smo rekli prostoru,
kjer smo izdelovali barake. Kmalu sem prise! v zabojarno, kjer
sern delal kot preddelavec d eset
let. Dve leti sem bil se v centralnern skladiScu in obsta! sem na
lverki, kjer sem zaposlen na delovnem mestu skladiscnika ze deset let; se pravi od ustanovitve
tovarne. Se kako leto ali dve in
pocasi se born odpravil v pokoj.«
»Gotovo se se dobro spominjate pozara v tovarni?«
»Da, vsi smo takoj dru:lno prij'eli za delo, tako da je bila tovarna od poletja do jeseni zasilno urejena za proizvodnjo. Delali srno po dvanajst ur. Dopoldne
v zabojarni, popoldne pri betoniranju in graditvi nove tovarne.
Koliko smo nekdaj naredili samo
z dobro voljo, udarnisko! Sedaj

V na§i obcini redno izhajajo
trl glasila kolektivov - poleg naliega Brestovega obzornika lie
Glasilo Kovinoplastike Loz In
GradiSce, ce ne litejemo §e nekaterih obcasnih glasil drugih kolek~ivov. Vsako izmed njih je od·
raz gospodarskih In druZbeno-po·
liticnih prizadevanj in tokov v
naSi obcini. Da bi se tudi na§i
bralci seznanill s prizadevanji,
uspehi in tefavami urednilitev teh
glasil, smo se odlocili, da homo
v nekaj §tevilkah predstavlll njihovo delo. Tokrat smo se pogovarjall z dolgoletnim urednikom
Glasila Kovlnoplastike Loz, tovarisem Slavkom Berglezom.

-- GLASI~~
~ KOVINOPLASTIX~

;:;- -- --- ~-- -

'
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Bi lahko za bralce Brestovega
obzornika najprej nanizal nekaj
osnovnlh podatkov o valiem glasilu?
Glasilo Kovinoplastike Loz iz.
haja ze sedmo leto. v tern obdobju je uredniSki odbor izdal
39 stevilk, od teh dve posebni
izdaji za obcinski praznik. Nase
glasilo obsega obicajno dvanajst
strani, vendar je vee kot polovica stevilk izsla na se·s tnajstih
straneh, izdali pa smo se poseb·
ne priloge na stirih straneh za
novo leto. Na videz je morda
stevilo nepomembno, vendar v
urednistvu vemo, da je potrebnih za izid stevilke pribliZno 48

Svet komunistov
BRESTA
Nadaljevanje s 4. strani
Tudi medsebojne odnose je potrebno urediti, zlasti med poslovnirni enotami in Skupnirni strokovnimi sluzbarni. Vee bi moralo
biti iskrenega strokovnega sodelovanja in strokovne pomoci na
obeh straneh. Delo strokovnih
sluib bi moralo biti bolj koordi·
nirano, kar bi prav gotovo odpravilo doloceno stevilo rezijskih
delovnih mest, s tern pa bi se
izognili kriticnim pripombam, ki
jib tako pogosto slisirno.
Vse osnovne organizacije morajo takoj izdelati nacrte svoje
aktivnosti - program dela, tako
da bomo v prihodnje razbili
mrtvilo med komunisti in se
vkljucili v resevanje omenjenih
neresenih vprasanj, ali pa storili
kar najvec, da jih bo veliko manj.
Tudi svet komunistov Bresta,
katerega vloga bo koordinirati
dela osnovnih organizacij Zveze
komunistov, si je na tej seji za.
dal veliko nalog, da bo storil
vse za vecjo politicno aktivnost
organizacije Zveze komunistov in
vseh politicnih organizacij v podjetju.
J. Klancar

do 55 tipkanih strani gradiva,
,nad 15 fotografij, sklicati je tre·
ba uredniski odbor, opraviti korekture clankov, stavljenje casopisa in se kup drobnih stvari,
ki so potrebne, da dobi glasilo
vsak clan kolektiva vsaka dva
meseca. Naklada casopisa je 1200
izvodov; poleg clanov kolektiva
ga brezplacno dobivajo se razlicne drufbeno-politicne organizacije, podjetja, sole, stipendisti,
clani, ki slufijo vojaski rok,
upokojenci in drugi posamezniki.
Zanirniv je se podatek, da je bilo
v dobrih sestih letih objavljenih
nad 900 clankov in nad 550 fotografij, clanke pa je napisalo vee
kot sto clanov kolektiva, uredniSkega odbora in ostalih obeanov.
Kak§en koncept In poslanstvo
ste si zastavili kot vodilo prl valiem delu?
Uredniski odbor trenutno sestavlja devet clanov. Imenoval
ga je delavski svet nase delovne organizacije, da bi clane kolektiva seznanjali s tekocim poslovanjem, z upravljanjem in gospodarjenjem v delovni organizaciji, pa tudi z zivljenjem in delorn clanov kolektiva ter z njihovimi problemi. Poleg tega naj
bi clane kolektiva seznanjali tudi z aktuhlnimi novicarni iz zivljenja in dela obcanov Loske doline in o pomembnejsih dogodkih v obcinskem merilu. Ce smo
v tern uspeli, bi najbolje presodili bralci sami. Ciani uredniskega odbora za svoje delo niso honorirani in pisejo clanke predvsem iz »dobre volje«.
Prav gotovo bo nalie bralce zanlmalo, kako ste organizirall obve§canje v vasem kolektivu In
kakSno mesto v njem ima »gla·
Nase glasilo izhaja dvomesecno. Moram priznati, da za obvescanje clanov kolektiva to ni dovolj. Sicer pa imamo se druge
oblike obevscanja kot so oglasne deske, kolektivni sestanki po
delovnih enotah in strokovnih
sluibah, posredovanje sklepov
samoupravnih organov vsem direktorjem sektorjev, vodjem delovnih enot in strokovnih slufb
ter predsednikom druzbeno-politicnih organizacij. Vsekakor pa
je glasilo eden izmed najvainejsih dejavnikov v obveseanju.
Ste ze razmiSljali, da bi zaradi
afurnosti obvelieanja vas Ca.sopis
pogosteje izhajal?
Za aktiualno in bolj ucinkovito obvescanje bi rnoralo glasilo
izhajati vsaj mesecno, ce ze ne
stirinajstdnevno. v tern primeru pa bi se morali v uredniStvu
posamezni clani poklicno ukvar·
jati z izhajanjem casopisa.
Kako valle glasllo sprejemajo
in ocenjujejo Ciani kolektiva?
Ciani kolektiva so se ze navadili na glasilo. Ce ne izide pra·
voeasno, ze sprasujejo, kdaj bo.
Posamezniki pogresajo vee kr,i.·
ticnih, pa tudi polemicnih clan·
kov, vee razgovorov s posameznimi clani kolektiva, pa tudi
kakSne podlistke bi radi brali.

