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VECJA VLOGA KOMUNISTOV
SKLEPI 16. RAZSIRJENE SEJE OBCiiNSKEGA KOMITEJA ZKS CERKNICA
Ko govorimo o sklepih 16. razsirjene seje ohcinskega komiteja
Zveze komunistov Cerknica, moramo nujno · poseci nazaj, v tisti
eas, ko smo v nasih organizacijah razpravljali o pismu tovarlsa
Tita in Izvrsnega hiroja predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije
in ko smo vsi enoglasno podprli staliSca, ki so hila sprejeta na
29. seji Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Takrat
srno ugotovlli veliko pripravljenost clanstva, da sprejme tezavni hoj,
ki postaja vse holj odkrit. Se vee, akcija za uresnieevanje plsma
tovarlsa Tita in Izvrsnega hiroja pomenl nekakSno plehiscitarno
podporo delovnih ljudi, ki sprejemajo taksno smer in polftiko
Zveze komunistov.
PODPORA TITOVEMU PISMU

kako uresnicujemo sprejeta stalisca in sklepe v obCinskem komiteju, pa tudi v obcinski skupscini in druZbeno politicnih organizacijah.
ldejna enotnost je bila sicer
premalo izprieana o sprejemanju
posameznih dokumentov, akcijsko enotnost pa lahko ugotovimo le ob dejanskem izpolnjevanju sprejetih sklepov. Obcinski
komite z odgovornimi ljudmi
v skuplicini ter druZbeno politicnih organizacijah mora biti
stab revolucije. To pomeni, da je
njihova osnovna in kljucna naloga aktivno delo v komiteju,
v druZbeno politicnih organizacijah in komisijah. Vodilni funkcionarji - komWJisti v skuplicini
in dn1Zbeno politicnih organizacijah niso odgovomi samo organizacijam, ki so jib na to mesto
izvolile, temvec tudi Zvezi komunistov. To velja za vodilne
funkcionarje v obcini, ki odgovarjajo za izvajanje politike Zveze komunitsov obcinskemu komiteju, pa tudi za vodilne de·
lavce - komuniste v delovnlh organizacijah, ki so odgovomi osnovim organizacijam, v katerih
delujejo.
Obcinski komite Zveze kornunistov je na razsirjeni seji ocenil, da se je aktivnost kornu·
nitsov povecala, da je celotno
druzbeno zivljenje razgibano in
da se clanstvo v glavnem zaveda
vecje odgovornosti za razresevanje vseh vprasanj, na katera lahko vpliva.
Vecina osnovnih organizacij
Zveze komunistov je v tern casu
analizirala delovanje svojih clanov
v organizacijah upravljanja, v
drufbeno politicnih organizacijah
in drustvih. Kornite je kriticno
ocenil tiste osnovne organizacije,
ki t ega se niso storile, in sklenil, da to napravijo do sredine
prihodnjega meseca.

v nasi obcini so vsi delovni
ljudje z zadovoljstvom sprejeli
pismo, pa tudi sklepe 29. seje
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije.
Obcinski komite je na svoji
16. in 17. seji pregledal, kako
uresnicujemo sprejeta politicna
izhodisca iz pisma predsednika
Tita in Izvr5nega biroja predsetva Zveze komunistov Jugoslavije, pa tudi stalgea 29. seje
CK ZKS.
Ob sprejemanju omenjenih dokumentov smo bili v obcini dokaj enotni. Ugotovili srno, da delovni ljudje v nasi obcini v celoti podpirajo sprejete politicne
sklepe in da bomo vsak v svojem
okolju poskrbeli, da b omo ta
stalisca tudi dosledno uresnicevali.
Za nami j e pol let a od teh dokumentov, zato lahko ocenirno,
kako stalisca, ki so bila tako
spontano sprejeta, tudi v praksi
izvajamo.
Obcinski kornite je irnel na
ornenjenih sejah jasen namen
kriticno pregledati, kaj je bilo
opravljenega, predvsern pa u gotoviti t ista vprasanja, ki jih v
nasi obcini ne uresnicujerno ali
pa jih prepocasi uveljavljamo.
Iz teh ugotovitev si moramo
zastaviti naso prihodnjo aktivnost v organizacijah Zveze kornunistov, pa tudi v druZbeno
politicnih organizacijah, v obcinski skupscini in v drugih organih na5ega druzbenega zivljenja.
VECJA IDEJNA ENOTNOST
Delovni ljudje so zelo odloeno
podprli sprejeto polftiko, zato
t udi pricakujemo, da jo homo
dosledno uresnicevali. Obcinski
komite je zelo krlticno ocenil,

pomeni ustreznejso povezavo z
delavskim razredom in vecjo akcijo ter idejno enotnost. Aktivi
kornunistov so se v praksi ze
uveljavili kot ustrezna oblika dela komunistov. Aktiv delavcev
se bo moral v prihodnje sestajati pogosteje, predvsern pa takrat, kadar bodo sprejemali vafnejse odlocitve.
v vecini organizacij so okrepili tudi nadzorstvo nad uresnicevanjern sprejetih sklepov in
stalisc Zveze komunistov ter povecali odgovornost komunistov.
Komite je u gotovil, da je treba
izboljsati rnetode in oblike dela
in da je nujno potrebno razdeliti naloge glede na sposobnost
posarneznih komunistov. Posebno je to pomernbno v vecjih
osnovnih organizacijah, kjer bi
lahko oblikovali stalne in obcasne komisije. Sveti komunistov
so s svojirn dosedanjim delorn
dokazali, da uresnieujejo tiste
naloge, za katere so bill izvoljeni: usklajevanje med p osameznimi osnovnimi organizacijami v
okviru organizacii zdrufenega
dela ali krajevnih skupnosti. V
prihodnjem rnesecu bomo morali skupaj z obcinsko konferenco ZK Postojna organizirati svete Zveze kornunistov v tistih organizacijah zdruZenega dela, kjer
je vee o!:novnih. organizacij, na
primer v Gozdnem gospodarstvu

Postojna, v Nanosu Postojna, in
Jami Postojna.
02IVUENA DEJAVNOST
KOMUNISTOV
Aktivnost komunistov v druzbeno politicnih organizacij, pa
tudi v skupscini in krajevnih
skupnostih se je povecala, vendar so komunisti v nekaterih
organizacij ah in drustvih se premalo aktivni.
Vecjo skrb smo v tern casu
posvetili tudi idejnop oliticnemu
izobrazevanju. Kljub temu, da se
je ta dejavnost zelo povecala,
se vedno nismo dosegli osnovnega n arnena, idejno-politicno

Ob Dnevu borca
iskrene cestitke vsem
borcem in aktivistom NOB!

TRDNEJSA ORGANIZIRANOST

lz vsebine:

Zveza kornunistov je v tern easu v skladu z zahtevarni po akcijski u cinkovitosti prilagodila
tudi svojo organiziranost. To veIja za organizacijo osnovnih organizacij, ki je prilagojena ustavnim dopolnilorn, tako da imamo
osnovne organizacije Zveze komunistov povsod tam, kjer bodo
predvidoma TOZD, ce je dovolj
kornunistov. Taksna organizacija

BREST IN LESNA INDUSTRIJA
LETOSNJI IZVOZ NA VZHOD
PROIZVODNJA NOVE KUHINJE
JAVNA RAZPRAVA 0 ORGANIZIRANJU TOZD STANOVANJA IN
KREDITI ZANJE - NOVA ORGANIZACIJA SKS - STALNE RUBRIKE
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usposobiti slehernega komunista.
Zato je komite sklenil, da rooramo izobrazevanje razsiriti tako, da poveeamo aktiv predavateljev iz vrst sposobnejsih komunistov v obcini.
Osnovne organizacije so v zadnjem casu ocistile vrste svojih
clanov tako, da so odstranile vse
tiste, ki ne izpolnjujejo osnovnih statutarnih dolocil, pred nami pa je se vedno naloga diferenciacije komunistov, ki jo bomo morali opraviti ob dejanskem
uresnicevanju sprejetih stalisc po
pismu predsednika Tita in sklepih 29. seje CK ZKS. Kornite je
ugotovil, da pri izpolnjevanju
sklepov komunisti v obcinskem
komiteju, pa tudi na odgovornih
rnestih v skupscini in v druZbeKonec na 2. strani

Brestu Zlati spoj

--·
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Brest 1n lesna industrija
Ceprav smo ze mocno zasuti s poslovnimi dogajanji leto~njega
leta, ne bo odvec, ce se s kratkim sestavkom ozirorna primerjavami
poslovnih rezultatov vecjih sorodnih podjetij in Bresta, povrnemo
v Ieto 1972. Nekoliko okorela ali pa zakasnela knjigovodska tebnik.a
nam pac onemogoca, da bi Iabko te podatke zbrali in oodelall hitreje.
Kot osnovo za primerjavo sern uporabil podatke poslovnega zdruzenja Les iz Ljubljane.
Za primerjavo Brestovega poslovanja v Ietu 1972 sern vzel podjetja: Alples :lelezniki, Javor Pivka, KLI Logatec, Maries Maribor,
Meblo Nova Gorica, Novoles Novo mesto In Stol Kamnik.
PROIZVODNJA
Uvodoma moram poudariti, da
je lesna lndustrija v letu 1972
bistveno poveCala obseg proizvodnje in s tern tudi rezultate
poslovanja.
61 primerjanih podjetlj, clanic
zdruZenja Les, je v letu 1972 poveealo proizvodnjo xa indeks 122.
Glede na zamrznitev cen lahko
recemo, da gre predvsern za povecanje fizicnega obsega proizvodnje. Med primerjanimi pod.
jetji je sam Alples hitreje povecal
proizvodnjo, sicer pa je Brest v
celotni lesni industriji na ~estern
mestu po poveeanju proizvodnje
leta 1972 v primeri z let~m 1971.
DOHODEK
Lesna industrija je leta 1972
povecala celotni dobodek za 24
indeksnih tock. Brest ga je povecal za 28 indeksnih toek in je
med primerjanimi podjetji na
tretjem mestu za Alplesom (53
lndeksnih toek) In Meblo (30
indeksnih tock).
IZVOZ
Brest je bii lani z izvozom
6.880.000 dolarjev na prvem me-

OSEBNI DOHODKI

Podje~ka akumulacija (ostanek dobodka, poveean za amortlzacijo) se je povecala leta 1972
v lesni industriji za indeks 120,
na Brestu pa za lndeks 151. Med
primerjanimi podjetji je Brest
na drugem mestu po povecanju
akumulaclje. Pred njim je Alples z indeksorn 162.

Poprecni neto osebni dobodki
na zaposlenega so znasali Iani v
lesni industriji 1.716 dinarjev in
so se v primerjavi z letorn 1971
povecali za 22 %. Po isti metodologiji izracunani osebni dohodki
na Brestu so zna5all lani 1.862
dinarjev in so se primerjalno z
letorn 1971 poveCali za 37 %. Glede na poprecje lesne industrije
so bill Iani osebni dohodkl nasih
zaposlenih xa 90 % vil!ji.
V okviru lesne industrije je
bil Brest glede na poveeanje
osebnih dobodkov na drugern
rnestu za Tovarno meril Slovenj
Gradec, kl je poveCala osebne
dobodke za 86 %. Brest je bii po
vWni izplaCanih osebnih dohodkov v lesni lndustriji SRS leta
1972 na 15. mestu. Med primerjanimi podjetji je lanl izplacal
viSje osebne dohodke Ie Meblo
(poptecne '1.956 dinarjev). Seveda moram poudariti, da je Brest
v letu 1972 dosegel tako raven
osebnih dobodkov predvsern z
obcutno povecano proizvodnjo in
z ugodnimi poslovnimi rezultati.

ZALOGE

-0-

Primerjava vseb zalog (gotovl
izdelki, surovine in material, nedovr5ena proizvodnja) nam pokrle, da se je leta 1972 poveCala
v lesni lndustrijl za indeks 127.
Na Brestu so se zaloge poveCale
za indeks 114. Tudi tu je dosegel
Brest lani zelo ugodne pokazatelje, saj je bil kljub mocno po·
vecani proizvodnji glede na primerjana podjetja s porastom
zalog l!ele na sestem mestu.

