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lasilo delovne sku

N aSe gospodarjenje
v prvem polletju
Za Ietosnje I . polletje lahko
ugotovimo, da se je likvidnost v
primeri z Ianskim obdobjem izboljsala. Na holjso likvidnost je
vplivala visoka realizacija v izvozu konec lanskega leta in pa
hitrejsi dotok denarja od kupcev. Tudi za celotno gospodarstvo velja ugotovitev, da je likvidnost ugodnejsa kot lani.
Povecani obseg proizvodnje je
pogojeval tudi vecje zaloge surovin in materialov. Zaloge te kategorije obratnih sredstev se letos poeasneje obracajo. Tako so
se v lanskem I. polletju zaloge
materiala in surovin obrnile 3,3
krat, letos pa 2,6 krat. Obdobje
anga.Ziranja zalog je v poprecju
letos znasalo 69 dni, lani pa 53
dni. Zaloge surovin in materiala
so se zviSale zaradi zahtev proizvodnje sestavljivega pohiStva in
zadostitve potrebne surovinske
osnove za pohiStvene kapacitete.
Tudi povisane cene repromaterialov so vpllvale na vrednostno
raven zalog materialov in surovin.
Osnovne tezave za zagotovitev
normalnega reprodukcijskega toka in zadostnih virov. ohratnih
sredstev se ka:iejo v gibanj u zalog gotovih izdelkov. Zmanjsani
izvoz in razlike v rasti proizvodnje in prodaje se odrazajo v bistveno povecanih poprecnih zalogab. Stanje zalog gotovih izdelkov je bilo konec junija 1973
58.377.000 dinarjev; kar je za
okrog 18.000.000 dinarjev nad pia-

PROIZVODNJA HITRO NARASCA. PRODAJA STAGNIRA, IZVOZ
UPADA. AKUMULATIVNOST JE POD PLANIRANO STOPNJO.
OSEBNI DOHODKI NA PLANSKI DINAMIKI.
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Obracun gospodarjenja v letosnjem prvem polletju ka:ie - primerjalno po posameznih kategorijah - razlono dinamiko rasti,
medtem ko je v celoti dose:iena
akumulativnost pod planirano
dinamiko. Za leto 1973 je znacilen bistven preohrat k stahilizaciji gospodarskih gihanj in k ponovni uveljavitvi dru:ibeno-gospodarske reforme na vseh ravneh
gospodarstva. Prav tako so za leto 1973 znacilna bistvena nihanja
in valutne spremembe, ki se odrafajo tudi v poslovnih rezulta·
tih nasega podjetja (revalvacija
marke, padec dolarja in lire).

cu in sicer predvsem z~adi sprememb v tecajih posameznih valut. Zadnja revalvacija marke in
silinga pomeni novo povecanje
nabavnih cen uvozenega materiaIa s tega podrocja.
Zaradi izredno mocne iiillacijske stopnje na italijanskem trgu
so cene repromaterialov, uvozenih s tega ttiisca, stalno naraseale. Tako narascanje cen v celoti
vpliva na zviSevanje materialnih
stroskov in globalne lastne cene,
kar zniZuje akumulativnost podjetja in poslovnih enot.

PROIZVODNJA

Ceprav je prodaji namenjen
poseben clane.K v nasem Obzorniku, born na kratko nakazal nekaj osnovnih vpra5anj. Razlika
med rastjo proizvodnje in prodaje, ki je v primerjavt s planom
dosezena le s 35,8 odstotka, se kaze v narascanju zalog gotovih izdelkov.
Zlasti je pod priCakovanjem
prodaja finalnih izdelkov in pa
izvoz. Ceprav je na domacem trgu padec kupne moci vplival na
plasma pohistva, ocenjujemo
prodajo na domacem trgu dokaj
ugodno. Osnovni izpad plasmaja
je v izvozu, ker so proizvodne kapacitete dejansko nad moinostmi plasmaja zgolj na domacem
trgu. Sedanji asortiment proizvodnje razen masivnega pohistva
ni ustrezen za zahodna trZisca,
na vzhodna triisca pa zaradi neurejenih meddriavnih menjav ne
moremo plasirati prieakovanih
kolicin. Prav gotovo so nujni nekateri premiki na podrocju asortimenta in izvoza.

Obseg proizvodnje celotnega
podjetja ka:ie v primerjavi z enakim obdobjem lani stopnjo rasti
za 17 odstotkov, medtem ko je
letni plan izpolnjen z 48 odstotki.
Tako doseganje obsega proizvodnje kaze, da bo Ietni plan proizvodnje v celoti izpolnjen, saj je
drugo polletje vedno intenzivnejse od prvega. Tudi letos se najhitreje povecuje obseg proizvodnje pohistva, istocasno pa je cutiti rahlo poveeanje obsega proizvodnje zaganega Iesa in ivernih
plosc
Dosezeni obseg proizvodnje
zna5a letos 151.940.000 dinarjev,
njegova struktura pa je naslednja:
Naziv

Plan 1973

- - - - - - pohistvo
primar. izdel.
ostalo

I. poll. 1973

79,0
16,0
5,0

80,1
14,5
5,4

Med proizvodnjo primarnih izdelkov je izpadla proizvodnja ladijskega poda, ki je glede na trzna dogajanja postal za proizvodnjo nezanimiv.
Osnovne tezave v proizvodnji v
I. polletju so bile zaradi pomanjkanja delovne sile za uvedbo tretje izmene v TLI Stari trg in zar adi pomanjkanja kvalitetne in
suhe bukove surovine za proiz·
vodnjo masivnih izdelkov. Za hu·
kov in ostali zagan les je na italijanskem trgu izredna konjunk·
t ura, poleg tega pa je razlika med
cenami teh surovin na zunanjem
in domaeem trgu ocitna, tako da
se proizvajalci zaganega lesa odlocajo za izvoz svojih izdelkov.
Obseg proizvodnje, gledan Ioceno od ostalih kategorlj, kaze
zelo uspe5no tendenco. Prav gotovo pa bi hila taka primerjava
brez povezave celotnega poslovnega procesa enostranska in netocna. Nabava surovin in repro·
materialov je bila skladna s po·
trehami proizvodnje. Cene repromaterialov so nihale zlasti v mar·

PRODAJA

IZ DELA KOMJSJJ ZA ORGANIZIRANJE TOZD
Komisije delov podjetja so ob sodelovanju skupne komisije
in ustreznih slui.b pripravile gradivo za analiza o moznostih ustanovitve temeljnih organizacij zdruzenega dela v podjetju.
E l aborat obsega ekonomske, organizacijske in samoupravne
osnove, na podlagi kater ih bi bilo mogoce organizirati temeljne
organizacije in v prihodnje urejati razmerja med njimi.
]zhodisca elaborata so ugotovitve:
- da je sedanje podjetje nastalo i.z skupnega dela z zdruzeni mi sredstvi z moenim poudarkom medsebojne odvisnosti
pri del u in poslovanju, kar je pogojeno v zaokrotenem
delovnem procesu;
- da sodobni ekonomski tokovi doma i n v svetu zahtevajo
specializacijo oziroma delitev dela, hkrati pa nujno povezovanje specializiranih enot v trdne ekonomske tvorbe;
- da so temeljne organizacije zdruzenega dela v skladu z
nacelom vzajemnosti in solidarnosti dolzne pomagati organizacijam zdr ui.enega dela, ki zaidejo v izredne ekonomske t eiave; ta dolinost je zapisana v temeljni h ustavnih
nacelih, ki urejajo zdruteno delo in i zvira iz znacaja drutbene lastni ne;
- da lahko zagotovimo trajno socialno varnost posameznik.a
in manjsih enot le ob sodelovanju in povezovanju le-teh
ter ob njihovem povezovanju s sidimi skupnostmi.
Ob upostevanju gornjih izhodisc so se komisije Oili'Ocife oblikovati svoje mnenje o predlogu za stevilo in obseg TOZD, ki naj
bodo v BRESTU in nakazale, kako naj bi zagotovili sistem upravljanja, kakrsnega zahteva ustava.
Elaborat bo natisnjen in ga bodo dobili vsi zaposleni, da bodo
lahko o njem pogloblj eno razpravljali, si ustvarili lastno mnenje
tcr doko11cno odlocli o pogojih, to je o ustanovitvi temeljne orgarlizacije. I stocasno bo podan tudi i.e temel j za ureditev prihodnjih
razmerij med njimi.
Pozivamo v se delavce BRESTA, da se vkljuCijo v javno razpravo o pogojih za ustanovitev TOZD, ki bo organizirana v
avgustu.

nom poprecnih zalog gotovih izdelkov. Bistveno povecanje zalog
je predvsem na podrocju furniranega pohistva (TPC) in kuhinjskega pohistva (TPS), kjer je proizvodnja dosezena nad prodajo.
V lanskem I. polletju smo dosegll, da se gotovi izdelki obrnejo v 44 dneh, medtem ko je hilo
letos potrehnih 72 dni, da hi se

enkrat ohrnile zaloge gotovih iz.
delkov.
V letu 1973 smo z razprodajo
starega programa v celotl odpravili zalogo izdelkov slahse kvalltete, tako da so trenutne zaloge
idoce in v celotl k:urantne.
Kupci so letos placevali svoje
ohveznostl hitreje kot lani, saj

Konec na 2. strani

OBRATNA SREDSTVA
IN ZALOGE
Primerjava koeficientov ohraeanja obratnih s,redstev nam poka:ie preveliko angaziranost ohratnib sredstev, ki so bila uporabljena za kritje odvecnih zalog,
njihova ucinkovitost pa je slaba.
Tako stanje se bo izboljsalo, ce
bodo zaloge in prodaja vzporedno narascale. Vse, dokler je stopnja rasti podje tja niZja od stop·
nje rasti ohratnih sredstev, je
ucinkovitost obratnih sredstev
slaba.

Iz vsebine:
NOVA INVESTICIJA CENTRALNO SKLADISCE e 0 INDUSTRIJSKI CONI e NOVO 0
DELOVNIH RAZMERJIH e OB
DELITV.J STANOVANJSKIH POSOJIL e KAKO PREziVLJAMO
LETNI ODDIH e DVANAJST
NOVIH ODLOKOV e SEPTEMBRA PARTIZANSKO SRECANJE

Proizvodnja je hila v prvem poletju zadovoljiva; te:iave so drugod
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StaliSfa komunistov Bresta oustanovitvi TOZD
14. julija so se na svojem zboru sestall komunisti Bresta. Tema
razprave tega zbora je hila za sedanjo druibeno-politicno aktivnost
dokaj aktualna - dolociti stalisce komunistov in politicna izhodHca
pri ustanavljanju TOZD in pri samoupravnem sistemu v pogojih
nove organiziranosti Br·e sta. Razprava pomeni pomemben prispevek
k razciScevanju stali~c in oporo v prihodnjem delu pri ustanavljanju
TOZD in razvijanju samoupravljanja v Brestu, kljub temu, da se je
razprava morda vcasih prevec oddaljila od osnovne teme. Naj orneDim nekaj osnovnih staliSc iz razprave.

SE VECJA POVEZANOST
Zbor komllliliiS>tov je kot izho,ddsce. pri ob1ikovanju TOZD in
orgamiziranju Bresta podprl shemo, ki je ·h ila predlagana v tezah
komisije centralnega delavskega
sveta !Za uresnicevanje ustawlih
dopoi!Dii>l. Ob tern je bilo sprejeto
staliSce, da ustanavljanje TOZD

ne .porneni nikaokrsnega razbijanja in dezintegriranja Bresta, tkar
je vcasih slisati, saj naj prihodlllje TOZD ostanejo v sestavi Bresta. Pa ne ISamo <to, komlliilisti
podlpirajo prizadevanja :po sirsem sodelovanju in ~vezovanju
celounega Bresta v sicle 1ntegracijske -sklupnosti.

OSNOVA- SOCIALNA
VARNOST
Ob :razmiSljanj•ih o ustanavljanju TOZD v Brest je razprava
opozorila na dve vrsti sta.lisc, ki
ne ustrezajo res:ruionemu stanju
in pr.izadevanjem. Prvo je v tern,
da se z organizircmjem sedanjih
posloVIIlih enot v TOZD p m nas
.ne .bo :ruic spremenilo, o:zliroma da
se bodo le »table zamenjale«,
vse <lrugo pa bo ostalo kot doslej. Druga skraj111ost ·p a je v •t ern,
da bodo ze s ,samim organiz:iranjem TOZD nastale take spremembe, lci bodo same po sebi
odstrarule vse tezave (in bodo
TOZD na :primer kar naenkrat
ra7!pOlagale Z rvecjtimi dohodki.).

Zato so k omunisti opozorili na
to, da ne smemo pricakovatti neilcih nenadnih »cudeznih<< sprememb, prav ta1co pa .t udi ne gre
za to, da .p od .novim n a.z?.vom OIStane V'Se po starem, 1pac pa moraroo z ustanavljan.jem TOZD graditi in razvijati tudi nove samouprnvne
odnose,
kli
bodo
temeljtil!i na odlocanju .delavcev,
na cistih racunih med TOZD,
zasnovanih na dolgorocnih inte.resih, na solidannosti in sociaolni
vannos1i vseh delovnih !judi Bresta . Konkretiziranje teh nacel
bodo .doloca1i .novi samoupraJVIIli
akti.
SKUPNI POSLI
Organiziraonje poslovnih enot v
TOZ!.! tncti ne pomeni, da bodo
po novem vse zadeve opravlj a.le
same TOZD, pac pa bodo tudi v
naprej zaradi racionalnega poslovanja zdruzevale nekatere dejavnosti v okvir ISkupnih sluzb.
Delavci v teh skup.nih dejavm.ostih se bodo pralV tako samoU!pravno organiziralti, pri upravljanju slrupnih dejavnosti bodo
sodelova:li .delegati ostalih TOZD,
tam kjer bodo to opraW.cevali
1Ilteres, vlozena sreds tva in pod obno.
Posamerzne dejavnosti skupnih
·slu~b
se bodo organizirale kot

delovne enote v okviru Skupnih
:slufb. Delovne enote kot samoupravne enote se bodo organi.zirale tudi pri ostalih TOZD. Ob
skupm h sluzbah pa je vsekaikor
potrebno presekati mnenja, ki temeljijo na preteklo sti, .da je to
>>d!i:rekci'ja<<, ki odloca o delitvi
sredstev, plac, sp loh o usodi delavcev. Dohodetk je treba deHt i
tam, :kjer se u-stvarja, kar pa ne
pomeni, da naj ostane razbit in
r a zdrob ljen, pac pa bo zaradi
boljsega u cin:ka in racionalnosti
:potrebno dolocooa sredstva zdruievati, seveda na :samou;pravni
osnovi, .na ravni celotnega podjetja. Zbor komlliilistov se je zavzel .za enotno finaneno .poli1~ko
z enriJlll i:iro racunom za podjetje,
cis te odnose in racune pa bo IDO··
goce zagotoV'iti z interno banko.
Glede na to, da vse sedanje poslovne enote ne pokrivajo vseh
svojih ·o bveznosti, zbor komunistov meni, da je potrebno .p rihodnj.i TOZD zagotovi moznosti,
to je usposobiti jo za razsirjeno
reprodukcijo.