Zaigrall so jim otrofto igrlco In zapell vrtlljak otro§klh in zabavnlh
pesml. Dedek Mraz .pa je vse malCke obdaroval s prakticnlmi darlli

Dvorana je hila ob obeh nastoplh polna. Otroci In njlhovl stadl pa
so bill nadvse zadovoljnl s programom In organlz.acijo, 1d j o je
prlpravll slndlkat
Vsi pa zelijo, da bi glasilo izhajalo mesecno, pa ceprav v
manjsem obsegu.
Imas kot urednlk kakline posebne tezave In zadovoljstvo prl
svojem delu?
Vsak urednik ima tetave, se
posebno pa, ce do roka ne dobi
vseh rokopisov. To pa ni redko
in tedaj mora$ »luknje« sam za.
masiti. Osebno se zelo »>ddahnem«, ko oddam rokopise teh·
nicnem uredniku v tiskarni. Za·
dovoljstvo pa obcutim, ko izide
stevilka in ugotovim, da v njej
ni prevec »tiskarskih skratov«.
Brestov obzornik gotovo prebira5. Bi ga labko kritlcno ocenil?
Brestov obzornik redno prebiram in mi je vsec. Moram pri·
znati, da se je zadnje leto precej spremenil, seveda na bolje.
Iz preve~ strokovnega casopisa
pred leti je sel bolj v sirino,
tzven kolektiva, pa tudi med kolektiv. Pred leti mi je dejal neki

novinar: , V vasem Glasilu manjka nekoliko vee strokovnih clankov, v Brestovem obzorniku :pa
malo vee razgovorov: z delavcr.«
Mislim, da je bila ta ocena pravilna in da za posamezne stevilke veasih se drli. B. Levee .
PRIHODNJIC:
RAZGOVOR Z UREDNIKOM
GRADISCA TOV. IVANOM
URBASOM