Za celovitej~o obravnavo bi
vsekakor moral nadrobneje analizirati poslovanje vseb podjetij.
Vendar kljub relativno skopim
primerjavam lahko ugotovimo,
da je bilo nase lansko gospodarjenje v primerjavl s sorodnimi
podjetji zelo uspe!lno. Nas vsekakor bolj zanima, kako gospodarimo letos. 0 tem pa homo
spregovorili kdaj prihodnjic.
D.Mlinar

stu med 51. izvoznikl Iesne in·
dustrije. Njegov izvoz je pred·
stavljal vee kot deset odstotkov
celotnega izvoza lesne industrije.
PODJETNISKA AKUMULACIJA

VeCja vloga komunistov
Nadaljevanje s 1. s trani
no politicnih organizacijah niso
bili dovolj akcijsko enotni in
dosledni. Da bi v prihodnje dosegli vecjo idejno in akcijsko
enotnost, je komite na razsirjeni
seji sprejel zakljucke, ki naj dopolnijo akcijski program nalog,
ki je bil sprejet po pismu.
ZAKLJUCKI
Z-akljucki so plod krlticnih ugotovitev. V prihodnje mora biti
odkrita tovariska kritika in samokritika bolj kot doslej sestavni del delovanja komunistov. Za·
kljucki posegajo na vsa podroeja
delovanja Zveze kornunistov.
Iz sklopa zakljuckov born nanizal sarno nekatere:
- analiza aktivnosti clanstva
Zveze kornunistov;
- obnavljanje clanstva Zveze
komunistov;
- druZbeni dogovor o kadrovskl politikl;
- javnost kadrovske polltike
in kriteriji za zasedbo vodilnib

delovnih rnest - uzakoniti celovitost kriterijev, ne samo strokovne, ternvee tudi moralno pollticne lastnosti;
- stabiiizacija gospodarstva je
stalnl proces, zato rnorajo komunisti tekoce spremljati izpolnjevanje postavljenih clljev in sproti ukrepatl ter poskrbetl, da bo.
do delavci v organizacij'llb zdruzenega dela sproti seznanjeni in
vplivali na vse vainejse odloeitve dogajanj v kolektivu;
- sprotl usklajevatl programe
delovanja obcinske skup!lcine in
drufbeno politicnih organizacij;
- osnovne organizacije Zveze
komunistov naj na osnovi zakljuckov aktiva delavcev poskrbijo, da se dopolnljo pravilnlki o
dodeljevanju kreditov za stanovanjsko gradnjo in za dodelltev
druZbenih stanovanj in pri tem
upo!ltevajo sprejeto politiko Zveze komunistov na tern obmoeju
- to je - vee delavskih stanovanj.
Sprejetih je biio tudi precej
zakljuckov s podrocja organi-

Delavke v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg

zacije in razvoja Zveze komuni·
stov, kadrovskih vpra!lanj, idejnosti in izobrafevanja, informiranosti, pa tudi delovanja posameznih komislj ter aktlvov.
Se poseben poudarek je obcinski komite v razpravi posvetil
nujnosti, da se z zakljucki 4.
konference ZKJ ter ZKS seznani

vsak komunist in da se vsi kornunisti aktivno vkljucijo v razpravo
o ustavnih sprernernbah v okviru
sindikalnib organizacij ter Sociallsticne zveze. V ta namen se
rnorajo aktivlrati clani obcinske
konference Zveze komunlstov,
clani medobCinskega sveta ZK in
clani republl!lke konference ZK.
Raz~irjena seja obcinskega komiteja je vsekakor pornenila kriticni obracun dela ob uresnlcevanju pisrna tovarll!a Tita in Izvrsnega biroja predsedstva ZKJ
ter stali!lc 29. seje CK ZKS, po·
kazala pa je tudi doloeena od·
stopanja v uresnieevanju sprejetib stali!lc ter po temeljiti razpravl nakazala ter opredeilla naIoge v prihodnje. V akciji se
izpricuje enotnost komunistov
ne glede na to, kje delajo, zato
rnoramo v naslednjem obdobju
v vseh sredinah sprott preverjati,
kako posamezni komunistl uresnicujejo sprejete sklepe in stali!lea V vseh osnovnih organizacij'llb je treba ponovltl 29. sejo
CK ZKS. Preveriti rnoramo na~o
idejno in akcijsko enotnost do
uresnicevanja zastavljene politl·
ke in sklepov, kl so jib sprejele
osnovne organizacije Zveze komunistov.
J .Hren

Iz Tovarne pohi!ltva Cerknica

Seja ·sveta komunistov
Svet komunistov Bresta je na
svoji zadnji seji razpravljal o
treh pomembnih zadevah:
- o delu komunistov ob ustanavljanju TOZD,
- o organiziranosti kornunistov na Brestu in ustanovitvi nekaterih komisij pri svetu,
- o organiziranosti in aktiv·
nosti aktivov Zveze mladine na
Brestu.
Svet komunistov je sprejel
sklep, da se v soboto, 14. julija,
sestanejo vsi komunisti Bresta
na 3. zboru, ki mora obdelati
predvsem nasledn.ia vpra!lanja o
organiziranju TOZD na Brestu:
- osnovna politicna Wtodi!lca
za odnose rned TOZD (vsebina
samoupravnega sporazuma);
- obllke solldamostnega nacela med TOZD, ki mora zagotovltl dolgoroeno vamost vseb za.
poslenih;
- rnoinosti povezovanja delovne organixacije in TOZD Bresta
v visje integracijske skupnostl;
- nastopanje TOZD nasproti
druZbenim skupnostlm (krajevni
skupnosti, obcini in drugim);
- odnose rned proizvodnimi
TOZD in med slmbami in enotami, ki so skupnega pornena za
vse TOZD, ter samoupravni po·
lozaj delavcev v teb dejavnostib;
- sistern samoupravljanja v
TOZD;
- sistem delovnih enot in njihov polozaj v TOZD;
- sindikat kot politicno silo v
sistemu samoupravljanja v TOZD
in delovni organizaciji;
- odgovomost komunistov in
organizacij Zveze komunistov za
osve!lcanje delavcev in za ustvarjalno vlogo pri uveljavljanju kvalltetnej!le stopnje samoupravnih
odnosov.
Svet je ustanovil tudi naslednje komisije, ki naj proucujejo
politicno vsebino s svojega delovnega podrocja, opozarjajo na

neresena vpra.Sanja in pripravljajo gradivo za seje sveta in za
zbore komunistov:
- komisijo za informiranje,
ideolo!lko in politicno izobrrlevanje clanstva in kolektiva (predsednik Franc Hvala, clana Bozo
Levee in Tone Bavdek) ;
- kadrovsko komisijo (predsednik Rado Udovic ter clana
Karl Bahun in Tone Lovko);
- komisijo za proueevanje gospodarsklb rezultatov in medsebojnib
odnosov
(pred sednik
Franc Zigmund in clana J oze Sepec in Tone Kebe) .
Ob razpravi o druzbeno politicni tezi delovanja Zveze mladine n a Brestu je svet v soglasju z vodstvi aktivov sklenil, da
se na ravni d elovne organizacije
ustanovi koordinacijski odbor aktivov Zveze mladine Bresta, ki
naj se do konca junija konstituira in oblikuje program skupnega deJa mladine.
Med pomembnejsimi sklepi iz
razprave pod »razno« je se ta,
da mora kadrovska slmba prek
krajevnih politicnih dejavnikov
do zacetka solskega dela pregledati moralno, politicno in svetovnonazorsko usmerjenost Brestovih stipendistov in te .kriterije
upo~tevati tudi ob dodeljevanjih
novih ~tipendij. Hkrati je svet
nazpravljal tudi o sklepu delavskega sveta TP Cerknice, ki
ob dodeljevanjih socialnih pomoci ni ravnal v skladu s socialno
politiko, ki jo zasleduje Zveza
komunistov.
Svet komunistov je sklenil, da
mora osnovna organizacija razpravljati o odgovornosti komunistov, ki so vplivali na tak~no
odlocitev ali jo dopustili in, da
je treba doseci povrnitev izplacane socialne pomoci, ki ni bila
v skladu s politiko Zveze komunistov.
J. Praprotnik

Predstavniki avstrijskih
sindikatov na Brestu
Pred dnevi se je na Brestu mudila delegacija sindikalne organizacije delavcev lesne nidustrije
iz avstrijske Koroske. Z njo so
bili tudi predstavniki slovenskib
sindikatov, med njirni predsednik sindikata delavcev industrije in rudarstva tovaris Stjepan
Saubert.
Ker so bili obiskovalci lesarji, nekateri tudi iz neposredne
proizvodnje, so si s posebnim
zanimanjem ogledali proizvodne
prostore Tovarne pohgtva Cerknica. Rekli so, da so bili ob
ogledu nadvse preseneeeni, saj
tako velike tovarne pohi!ltva ~e
niso videli. Izrazili so tudi zacudenje, kako j e moe ucinkovito
organizirati tako obsefno in raznoliko proizvodnj o, ko t jo ima
Brest.

Po ogledu nasih izd elkov in
Puntarjevib skulptur v salonu
pohistva, ki je nanje zapustil zares lep vtis, je bil krajsi prijateljski razgovor. Gostje so se
znimali predvsem za organiziranost nasih sindikatov, za samoupravne odnose v na!lih delovruh organizacijab in posebej
na Brestu, zlas ti pa za nase
ustavne SP.remembe in polozaj
neposrednih proizvajalcev v sedanjih in prihodnjih druzbenih
odnosih pri nas.
Po koncanem obisku so uradno
povabili predstavnike Brestovega sindikata, na.i jim vrnejo
obisk in si ogle dajo nekaj njihovih lesno-indus trij skih podjetij .
B. Levee

BRESTOV OBZORNIK

3

LetoSnji izvoz

na . vzhod
1:e pred Ieti, ko smo zaceli izvazati pohistvo tudi v vzhodnoevropske driave, smo ugotovili, da je to trZisce perspektivno za prodajo
na~ega pohgtva za naslednjih nekaj let.
Dejstvo, da v teh dezelah standard nenehno raste in da lie nimajo
zgrajenih dovolj svojih Iastnih kapacitet, nas lie naprej spodbuja,
da intenzivno obdelujemo ta trli.Sea in tudl sodelujemo na vseh razstavah, sejmih in ostalih prireditvah, kjer prikazujejo in prodajajo
pohistvo. •

Trenutno imamo sklenjene prodajne pogodbe z vsemi dezelami
vzhodne Evrope, razen z Albanijo
in Bolgarijo, pa tudi v teh ze
imamo prve stike, saj se prav tako zavzemajo za nabavo jugoslovanskega pohistva.
In kaj je bilo sklenjeno konkretnega?
Za Madzarsko imamo sklenjeno pogodbo v vrednosti okrog
300.000 dolarjev za izvoz sobnega pohilitva Barbara in kuhinj
Vega-60. Odpreme so se ze zacele,
nekoliko smo le prekinili dobave
zaradi manjliih rekonstrukcij nekaterih elementov Barbare, sicer
pa posel tece normalno.
Za CelikoslovMko smo odposlali prve poskusne poliiljke Barbare, ki je na tem trZilicu zelo ugodno sprejeta; v obdelavi pa imamo
povecanje tega posla vsaj za trikrat.
Tudl na Poljsko smo izvozili
poskusno po5iljko Barbare in pricakujemo nova narocila.
Pred dnevi smo v vzhodnem
Berlinu podpisali pogodbo za prve dobave nasega pohistva v
Vzhodno Nemcijo v viliini 360.000
dolarjev oziroma skupaj za okrog
480.000 dolarjev. V tem primeru
gre za dobavo garnitur Barbara,
omar Claudia in kuhinj Vega-60.
Seveda je to liele prvo Ietosnje
narocilo za Vzhodno Nemcijo, ker
so realne momosti za realizacijo
najmanj se enkrat toliko nasega
pohiStva, predvsem pa kuhinj in
Barbare.

Seveda bo treba pri dobavah
paziti predvsem na kvaliteto in
taksno promptnost kakor doslej.
Pohistvo bomo Ietos izvozili tudi v Sovjetsko zvezo, vendar imamo do sedaj dokoncno sklenjenih pogodb le za okrog 200.000
dolarjev, kar je seveda le petina
vrednosti dobav v letu 1972. Seveda vsi posli za leto 1973 se niso
zakljuceni, vendar imamo sedaj
mofnosti za vkljucitev v vecje
posle le v tako imenovanih vezanih poslih, kl pa so nestalni in
najveckrat tudi ekonomsko manj
zanimivi od rednih poslov po blagovni listi.
Seveda obdelujemo vse moznosti in variante, ker imamo plasma n~ega pohistva za naso najpomembnejlio nalogo.
Verjetno ne bo odvec, ce seznanimo nase bralce tudi s teza'vami, ki nastajajo pri s.klepanju
poslov z vzhodnoevropskimi dezelami, na katere pa mi sami ne
moremo bistveno vplivati. Pri
tem gre predvsem za debalans
v medddavnem prometu, ki je
ravno letos v vecini primerov ne·
gativen za nalie partnerje in tako ne dobimo dovoljenja za izvoz
od nasih zveznih organov, ki so
dolini skrbeti za usklajevanje
meddriavnih obveznosti. Pr;' ze
omenjenih vezanih ooslih pa imajo vse poslovne niti v rokah tako imenovani , uvozniki«, kl pa
seveda skrbljo za svojo rentabilnost in se najveckrat ne ozlrajo
na zelje in momostj J?tOrebltne-

Brestov razstavni prostor na Salonu pohiStva

ZLATI SPOJ BRESTU

I

.I

Peti Salon pohistva v ljubljani je za nami. Brestov
nastop je bit uspesen, saj smo po odlocitvi zvezne zirije
dobili priznanje Zlati spoj .
Zi rija je podelila pet Zlatih spojev z naslednjimi utemeljitvami:
BREST Cerknlca - za ponovno uvajanje masivnega lesa
v proizvodnjo pohistva,
Dekorativna Ljublj ana - za visoko kvaliteto tapetniskega
blaga,
- Meblo Nova Gorica - za uvajanje sinteticnega materiala
v proizvodnji drobne opreme,
Stol Kamnik - za konstrukcijsko preprost in cenen proizvod sedez - lezalnik,
Stol Kamnik in prof. N. Kralj - za Rex garnituro, ki je se
vedno aktualen primer originalnega poceni in likovno uspelega pohistva.
.
Letos je bil prvic razpisan natecaj za opremo clovekovega
bivalisca FUTURA '73.
Na natecaj je prispelo kar 49 del, med njimi tudi prispevek
Brestovega oblikovalca Karla Potocnika, ki je prijavil VEG0-73 .

