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Zastavljene cilje dosegamo
GOSPODARJENJE V DEVETIH LETOSNJIH MESECIH
OBSEG PROIZVODNJE J E ZA 14 ODSTOTKOV NAD LANSKIM e
Ugotoviti je treba, da se je leVECJA PRODAJA IN UGODNEJSA KONJUNKTURA e IZVOZ JE tos asortiman proizvodnje spreV PRIMER! Z ENAKIM OBDOBJEM LAN! PODVOJEN e UGODNO menil (TP Cerknica, TP Stari
RAZMERJE MED IZVOZOM IN UVOZOM e ZAGOTOVLJENA trg), tako da zahtevajo novi izLIKVIDNOST POSLOVANJA e HITREJSE OBRACANJE OBRATNIH delki vee vlozenega dela, cenovSREDSTEV e OSEBNI DOHODKI V SKLADU Z REZULTATI no pa so pod vr ednostjo asortiGOSPODARJENJA e UKREPI ZA BOLJSE GOSPODARJENJE mana lani. To je treba poudariti
Z Ietnim planom in v avgustu sprejetem dopolnilu letnega plana
smo opredelili cilje letosnjega gospodarjenja. V porocilu o gospodarjenju v letosnjem devetmesecnem obdobju ugotavljamo in ocenjujemo dosezene rezultate. Potrebno je poudariti, da je bilo v Ietosnjih devetih mesecih dvoje uzlicnih obdobij glede pogojev za
gospodarjenje:
- prvo obdobje, ki jc trajalo do konca maja, je bilo obdobje
slabe konjunkture in zaostajanja rasti obsega proizvodnje;
- drugo obdobje, ki po maju, ko je bila tudi na domacem trgu ugodnejsa konjunktura in se je poveeal tudi obseg proizvodnje.
Za celotno delovno organizacijo BREST je pomembno ugotoviti,
da smo v letosnjih devetih mesecih uspeli izpolniti postavljene cilje
zlasti v naslednjem:
- poveeanje izvoza,
- zmanjsanje uvoza,
- aktiviranje investicijsklh nalozb,
- razvoj samoupravljanja,
- zagotavljanje zakonskih dolocil na podrocju upnisko-dolfnisldh
odnosov,
- zmanjsevanje zalog.
V minulem obdobju smo v nasem poslovanju dosledno uveljavili
sistemske resitve zakona o zagotavljanju placil med uporabniki
druzbenega premozenja, zakona o druzbenem planiranju, zakona
o ugotavljanju in delitvi celotnega dohodka, dolocil o nacinu vrednotenja zalog, samoupravnih dogovorov o nacinu vrednotenja zalog
in samoupravnih dogovorov o nacinu financiranja druzbenih dejavnosti v casu 1976-1980.
PROIZVODNJA
Obseg
proizvodnje
znasa
381.789.000 dinarjev in je za 14
odstotkov visji od dosezenega obsega: v enakem lanskem obdob-

ju. Primerjalno z letnim planom
znasa dosezeni obseg proizvodnje 69 odstotkov, kar je pod normalno dinamiko mesecnega doseganja plana.

predvsem zaradi ugotovitve, da
je kolicinska proizvodnja nad
lansko, kar pomeni, da vrednostna p rimerjava obsega proizvodnje ne daje povsem dejanskih kazalcev.
Najbolj se odmika od planskih
ciljev Tovarna pohistva Stari trg,
ki se je glede na prodajne razmere in visino zalog sredi leta
zacasno preusmerila v proizvodnjo izdelkov za izvoz. Z rebalansom plana so zastavljeni ukrepi
za vecjo rast proizvodnje v vseh
temeljnih organizacijah in lahko
ocenj ujemo, da bo letni plan v
celoti izpolnjen, medtem ko kaze, da ne bo povsem izpolnjen le
v Tovarni ivernih plosc in v Tovarni pohistva Stari trg.

Polozen temeljni kamen za izgradnjo novih solskih prostorov

TUDI 08 LETOSNJEM OBCINSKEM PRAZNIKU
SLOVESNO
Ob vecjih slavjih in prireditvah, ld jib je bilo letos ob praznovanju petintridesete obletnice vstaje precej, je bilo Ietosnje praznovanje obclnskega praznika nekollko skromnejse, vendar nic manj
slovesno kot prejsnja leta.
Vee o teh slavnostnih prireditvah berite na 6. strani!

PRODAJA
Celotni obseg prodaje znasa v
letosnjih
devetih
mesecih
386.175.000 dinarjev in je za 40
odstotkov visji kot v enakem obdobju lani. Primerjalno na letni
plan pa je dosezen s 65,7 odstotka, kar je pod normalno dinamiko mesecnega doseganja plana.
Ker se je prodaja po posameznih
podrocjih in trZiScih razlicno gibala, si oglejmo pregled prodaj~
po tdiScih.

DOMACI TRG
Prodaja na domacem trgu znasa 296.026.000 dinarjev in je za
26 odstotkov viSja kot v enakem
lanskem obdobju. Glede na letni
plan pa je prodaja na domaeem
trgu dosezena s 65,6 odstotka.
V prvem obdobju {prvih pet
mesecev) je bilo se cutiti zastoj
v prodaji, kar se je nadaljevalo
iz lanskega leta.
t:a drugo obdobje sta zlasti po
manjsem pologu ob najetju potrosniskega
kredita
znacilna
ozivljanje konjunkture in s tern
vecja plasmana. Ugod.nejsa prodaja je omogocila vecjo realizacijo in povzrocila padec zalog
gotovih izdelkov, ceprav vseh
moznosti nismo izkoristili.
Ta ugotovitev zahteva nov sistem lansiranih planov, ki bo te-

meljil na kratkorocnih prilagajanjih trlnim zahtevam. V minulem obdobju je bila vrsta ukrepov za pospesitev prodaje na domacero trgu: razstave, ra:z.prodaje, organiziranje potniske mreze
za Crno goro. Z vidika reprodukcije pa je sistem zamrznjenih cen
velika ovira za zagotavljanje normaine akumulativnosti, ki je ob
nenehni rasti nabavnih cen repromaterialov ogrozena. Tudi letos je trgovska mreb vse prevec
prenasala zaloge na proizvajalce,
poleg tega pa je vse premalo
storjenega za ustvarjanje dohodkovnih odnosov in dohodkovne
soodvisnosti.
Kaksna je hila prodaja po posameznih jugoslovanskih podro.cjih nam pave naslednja tabela:
(Konec na 2. strani)
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Zastavljene cilje dosegamo
(Nadaljevanje s 1. strani)

SR
SR
SR
SR
SR
SR

Slovenija
Srbija
BiH
Hrvatska
Makedonija
Crna gora

I.-IX.
1975

I.-IX.
1976

57,4
15,9
5,0
18,2
3,1
0,4

50,9
18,7
4,8
21,9
2,7
1,0

IZVOZ
V devetih mesecih smo izvozili
za 4.972.749 dolarjev, kar je za
106 odstotkov vee kot v enakem
obdobju lani. Pomembno je ugotoviti, da delez izvoza na konvertibilna podrocja nara~ca in zna~a
85 odstotkov celotnega izvoza.
Dosezeni izvoz je posledica zastavljene izvozne usmerjenosti
Bresta in nenehnega iskanja novih prodajnih podrocij. Letos
smo manj izva2:ali na klirin~ko
podrocje zaradi opredelitve blagovnih list na teh triiSeih.
Usmeritev v izvoz je z vidika
akumulacije manj ugodna, saj
je rast izvoznih cen krepko pod
rastjo cen za nabavljeni repromaterial. Izvozne stimulacije glede na samo pariteto dinarja pri
izvozu in uvozu pa ne zado~cajo
za pokritje vseh prodajnih stro~kov, kar se prav taka odraza na
manj~o akumulacijo. To vpra~a
nje je problematicno za izdelke
iz jelovine, katere cena sunkovito
raste.

FINANCNI REZULTATI

OSEBNI DOHODKI

Ostanek dohodka je v primeri
prvim leto~njim polletjem
ugodnej~i.
Tako smo dosegli
ostanek dohodka po fakturirani
in po placani realizaciji, vendar
je njegov delez v celotnem dohodku le 0,5 odstotka in ne zadosca niti za poravnavo minimalnih obveznosti.
Ostanek dohodka ni bil dosezen v Tovarni ivernih plo~c Cerknica in v Tovarni pohiStva Stari
trg.
Tovarna ivernih plo~c je pricela obratovati v novih proizvodnih
prostorih in je devetmesecno obdobje dejansko obdobje uvajanja
proizvodnje in celovi:tega tehnolo~kega postopka. Na rezultat so
vplivale tudi vi~je cene surovinam in lepilu, medtem ko so cene
ivernih plo~c zamrznjene. Glede
na to, da so v izgradnjo tovarne
vlozena tudi kreditna sredstva, so
tudi visoke obresti eden od vzrokov za slaMe poslovanje. Opozoriti je treba, da se stvari izboljsujejo in se bo izguba do konca
leta nekoliko zmanj~ala, vendar
ne povsem.
Tovarna pohi~tva Stari trg je
dosegla izgubo zaradi slabSega
doseganja obsega proizvodnje,
kar je bilo prilagojeno prodajnotrZnim razmeram in zalogam. Na
izgubo je vplivala tudi pocenitev
nekaterih elementov.
S proizvodnjo nove kuhinje
Brest je dana mo2:nost za vecji
obseg proizvodnje in prodaje, s
tern pa tudi boljsih rezultatov
gospodarjenja.