Tudi Ietos bo
krvodajalska akcija
Obvd~o vse ~lane kolekti·
va, da bo krvodajalska akcija za
nalie podjetje letos 8. aprlla.
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·-Prosta iZbira zdravnika
in nasa ambulanta
Industrijsk3. podjetja si ze od bolniskega staleza. Po tern elenu
nekdaj zelijo, da bi imela svoje- naj bi hili to zdravniki, ki jih
ga stalnega zdravnika. Vpnganje pooblasti skupnost v pogodbi z
ni samo zaradi nudenja zdrav- zdravstveno ustanovo.
niske pomoei, sai bi lahko le-to
Delavci pa, ki so zaposleni v
dobili kjerkoli drugod, ampak je tistih delovnih organizacijah, ki
tudi V ti':ID, kako 'doseei vecjo imajo obratne ambulante ali pa
produktivnost dela, ne da bi mo- so sklenili z zdravstveno ustanorali prebitro menjavati strokov- vo pogodbo o zdravstvenem zanjake na zdravju skodljivib. de- varovanju za svoje delavce, uvelovnih mestih. Industrijski zdrav- ljavljajo pravico zdravstvenega
nik je lahko - skupaj z odgo- zavarovanja v teh ambulantah.
vornimi za varstvo pri delu ali
. Posebno vafen pa je 62. clen
z inzenirjem - bolje sodeloval pravilnika, ki govori, da sme zaposleni delavec, kadar zahteva
pri izboljsavi delovnih mest, prl
odstranjevanju oziroma zmanjse- nujno zdravnisko pomoe ali
vanju razlienih skodljivosti, ki zdravnisko pomoc med zaeasno
so ogrozale zdravje delavca na spremembo bivalisea, od zdravizpostavljenih delovni hmestih. Z stvene ustanove zahtevati le
zgornjim odkrivanjem za.eetnib .zdravstveno varstvo in izvajanje
znakov je bilo mogoee grozeee ukrepov, ki so v zvezi z zdravobolenje lahko pravocasno zaceti ljenjem, nima pa pravice zahtezdraviti,
vati od nje, da odloci o njegovi
Poleg ze omenjenega je indu- zaddanosti od dela.
strijski zdravnik odgvoren za oKljub temu pa je pri nas s
ceno zaeasne nezmoznosti za de· tern tezko, saj odloea o tern kalo, saj je bil njegov kriterij pri terikoli zdravnik, kdaj pa kdaj
tern drugacen od kriterijev osta- pa tudi ljudje, ki za to sploh ni·
lih zdravnikov, ki niso hili pove- so pristojni.
zani z industrijo.
Dokler bodo pri nas taksne
. Tudi pri' nas imajo zavarovanci razmere, ne born mogel prevzeti
ze. ·nekaj le.t pravico do proste odgovonosti za stalez nezmoznih
izbire zdravnika, ni pa bilo to za delo. Ob neki priloznosti je
posebno konkretizirano. Prav to bilo menda prav na tem'''mestu
pa · najdemo v statutu .skupnosti postavljeno vprasanje o stalezu.
zdravstvenega_ . .zavarovanja oziMislim, da bi delovna organiroma v njegovem pravilniku o zacija lahko v ustrezni pravilnik
uveljavljanju pravic iz zdravstve- vnesla dolocilo, kdo naj odloea
nega zavarovanja. Drugi odsta- o tern vprasanju. Tudi pregled
vek 113. elena statuta zdravstve- delavcev zaradi suma, da so pod
nega zavarovanja delavcev govo· vplivom alkohola, je protizakori, d.a lahko zavarovana oseba nit, ee pa delovna organizacija
zahteva zdravstveno varstvo ozi- vnese ta postopek v ustrezni
roma storitev od katerekoli pravilnik, pa se to lahko izvaja.
zdravstvene ustanove oziroma
zdravnika, ne glede na sedez
zdravstvene ustanove oziroma
delavca.
.
Peti cleo pravilnika o uveljavljanu pravic iz zdravstvenega zavarovanja govori dalje, da zava
Glasbena ~ola Frana Gerbiea bo
rovana oseba neposredno izbira
zdravnika, kadar uveljavlja pra- imela v letosnjem jubilejnem solvice iz osnovnega zdravstvenega skem letu petnajstletnico ustanovitve sole - poleg planiranih 80
varstva.
0 tern, kdo je izbrani zdrav- javnih nastopov se vrsto snemanj
I)ik, govori sedmi elen tega pra- in oddaj na programu RTV Ljubljana, ki nam je ljubeznivo povilnika.
Osmi clen Dravi, da zavarova- nudila svoje sodelovanje pri urena oseba med koledarskim letom snieevanju nasega programa.
ne 'more brez opravicljivib. razPrvic je RTV Ljubljana snemalogov menjati izbranega zdravni- la nas program na republiski reka oziroma Zdravstvenega doma. viji solistov in ansamblov glasNaslednji odstavek govori, kateri benih ~ol Slovenije, ki je bilo 17.
so opravicljivi razlogi, zaradi ka- decembra lani v Trbovljah. Na5i
terih zavarovanec lahko menja gojenci so nastopili z izbranim in
izbranega zdravnika oziroma in kvalitetnim klasicnim prograZdravstveni dom
mom, ki so ga izvajali klavirski
61. clen istega pravilnika ome- kvintet (Tekavc Marjetka - 1.
nja, kdo je prisiljen za dajanje violina, Kum Branka - 2. violi-

Prav v letosnjem januarju je
stalez nezmoznih za delo zelo visok. Vecinoma so to prehladna
obolenja zgornjih dihalnih poti,
nekaj je tudi misicnozivenih
obolenj, precej stevilna pa so tudi obolenja secnih organov kot
posledica prehladnih obolenj. Od
4. do 22. januarja smo zabelezili
tudi 27 primerov gripe in sicer
samo v obratni ambulanti. Morda je stevilo oboljen nizja, ker
ze nekaj let zapored cepimo delavce proti gripi? Res je sicer,
da se stevilo cepljenih proti gripi
iz leta v leto manjsa, ker da
imajo zaradi tega tezave.
Po vsej verjetnosti pa je prav
cepljenje vplivalo na to, da je
stevilo obolelih za gripo tako
nizko.
dr. A. Smale

POLLETJE NA NASI SOLI
Polletna redovalna konferenca
oddelkov Tehniske srednje sole
v Cerknici je pokazala zelo dober
uspeh. V drugem letnlku je bllo
negativno ocenjenih devet dijakov ali 33,33 odstotkov, v tretjem trije ali 13 odstotkov in v
cetrtem dva dijaka ali 10 odstotkov. Vecina od teh ima le po
eno ali dve negativni oceni, le
v drugem letniku imajo trije dijaki stirl in vee negativnih ocen.
V vseh treh letnlkih je torej 80
odstotkov dljakov pozitivno ocenjenih. To vsekakor potrjuje ugotovitev, da je uspeh zelo lep, se
posebno, ce ga primerjamo z rezultati v drugih srednjih solah.

Glasbena sola na radiu
na, Likar Tatjana - viola, Trotovsek Ksenija - violoncelo in
Berglez Nevenka - klavir) ter
solisti Berglez Nevenka - klavir,
Kajtna Matjaz - klarinet in Trotovsek Ksenija - violoncelo. Del
tega programa so ze J?.redvajali
v redni tedenski odda]i IZ NASIH GLASBENH SOL, lei je na
sporedu prvega radijskega programa vsako sredo ob 9.40 uri.
Med revijo v Trbovljah sta imela ravnatelj glasbene sole tov.
Mirko Rebolj in sodelavec RTV
Ljubljana tov. Viii Vodopivec
daljsi razgovor o problematiki
nase glasbene sole in sploh glasbenega solstva pri nas. Tudi ta
razgovor je ze bil na sporedu
RTV Ljubljana 22. decembra lani
v redni tedenski oddaji NAS
GLASBENI VSAKDANJIK. Ob
tej priloznosti so nas tovarisi z