lzpopolnitev Brestovega proizvodnega programa ga partnerja, pa eetudl je t a iz
njihovega lastnega podjetja.
Kljub nekaterim tezavam, ki so
vcasih skoraj nepremagljlve, pri·
cakujemo torej tudi letos ugoden
izvoz v vzhodnoevropske dezele.
Razumljivo pa je, da moramo biti tudi v prihodnje intenzivno pri-

Vega '73

sotni na vseh Ietosnjih vamejsih
prireditvah v teh dezelah. Prav
zato bomo sodelovali v septembru na splosnem sejmu v Leipzigu v Vzhodni Nemciji, na sejmu pohilitva in opreme za dom
v Budimpesti in na posebni raz-

stavi pohistva v Moskvi, ki bo
v oktobru.
·
Vsekakor bomo tudi v pi-ihodnje posvetili temu trliScu vso
skrb, ker kljub vsem tezavam
pricakujemo lie dobre prodajne
rezultate.
F. Turk

Proizvodnja nove kuhinje
V TOVARNI POHISTVA STARI TRG PRIPRAVLJAJO NOVI
DOPOLNILNI PROGRAM KUHINJSKEGA POHISTVA VEGA-73

i. zeljo, da bi v proizvodni
program kuhinj skega pohistva
znova vnesli nekaj sve:Zine, smo
v BRESTU po daljsih raziskavah
domacega in tujega trga prisli
do ugotovitve, da kupci kuhinjskega pohistva zelijo nekatere
spremembe. Na osnovi pripomb
smo priSli do zakljucka, da si
mnogi zelijo kuhinjsko pohistvo,
ki bi bilo kombinacija umetnih
tvoriv in naravnega lesa.
Ne moremo sicer zanikati, da
je kuhinjsko pohgtvo, ki j e izdelano iz umetnih mas ,uJtrapasa«, izred.no prakticno predvsem zaradi preprostega vzdrzevanja (ciscenja) in pa seveda
tudi zaradi svoje trajnosti,
vendar pa imajo ta tvoriva
tudi svojo slabo stran. Stanovanju oziroma kuhi.njskemu prostoru, v katerem gospodinja prezivi vecji del dneva, ne dajejo
tiste topline in domacnosti, kat
jo nudi pohistvo iz naravnega
lesa. Tak izdelek, s katerim homo poskusali to pomanjkljivost
odpraviti, je v nasi tovarni ze
v koncni fazi pripravljalnih del
za proizvodnjo.
Posebna zanimivost tega izdelka pa ne bo samo v tern, da
bo spred.nja stran iz naravnega
lesa, temvec tudi to, da bo ta
les jelovina. Zakaj je to zanimivost? Prvic je v opredelitvi za
ta les, saj so z njim nasi gozdovi
precej bogati in zelimo to bogastvo oplemepititi ter ga plasirati na tuje trlisce, ne .pa da ga
prodajamo le kot deske ali celo
hlode, s cimer zelo hitro siromasimo nase gozdove.
Druga zanimivost pa je v tem,
da smo se odlocili za les, ki je
po svoji sestavi zelo podvrlen
krcenju in raztezanju, kar ima
za posledico, da mu je zelo tezko
dolociti pravilno vlaznost, s cimer nastajajo v proizvodnji velike tezave. Upostevati moramo
namrec to, da ima v stanovanju
ravno kuhinjski prostor zelo razlicno vlaznost v zraku in da
morata biti vlaga zraka in lesa
enaka, sicer pride do deformacije pohistva. Mislim, da o posledicah ni potrebno govoriti.
Upamo, da bomo na podlagi
nasih dolgoletnih izkusenj kot

predelovalci lesnih tvoriv le uspeli »ukrotiti« jib in jib prilagoditi
zahtevam.
Povdinska prevleka na sestavnih delih iz jelovine je obdelana
z laki, ki so odporni proti vlagi
in kislinam, kar prepreeuje razkrajanje in omogoca preprosto
Ciscenje.
·
Zgornja, tako imenovana delovna plosea stojecih omaric ima
to posebnost, da je povdinsko
poleg svojega izredno lepega videza tudi zelo trd.na in odporna
proti mehanskim poskodbam,
kar je za to zvrst pohiStva zelo
pomembno.
Na koncu se nekaj besed o
prvih vtisih oziroma o zanimamanju na trgu za VEG0-73.
Maja letos je BREST na med-

narod.nem sejmu v Londonu poleg ostalih izdelkov r<!zstavljal
tudi VEG0-73. Poleg priznanj in
pohval od samih obiskovalcev
sejma je bilo tudi veliko zanimanja posameznih trgovskih podjetij, s katerimi se ze pogovarjamo
za narocila. Veliko zanimanja
za take izdelke pa je tudi na
ostalih trli~cih zahodne Evrope.
Na SALONU POHISTVA v
Ljubljani smo v sestavu jelovega
programa dobili veliko priznanje ZLATI SPOJ. Najvecje priznanje pa so nam dali obiskovalci SALONA, ki so z velikim zanimanjem ocenjevali izdelek in
prispevali tudi nekaj kriticnih
pripomb, ki jih bomo pri funk"
cionalnem in oblik.ovnem izpopolnjevanju izdelka s · pridom
upostevali.
D. Plaz

Razlicne poti
PLENARNI SESTANEK DELEGATOV ORGANIZACIJ ZDRU1:ENEGA DELA LESNE INDUSTRIJE SLOVENIJE
Sredi junija je svet za gozdarstvo in lesnopredelovalno industrijo pri slovenski Gospodarski
zbornici sklical plenarni sestanek
delegatov organizacij zdru:lenega
dela lesne industrije Slovenije.
Poglavitni namen sestanka je
bil, da bi ob izmenjavi izkusenj
iz razlicnih podjetij pospesili
uresnicevanje ustavnih dopolnil,
predvsem
ob
ustanavljanju
TOZD in oblikovanju samoupravnih sporazumov o zdrufevanju.
Poleg tega je razprava tekla tudi
o predosnutku novega statuta Gospodarske zbornice Slovenije.
V razpravi je bilo ugotovljeno,
da so zaradi razlicne organizacije
podjetij poti samoupravnega
sporazumevanja dokaj razlicne in
da mora vsaka delovna organizacija zase temeliito prouciti svoje notranje ekonomske odnose.
Ob primerih Slovenijalesa, Bresta in LIP Slovenj Gradec je bilo videti, da dobiva uresnicevanje . ustavnih dopolnil cedalje
bolj otipljivo vsebino, ob cemer
pa se porajajo tudi mnoge- ze-

lo sorodne tezave. Le-te se pojavljajo zlasti tam, kjer so uresnicevanje ustavnih dopolnil vzeli
formalisticno in premalo proucili medsebojna ekonomska razmerja. 1:al tudi sedanja zakonodaja, ki dozivlja skoraj vsakodnevne spremembe, ne daje dovolj trd.ne pravne osnove za oblikovanje novih samoupravnih
odnosov.
Tudi v razpravi o predosnutku
statuta Gospodarske zbomice je
bilo ugotovljeno, da bo potrebno
predvsem spremeniti staro miselnost, saj poskusa statut prenesti
duha ustavnih sprememb tudi v
delovanje zbornice. Gospodarska
zbomica Slovenije bo splosna samoupravna skupnost zdruZenega
dela na podrocju gospodarstva v
SR Sloveniji za skupno obravnavanje vprasanj, usklajevanje interesov in samoupravno sporazumevanje o gospodarjenju, razvoju in drugih gospodarskih zadevab.
B. Levee
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Konstituiranje
delovne
•
•
•

organtzaciJe
v vee clankih smo ze govorili
o vsehini sprememh v zvezi z
organiziranjem temeljnih organizacij zdruzenega dela (TOZD),
manjka pa nam se natancnejsa
opredelitev izraza »konstituiranj e« s pregledom nalog, ki nas
v zvezi s t ern cakajo v okvini
podjetja.
Letos aprila je zvezna skupscina sprejela zakon 0 konstituiranju organizacij zdrufenega de:
la in njihovem vpisu v sodni
register. Stotrideseti clen tega
zakona nedvoumno doloea, da
morajo vse delovne organizacije
opraviti konstituiranje do 31. decembra 1973. Konstituiranje samo pomeni dokaj natancno izvedbo vrste pomembnih nalog.
Sam zakon, ki smo ga omenili,
pravi v svojem 30. clenu takole:
»Konstituiranje delovne organizacije je v tern:
1. da se organizirajo temeljne
organizacije zdrufenega dela sprejme sklep o organiziranju t emeljnih organizacij, sp rejme zacasni statutarni sklep temeljne
organizacije in izvoli delavski
svet, ce delavci v t emeljni organizaciji odlocajo, naj dolocene
funkcije upravljanja izvrsuje ta
organ;
.
2. da se sklene samoupravm
sporazum o zdrufevanju v delovno organizacijo in izvoli delavski svet oziroma drug ustrezen organ delovne organizacije;
3. da se sprejmejo statuti temeljnih organizacij v skladu s
samoupravnim sporazumom o
zdrufevanju v delovno organizacij o.
Ker se trenutno najbolj ukvarjamo prav z deli okrog organizi·
ranja TOZD, si oglejmo, kaj skriva v sebi tocka 1. citiranega elena:
- Najprej je treha izdelati poseb no analiza, ki naj ugotovi za
posamezne dele podjetja, ce imajo · ustavne pogoje za organiziranje TOZD (analiza izdelajo posehne komisije - delegati iz delov podjetja).
- Ce delavci v delu podjetja
ugotovijo, da so dani pogoji za
organiziranje TOZD, sprejmejo
sklep o organiziranju take enote.
Sklep, k i mora vseb ovati ime in
sedez TOZD, dejavnosti TOZD in
poohlastilo doloceni osebi, sprejmejo delavci neposredno in ena·
kopravno z vecino glasov vseh
delavcev dela delovne organizacije, ki se organizirajo kot TOZD.
- Gornji sklep mora enota, ki
ga je sprejela, poslati v osmih
dneh vsem delom podjetja, ki so
se ze proglasili (s sklepom) za
TOZD oziroma, ce se se niso,
vsem delom podjetja, ki pomenijo delovno celoto (npr .: po.
slovnim e notam).
- Prav tako je treha sklep o
organiziran iu vpisati v obliki
predzaznamhe v sodni register
in bkrati priloziti z zakonom doloceno dokumentacijo.

- Delavci ostalih TOZD (ene
ali vee njih) lahko v 30 dneh po
prejemu sklepa sprozijo spor zop er enoto, ki se zeli organ:izirati kot TOZD, ce sodijo, da ta
enota ne izpolnjuje ustavnih pogojev.
Spor resuje ustavno sodisce.
- Sklep o organiziranju TOZD
postane dokoncen, ko pretece 30
dni, ce ni sprozen spor oziroma,
ko je izdana odlocha u stavnega
sodiSea.
Po izvedhi nalog po gornjem
postopku pridohi TOZD pravico
sklepati samoupravne sporazume z drugimi temeljnimi orga-

nizacijami. Poleg tega labko
sprejme statutarni sklep in si
izvoli delavski svet.
Vee o sprejemu sporazuma in
statutov bomo spregovorili kdaj
drugic. Danes povejmo le se, da
so bili pri nas ze v celotnem
podjetju sestanki delavcev, na
katerih so razpravljali o bliznjem
ustanavljanju TOZD. Komisije, ki
jib sestavljajo delegati .enot, pa
so zadoltene, da skupno s komisijo podjet ja in s strokovnimi sluzhami izdelajo do srede
meseca julija analize o zadostitvi
posameznih enot ustavnim pogojem. Na p odlagi analiz in razprav, ki jih bodo spodhudile,
se homo nato lahko dokoncno
opredelili, koliko in koliksnih
TOZD bo v podjetju.
Z.Zahukovec

V novih pogojih -

vecje pravice in obveznosti

Javna razprava o organiziranju TOZD
Na osnovi zakljuckov s skupne seje vseh komisij za uresnicevanje ustavnih dopolnll je blla v drugi polovici junija v celotni
delovni skupnosti Bresta organizirana javna razprava o organlziranju
TOZD. Zamisljena je blla kot zadnja faza v informiranju v smislu
ustavnih dopolnll.
Objavljamo krajse informacije o poteku teh razprav, zal ne iz
vseh poslovnih enot, ker nam jih nekateri sodelavci kljub dogovoru
niso posredovali.