Osebni dohodki so se gibali v
skladu s planom in rezultati gospodarjenja ter so usklajeni z dolocili panoznega samoupravnega
sporazuma o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov. Primerjalno
z enakim obdobjem lani so porasli za 14 odstotkov, medtem 'ko
so glede na lansko celoletno obdobje porasli za 9 odstotkov.
Povprecni osebni dohodki so
znasali 3.218 din in je pricakovati, da bodo konec leta z upostevanjem minulega dela znasali
3.340 din. Treba je se ugotoviti,
da smo z uveljavljanjem zakonskih dolocil o do!Znisko-upniskih
razmerjih in pa zaradi zmanj~e
vanja zalog gotovih izdelkov v letosnjih devetih mesecih dosegli
zadovoljivo likvidnost in je medsebojna poravnava obveznosti
ugodno potekala. Osrednji problem je pomanjkanje tr2:nih
obratnih sredstev, kar povzroca
investicijsko nesposobnost in
onemogoca poravnavo samo·
upravno dogovorjenih obveznosti
do krajevnih skupnosti. Tak~no
stanje se bo glede na doseganje
akumulacije brez dodatnih resitev nadaljevalo tudi v prihodnjem letu.
Ukrepi, ki smo jih opredelili,
z rebalansom plana, temeljijo na
veejem obsegu proizvodnje in
vecji produktivnosti dela. Le z
dosledno uresnicitvijo ukrepov za
povecanje proizvodnje, pa tudi
vecje prodaje, lahko pricakujemo dosego zastavljenih ciljev in
se ugodnej~e poslovne rezultate.
B. MISIC

s

Prodaja ivernib ploSC
0 slavnostni otvoritvi nove tovarne ivernih plo~c v Podskrajniku je bilo ze dosti napisanega,
kar se nedvomno pozna pri povpra~evanju po nasih :ivernih
ploscah, saj jih prodajamo po
vsej na~i domovini, manjse kolicine pa tudi izva2:amo.
Z izgradnjo nove tovarne se je
poveeal tudi obseg proizvodnje
navadnih plose, zaeeli pa smo izdelovati tudi oplemenitene plo~ce; v zacetku za lastno proizvodnjo kuhinjskih elementov, v
zadnjem casu pa se zanje vse
bolj zanimajo tudi drugi kupci.
Plosce lahko razrezemo na doloeeni format, ki ga zahteva kupec. Kvaliteta nasih plosc je dobra, _saj ha vso prodano kolicino
- vee tisoc kubicnih metrov skoraj ni reklamacij, ali pa jih
je tako malo, da jih ni vredno
omenjati. Stara tovarna je pet-

najst let proizvajala zelo kvalitetne plosce in lahko upraviceno
trdimo, da se bo ta tradicija nadaljevala.
V prvem leto~njem tromesecju
je bila prodaja ivernih plosc zelo zadovoljiva, saj je bila prodana vsa proizvedena koliCina.
Vendar pa je prodaja od aprila
do sredine avgusta zastala. Do
neke mere je bilo to pricakovati
zaradi novih placilnih pogojev,
vecjih zalog ivernih plosc pri
kupcih, ki so jih uvazali zaradi
zastoja v prodaji pohistva in kolektivnih dopustov. Kljub temu,
da so se placilni pogoji v zelo
kratkem casu normalizirali, je
prodaja ivernih plo~c se vedno
stala. Ko je v juliju poraslo povprasevanje po pohiStvenih izdelkih, se je v drugi polovici avgusta odprla tudi prodaja ivern:ih
plo~e in je bila v septembru na

Predvsem o zdruzevanju
S SEJE SVETA ZVEZE KOMUNISTOV SOZD
SLOVENIJALES
V Ljubljani je 12. oktobra zasedal svet Zveze komunistov sestavljene organizacije Slovenijales - proizvodnja in trgovina.
Seja je hila posvecena predvsem politiC.ni oceni javne razprave o temeljnih izhodiScih za
sestavo novega samoupravnega
sporazuma o zdru2:evanju v se·
stavljeno organizacijo. Ugotovljeno je bilo, da je javna razprava o tern gradivu, ld ga je dobll
sleherni delavec v sestavljeni organizaciji, sicel." hila, vendal." ne
povsod prevec organizirano in da
bistvenih pripomb ni bilo.
Tako bodo omenjena izhodi~ca
osnova za delo komisije, ki jo sestavljajo delavci iz proizvodnje,
trgovine in skupnih sluzb in ki
naj pripravi predlog .n ovega sporazuma ter ga da v javno razpravo. lmenovana je hila tudi posebna komisija, ki naj za spol."azum pripravi predlog, kako naj
bodo urejeni dohodkovni odnosi
v sestavljeni organizaciji. Ko bo
gradivo obeh k~misij prlpravljeno, homo o njima podrobneje
pisall.

Svet je razpravljal tudi o
predlogu sporazuma o srednjerocnem planiranju in o predlogu
srednjerocnega plana proizvodnje in prodaje za obdobje 1976-1980, ld kaze rast proizvodnje in
predlog trgovine, kollko blaga bo
od posamezne delovne organizacije sposobna prodati v tem obdobju. Poudariti moram, da ~te
vilke za BREST niso spodbudne
in da bo potrebno kar doma razmisljati 0 razsirltvi lastne trgovske mreze.

zelo zadovoljivi ravni. Z vecino
kupcev imamo sklenjene enoletne pogodbe, z delom kupcev pa
dolgorocne in prav ti odkupujejo
zelo velike kolicine plosc.
S pogodbenimi kolicinami naj
bi bila prodana vsa letosnja proizvodnja ivernih plo~c.
L. Strukelj

Delo na tracni zagl (iz Tovarne pohl§tva Cerknica)

Da bi delo zazivelo
SEMINAR ZA CLANE ODBORA
SAMOUPRAVNE DELAVSKE KONTROLE
Seminar za clane odborov samoupl."avne delavske kontrole smo
nameravali organizirati ze lani, pa ga nam skupaj z Delavsko uni·
verzo iz Postojne ni uspelo pripraviti.
Od 18. do 22. oktobra pa smo ga uspell organizirati z Delavsko
univerzo Boris Kidric iz Ljubljane, ki je za taksno dejavnost mnogo
bolje pripravljena.
Na seminar smo povabili vse clane odborov delavskih kontrol iz
Brestovih temeljnih organizacij ter iz ostalih proizvodnih temeljnih
organizacij v obcini, Program seminarja je bll precej obsezen, pa
tudl dovolj sirok in konkreten obenem, da so lahko udelezenci
razCistili marsikak~no vprasanje, na katerega so naleteli med svojim
delom.
Naj nastejem nekaj tern seminarja:
- zgodovinski razvoj delavske kontrole;
- odnos med drufbenopoliticnimi organizacijami in samoupravno
delavsko kontrolo kot organom upravljanja;
- ustavna in zakonska ureditev delavske kontrole;
- prakticno uresnicevanje delavske kontrole;
- nacini delovanja delavske kontrole.
Ob predavanjih je hila tudi bogata razprava, ki je opozorlla na
~tevilne tezave, ki se pojavljajo v nasih temeljnih organizacijah in
na Zi.vo zainteresiranost clanov, da bi odpravljali pomanjkljivosti in
cimbolj uveljavljali nacela samoupl."avljanja.
Zaskrbljujoea pa je odsotnost nekaterih clanov delavskih kontrol
iz najbllijih temeljnih organizacij in iz Skupnih dejavnosti, pa tudi
iz Tovarne ivernih plosc, kjer so ob volitvah organov upravljanja
na odbor samoupravne delavske kontrole preprosto pozabili.
F. Tursic

Predstavniki danskih sindikatov pri nas
Izmed stevilnih skupin in delegacij, ki so oktobra obiskale
na~o delovno organizacijo, velja
nedvomno izdvojiti obisk uradne
delegacije danskih sindikatov, ki
so jo sestavljali njegovi najviSji
predstavniki in blizu trideset poklicnih sindikalnih delavcev.
Sindikati na Danskem imajo
seveda bistveno drugacno dru2:beno vlogo kot pri nas. Njihova
delo je omejeno predvsem na
prizadevanja za cimbolj~e delovne pogoje in na varstvo najosnovnejsih pravic delavcev.
Zato je razumljivo, da jih je v
triurnem razgovoru s predstav-

niki Brestovih organov upravljanja in dru2:beno-politicnih organizacij mocno zanimal polozaj nasih delavcev, njihovi delovni pogoji, pravice in dolznosti ter skrb
za njihov druZbeni in osebni
standard. Zlasti pa so se zanimali za samoupravno organiziranost, varstvo samoupravnih pravic delavcev, za samoupravno
planiranje in odlocanje delavcev
o veejih nalozbah, za delo in vlogo samoupravne delavske kontrole in sodiSca zdru2:enega dela,
politicno vlogo sindikata in podobno.
Ob koncu tega prijateljskega
sreeanja se je vodja danske de-

legacije toplo zahvalil za nase
gostoljubje in izcrpni odkriti
razgovor ter poudaril, da so v
njem pridobili dragocene izkusnje. Prepricali so se, da socialisticni samoupravni sistem pospesuje dobro gospodarjenje ·i n
omogoca delavcu enakopraven
dru.Zbeni polozaj. Zato se bodo
tudi danski sindikati - seveda v
drugacnih razmerah in pogojih
ter v okvirih mo2:nosti - prizadevali za zametke samoupravljanja in za vecjo druzbeno-politic·
no vlogo sindikalne organizacije.
B. Levee

Svet je bil seznanjen tudi z gospodarjenjem v I . polletju in s
tezavami, ki so jih pokazali polletni obracuni. Ugotovil je, da se
stanje v drugem polletju popravlja, da pa sta ~e vedno kriticna
Lignosper Bosanski Novi in Kiana, ki bosta po vseh predvidevanjih zakljucila poslovno leto z izgubo.
Na svetu so razpravljali ~e o
nekaterlh vprasanjih, ld pa so
manj pm;nembna za §ir§o javnost.
J. Mele

Razgovor s predstavniki dansldh sindikatov je tekel predvsem o samoupravljanju
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Predstavljamo Piko
NOVOST IZ BRESTOVEGA PROIZVODNEGA
PROGRAM A
:te nekaj let je od tega, ko je Brest sprejel idejo o novem sistemu
pohistva, ki naj bi pocasi nadomestil Brestov osnovni program.
Ob pomoci Brestovih strokovnjakov je avtor v tern casu prilagodil
idejo Brestovi tehnologiji in danes je pred nami omara, ki je zrela,
da bi jo pocasi zaceli vkljucevati v proizvodnjo, ki je dovolj sveza
in izvirna, da bo vzbudila zanimanje na trZi~cu in ki je obenem
dovolj podrejena Brestu, da ob njeni vpelja.v i ne more priti do
ner~ljivih tezav.
Kaj je bistvo novega sistema pusi konstrukcije) za dosego obomarastega pohistva PIKA? Si- likovno popolnoma razlienih
stem PIKA je omara, ki po funk- ucinkov. s tern je zadovoljena
cionalni in estetslci plati zado- osnovna potreba kupca, da ima
voljuje osnovne potrebe danas- izviren videz svojega b ivalnega
njega eloveka za opremo stano- prostora.
vanja. Je omara za noeni in za
Sistem PIKA pa je tudi omara,
dnevni, bivalni del stanovanja. ki lahko zadovolji klasicne pojPokriva veli!k del potreb dan~ me o omari in to dejstvo bo
njega kupca, predvsem jugoslo- posebno v zacetku pomenilo prevanskega. Napak bi bilo, ce bi cejsnjo olajsavo predvsem pri
pricakovali, da bi lahko omara prodaji, kajti nobene ovire ni,
zadovoljila prav vsakega kupca. dolociti optirnalne sestave in jil1
Vazno je, da pokriva velik del, kot take prodajati.
se vafnej~e pa, da poudarjamo
Poleg proaaje posameznim kuposnovni znacilnosti sistema, os- cem, ki smo jo omenjali do senovni dve naceli, zaradi katerih daj, pa je sistem PIKA zelo
lahko imenujemo omaro svezo :primeren za prodajo investitorin izvirno:
Jem vecjih objektov (dru:Z.benih
1. Nacelo sirinskega rastra. Sihotelov, stanovanjskih
stem PIKA je mogoee postaviti zgradb,
sosesk in podobno) zaradi obeh
v vsako zi,d.no odprtino (od dveh svojih
glavnih nacel, vklopljivometrov naprej) do treh centiv vsako sirinsko mero in pa
metrov natancno. S tern je po- sti
zaradi naeela dveh delov, ko lahkrita najvecja pomanjkljivost ko projektant vecjega komplekdanasnje stanovanjske gradnje, sa, naprimer hotela, naroci svojo
ko gradijo stanovanjske prosto- izvimo
fasado. Prav gotovo bo
re v najrazlicnejsih dimenzijah, Brest lahko konkuriral pri pozveCine premajhnih. S sistemom nudbi za opremo vecjega komPIKA je kupcu omogoeena kar plek:sa komurkoli, ce bo lahko
najvecja izkoriscenost prostora na primer 70 odstotkov potrebglede na njegove moznosti.
~e opr.eme vzel iz serijske pro2. Nacelo dveh delov; to je lo- 1ZVOdnJe.
citev konstrukcije oziroma ogrodV prvi vrsti je sistem PIKA
ja na eni strani in fasade oziroma vrat omare na drugi strani omara in sistem je p opolnoma
- v vseh fazah proizvodnje in podrejen funkciji omare. Ce lahprodaje. Konstrukcija je kar naj- ko en del omare nastopa kot
bolj preprosta in zadovolju- nocna omarica, je to cisto v reje vsem funkcionalnim zahte- du, seveda pa je kot tak dalec
vam. Mogoee je shranjevanje od tega, lia bi bil odlicna in lepa
vseh vrst oblaeil in perila ter nocna omarica. Isto velja za vse
ostalih predmetov, mogoee je po- ostale izpeljave, na primer pistavljanje vseh vrst dekorativ- salno miz.ico; uporabi se predale
in vratca s sistema. Seveda pa
nih in funkcionalnih predmetov.
Obenem pa je lahko fasada ka- ravno taka ne more biti to odliena in !epa pisalna mizica sama
kr~nakoli in zato je odprta moznost za zadovoljevanje kakdnih- po sebi, kajti vsi ti posamezni
koli estetskih potreb kupca. Ku- kosi pohistva imajo svoje zakopec lahko kupi fasa,do PIKA (tre- nitosti. Ce se jim lahko priblinutno je napravljenih vee mode- zamo iz sistema, toliko bolje, ne
lev, iz katerih je videti, ali je morerno pa po obratni poti, da
fasada PIKA dovolj u cinkovita), bi zaradi njih spreminjali sistem.
Toliko o novi omari, o novem
ali pa kupec naroci fasado po
svoji lastni zelji. Z eno vrsto sisternu in o programskih dodatfasade pa je mogocih na stotine kih, ki omogocajo predstavitev
razlicnih kombinacij (posebno se sistema v celovitem ambientu.
M.Burger
ob istocasni kombinaciji s kor-