DRSALNA REVIJA
SPET V CELOVCU

Zabelezili smo pet poskodovanih
avtomobilov v zadnjih dveh zimah,
pa ne zaradi ovinkastih in ozkih
cest, ampak zaradi padajocega snega - s streh nase mile Cerknice.
Bojimo se, da bo koga izmed nas
zamrznilo do pomladi pod plazom,
ki se nenadoma pridrica s streh. Da
zasebni lastniki stanovanjskih his
nlmajo denarja za namestitev snegobranov, je razumljivo in v nasem
kraju nesporno in v praksi potrjeno. toda firma in ustanove! Ti so
tiel, da jim nl para, celo inspekcije ali zakoni jim zaradi nagibov
streh ne morejo nic, ker plus minus tolerance take niso pomembne. Blagor naml
- 0-

Se gremo turizem in smucarijo.
Navadno smucamo po hribu navzdol. Nekateri gredo na vrh hriba
in se potem spustijo navzdol; skoraj objcajno je take. Ko pripeljes

(lahko te pripeljejo) v dolino, gres
navadno spet navzgor - smuci na
kijucnici - jasno spet na vrh hriba,
da bi sel spet navzdol, ker se nikjer
ne smucajo po hribu navzgor. So
se domislili stirje tantje tarani v
pozabljenih 2ilcah pred stirimi leti,
da se navadno smucamo navzdol in
ne navzgor In so kupili majhno vlecnico. Tisti, ki se menda smucajo tudi navzgor, so rekli tej napravici
ljubkovalno •pajtel-. In so se smucali tarani v 2ilcah in se se smucajo same navzdol. Tudi rakovskim
cicibanom je sinila v glavo revolucionarna misel o teznosti in hopla
.,...... jo ze Imajo! 2icnico ali •pajtel•
se na Rakeku. Dolina, da bi bila ona
zadaj, kje pa, tudl tam ga imajo,
•pajtel• namrec. In take brnijo tri
zicnice v nasi hriboviti dolini, majhne in nepoJ!Iembne - •pajtel• pac,
in ljudje in cicibani in pionirji in
pionirke in tovarisice in tovarisi
smucajo navzdol, v Cerknici pa se
vedno tudi navzgor. Prav nam je!

Med tretjim in trinajstim februarjem bo v mestni dvorani v
Celovcu gostovala znaQa dunajska drsalna revija Poleg znane
Hane Maskove in drugih mednarodnih drsalnih zvezdnikov bodo
nastopali ~e Milena, Romnie
Me Kenzie, Marian File, Manja
Boumas, Hanni Brourn in Duncan Whaley in drugi.
Cene vstopnic so:
Avstrijski
mingi

90
80
70

60

Dinarji

75
70
62

52

Organizator lahko rezervirane
vstopnice, ki so narocene za preds.t avo ob delavnikih, vrne, ce so
odpovedane vsaj tri dni pred
predstavo. Vstopnic, ki so rezervirane za predstave ob sobotah in nedeljah, prireditelj ne odpoveduje.
Ciani na~e delovne skupnosti,
ki bi si zeleli kolektivno ogled.ati
prireditev, haj se za druge informacije pravocasno obrnejo na
splo~ni sektor.
S. Bogovcic

Vrtalni stroj v TLI Starl trg

RTV Ljubljana povabili na vee
snemanj nasih programov.
Prvo snemanje je bilo 18. januarja. Pri snemanju so sodelovali
ze omenjeni klavirski kvintet,
kvartet klarinetov, ki so. ga sestavljali Mulec Franci, Kajtna
Matjaf, Koeevar Gorazd in Gasparic Tatjana ter solisti Cebohin Davorin in Gasparic Vesna
- obe kitara, klaviristi Likar
Tatjana, Berglez Nevenka, Trotovsek Ksenija in Mlinar Irena,
klarinetist Kajtna Matjaf ter
Trotovsek Ksenija - violoncelo.
Program je bil sestavljen tako,
da so bile zastopane narodna, partizanska in umetna glasba, izvajali pa so ga gojenci od 1. do 6.
razreda in sicer iz vseh dislociranih oddelkov glasbene sole
(Cerknica, Nova vas, Rakek in
Stari trg). Nekaj tock tega snemanja je bilo na radijskem
prvem programu ze v torek, 25.
januarja v redni tedenski oddaji
GLASBENA TRffiUNA MLADIH.
Oddaja je hila opremljena z besedilom, ki ga je prispeval tov.

Mirko Rebolj. Ostali program bo
na sporedu v sredo, 1. marca
1972 v ze omenjeni tedenski ad·
daji IZ NASIH GLASBENIH
SOL.
Naslednje dogovorjeno snema·
nje bo v aprilu, ko homo pripravili program z naslovom NOT·
RANJSKI SK.LADATEUI.
Nasi harmonikarji bodo doziveli svoje prvo radijsko snemanje
na reviji solistov in harmonikarskih orkestrov Slovenije, ki bo
marca v Velenju.
V teku pa so tudi razgovori
med glasbeno solo in RTV Ljubljana o televizijskem snemanju,
ki bi bilo namenjeno izkljucno
petnajstletnici ustanovitve glasbene sole.
Na koncu pa je treba posebej
poudariti, da gre pohvala za tako razvejano in kvalitetno dejavnost glasbene sole Frana Gerbiea
vsem gojencem in pedagogom
glasbene sole, ki pofrtvovalno in
z veliko ljubeznijo opravljajo svoje dolZnosti.
M. Rebolj