*

Povedatti je potrebno, da se
nova naeela ne bodo uresnicevala
sama .po sebi, pac pa je ·to odvisno o.d ak!tivnostli vseh sub jektivnih ·s il, 'Pa tudi od p rizadevanj
in hotenj vsega <kolektiva.
J. Frank

Nova investicijacentralno skladisce Bresta

Iz Tovarne

pohi~tva

Martinjak

EKONOMSKI SLOVARCEK
SMOTRNA PORABA CASA
V prejsnjih sestavkih smo
opr edelili delo kot smotrno clo·
·v ekovo dejavnost smotrno porabo njegovih umskih in telesnib
l;posobnosti. Vendar ni vafua po·
raba dela, temvec v kaksnem ca·
su je narejen nek proizvod. Geslo: »V Clln kraj sem CaSU cim vee
proizvesti« je osnovno nacelo po·
slovanja.
Lociti moramo proizvodni cas
od delovnega casa. Del delovnega casa vedno porabimo tudi za
neproizvodno dejavnost: dopusti,
prazniki, bolniski izostanki z deJa. Vsako podjetje tezi, da bi bil
ta del delovnega casa cim manj-

si, ker je potem vee casa za proizvodnjo. To omogoca vecji obseg proizvodnje in s tern ugodnejsi financni rezultat. Sam delovni dan pa imenujemo delovni
eas, ki ga delimo na:
1. Cas prekinitve (polurna prekinitev za malico, priprava strojev, zastoj);
2. cas dela.

Cim manjsi je odstotek casa
prekinitve, tern vecja je sposobnost podjetje za ugodnej~e rezultate proizvodnje in financni rezultat. Izkoristek delovnega casa je odvisen predvsem od naslednjih funkcij:
- u tecenost proizvodnje,

NASE GOSPODARJENJE V PRVEM POLLET JU
Nadaljevanje s 1. strani
so dolgove poravnavali poprecno
v 55 dneh.
Da bi zagotavljali promptna
·obratna sredstva, smo s pridobitvijo dodatnih potro!!niSkih posojil pospe!!ili prodajo in dotok
denarnih nakazil. Tudi novopridobljena kratkoro~na posojila za
obratne namene . so omilila pri·
tok zalog gotovih izdelkov na nemoten ftnancni tok v podjetju.
Po zakonskih dolocillh o trajnih
obr.a tnih sredstvih ima podjetje
potrebni znesek trajnih obratnih
obratnih sredstev v skupnih virih
obratnih sredstev.
DOHODEK IN OSEBNI
DOHODKI
Dosezeni celotni dohodek je zaradi slab!!e prodaje (ker racunamo na realizacijo in ne na proizvodnjo) za 2 odstotka pod doseienim celotnim dohodkom Ianskega I. polletja.

Poleg prodaje je najvecje vprasanje poveeani delez materialnih
stro!!kov v strukturi celotnega
dohodka. Tako nara~eanje deleia materialnih stroskov ob zamrznjenih prodajnih cenah nujno vpllva na manj~o akumulativnost podjetja. Z :zniZevanjem
stopnje akumulativnosti pa se
zniiuje tudi reproduktivna sposobnost podjetja v prihodnjem
razvoju.
Osebni dohodki I. polletja 1973
so na ravni planskih osebnih dohodkov in zna~ajo 1883 dinarjev.
Nasproti osebnim dohodkom Iani kaiejo rast za 5 odstotkov.
Produktivnost nara5ca, medtem ko ekonomi~nost in rentabilnost zaradi vpliva zalog in ve~jih
materialnih stro!!kov zaostajata
v primerjavi z enakim Ianskim
obdobjem.
Nedvomno so rezultati poslovanja pod planom in pricakovanji, tako da bodo nujni posegi
za aktivnost in za dosego ugodnej~ih rezultatov.
B. Ml§l~

- kvaliteta organizacije p odjetja,
- razdrobljenost asorttimenta,
- izkoriScanje strojev,
- vrsta proizvodnje (serijska,
velikoserijska itd.).
NORME
Norma je vnaprej doloceni deIovni u cinek, ki ga mora v doIocenem casu doseci delavec z
normalnim trudom in v normalnih delovnih pogojih. Vprasljiva
pri ugotovitvi norme je prav
opredelitev normalnih delovnih
pogojev in normalnega napora.
Postavitev norm imenujemo
normiranje.
Norme so lahko:
1. izkustvene,
2. statisticne in
3. tehnicne.
Izkustvene norme postavlja
normirec tako, da uposteva izkusnje iz preteklega leta ali obdobja. Ta norma ni povsem pravilna,
ker se lahko normirec zmoti v
plus ali minus.
Statisticna nor ma je veliko
bolj realna, ker normirec uposte·
va porabljeni cas v preteklosti
po statisticnem zasledovanju.
Tehnicna norma uposteva normaine pogoje dela in normalnega
(poprecnega) delavca. Za ugotovi tev poprecno potrebnega cas a
ta norma uporablja meritev easa
in sn emanje delovnih mest. Ta
norma je najkvalitetnejsa in edina realna norma, ki se najbolj
prilagaja dejanskemu s tanju.
B. MiSic

Sedaj ima Industrija pohistva
Brest Cerknica v sklopu zdruienega podjetja ~est obratov v
razlicnih krajih n a~e obcine, od
Rakeka do Starega trga. Vsi obrati imajo skladiSca gotovih izdelkov v skupni koristni povrsini
13.755 kvadratnih metrov. Skladi§ca po posameznih obratih so
bila zgrajena v obdobju od 1967.
do 1969. leta. Iz leta v leto pa se
povecuje proizvodnja gotovlh izdelkov in s tern tudi potreba po
novih povr~inah skladi!!cnih prostorov. Povecanje proizvodnje
zahteva tudi prostorsko r.azSiritev, ki pa gre v sedanji situaciji
na racun sedanjih skladiscnih
povr~in.

V letu 1972 je bilo potrebno za
vskladiscenje gotovih izdelkov
na racun povecane proizvodnje
vzeti v najem 3.745 kvadratnih
metrov skladi~c. V letu 1973 pa
predvidevamo ~e odvzem skladi!!cnih prostorov
za 2.825
kvadratnih metrov sedanji proizvodnji. Skupno bi bilo potrebno
zgraditi za pokritje ze nastajajocih potreb skladtsce v izmeri
10.000 kvadratnih metrov.
Novo centralno skladisce gotovih izdelkov bo postavljeno na
novi lokaciji pri Podskrajniku.
lzbira lokacije je bila opravljena
po splosno znanih strokovnih
metodah.
Novo skladi~ce gotovih izdelkov bo veliko 108 krat 97 metrov.
Zgrajeno bo iz montainih betonskih elementov sistema »GORICA<<.
Pritlicje bo iz ~estih popolnoma enakih delov, ~irokih po 16
metrov, od katerih bo imel vsak
svoja nakladalno rampo, dva
dela skupaj pa svojo razkladalno
rampo.
Nakladalne in razkladalne rampe bodo izvedene z dviZnimi m izami in bodo pomaknjene v notranjost skladiSca, s elmer bo
ustvarjena moznost za mehanizirano nakladanje in razkladanje. V zadnjem, ~estern delu bodo
prostori za pisarno, za odmor
in garderobe, shrambo za gasilsko orodje in sanitarije. Tlak
skladiSca bo v enaki visini kot
dovoma cesta.
Skladi~ce bo zgrajeno tako, da
bo v perspektivi mogoce po potrebi dograjevati nove lope.
Zaradi pomanjkanja financnih
sredstev pa bomo v prvi fazi
tehnolo~ko
opremo skladisea
prenesli iz sedanjih obratov. Pripravljalna dela za skladiSce gotovih izdelkov so v teku. Menimo,

da bodo nastale edino tdave pri
pridobitvi soglasij za lokacijsko
dokumentacijo, za katere pa menimo, da jib bomo s skupnimi
napori resili.
Predvidoma naj bi bilo skladisce dograjeno sredi leta 1974.
D. Mazij in C. Rudolf

Nov
pravilnik
PRAVILNIK 0 VARSTVU PRI
DELU V JAVNI RAZPRAVI
Centralni delavski svet je na
svoji 181. .redni seji, ki je hi la
26. julija, posredoval v javno
razpravo novi predlog pravilnika
o .v arstvu pri delu. Osnu tek predV'ideva enotno urejanje tega varstva za vse podjetje. Istocasno
pa j e to t udi bogato gradivo za
organizacije zdruzenega dela, ce
·l e-te ne bodo soglasale z enotni.m urejanjem tega podrocja v
podjetj u.

Novi pravilnik morda .ne prihaja ravno v pravem casu, saj je
·pred nami organiziranje TOZD,
razen tega .pa bo v skladu z doloCili UIStavnih dopolnil z novim
letom nehal veljati tudi Temeljni
zakon o varstvu .p ri delu. Kaksen
bo repubMkd, ·k i ga bo nadomes-til, pa se ne vemo. Kljub temu
je verjetno le bolje dejavnosti v
zvezi z var stvom pri delu temeljito u rediti ter .kasneje dolocila
pravilnika ustrezno .pnilagajati,
kot pa catkati na spremembe zakona in splosnih aktov podjetja.
v. znidadic
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STROKOVNE
ODLOCITVE
Kako smo se odlocali za industrijsko cono
Na osnovi investicijskih predlogov, ki so bili izdelani v letih 1971
in 1972, se je pojavilo vpra5anje, kje zgraditi nove objek:te. Pri pre·
gledu vseh Brestovih zemljisc smo ugotovili, da ni nobenih moznosti
dabiti kompleks zemljisca v izmeri 100.000 kvadratnih metrov. Tak
kompleks potrebuje lndustrija pohistva Brest za zgraditev nove tovarne iverQih plosc (5,5 hektara) in skladiSc gotovih izdelkov (3 hektare). Razlika 1,5 hektara pa odpade na dovozne in odvozne poti ter
na vzporedne objekte. Za prihodnji razvoj (30 let) pa je podjetju
Brest potrebno zagotoviti se dodatnih 100.000 kvadratnih metrov.
Na osnovi tega je Industrija
pohistva Brest v avgustu 1972
zaprosila
skupscino
obCine
Cerknica za dodelitev nove industrijske cone in posredovala
tudi predlog mozne lokacije na
Loskem polju. Lokacija na Loskem rpolju oziroma nova industrijska cona je bila s sklepom
sveta za komunalne, stanovanjske in gradbene zadeve ter urbanizem dne 27. 9. 1972 zavrnjena
z utemeljitvijo, da mora ta predel ostati rezervat za stanovanjsko gradnjo.
Brest je z dopisom 23. 11. 1972
znova zaprosil Komunalno-stanovanj sko podjetje za lokacijsko
dokumentacijo za zgraditev centralnega skladisca gotovih izdelkov v izmeri 25.500 kvadratnih
metrov ter rezervno povrsino za
prihodnji razvoj. Komunalno-stanovanjsko podjetje je dalo izdelati predlog spremembe urbanisticnega nacrta Cerknice Urbanisticnemu zavodu - Projektivni
atelje v Ljubljani.
Predlog je bil izdelan in predlozen v komisijsko obravnavo 27.
3. 1973, na kateri so sodelovali
predstavniki skupscine obcine
Cerknica, predstavnik Republiskega inspektorata za urbanizem,
direktor Zavada za spomenisko
varstvo, predstavnik Zavada za
vodno gospodarstvo SR Slovenije, direktor Zavada za turizem
Cerknica, predstavniki Elcktro
Ljubljana in Ljubljana-okolica,
predstavnik Projektivnega ateljeja iz Ljubl jane, clani Sveta za ur·
banizem skupscine obcine Cerknica, sveta za kmetijstvo skupscine obcinc Cerknica, direktor
Komunalnega stanovanjskega podjetja
Cerknica,
predstavnik
krajevne skupnosti Cerknica ter
predstavniki Bresta.
Na komisijski obravnavi je bilo uvodcma obrazlozeno stanje
industrijske cone v Cerknici in potrebe po novih povrsinah. Predstavljene so bile tri variante:
1. Sprememba stanovanjske
cone na »Platojih« proti Dolenji
vasi v industrijsko cono.
2. Aneks dosedanjih kmetijskih
povrsin proti Loskcm v mestno
obmocjc kot industrijske povr·
sine.
.
3. Povrsino med Dolenjo vasjo
in Ze!Sami preurediti za dokoncno uporabo v industrijske name·
ne. Po razpravi je bila sprejeta
tretja varlanta kot najprimernejsa iz naslednjih razlogov: da
ostanejo stanovanjske povrsine v
Cerknici neokrnjene, da je prostar proti Loskem za razsiritev
in morebitne rezerve prevec omejen in da je znacaj prihodnje in·
dustrije tak, da bi z ropotom rootil bliinje stanovanjske povrsine.
Predstavniki Brcsta so sogla~ali s tretjo varianto dolocene in·
dustrijske cone kljub temu, da bo
gradnja objektov na tern terenu nekoliko drazja (teren je mocvirnat) kat na ostalih dveh predlaganih zemljiScih.
Ostali pogoji pa so med seboj
primerljivi (prometne zveze, vodovod, tehnoloska voda, energetika).
Obcinska skupscina Cerknica
je na seji 10. 7. 1973 sprejela oziroma potrdila predlagano lokacijo, ki je bila v tridesetdnevni
Javni razpravi na obcini in na
Brestu.
Da b i se izognili nepravilnim
razlagam v najrazlicnejsih sred·
stvih javnega obvescanja, posrenujemo naslednja strokovna pojasnila:
1. Poraba tehnoloslce vode se
bo v novi tovarni ivernih plosc
gibala v mejah od 2,5 do 3,5 kubicnega metra na uro. Struktura
porabe pa bo naslednja:

.. . .