Prodaja v naSih salonih pohiStva

Olimpija- Brest
Znano je, da je BREST sklenil z dosedanjim kosarkarskim klubom
OLIMPIJA iz Ljubljane posebno pogodbo, s katero bo realiziral
nekatere svoje naloge iz okvira ekonomsko-propagandne dejavnosti.
Ker je kosarkarski sport v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji moeno
priljubljen, je v zvezi s tern razumljivo prmo do dodatnih najraz·
Ji~nejsih novic iz »dobro obveseenih krogov«. Da bi bill lahko obv~~eni o tej zadevi, jo zelimo osvetliti z najpomembnej~imi dejstvL
Kosarkarski klub OLIMPIJA je nasi delovni organizaciji posredoval ponudbo, da je pripravljen sodelovati pri izvajanju ekonom·
skopropagandne dejavnosti BRESTA s tern, da predvsem propagira
ime BREST ter da sodeluje z BRESTOM pri izvajanju njegovih
drugih ekonomsko-propagandnih prijemov v okviru delovanja kluba.
Strokovne slufbe, ki · so ponudbo prejele, so jo najprej osvetlile
z nekaterimi ugotovitvami in jo s temi ugotovltvami skupaj (v obliki
pismenega gradiva) posredovale pristojnemu organu - svetu za
gospodarske zadeve - v odlocitev. Omenjeni organ je po daljsi
razpravi, v kateri je pretehtal vrsto vpra~anj, ki so se vzporedno
pojavila, sprejel stalisce, naj se ponudba sprejme, vendar pod pogojem, da se zgolj zaradi tega ne bodo poveeala ustrezna namenska
sredstva.
Kljub temu, da je svet za gospodarske zadeve prlstojen odloeati
o sldepanju pogodb, ki sodijo v uresnicitev ekonomskopropagandnih
nalog, je svoj omenjeni sklep odstopll v soglasje delegacijam vseh
temeljnih organizacij iz okvira delovne organizacije. Temu je botrovalo zlasti dejstvo, da gre za dolgoroenejso odloeitev.
0 istem gradivu in sklepu sveta za gospodarske zadeve so razpravljale tudi delegacije vseb temeljnih ot:ganizacij na posebni seji
skupnega delavskega sveta. Tudi ta je pretehtal okoli~cine, ki se
pojavljajo ob sklenitvi tovrstnih pogodb in je koncno na podlagi
glasovanja, ki je bilo izvedeno po veljavnem postopku, 'soglasno
sprejel sklep, da se podpre odloCitev sveta za gospodarske zadeve.
Ob koncu velja povedati, da bodo v ustreznih organih ko~arkar
skega lduba BREST vkljuceni tudi stirje delegati, ki j!h bo dolocila
delovna organizacija BREST. Na ta nacin bo omogocen vpliv na
delovanje kluba ter neposredni nadzor nad izvajanjem pogodbenih
dolocil.

-

Prodaja pohistva v lastnih prodajalnah v Cerknici, Mariboru in
v Zagrebu predstavlja nekaj nad
20 odstotkov celotne prodaje pohistva na domacem trgu. Ce bi
vse tri prodajalne smatrali za
enega kupca, bi lahko ugotovili,
da je to na~ drugi najvecji kupec,
takoj za Slovenijalesom TOZD
400. Poleg tega pa je tak~na prodaja tudi najzlahtnej~a za delovno organizacijo, saj dobimo blago placano takoj, ob sami prodaji trajnemu kupcu, placati nam
tudi ni treba rabata in superrabatov, ki jih dajemo trgovini
in nam zmanj~ujeJO dohodek, z
mario pa pokrivamo stroske poslovanja in ustvarjamo ~e dodatni dohodek, ki se razdeli nazaj v
.proizvodne temeljne organizaciJe.
Letosnji plan prodaje je bil za
nase prodajalne dokaj ambiciozno postavljen, vendar so nam
splosne slabe raxmere za prodajo
pohistva povzrocile, pri izpolnjevanju plana precej nepredvidenih
tezav. Kljub temu lahko ob koncu tretjega trimesecja ugotovimo, da je ob upo~tevanju statisticno dokazanega trgovskega
pravila, da predstavlja cetrto trimesecje priblizno 35 odstotkov
celotne prodaje, prodaja v nasih
prodajalnah je le malenkostno
manj~a od postavljenega plana.
Devetmeseeni prodajni rezultati
po prodajalnah so naslednji:
- Salon Cerknica je izpolnil
62 odstotkov letnega plana;
- prodajalna Maribor 65 odstotkov letnega plana;
- prodajalna Zagreb 70 odstotkov letnega plana.

Za vse tri skupaj je plan v desetih mesecih dosezen s 63,5 odstotka, kar ka:le, da bo letni plan
dosezen v mejah normalnih odmikov (5 odstotkov nad njim ali
pod njim).
TakSni dokaj ugodni rezultati,
dosezeni v zelo neugodnih pro·
dajnih okoliseinah, so posledica

Salon

pohi~tva

in prizadevnost vseh treh kolek·
tivov, ki so z zacasnimi organiza.
cijskimi in kadrovskimi resitvami uspe~no izpeljali prodajne
akcije v drugih krajih in istocasno normalno prodaj ali doma.
Za zakljucek lahko povemo, da
so rezultati prodaje v vseb treb
prodajalnah tudl v prlmerjavi s

v Cerknici je vedno dobro obiskan

vsestranskega prizadevanja vseh
treh kolektivov, obenem pa tudi
velike prizadevnosti skoraj vseh
zaposlenih. Prodajne akcije, pa
tudi razprodaje, opravljene po
razlicnih krajih Jugoslavije, so
tudi precej pripomogle k dose·
zenemu rezultatu. Pri tem je tudi
najbolj .J?ri~la do izraza enotnost

konkurenco zelo dobri, pa naj jib
prlmerjamo na kvadratni meter
prodajne povrsine ali na stevilo
zaposlenih. To nas bkrati opozar·
ja, da smo tej vrstl prodaje doslej verjetno posvetlll premalo
pozomosti in da je na tern pod·
rocju se dovolj prostora tudi za
Brest.
F. Mele
ORGANIZIRAN PREVOZ
DELAVCEV Z BLOK

S televizijskega zaslona BRESTA

---

- -~-- ·

reprezentant Vinko Jelovac v dresu

V oktobru smo v Tovarni pohiStva Cerknica organizirali prevoz na delo delavcem z Blaske
planote. Organiziran prevoz Blocanov je nuj en, saj jih je moe le
tako vkljuciti v izmensko delo.
stevilcna zasedba delavcev po
delovnih izmenah je v nasi temeljni organizaciji postala problematicna, saj je bila dopoldanska izmena pre~tevilna, zato nismo mogli racionalno organizirati delovnega procesa.
Sicer je ta tezava se ostala,
saj je delavcev z Blok le stirinajst. Da bomo to vprasanje v
celoti resili, se bomo morali ze
sedaj, ko razpravljamo o druZbe·
nem planu r azvoja obcine, zavzemati za vecjo mo:lnost varstva
na~ih otrok, ker nam tudi to dej:>tvo povzroca tefave pri vklju.~evanju zlasti zakoncev v delovne izmene.
J. Klancar

-

------

- - --
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PoSkodbe pri delu
V prvih · leto~njih devetih mesecih je bilo v delovni organizaciji
po~kodb pri delu, na poti na delo in z dela. Zaradi njih je bilo
izgubljenih 1459 delovnih dni. V primerjavi z enakim obdobjem lani
je ~tevilo po~kodb upadlo za 3 odstotke, ~tevilo izgubljenih delovnih
dni pa poraslo za 32 odstotkov. To pomeni, da so bile po~kodbe
nekoliko resnejse kot prej~nje leto. Lani je vsaka po~kodba povzrocila povpreeno 11,4, letos pa 15,5 dni odsotnosti z dela.
Skoraj vse poskodbe so bile laije. Nekoliko resneje se je poskodoval le delavec 9.z Tovarne pohi~tva Cerknica, ki mu je zaga za
razrezovanje ivernih plosc po~kodovala hrbtno stran leve roke.
Posledica poskodbe je bilo pri manj nevarnih delih kot so notranji
transport, zlaganje materiala in polizdelkov, prehajanje po tovarni,
razlicna rocna dela in podobno.
Podatke o po~kodbah pri delu v posameznih temeljnih organizacijah je videti iz spodnje tabele:

94

Stevilo

po~kodb

TOZD
pri delu na poti skupaj

31
19
6
4
12

TP Cerknica
TP Martinjak
TLI Stari trg
TP Stari trg
TIP Cerknica
SD Cerknica

3
3
2

3

1
12

10

Skupaj 82

34
22
8
7
12
11
94

V 9 mesecih

1. 1975

1976:1975

34
19
17
6
16
5
97

100
116
47
117
75
220
97

Indeks

Stevilo poskodb se je nekoliko povecalo samo v Tovarni pohi~tva
Martinjak, Tovarni pohi~tva Stari trg in v Skupnih dejavnostih. Povedati pa je treba, da so povecanje v obeh temeljnih organizacijah
povzrocile le po~kodbe na poti na delo in z dela. V enakem obdobju
lani teh po~kodb v Tovarni pohi~tva Martinjak sploh ni bilo, v Tovarni pohi~tva Stari trg pa samo ena. Vzrok za vecje ~tevilo poskodb v Skupnih dejavnostih je predvsem prikljucitev oddelka za
izdelavo poliuretanske pene ter vecja dejavnost transportne sluibe
in centralnega skladi~ca gotovih izdelkov.
Podatke o izgubljenih delovnih dnevih zaradi po~kodb pri delu,
na poti na delo .in z dela pa je videti iz naslednje .tabele:
Stev. izgub. dni

TOZD

76 :75

1975
240
210
417
58
125
56
Skupaj 1106

TP Cerknica
TP Martinjak
TLI Stari trg
TP Stari trg
TIP Cerknica
SD Cerknica

Indeks

639
244
261
92

143
80
1459

268
116
63
158
114
160
132

Izgublj enih dni
na po~kodbo

1975

1976

7,1
11,1
24,5
9,7
7,8
11,2
11,4

18,7
12,5
32,6
11,6
11,9
7,3
15,5

Stevilo izgubljenih delovnih dni je najbolj poraslo v Tovarni pohistva Cerknica. Povecanje sta povzrocili predvsem dve poskodbi,
ki sta skupno zahtevali kar 377 dni odsotnosti z dela. Ena od teh
se je dogodila se lani, ko je starejsi delavec padel na cesti ob skladiscu gotovih izdelkov in si poskodoval glavo, druga pa je bila ze
omenjena poskodba na iagi ivernih plosc, ki je zahtevala daljso
odsotnost z dela zaradi potrebe po plasticni operaciji. V Tovarni
pohistva Martinjak in v Tovarni pohistva Stari trg se je ~tevilo
izgublj enih delovnih dni povecalo predvsem zaradi vecjega stevila
poskodb na ~oti na delo in z deJa, v Skupnih dejavnostih pa zaradi
vecjega ~tevila poskodb. N~jvec izgubljenih delovnih dni na poskodbo Je v Tovarni .lesnih izdelkov Stari trg. Pripomniti pa je
treba, da poskodbe v tej temeljni organizaciji le niso toliko tezje
kot drugod in da je zato nekaj krivde za tolikSno odsotnost z dela
tudi zaradi zdravstvene sluzbe v tern kraju.
V. 2:nidarsic

~ \

Delovni motiv -

iz Tovarne pohBtva Cerknica

Vrednotenje izvajalteve utinkovitosti
V novem samoupravnem sporazumu o pridobivanju in delltvi d<>hodka ter o razporejanju Cistega dohodka je posebej poudarjena
potreba po enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za
osebne dohodke, za vrednotenje dela, za vrednotenje delovnlli mest
in za uCinkovitost pri delu. Enotnost meril bi nam zagotavljala
enako pla~llo za enako delo. Razlike med posameznimi delavci v
istem plaalnem razredu naj bi bile posledica razli~ne prizadevnosti
in ucinkovitosti, med temeljnimi organizacijami pa razllcne produktivnosti in poslovne uspe§nosti.
Na Bres tu smo se odlocili za kako imamo na Brestu na podWork-Faktor rnetodologijo nor- rocju vrednotenja dela in vredmiranja, VZD kot metodologijo notenja delovnih rnest enotne
za vrednotenje delovnega rnesta metode.
ter za vrednotenje izvajaleeve
Ker nekoliko rnanj vemo o naucinkovitostL
cinu vrednotenja izvajalceve
0 Work-Faktorju in vrednote- ucinkovitosti, bi se na kratko
nju zahtevnosti dela je bilo ze zaustavili ob tern.
dosti napisanega, saj sta obe meOcena delovnega mesta (zatodi ponekod ze v uporabi. 2:al htevnost naloge) se ne pokaZe
uvajanje obeh se ni tako dalec, vrednosti, ki jo ima opravljena
da bi se lahko pohvalili s tern, naloga za podjetje. Za vrednost

•

Razprodaja uspela
Namen razprodaje, ki je bila
od 1. do 20. oktobra je bil ra71prodati opuscene programe
kuhinjs kih elementov, toaletnega
programa, stolov in foteljev.
Glavni delez so imeli kuhinjski
elementi, ki so bili ze precej
desortirani.
Tako kot skor aj vse, je tudi
to razprodajo organiziral Salon
pohlstva Cerknica. Ob tem velja
pohvaliti vse osebje, ki je, zavedajoc se posebne naloge in odsotnosti treh prodajalcev, poka·zalo visoko delovno moralo in
pripravljenost, sodelovati v izjemnih pogojih dela.
Kot sem ze omenil, so bili ku·hinjski elementi ze <iesortirani in
je bilo potrebno veliko domisljije ter prakticnega znanja pri prodajanju kuhinj. Posebej bi poudaril prizadevanje J0Zeta Sepca, ki je s svojo dolgoletno prakso in s poznavanjem kuhinj prispeval velik delez k taksnemu
uspehu. Res, da so bile cene zelo
nizke, res pa je tudi, da so imeli
nekateri elementi majhno uporabno vrednost, zato se je prav
pri taksnih elementih pokazalo,
cesa je zmozen dober prodajalec.
·Uspeh razprodaje je bil odvisen
tudi od natancnosti informacij o
zalogah, od zainteresiranosti po·
sameznih temeljnih organizacij
in od hitrosti ukrepanja na predloge prodajnega osebja.

Med razprodajo smo postregli
okrog 1.800 kupcem, kar j e zelo
veliko. PrilbliZna s·t11uktura prodanih izdelkov je takale: 4.000 kuhinjskih elementov, 1.200 toaletnih programov, 800 foteljev, 400
klopi in 400 razlicnih miz.
Na koncu bi poudaril: dosegli
smo zastavljeni cilj in se enkrat
potrdili, da se podobne akcije,
organizirane v Cerknici, najbolj
izplacajo.

M.MLINAR

~

Zadovoljstvo ob dobitku - dnevna soba KATARINA kot glavni dobitek v prodajni akciji Jadrantekstila Split

Nali vozni park je nedavno dobil nov

narali~aj

naloge je tudi vaino, kako je
bila opravljena. Z drugimi besedami: za podjetje so pomembni
stroski, ki jih je opravljanje naloge povzrocilo oziroma kako
ucinkovito je izvajalec delal.
Ucinkovitost vrednotimo po
naslednjih kriterijih:
- neposredna ucinkovitost,
- ustreznost za delo.
- ustaljenost pri delu.
Ker je v samoupravnem sporazumu o pridobivanju in delitvi
dohodka predvideno, da se ustaljenost pri delu izloci iz celotnega sistema in jo kot obliko mi·
nulega dela prikazuje posebej,
bom natancneje opisal same
prva dva kriterija.
Neposredna ucinkovitost
Pri tern kriteriju vrednotimo
naslednje elemente:
1. Koll~ina dela
Vrednoti se dejansko ucinkovitost v primerjavi s pricakovano stopnjo (primer: doseganje
norm v primerjavi s stoodstotnim doseganjem).
2. Kakovost dela
Upostevamo samo razlike od
pricakovane kakovosti, ki jih za.
krivi izvajalec.
3. Odnos do sredstev prl delu
Vrednoti se dejansko skrb in
izkoriscanje, ne glede na vrednost sredstev.
4. Spolitovanje delovnih predpisov
Vrednoti se pogostost in obseg prekrskov.
5. Samostojnost pri odloCitvah
Pri tem vrednotimo stopnjo neodvisnosti od nadzorstva in na·
vodil drugih pri drugaeni re5itvi
zastavljene naloge.
6. Odnos do drugih
Vrednoti se pripravljenost za
sodelovanje s sodelavc1 ter pri·
merno obna5anje do strank.
7. Uspesno vodenje naloge
Vrednoti se delez vodje pri
uspesno opravljeni, nalogi podrejenih ter njegov delez pri odnosih v delovni enoti. .
8. Uspelino vkljucevanje v naloge
Vrednoti se u sposobljenost izvajalca, da ga lahko brez priprave pritegnemo v naloge na njegovem delovnem podrocju ali na
drugem.
Ustreznost za delo
Pri tern kriteriju se ugotavlja,
kako izvajalec u streza zahtevam,
ki so za delovno mesto postavljene pri vrednotenju zahtevnosti dela (pri ocenitvi delovnega
rnesta). V kriterijih 1 A, 1 B, 1 C,
1 D ugotavljamo u streznost po
naslednjih elementih:
1. ustreznost po izobrazbi,
2. u streznost po izkustvih,
3. ustreznost po samostojnosti
in iznajdljivosti,
4. ustreznost po spretnosti.
0 teh kriterijih pa kdaj pri·
hodnjic.
M. Jakovac
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NASI · LJU.DJE
Franc GALANTI dela na spediciji ze od leta 1947. Z.elezniske
vagone in kamione je price! nakladati in razkladati z osemnajstimi leti. Temu tezkemu in napornemu delu je ostal zvest vse
do danes. Kljub temu se ne more pohvaliti, da je bil vedno Brestovec. Njegova delavska knjiiica je polna imen podjetij: AVTOSPED, ODPREMNI ODDELEK
RAKEK, PZ JAVORNIK in podobno. Ko sem ga povpra~al, kako je s tern, mi je grenko odgovoril:
»To je res. Do leta 1961 so si
nas podjetja podajala k:ot fogo.
Veckrat nismo niti vedeli, kdaj
smo prestopHi v drugo delovno
organizacijo. Menjali so table in
nam prezigosali knjiZice. Delo pa
je ostalo isto. To nam je kasneje povzrocalo kup tezav pri dodeljevanju jubilejnih nagrad. Nemalokrat se je zgodilo, da nam
dela v teh firmah niso steld za
to delovno organizacijo. Zadovoljni smo, da je vsaj to vprasanje koncno le re~eno.«
Prejsnjih let se nerad spominja. »To so bila leta trdega dela
v slabih delovnih pogojih,« je deja!. »Delali smo od jutra do noei.
Delovni cas sploh ni bil omejen.
Delati smo morali pae takrat, ko
je pl1i.spelo blago, pa naj si bo
zjutraj, popoldne ali celo ponoCi.
Res so bili vmes tudi premori, a
kaj, ko takega prostega easa, za
katerega ne ves, koliko ga bo, ni
moe pametno izkoristiti. Veasib
smo naslednji vagon poeakali
kar v gostilni, kjer smo bili vsaj
na toplem. Posledice so bili oeit-

ki, da smo brigada zase, da radi
pogledamo v kozarec in podobno.«
S sedanjimi delovnimi razmerami pa je se kar zadovoljen.
Najbolj je vesel, da so koneno le
dobili delovni cas kot ga imajo
drugi delavci, to je, od sedme do
petnajoste ure. To pa se ne pomeni, da ni treba kdaj delati tudi popoldan, se pogosteje pa ob
pros tih sobotah. Vendar je taksno delo tudi posebej placano. 0
samem delu ni mnogo govoril.
Povedal je le, da je delo nevarno, fizieno tezko in da so ob
njem i:llpostavljeni vremenskim
neugodno&tim. Nekoliko boljSi
kot prej so tudi osebni dohodki.
»Ceprav,« je deja!, »denar, ki ga
dobimo, tudi zares zasluZimo. Za
tristo starib tisoeakov na mesec
moram na primer razloZiti kar
dvaindvajset vagonov celuloze.«
France je pristen Rakovean.
Tam zivi in dela, odkar se spo-