Ribici pregledali svoje delo
Ribiska druZina Cerknica je tudi letos na svojem obcnem zboru
pregledala delo v preteklem letu
in si postavila nacrt dela za prihodnjo ribolovno sezono. Po uvodnih formalnostih in poroeilih
clanov dosedanjega upravnega
odbora je sledila obSirna razprava, zatem pa so bile volitve novega upravnega odbora, discipilnskega sodiSca in .nadzornega odbora.
Med razpravo je bilo sprejetih
vee sklepov. Omenil bi le dva, ki
kafeta na pravilno usmerjenost
v delovanju ribiSke druZine. Sve t
zveze ribiSkih druZin Ljubljana
nam je poslal sklep, naj bo v prihodnje pristopnina v ribiSko druzino med 300 in 500 dinarji, sami
pa naj dolocimo znesek v teh okvirih. V razpravi so mnogi me·
nili, da je tako doloeena pristop·
nina se vedno previsoka, posebno
za obcane z nizjimi osebnimi dohodki in da homo s tern onemogocili uresnicevanje gesla: »rekreacijo mnozicam«. Istocasno podpiramo s tern ribolov z dovolilnicami, ki je mnogokrat nestrokoven in neribiSki. Predlog o povisanju pristopnine ni bil sprejet,
sprejeli po smo naslednji sklep:
Zvezi ribiSkih drufin Ljubljana
homo predlagali, naj nam dovolj
nizjo pristopnino od 300 din, zlasti se glede na izredno kratko ribolovno dobo.
Mnogi obcani, ne samo ribici,
opafamo vedno vecje onesnaze-

nje narave, posebno pa voda. V
razpravi je vee clanov predlagalo
predloge za zavarovan]e oziroma
preprecitev onesnafenja Cerkni·
scice in predelov j ezera ob vaseh. Po daljsi razpravi je bil sprejet sklep, naj upravni odbor ri·
biSke druZine v sodelovanju s
krajevno skupnostjo Cerknica in
Dolenje jezero doseze, da basta
obe krajevni skupnosti dolocili
smetisca in poostrili nadzor nad
krsilci prek obeinskih upravnih
organov.
Na obcnem zboru so sprejeli
tudi nacrt vlaganja oziroma gospodarski nacrt za leto 1972. Poleg vlaganja razlicnih vrst rib
(krapi, postrvi, scuke) v vade z
nizkim stalezem rib homo tudi
letos poleg .r esevanja ob presihanju jezera opravili vee zemeljskih del, da bi v nekaterih predelih jezera zadriali vodo tudi v
susnem obdobju.
Upravni odbor je bil zadolZen,
da pripravi resitve oziroma konkretizira vse zadolzitve in 'jib posreduje na prvem druZinskem posvetu, ki mora biti pred pri~t
kom ribolovne sezone.
Sestal se je ze tudi upravni
odbor, ki je na prvi seji razdelil
dolZnosti in razpravljal o sedanjih problemih. Za predsednika
ribiSke druzine Cerknica je bil
znova soglasno izvoljen tovari~
Tone Kebe iz Cerknice.
V. Harmel
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Slivniski veleslalom
Notranjski studentski klub iz
Cerknice priredi vsako leto tradicionalni Slivniski veleslalom. V
nedeljo, 23. 1. je b ilo to ze petic.
Dobra organizacija in velika udelezba, pa mrzlo in megleno vreme ob odlicnih sneznih razmerah, to bi bile glavne znacilnosti
letosnjega tekmovanja. Preko sto
tekmovalcev iz Idrije, :Z:irov, Logatca, Postojne, Loske doline,
Cerknice, Rakeka in Grahovega,
je skusalo osvojiti veliki ekipni
prehodni pokal NSK in manjsi,
ki ga je v trajno last dobil zmagovalec med posamezniki. Najbolje uvrscene ekipe in posamezniki pa so dobili se p lakete in
diplome. Proga j e hila odlicno
pripravljena, saj je tretje plasirani tekmovalec startal predzadnji, in dokaj tezko, saj je tekmo·
vanje od 102 prijavljenih tekmovalcev koncalo uspesno le 47.
Cesta na Slivnico je bila spluzena, dostop je bil mogoc tudi
z avtom prav do doma na Slivnici. V nedeljo se je v domu
zbralo preko 200 ljudi. TGP
»Skocjan« je bilo znano, da bo te-

.,

ha neko ime, ce v njej plava
svinjska kost brez mesa. Menu
je bil popestren tudi z navadno
juho, h kateri si lahko prigrizoval bobi-palcice. Zrezkov in kruha v nedeljo na Slivnici ni bilo,
pa tako ni samo v nedeljo in
najbrZ ne samo na Slivnici. Kaksna sreca, da na nasi »gori« ni
vlecnice ali morda celo dveh, zakaj ubogo potem nase gostinstvo.
0 turizmu ni, da bi clovek govoril.
REZULTATI
Posamezniki:
do 35 let
1. Rudi Debevec (SK Los. d . I.)
1,00,15
2. Lado Poljanec (SK Rudar Idrija) 1,05,50
3. Zdravko Kast rin (SK Rudar
Idrija) 1,07,45
nad 35 let
1. Anton Mihevec (SK Logatec I.)
2. Peter Anticevic (SK Logatec)
3. Boris Kravanja (GradiSce I.)
Ekipe:
1. SK Rudar Idrija
3,35,60