Tovarna pohistva
Cerknica
Komisija za uresnicevanje
ustavnih dopolnil v Tovarni pohistva Cerknica je z delom pricela
v aprilu. Na prvem sestanku
je komisija najprej sama proucila ustavna dopolnila in zbir·
ko zakonov o zdrufenem delu.
Pri kasnejsem delu pa se ravna
po nalogah, ki so bile sprejete
na skupnem sestanku centralne
komisije in komisij poslovnih
enot za uresnicevanje ustavnih
dopolnil. Vsi clani poslovne enote so dobili teze za ustanovitev
t emeljnih organizacij zdrufenega dela, ki jih je pripravila
centralna komisija. Tudi z drufheno-politicnimi organizacijami
p oslovne enote je imela komisi·
ja z7 javno ra~p:avo o ust~a-y:
ljanJu
temelJnih
orgam zaClJ
zdruzenega dela. Na tern sestanku smo se tudi dogovorili, kako
homo organizirali javno razpravo z vsemi clani kolektiva. Prva
javna razprava o temeljnih o:g!i·
nizacijah zdruzenega dela, k1 Je
bila 19. junija, je hila qrganizirana z mnozicnimi sestanki po
ekonomskib enotah. V uvodnem
delu je hilo delavcem najprej
obrazlo:Zeno, kaj nam prinasajo
ustavna dopolnila, kaj je t emeljna organizacija zdruzenega dela
in kaksne pravice in dolmosti
bodo imeli delavci v novo u stanovljenih temeljnih organizacijah zdrufenega dela. Vsi delavci
so pozorno poslusali uvodoe razlage o TOZD, kar nam dokazuje,

Na Salonu pohi§tva je bilo za Brestove izdelke veliko zanimanja

da so zainteresirani za njihova
organiziranje in poglohljeno samoupravljanje. Prav gotovo pa
je samo ena javna r azprava premalo, da bi v celoti spoznali vse
sp remembe, ki jih prinasajo
ustavna dopolnila.
V javni razpravi so delavci
postavljali predvsem nasledoja
vprasanja:
- Kako bo z odplacevanjem
investicij, ki so bile v preteklib
letih, in sicer po poslovnih enotah in za skupne investicije?
- Kako bo z nasimi skupnimi
slufbami?
- Izrecena je bila bojazen, da
bodo te spremembe se povecale
stevilo rezijskih delavcev, ob
ugotovitvi, da j e rezija ze sedaj
zelo visoka.
Na vsa ta vprasanja so bili
p osredovani ze delni odgovori.
Bolj podrohno pa se bodo l;illko z njimi seznanili ob analizi,
ki jo bo potrebno pripraviti do
13. julija. Za pripravo, analize so
izvolili 9-clansko komisijo za organiziranje temeljne organizacije zdrulenega dela. Komisija je
dobila nalogo, da nadaljuje z zacetim delom, da bo pravocasno
izdelana analiza, o kateri bo tudi
javna razprava. Preprican sem,
da bo porebno se veliko dela z
vsemi clani kolektiva, da bi bili
cimbolj seznanjeni s spremembami samoupravnega sistema.
J. Lipovec

Tovarna pohistva
Martinjak
Po sestanku z drufheno politicnimi organizacijami je bila
13. junija v Tovarni pobiStva
Martinjak organizirana javna
razprava o ustanavljanju TOZD.
Razprava je zajela vse delavce
in je hila organizirana dopoldoe
in popoldne po nekaj ekonomskih enot skupaj, t ako da je
sodelovalo primerno stevilo zaposlenih.
Razpravo so vodili clani komisije za uresnicevanje ustavnih
dopolnil.
Najprej so pojasnili »Teze za
ustanovitev TOZD«, ki so jih dohili vsi clani kolektiva. Nato so
delavci sogla~ali z ze imenovano
petclansko komisijo za uresnicevanje ustavnih dopolnil.
Na splosno razprava ni posebno zazivela, kajti to j e hil le
u vod v sir8o akcijo. Po· izdelavi
ekonomske anaHze za posamezne
poslovne enote, samoupravnega
sporazuma in pravilnikov ho vee
momost za predlaganje - odlo-

canje. Kljuh vsemu javnemu obvescanju (tisk, televizija in podobno) obveseanje v podjetju ni
bilo povsem i asno, kaj prina~a
u stanavljanje TOZD oziroma, kaj
je smisel ustavnih dopolnil. To
pa delavce posebej zanima. Za
taksno razlago se bodo morale
komisija in p oliticne organizacije se bolj zavzeti. Izrafena je b ila
tudi bojazen, da bo v prihodoje
manjsa odgovornost vodilnih delavcev in vecja neposredna prO·

izvajalcev v sistemu samoupravljanja.
S predlaganimi TOZD soglasamo, v.prasljiv pa je polozaj skupnih strokovnih slufb, ki bi morale biti tako organizirane, da
bodo odgovorne za uspebe prihodnjih TOZD.
V poslovnem prometu navzven
n aj nastopa podjetje kot do sedaj, solidarno odgovornost m~d
posameznirni TOZD pa narekuJe
ta p reteklost in sedanje stanje
podjetja.
M. Gersak

Skupne strokovne sluzbe
v okviru sirsih razprav in priprav na organizacije TOZD v
BRESTU sta v skupnih strokovnih slufbah doslej o tern razpravljala osnovna organizacija
Zveze komunistov in zbor delovne skupnosti. Oboje je bilo bolj
informativnega znacaja in se za·
to ni razvila sirsa razprava.
Dosedanje razprave, pa tudi
teze komisije centralnega delavskega sveta za ustanovitev TOZD
v BRESTU k afejo, da je pri organiziranju SKS glede na pogoje
za ustanovitev TOZD vee dilem
in neresenih vprasanj . Polofaj
skupnih strokovnih slufb je v
primerjavi z ostalimi poslovnimi
enotami specificen, ker se tu
opravljajo skupne zadeve za vs~
proizvodoe enote BRESTA (naJ
bo t o za sedanje poslovne enote
ali pa prihodnje, ne glede, ka-

tere TOZD), pod te skupne zadeve pa so zdrulene razlicne
dejavnosti, razlicne ne le po svoji
funkciji, ampak tudi glede na
momosti, ustvarjanja in u gotavljanja dobodka. Konkretnih resitev 0 prihodoji organtiziranosti
v statusu skupnih slufh nam dosedanje razprave se ·niso dale.
Je predlog, da bi bile skupne
slufbe organizirane kot TOZD, v
okviru. katere bi bilo vee delovnih enot z vsemi samoupravnimi
pravicami. Izrazeno pa je h ilo
tudi mnenje, da glede na dolocila predloga nove ustanove SKS
nima pogojev, da bi bila samostojna TOZD. Izoblikovani predlog bo verjetno lahko dala ze
omenjena analiza, predvsem pa
javna razprava na osnovi te analize.
J .Frank

lzmenjava izkusenj
15. junija so se v Ljubljani
sestali racunovodje, pravniki oziroma delavci drugib poklicev,
ki pogloblj eno resujejo vpra8anja v zvezi z ustanovitvijo ter z
gospodarsko in. s~oupravn.o P?~
vezavo temelJmh
orgamzaCJJ
zdrufenega dela v lesni industrij.i Slovenije.
Posvet se je sukal ~Jasti o_kr~g
vprasanj, ki zadevaJo ure]anJe
ekonomskih razmerij med temeljnimi organi~acijam~ ~ iste~
podjetju, gledanih s stah sca knJlgovodske evidence. N~dalje je
bilo precej casa porabljenega tudi za osvetljevanje nejasnosti v
zvez.i s podrocja skupnih sluzh
in s samoupravnim polozajem
direktorja podjetja.
0 teh in o drugih vprasanjih
so seznanili udelezence posveta
predstavniki podjetij LIP Slovenj
Gradec, Mebla in Slovenijalesa.
Primerjanje stanja v podjetjih
vseh udelezencev je privedlo do
zakljucka, da se v skoraj vseh
podjetjih pojavljajo enake oziroma zelo podobne tezave. Delovne
skupnosti jib resujejo vsaka po
svoje, vcasih seveda tudi na nacine, ki so vprasljivi s staliSca
u stavnosti in zakonitosti, so pa

-- ------- ----------------------------------

vsaj po ocenah tistih, ki jib
sprej emajo, najprimernejsi v danem trenutku.
Z. Zabukovec

Pravnik
odgovarja
VPRASANJE:

Do nedavnega sem bil vajenec.
Ko sem opravil izpit za pomocnika, sem izpolnil pogoje za samostojno delo. Zanima me, od
kdaj dalje mi gre novi - visji
osebni dohodek: ali od doe, ko
sem opravil izpit ali od prvega
doe naslednjega meseca •po
opravlj enem izpitu.
ODGOVOR:
Osebni dohodek po novem vam
gre od prvega dne, ko ste priceli
delati na delovnem mestu, na katerega ste bill razporejeni z doloebo o razporeditvi v skladu
z novo pridobljeno delovno sposobnostjo.
Z. Zabukovec
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Nova organizaeija
skupnih strokovnih sluZb
S 15. junijem je zacela s sklepom sveta za koordinacijo poslovanja veljati nova organizacija v poslovni enoti skupnlh strokovnih
sluib. Izhodi§ea za novo organizacijo so hila predvsem v dosedanji
organizaciji, v njenih pomanjkljivostih, v potrebah po bolj§em
in hitrej§em obvladov~ju nara§cajoee proizvodnje in poslovanja
nasplob, v organski povezavi posameznih delovnih podrocij in da bi
cimbolj funkcionalno povezovali strokovni servis s proizvodnjo.

I
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Organizacija skupnih strokovnih sluzb se je ze veckrat spreminjala, prav gotovo pa se bo
tudi v prihodnje, glede na obseg,
zahtevnostj in pogoje poslovanja,
kadrovsko zaledje in podobno.
Skratka, organizacija je ziva materija, zato so tudi nekateri pomisleki o morebitni obdolzitvi
nove organizacije zaradi oblikovanja temeljnih organizacij zdruzen ega dela, odvec. Prav gotovo
pa je, d a glede na ze uteceno
samoupravno pot, ki se kaze v
popolni decentralizaciji upravljanja, v samostojnem oblikovanju in delitvi dohodka po sedmih
poslovnih enotah, ne bodo mogle
biti z u stanovitvijo TOZD na
Brestu tako revolucionarne spremembe kot morda v nekaterih
drugih organizacijah zdruzenega
dela.
S tern seveda ni receno, da n as
pri pravilnem oblikovanju in
iskanju oblik najbolj tvornega
sodelovanja vseh delavcev na podrocju samoupravljanja, oblikovanja in delitve rezultatov dela,
ne cakajo ~e velike naloge tudi
pri pravilnem oblikovanju in
organiziranosti sedan.iih skupnih
strokovnih sluib. Celotno delovno podrocje enote SKS se j e
sku~alo povezati v nekoliko mocnej~e sluzbe, da bi Cim bolje povezali delo v sami sluzbi, hkrati
pa dati vodstvenemu kadru moznost, da se bolj posveti organiziranosti in delovanju sluib.
Za koordinacijo dela bosta skrbela dva pomocnika. Pomocnik
glavnega direktorja za komercialno-tehnicno podrocje bo koordiniral delo med razvojno, prodajno in nabavno sluibo, pomocnik
glavnega direktorja za ekonomsko in splosno podrocje in ki je
hkrati direktor enote SKS, pa bo
koordiniral delo ekonomsko-financne, analitsko-planske, splosno-kadrovske in sluibe za avtomatsko obdelavo p odatkov.
Ker j e bila nova organizacija
SKS v javni razpravi po vseh poslovnih enotah, born omenil samo nekatere bistvene spremembe.
Razvojna sluzba je z novo organizacijo najbolj spremenjena.
Medtem ko je bila dosedanja dejavnost predvsem operativnega
znacaja, daje nova organizacija
poudarek razvoju Bresta. Prav
gotovo so z vsebino dela pri tako organizirani sluibi razvoja dane tudi moinosti za koordinirano
delo pri spremljanju in obvladovanju razvoja doma in v svetu.
Organizacija prodajne sluibe
se je v zadnjem obdobju nenehno izpopolnjevala in prilagajala
povecani prodaji. V okviru sluzbe so vkljucene vse dejavnosti
servisa prodaje in distribucije, z
izjemo skladisc, kjer nam prostorska ureditev za seda.i ne omogoca koncentraci.ie. Novost v
sluibi so samosto.ini referenti, s
cimer je dan poudarek vecji samostojnosti referentov do polovnih partnerjev in vecji prisotnosti teh referatov na samem
tdiscu. Novost ie tudi v tern, da
se sedan.ia sluiba primarne razdeli po delovnih podrocjih, prodaia v prodaio. nabava v nabavo,
s cimer bo predvsem vecja enotnost prodajnih in n;o bavnih nastopov na tdiScu. Pri nabavni
slu7.bi gre prav tako za uvedbo
samostoinih referentov. Novost
pa je predvsem v tern, da .ie v
so~las.iu s poslovnimi enotami
on~;1nh:irano pri nabavni sluzbi
ceTi t.ralno skladisce materiala za
vzdr7P.vanie, da bi bila vezava
srt-dstev manj sa.
J'.T::t ekonomskem in snlo~nern
podrocju je novost predvsem v
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dveh novih delovnih mestih, neposredno navezanih na pomocnika za ekonomsko in splo~no podrocje. Gre za delovni rnesti tajnika in pravnika. Delovno podrocje tajnika bo predvsem delo s
samoupravnimi organi, informiranje in splosni protokol na r avni podjetja. Podrocje dela pravnika pa b& zlasti strokovno vodenje sestave samoupravnih aktov in notranje arbitraze.
V ekonomsko financni sluibi je
spet dobila glede na drugacne pogoje obdelave prek sluzbe avtomatske obdelave podatkov svoje
mesto kontinuirana inventura.
V sluibi je vpeljano tudi delovno mesto referenta za zavarovanje. To je podrocje, ki zahteva
glede na veliko angaziranost
sredstev vee pozornosti.
Analitsko-planska sluiba se j e
osamosvojila predvsem zato, ker
je obseg dela s samostojnostjo
poslovnih enot znatno porasel.
Novost je zdruiitev splosne in
kadrovske sluzbe. V tej sluzbi je

novo delovno mesto socialnega
referenta in referenta za rekreacijo, kar je glede na velikost
podjetja ze nujno potrebno.
Sluiba avtomatske obdelave
podatkov je relativno nova in
usklajena s podobnimi sluzbarni
v ostalih podjetjih. Novost je v
prenosu delovnega podrocja standardizacije in tipizacije v okvir
te sluibe.
Organizacija SKS je torej sprejeta, tudi kadrovske zasedbe so
vsaj glede na sedanje kadre ze
opravljene. V prihodnjih dneb
bodo za vee prostih delovnib
mest objavljeni razpisi in razglasi. V dveh mesecih bo treba
uskladiti vsebino opisov delovnih
mest. Napraviti bo treba tudi nekatere p rostorske uskladitve,
urediti sistem podpisovanja odgovornih oseb v podjetju in v posameznih sluibah, prenesti nekatere zadeve v zvezi s podpisovanjem v poslovne enote, na primer
za potrosniske kredite in podobno.
Organizacija je torej sprejeta,
usp e~nost njenega delovanja pa
bo v dobrsni meri odvi sna predvsem od zavzetosti strokovnih
kadrov in cim tesnej§ega sodelovanja in povezovanja s proizvodnimi poslovnimi enotami.
D. Mlinar