~

--

a) 3 kubicne metre na uro za
ci.Scenje oblovine od umazanije,
b) 0,5 kubicnega metra na uro
za dodajanje lepilu.
Voda za ci.Scenje oblovine biolosko ne bo onesnazevala, saj ne
bo vsebovala nobenih l<emicnih
sestavin, samo blato in pesek in
jo bo mogoce z mehanicnim ciscenjem ocistiti do take stopnje,
da se bo brez posledic spuscala
v javno kanalizacijo.
Voda, -ki jo bomo dodajali lepilu, v obliki tekocega agregatnega stanja ne bo predstavljala n evarnosti. V najvecji meri bo izhlapela pri stiskanju ivernih
plosc.
Ostanke lepila in razno neci·
stoco, ki nastane pri lepilnih
strojih, bomo tedensko odvaZali
v posebno izdelano betonsko jamo, ki bo vodotesna (prakticen
dokaz v nasi sedanji tovarni ivernih plosc!).
V novih obratih bo zaposlenih
okrog 150 ljudi, kar predstavlja
dnevno 2,25 kubicnega metra odpadne vode (fekalne odplake). Za
te kolicine fekalnih odplak bo
zgrajena bioloska cistilna naprava, ki bo vezana na centralno
biolosko napravo za celotno obmocje naselja Cerknice.
Pri proizvodnji pohistvenih
ivernih plosc se bo pri k emicnih
reakcijah pri proizvodnih prosto·
rih spuscal prosti formaldehid, ki
se giblje (odvisno od proizvodnje
in vremenskih razmer) od 40 do
80 kilogramov na dan, kar pa ne
vpliva kvarno na okolico (sedanja tovarna v Cerknici). Kljub
temu, da je dopustna kolicina po
DIN normah 6 miligramov na
kubicni meter zraka, je ta koliCina po nasih analizah znatno
nizja (sedanja tovarna 2 miligrama na kubicni meter zraka). Po
meritvah se v sedanjih odplakah
v sedanji tovarni ivernih plosc
ne pojavlja forrnaldehid.
:Ze v osnovnem konceptu o
transportiranju iverja, zagovine
jn sekancev smo predvideli ustrezne transporterje, prav zato, da
ne bi onesnazili okolice. Problem
je edinv z brusnim prq.hom, ki
ga bomo zajemali s filtri. S takim sistemom transportiranja je
izkljuceno vsako vecje onesnazenje zraka, dopustna kolicina 50
rniligramov na kubicni meter pa
v nobenem primeru ne bo presezena.
Iz vsega omenjega sledi, da nevarnost za to obmocje le ni taksna, kot jo nekateri strokovnjaki
prikazujejo v sredstvih javnega
obvescanja. Pripravljeni pa smo
vse, ki imajo kakrsnek<;>li pomisleke glede industrijske cone,
sprejeti na Brestu v Cerknici, da
bi lahko na osnovi tega zavzeli
pravilno tolmacenje.
Pripominjamo se, v odgovor
tistim, ki trdijo, da je lokacija za
novo industrijsko cono premalo
pretehtana, da smo pri izbiri najpravilnejse lokacije upostevali
vse splo~no veljavne kriterije, ki
vplivajo na pravilno izbiro. Ti
){riterlji pa so bill:
a) ekonomski (izvori surovin,
energija, tehnicna voda, kadri,
prometne zveze);
b) neekonomski (zaostalost
podrocja, delovna sila, strateski
razlogi, tradicija);
c) naravni (geografske razmere, topografske razmere);
d) dndbenopoliticni (politika
druzbenih organov, infrastruktura, davki, stanje industrije).
V strokovnih krogih Bresta pa
smo globoko prepricani, da so

Jabolko spora -

na nekdanji gmajni Dolenje vasi je lokacija nove Brestove tovarne

nove industrijske kapacitete asnova za prihodnji razvoj Bresta
in tega dela Notranjske. Na teh
osnovah pa bodo lahko bogateje
rasle tudi ostale, tako imenova-

ni ostala neprizadta, ob omenjennih pojasnilih dobila dovolj jasno
predstavo o strokovnosti pri iz.
biri lokacije za novo tovarno
ivernih plosc.
D. Mazij in C. Rudolf

kopskem sejmu
Na 23. Skopskem sejmu, ki je
trajal od 21. do 28. junija, je prvic
v sodelovanju s trgovsldm podjetjem SLAVIJA razstavljal tudi
BREST. Na 50 kvadratnih metrib razstavne povrsine je bil v
grobem razstavljen nas proizvodni program.
Kljub nekoliko neprimernemu
datumu je sejem obiskalo kar
lepo stevilo obiskovalcev, predvsem pa so bili med njimi poslovni ljudje. V Makedoniji je trenutno vsa trgovina nasicena s
pohistvom, toda kljub temu so
se posamezni kupci za naS program zelo zanimali.
Velika zanimanje sta vzbudili
sedezna garnitura SERPENT in
pa spalnica BARBARA s prakticnim dviZnim leZiscem. Tudi dnevna soba in kuhinja sta privabili
in navdusili makedonske kupce.
Skratka, BREST so Makedonci
sprejeli kot solidno slovensko
firma z velikim okusom za sodobno pohiStvo1 kar smo tudi dosegli
Vendar pa nimamo asortmenta za
sirsi krog delovnih ljudi- cenejse pohiStvo - za katerega je bilo
dosti povprasevanja.
Uspeh BRESTA na sejmu lah·
ko ilustriram tudi s tern, da smo
v bali SLAVIJE prodali najvec
pohiStva. Prihodnje leta bomo
verjetno nastopili v Grupi 9, kar
bi se lepse zastopalo naso proizvodnjo. Od celotne grupe jih je
letos razstavljalo pet, od tega
stirje samostojno.

Makedonsko trlisce je veliko,
vendar tudi zahtevno, tako da
na~ program tezko prodira nanj.
Poleg tega tudi prodajalci ne
znajo pravilno prodajati nasega
programa. Mislim, da bi lahko
povecali prodajo na tern trliScu
s svojim salonom. Vecina vecjih

podjetij ze ima svojo trgovsko
mrefo, ki jim ustvarja promet
do 40 °/o od celotnega podrocja.
Z letosnjim skopskim sejmom
se je BREST uspesno predstavil
mnogim novim kupcem.
J. Obreza

PROOAJALNA V MARIBORU - VZPODBUDND
Maja letos je zacela poslovati Brestova prodajalna pohi~tva v Mariboru. Objekt smo kupili na natecaju od trgovsko-obrtnega podjetja
Optima Maribor v ulici Kneza Koclja v neposrednem mestnem srediscu. Skupna uporabna kvadratura razstavnega in skladiscnega prostora je 260 kvadratnih metrov.
Avtobusno postajalisce na dru- cela, se vecje prodajne rezultate
gi strani ulice zagotavlja precej- pa bo dosegla v jesenskih mesesen obisk, zato se je pred casom
cih. Razveseljivo je tudi, da se
sama po sebi ustvarila podoba Mariborcani precej zanimajo za
nekdanje prodajalne- preprosti Brestove kuhinje, ceprav je veliin poceni izdelki, ki so pri roki.
ki proizvajalec kuhinj Maries
Zanimivo pa je, da ze sedaj, v pr- prav pred nosom.
vih mesecih poslovanja, ugotavSeveda pa smo naleteli na zaljamo drugacno strukturo kup- cetku poslovanja tudi na nekacev, k i se vse bolj odlocajo za
tere tezave, ki jih moramo razsestave drazjega pohistva. In za- resiti:
posleni?
- Po oceni bi kazalq odkupiti
stiri prodajalce smo »nasledi- se drugi del zgradbe, ker nujno
li« od prejsnjega podjetja, stirje
potrebujemo prirocno skladisce.
pa so na novo zaposleni. Med za- Ta del zgradbe pa so opuscena
poslenimi je ena ucenka v gospo- in neprimerna stanovanja in drudarstvu in skladiscni delavec. Do- gi prostori, ki so v zasebni lasti.
stavo na dom pogodbeno oprav- Prodajalno moramo primerlja za sebni avtoprevoznik.
no ogrevati, zato ze delamo naOcenjujemo, da je prodajalna crte za napeljavo centralne kurv prvih mesecih spodbudno za.
Konec na 4. strani

Tudi na Skopskem sejmu pohiStva je bilo za Brestove izdelke veliko zanimanja

------

.
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ne terciarne dejavnosti, od katerib tudi mi mnogo priCakujemo.
Upamo, da bo delovna skupnost Bresta, ki ob nekaterih sestavkih v casopisju prav gotovo

~ ~
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Novo o delovnih razmerjih
KAJ PRINASA NOVEGA ZVEZNI ZAKON 0 MEDSEBOJNIH DELOVgov prenehala pravica p o njegoNIH RAZMERJIH
Zvezna skup~cina je letos v aprilu sprejela ~est zakonov s podrocja zdruZenega dela. Pozornost vmed njimi Z<l:Sl_u.Zi Z_ako;n 0 medsebojnih razmerjih delavcev v zdruzenem delu, ki Je obJaVlJen v yradnem listu SFRJ st. 22 19. aprila 1973. Zakon nadomesca dosedanJl »temeljni zakon o delovnih razmerjih~<, _ki ga pre~ezno poznamo. Novi
zvezni zakon pa starega ne spremmJa v c;:elotl, ce~o obratn?. - le
malo dolocil je spremenjenih. Vrsto zadev lZ deloynih razmenJ b~do
namrec poslej urejale republike. Tako se bo stan zakon uporablJal,
dokler ne bodo sprejeti zadevni republiski predpisi, vendar najdalj
do 31. decembra 1973.
Posk:usimo nanizati poglavitne spremembe, ki jih novi zakon postavlja v nasa medsebojna razmerja.
KAKO BOMO UREJALI RAZ·
MERJA PO NOVEM?
Najprej bo delavski svet temeljne organizacije zdruZenega
dela (TOZD) pripravil predlog
»sporazuma o medsebojnih razmerjih v zdrufenem delu«. Predlog dolocijo delavci TOZD_ z vecino glasov vseh zapos.J.emh, ko
poprej zagotovijo pri pripra~i
predlogov udelezbo delavcev oZI·
roma vseh delov temeljne organizacije.
Omenjeni samoupravni sporazum je sklenjen, kadar najmanj
dve tretjini vseh delavcev v temeljni organizaciji pismeno izjavita, da soglasata s pravicami in
obveznostmi, ki so dolocene v
predlogu samoupravnega sporazuma. Tak sporazum velja potem
seveda tudi za vse tiste delavce,
ki ga sicer niso sprejeli, a so v
krepki manj sini.
Vee temeljnih organizacij se
lahko odloci za povsem enak sporazum, le da ga vsaka sprejme
na opisani nacin.
KDAJ PRIDOBIMO LASTNOST
DELAVCA?
Zakon uvaja nov izraz in sicer
»lastnost delavca« namesto dosedanjega »delovno razmerje<<. Lastnost delavca v zdn.lienem delu
pridobi delavec z dnem, ko pod·
pise izjavo, da sogl~a s pravicami in obveznostmi, ki jih doloca samoupravni sporazum o
medsebojnih razmerjih v zdrufe·
nem delu.
Ce delavec, ki je izjavo podpisal, ne pricne doloceega dne z

delom, pa zato ni.ma opravicenega razloga, izgubi Iastnost delavca v tej temeljni organizaciji in
ne more uveljavljati pravic in ne
prevzeti obveznosti iz zdruienega
dela.
KAKO SE OBJAVIJO IN RAZPI·
SEJO PROSTA DELOVNA ME·
STA?
Vsa prosta delovna mesta, pogoji glede strokovne izobrazbe
dolocenega poklica oziroma smeri ali stroke in drugi pogoji, ki
so potrebni za delo na delovnem
mestu, se objavijo v javnih infurmacijskih sredstvih.
Po javnem razpisu se zasedajo
tista delovna mesta, na katerih
imajo delavci posebne pravice in
odgovornosti (vodilna delovna
mesta). Za taka delovna m~sta
mora biti v skladu z zakonom
predpisana tudi doba, ko je treba ponovno opraviti razpis (ponovna izbira - reelekcija). Zakon
doloca se, da se za posamezna
vodilna delovna mesta lahko dolocijo smotri oziroma naloge, ki
jih morajo doseci delavci, ki taka mesta zasedajo.
Novo in ~omembno je tudi dolocilo, da se izbira med prijavljenimi kandidati mora opraviti,
ce izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa oziroma objave.
»ODPRAVE DELOVNEGA ME·
STA<< NI VEC!
Po novih dolocilih delavcu ne
more prenehati lastnost delavca
v zdrmenem delu, ce je iz tehnoloskih ali ekonomskih razlo-

USPELA AKCIJA
Propagandna sluzba Bresta se je Ietos odlocila za vecjo propa·
gandno akcijo v sodelovanju z revijo Nasa zena. Za revijo Na§a zena
se nismo odloclli nakljucno:
- revija Nasa zena je najstarejsa specializirana zenska revija,
- naklada revije je okoli 65.000 izvodov,
- skoraj 90 odstotkov bralcev revije je naroCnikov,
- struktura bralcev je izredno zanimiva za nas - proizvajalce
stanovanjske opreme.
Akcija Brest - Nasa :lena ni bila obicajna nagradna igra, kjer
bralci Ie striZejo kupone, jib posiljajo v urednistvo in cakajo na
nagrado. V tej nagradni igri smo predstavili zgomje in spodnje elemente kuhinje Vega-60, tloris kuhinje in oznacili, kje so prlkljucki.
Resevalci so morali praviino sestaviti elemente. Sarno pravilne resitve S(l sle v boben za Zt-ebanje, sreca pa se je nasmehnila dijakinji
MAJDI IPAVEC z Jesenic. V nasem Salonu pohistva je izbrala elemente kuhinje Vega-60 v vrednosti 12.000 din.
Akcija Brest - Nasa :lena tece se naprej. Resevalci se tokrat
ubadajo, kako pravilno postaviti dnevno sobo Barbara. 0 poteku te
akcije bomo porocali v septembru.
·
B. Lavrlc