S posredovanjem zastopniStva Contal iz Ljubljane je nabavljen
sodobni fototkopirni stroj znamke REX-ROTARY 4500 od znane danske firme AAGAARD. Novi stroj se po sodobnosti zelo razlikuje od
starega L~op~inta. V pos~bnem I~~iscu ima pavoj. ele~trostatic
nega papirJa, ki se ~vto~at1cno odvtJa, I<-o _stroJ deluJe ozrroma ko
se opravlja fotograflranJe. Delo na strOJU Je popolnoma preprost~,
vzdrzevanje stroja pa je dokaJ z~tevno. Na stroju s~ _lahko k~pl
rajo razlicni dokumenti v ve~kostl do 25 X 26 CJ?. St:,oJ Je namenJeJ?.
za kopiranje predvse~ taksmh dokll.J?entov, -~~-se _Jih .n~ da .preptsovati oziroma se rabiJO na bankah ah na sodtscth m b1 Jih bilo potrebno ob prepisova~ju ove~~~i pri pri~toj~em . organu . ~odje~je je
za stroj odst elo kar cez 3 miliJO·n_e st~rih ~arJev. Da _b1 stroJ uporabljali res samo za prefotografiranJe resn~~no vainib: do~en
tov, je treba omeniti, da stane ena fotografiJa 280 starih dm~Je':'·
Prav tako je treba pripomniti, da je bilo v enem tednu, ko Je btl
stroj postavljen v splosni slufbi, porabljeni~ ce~ 300 metro':: foto:kopirnega papirja, kar st~ne 11~.000 st~rih dmarJev. N<?v strOJ ~oreJ
imaii)o, od nas vseh pa Je odVlsno, al1 ga bomo racwnalno t~oriscali.
S. Bogovctc

luru:iaU1912
Mlad.i so brez pravih moinostl strokovnih vaditeljev

ni iicnic, organizirane vadbe in

ga dne na Slivnici veliko ljudi,

2. SK Alpina II. :Z:iri
3. NSK I.

in vendar sta za vse goste skrbe-

·l

1

la le dva zaposlena, mnozica se
je trla le v zgornjih prostorih,
v pritlicju ni bilo zakurj eno,
Iacni tekmovalci so lahko dobili,
ce so sploh dobili, le r edek krompirjev golai, krompirjev zato,
ker je bilo v juhi zaznati krompir, golaf pa, ker mora imeti ju-

3,31,40
3,38,20

nad 35 let
1. SGP >>Gradisce«<.
4,49,70
Od nasih posameznih smucarjev so se dobro uvrstili se naslednji: Bencina (NSK - 6. mesto), Gregori (NSK - 7. mesto)
in Debevec (LD I. - 19. mesto).
I. Razdrih

Filmi v februarju
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3. februarja ob 17h in 19.30b
- ameriski film DESET ZAPOVEDI, I . del. Bogat spektakel
0 prvem pisanem izrocllu clovellke kulture. V glavnih vlogah Charlton Heston in Yul
Brinner.
5. februarja ob 19.30h
- poljski film MALI VITEZ. Pasa za oci po znanem istoimenskem romanu H. Sienkiewicza,
ki govri o velikih bojih med
Turki in poljsk:imi rodoljubi.
V glavni vlogi Jerzy Hoffman.
6. februarja ob 16b in 19.30h
- francoski film DOKTOR V
RDECEM PLASCU. Razburkano iivljenje mladega Benjamlna v casu Ludvika XIV. in velikih francoskih osvajanj. V
glavni vlogi Jacques Brell.
1. februarja ob 19.30b
- danski film DEVICA I N VOJAK. Seksi komedija danskih
mojstrov.
10. februarja ob 17h in 19.30b
- amerlSki film DESET ZAPOVEDI, II. del. Bogat spektakel
0 prvem pisanem izrocllu cloveske kulture. !grata Charlton
Heston in Yul Brinner.
12. februarja ob 19.30b in
13. februarja ob 16b
- italijanski film TISTI, K I ZAUDARJAJO NA ZNOJ IN
SMRT. Izredno dinamlcen westem o ljudeh, ki so irtvovali
osebno sreco, da so lahk.o ma-

§cevali svojo druiino. V glavni
vlogi Ernest Borgnine.
13. feb ruarja ob 19.30b
- ameriski film NEZNOSNA
LETA. Vedra komedija. V
glavni vlogi Lola Albright.
14. februarja ob 19.30h
- ameriski film TARZAN V
NEW YORKU. Popularni Tarzan tokrat v boju z gangsterji.
V glavni vlogi Johnny Weissmiller.
17. febuarja ob 19.30b
- angleski film BODALO. Krlmi·
nalka prlkazuje izkoreninjeno
iivljenje cloveka, ki je do konca nihal med dobrim in zlom.
V glavni vlogi Alex Cord.
19. februarja ob 19.30b
- italijanski film SKUSNJAVE
MLADEGA CASANOVE. Mladostno iivljenje velikega ljublmca. Igra Senta Berger.
20. februarja ob 16b in 19.30h
- ameriski film IZABELA, HUDitEVA KNEGINJA. Za Ijubezen lepe Izabele so se potegovali stevilni bogata5i in plemici. Po §tevilnih dvorskih
spletkah koncno najde pravega. V glavni vlogi Brigitte
Skaw.
21. februarja ob 19.30b
- amerlSki film CRNI PANTERJI V HARLEMU. Napeta kri·
minalka iz cmskega predmestja. V glavni vlogi Godfrey
Cambridge.

Sedaj pa lahko ze z gotovostjo
zapisem, da bo III. Iesariada sportne igre delavcev lesne industrije Slovenije, 17. junija 1972 v
Cerknici.
Opravljena je vrsta priprav,
predvsem kar zadeva organizaci·
jo in financiranje prireditve.
Imenovan je organizacijski komite, katerega predsedruk je ini.
Tone Kabe, direktor Tovarne pohiStva Cerknica.
Organizacijski komite Iesari·
ade 1972 je na prvi seji sredi januarja natancneje dol~cil nal~&~
posamezn!h od]:>orov m ko~ISlJ
in s tern Je tudi formalno zaceto
delo za organizacijo te velike
sportne prireditve v Cerknici.
Na pripravljalne~ ~estru:xku je
eden izmed sodeluJOClh deJal, da
je to enkratna prireditev in _da
je zato potrebno, d a vsa Cerkn;tca
opravi nalogo ~obrega o~gantza·
torja in domacma. Res J~ tako
in tako tudi bo. tasa za pnprave
je se dovolj, tako za ?rganiz~
torje lesariade kot tudi za pn·
prave clanov Bresta, k_i bo~o nastopali kot tekmovalct. V I?for·
macijo je potrebno povedat1, da
bodo p riprave nasi:b tt:~ovalcev
tekle mimo organtzaCIJSkega komit eja, saj bo ta zajem~.l le podrocje celotne orgamzactJe.
Ravno v teh dneh tecejo razprave o obsegu, :vrstah aktivr.J.Osti
in o proracnnanih. Na osnov1 t~I"!
analiz bodo sprejeti nadrobn eJSl