Letosnje Brestove obveznosti
po druzbenih dogovorih
lzgradnjo pomembnih objektov s podrocja komunalnib ureditev ze nekaj let nazaj financiramo predvsem s pomocjo obca·
nov v obliki samoprispevka, s pomocjo gospodarskih organizacij
pa na osnovi druZbenega dogovarjanja. Za zbiranje sredstev s
samoprispevkom se obcani odlocajo na podlagi referenduma za
dobo petib let. Zbiranje sredstev
na osnovi dru.Zbenega dogovarjanja obicajno casovno sovpada s
samoprispevkom, ce se -sredstva
zbirajo za isti namen. Ce pa se
na ta nacin ureja financiranje
posameznih dejavnosti, pa se
sklepajo druZbeni dogovori tudi
za daljse obdobje. V naiii obcini
trenutno zbiramo sredstva na
osnovi samoprispevka v Lo§ld
dolini za izgradnjo osnovne §ole
v Starem tr~ in za izgradnjo vodovodnega omrezja za vasi, ki se
oskrbujejo iz cerkniSkega vodovoda, medtem ko je sklenjenih
druZbenih dogovorov ve~
Osnova za zbiranje sredstev s
samoprispevkom so mesecni neto osebni dohod.ki obcanov, visina prispevne stopnje pa je obicajno okrog 1,5 %. Gospodarske organizacije poravnavajo obveznostl po dru.Zbenih dogovorih
iz ustvarjenega dohodka, ugotovljenega za preteklo leto. Brestove obveznosti po dru.Zbenih dogovorih so v letu 1973 naslednje:
- Drufbeni dogovor za financiranje komunalne ureditve v Loski dolini obvezuje Brest do krajevne skupnosti Lo§ka dolina, da
letno prispeva na zauoslenega na
tern podroeju 120.000 din, kar
masa skupno 60.000 dinarjev.
- Pri zbiranju sredstev za
skupno financiranje teritorialne
obrambe v obcini Cerknica prispevamo na zaposlenega po 60.00
dinarjev oziroma znasa prispevek na leto pribliino 120.000 dlnarjev.
- V dru.Zbenem dogovoru za
izgradnjo vodovoda v Cerknicl
Brest orispeva Ietno 120.00 dinar·
jev. Dogovor nas obvezuje, da
nlacuiemo prispevek pet let, toliko kot tra.f a zbiran.fe . sredstev
s samonrispevkom obeanov.
Flnanciranje komunalnih
ureditev (asfaltlranje cest po
Cerknici, do Dolen~e vasi in Do·
lenjega jezera) je dogovorjeno ta·
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ko, da je Komunalno-stanovanj·
sko podjetje Cerknica najelo kredit, Brest pa ta kredit odplacuje.
Letna anuiteta znasa 199.000 dinarjev, doba odplacila kredita pa
je 8 let oziroma do leta 1978.
- V tern letu je bil sklenjen
druZbeni dogovor za financiranje
komunalne dejavnosti in za izgradnjo cest v obcini. Brest je po
tern dogovoru obvezen prispevati
v enkratnem mesku 461.900 dinarjev.
Poleg omenjenih dru.Zbenlh dogovorov financlra Brest se ostale
dejavnosti krajevnih skupnosti,
§olstva in drugih v obliki razlicnih dotacij iz sredstev sklada
skupne porabe. Tako je za tiste
krajevne skupnosti, ki nimajo
urejenega nacina financiranja z
dru.Zbenimi dogovori, predvidenih okrog 60.000 dinarjev dotacij iz sklada skupne porabe. Razdelitev teb sredstev je predvidena po kljucu stevila zaposlenih
na Brestu s podrocja posameme
krajevne skupnosti.
Za patronate osnovnim §olam
je predvidenih dotacij v znesku
40.000 dinarjev. Razdelitev sredstev je tudi tu po stevilu zaposlenih. Dotacije §olam obieajno
izplacujemo pred zakljuckom
solskega leta.
Letos je predvideno, da iz sklada skupne porabe delno flnanciramo popravilo odra in centralne kurjave v kinodvorani Cerknica v mesku 20.000 dinarjev. Sredstva pa bodo nakazana le pod
pogojem, da se ostale delovne organizacije v Cerknici prispevajo
preostali del sredstev.
lz vsega omenjenega je videti,
da Brest ze nekaj let nazaj sodeluje pri vseh akcijah v obcini,
bodisi na podrocju komunalnih
ureditev in gradnje §ol, bodisi
pri financiranju ostalib dejavnosti.
T. Zigmund
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Nove gradnje na Rakeku, obenem pa opozorilo, da bo treba za ureditev naselja se marsikaj storiti

Stanovanja in krediti zanje
Brest ima trenutno 124 druiinskih dvosobnih in trisobnih stanovanj, 15 enosobnlh in 75 samskih sob, ki so v pribliino 25
primerih prav tako zdruZene in
prirejene v zasilna druiinska sta·
novanja.
Po standardu ustreznih dru·
Zinskih stanovanj ·so med zaposlene razdeljena takole:
- proizvodni delavcl zasedajo 65
stanovanj,
- strokovni delavci zasedajo 52
stanovanj,
- usluibenci oziroma niZji stro. kovni delavci 7 stanovanj.
Enosobna stanovanja in samske sobe so razdeljene med:
- 64 proizvodnih delavcev,
3 strokovne delavce,
2 usluibenca.
lz pregleda je razvidno, da je
podjetje z gradnjo in z nakupom
dru.Zbenih stanovanj ze doslej
dokaj usklajeno resevalo oba pola potreb: socialnega in kadrovskega, ceprav ni moglo nikoli
nobenega re§iti v celoti.
Ce je razmer.fe med stanovanji,
ki jib je podjetje dodeljevalo
zaposlenim, uravnotezeno med
proizvodnimi in strokovnimi delavci oziroma se le rahlo nagiba
v prid proizvajalcem, so hila
sredstva, dodeljena za zasebno
gradnjo, ze doslej ptretemo razdeljena med delavce iz neposredne proizvodnje.
Od 131 zauoslenlh, kolikor jib
je v letu 1971 in 1972 dobilo
stanovanjsko poso.filo, je 100 delavcev iz proizvodnje (od teh 12
in~truktorjev in 88 neposrednih
fiziCnih delavcev), 25 posojil .fe
bilo dodeljenih strokovnim de·
lavcem in 6 niZjim strokovnim
oziroma administrativnim delavcem.
Skupno je bilo v omen.fenih
dveh letib razdeljenlh med teh

131 delavcev 3.007.000 din, najvi§ji stanovanjski kredit, ki je
bil doslej dodeljen na Brestu,
pa je maS-al 60.000 din, in sicer
ne glede na to, ali je bil dodeljen enkratno ali v vee zaporednih letih. Za leto 1973 je na
voljo 2.680.000 din, delavci pa
prosijo za 7.000.000 din. Poleg
tega 65 clanov delovne skupnosti
prosl za druZinsko stanovanje,
8 pa za samsko. Pri tern ~e ne
upostevamo tistih stanovanj, ki
jib zaradi najnujnejSih kadrovskih re§itev moramo ponuditi
kot osnovni pogoj, ce hoeemo,
da bo iskanje zunanjih strokovnih m oci sploh sm.iselno.
Svet za kadre je na zadnji
seji, kakor zahteva pravilnik, doloeil razmerje med sredstvi, ki
bodo letos zamenjana za nakup
druZbene gradnje, in med sredstvi, ki jib bomo razdeilli med
zasebne graditelje kot stanovanjska posojila.
Svet je pri tern uposteval letosnje momosti nakupa in se
odlocil za osem stanovanj, ki jib
nameravamo dobiti z razpisom.
Ob zadnji reorganizaciji skupnlh
sluib so namrec ostala nezasedena nekatera najpomembnejsa delovna mesta, ki jib bo treba v
najkrajsem casu nujno zasesti.
Ostalih 5 stanovanj naj bi dobiU
ze zaposleni delavci Bresta.
Za teh osem predvidenih stanovanj bo po orientacijskih cenab potrebno od§teti polovico
razpolozljivih sredstev; ostalo
polovico bodo dobili graditelji
lastnih stanovanj.
Svet za kadre je doloCil tudi
najvi§ji moZni kredit, ki naj bi
letos znasal 45.000 din. NajniZji
kredit za novogradnjo bo dodeljen v vi§ini 24.000 din in za
adaptacijo 12.000 din.
J. Praprotnik

Priprave za pohod mladincev
V pocastitev Dneva borcev bo
obcinska konferenca Zveze mla·
dine Cerknica v sodelovanju z
druibeno politicnimi organizacijami, obcinskim odborom Zveze
borcev in Zveze rezervnih voja§kih stare~in organizirala drugi
tradicionalni podhod po partizanskih poteh domicilnih enot Notranjske.
Brigada bo razdeljena na tri
cete, ki bodo nosile imena na§ih
domicilnih enot, in sicer Notranjski odred, Braciceva brigada in
JuriSni bataljon. Komandirji cet
bodo mladi iz Zveze rezervnih
voja~kih staresin.
Pot: ki bo dolga sedemdeset
kilometrov, bo tekla z Rakeka v
Begunje, Ralek, Krimo jamo do
Podloza, kjer bomo prvic prenocili. Nato bo zjutraj ob sestih
odhod v Loz, na Ulako, Kozarisce, Graj~evko in cez :2:upanov
laz v Babno polje. Po drugi nocitvi bomo nadaljevali pot cez
Poljane na Knezjo njivo, od tam
v Novo vas in Velike Bloke. Tam

bo se posebno zanimivo, ker bo·
mo skupno z vojaki jugoslovanske liudske armade izvedli napad. S tern bo :preizkusena budnost strazarjev m pripravljenost
udelezencev na presenecenja.
Cetrti dan bo· pohod do Grahovega in Martinjaka v Cerknico.
Tam bo slovesen zakljucek v sodelovanju s krajevno organizacijo Zveze borcev.
Pohod bo izpopolnjen s kulturnim programom, s srecanji z
nekdanjimi borci in obiski partizanskih mater. Pri vsakem spomeniku pa bomo polozili venec
v spomin padlim.
Med pohodom bomo izdelali
tudi tri stevilke Biltena. V Lofu
bomo obiskali muzej, pred Kr~
no jarno pa bomo posku~ali, kaksen je strateski pomen jame.
Seveda pa bodo vsak vecer prijetni taborni ognji, ob katerih
bodo druzabni veceri.
J. Grbec
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LJUDJE
Fani Kaksa je bila ena izmed morala se je umakniti pred dostevilnih mladih deklet, ki so de- macimi izdajalci in belogardisti.
lavale v narodnoosvobodilnem Sla je v Ljubljana k sestri, kjer
boju v najtezjih dneh nase zgo- je navezala stike s partizani. Je·
dovine. Ker smo ravno pred praz- seni leta 1943 je odsla v partizanovanjem · Dneva borca, smo iz- ne, pridruzila se je Soski brigabrali prav njo, da jo predstavi- di, ki se je kasneje preimenovala
mo v rubriki »Nasi ljudje« in da v udarno BazoviSko brigado. Kos t ern sestavkom istocasno tudi mandant brigade je bil Srb, stacestitamo vsem borcem.
rojugoslovanski oficir, komisar
Fani Kaksa dela v Tovarni po- pa je bil Drago Kosmrlj. Se isti
histva Cerknica v furnirnici na dan, ko je prisla v partizane, je
stroju za sirinsko lepljenje fur- morala obvezovati ranjence, kajnirja. Vee let je ze na tern delov- ti brigada se je spopadla z Nemnem mestu. Osmo leto tece, kar ci. Slo je za va:Zno postojanko na
se je zaposlila v tovarni. Zaradi Gorenjskem. Brigada se je najdrugih okoliscin in clru.Zinskih vec zadr:Zevala v okolici Idrije,
razmer se ni mogla zaposliti prej. kjer je bilo v tistem casu najbolj
Sicer pa je bila prva povojna le-· vroce. Pokalo je na vseh straneh.
ta zaposlena. Njena prva zaposli- Kmalu so jo poslali na tecaj za
tev je bila v Zenici v Mestni bol- bolnicarje, ki je bil v neki samotnisnici. Zaposlila se je na delov- ni hisi nad Basko grapo. Po osvonem mestu bolniske sestre. Pod- boditvi je Fani koncala se viSji
lago za to delo je pridobila v . tecaj za prvo pomoc v Beli Krapartizanih. S tiri leta j e bila v Ze- jini.
nici. Tam je koncala tudi mediNajbolj zivo se tam spominja
cinsko solo.
bojev z Nemci. Skupaj s tovarisi
je sla v neko primorsko vas organizirat miting in navdusevat fante
za partizanske
vrste. Zaradi izdaje pa so
Nemci vas obkolili. Bataljon
Rusov, ki je bil na polozaju,
Nemcev ni mogel zaustaviti. Bilo
je strasno. Partizani so se borili
do konca, vendar so bili Nemci
stevilcno premocni. Padlo je veliko partizanov, tudi komandant
bataljona je bil zadet. Tovarisica,
s katero sta skupaj bezali, je hila hudo ranjena in Fani ji je nudila prvo pomoc. Toda Nemci so
bili v neposredni blizini, zato se
je morala skriti. Skocila je cez