Srecna nagrajenka v nas.e m Salonu pohistva

vem delu v temeljni organizaciji
zdruienega dela.
Za primere, ko pride do tako
imenovanih viskov delovne sile,
je treba med TOZD urediti nacin
odloeanja in pogoje, ko je dela·
vee iz ene TOZD dolZan zaeasno
ali trajno delatl v drugi TOZD
ali celo v drugem podjetju oziroma dolinosti v zvezi z orga·
n iziranjem (»odpiranjem«) novih
delovnih mest.
Kadar preneha TOZD ali celotna delovna organizacija, preneha tudi lastnost delavca vsem,
ki so v njej zaposleni. V tak:ih
primerlh ima delavec m ed za·
casno brezposelnostjo iz naslova
minulega dela in solidarnosti pravico do denamega nadomestila,
pravico do zdravstvenega varstva, pravico do prekvalifikacije
in strokovne usposobitve ter dru·
ge pravice, s katerlmi se zagotavlja njegova socialna varnost v
primerih in ob pogojih, ki jih do·
loeajo zakon, druibeni dogovor
in samoupravnl sporazum.
VOJASKI ROK IN 15 DNI
Novi zakon natancno doloca,
da delavcu, ki zaradi odhoda na
odsluzitev oziroma doslufitev vojaskega roka prekine delo v
TOZD, ne preneha lastnost delavca v zdrufenem delu in ima
pravico vrniti se v petnajstih
dneh po odsluiitvi vojaskega roka na delo v isto TOZD.
Med dovoljeno odsotnostjo mu
seveda pravice iz dela mirujejo.
0 DOPUSTU PRECEJ NOVEGA
NajniZji letni dopust je iz sedanjih 14 delovnih dni povecan
na 18 delovnih dni in ga delavec
lahko nastopi v vsakem koledar·
skem letu. Pravico do dopusta
prldobi delavec ze po sestih me·
secih nepretrgane delovne dobe.
Pisali smo ze, da je vprasljivo,
od kdaj dalje se uporablja to
doloeilo. Tolmacenja so diame·
tralno nasprotna: po prvem naj
bi se to dolocllo uredilo v splosnih aktih in nato uporabljalo,
vendar najkasneje od 31. 12. 1973.
dalje, p o drugem pa takoj z uveljavitvijo zakona. Ker so pravni
razlogi »za in proti« precej izenaceni, bomo v podjetju koristili
dopust v drugi polovici letosnjega leta tako, kot bo odloeil centralnl delavski svet, ko bo po·
prej obvescen o razlogih za tako
in druga<ID.o odloeitev.
-0Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v zdruienem delu
vsebuje seveda poleg omenjenih
novosti se vrsto drobnih s prememb ali dopolnil. Pravo sliko
o delovnih razmerjih po novem
bo dal skupno z republiskimi
predpisi, ki jih pricakujemo.
Z. Zabukovec

PRODAJALNA
V MARIBORU
- VZPODBUDNO
Nada:ljevanje na 3. strani
jave s prilcljuckom na mestni plinovod.
- Sedanja zasilna urejenost
prodajalne ne ustreza, zato moramo dati prostorom salonski videz s privlacnim okoljem. Se v
poletnih mesecih bomo prostore
prebelili, preuredili razsvetljavo,
na novo namestili panoje in do·
dali se druge ucinke za lazji iz·
bor, lepsi videz pohistva in boljse pocutje kupcev. Ob tej nalogi
pa bomo resevali tudi vprasanje
ucinkovite svetlobne relclame in
ustreznega procelja zgradbe.
Omenjene tezave terjajo, da jih
takoj ustrezno resujemo v okviru moznosti in v lastni reziji, ob·
enem pa si prizadevamo, da bi
prodajni servis izboljsali v smi·
slu prizadevanj prodaje Bresta:
»vse za dom«.
Prepricani smo, da se nam bodo prizadevanja .obrestovala, to
pa je tudi hotenje srednjeroci)e
qsmeritve v programu Brestove
prodaje.
F. Sterle

Se en posnetek iz Tovarne pohistva Martinjak
LETOS NAJMANJ 18 DNI DOPUSTA
0 razlicnih razlagah, kdaj naj stopi v veljavo dolocilo novega za·
kona o najmanj 18 dneh dQpusta, smo ze pisali. Za uradno mnenje
smo zaprosill tudi Zvezni sekretariat za delo.
Na osnovi tega je centralni delavski svet na seji 26. julija sklenil,
da bomo ta dolocila upostevali ze v drugem letosnjem polletju. Torej:
najmanj 18 dni dopusta; pravica do dopusta pa se pridobi ze po 6
mesecih zaposlitve v podjetju.

Tezave ob delitvi
stanovanjskih posojil
STANOVP...NJSK.A KOMISIJA JE IMELA LETOS TEZAVNO NALOGO. ZA 166 PROSILCEV STANOVANJSKEGA POSOJILA JE !MELANA VOLJO LE 1.357.000 DIN. ZATO JE LAHKO KOLIKOR TOLIKO ZADOVOLJIVO RESILA SAMO 51 PROSENJ. OSTALIH 115 PROSILCEV, KI NEDVOMNO TAKO POSOJILO TUDI POTREBUJEJO
PA JE OSTALO PRAZNIH ROK.
'
Odlocitev komisije je povzrocila val nezadovoljstva. To je ra·
zumljivo, saj je ostalo brez posojila le prevec prosilcev. Mnogi od teh so si z lastni.mi sredstvi ze zgradill hiso do strehe in
s tem popolnoma izcrpali svoje
prihranke. Tako so jim za na·
daljevanje gradnje ostala le sredstva, ki jih lahko sproti odtegujejo od osebnih dohodkov. Le-ta
pa v sedanjih pogojih ob kar
najvecjem varcevanju le ne morejo biti tolikSna, da bi lahko bi·
stveno vplivala na graditev. Zlasti pa ne prl delavcih z razmeroma nizkimi osebnimi dohodki.
Sredstva, ki jib je podjetje namenilo za stanovanjsko gradnjo, niso tako majhna. V ta namen bo letos porabljenih okrog
6.000.000 din.
Razdeljena pa bodo takole:
-okrog 1.357.000 din je ze razdeljenih kot dolgorocna posojila
za individualno gradnjo stanovanj;
- okrog 1.323.000 din bo porabljenih za nakup dveh enosobnih in sestih dvosobnih stanovanj;
- okrog 1.520.000 din bo po·
rabljenih za odplaCilo anuitet od
stanovanjskih kreditov, ki jih je
podjetje v preteklih letih dobilo
od poslovnih bank;
- okrog 1.800.000 din bo vlozenih v solidamostni stanovanjski
sklad obcine Cerlmica v skladu
s sprejetim sporazumom.
Ce na pogled velika sredstva
podrobneje analiziramo, torej vidimo, da so za nase potrebe in
nase obveznosti pravz~prav majhna. Z njimi ni mogoce zadovoljivo resiti niti prosenj za stanovanjske kredite niti prosenj za
stanovanja. Razdelitev osmih
stanovanj med trenutno 65 prosilcev bo prav gotovo prav tako
problematieno kot je bila razde·
litev stanovanjskih posojil.
Pri sami delitvi teh sredstev se
je morala komisija ravnati po veIjavnem pravilniku. Ta je zelo
natancen, zato je bilo delo komisije omejeno pravzaprav le na
preverjanje podatkov o stanovanjskih razmerah prosilcev, o
njihovih dohodkih in podobnem.
Vse drugo kot je, kdo bo tako
posojilo dobil, kaksen znesek posojila mu pripada in podobno, pa
je bilo le se predmet izracuna.
Za posojilo so bill torej predlagani tisti delavci, ki so kar najvec let zaposleni pri nasem pod·
jetju, ki imajo prl nas zaposlene
tudi druge dn.liinske clane, ki Zi-

ve v slabih stanovanjskih pogojill, ki imajo nizek dohodek na
dn.liinskega clana in podobno.
Pri tem pa moramo povedati,
da predlog komisije, ki je bil v
javni razpravi, se ni bil povsem
tocen. V njem namrec se niso bi·
li upostevani dohodki prosllcev
od kmetijstva in gozda. Ker je
komisija to opazila sele na seji,
lei je blla le nekaj dni pred koIektivnim dopustom, je predlog
vseeno dala v javno razpravo (da
se ne bi dodelitev kreditov se
bolj zavlekla), istoeasno pa zah·
tevala od strokovne slufbe, da te
dohodke ugotovi in v skladu z
ugotovitvami popravi prednostno Iisto prosilcev. To je bi}o med
javno razpravo tudi napravljeno
in posredovano svetu za kadre,
ki je o dodelitvi stanovanj skih
posojll dokoncno odlocal. Zaradi teh dohodkov so iz prvotnega
predloga za posojilo izpadli stirje prosilci.
Pri razdeljevanju stanovanjslcih posojil se je pokazalo, da je
novi pravilnik o dodeljevanju
stanovanj in stanovanjskih po·
sojil razmeroma dober, vendar
ne povsem popoln. Popraviti bi
bilo treba zlasti doloCila o stanovanjskem standardu, povecati
odbitne tocke na lastno stanovanje, nekaj vee tock pa bi verjetno morali dobiti tudi delavci, ki
bodo po dograditvi Iastne hise
prepustili podjetju druzbeno stanovanje. Ker pa je pred nami or·
ganiziranje TOZD, bi morda ka·
zalo s temi popravki se nekoliko
pocakati.
v. znidarsic

...,

Cas ozimniee
se bliza
Agronomi in drugi kmenijski
strokovnjaki napovedujejo letos
zelo dobro letino. zito je baje
ob.rodilo kot nikoli doslej po
vojni, toda kljub 1emu napovedujejo viSje cene Z.ita.
Krompirju trenutno ce.ne •p adajo. Kako bo v naprej, se ni nic
gotovega. Vsekakor pa je skrajni
cas, da zacnejo sindikalne organi·
zaai.je po poslovnih enotah kar
najhitreje :z:birati podatke o tern,
kaj , kje in koliko prehrambenih
pridelkov bo treba p ravocasno
narociti, da bodo CJ.ani ·k olektiva
.preskrbljeni za zimo. Sedaj je
se cas za sklepanje ugodnih pogodb ob dostopnih cenah.
~. Bogovcic
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ornih petdeset mI
f.~ed kolektivom so se v zadnjih casih razna~ale razlicne
0 ~ejasnosti v zvezi. ~ delitvij? stanovanjskih kreditov, ces, da

vesti
smo
lam dodatno razdehh 50 mil1jonov starih dinarjev med zelo ozek
krog strokovnj~OV« (~elo o petih se je slisalo.), da je letos zato manj
sredstev, da. se Je delllo .brez ~e~no.sti javnosti in podobno ...
Zat<? daJe.mo _vsem, ki so ah ki ruso zahtevali uradnega odgovora
naslednJe poJasrulo:
'
Zaradi nesorazmerja med stevilom .prosilcev in r~olozljivi
m~ .~redstvi je stanovanjska komiSIJa v letu 1972 dala v javno
razpravo predlog, po katerem naj
bi se 176.000.000 S din razdelilo
med 109 prosilcev, kar je pomenilo poprecno 1.600.000 S din na
prosilca.
Niti komisija niti delavci v javni razpravi niti svet za kadre se
s taksnim drobljenjem sredstev
niso mogli zadovoljiti, zato smo
iskali novih moznosti za poveca~j~ zne~kov, da ~i s tern omogocih vsaJ nekatenm delavcem hitreje dokoncati gradnjo.
Ker n?':ih stanovanj za nalcup
v Cerkn1c1 v letu 1972 sploh ni bilo in tako ni bilo mogoce pritegniti novil1 strokovnih delavcev,
smo poskusali storiti vse, da bi
obddali dotedanje in da bi tistim
, izmed njih, ki so se lotili nove
gradnje ali adaptacije, omogoCili
cim hitrejso zgraditev stanovanja, da bi se spet lahko v celoti
pos\·etili delu v podjetju.

!aksno staliSce sta na skupni
SeJI zavzela tudi koordinacijski
odbor sindikata in svet komunis tov Bresta.
Zato smo pri banki najeli kredit, katerega je svet za kadre
razdelil takole:
Med enajst strokovnih delavcev, ki bi sicer po prvotnem predlogu komisije prejeli skupno 220
tisoc din je dodal se 112.000 din;
11 delavcem, ki po prvotnem
predlogu zaradi skopih sredstev
sploh ne bi dobili kredita v letu
1972, pa je iz novih sredstev razdelil 155.000 din. Tako je trditev, ki so jo nekateri zlonamerno
razsirili med delavci, da smo
>>ipod fertahom raztalali 50 milijonov med vodilne in s trokovne
delavce na SKS«, netocna in nepostena.
Dodatnih 525.000 din torej ni
bilo razdeljenih med ozek krog
strokovnjakov, ampak med 39 delavcev s tern, da je okroglo polovico te vsote res prejelo 11 cianov kolektiva, ki delajo na zah-

iNASI LJUDJE
!