24. februarja ob 19.30b

-

angleski film CIGAN IN DEVICA. Prljetna zgodba o dekletu, ki je kljub strogi vzgoji
hotela spoznati spolnost. V
glavni vlogi Franco Nero.
26. februarja ob 19.30b in
27. februarja ob 16h
- ameri§ki fUm PETERICA V
AK.CIJI. Film stevllnih akcij
in duhovitih dialogov. V glavni vlogi Peter Gravis.
27. februarja ob 19.30b
- angelski film CAROVNICA IZ
HUDICEVE HOSTE. Film pri·
poveduje 0 lovu na carovnice.
Ne priporocamo ga gledalcem,
ki ne prenesejo krvi. Med igralci tudi Olivera Katarina.
28. februarja ob 19.30h
- angleski film ZLOCIN V TENIS K.LUBU. Napeta kriminalka z razburljivim koncem. V
glavni vlogi Anna Gael.

nacrti. Tekmovalni odbor bo
skrbel predvsem za izvedbo p riprav za t ekmovanje, gospodar ska
komisija za zagotovitev maksimalne prireditvene aktivnosti, komisija za finance b o zagotavljala financiranje in obracnn, komisija za program b o skrbela za samo prireditveno izvedbo izven
tekmovaliSc, komisija za oskrbo
bo organizirala vso oskrbo, komisija za propagando bo skrbela
za informacije in tako naprej.
Ker je delo pri pripravah zelo
ob sirno, je ze sedaj ang~iranih
vecje stevilo kadrov. 0 pnpravah
na lesariado vas homo obvescali
sproti.
D. Trotovsek

Zimsko
veselje
Zima je tu in po vsej verjetnosti se se ne bo kar jutri odpravila od nas. Ima pa zima to grdo
(ali lepo, kakor komu) n avada, da
nas kdaj pa kdaj zasuje z sne·
gom. Nekomu v radost in veselje,
drugemu pa prine~e crr;to skr:b
in tezave. Ta drugt se 1menuJe
tudi zimska sluzba, pod katero
razumemo odstranjevanje snega
z dolocenih povrsin. Delovanje te
slufbe je opazno tudi na Brestu
in predvsem okoli njega. Lepo.
Zdaj pa parkirni prostor.
Nesreca je v tern, da imamo
dva in v odloku zapisano, da mor a avto stati na teh prostorih in
ne na tovarniskem obmocju. Kot
vemo, je eden pred upravo, drugi
pa pri vhodu v Iverko. Pa je spet
padel ta nesrecni sneg. In na p ros toru pred upravo se je s pomocjo stroja kaj kmalu spet pokazal
pesek. Kasneje se luie in blato.
Sicer pa to ni tako vaino.
Vameje je, da je zamedlo tudi
pri Iverki. Ampak cemu le bi tam
ocistili parkirisca? Delavec je
vendar vajen lopate in_malo taksne zimske rekreacije ne more nikomur skoditi, mar ne? Avto nikakor noce in noce skozi sneg,
pa naj bo ze na prvi, zadnji ali roC.
ni pogon. Sami ste krivi, niste ga
naucili voznje po globokem snegul Zato sedaj lepo kidajte ! Naslednji dan je na >>vasem« prostor u ie parkiran drugi avto. Zopet
se z vso vnemo zaienete v sneg
in ga premetavate dalje s kupa

na kup, ce hocete, kot se spodobi,
zasidrati svojo porjavelo ploce·
vino. Kaj in kako bo jutri?
Tako, kot je sneg v nasih krajih bil in bo, so tudi razlike bile
in bodo. Zadnje case mnogo beremo in poslusamo o razlikah, imenovanih socialnih. Kako vendar?
Saj smo vsi enaki, kaksne razlike
neki? Recimo, da so in ce ze so,
mar se jih res moramo lotiti z
napacne plati, z zgresenimi prijemi? Da nam bo laze, zacnemo
lahko kar z malenkostmi.
F. Mulec

Uspeh
cerkniskih
sahistov
~ahovsko drustvo Cerknica, kl ze
vee let nastopa v najvi~jem republlskem razredu, je letos uspe~no koncalo tekmovanje v drugl slovenski
sahovski llgi.
2elja odbora je blla, naj bi mostvo za omenjeno tekmovanje osvezili z mlajsimi sahisti, ki bi sf tako
pridobill dragocene lzkusnje, potrebne za kasnejso uveljavltev drustva v republiskem merllu. 2al namera nl povsem uspela, kar dokazujejo rezultati lz prvih dveh kol.
V nadaljevanju je standardna ekipa
z borbeno lgro popravila slabs! start
in pristala na tretjem mestu, kar
predstavlja glede na izredno mocno
zasedbo v tern tekmovanju velik
uspeh, saj je bllo na primer mostvo
~D Jesenice, ki je se pred leti tekmovalo v I. zvezni llgi, lzrinjeno na
cetrto mesto.
Za ekipo, ki je tekmovala na osmih ploscah (sest clanov. en mladinec in ena clantca) so igrali: I.
Stefan, V. Krasevec, T. Krasevec,
T. Simicek, Z. Novak, M. Winkler,
M. Miletic, M. Mlinar. J . Simicak,
M. 2unlc, B. Sebalj in Tonica Simicak.
Rezultati:
4:4
~D Cerknica : ~D Sezana
7:1
~D Borovnica : ~D Cerknica
~D Cerknica : SD Jesenice 4,5:3,5
SD Ponikve : SD Cerknlca 2,5:5,5
3,5:4,5
~D Cerknica : ~D Kocevje
Koncni vrstni red:
29 tock
1.· ~D Kocevje
25,5 tock
2. sD Borovnica
18,5 tock
3. ~D Cerknlca
18 tock
4. ~D Jesenlce
16 tock
5 . SD Sezana
13 tock
6. SD Pontkve