Splosne mane posledice alkoholne bolezni, predvsem pa maCilne
deformacije alkoholika (nezanesljivost, povrllnost, preplrljivost, lainjivost in podobno) mocno vplivajo na poloiaj alkobolika v delovn'i
skupini in na odnose z njegovimi delovnimi tovarllii.

minja. Doma ima majhno kmetijo, ki mu vzame ves prosti cas.
Zato tudi nima easa za razlicne
konjieke. Edino posebno razvedrilo Je balinanje, pa se to le ob
nedelJah popoldan. »S tern,« je
deja!, »Se Se najbolj Sprostim in
pnpravim na tegobe naslednjega
tedna.«
V. znidar~ie

Trideset let na Brestu
J a'kob Mule je eden izmed redkih delavcev Tovarne lesnih izdelkov Stari trg, ki ze trideset let
dela na Brestu. Povprasali smo
ga, kaj mu to pomeni.
,y lanski januarski stevilki
Obzornika sem enkra t ze govoril
o tern. Mislim, da sem tedaj dosti povedal o zgodovini Bresta,
ki sem jo v celoti doZivljal. Dodatno lahko povem, da mi je za-

letoSnie sreCanje iubilantov
V nedeljo, 24. oktobra je bilo
v cerkniliki delavski restavraciji
srecanje delovnih jubilantov iz
vseh BRESTOVIH temeljnih organizacij.
.
Letos je praznovalo v BRESTU
svoj desetletni, dvajsetletni oziroma tridesetletni delovni -jubilej
127 delavcev. Sreeanje jubilantov
je bilo letos organizirano skupaj
za jubilante iz vseh naliih temeljnih organizacij, in sicer zato kot je v svojem pozdravnem go·
voru poudaril predsednik skup·
nega delavskega sveta Anton Lunka - da bi se Iabko pogovorili o
nasi skupni razvojni poti, 0 stevilnih spominih, ki nas vse skupaj vefejo nanjo. Po drugi strani
pa zato, da bi se bolje spomali
med seboj, navezali tesnejlie stike in izmenjali svoje izkusnje.
Skupno srecanje jubilantov je
zanimivo tudi zato, so dejali jubilantje iz posameznih temeljnih organizacij, ker je to dobra
priloznost, da delavec spozna in
obcuti skupne cilje pri poslovanju in organizaciji podjetja, da
spozna funkcionalno povezova-

Alkoholizem in delovna organizacija

nje vseh temeljnih organizacij
v celoto ter da spozna, kako
trdno smo organizacijsko povezani v gospodarski in samouprav·
ni skladnosti in· solidarnosti.
V Js:ramljanju z jubilanti si
lahko ugotovil, da pomeni takllno
sreeanje delavcem, ki praznujejo
svoj delovni jubilej, t ovariliko pozomost in priznanje za vse tisto,
kar so ustvarili v delovni organizaciji z minulim delom, s svojimi Zivljenjskimi mocmi. To je
njihov prispevek za vse doseuno, to je prispevek k izgradnji
trdnih temeljev tudi za nali pri·
hodnji razvoj.
Po razdelitvi jubilejnih nagrad
in po pogostitvi je bilo razpoloienje vse bolj veselo. Ob tak8nem vzduliju se ~Ioveku nehote vrinja misel, da so ti ljudje,
ki so prispevali toliko in toliko
minulega dela, pripravljeni dose·
gati lie vecje delovne uspehe. Niso lie zadovoljni z doseienimi,
pac pa so pripravljeni prlzadevati si tudi za prihodnjo rast podjetja, za vecji standard vseh nas,
za lie leplii in bogatejsi jutrillnji
dan.
J. Klancar

kon podaljsal delovno dobo za
pet let in nisem povsem zadovoljen s tern, saj sem vee kot polovico delovnega stafa delal vse sobote in nellteto udarniskih ur.
Takoj po vojni smo se odlocali
o prostovoljnem delu zavestno,
ker smo cutili, da je treba obnoviti poruseno domovino.«
»ZapiSi!« me spodbuja Jakob,
»naj minulo delo dobi vee primanja. ze zadnjie sem povedal,
da v mojib letrh pojemajo moei,
vid in zdravje. Nekdaj so hili zelo
slabi pogoji za delo. Dez, mraz,
mrzla hrana, n eomejen delovni
cas, brez n adur ... Ce bi bil mlajsi, prav gotovo ne bi tarnal. Pogoji dela so urejeni povsod, zascitna sredstva so na voljo, imamo tople malice, proste sobote,
plaean dopust; vse to je l~o urejeno.<<
M. Sepec

Alkoholik zaradi stalne ali obeasne izcrpanosti, nenaspanosti,
posebno kadar prezivlja >>maeka<<
ter zaradi vinjenosti slabse dela. Delovni tovarisi se pogosto povsem upravieeno obregajo ob alkobolU<a, ker so sami prisiljeni
opravljati njegovo delo oziroma
popravljati njegove napake, ki
jib je napravil zaradi svoje povrsnosti in malomarnosti, tako
znaeilnih za alkoholika. Ko pride
pomeje zaradi napredovanja alkoholne bolezni do vecdnevnega
popivanja, zaene bolnik izostajati z dela. Tako imenovani »plavi
ponedeljki« (tudi drugi dnevi v
tednu niso izvzeti) ne povzroeajo
samo obicajnih motenj v delovnero procesu, marvee slabo vplivajo tudi na medsebojne odnose
v delovni skupini.
Sodelavci alkoholika, ki slabo
in povrsno dela, zamuja slufbo
ali pa sploh izostane z dela, so
tega poeasi siti in zahtevajo korenito resevanje vpralianja. Zanimivo pa je, da se sodelavci lo·
tijo alkoholika resno v svoji de
lovni skupini le tedaj, ce Sain1
nimajo tezav zaradi alkoholizm.1.
V nasprotnem primeru pa drug
drugega seitijo in otefujejo resevanje takih tezav v delovni urganizaciji.
Velikanski problem veeinf: Jelovnih organizacij je strpno:;t do
popivanja, vinjenosti na delovnero mestu in do izostankov. Znano je, da je okrog 15 odstotkov
moskih vdanih alkoholizmu in da
naslednjih 15 odstotkov pije prevee, tako da so ze na pragu alkoholne odvisnosti. Ta mnofica !judi po delovnih organizacijah ne· b"
1·
posredn 0 m Istveno vp Iva na

NaSi medsebojni odnosi
Ob zaeetku delovnega dneva recimo Joze zafeli denimo Filipu,
ki prihiti na delo, dobra jutro. Razpolofenje daje v prvib jutranJib
urah ob kavioi in ob nekaj na hitro pokajenih cigaretah videz
zelo dobrih medsebojnih odnosov.
ze je ura sest. Nekateri hitijo na svoje delovno mesto, nekateri pa se ne zmenijo za tocnost in kar je se slabse, to so najveckrat rezijski delavci in vodilni ljudje vseh smeri.
Naj nanizam samo nekaj navodil instruktorjev ali mojstrov v
proizvodnji, ki sem jih nestetokrat tudi na lastna usesa slisai:
Nisi se namazal! KaJ me buljiS? Butrne, kaj me se nisi nikoli
vide!? in tako naprej in tako naprej. Taksne prijetne, pa se lepse
besede so najveckrat namenjene mlajsim delavcem ali delavkam, ·k i
zaradi nevednosti ne ugodijo vsem potrebam ob delu. Namesto, da
bi in~truktor vzgojno, potrpezljivo in preudarno pazil tudi na spostovanje lepih medsebojnih odnosov med delavci, najveekrat s takimi besedami povzroCi le njihovo poslabSanje in zaost:rovanje.
Tudi delavci v proizvodnji bi morali biti med seboj bolj obzirni, posebno pa se do starejsib !judi in do tistib, ki odgovarj ajo
za njibovo delo. Ne bi smeli samo zahtevati svojih pravic, ampak
bi jib morali tudi izpolnjevati!
J. K.

KLIC SIRENE
GOSPODARSKIM
ORGANIZACIJAM
Prostovoljno gasilsko drustvo
Cerknica si je zadalo nalogo, da
letos nabavi nov gasilski avtomobil (kombi).

Novi samoupravni sporazum s podrocja 'dohodka in osebnih dohodkov je bil nedavno sprejet. Z zbora
delavcev v Tovarni pohiStva Cerknica

Akcija samib gasilcev je koncana; zbrali smo denar od obeanov,
ki se jim s tega mesta gasilci
prav lepo zahvaljujemo, saj so
prispevali vee kot stiri stare milijone, se pravi vee od prieakovanega. To izprieuje, da se nasi obeani CUtiJO odgovorne za
utrip obcine ter za varnost njihovega in druZbenega premozenja.
Gasilsko drustvo je P.oslalo gospodarskim organizac1jam v obeini pismene prosnje za financno
pomoe, pa sta se doslej menda
samo dve odzvali. Preostale lepo
prosimo, naj se odzovejo klicu
na pomoe, da bomo lahko ueinkoviti v svojih posredovanjih.