I

. »Kako hitro minejo leta<<, praVI Swigelj, Ju ZC dobrih triindvajset let dela pri Brestu. »Vcasih
se mi dozdeva, da sem sele pred
meseci zacel, ceprav sem zacel
takrat, ko se je lesna industrija
sele postavljala na lastne noge.«
Zacel je na zagi v Dolenji vasi,
vendar j e kmalu nato vodil ekonomijo, ki je pripadala tedanjemu LIP Brestu. Z ustanovitvijo
zadruge je ta ekonomija tedaj
presla v zadrugo, delavci .pa so
prisli na zage in v zabojarno.
Iz zabojarne se se spominja
stroja, na katerem je delal ladijski pod - paralelke s stirimi
rjavimi cirkularji. Stroj je bil
v leseni stavbi z eno samo steno.
Ventilacije ni bilo in, ko je zapihalo, je nosilo zaganje po vsem
prostoru. Takrat je bilo treba
potrpeti, danes pa tega ljudje
niso vee vajeni.
Pozneje, se spominja svigelj,
ko je zacela z delom se ena zabojarna v kateri je bil vodja izmene, so dobili prvi domac stroj.
Nova cepilna tracna zaga Bratstvo, ki pa je bila polna svojih
muh in jo je bilo treba podpi·
rati in pribijati, kadar je zacela
trcsti.
Ko takole niza spomine na ti·
ste dni, kaj vse so takrat delali
v zabojarni, od zabojev za pivo,
kvas, pa do zabojev za pomaran-

precej odmaknjen, saj je vso surovost vojne obcutil na svoji
kozi.
Kot mlad fant se je vkljuci1
v narodnoosvobodilni boj kat terenec in kurir takratnih varnostnih sil. Kurirska pot ga je nekoc
zan~sla na_Brad na Kolpi, kjer
se JC utrujen hotel ustaviti. Pri
hisi ~0 ~a samo cudno gledali,
zato JO Je mahnil naprej. Malo
dalje je naletel na kolono belogardistov in drug izbire ni bilo
kat Kolpa. Do vratu v ledeni vodi
je cakal, da je nevarnost minila.
Pred koncem vojne, ko so se
fronte ze sesule, so se v Babnem
polju znasli komanda mesta Sta·
ri trg, odred in misija glavnega
staba. V zimski noei. so Nemci
in belogardisti stisnili obroc, v
zgodnjih jutranjih urah pa napadli. Svigelj se spominja, da
s9 p r:odirali po osojnih legah,
k]er Je sneg ze skopnel, hotec
jih potisniti na zasnezene obronke, kjer se je v snegu globoko udiralo. V hajki je le za
las use! smrti, resila sta ga nahrbtnik in odeja, ki sta prestregla rafal iz brzostrelke. Ko je na·
hrbtnik snel, so se iz njega usule krogle.
Kljub vsem tern dozivetjem mu
dobre volje le ni zmanjkalo in
~em ter tja se kaksno 7.azvizga,
ceprav zna ubrati tudi druge
strum:. kadar stvari ne tccejo,
kot b1 morale.
V. Potocnik

NIZJE CENE OSVEZILNIM PIJACAM

I
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Slavko svigelj
ce, ne more mimo tega, kako
skromni so bili zacetki in kako
drugace je danes. Skromni so
bili tudi ljudje in mnogokrat je
bilo vee razumevanja in dobre
volje kot danes.
Ko je zacela z delom nova
iverka, se je preizkusil kot susilnicar, nato pa kot skladiScnik
surovin in glavni skladiscnik. ze
nekaj let gre skozi njegove roke
vse, kar je namenjeno tovarnam
in ladjedelnicam.
Svigelj je eden izmed redkih,
ki lahko p ove kaksno napeto
zgodbo iz casa, ki nam je ze

Upravni odbor Delavske restavracije je sprejel predlog .poslovnih enot BRESTA, da se cen e
brezalkoholnih pijac uskladijo
med poslov-nimi enotami.
Za standar.dne 1proizvode, med
katere sodijo kokta, jupi, cocacola, radens·ka voda, dvojni C
(tetrapaok) in jaboJ.eni sok, so cene enotne za vse poslovne enote,
in .sicer so 10 odstotkov viSje od
na.bavnih, ce upostevamo :prometni dave.k. Nove cene so:
lkokta - jupi
1.20 din
coca-cola
1.50 dm
radenska voda
1.50 din
dvojni C - tetrapak
1.90 din
ja.bol6ni sok (1 liter)
6.50 din
Vse ostale brezalkoholne in
alkoholne rpijace bodo prodajali
po obicajnih cenah.
Zaradi nizjih .prodajnih cen
nek.aterih b.rezalkoholnih pijac je
b.ilo dogovorjeno, da bo podjetje
da!lO na racUJI nizjih cen vecjo
subvenai.jo za kritje prehrambenih stroslmv.
.
Ome.njene cene 1v eljajo od 1. julija dalje.
J. Klancar

IJ

nov

tcvnejsih delovnih mestih v stirih
poslovnih enotah.
0 :r:ajviSjem doslej dodeljenem
kred1tU na Brestu smo pisali ze

v prejsnji stevilki Obzornika. Ta
znasa 60.000 N din in so ga doslej
dobili stirje nasi delavci.
Ob tern pa ne smemo spregledati, da so bili krediti, dodeljeni
pred leti v viSini treh, stirih ali
petih milijonov, vrednostno znatno visji kot tisti, ki smo jib podelili !ani.

. Tudi ni sprejemljiv ocitek, da
Je zaradi t eh 52 milijonov ki smo
j ih laJ!i r~zdelili ve~, leto~nj i stanova~JSki sklad os1romasen, saj
smo 1z sklada skupne porabe kri~~ ne le_tistih ~2 milijonov, ki smo
Jih lam na op1san naCin razdelili
~I?ak bomo iz tega sklada po~
knh v letu 1973 vse anuitete te pa ne znasajo 52, ampak 152
milijonov S din in bi se normalno morale kriti iz sredstev sestodstotnega stanovanjskega pri·
spevka.
J. Praprotnik

SAP bo
podrazil
prevoze

Stara pesem: dosti prosilcev, premalo sredstev

Kako preZivljamo
letni oddih
Smo sredi dopustne sezone. Precej nasih clanov kolektiva pa je
svoj letni oddih izkor istilo med
obema kolektivnima dopustoma
v maju in juliju.
V zdraviliscih se je zdravilo 41
delavcev. Organizirano je v Novigradu doslej letovalo 40 clanov
in 36 njihovih druzinskih clanov.
To so skromni podatki, ki so nam
bili na voljo. Po 75. clenu pravilnika o delitvi dohodkov in osebnih dohodkov je svoje pravice do
zdravstvenega oddiha pridobi:lo le
41 delavcev. Vecinoma so iz Tovarne pohiStva Cerknica, nekaj pa
jih je iz Tovarne pohistva Martinjak. Ostale poslovne enote razen
SKS so verjetno zanemarile to
pravico, ki delavcem gre. Kako
in kje so nekateri posamezniki
preZiveli svoj letni dopust, nam
povedo naslednji razgovori.
Fani Zemljak, mati samohranilka mladoletnih otrok, zaposlena v TP Martinjaku ze 19 let. Vee
let je pritrgovala od ust in s po·
sojilom zgradila mont<lZno hiso,
v katero bo morala se veliko viaziti, da bo oprem1jena. Na oddih
je ~la z otroki v Novigrad. Pravi,
da se je zelo dobro pocutila in
tudi zdravje se ji je izboljsalo.
Ceravno je sla na oddih na lastne stroske, meni, da bi si moral
taksno rekreacijo vsaj enkrat na
leta privosciti vsak zaposleni. Cuti, da si odgovorne organizacije v
podjetju premalo prizadevajo za
organizacijo oddiha delavcev.
Podjetje bi moralo v prihodnje
vsekakor najti ustreznejsi naCin
za tak~no letovanje, ki bi bilo
pristopno za vsak zep.
Mllka Prhne, d elavka v tapet·
niStvu TP Martinjak, ki je v podjetju zaposlena deset let, je sla
po zdravstveni poti na oddih v
Kranjs·ko goro. V soboto je vzela
se otroka. Pravi, da se je dobro
pocutila. Sarno s cenami ni bila
prevec zadovoljna.
Joze Kebe je pri podjetju ze
19 let. Dela v tehnoloskem oddelku Tovarne pohiStva v Cerk·
nici. V Novigradu je bil s sYojo
triclansko druzino deset dni. Je
sportnik - strelec in vecino SVO·
jega prostega casa zrtvuje za
strelstvo. Na taksen oddih gre
vsako leto in tako si nabere moci
za delo.
Na letosnjo organizacj o letovanja na morju nima pripomb,
ampak samo pohvalo. »~e born
sel,<< je povedal, »ceravno na lastne stroske.<<
Silva Maticic je ze dvanajst let
delavka v Tovarni pohiStva Cerk·
nica. Na morje je sla po priporocilu zdravnika prvic. Pocutila
se je zelo dobro. Imela pa je smolo, da je po daljsi susi ravno tisti
teden, ko je bila na oddihu, dezevalo.
Joze Obreza, referent prodaje
na SKS, je tudi letoYal s svojimi
prijatelji v Novigradu, in sicer
pod platneno streho. Pravi, da je

to najbolj ugodno in poceni letovanje in da se to najbolj iz·
placa.
Marija Trubacev (TP Stcu:i trg):
ze nekaj let izkoristim vsaj del
letnega dopusta za letovanje na
morju. Upostevajoc cene in ostale pogoje se odlocam za najcenejsi nacin letovanja, pod sotorom. Letos sem bila s svojima
mrokoma v Porecu. Stroski letovanja niso bili visoki, saj sem
porabo spravila na najnizjo mejo. Naj povem, da so naso prehrano p redstavljali v glavnem
kruh, maslo in marmelada ter
»argo« juhe. Raznih slasCic in podobnega si sploh nismo privoscili, se celo sadja zelo malo.
Na to, da bi si privoscila dopust v hotelu - cetudi najnizje
kategorije, se pomislim ne. Sicer
pa so cene vsem znane. Ko ze govorim 0 cenah in dopustu, zelim
pripomniti, naj bi tudi nase podjetje po moznosti pac, dajalo regres tudi otrokom svojih delavcev, kar je v vecini podjetij ze
dolgo v praksi.
Ceprav smo bili na morju le
nekaj dni in pod zelo skromnimi
pogoji, smo se vendarle nauZili
sonca in kopanja, kar je posebno
ugajalo otrokoma. To pa je bil
tudi namen.

kot vojak tri leta okusal ob raznih pogojih in letnih casih.
Na uresnicenje zelje born mislil kdaj pozneje, sedaj pa me
od teh zelja odvracajo posledice
gradnje hise - obcutni mesecni
odtegljaji zasluika za vracanje
kredita.
Z uvajanjem kolektivnega dopusta pa sem zelo zadovoljen.
Saj se edino taka med dopustom
pocutim zares prostega.
Se in se bi lahko opisali pocutje tudi tistih, ki so dopust preziveli doma ob urejanju svojih
vrtov, pri svojcih. ali pa o osmerici pogumnih iz T;:warne pohi-

Ob Dnevu borca je bila slovesnost tudi pred spomenik.om padlih
borcev v Cerknici
stva Cerknica, ki so se podali na
Triglav.

Ferdo Petrie (TP Stari trg):
Kolektivni dopust me je doletel ob nepravem casu. Prav tedaj
sem imel namrec vso druzino v
»bolniski«. Kaj iz tega sledi, si
lahko predstavljate. Bil sem gospodar in gospodinja v hiSi. No,
sicer pa sem imel dovolj casa tudi za urejanje vrta. Tudi sicer
verjetno ne bi sel nikamor, ceprav si zelo zelim preziveti dopust kje v hribih ali planinah.
Morja sem namrec si-t, saj •sem ga

..
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Iz podjetje SAP so nam spor:oCili,
da se bodo spremenile cene prevoznih ·sreds:tev v okviru sklenjenega ·sporazuma o avtobusnih tarifah. V zvezi s tern se je te dni
oglasLI pvi nas predstavnik SAP
in nas seznanil, da nameravajo
dvigrr1iti cene .prevoznim storitvam za nase potrebe za skoraj
50 odstotkov.
Podratitev prevoznih stro5k<YV
ne bo vplivala na prevozne stroske delavcev, katerih stroski presegajo 96.70 din. Za ostale delavce
pa bo rprevoz drazji. Po clenu 12.
Sporazuma o oblikovanju dohodka in deHtvi dohodka ~n osebnih
dohodkov -se Olanom deloVIIle
skl.llpnosti krijejo stroski prevoza
na delo in z dela, ki presegajo 10
odstotkov planiranega najnizjega
kallmlativnega osebnega dohodka. Podjetje bo moralo ob podraZitvi dajati vee !SUbve.nai.je na
stroske prevozov.
·
P.odjetje SAP nam sicer se ni dostavHo predloga podrazitve. Zato
-sene .v emo, 21a .koliko se bodo te
stor.iJtve dejansko povecale, vseka~kor rpa b.o prislo do podr<lZitve.
Samoupravni organi ter odgovorni dejavnik:i v nasem .p odjetju
pa bodo morali ob <ta!ko veliki
tpodnt~itvi tudi zavzeti dolocena
staliSca.
J. Klancar

-·
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Za konec pa se to: Pred leti je
vee manjsih podjetij postavilo v
Novigradu ob morski obali nekaj p reprostih barak za svoje delavce. Ceravno so jib takrat imenovali »barakarji<<, je to danes
veliko naselje. Nic vee jim ne
pravijo »barakarji<<, ker j e podobnih naselij ob nasi oba-Ii se.
S. Bogovcic
F. Mlakar
~-
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Dvanajsl novih odlokov
S PRETEKLE SEJE OBCINSKE SKUPsCINE
Pretekla seja obcinske skupscine, ki je hila 10. julija, je hila izredno bogata in plodna. Na dnevnem redu je bilo kar osemnajst tock.
Sprejeti je bilo dvanajst novih odlokov. Med njimi so nekateri zelo
pomembni, zato se mi zdi potrebno informirati obcane o poglavitni
vsebini nekaterih izmed njih.
ODLOK 0 DELNI
NADOMESTITVI STANARINE
I N DRUGE DRU:Z:BENE
POMOCI V STANOVANJSKEM
GOSPODARSTVU
Znano je, <la je bil na zacetku
letosnjega -leta ustanov·l jen solidarnostni stanovanjski sklad, v
U<aterega placujejo vse gospodarske in druge organizaoije 30 odstotkov od sestodstornega pris·p evka
od
•b rutto
osebnih
dohodlkov, ki je namenjen za
stanovam:jsko izgradnjo. 2e z odloko m o ustanovhvi so1idarnostnega .s klada je .b:il dolocen namen
tega sklada.
Z odl.akom o delni nadomestitv.i s-tanarin pa je podrobneje
urejeno, kdo je upravicen do
dru~bene ,p omoci pri stanovanjski najemnini, v katePih primerih
bodo dobili druzbeno pomoc investditorji, ki grade druibena
stanovanja in obcani, :ki grade
lastno stanovanje, ali so ga :pripravljeni kupiti
in namensko
vlaga•ti tudi la·stna sredstva.
Pdpomni1Ji. je treba, da tudi ta
odlok n-e ureja •v seh v.prasanj s
tega .p odroeja, ampak da bo
srtanavanJska skupnost s svojirni
predpisi ured.ila vse ;podrobnos.ti.
ODLOK 0 DOLOCITVI
STANOVANJSKEGA
STANDARDA
Ta odlok ureja osnovne elemente standardnega stanovanj a.
Pojavljala se je namrec bojazen,
da bi v splosni zagnanosti pri
resevanju stanovanjske p roble
matike za vse izgubili obcutek
za .nel:Qi minimum •i n gradili s·tanovanja, ki ne bi ustreza;l a higiensko-tehnicn~m 1pogojem. Pojavil.ja1a ·p a se je tudi druga bojazen,
da s sredstv:i solidarnos-tnega
stanovanj-skega s.klada ne bi gradili pretirano luksuznih s.tanovan j , ker to ne bi bil vee s olidarnostni. sklad.
Zaradi teh okohi.soin je bilo
potrebno s predpisom doloCiti
normative, ki ustrezajo nasim
razmeram. S tern se n i receno,
da nekdo ne bo mogel graditi
i:?JVen teh normativov. V takih
p.Dimerih bo pac .moral imeti last·
na sredstva. Druzbene pomoci za

b oga.ta, lukisuzna stanovanja to·
r ej ne bo, ne bo :pa tudi druibene
pomoCi v tistih .p6merih, ce bi
nekdo hotel g.raditi zasilno stanovarrje.
ODLOK 0 DOLOCITVI IN
PLACEVANJU STANARINE
NA OBMOCJU OBCINE
CERKNICA

S s•t anovanjs.ko reformo, ·k i je
biola sprejeta onekako pred OSiffiimi ali devetimi leti, je biJo doloceno, da ·bomo od leta 1970
postopoma ,presli na ekonomske
stanar.ine. Zaradi inflacijskih
gibanj ·in zlasti hitrega narascanja cen gradbenemu materialu
in uslugam pa bi ekonomske
stanarine ogro:z;ile standard !judi,
zlasti ljudi z nizjimi osebnimi
dohodki.
Zaradi tega je b:ilo leta 1966
upeljaJllo linearno .subvencioniranje staJllarin, v letu 1969 pa je
boil sprejet zakon o zamr;znHvi cen,
ki je zajel tudi stananne. L~tos
je bil sprejet dogovor o obhkovanju poli-tike cen. Na osnovi tega dogo.vora se .stanarine lal?-ko
poviSajo za 12,3 Ofo. S tern ·~?v:rsa
njem seveda ne bomo se pns·l i na
ekonomske stanaPine. Da bi do
ll:ecra priSli, bodo v stanovanjsk~m gospodarstvu potrebni novi
ukrepi.
.
Z obcinskim odlokom so ukrnjene linearne sybvei?-cije in p~e
haj amo na placeva~J e ..stanan~,
do locenih v stanovanJskJ·pogodbJ.