plot, se skrila za zivo mejo in se
ob njej priplazila do neke drvarnice, v kateri se je skrila na podstresje. Opolnoci, ko je streljanje ponehalo, je . v neki hisi prosila, naj jo skrijejo. Kmet jo je
vso onernoglo skril v podstresno
sobo. Toda Nernci so pretaknili
vse. PriSli so tudi v to sobo in jo
nasli. Toda gospodinja se je razburila nad Nernci, ces naj hcerko pustijo na rniru, saj je kornajda zaspala, ker jo je vso noc bole! zob.
Cez nekaj dni je sla z nekim
dornacinorn skozi blok postojanke. Pri legitirniranju se je izgovorila, da so ji dokumenti zgoreli. Srecno je priSla do tetinega
doma. Tam je bila prav takrat
Presernova brigada, kateri se je
pridru:Zila in se tako spet vrnila
v svojo brigado.
Leta 1944 se je brigada zadrzevala v Trnovskem gozdu. Nenehno se je bojevala z Nemci. Ko
je nudila prvo pomoc teze ranjenemu partizanu, jo je zadelo v
nogo. Takoj so ji pomagali. Pomoc ranjencem je bila vedno organizirana tako, da je bila prevezovalnica blizu polozajev. Zaradi rane na nogi so jo poslali v
bolniSnico, ki je bila v nekern
skritem kraju blizu meje.
:Z:ivo se spominja tudi grozot
in obupa ranjencev ob evakuaciji
iz bolniSnice Franje, ki je bila
izdana.
Iz bolnisnice se ni vee vrnila v
brigado, ampak je bila dodeljena podrocju. Jeseni 1945 pa je
bila demobilizirana.
J. Klancar

~ -~~ .: ~j:;i; .:'~]J./:-·:- ~·:-f->:i~·~~i§~

~-.

Letosnji maturanti -

nova garancija Brestovcev

Se ena generacija
tehnikov
.
OB ZAKLJUcKU LETOsNJEGA SOLSKEGA LETA
v teh dneh koncuje solanje jeseni na maticni soli v Ljub:
22 dijakov - lesnih tehnikov na ljani.
nasi soli z maturitetnim spriceTa letnik ni dozivel hujsega
valom bodo dobili dokazilo zre- odziva, saj se je v prvi letnik
losti. Potem se bodo njihova po· vpisalo 30 dijakov, vecina pa je
ta razsla
prenehala ze v prvem letu soNekateri se bodo zaposlili, ne- lanja.
kateri pa bodo odsli studirat v
Tudi s cetrto redovalno kon·
visokosolska srediSca, saj postaja
vse bolj ocitno, da postaja sred- ferenco za tretji letnik srno lahnjesolska strokovna izobrazba ko zadovoljni. Od 25 dijakov jib
je razred izdelalo 22, trije pa
premajhna stopnja za vidnejso
uveljavitev pri delu in v zivlje- imajo po en popravni izpit. Tako
nju tudi pri nas.
je skoraj ze gotovo, da bodo
Zakljucni izpit opravlja 20 di· solanje lahko uspesno dokoncali
jakov. Eden je mature oproscen vsi, ce ...
zaradi odlicnega uspeha, ena div prihodnjern solskem letu hojakinja pa bo opravljala maturo
mo znova odprli ~olska vrata
generaciji mladih, da bi si tako
v prihodnje zagotovili stalnejsi
dotok strokovnih kadrov.
Iz dosedanje prakse postaja cedaje bolj ocitno, da narn tehniska sola ne daje sarno tehnikov,
njih aktivnih dru:Zbenih delavarnpak tudi sposobne mlade ljucev ter solo samoupravljalcev.
di, ki jih lahko posljemo nadaNajvecja vrednost teh brigad
ljevat
studij. I z letosnjih zelja
je bila v njihovi mnozicnosti, v
njihovi samoorganiziranosti in v so to lesna, ekonomska, arhitektern, da je mladina v rezultatih tura, organizacija in strojna fa·
skupnega prizadevanja lahko vi- kulteta.
dela in otipala druzbeno koristDoslej se je v prvi letnik. vpinost svojega dela, cesar v sedanjih lahkotnih in ljubiteljskih salo 30 dijakov in so sprejeti vsi.
oblikah svojega delovanja ne moProstora je se za 5 dijakov.
re najti.
Sprejemarno tudi dekleta.
Ne samo seminarJI m filozofiF. Tudic
ranje, skupno dru:Zbeno koristno
delo, to je tisto, ·kar bo tej mladini spet vrnilo potrebno zavest
in utrdilo njen polozaj v druzbi
in na Brestu tudi.
Ne moremo pricakovati senzacionalnih rezultatov mladinskega
dela ze jutri. Morda je pa vendarle napravljen prvi korak, ko
smo se dokoncno dogovorili, da
tudi mladina Bresta ustanovi
koordinacijski organ, ki utegne
V poletnem susnem obdobju je
okrepiti njihovo moe in enotnost
nastopov, hkrati pa ob pornemb- pred pozarom ogroz!mo vse tonih dru:Zbenih akcijah skupaj z varnisko podrocje; skladisce za.
drugimi zavestimi dejavniki ak- ganega lesa, gotovih izdelkov, sitivno ponudijo svoje zdru:Zene
mlade sile v razresevanj e ne le losi zagovine, posebno pa se la·
svojih mladinskih, ampak vseh kirnica in skladisce vnetljivib
vprasanj, ki zadevajo danasnji snovi. Ne bo oP,vec, ce tudi po
in jutriSnji dan nasih kolektivov. tej poti opozorimo na se vecjo
J. Praprotnik
pozornost vseh zaposlenih, da ne
bi prislo do morebitnih pozarov.

Mladina na Brestn

Leta 1948 se je v Mariboru po·
roCila. Zaradi slabih stanovanjskih razmer sta se z mozem kmalu preselila v Titove rudnike v
Banovice. Leta 1952 pa se je vrnila v Cerknico, kjer se je za stalno naselila.
Sredi leta 1943 so jo aretirali
Italijani. Vzeli so jo od dela na
senozeti. Takrat so Italijani pozaprli vee deklet. Obtoznica jo je
bremenila, da je sodelovala z
Osvobodilno fronto, da je trosila
letake, ki so pozivali prebivalstvo
k uporu. Zaprta je bila v Ljub·
ljani, v sodnijskih zaporih. Po ka·
pitulaciji Italije, 8. septembra
1943, so .io Nemci, ki so takoj
okupirali Ljubljana, izpustili. Sla
je domov. A ni bila dolgo doma,

TECAJI ZA
POLKVALIFIKACIJO TUDI
V CERKNICI
Tovarni pohistva Cerknica je
bil enodnevni tecai za pridobitev polkvalifikacije za posamezna delovna mesta. Organizirane
so bile · tr.i skupine, in sicer: za
II. strojno, za nanos ploskovnih
elementov in za monta:Zo. Teh
predavanj so se lahko udelezili
le tisti delavci, ki so zaposleni
v · lesni stroki najmanj pet let,
na· enem delovnem mestu tri leta
in da so starejsi od trideset let.
Predavanja so bila prilagojena
za posamezne oddelke. V mislih

Svet komunistov Bresta je na
zadnji seji razpravljal tudi o aktivnosti aktivov Zveze mladine
I).a Brestu. ·
Ni slucaj, da smo to tematiko
postavili na dnevni red hkrati
z osrednjo vsebino vloge subjektivnih sil ob ustanavljanju
TOZD. :Z:e v prejsnji stevilki smo
ob obravnavanju osnovnih ciljev
TOZD opozorili na pomembnost
vloge vseh treh politicnih organizacij Bresta, sindikatov, Zveze
komunistov in Zveze mladine,
zdaj je pa zadnji cas, da se vse
te organizacije organizirano in
delovno vkljucijo v ustvarjanje
novih odnosov, ki naj dobijo
svojo zakonsko veljavo v samo-

imam osnove tehnologije, obdelavo les~ in varnost pri delu.
Enotna predavanja pa so bila za
studij dela in casa ·ter TOZD in
nove ekonomske odnose.
Predavanj se je udelezilo prib1i:Zno 90 zaposlenih. Za ostale,
ki irnajo ornenjene pogoje, pa
bodo predavanja organizirana v
jeseni. S predavanji in snovjo,
s katero so bili seznanjeni, so
bili slusatelji zadovoljni. Na koncu so dobili spr.icevala za polkvalificirane delavce za posamezna delovna mesta, na kateril;l delajo.
A.Otonicar

upravnem sporazumu, ki ga bodo sprejele TOZD in prav tako
v statutih samih TOZD.
V razgovoru s predsedniki
niladinskih aktivov - manjkala
sta predsednika iz TP Martinjak
in TP Stari trg - smo lahko
razbrali rnarsikatero ugotovitev.
Zveza mladine se je na ravni
obcinske konference komaj formalno oblikovala in bo steklo
nekaj vode, preden bo sposobna
obvladati vsaj vecji del problernatike, ki prizadeva mladino v
nasi obcini.
Pribliino tako stanje je tudi v
aktivih Zveze mladine v podjetju.
Ugotovili smo, da Zveze_mladine
v podjetju ne predstavljajo mladi delavci, ampak ozka vodstva
aktivov, ki iscejo vsebino dela
predvsern v tistih dejavnostih
(sportu, kulturnem izzivljanju,
zabavnih prireditvah), ki so mladim ljudem vsec ali manj naravno in razvojno dane, da pa ta
sloj delavcev in delavk, ki predstavljajo v nasih delovnih kolektivih pomemben delez, ni osvescen in se manj organizirano
vkljucen v razresevanje druzbenih vprasanj v kolektivu, katerega clani so.
Njihov glas je dostikrat sibak
in premalo utemeljen, zato se
z n.i imi hitro opravi in tudi br:Z
najde dosti vzrokov za tasno ravnanie. Partijske in sindikalne organizaciie tudi se niso nasle pravega stika z mladinci, predvsem
ne v smislu aktivirania in idejnega vodstva, opozarjanja na delo, ki bi ga rnladina sama ali
pa druge organizaciie z njihovo
pomocjo la7.e opravile; niso nasle
pravel!a stika, cenra vso pri nekaterih osnovnih organizacijah
ze nekaj mesecev ustanavliene
komisije, ki so posebej zadolzene
za delo z mladino.
Videti je, da bo pomoc resnicno potrebna, pricakujejo jo
tudi mladi, vsaj njihova organizirana vodstva.
Hkrati pa bo potrebno povezati
nekaj ze starih, toda potrjeno
pozitivnih metod. Izbrati in forsirati bo treba taksne akcije, ob
katerih se mladina sama vzgaja,
v katerih sama sodi in vlada.
Desetletja nazaj smo se imeli
za tako solo brigade - solo mladinskih funkcionarjev in seda-

Varujmo
se pred
pozar•.

-

Ce bi hoteli ugotoviti, ali smo
resnicno pripravljeni vsak cas
ucinkovito posredovati in ali smo
prav povsod storili vse preven·
tivne ukrepe, bi gotovo nasli vepomanjkljivosti.