niijo delovno storilnost in na
medsebojne odnose.
Delovne organizacije stalno kr·
sijo predpise o mofnostib za iz.
koriscanje letnega dopusta. Alko·
holikom dovoljujejo, da namesto
»plavih« delavnikov, se pravi neopravieenih izostankov z dela za·
radi pijaneevanja, izkoriseajo po
en dan dopusta. S taksno potuho
kadrovske slufbe in drugi vodstveni kadri v delovnib organizacijah pravzaprav onemogoeajo,
da bi proti alkoholikom, ki zaradi svoje bolezni krliijo delovno
discipline, pravoeasno disciplin·
sko ukrepali. Ce pa ze pride do
disciplinske obravnave alkoholika, so v vecini primerov ti ukre·
pi premili in tako puste alkoholika, da se naprej popiva in propada.
Zdravstvena in socialna slufba
ne moreta ukrepati, dokler so v
delovni organizaciji strpni do delovne discipline alkoholika. Res
pa je, da alkoholik, kadar dela,
dela pridno, saj se zaveda svojih
disciplinskih prekrskov in se boji hujsih ukrepov proti Sebi, se
posebno pa prisile na zdravljenje. Znano je namrec, da visok
odstotek alkoholikov pride na
zdravljenje sele zaradi grozecega
disciplinskega postopka, kar pomeni, da bi na zdravljenje prilili
ze prej, ee bi v delovni organizaciji ukrepali ze ob zacetnih posledicah alkoholizma. Ponovno je
treba poudariti, da alkoholik ne
pride nikoli na zdravljenje prostovoljno, edino »pogojno pro·
stovoljno« - zaradi tefav v dru·
zini in na delovnem mestu.
Alkoholik je odsoten z dela povprecno dva in polkrat vee kot
nealkoholik. in zaradi stroskov
svoje bolezni stane trikrat vee
kot zaposleni nealkoholik. K te·
mu je treba prgteti lie zmanjsano produktivnost in izgubo
dragocene delovne moei. Alkoho·
lizem ima velik delez tudi pri
obratnih nezgodah 'in pri nezgodah, ki povzroeajo invalidnost.
Vsekakor je vpra.Sanje alkoholizma tako pereee, da bi mu delovne organizacije morale posvetiti
ustrezno pozornost.
Program za resevanje alkoholizma v delovni organizaciji bi
moral predvsem izhajati iz spoznanja, da je alkoholizem bolezen. Na vsak naein pa bi program protialkoholnib prizadevanj v delovni organizaciji moral
temeljiti vsaj na naslednjih osno·
vah:
1. Obratne ambulante, se pravi, zdravnik in medicinska sestra,
bi se morali seznaniti s sodobnimi pogledi na alkoholizem in se
usposobiti za skupinsko zdravljenje in prevzgojo alkoholikov
in za skupinsko delo z njihoviml
svojci.
2. Vodstveni kader delovne organizacije bl se moral izobrazlti
v pogledu alkoholizma. Posebno
usluibenci kadrovske sluibe bl
morali imeti znanje, ki bl jih
usposobilo za Cim zgodnejlie
odkrivanje alkoholikov. Zaceti
jih je treba obravnavati skupaj
z zdravnikom, medicinsko sestro
in socialni.m delavcem.
3. Pri obratni ambulanti bi bilo treba zaceti s skupinskim
zdravljenjem alkohollkov. Skupina bi postopoma prelila v klub
zdravljenih alkoholikov delovne
organizacije.
4. Obratna ambulanta, kadrovska sluzba in klub zdravljenih
alkoholikov bi morali biti zaradi
strokovne pomoci in skladnosti
v delu povezani z ustreznim zavodom, ld skrbi za sodobno celovito soclalno psihiatrleno obravnavo in prevzgojo alkoholikov.
(Prirejeno po sestavku dr. J . Ruglja)
V. SIMCIC
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ObobCinskem prazniku slovesno

S slavnostne seje obcinske skup§cine

solcev in prinesla vanje blato in
vodo.
Upamo, da bodo vsaj sedmi
razredi se ujeli leta ucenja v novih razredih in v novi telovadnici.
Za pomoc se zahvaljujemo
vsem obcanom, ki· so se pred vee
kot letom dni mnozicno izrekli,
da nam s samoprispevkom omogocijo prijetnejse ucne ure, zla·
sti pa telovadbo v svetli in pro·
storni telovadnici. Zahvaljujemo
se tudi tovariSu predsedniku in
vsemu gradbenemu odboru, samoupravnim interesnim skupnostim in vsem delovnim organizacijam, ki bodo zbrale se dodatna
sredstva za uresnicitev vseh nacrtov.
Obljubljamo, da bomo s pridobljenim znanjem dokazali, da
so bila zbrana sredstva vlozena
v prave temelje.«
C. Levee

Naj sklenemo: vecer Je kar
prehitro minil, kar prebitro je
minila zacaranost, ki jo lahko
ustvari le srecanje z domaco
umetnostjo. Vsi prisotni so si bili
edini: taksna srecanja je treba
pripraviti se veckrat.
:Zal pa j e bilo med prisotnimi
zelo malo delavcev (skrajni cas
je, da si sindikat resneje ogleda
tudi tisti del svojega delovnega
programa, ki govori o delavski
kulturi), zelo malo je bilo izobraienstva - predvsem tehniSke
inteligence (svojo izobrazbo navadno poudarjamo le tedaj, ko
gre za viSji osebni dohodek), pa
tudi
predstavniki
obcinsk.ih
druZbeno-politic~

o~g~acij

in skupscme obcme so uneh svoje praznicne slovesnosti razporejene 1ako, da so jih njihove obveznosti zadriale drugJe.
B. Levee

Slavnostna seja
obcinske skupscine
SVECANA SEJA VSEH ZBOROV
OBCINSKE SKUPSCINE JE BILA LETOS V GRAHOVEM
Delegati vseh treh zborov obcinske skupscine, povabljeni
gostje in obcani so se zbrali v
soboto, 16. oktobra v zadruZnem
domu v Grahovem na slavnostno
sejo. Med stevilnimi gosti so
bill tudi podpredsednik republiske s'kupscine VLADIMIR LOGAR, udelefenci napada na Loz
in Bezuljak, nekateri prvoborci,
delegacije vseh domicilnih partizansk.ih enot, delegacije sosednjih obcin, delegaciji prijateljskih obcin Cabar in Slovenske
Konjice, predstavniki druZbenopolitiCnih organizacij obCine in
medobcinskih organov druZbenopoliticnih organizacij, predstavniki temeljnih organizacij, krajevnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti, predstavniki JLA, mladina, drugi
gostje in obcani.
Potem, ko je delegacija pionirjev krajevne skupnosti Grahovo
cestitala predsedniku obcinske
skupscine ter prek njega vsem
delegatom in gostom in vsem obeanom ob obcinskem prazniku, je
imel slavnostni govor Jo:Ze
HREN, predsednik obcinske
skupscine. Govoril je o velikem
prispevku Notranjske v narodnoosvobodilnem boju, opozoril na
velik politicni in voja§ki pomen
napadov na Loz in Bezuljak pred
petintridesetimi leti ter nastel
vrsto delovnih uspehov v nasi
obcini, ki smo jih zdruieni v zavestnem hotenju po pospesenem
razvoju gospodarstva in drufbenih dejavnosti ob upostevanju
vzajemne ·s olidarnosti dosegli od
minulega obcinskega praznika
sem. V slavnostnem nagovoru je
opozoril tudi na nekatera podrocja, kjer zaostajamo v razvoju,
dotaknil pa se je tudi vprasanj
v zvezi z bolj poglobljenim razvijanjem delegatskih razmerij.
Ob ocenjevanju zunanjepoliticnega polofaja je poudaril na5o
odlocenost podpori obeh narodnih manj§in v Avstriji.
Predsednik obcinske skupscine
je nato podelil letosnja priznanja
obcine »19. oktober« in plakete,
ki so jih dobili:
Krajevna skupnost Cajnarje2llce za uspesna prizadevanja
pri vsestranskem razvoju krajevne skupnosti in pri tvornem
vkljucevanju obcanov v razlicne
aktivnosti drufbenopoliticnega
zivljenja.
Joze LESAR za pomemben prispevek pri razvoju gospodarstva
v obcini, posebej se lesne industrije ter za prizadevanja na podrocju izgrajevanja sistema druZbenega planiranja in za aktivno
delo v skupscinskih organih obCine in republike.
Joie TELIC za dolgoletno aktivno vlogo v drutbenopoliticnem

zivljenju obcine in republike, za
prispevek pri razvoju ljudske
oblasti in aktivno delo v drufbenopoliticnih organizacijah.
Plakete obcine so letos dobili:
Slavko BRGLEZ za dolgoletno
delo na drufbenopoliticnem pod·
rocju, Du§an PIRC za pomemben
prispevek pri znanstvenih prizadevanjih, Tone URBAS za aktivno .<felo v druZbenopoliticnih or·
ganizacijah in pri utrjevanju socialisticnih samoupravnih odno·
sov.
Slavnostno sejo so zakljucili z
dobra pripravljenim recitalom
ucenci in ucenke osnovne sole
»11. maj« Grahovo, ki se je ~rav
lepo zlil v praznicno vzdusJe v
obnovljeni dvorani zadruinega
doma v Grahovem.
Delegati in gostje so se nato
zapeljali na Goricice, kjer so si
ogledali zanimivo stalno polharsko razstavo v prastari notranjski hisi.
F. STERLE

Polozan
temeljni
kamen
ZRNO NA ZRNO POGACA,
DINAR NA DINAR
TELOVADNICA •..
V dezevno sobotno jutro se je
zarezal glas fanfar. Kot odmev
je zadonela pionirska himna.
Otroska grla so pela z vsem srcem, mladi harmonikarji so v
glas harmonike vpletali utrip
svoje mladosti. Osnovnosolski
Ziv-fav je praznoval. Nic ni moglo
skaliti veselja v mladih srcih, niti
z dezjem grozeci oblaki niso pokvarili praznicnega cine.
Vsem prisotnim se je zdelo, da
se je zvedrilo nebo in posijalo
toplo sonce, ko je tovaris Joze
Strle, predsednik gradbenega odbora, poloiil temeljni kamen za
nove razrede in telovadnico.
Clani dramsko-recitatorskega
kroika, ~ojenci glasbene sole z
Rakeka m cerkniski solski pevski zbor so izvedli kulturni program v zahvalo vsem, ki nam ~o
svojih moceh gradijo lepsi jutnsnji dan.
V oblacno sobotno dopoldne je
iz hvaleznih otrosk.ih src privrela
zahvala:
»Radi bi vam povedali, kako
radostni smo, ko stojimo pred
temeljnim ·k amnom, ki nam zagotavlja, da bodo v naslednjih
mesecih na tem prostoru zrasli
novi razredi in telovadnica. Prav
to najteze cakamo. La.Ze se je
stiskati v majhnih razredih kot
telovaditi v avlah, skozi katere je
pravkar drvela rnnoZi.ca nasih SO·

Umetniki domacini: Vinko sumada, Matevz. Hace, Maricka 2nidarsic,
Magda Straiiscar, Milan Rot in Lojze Perko. Na posnetku ni Borisa
Kralja

Se dvoje
slovesnosti
V okviru praznovanja letosnjega obcinskega praznika je bila ob priloinostnem kulturnem
programu odprta tudi knjiznica
v Novi vasi. Nedvomno je to veli:ka obogatitev za to obmocje in
ta kraj ter pomeni nov kulturni
korak v zelji, da bi knjigo cimbolj pribliiali slehernemu obcanu.

V muzeju NOB v Lozu, ki vse
bolj bogati in siri svoje poslan·
stvo, pa je ·bila odkrita spominska plosca ob petintrideseti ob·
letnici ie legendarnega partizanskega napada na Loz. Ob odkritju plosce je obudil spomine na
to akcijo in na njen pomen
Adolf Arigler, eden izmed udelezencev tega napada in sedanji
podpredsednik Zdrufenja zveze
borcev NOV Slovenije. Tudi ob
tej priloinosti je bil krajsi kulturni program, v katerem so sodelovale amaterske ·k ulturne skupine iz Loske doline.