*
Poleg teh najvaznejsih odlOikov
je bila sprejeta, kot je b ilo ze
omenjeno, se vrsta drugih. ~az:
nejsi je se odlok 0 dopolm_tVl
urbanisticnega nacrta Cerkmca
- mdustrijske cone. Prihodnja
.industrij ska izgradnj a CerJmice
se ho presehla na novo p~d~ocje,
n a predeil. pod PodskraJmkom.
To zemljiSce je za ·k metijstvo
neupora:bno, zato _so odbor~~i
soglamo lizglasovah ·to podroCJe
•kot edino ·primerno.
Ostali odloki niso toliko pomembD!i. oziroma ne zadevajo
toliko obcanov, ampak se nanasajo na gospodarstvo in na nekatere druge zadeve.

Zar·a di ,pomanjkanja prostora
sem nakazal ·Saano nekatere znacilnosti posameznih :predpisov.
Kdor se bo hotel ·p oblize seznaniti z njimi, jib bo mogel pac
pogledati v Uradnem listu, kjer
bodo objavljeni.
T. Kebe

NIC VEC NOCNEGA

Z(

DELA
DELAVSKI SVET TOVARNE
POHisTVA CERKNICA JE NA
PRETEKLISEJIRAZPRAVLJAL
0 NOCNEM DELU 2ENA IN
MLADINE
Razprava na delavskem ·svetu
je bila na rpodlagi :priporocila
skupscine socia).isticne republiike
Siovenije, ki je bilo objavljeno
v Uradnem Hstu.
V zvezi s tern priporocilom je
bila clanom delavskega sveta
posredova.na analiza o nocnem
delu zena v nasi tovarni. Pri tern
je bilo ugotovljeno, da v zadnjem
casu nocno ·delo zena zmanjsujemo. Zene delajo ponoci ·s amo se
v oddelku nanosa povrsin, pa tud.i tam se pojavija le od casa do
casa, •k er je ta oddelek ozko grlo
in je zato trenutno .nocno delo
se potrebno. Po daljsi irazpravi je
delavski svet sMenil:
Sprejeti je treba ustrezne
ukrepe, da se zenam, materam z
otroki, starimi do 7 let, prepreci
nocno delo. Ce so matere z otroki zaposlene na takih delovnih
mestih, kjer je potrebno nocno
delo, jib je treba ustrezno prerazporediti.
Da bi nocno delo zena v nasi
torvarn.i cimprej povsem odpravili, je potrebno, da sluzba priprave dela in operativno vodstvo
praizvodnje :prouci, kaksni ukrepi bi bili potrebni, da zenam ne
bo treba delati v noenem casu.
Ukrepi morajo zajemati tudi roke, do kdaj mora biti taksen
ukrep realiziran.
Vsekakor ·pa morajo biti predlogi o ukinitvi no6nega dela zena
posredovani delavskemu svetu
c~mprej.

Tudi o nocnem delu mladine
je delavs.ki svet sprej el sklep, po
Js:a<terem mladtina do 18 let starosti ne sme delati ponoci. To je
sicer ze odpravljeno, vendar odgovo.rne ·V proizvodnji znova opozarjamo, da se ~zogibajo morebitnih ta:ksnih primerov.
J . Klancar

Vedno
pripravljeni

Ob Dnevu borca je bilo tudi letos v stari Brestovi restavraciji
tradicionalno srecanje vseh zaposlenih borcev - Brestovcev.
Najprej je vse udelezence v imenu organov upravljan)a in druZbeno politicnih organizacij pozdravil sekretar sveta ko~urustov Jan.ez
Praprotnik in v svojem pozdravnem govoru poudaril pomen boJa,
ki so ga izbojevali v najtezjih dneh nase zgodovine borci in aktivisti
po vsej na8i domovini, nic manj pomemben pa ni bil prispevek borcev tudi po osvoboditvi pri izgradnji nase domovine in pri utrjevanju
nasih samoupravnih odnosov.
Na koncu je izrazil zeljo, da bi se ta srecanja nadaljevala, vsem
pa je zazelel tudi zdravje in tudi v prihodnje plodno sodelovanje
v kolektivih, kjer opravljajo po svojih zmoznostih svoja dela.
Udelezencem srecanja je zapel nekaj borbenih partizanskih pesmi
tudi moski pevski zbor iz Cerknice. Obenem pa so prisotni borci
dobili v spomin knjigo s tematiko iz nase revolucije.
Skoda je bilo samo, da se tega srecanja niso udelezili vsi borci,
saj jih je p r ecej manjkalo.
Po slavnostnem delu je zazivelo tovarisko razpolozenje, borci so
obujali spomine na slavno preteklost, pa tudi borbenih pesmi ni
manjkalo.
Vsi so bili enotnega nmenja, naj bi se taka srecanja tudi v prihodnje, pa ceprav v najskromnejsi obliki, nadaljevala in se na njih
izmenjavala mnenja !judi, ki so za skupnost dali vse svoje moci.
I. sKRABEC
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IZOBRAZEVALNI PROGRAM
REZERVNIH STARESIN
USPEsNO ZAKLJUCEN
Letos se je zacel izobrazevalni
program za rezervne staresine
pozneje kot navadno, in to zato,
ker so bi•l a predavanja zahtevna
in n i b\i.lo na voljo ustreznih predavateljev. Teoreticna vprasanja
so .rezervni stareSine obdelali na
•predavanjih v maju ob filmu Boj
z diverzanti v vseh krajevn-ih organ1zacijah. V veliko pomoc za
•Strokovno usposabljanje je ·t udi
mesecnik Na:Sa obramba. Rezervni staresine so zveeine nanj na.rocend. S prisotnostjo na :predavanjih so bila vodstva krajevtni.h
organ-izacij zadovoJjna. Drugi del
obve.z nega programa za rezervne
1Naresine so bili takticno-orientacijski pohodi. Le-ti so bili v juniju. Pohodi so bili v vseh krajevnih organizacijah uspesni. Izpitna komisija, ki je pripravila pohode, je imela veliko dela.
Naloga te komisije je bila pripnwiti vse p01rebno gradri.vo za
teoretitna vprasanja iz topografije, taktike, U<0<11trolo, orientacijske poti in streljanje .z vojasko
pusJs:o.
I zpite so opravljali v Grahovem, na Velikih Blokah, v Cer.knici, na Rakeku in v Starem trgu.
Kljub temu, da so bili izpiti
us·peS.ni, je obcinski odbor ZRVS
mnenja, da se ni dovolj zavzeto·
sti za delo v vseh krajevnih organizacijah.
J. Hren

Osvezitev kulturnega i:iv l jen ja
KONCERTI KOMORNE GLASBE V ZELSKI CERKVI
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Temeljna k~lturna skupnost in Zavod za t_urizem Ce~!<nica sta
ob tvornem sodelovanju s Komorno sceno, Partlzansko knJigo, Zavodom za spomeni.Sko varstvo in K.ompasom iz Ljublj a ne ter ob pomoci nekaterih d elovnih organizacij uresnicila svojevrstno zamisel
- koncertne komorne glasbe v cerlcvi v Ze!Sah pri Cerknici.
Ta edinstveni arhitektonski spomenik nudi s svojo akusticnostjo
in svojevrstnim okoljem izreden prostor za kvalitetne izvedbe komorne glasbe. Za koncerte ga je strokovno usposobil Zavod za spom enisko varstvo, Komorna scena .;;a je zagotovila sodelovanje zares
kvalitetnih tujih in domaCih komornih sestavov.
Doslej sta bila ze dva koncerta - nastop Slovaskega kvarteta
in vecer slovenskih samospevov - ki sta nudila izjemno umetnisko
dozivetje. Koncerti bodo vsak petek vse do 24. avgusta.
Vsekakor so koncerti prinesli novo, svojevrstno kvaliteto v kulturno zivljenje na tern obmocju, obenem pa bomo lahko domacim
in tujim gostom poleg n aravnih lepot nudili se eno estetsko dozivetje.
Zeleli bi, da bi ti koncerti postali nepogresljiva prireditev v slovenskem kulturnem prostoru in da bi presli v tradicijo.
B. Levee

MLADI RAZISKOVAlCI SPET VGERKNICI
Cerknica je tudi Ietos sprejela svoje mlade goste, clane mladinskega raziskovalnega tabora. Simpaticna Triacanka Ester se je ljubeznivo odzvala nasi prosnji in nam napisala nekaj o njihovem delu in
Zivljenju.
·
CerkniSka sola je spet sprejela mlade znanstvenike iz Slovenije in iz zamejstva in njihovc
zelje po novih odkritjih na podrocju etnologije, speleologije in
arheologije.
Sprejem zaradi pocitniSkega
meseca ni bil ravno najboljsi, toda mladi raziskovalci smo se bri
vziveli v prijetno zivljenje tabora in si prvi dan krajsali s tern,
da smo se med seboj spoznali.
Sledilo je prijetnejse sozitje pod
nadzorom tovariSev ter domaCinov J ozeta Meleta in Jozeta Trudna.
Raziskovalne skupine deluj ejo
pod nadzorstvom mentorjev, ki
vodijo raziskave etnologov v Dolenji vasi, speleologov na suhih
tlch Cerkniskega jezera in arheologov pri cerkniSki cerkvi. Dvanajst dni (od 19. do 31. julija) bodo skupine kopale okrog cerkve,
lazile po jamah in se pogovarjale
s p.riletnimi vascani 0 starih naV<!dah in obicajih.
Spoznali smo se tudi ze s cerkniSko mladino, ki nas je prijateljsko pozdravila v »Jezeru« in
priredila srecanje v nogometu, ki
se je zal za nas slabo koncalo.
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Ceprav se doslej nismo mogli
pohvaliti z vremenom, moramo
p riznati, da je kljub temu zivljenje v taboru dovolj pestro za nas
in za cerkniske otroke, ki nas
kdaj pa kdaj obiScejo in nas
kratkocasijo s svojo prijetno zivahnostjo.
Zajtrkujemo, vecerjamo in ko·
simo v delavski res tavraciji v
Brestu, tem velikem lesarskem
objektu. Tu smo zadovoljni z
vsem, posebno pa z delavci, ki
so nam gostoljubno razkazali veliko tovarno, v kateri delajo.
Pomen nasega tabora pa je, poleg crpanja znanstvenih virov, tudi vzgoja v druibi, razvijanje pri·
jateljskega, zdravega sozitja in
medsebojno spoznavanje. Mla·
dinci se v taboru spoznajo predvscm p r i igrah, pri s portih in ko·
njickih, ki vezejo njihova zanimanja.
Upamo, da se bomo tudi pri·
hodnje leto zbrali s prijetno nalo·
go, da razsirimo znanstvene po·
d atke o prelcpem kraju - Cerknici. Vabimo vse mladinke in
mladince, da se nam pridruzijo.
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RAZPIS
BREST, INDUSTRIJA POHISTVA CERKNICA zeli zasesti
s strokovnimi delavci naslednja prosta delovna mesta:
1. pomocnik glavnega direktorja za komercialno-tehnicno
podrocje
2. vodja izvoza
3. product manager
4. samostojni referent prodaje za domaci .trg
5. oblikovalec
6. konstruktor
7. pravnik
8. referent za kadre
9. referent za funkcionalno izobrazevanje
10. sef financne sluzbe
11. referent za zavarovanje
12. vodja vzorcne delavnice
13. prevzemalec lesa
Pravico do prijave na delovno mesto imajo vsi clani delovne skupnosti.
Pismene prijave vlozite v splosno-kadrovskem sektorju
do 15. avgusta 1973. Tam so vam dostopni tudi razpisni pogoji
oziroma zahteve posameznih delovnih mest.
V 30 dneh po zakljucku prijavnega roka bomo vse kandidate obvestili o sklepu organa upravljanja, ki bo opravil izbor
!)rijavljencev.
Splosno-kadrovska sluzba
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BRESTOV OBZORNIK

Septembra bo veliko
partizansko sreCanje
Poletne dni zidove in reklami
primerma mesta tkrasijo (ne)
umetniski plakati, ki vneto vabijo
zavedne obcane na razlii'me prireditve, ki se jdm po <iomace pravi .v eselica . Kljub zejni •k rizi so
bile p.riredi!tve zadovoljivo obiskane, na veselj e pnirediteljev in
na zalost ljubiteljev narave, ki
prosijo vsemogoenega, n aj ven-

dar po~lje ujmo, lci bo posnazila
izmuceno naravo.
T.rg .na:Sega malega mesta vidno
na:preduje. Vedno je dobra zalozen s •p ovrtnino, sadjem, cvetllicami, izdelki na~ih bliZnjih in daljnih
sosedov; ~tudi kic je na
zalogi.