Nova delovna moe za vecjo varnost Brestovega premozenja

V Tovarni lesnih izdelkov Stari trg aktivno vadita dve gasilski
desetini. Sestavljajo ju gasilci,
ki so letos opravili gasilski tecaj.
Na podrocju TLI smo letos tudi
ze veckrat posredovali. Sicer so
bili to manjsi primed (v silosu
zagovine, v podstresju zagalnice),
vendar so te pozare hitro opazili
in pogasili. Lahko pa bi prislo
tudi do vecje skode. Zato naj velja stara mise!: »Bolje prepreciti
kakor gasiti.«
M. Sepec
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BRESTOV OBZORNIK

Kai so dale zajezitve

Cerkniska turisticna razglednica. Gornji posnetek je pustni, vendar
tudl danes ni dosti bolje

Idejne projekte stalne ojezeritve CerkniSkega jezera (dr. ini.
F. Jenko) je bil na strokovni obravnavi 5. novembra 1965. leta
uterneljen kot poskus, ki naj pojasni hidroloska dogajanja, izpopolni znanje o dotoku in odtoku vade, hkrati .pa naj pokaie
v koliksni rneri je mogoce vod~
zadrzati na Cerkniskern jezeru z
zajezitvijo glavnih ponorov na
obrobju.
Vkljub nekaterirn tezavarn in
zamudi pri gradnji odtoenega tunela, betonskih jezov in zapornic
je bil jeseni 1969. leta prvic zajezen odtok vade. Z opazovanjem
in rneritvami smo dobili prve
rezultate o uspesnosti zajezitve
odtoka. Zapornica, s katero lahko nekoliko uravnavamo odtok,
se ni bila povsern dograjena, pa
se je ze pokazalo, da jezovi pri
Veliki in Mali Karlovici uspesno
zadrlujejo odtekanje jezerske
vade v podzerneljski jamski sistern.
Z opazovanjem nihanja gladine Cerkniskega jezera in spreminjaja pretokov v Rakovern
Skocjanu, kjer se pojavi vecina
vade, ki ponikne v poiiralnikih
na obodu Jamskega zaliva, smo
ugotovm, da netesnjeni ponori
v tern delu Cerkniskega jezera
pozirajo najmanj dvakrat toliko
vade, kot je projektant prvotno
predvidel. S tern se je seveda
bistveno zrnanjsal ucinek zaje-

Opazovanje odtocnih razrner
ob visokih vodah spomlacli 1972
je po!<~?lo, da je s popolno
zatesmtVlJO
Male
Karlovice
vkljub umetnemu rovu v Velika
Karlovico nekoliko zmanjsana
maksimalna poziralnost J amske·
ga zaliva. Zato jezero po mocnih
nalivih naraste nad predv:ideno
v~s!n~. Ce se zelimo. t emu izog·
mt1, Je treba omogoctti normalni
odtok visokih voda v Malo Karlovico, tesnenje Jamskega zaliva
pa mora biti opravljeno taka,
da se ob najvisjih vodah ne bo
zrnanjsala skupna odtocna sposobnost.
Po triletnem poskusnem za·
drlevanju vade na CerkniSkem
jezeru lahko ugotovimo:
- zajezitev glavnih poziralnikov
vlsokih voda je ucinkovlta;
- z zapornico je mogoce delno
uravnavati odtok Jz Jamskega
zaliva;
-· vkljub zajezitvi Karlovic je
odtok iz Jamskega zaliva vecji

Srecanje Slivniskega ·bataljona
SnemiSki gozdovi zupanovega
laza in Simenovih dolin nad Bab·
nim poljem so imeli sredi junija
v gosteh prezivele clane Slivni·
skega bataljona. Po tridesetih letih so se znova zbrali preziveli
clani civilnega tabora.

Vzroki poletnih
obolenj
ze dolgo je znano dejstvo, da
so pri nas, v zmernem toplotnem
pasu, nekatera obolenja, ki niso
taka pogosta ali jih pa sploh ni
recimo v tropskem pasu. Verno
pa tudi, da so tudi pri nas nekatera obolenja, ki so pogostejsa
v toplejsern letnern casu kot pa
v hladnejsem obdobju leta. Sled·
nja obolenja imenujemo tudi se·
zonska.
Taka je splosno znano, da se
pojavljajo gripozna obolenja
predvsern konec jeseni in v za.
cetku zime ter proti koncu zirne
in v zacetku parnladi, nekako na
prehodu iz toplega letnega casa
v hladnega in obratno. Tudi obo·
lenja zelodca in dvanajsternika
(rane na teh organih) so sezon·
ska, pojavijo se jeseni in spomladi.
Za sredino poletja in zacetek
jeseni pa so znacilna crevesna
obolenja, klopov meningitis, pa
tudi nalezljiva vnetja j eter.
Tudi nekatera kozna obolenja
so bolj pogosta v hladnern ob·
dobju leta. Naduha, katere vzrok
je preobcutljivost, je pogostejsa
v hladnih in vlaznih dneh leta.
In se bi lahko nastevali sezonska
obolenja.
Da bolezen sploh izbruhne, sta
poleg drugih potrebna dva dejav·
nika:
- ali da ob nespremenjeni odpornosti organizrna le-ta pride v
stik S cezmernim stevilom pO·
vzrociteljev;
- ali da ob normalni prisot·
nosti le-teh pride do zmanjsane
odpornosti organizma.
Lahko pa nastopita oba dejav·
nika hkrati. V vseh prirnerih je
rezultat isti - bolezen.
Verno tudi, da celo pri nalezlji·
vih boleznih ne zbole vedno vsi,
ki so priSli v stik z obolelimi,
prav zaradi prej ornenjenega. Tu·
di teza obolenja in potek le-tega
sta zaradi razlicne odpornosti
posameznih !judi razlicna.
Ce pogledamo v nase ozje oko·
lje, v tovarno, vidimo, da se prebladna obolenja v letnem easu
umikajo obolenjern prebavnega
trakta, zivcnim, zivcno-misicnim
in morda tudi izvenobratnim poskodbam, sai .ie to obdobje raz·
licnih kmeckih del in gradbene
sezone. Tudi izven hladne sezone prehladna obolenja ne izgine·
jo. Verno, da nikakor ni vzrok
prehla~l,l - kot se imenujejo vee·
krat obolenja zgornjih in spod·

'· .
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njih dihalnih poti - le mraz. Leta je dostikrat samo eden izmed
pogojev za nastanek prehlada.
Poleg naglih temperaturnih
sprememb je pomembna ze omenjena odpornost organizma. Marsikdo se je ze dostikrat mocno
prehladil in ni obolel. Zopet pa se
zgodi, da leiemo zdravi v posteljo in se zbuclimo zjutraj s prehladorn.
Nekateri ljudje dobijo celo srecli najhujse vrocine mocan nahod oziroma prehlad. Pri teh je
vzrok temu obolenju preobcutljivost na nekatere stvari kot na
primer na cvetni prah {pelodni
nahod). Sern pristevarno tudi posebno prehladno obolenje tistih,
ki irnajo opraviti s plesnivim senom.
Vzrok za pogostejsa zelodcnocrevesna obolenja poleti je v tern,
da je hrana v toplejsih obdobjih
leta hitreje pokvarljiva (nepravilen prevoz in vsklacliscenje). Konec poletja in v zacetku jeseni je
dosti sadja, katerega dostikrat
ne umijerno, preden ga pojemo.
Tudi obolenj sklepov, zivcnorniSicnih oboleni in obolenj opornega aparata je skoraj vee kot
v . zimskih mesecih.
Vzrok nekaterih obolenj, posebno slednjih, je dostikrat v
prepihu na delovnern mestu ter
morda veeja utrujenost tistih, ki
delajo ze skoraj utrujeni v popoldanskih in nocnih izrnenah?
Dr. A. Smale
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Jesenska podoba CerkniSkega jezera
zitve in je jezero presahnilo prej,
kot bi po projektu pricakovali.
Potrebno je bilo izvesti dodatno
tesnenje poziralnikov v Jamskem
zalivu, zlasti ponorov v Nartih.
Opazovanje vodne gladine in
meritev pretokov po zajezitvi
Nart pa so pokazale, da to tes·
nenje s preprostimi kamnitimi
zidovi ni dovolj ucinkovito. Do·
sezena je bila komaj 20 do 40
odstotna zajezitev.
V celoti moramo oceniti, da
je bila z zajezitvijo Karlovic v
Jamskem zalivu pri poprecni
vodni gladini jezera (549 m) do·
sdena 65 odstotna zajezitev, s
tesnenjem Nart v jeseni 1971. leta se je zajezitev povecala na
75 odstotkov. Po projektu in po
nasi oceni pa bi morali za
uspesno podaljsevanje ojezeritve
doseci v celoti vsaj 90 odstotno
zajezitev ponorov v Jamskem zaIivu.
Ob tern so seveda ostale ne·
spremenjene pofualne razmere
po dnu Cerkniskega jezera, kjer
so izredno stevilni manj si talni
poziralniki. Po nasih meritvah in
opazovanjih je njihova skupna
poziralna sposobnost ornejena
(6 m'/s) in je manjsa od tiste,
s katero je projektant dr. ini.
F. Jenko racunal (13 m'ls). Ker pa
je racunal tucli s prevelikim dotokom, to ne vpliva na podalj·
sanje ojezeritve. Nasprotno, zaracli cenjenih dotokov se j ezero po
dalj si su si prazni nekoliko hitreje, kot je bilo predvideno v
idejnem projektu.

-..
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od pricakovanega, zato je podaljsanje ojezeritve manj~a od
predvidene;
- leta 1970 in 1971 se je jezero
zadrialo za okrog 10 odstotkov ali 30 do 40 dni dalj, kot
b i se brez zajezenih ponorov·
hidroloske razmere v letu 1972
se niso do kraja preucene;
- s popolno zajezitvijo celotnega zaliva je mogoee doseci se
okrog 10 odstotno podalj~anje
jezera, kar se sklada s prvotnim projektom;
- poskus je "Yeliko prispeval k
pojasnitvi zapletenih hiroloskih razmer na svojevrstnem
kraskem polju, potrebne pa so
se nadalje spremljave in meritve hidroloskih dogajanj;
- s smiselnimi nadaljnimi ukrepi je mogoce vodne razmere
se izboljsati in jib primerno
izkoristiti; v ta namen je treba izdelati poseben program.
Dr.P.Habic

Sredi velike fasisticne ofenzive
avgusta 1942. leta si je vrsta druzin iz Laske doline poiskala zavetje v snezniskih gozdovih. Sredi gozdov so se znasle zene, rna·

tere, otroci. Vojasko in politicno
vodstvo, ki je nacrtno pripravilo
zc: ~ine, ogr?zene od belogardistJcnega mascevanj a odhod v
SJ?t;iniske g~zd<?ve! jib. j e orgamzrr~o v Shvmsk1 bataljon. Ta
ko edinstveno organizirana parti·
zanska enota na Slovenskem je
delovala polnih osem mesecev.
90 1jucli, med njimi tudi dva novor?je~cka, _je moralo premago·
vati vojno vihro z dodatnima so·
vraznikorna, z mrazorn in lakota.
1~. d_ecembra 1942, ko je med
snezenJern rahlo dezevalo so si
clani Slivniskega bataljo~a najbolj zapomnili. Tega dne so napadli njihova taborisce v Simenovih dolinah Italijani ob sodelovanju belogarclisticnih poma&acev. ~a mestu, kjer so napadh postoJanko, so udelezenci srecan ja <?c;ikrili spomi?sko plosco
z obelezJem napada m smrti clana civilnega logorj a Toneta Avsca. Po srecnem naklj ucju so se
ostali resili.
Zbranim je na zupanovem lazu spregovoril zadnji politicni
komisar bataljona Franc Levee
- Bog?·. Med _udelezenci srecanja
so b1h tudx predsednik ZKS
Franc Popit, sekretar m edobcinskega komiteja Tone Krasevec
in drugi. Se posebno so bile pocascene partizanske matere ki so
dobile v dar knjigo Parti~anski
dnevnik avtorja dr. Aleksandra
Galeta - Pe tra, ki je bil veckrat
med clani Slivniskega bataljona
V. Mlinar

Prispevaj mo za spominski
dom v [(umrovcu!
Po vsej Jugoslaviji zivo tece akcija za zbiranje prispevkov za spominski dom borcev in mladine v Titovem rojstnem kraju, v Kumrovcu.
Spocetka lokalna akcija je danes prerasla v vsejugoslovansko, v akcijo, ki zdruiuje bratstvo in enotnost jugoslo·
vanskih narodov. V spominskem domu se bo srecevala mladina vseh nasih narodov in narodnosti ter se zbliievala ob
skupnem spomavanju zgodovine jugoslovanskega delavskega gibanja in socialisticne revolucije. V njem bo generacija
pogumnih borcev na5e narodno-osvobodilne vojne ob srecanjih z mladlno prenasala nanjo svojo Zivljenjsko resnico.
V njem bo vladal duh tovarisa Tita, duh bratstva in enotnosti kot stalno izrocilo ljudstva, .ki se je uresnicilo v na~i
druibi.
Pri tem ne gre prezreti tudi velikega pomena, ki ga bo
i.mel dom za gospodarski razvoj dveh doslej zaostalih ob·
moeij - Hrvatskega Zagorja in nasega Kozjanskega. Ob
~tevilnih obiskih spominskega doma se namrec odpirajo lepe
moznosti za nagli razvoj turizrna in drugih dejavnosti. Tako
dobiva akcija tudi solidarnostno obelezje.
Vsekakor se moramo v to akcijo vkljuciti tudi mi in
izprieati, da je v nas se Ziva zavest, ki se je izoblikovala
v burnih dneh nase revolucije. Po posebnem razdelilniku
naj bi v na~i obclni zbrali 125.000 din. Nosilci te akcije naj
bi bile organizacije Zveze zdru.Zenj borcev NOV in mladina
v delovnih organizacijah pa sindikati pri svojem clanstvu:
v nasi obcini je bil imenovan tudi ze posebni odbor ki ga
sestavljajo predstavniki vseb dru.Zbeno politicnih org~acij
in ki bo vodil ter usklajeval to zbiralno akcijo.
·
Pozivamo vse obcane, da se pridrufijo akclji ki bo ~e
okrepila duha bratstva in enotnosti vseh na~ih ~odov!
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Uspeh cerkniSkega nogometa
OB ZAK.LJUCKU LETOSNJE NOGOMETNE SEZONE
Leto~nja nogometna sezona je
koncana in prav je, da napravimo obracun dela.
Pionirji so v notranjski ligi
zasedli drugo mesto, takoj za
Idrijo. Za to mo~tvo je izredno
spodbudno to, da so bill dalec
najmanjsi, toda pod dobrim strokovnim vodstvom so bili bolj~i
tudi od svojih starej~ih tovari~ev. Vecje tezave so pri delu
kluba ustvarjali mladinci. Tezave
so bile v t ern, da vecina mladincev obiskuje razlicne ~ole, ki so
zvecine izven na~ega podrocja.
Tako so bill treningi izredno
slabo obiskani in so se najveckrat dobill skupaj samo v nedeljo na tekmi. Kljub temu, da so
nekateri izredno nadarjeni, pa
brez sistematicnega in vztrajnega dela ne bo napredka.
Po kvaliteti jih lahko uvr~camo
med najboljse v njihov.i skupini,
ceprav so zasedli mesto ob koncu lestvice. Sposobni so premagati - in to so tudi dokazali svoje vrstnike iz Olimpij[! in Mer-