Prijeten
kulturni
vecer

-

PRISRCNO SRECANJE Z NOTRANJSKIMI UMETNIKI
V okviru praznovanj obcinskega praznika in akcije »clovek, delo, kultura« je temeljna kulturna
skupnost pripravila tudi srecanj e
z umetniki - domacini.
Vabilu so se prijazno odzvali
besedni ustvarjalci iz Loske doline Matevi Hace, Maricka 2nidarsic in Vinko Swnrada-Rados,
pesnica in pisateljica iz Dolenje
vasi Magda StraZiscar, slikarJa
Lojze Perko in Milan Rot ter
dramski, filmski m televizijski
igralec Boris Kralj; starosta slovensk.ih umetnikov Maksim Gaspari pa se je v ganljivem I?ismu
opravicil, ker zaradi beteznosti
in bolezni ni mogel priti, da pa
zivi in cuti z notran]sko zemljo.
Po uvodnem nagovoru predsednika skupscine kulturne skupnosti ter nastopu solskega pevskega zbora in gojenk glasbene
sole z Rakeka je med prisotnimi zaZivelo zares toplo in domacno vzdusje, neprisiljeno poduhovljeno, kar lahko ustvari le
sreeanje s pristno umetnostjo.
Po sipah so trkale kaplje jesenskega deija; prisotni pa so z
izjemno pozornostjo prisluhnili
preprostim in neprisiljenim razgovorom z umetniki: razkrivale
so se njihove ustvarjalne osebnosti, njihova trajna povezanost
z domaco zemljo; beseda je tekla
o veliki osve~cevalni vlogi kulture in umetnosti v nasi revoluciji,
0 clove~kih stiskah in notranjih
zmagah; izostrila pa se je tudi
trpka misel, da je kultura delavcein se vedno odtujena. Ob razgovorih je bilo moe tudi neposredno slisati in videti umetniske
stvaritve
prisotnih
domacih
umetrukov.

Malee zapoznel posnetek z odkritja velicastnega spomenika snemi·
skim bolnicam, na katerem so blili stevilni na§i obcani in gostje

Varstvo premoZenja spet naSa skrb
Varovanje premozenja delovne
organizacij e smo pred sedmimi
leti pogodbeno prepustili podjetju Varnost iz Ljubljane. S prvim
novembrom pa bomo dolini varovati premozenje spet sami. S
tern v zvezi so ie stekle strokovne in organizacijske priprave.
Da varovanje premozenja po
tolikem casu j emljemo spet na
svojo skrb, je vee razlogov. Najbolj bistven razlog je v tem, da
smo lani sprejeli pravilnik o informiranju, o varovanju tajnosti
in o druZbeni samozasciti. Po
tern pravilniku ima vsak delavec
pravico in dolinost preprecevati
dejavnost, ki bi ogrozala druZbeno lastnino ali dejavnost, ki rusi
rrormalno poslovanje temeljne in
delovne organizacije oziroma
varno delo delavcev.

Rekli smo, da je vsak delavec
dolian preprecevati pojave, ki
ogroiajo premozenje, da pa je ta
skrb za varovanje premoi enjase
bolj vsestranska, imamo varnostno slufbo - slufbo varnostnikov,
ki imajo se posebej nalogo, varovati premoienje in preprecevati
druge pojave, ki ga ogrozajo.
Tudi v novih pogojih, kakor
smo ze nekajkrat zapisali, bomo
vsi delavci, vsi samoupravljalci
pomagali varovati premoi enje
varnostnikom ter up ostevali delo
varnostnikov pri opravljanj u njihovega dela, hkrati p a se zavedali, da nam prav to druibeno
premozenje daje kruh in pogoje
za nase bivanje.
Tako bo varstvo nasega premozenja postalo se bolj nasa skrb.
J.Klanear
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Sredstva iz samoprispevka se zbirajo
Vee kot leto dni je minilo, odkar smo se na referendumu odloclli,
da homo vellko pomanjkanje ~olskih prostorov in telovadnic na pod·
rocju we obCine rdevali s samoprlspevkom. Zato je prav, da so
ljudje, ki samoprispevek placujejo, seznanjeni s tern, kaj je hilo
na tern podrocju ie storjenega in kak~ni so prihodnji nacrti.

SODOBNA PRAVLJICA
Pred nedavnimi letl je prijezdil z Nanosa mladi kraljevic v kra·
ljestvo kralja Skocjana. Le-ta je imel prelepo hcerko Blagovnico.
Vanjo se je zagledal postojnski mladec. Priklonil se je pred starim
cerkni§kim plemicem in ga prosil za hcerkino roko. Ker je hil
starl kralj Skocjan hetezen, ne bi imel nikogar, da hi mu stregel,
ee bi omoill svojo edinko. Zato je odia§al z odgovorom mladenicu
modrekrvi.
Toda kraljevic, 1d je imel Zllico za trgovanje, je z ohljuhami,
kako bo skrhel za starega tasta, omehcal oeaka in si izprosil dru·
Hco. Modrijani z oheh dvorov so kimali z glavami in v svoje sive,
dolge brade momljali, kako modro sta ravnala Nanos in Skocjan,
ko sta z zakonsko zvezo povezala dve sosednji kraljestvi.
Bila je svatha kakr~ne ~e niso videle nitl slepe ribice iz Postojn·
ske jame. Mize so se ~ihile pod dohrotami vseh vrst. Toda ko so
svatbene dohrote izginile, je stari kralj zaman cakal, da se ho
mizica spet pogrnila.
Na njegovem jedllnem listu je sedaj meso le dvakrat na teden,
pa ~e takrat ga ne more jesti, ker zaudarja. Dvorni zdravnik mu
je predpisal svinjino, a zet mu je ne po~lje in ne po~lje. Saj nl
neumen! Kaj hi starec z mesom! Jo pa ze raje proda svojim trgovcem! Stlri dinarje prl kilogramu vee iztrZi doma!
Zadnjic si je stari Skocjan dodohra pozdravil holne ledvice,
ker je v medohcinski kuhinji zmanjkalo soH.
»l:e hi ~e Zlvel Martin Krpan, se kaj takega ne hi pripetilo,«
je po neslanem kosilu preudarjal sivolasi kralj. Ohupan je poslal
sla v postojnski grad. Tako je zvedel, da .n a dvoru kraljevica z Nanosa ne manjka ne svinjine niti soH in da so mize hogato ohlozene
tudi s teletino.
Prehivalci Skocjanovega kraljestva trpe s starcem, smili se jim
in sprasujejo se, zakaj svetovljanski mladenic tako macehovsko
ravna z ljudstvom svoje Blagovnice.
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Odlocitev delovnih ljudi in obl:anov za samoprispevek nalaga
gradbenemu odboru izredno od·
govornost, saj se zavedamo, da
je treba sredstva, zbrana na ta
nacin, uporabiti kar se da smotrno.
Ceprav uspehi dela gradbenega
odbora na zunaj se niso vidni,
pa elani posameznih komisij ze
od zgodnje pomladi pripravljajo
prieetek gradnje, ki se bo, kakor
vemo, zacela z izgradnjo prizid·
ka pri osnovni soli v Cerknici.
Takoj na zacetku teh pripravljalnih del je priSlo do delne
spremembe idejnega projekta,
ki je bil izdelan ze pred leti in
zato tudi prakticno ze zastarel.
Deloma je spremenjena sama
zasnova solskega objekta z
osmimi ucilnicarni, ki bo skupaj
s staro solo pridobil se prepotrebne garderobe v kleti in vecnamenski prostor v samem
objektu, ki bo slu:lil za malicanje in obeasno za prirejanje razlicnih solsk.ib prireditev.
Obeutno je spremenjena tudi
velikost telovadnice, saj smo se
po vee posvetovanjih s strokovnjaki s tega podroeja odlocili, da
bi zgradili objekt, ki bo slu:lil
tudi za potrebe kraja in vse obcine. Tako bodo v novi telovadnici poleg solske telovadbe t udi
veeje sportne kulturne in druge
prireditve, prostore pa bi v veeernih urall uporabljali tudi v
rekreativne namene.
Veeja telovadnica · je tudi
osnovni pogoj za pridobitev kredita, ki ga ima temeljna telesnokulturna skupnost moznost dobiti pri republiski telesno kulturni skupnosti.
Projekti so bili v teh dneh koncani in ze na prvi pogled je vi-

deti, da bo obcina z novo solo·
in telovadnico dobila zates po·
membna objekta. Vsa ostala do·
kumentacija je urejena, v nekaj
dneh pa bo znan tudi izvajalec
gradbenih deL
Ce bo slo vse po zastavljenem
nacrtu, potem temeljni kamen, ki
je bil polozen v pocastitev ob:
cinskega praznika, ne bo vee dolgo sameval, ampak se mu bodo
kmalu pridruZili. stroji in grad·
beni delavci, katerim bo ta zahtevna gradnja zaupana.
Trenutno gradbeni odbor bije
bitko s financnimi sredstvi, saj
zbiranje le-teh zaostaja za n acrtom. Do konca septembra se je
na raeun samoprispevka zbralo
470 milijonov starih dinarjev,

Prihodnjega novembra telovadba v novi telovadnici?

Zdrav duh v zdravem telesu
VELIKA KOLESARSKA PRIREDITEV V CERKNICI

'
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Delovna skupnost THP Jama - TOZD Gostinstvo Cerknica je za
praznik ohcine Cerknica pripravila oheanom Cerknice prijetno In
stahilizacijskim ukrepom ustrezno presenecenje. Ohcanom do pomladi prihodnjega leta ne ho vee potrehno oh .nedeljah dopoldne
zapravljatl casa in denarja na desnem (prehramhenem) delu nase
Delikatese, ker ho namrec do takrat oh nedeljah zaprta.