.I

te dobro leto je, odkar je nekdanji napis »Kmetijska zadruga<< tak~en, kakrsen je ...

Partizani nekdanjih brigad in
odredov imajo ze nekaj let sem
obcasna srecanja, ko se nekdanji
borci snidejo in govorijo o nekdanjih tezkih, a slavnih casih.
Nekdanji aktivisti Osvobodilne fronte, mladina in zene, katerib delo je bilo med revolucijo
tudi zelo va:Zno in nevarno, so bili pri tern nekam pozabljeni. Sedaj so se tudi oni razZiveli, po
vsej Sloveniji ustanavljajo svoje
odbore in pripravljajo srecanja
nekdanjih aktivistov.
Tudi nekdanji aktivisti na Notranjskem so pred kratkim ustanovlli iniciativni odbor nekdanjega Notranjskega okrozja. Osvobodilne fronte. To okrozje je zajemalo sedanje obcine Cerknica,
Logatec in Vrhnika ter zahod. del
podezelja sedanje obcine Ljubljana Vic - Rudnik. Na predlog
iniciativnega odbora so se 13.julija letos sestali predstavniki
dru:Zbeno-politicnih organizacij
vseh stirih obcin in sklenili, da
bo v prihodnje zbor nekdanjih
notranjskih aktivistov vsako leto
v eni izmed teh obcin. Letosnje
prvo srecanje bo v nedeljo, 16.
septembra v Cerknici. Tam bo
obenem tudi proslava 30-letnice
ustanovitve Braciceve brigade.
To bo velik praznik za vso
Notranjsko. Poleg nekdanjih aktivistov, ki bodo ob tej prilo:Znosti izvolili svoj stalni odbor, se
bodo zbora udele:Zevali borci
Notranjskega odreda, Braciceve
brigade in jurisnjega bataljona
18. divizije.
Na srecanje bodo prisle tudi
delegacije ostalih partizanskih
enot, ki so se med vojno borile
na Notranjskem:
sercerjeve,
Tomsiceve, Gradnikove in Gubceve brigade, pa tudi delegacije
Krimskega in Dolomitskega odreda.

Srecanje v Cerknici se bo pricelo ze v soboto 15. septembra
popoldne, ko bo odprta razstava
Muzeja ljudske revolucije iz Loza
v avli osnovne sole. Isti vecer
b odo nastopill pevski zbori in
godbe na pihala iz vrhniSke, logaske in cerkniske obCine.
Verjetno bo tudi ognjemet na
Slivnici.
Na glavni dan srecanja, 16.
septembra bodo nekdanji aktivisti, borci domicilnih enot Braciceve brigade, Notranjskega odreda in jurisnega bataljona JLA
in partizanska teritorialna enota
korakali v slavnostnem pohodu
skozi Cerknico na prireditveni
prostor pred osnovno solo. Tam
bodo predstavniki vseh stirih
notranjskih obcin podelili nekda-

KDO NAJ DELA?
SKUPsCINE KULTURNE
SKUPNOSTI ZARADI
NESKLEPCNOSTI NI BILO
Pred kak~nim mesecem dni je
bila po daljSih p.ripravah sklicana skupscina temeljne kulturne
skupnosti Cerknica, ki .naj bi
sprejela letni program svojega
<lela in potrdila letosnji financni
naci't. Da je bilo na lan ski
skupsCini dokaj mucno, smo ze
pisali, saj je b.ilo moe le s telefonsk~mi klici zagotoviti sklepcnost. Letos nHi t elefonski klici
niso zalegLi. I zmed 31 clanov
skupsCi.ne se jih je nabralo osem
ki so nekol~ko potamali in se
r~li. Da ni bilo n ikogar izmed
povabljenih :predstavnikov ob·
cinske skupscine in <i.ruzbenopolititruh organizaciji niti ·n jihovdh <ielegatov, ·pa skor aj ne ka:Ze
poseb ej omenjati.

Uspel referendum
OBCANI LOsKE DOLINE IN
BABNEGA POUA 1:E DRUGic
»ZA<<

te znani >>SVetovni potniki« iz nasega malega mesta SO sli letos ze]o
, dalec - v lndijo.

Da smo zmozni napraviti marsikaj, smo dokazali pred stirimi
leti, ko smo se na referendumu
odlocili za samoprispevek za n ovo solo. Danes lahko s ponosom
vsakemu cloveku pokazemo sad
nase solidarnosti, ki nasim n ajmlajsim nudi idealne pogoje za
pridobivanje novega znanja.
Spoznanje obcanov Loske d~
line in Babnega polja, da se niso
naredili vsega, kar si zelijo in potrebujejo, je privedlo do tega, da
sta se Socialisticna zveza delovnega ljudstva in Krajevna skupnost Laske doline odlocili r azpisati novo ljudsko glasovanje.
Ureditev ~olskih prostorov v
Babnem polju in v l ga vasi bo
nudila lepse in boljse pogoje za
ucenje tamkajsnjih otrok.
Elektrifikacija posameznih vasi in asflatiranje cest sta nujna,
saj se zavedamo, da si nas clovek
iz dneva v dan izboljsu je svoj
zivljenjski s tandard.
Glasovanje je bilo 15. julija, ko
so v Babnem polju, Iga vasi in
Staremu trgu glasovali kmetje in
upokojenci, in 16. julija, ko •SO glasovali delovni ljudje v svojih delovnih organizacijah oziroma v
Starem trgu.
V volilni seznam je bilo vpisanih 1956 volilnih upravicencev,
glasovalo pa jih je 1606 ali 81,10
odst otka. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 1066 volilnih

pohvalimo, saj so si v tej hudi
konkurenci .pristreljali odliOn.o
sesto mesto. Boljsi o<i njih so bili
tekmovalci Olimpije, Trlica in
Sezane.
Tudi na tekmovanju z malo•kalibrsko J?USko :in p istolo, ki ga
je organi z1rala OSZ Postojna v
·pocasti1ev Dneva vstaje, so dosegli lepe rezultate.
V s·t reljanju :z malokalibr:sko
pistolo j e bila nasa ekipa druga.

Od :posameznikov pa ·sta si <irugo
in tretje mesto delila Maticic in
Benko.
V ostreljanju z malok alibrsko
puSko je bila na~a e kipa na eetrtem mestu. Najbolj ~i je bil Bratovz iz Postojne, ki si je priboril
prehodni pokal za Jankov.icev
memorial.
s. Bogovcic

V su5ni dobi je na CerkniSkem jezeru poplava piknikov. Med najbolj
uspelimi je bil ribiski.

'

NOV USPEH STRELCEV
ceravno so poletnr meseci za ta
Sport n ekako mrtva sezona, so
bilJi :nasi strelci kljub temu aktivni. Sodelovali so na hitrostnem
tekmovanju v streljanju z vojasko J?USko na 300 m etrov. Tekmovan] e je organizirala SD Vic Rudniik: pod p o.krovHelj-st vom
generalpodpolkovnika Franca Tavcarja- Roka. Tekmovalo je 161
elcip. Nase strelce Jahko samo

njemu Notranjskemu okrozju
Osvobodilne fronte domicilno 11stino. Po govoru predsednika CK
ZKS tovarisa Franca Popita, nekdanjega organizatorja vstaje na
Notranjskem, bo kulturni program. Sodelovali bodo Partizanski pevski zbor in godba milice
iz Ljubljane ter recitatorji ljubljanskih gledalisc. Po programu
bo tovarisko sreeanje.
PriCakujemo, da se bo te letosnje
najvecje prireditve na Notranjskem udele:Zilo do 4.000 nekdanjih aktivistov in borcev. Najmanj toliko pa bo prlSlo ostalih
prebivalcev, ki bodo prihiteli v
Cerknico iz vse Notranjske, pa
tudi od drugod.
Tajnik pripravljalnega odbora
V. sumrada

upravicencev ali 54,5 odstotka.
Odlocitev obcanov za samoprisp evek je dokaz, da smo si enotni, da nam je za napredek celotne Loske doline. Posebno pa rooram poudariti solidarnost vascanov Babnega polja, saj so se z
90 odstotki odlocili za samoprispevek.
Breme samoprispevka za novo
solo zadnjih stirih let se je komaj izteklo; toda kljub temu so
se obcani pozitivno odlocili.
Pripravljenost ljudi Loske doline, da s svojim delom in samoprispevkom marsikaj prispevajo
za lep~o prihodnost nase skupnosti, pa ne obvezuje samo Krajevne konference SZDL in Krajevne
sku.pnosti Laska dolina, ampak
·o bvezuje tudi osta le obcinske in
republiske organe, da tudi oni
prispevajo svoj del na nasem
podrocju.
Poudariti moram, da je u spesno glasovanje ovirala cela vrsta
vzrokov. Ce bi ocenjeval izid glasovanja, moram priznati, da bi
b il izid glasovanja veliko boljsi,
ce bi imeli resena nekatera vprasanja. E no izmed glavnih vprasanj, na katero nismo mogli dobiti natacnejsega odgovora, je cesta Pudob-Sneznik. Vsekakor bi
lahko pricakovali vecjo udelezbo
na glasovalnem mestu Igavas
(38,97 odstotka), ce bi bil tu di
republiski sklad za ceste pripravljen zaceti dela na tern odcepu.
Saj koncno je to republiska cesta. Se enkrat poudarjam, da bomo vsi skupaj kat obcani Loske
doline in kot clani SZDL, seveda
ce bomo enotni, tudi to vprasan je poskusali ugodno resiti.
Tudi cas referenduma v juliju
je bil zelo neugoden. To je cas
dopustov, saj je bilo na primer
samo v Kovinoplastiki ta cas odsotnih 100 delavcev.
S sedanjim glasovan jem smo
sirsi javnosti dokazali, da smo,
ceprav majhna dolina pod Sneznikom , s svojo enotnost jo veliki.
R. Mlakar

To so torej dejstva, ki bi najbrl terjala globljo sociolosko ali
n e vern se 'k aksno analiza, v kar
pa se v krajsem infol'ma1:ivnem
sestavku ne kaze spuscati. Vseeno pa ose .nehote poraja nekaj
V!pra:Sanj :
Ali res se nismo doumeli, da je
za uresnicitev dolgorocnejse kadrovske politike nujno potrebno
nuditi delovnim ljudjem se kaj
vee kot Ie kuverto na izplacilni
dan?
Ali res se nismo doumeli, kak·
sen pomen ima organlzirano kultumo Zivljenje za urejeno Zivljenjsko okolje?
Ali so delovne organizacije in
ustanove dovolj razmislile, ko so
delegirale nedelavne in nezainteresirane clane v skupscino kulturne skupnosti?
Ali delegati zares ne cutijo
nikakrSne odgovomosti niti do
delovnih Ijudi, ld so jib izvolili,
niti do skupnosti, v katero so bill
izvoljeni?
Mislim, da imajo slednja vpraSa:nja se vecjo tezo prav danes,
.ko ob ustavnih spremembah razpravljamo o delegatskem siste:mu, o o blikovanju ·interesnih
skupnosti in podobnem.
In se nekaj: Cudno je, <ia je
moo cla:ni kulturne skupnosti m
d.rugimi dejavniki v obcini ta:ksen .ignorantski odnos do te ·skupnosti p rav sedaj, ko menda lahko
po dolgem suS.nem obdobju zabelezimo dokaj .plodmo »kulturDO<< leto.
Telegrafs.ko:
- oz.ivljena je l>ila Zveza kulturno·prosvetnih organizacij, ki
:bo bdela nad dejavnostjo amaterskih kulturnih skupin;
- -strakovno je urejena knjiZ:nica v Cerlmi.ci, ki bo v kratkem
odp.rta za javnost, in zastavljen
je nacrt za razvoj knjiznicar.s tva
v oocini·
- .v obCini deluje pet pevskih
zborov, javnosti se bodo skupaj
predstavi•li na obcinski reviji v
Novi vasi najbrl ob obcinskem
prazniku ;
- veli•k e uspehe zanje dram<S.ka skupina v Lo§k.i dolini; vse
moznosti so, da bo prihodnje leto
v Starem trgu slovenski festival
amaters·k ih gledali~c;
- cel1kev v ZelSah j e usposobljena za 1<:valitetne ko.ncei'te komome glasbe; .
- re<ino deluje .g lasb ena sola
na Rakeku;
- v obcini re<ino delujeta dve
godbi na ;pihala;
- organiziranih je ibila vrsta
gostovanj;
- ozivela je kultuma dejavnost na Rakeku :in v Novi vasi;
- v Salonu pohi~tva v Cerknici so •v seskozi likovne raz.stave;
- bilo je vee a.kcij na pod.rocju spomeniskega varstva Jn arhivske dejavnosti ...
. .. in najbrl smo se kaj pozabili.
Kljub temu, da je za omenjene
dejavn osti .precej vee sredstev
.kot prejsnja 1eta, pa je se vedno
toHko neresenih vpra.Sanj ...
Morda bo dal nanj e odgovor
jesenski s:klic skupscine ikulturne
skupnosti, ·s eveda, ce bo sklepcna.
B. Levee
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Mladi
po
poteh
NOB
Med :prvi:m in cetrtim jtrlijem
je ob cinska konferenca Zveze
mladine Cerknica organizirala pohod po poteh domicilnih enot.
Poh<ld je ze tradicionalen, saj
ga organiZ'iramo vsako leto 'V pocastiltev Dneva borca. Program
pohoda je zgrajen na osnovi koncepta splosnega ljudskega odpora, saj vsebuje nekaj zelo vainih
elementov za oblikovanje mlade
osebnosti.
Neposredni .strk z revolucijo
nas ohlikuje, nas uci tin nam daje
pogum. Nas stik z a:-evolucionarji
pomeni dvojno -izpolnjevanje.
Prvo je to, da oblikuje nas same,

BRESTOV OBZORNIK

AvgustaFLUOROGRAFSKA AKCIJA BO
V OBCINI CERKNICA OD 13.
DO 18. AVGUSTA 1973
KAJ JE TO FLUOROGRAFIJA?

.