catorja, toda le, ce nastopijo v
popolni postavi. S to ekipo je delo slabse organizirano in upam,
da bo v prihodnje bolje.
Iste tezave se nadaljujejo tudi
pri clanih. Slabo obiskani treningi, sluiba, sola, nekaj nediscipline in posledica je, da smo
prvo mesto izgubili na lastnem
igriScu. Porazila sta nas Crnuce
in Menges v Kolenu, kar smo
jim sicer vrnili na njihovem
igr.iScu, toda izgubljenih tock ni
mogoce nadomestiti. Vse to se
je zgpdilo zaradi neodgovornega
obna~anja
nekaterih glavnih
igralcev.
Perspektiva je predvsem v tern,
da nekateri mladince ze trkajo
na vrata prvega mo~tva in da
so na nekaterih tekmah uspe~no
zamenjali starej~e igralce.
Upravni odbor kluba je na
svoji seji priticno in temeljito
pretehtal stanje in delo zlasti
z mladino. Upam, da bomo na
podlagi letosnjih izku~enj znali
nadomestiti zamujeno.

LESTVICA:
1. Crnuce
2. Menge~
3. Induplati
4. Cerknica
5. Medvode
6. Enotnost
7. Borovnica
8. Apnar
9. Napredek

16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
9
10
8
5
4
1
0

3
2
5
2
5
2
2
3
2

2
3
2
4
3
9
10
11
14

54:12
45:17
57:26
40:27
48:21
22:42
43:51
17:47
14:83

25
24
23
22

21
12
10
5

2

Zadnja vest
Nasi nogometasi so bill pohvaljeni na turnirju ob praznovanju
45 let nogometa v Mengesu. To
je bilo lepo priznanje, saj nas
cenijo kot izredno disciplinirano
mo~tvo.

Na turnirju sta poleg domacina in nas sodelovala se Sava iz
Tacna in Ihan. V prvi tekmi smo
premagali organizatorje gladko
s 3:1. Za finale pa je zmanjkalo
moci ·i n doziveli smo poraz proti
Ihanu, ki je v prvi tekmi premagal Savo. Tako smo osvojill
drugo mesto in dobili lep pokal.
F.Kranjc

Novi zakon otelesni kulturi
Skupscina socialisticne republike Slovenije je na svoji seji
31. maja sprejela izredno pomemben dokument - zakon o
ustanovitvi
telesno-kulturnih
skupnosti. To je dokument, ki
naj bi v pribodnje urejal dejavnost te1esne kulture bolj organizirano in bolj uCinkovito.
Postopek sprejemanja tega prepotrebnega dokumenta je bil ze·
lo iivahen, saj je bil deleien
velike pozomosti zlasti tistih
druibeno politicnih delavcev, ki
se ukvarjajo s telesno kulturo.
Tudi na nasem podrocju smo
osnutek zakona temeljito proucili in prispevali po nasih moz.
nostih svoj delei, da se je ta
dokument izoblikoval do take
uporabne stopnje, da zadovolju·
je telesno kulturo in sido druibeno skupnost.
Ustanovitev telesno-kultumih
skupnosti pomeni enakovredno
vkljucitev telesne kulture h dru·
gim dejavnikom dndbenega iiv·
ljenja.
Poleg tega, da zakon zakonsko
obvezuje obcinsko skut>scino, pa
ne smemo prezreti vloge druZ·
beno politicnih organizacU, ki

NASI

UPOKOJH~CI

Pred nekaj tedni nas je, ko je
odsel v zasluzeni pokoj, zapustil
dolgoletni delavec Franc SRPAN lz
Nadleska. Jesenl bi se mu iztekla
28-letna neprekinjena zaposlitev v
podjetju. Pretezni del te delovne
dobe je bil zaposlen kot mizar vzdrzevalec
-0V casu, ko bo izsel Obzornik, nas
bo zaradi upokojitve zapustil tudl
Franc BAVEC iz Nadleska. Pri nas
je bil zaposlen 21 let kot delavec
na zagl in na hlodiscu.
Obema zelimo se veliko srecnih
in zdravih Jet!
Delovna skupnost
Tovarne Jesnih izdelkov
Stari trg

Brestov obzornik, glasllo kolektlva Brest Cerknlca. Odgovornl urednik Bozo LEVEC. Ureja
uredn!Sld odbor: Tone KEBE,
Bozo LEVEC, Tone LOVKO,
Franc MIAKAR, Stanka MEKIN·
DA, Danllo MLINAR, Ivan NAJ.
GER, Alojz OTONICAR, Jan~
PRAPROTNIK, Mlha SEPEC,
Ivan ~KRABEC In Zdravko ZA·
BUKOVEC. Tlska !eleml§ka tiskama v Ljubljanl.

bodo s konkretno aktivnostjo
prispevale h gradnji trdnih temeljev prihodnih telesno-kultur·
nih skupnostL Zelo pomemben
del zakona je tudi ta, da ureja
tudi nacin financiranja - vire,
katerih obseg bo doloeen s samoupravnimi sporazumi ali z
odlold obcinskih skupsCin.
Se nekaj besed o stanju teles·
ne kulture v nasi obcini.
Tega dokumenta nismo prica·
kali tako nepripravljeni, kot mor·
da ka.Ze sedanje stanje v telesni
kulturi. Izdelan imamo srednjerocni program razvoja teleslie
kulture in pred.log o ureditvi
financiranja. Imamo komisijo, ki
naj pripravi vse potrebno za usta-

novitev temeljnih telesno-kultur·
nih skupnosti. Komisija se je ze

sestala in izdelala program prihodnje telesne skupnosti.
Nastopil je cas, da telesna
kultura tudi na na~em podrocju
zaiivi vzporedno s splosnim druZ·
benim napredkom.
Kljub vsem zakonskim osnovam in samoupravnim dogovo·
rom pa ne smemo pricakovati,
da se bo sedaj telesna kultura
sama razvila. Teiave oziroma ovire za hitrejsi razvoj bodo predvsem v investicijah in v kadrih.
Cudeii ali premiki cez DOC niso
mogoei. Dolg - davek do telesne
kulture pa bo moral biti vecji.
F.Kranjc

Mladinci bodo uspe5no zamenjali starejse igralce

Zadovoljiva uvrstitev
S TEKMOVANJA GASILCEV LESNE INDUSTRIJE SLOVENIJE
24. junija je bilo v Logatcu tekmovanje gasilcev lesne industrije Slovenije, ki ga je v sodelovanju z republisko in obcinsko ga·
silsko zvezo organiziral KLI Logatec. Tekmovalo je enaindvajset moskih in pet zenskih ekip.
Dosezeni so hili naslednji rezultati:
Moski
stev. toek
1. LIP Bled
664
2. Novoles Novo mesto 663
4. LIP Radomlje
634
5. KLI Legatee
629,5
3. LIP Bled-Bohinj
650
6. BREST Cerknica
625,8
7. MEBLO Nova Gorica 616
8. GLIN Nazarje
612
9. JAVOR Pivka
608
itd.

zenske
stev. tock
1. KLI Logatec
662
2. Novoles Novo mesto 544
3. LIKO Vrhnika
530,5
4. Tovarna meril Sl. Gr. 510
5. LIP Slov. Gradec
491
Uvrstitev na tabeli pa ni de·
janski odraz tekmovalnih uspehov. Ekipe s tekmovalci, ki so
bili v povprecju starejsi od tri·
deset let, so namrec v skladu s
tekmovalnimi pravili dobile za to
~e nekaj dodatnih tock. Zato so
se nekatere ekipe z mlajsimi tek·
movalci uvrstile precej slabse,
kot bi po rezultatih zasluzile.
Na~i tekmovalci so osvojili k
sto mesto. Z uvrstitvijo smo Iahko zadovoljni, ceprav je morda
nekoliko slabsa, kot smo prieakovali. Tako nizko jih je potisnil
spodrsljaj pri takticni vaji, za
katerega so dobili kar 40 kazenskih tock.
V. znidarsic

Fl LM I V JULIJU
1. julija ob 16. in 20. uri - ameriski
film HERBIE, AH TA eUDOVITI
AVTO. Komedija. V glavni vlogi
Buddy Hackett.
2. julija ob 20. uri - ameriski film
POSTAJA KOMANeEV. Wester.
V glavni vlogi Randolph Scott.
4. julija ob 16. in 20. uri - amerlski
film MURPHIJEVA VOJNA. Pusto·
lovski film. V glavni vlogi Peter
O'tolle.
5. julija ob 20. uri - amerlski film
LJUBEZENSKI STROJ. Druzbena
drama. V glavni vlogi John Phi·
llip Law.
7. julija ob 20. uri in ·a. julija ob 16.
uri - francoski film OSTROSTRE·
LEC Z AZURNE OBALE. Kriminal·
ka. V glavni vlogi Erich Segal.
8. julija ob 20. uri - ameriskl film
PORTRET NIMFOMANKE. Erotlcnl
film. V glavni vlogi Alexandra
Hay.
9. julija ob 20. uri - francoski film
DOVOLJENJE ZA UBIJANJE. Kri·
minalka. V glavni vlogl Michel
Constantin.
12. julija ob 20. uri - italijanski
film ZA TISOe DOLARJEV DNEV·
NO. Western, V glavni vlogi Dick
Palmer.
14. julija ob 20. uri in 15. julija ob
20. uri - ameriski film S etM SE
UKVARJAJO
NEZADOVOLJNE
GOSPODINJE. Eroticni film. V
glavnl vlogi Doris Arden.
15. julija ob 16. uri - ameriski film
VITEZI RULETE. Western. V glavnl
vlogi Bud Spencer.
16.julija ob 20. uri - ameriski film
K~VAVA
MATI. Krlminalka. V
glavnl vlogi Shely Winters.
19. julija ob 20. uri - italijanski film
SENCA SMRTI. Drama. V glavnl
vlogi John Mills.
20. julija ob 20. uri in 22. jullja ob
16. in 20. uri - amerlski film
BOTER. Letosnji Oskarjev nagraje.
nec. Film o mafiji. V glavnl vlogl
Marlon Brando in AI Pachino.

Zaradi kvalitete in dolzine filma
so vstopnice po 10,- in 12,· din.
21. julija ob 20. uri - italijanski film
SIERRRA NEVADA. Western. V
glavni vlogi Broderich Chawford.
23. julija ob 20. uri - amerlski film
KJE JE POT NA FRONTO. Kome·
dija. V glavni vlogi Jerry Lewis.
26. julija ob 20. uri - ameriski film
ZADNJA DOLINA. Zgodovinski
film. V glavni vlogi Omar Sha·
riff.
28. julija ob 20. uri - italijanski film
LJUDJE PROTI VOJNI. V glavni
vlogi Alain Cuny.
20. julija ob 16. In 20. uri - amerl·
ski film FRANCOSKA ZVEZA. Kti·
minalka. Film je bil prikazan na
letosnjem FESTU. V glavni vlogi
Gene Hackman. ·
30. julija ob 20. uri - ameriski film
KRALJ STROJNICE. Western. V
glavni vlogl Patrick Wayne.

Cerkniski kosarkarji tekmujejo v II. slovenski ligi s spremenljivo
sreeo. Trenutno so s 6 tockami sredi lestvice. Vee o njih bomo pisall
prihodnjic
MLADI STRELCI
Po dogovoru medobci nske zveze
za telesno kulturo na podrocju Notranjske smo bili zadolzeni, da letos
organiziramo prvenstvo
solskih
sportnih drustev v s.treljanju z zrac·
no pusko. Tekmovanje je bilo na
Brestovem streliscu.
REZULTATI
Ekipno ucenci
1. SSD Pivka
2. SSD Vrhnika
3. SSD Borovnica
4. SSD Dol. Logatec
5. SSD Nova vas

Na Brestovih baliniscih je vedno Zlvahno

437
410
352
330
276

krogov
krogov
krogov
krogov
krogov

Ekipno ucenke
1. SSD Pivka
438 krogov
. 2. SSD Vrhnika
319 krogov
3. SSD Borovnica
262 krogov
Tekmovanje je odli.cno vodila
ekipa strelskega odbora BREST.
F. Kranjc