Prvoplastrani ekipi sta se uvrstili
v prvo s lovensko sahovsko llgo. Tako preostaja ~D Cerknica ~.ot glav:
nt favorit, da se v naslednJ• sezom
s se kval itetnejsiml prlpravami
uvrsti na eno izmed prvlh dveh
mest, ki zagotavljata se vecji uspeh
- vstop v prvo slovensko sahovI. Stefan
sko ligo.

Krst v
lovski druzini
Lovska druiina Cerknica je
imela 22. januarja za zakljucek
lovne sezone zadnji pogon v obliki prijateljskega srecanja v prostorih restavracije avtobusne postaje Cerknica. Poleg stevilnih
clanov zelene bratovscine so b ile
na srecanju tudi njihove boljse
polovice, ki m ed sezono najveckrat samevaj o doma. Na srecanju so »krstili« dva n ova m lada
clana druiine. Krst sta prestala
I van Loncar in Dusan Klancar
ter tako postala enakovredna clana. Lovska druzina je v pretekli
sezoni docela izpolnila nacrt odstrela in tudi poskrbela za narascaj. Od lovske druzine iz Ptuja so za osvezitev krvi odkupili
za sesttisoc dinarjev zajcev in
jih izpustil v svoj rezervat. Ostali
izkupicek iz lovisca pa bodo investirali v krmiSca in gradnjo
prez.
S.Bogovcic

BRESTOV OBZORNIK
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Nagradna kriianka

Podat ji mladenic prelepi je roko in urno ta
dva sta po podu zletela,
ko da bi lahke perutnice
imela ..•• ,
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Nosil uceno glava
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castjo sem

ZVESTO SRCE IN DELAVNO
ROCICO ZA DOTO, KI JE NIMA MrLJONARKA, BI BIL DOBIL
Z IZVOLJENO DEVICO .

;;:..
KA - LIA - INARI - LOM ALK - MALTA - ASAM LOM ALK MALTA ASAM - ONO - MO - IZVIR
- VAS - DEDEK- EKIPAN - T - MRAZ - OSAMEL ICA - IKRAST - ANTON HONSU - BOJ - AMARENALAV - UK - ODSEKAC ATOM- LAIKI - SLADARNA
- AIR - VA - EDVIN- PEHOV POLNO NOVO LETO.
IZID NAGRADNEGA :!REBANJA
Kaie, da ste se ob novoletnib
praznikih uspe§no kratkotasill s

kriZanko, saj je prispelo v splo~
ni sektor kar 152 re~itev. :!reb je
nagrade razdelli takole:
1. nagrada - sivalna omarlca Borut JernejCic, Sllvice, 61381
Rakek
2. nagrada - 100 din - Julijana
Jakofclc, Glince 6 a, 61210 LjubIjana-Sentvid
3. nagrada - 50 din - Udka
Lavrencic, Cerknica, C. na jezero 11
4. nagrada - 10 din - Igor Gornik, Grahovo 36, p. Cerknica;
Gvido Svet, Dolenja va 4, p.
Cerknica; Franc Mele, Kadrov-

tl
t;

il
lj
tl
0
0

z

vseh premagavec.,.

RESITEV NOVOLETNE
NAGRADNE KRIUNKE
PODSLIVNICA - LJUDOMRZNEZ - ANEKDOTA - RU TIL - OL - BARITON - KAC
- KVAR - ARETINO - STEKLINA - RI - AON - NAMEN
- RADIALA - BOCEVSKI LOME - EMONKA - POGORELEC - IKE - CT - OT - NOR! - ENOTEN - LO - NAL OPAT - KAVIAR - OMO VIS - AG - A - I - ASIREC
- PERLON - NM - ETIKI POLJUB - DESA - KAL SRECE - AT - ELAN - AN-

d
B

ski sektor SKS; Iztok Skrlj,
Sleme 6, p. Nova vas pri Rakeku; Toncka Ostanek, Cerknica, Kamna Gorlca 30.
Nagrajenim iskreno cestitamo,
ostalim pa bvala za sodelovanje
In vee srece prihodnjic!
RAZPIS
Za slovenskl kulturni praznik
- Presernov dan - nova nagradna krlianka. Nagrade bodo naslednje:
1. nagrada - 100 din;
2. nagrada - 50 din;

3. 10 nagrad po 10 din .
Rditve posljite n a splo~ni sek·
tor SKS najkasneje do 20. februarja. :!elimo vam uspesno r~e
vanje in sreco pri zrebanju!
Brestov obzornik, glasilo kolek·
tiva Brest Cerknica. Odgovorni
urednik Danilo Mllnar. Urejuje
uredni~kl odbor: Vojko Harmel,
Vinko Mahne, Franc Mlakar, Da·
nilo Mlinar, Franc Mulec, Du·
brovka Pazic, Miha Sepec, Franc
Strukelj, Dusan Trotov~ek in
Zdravko Zabukovec. Tiska :!elez·
ni~ka tiskarna Ljubljana