.,.

v drugem pa mi gradimo svojo
okolico, svoje odnose, svoje zivljenje. Tako dobimo enotno, ve·
Jiko stavbo nase preteklosti, ki
je temelj na5i sedanjosti, naSi
razigrani mladini in jutri$njemu
resnemu delu.
Kdor ip()tuje po domovini, isce
- Razgleduje se po krajih in
lepOitah , ik.i ga navdusujejo;
- Vidi ljudi, kramlja z njimi
in se od njih uci;
- Spoznava dogodke, ki so d el
preteklosti, vendar nujno posta·
nejo tu(ii del sedanjosti, del dandanasnjega razmiSljanja in iudi
osebnostnega oblikovanja.
I. Najger

Mladina po partixanskih poteh

KOSARKARJI -· USPESNO
KOSARKARSKI KLUB CERKNI·
CA, KI 2:E DRUGO LETO TEKMUJE VII. B SLOVENSKI LIGI, JE ZAKLJUCIL PRVI DEL
TEKMOVANJA
PriSe! je torej cas, 9a lahko
naredimo nekaj zakljuckov o do·
sezenih uspehih.
Ob pricetku tekmovanja smo
si clani kluba zadali nalogo uvr·
stiti se v prvo polovico na lestvici tekmujocih mostev. v prvem
delu t ekmovanja nam je to tudi
uspelo, toda z manj tockami kot
smo racunali. Temu je precej bo·
trovala s prememba v nacinu treniranja, ker s mo sele med prvenstvom uspeli dobiti trenerja, pa
tudi sportna sreca nam je obrni·
Ia hrbet.
Predvsem zaradi prilagajanja
na nov nacin igranja in zaradi
premajhne uigranosti smo po ne·
potrebnem izgubili nekaj tekem
na domacem igriscu. To je privedlo tako dalec, da so imeli
igralci vecjo tremo igrati pred
svojim obcinstvom kot pa v gosteh. Temu je pripomogla tudi
zelo skromna podpora ljubiteljev

Bres tov obzornik, glasllo kolektiva Brest Cerknica. Odgovornl urednik Bozo LEVEC. Ureja
uredni§ki odbor: Tone KEBE,
Bozo LEVEC, Tone LOVKO,
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN·
DA, Danllo MLINAR, Ivan NAJ·
GER, Alojz OTONICAR, Janez
PRAPROTNIK, Miha SEPEC,
Ivan SKRABEC in Zdravko ZABUKOVEC. Tiska 2:elezni~ka tiskama v Ljubljani.

kosarke in to prav tedaj, ko jo
je mostvo najbolj potrebovalo.
Rezul.tati to potrjujejo. Doma
smo dobili le dve tekmi in kar
tri izgubili. Prav tak izid smo
dosegli tudi na tujem proti tez.
jim nasprotnikom.
Prav po nepotrebnem smo do·
rna tesno izgubili s Salonitom iz
Anhova, s Savo iz Kranja in s
Koprom. V gosteh pa smo visoko
izgubili le z Grosistom iz Nove
Gorice. Tesno pa smo izgubili z
AET iz Tolmina in Idrijo.

f.luorografi.l...t je :posebna vrsta
a:-entgensKega stikanja prsnega
•kosa, OOi. na.m omogoca, .da :S posnetki na fidmski !trak .kasneje v
miru pregledujemo pr.i velikih
poveeavah (filmsko platno!) te
posnetke 1n ugotavljamo sta.nje
pljuc, srca, velilcih zil .in drugih
organov v prsnem k;:;su. Fluorografija je •ta:ko ena od najuspesnejSih rmetocl za odikrivanje bolezni pljuc in srca, •ker na:m •V relatli.vno daankem casu omogoci
mnoZicen pregled prebivalstva.
Taka bo posebna ekipa Iustitu·t a za pljucne bolezni na Golniku
•V sestih dneh pregledaUa prek
8000 prebivalcev obcine Cerk.nica,
starih .nad 24 let.
Fluorogra:firanje je po zak.onu
obvezno in zagotovljeco ter za
;prebivalstvo brez,placno. Stroske
akcije no.si ta s.ldad zdravstvenega zavarovanja in proracun
obc.ine.
Ceprav je tuberkoloza •k ot najpogostej<Sa bolezen ·pljuc v zadnjili 30 letih pa:-aktieno »v oblasti
in pod :nadzorom« zdravstvene
•Slu.ibe predvsem, kar se tice
sm:Ptnosti prebJvalstva, se vedno
v .Sloveniji letno oboli oko.lii. 2000
•ljudi zaradi tuberkoloze. Zgodnje
od:kritje bolezni je bistvene val.no~ti za hitro ozdravljenje ali
preprocevanje tezjih okomplikacij.
.fluorografsk.a akcija nam to
omogoca!
Vedno vee je bolnikov s pljucniom rakom. Vee kot desefuat
pogos·teje obole za pljucnim ra<Kom kadiilci cigaret .Kakor -pa nekadilci!
Fluorografiranje ima velike
za9luge za zgodnje odkrivanje
.raka na ;pljucih.
NA KRATKO POVEDANO:
fluorografiranje nam varuje in
omogoca zdravjel
.
KAKSNI SO BILl REZULTATI
.FLUOROGRAFSKE AKCIJE 1969.
LETA?
Ob 8069 p.regledanih obcanih
je bilo ugotovljeno:
1071 primerov neaktivne, to je
ozdravljene tuberkoloze, 16 novih
.pJ:1iane.rov tubei1kuloze, od tega 3
s hudo <>bliko tuberkuloze, 1200
raznih drugih, manj nevarntih prlmerov vnetih in degenerativnih
sprememb na :pljucih ali drugih
organih prsnega lkosa, ki so zahtevali se dodatne preiskave in - v
primeru potrebe primerno
zdravljenje, 6 primerov rumorjev rakastega ali drugega izvora,
ki so bili potrebni takojsnjega
zdravljenja, 773 razlicnih vrst
obolenj srca in oZilja.

Koper
Groslst
AET
Salonlt
Cerknica
ldrlja
Sava
Plamen
Kladlvar
TIK

10 10 0
10 9 1
10 7 3
10 7 3
10 4 6
10 4 6
10 3 7
10 3 7
10 2 8
10 1 9

828:587
742:518
716:613
681 :676
621:686
590:686
703:742
640:701
603:802
601:742

20
18
14
14
8
8
6
6
4
2

2. avgusta ob 20.00 - italijanski
film JEGULJA ZA 300 MILIJO-

NOV. Kriminalka.
4. avgusta ob 20.00 in 5. avgusta
ob 16.00 italijanski film
KAVBOJ KING. - Western. V
glavni vlogi Richard Harrison.
5. avgusta ob 20.00 - francoski
film ZAcETNICA NA PLOcNIKU. Drama. V glavni vlogi Brigitte Bardot.
6. avgusta ob 20.00 - jugoslovanski film PRVA LJUBEZEN.
Komedija. lgra Miodrag Petrovic-Ckalja.
9. avgusta ob 20.00 - angle~ki
film LJUBEZENSKI GLASNIK. Drama. V glavni volgi Julie Cristie.
11. avgusta ob 20.00 - ameriSki
film MORTADELA. Komedija.
V glavni vlogi Sophia Loren .
12. avgusta ob 16.00 in 20.00 ameriski film KO OSEM ZVONOV ZAZVONI. Vojni film. V
glavni vlogi Jack Hawkins.
13. avgusta ob 20.00 - ameriski
film PLAVI VOJAK. Dramawestern. V glavni vlogi Cancide
Bergen.
16. avgusta ob 20.00 - ameri~ki
film PUSKE ZA APACE. Westem. V glavni vlogi Audie
Murphy.
18. avgusta ob 20.00 in 19 avgusta
ob 16.00 - ameriSki film EL
CONDOR. Pustolovski film. V
glavni vlogi Lee Van Cleef.
19. avgusta ob 20.00 - ameriski
film DIAMANTNA D2:UNGLA.
Kriminalka. V glavni vlogi
James Carner.
20. avgusta ob 20.00 - italijanski
film DJANGO NE POZNA MI-

*
Zdaj nas zaradi upokojitve zapusea tudi tov. ANTON KOCEVAR, rojen 26. 1.1913. Tudi njemu se v podjetju izteka petletna
ne,prekinjena zaposlitev. Zaposlen je bil kot delavec na hlodiscu.
Obema ieli delovna skupnost
TLI Stari trg veliko zdravih let.

29. junija je komaj v osemnajstem letu nenadoma ugasnilo
Zivljenje nasega delavca ALBINA
SKRLJA.
Kolektiv je pretresla novica o
njegovi smrti, saj je sele stopal
v Zivljenje. Nihce ni mogel niti
misliti, da smrt ne izbira in da
bo mocnejsa od volje do zivljenja. Sele, ko clovek odide od nas,
se zavemo, da je to izguba, izguba, ki je ni vee mogoce nadomestiti, vcasih pa tudi opomin za
vse, ki pozabljajo, da je Zivljenje
samo eno.
Clan nase delovne skupnosti
je bil sele eno leto, vendar bo
kolektivu ostal v spominu kot
skromen in tovariski delavec.
Delovna skupnost
Tovarne ivernih plo~c

Pri organizaciji flu orogra:fske
akcije pomaga tudi organizacija
Rdecega kriZa Slovenije prek
obcinskega in krajeVIllih odborov
Rdecega ·k riZa obcine Cenknica,
ker je ruberkuloza bolezen, ki je
ena prvih postavk pri zdravstve·
no •prosvetnem programu
Rdecega kriZa.
Za ko.nec se: KAKO BO TEKLA
ORGANIZACIJA?
S vet za zdravstvo in socialno
varswo obcine Cerknica bo .pi·S·
meno obvestil vse obcane, ki so
·se dolfui odzvat<i. vaobilu, tkjer bodo za.pisani tudi dan, ura in me·
sto, kjer bo akcija potekala.
Pros]mo vse klicane obcane, da
se odzovejo pozivu in pr1dejo na
pregled natancno po a:-azporedu.
dr. B. Kravanja

Filmi v avguslu

v zacetku julija je bil invalidsko upokojen ANTON :!AGAR,
rojen 16.1.1917. Pri nasem podje·
tju je bil zaposlen pet let in pol,
predvsem na delovnih mestih popravljac proizvodnje in nazadnje
sabloner.

+241
+ 224
+ 103
+ 15
-65
- 96
- 39
- 61
- 19!J
-141

Glede na to, da se bo mostvo
za jesenski del tekmovanja pri·
pravljalo pod strokovnim vod·
stvom, racunamo na se bolj se
rezultate. Na lestvici se verjet·
no ne bomo pomaknili vise, ker
za cetrtim zaostajamo sest tock,
poskusali pa bomo obdrl.ati peto
mesto.
v zacetku solskega leta bo ko·
sarkarski klub v sodelovanju z
obcinsko zvezo za telesno kul·
tu ro in vsemi solami organiziral
obcinsko ligo v kosarki za pionir·
je in pionirke, ker le tako lahko
racunamo na dober podmladek.
v nacrtu imamo tudi ustanoviti mladinsko mostvo in ga v
naslednji
tekmovalni
sezoni
vkljuciti v Iigo.
J. Truden

Velika S1eviJo tako ugotovljenih
bolezni (predvsem pri srcu in
ozilju, neaktivni tuberkuloxi) :ioma
zdravstvena sluzba ze registriranih in skrbi zanje.
Ko ugotovimo, da je akcija
opravicljiva, ce na 10000 pregledov odkrije 5 novoih bolnikov z
aktivno tuberkulozo ali pljucnim
rakom, ·p otem zlahka vidimo, da
je fluorografiska akcija za nase
zdravje izredno ipOmembna in je
.z e marsrkomu dejansko re~ila
zivljenje. Ravno pri tuber kulozi
in raku na :pljucih se zunanji zna
ki bolezni ipOjavljajo relatirvno
poxno, ta.krat, ko je bolezen ze
zavzela morda p.resirok obseg,
da bi jo z zdravljenjem lahko uspe5no, .predv·sem pa tucti mtro
zatrli.

NASI UPOKOJENCI

LESTVICA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

fluorografiranje~

LOSTI. Western. V glavni vlogl
Antony Steffen.
23. avgusta ob 20.00 - ameriSld
film BALADA 0 DINGUS MA·
GEEU. Pustolovski film. V
glavni vlogi Frank Sinatra.
25. avgusta ob 20.00 in 26. avgusta
ob 16.00 - ameriski film PRED
MILIJON LETI. Fantasticni
film. V glavni vlogi Raquel
Welch.
26. avgusta ob 20.00 - amerisld
film DOBRI IN SLABI FANT·
JE. Western. V glavni vlogi
Robert Mitchum.
27. avgusta ob 20.00 - ameriSld
film MESTO V TEMI. Komedi·
ja. V glavni vlogi Doris Day.
30. avgusta ob 20.00 - italijanski
film PRIHAJA SABATA. We·
stern. V glavni vlogi Peter Lee
Lawrence.

Dobri vozniki
Zdruzenje soferjev in avtomehanikov ter Avto-moto drustvo
Cerknica s·ta v pocastitev svojega
pr~nika organizirala cetrto ze
tr.adi_cionain<> sl?retnostno vofnjo
vozmkov osebmh avtomobilov.
Ocenjevalna voznja je tekla cez
Planino, Logatec, Vrhniko, Ljubljana in Skof.ljico v Ribnico kjer
~e ?ila o~r~dnja kontrolna posta·
Ja m ·k raJSl odmor. Potem so voz·
njo nadeljeva:li cez Sodral.ico,
Novo vas in Blosko polico v
Cerknico, kjer so se .p omerili v
spretnostni voznji, ·k i je b~la pred
skladi.Scem Tovarne -pohistva v
Cerknici.
V ocenjevalni voznji so bili
naj•boljsi:
Franc Prudic, Franc Zalar, Ivan
Baraga, Miro Mlinar in Sergej
Turk.
V spretnosllni voznji pa Bojan
Petrie, Janez Jakopin, Joie Zad·
nitk:, A•lojz Mihelic in Franc
Kranjc.
V obeh disciplinah .so prvih
pet mest osvoj.i.li:
Franc Zalar, Joze Zadnik, Franc
Mulec, Metod Urh in Janez Jako
pin.
Organi.zatorja sta nastopajocim povrnila stroske z a gorivo
in ma:l.ico, ·p etim najboljsim voz·
nikom pa -p odelila Iepe prakticne
nagrade.
S. Bogovcic

Stroga kontrola na ocenjevalni vomji