FILM I

v

OKTOBRU

1. 11. oh 16. uri in 19.30 - amergka drama. ZVEZDNI PRAH
4. 11. ob 19.30 - ameriSki pustolovski film. RDECI GUSAR.
6. 11. oh 19.30 in 7. 11. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film. JOE
IN MARGERITA.
7. 11. ob 19.30 - ameriska kriminalka. POROCILO 0 UMORU.
8. 11. ob 19.30 - ameriSka komedija. ROBINSON CRUSOE.
11. 11. ob 19.30 - jugoslovanska drama. HISA.
13. 11. ob 19.30 in 14. 11. ob 16. uri - ameriski pustolovski film
PAZ! NA GNECO.
14. 11. ob 19.30- ameriSka kriminalka. MOCNEJSI OD STRAHU.
15. 11. ob 19.30 - jugoslovanska komedija. NAIVNE:l:.
18. 11. ob 19.30- ameri!\ki dokumentarni film. SPOLNO :l:IVLJENJE
UVALI.
20. 11. ob 19.30 in 21. 11. ob 16. uri - ameriski pustolovski film. PU·
STOLOVSCINE BELEGA OVCJAKA.
21. 11. ob 19.30 - ameriSka drama. Z DRUGE STRANI PLANINE.
22. 11. ob 19.30 - ameriska grozljivka. FRANKENSTEIN MLAJSI.
25. 11. ob 19.30- ameriska kdminalka. MELINDA.
27. 11. ob 19.30 in 28. 11. ob 16. uri - ameriska komedija. AMERI·
KANEC V EVROPI.
28. 11. ob 19.30 - ameriSka kriminalka. MASCEVALEC IZ BELFASTA.
29. 11. ob 16. uri in 19.30 - jugoslovanski vojni film. PRVI SPLIT·
SKI ODRED.
30. 11. ob 16. uri in 19.30 - italijanska drama. AMARCORD - SPOMINJAMSE.

vendar so vsa ta sredstva iz pri·
spevko'v delovnih !judi, upokojencev in deloma zasebnih obrtnikov, medtem ko sredstev, ki
bi jib morale nakazati delovne
organizacije na podlagi sprejetega sporazuma, ~e ni.
Da bi zagotovili cimprejsnji
prieetek del in s tern tudi cenej~o gradnjo, si bo moral odbor v
prihodnje prizadevati predvsem
za izpolnitev obveznosti delovnih
organizacij po sporazumu in za
pridobitev potrebnih premosti·
tvenih kreditov.
Iz dosedanjih priprav in moznosti za pricetek gradnje v najkraj~em casu lahko sklepamo, da
bodo solski otroci in ostali obcani telovadnico lahko uporabljali
ze. s prihodnjim solskim letom,
otvoritev novega dela solskega
objekta pa je predvidena za praznik republike - 29. november
1977.
S. Miler

24. oktobra je hila v Cerknici velika sportna prlreditev I. drlavno prvenstvo veteranov v kolesarstvu, zdru:lena s TRIM
akcijo VSI NA KOLO ZA ZDRAVO TELO, tekmovanjem ekip os·
novnlh ~ol obcine Cerknica s pony in standard kolesi, dirka mla·
dinskega kriterija, kolesarskim dvohojem ANTENA : DNEVNIK in
kolesarsko dirko sportnlkov-veteranov NOTRANJSKE. Organlzatorja
sta hila temeljna telesnokulturna skupnost Cerknica in kolesarski
kluh Rog iz Ljubljane.
Prireditev je bila organizirana
z namenom, da bi .k olesarstvo
kot eno izmed najbolj zdravih
oblik rekreacije, razsirili med
nase ljudi, saj tudi na tern podrocju precej zaostajamo za drugimi. Se posebej zelimo, da bi
pionirji in mladinci v cim vee1em stevilu sedali na kolo, saj
)e to sport, ki zahteva tovariske
odnose, trdno in vztrajno delo,
mocno voljo in samopremagovanje, kar vse oblikuje osebnost
mladega cloveka.
Sodelovanje na TRIM akciji je
bilo pod ·pncakovanji, cem.er je
bilo vzrok zelo hladno in megleno jutro. Tudi na prvenstvu
osnovnih sol niso sodelovale vse
prijavljene ekipe, kar je velika
skoda, saj bi bile dirke veliko
zanimivejse, pa tudi osnovni namen bi bil dosezen - mnozienost.
Dirke veteranov ~a naslove
drlavnih prvakov v stirih starostnih kategorijah so bile zelo
zanirnive, borbene in so dokazale,
da je kolesarjenje mogoce gojiti tudi, ko je clovek ze prece.i
v letih, saj je b il najstarejsi
tekmovalec star 61 let.
SodelovaU so nekdanji odlicni
kolesarji in drhvni reprezentanti: Franc Skerlj, Joze Sebenik,
Zvone Zanoskar, Gavrilo Vuko·
jevic, Gabrijel Horvat, Kosta Todorovic in drugi.
V kolesarskem dvoboju dveh
easnikarsk.ib hiS ANTENE in
DNEVNIKA so bili boljsi novinarji ANTENE, saj so imeli v
svoJih vrstah odlicnega TOFA, ki

je bil premocno prvi, pa ceprav
je vozil ze dirko VETERANOV,
kjer je bil v svoji kategoriji sesti.
Za nas najbolj zanirniva dirka je bil obracun NOTRANJCEV,
v katerem pa je zal na·stopalo le
deset tekmovalcev. Najbolj ogor·
een je bil boj za prvo mesto
med TONETOM URBASOM,
predsednikom organizacijskega
odbora prireditve in TTKS Cerk·
nica ter TONETOM URBASOM,
novinarjem KMECKEGA GLASU.
Ceprav j e prvi vodil vso dirko,
je bil drugi v finisu le za rna·
lenkost hitrejsi. Tudi ostali so
prikazali veliko borbenosti in pozrtvovalnosti.
REZULTATI:
Prvenstvo osnovnih 1\ol
PONY KOLO
Ekipno:
1. OS ,JO:l;E KRAJC« RAKEK
2. OS CERKNICA
Posamemo:
1. FRANKO Ivan, OS Cerknica
2. MODIC Vojko, OS Rakek
3. HRIBLJAN Mitja, OS Rakek
STANDARDNO KOLO:
Ekipno:
1. OS Cerknica
Posamezno: .
1. MEDEN Anton, OS Cerknica
2. PREMROV Bogdan, OS Nova
vas
3. Dolnicar Jernej, OS Cerknica

SPECIALNA KOLESA:
Ekipno:
1. OS »Janez Hribar« Stari trg
Posamezno:
1. SEPEC Igor, OS Stari trg
2. ZALAR Milan, OS Grahovo
3. LOVKO Peter, OS Cerknica
Driavno prvenstvo veteranov:
od 35 do 40 let: 1. DE:l:MAN Branko, Kokrica
od 40 do 46 let: 1. VUKOJEVIC
Gavrilo, Beograd
od 46 do 51 let: 1. PERNE Vinko,
Grosuplje
nad 51 let: 1. TODOROVIC Kosta,
Beograd
Veterani Notranjske:
1. URBAS Tone st.
2. URBAS Tone mi.
3. SKUK Tone
4. KRANJC Alojz
5. POPEK Franc
6. SEGA Vasja
7. URBAS Franc
8. KOCJANCIC Janez
9. ARKO Tone
10. LAVRENCIC Janez
V celoti vzeto je prireditev
uspela; p riredit elji so bili pohvalieni za odlicno organizacijo. Upamo pa tudi, da se je za kolesarski sport navdusilo precej mladih, pa tudi starejsih obcanov,
ki bodo odslej pogosteje sedali
na kolo.
P. Kovsca

BRESTOV OBZORNIK
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Nogometni molitvi Ollmpije in Cerknlce na sldepni

sve~anosti

ob petdeseti obletnici nogometnega lduba Cerknica

Z nogometne tekme Cerknica : Olimpija (0 : 8). V predtekmi pio·
nirsldh ekip je zmagala Olimpija z 1 : 0

2enska ekipa KK Ljubljana (v kateri sta tudi reprezentantki Culiceva in Jan~eva) je premagala oslabljeno ekipo KK BREST. V molikem cetveroboju je bil vrstni red: 1. KK Ljubljana, 2. KK Brest,
3. KK Gradis, 4. KK Ko~evje

Pomirili so se tudi ballnarjl. Vrstni red: 1. BREST, 2. Rudnik Ljubljana, 3. Roma dolina - Ljubljana, 4. Spica - Ljubljana, 5.
Svoboda Bicevje - Ljubljana, 6. GAJA Padrice (ltalija). Sr~ali so
se tudi upokojenci istih ekip, kjer je mova zmagal BREST

Ob osnov.nl lioli Cerknica je bil propagandni tabor venskib tabornikov

shod slo-

Teden
telesne
kulture
ob 50-letnici
NK Cerknica
v sliki
Sindikalno
nogometno
.
srecanJ&

-

Nogometna mrzlica v Loski dolini je povzroeila, da sta se tudi
sindikalna in mladinska organizacija v Tova:mi pohistva Stari
trg in v Tovarni lesnih izdelkov
Stari trg dogovorili za nogometno sreeanje.
Prvo sreeanje je hilo pred stevilnim oheinstvom na nogometnem igriscu v KozariSeab. V jz.
redno zanimivi igri je molitvo
Tovarne pohistva premagalo nasprotnika s 5:4. V tern srecanju
je hilo s torjenih tudi nekaj organizacijskih napak, zato sta se
mladinski organizaciji odloeili
za povratno sreeanje. Sestavili so
tudi mostvi veteranov in ohetalo
se je zanimivo sportno popoldne.
In res je hilo. .
To pot je hila organizacija pohvale vredna. Mladinski organizaciji sta poskrhe1i tudi za jedaeo in pijaeo. z rafuja se je siril
prijeten vonj janeka. Sportni
dub je clane oheh kolektivov
privahil, da hodrijo svoje mostvo v boju z zogo. Mladi mostvi
sta v dokaj izenaeeni igri prikazali veliko borbenosti. To pot je
imelo vee 5portne sreee mostvo
Tovarne lesnih izdelkov in je
zmagalo z 1:0.
Posehna poslastica za navijaee pa je hilo sreeanje veteranov. V izredno razgihani igri so
pokazali zanimiv nogomet. Seveda se jim je poznalo pomanjkanje kondiciJe, a so vseeno igrali
do zadnjih moci v zelji po zmagi. Vee od igre so imeli veterani
TLI in zmagali z 1:0. Po koncani
tekmi je vse tekmovalce eakala
porcija janeka in pijaca. Ciani
oheh kolektivov so ob koncu izrazili zeljo, da hi imeli taksna
srecanja tudi v drugih sportnih
panogah.
V. Ogrinc

V cetveroboju strelcev je bil vrstni red: 1. Center (Postojna), 2.
BREST, 3. Pivka, 4. Racna gora (Lolika dolina)
Bile so se naslednje prireditve: sahovska simultanka na 30 deskah
z velemojstrom BRUNOM PARMO (oddal je stiri remije), nogometni
turnir, na katerem je bil vrstni red: 1. NK Cerknica, 2. Lo~ka dotina, 3. Vel. Bloke, 4. NK Cerknica (mi.), v prijateljski tekmi pa je
kosarkarski klub Cerknica premagal KK Vrhnika s precejsnjo
razliko

Nasi upokojenci

V spornin
Sporoeamo ialostno novico, da
je po dolgotrajni bolemi umrl
IVAN DRENIK, nas upokojenec.
Njegovi najblliji se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so ga spr emili na zadnji poti.
Nasi delovni skupnosti bo ostal
v lepem spominu.
TOZD Tovarna pobilitva
Cerknica

Umrl je nali upokojenec Alojz
POTOCNIK iz Martinjaka.
V nalii temeljni organizaciji je
bil zaposlen od 1. januarja 1947.
leta do upokojitve leta 1971. Delat je na razli~nih delovnib mestili, najvec pri grobem razrezu
lesa.
Tovaris Potocnik nam bo ostal
v spominu kot dober tovaris in
marljiv delavec.
Delovna skupnost
TOZD TP Martinjak

Brestov obzornik, glasllo delovne skupnostl
Brest Cerknica n. sol . o. Glavnl In odgo·
vorni urednlk Bozo LEVEC. Ureja urednllkl
odbor: Marlja GRBEC, Vojko HARMEL, Joitlca ILERSIC, Joie KIANCAR, Bozo LEVEC,
Janez MELE, Branko MISIC, Franc MULEC,
Viktor OGRINC, Mlha SEPEC in Vinko :2NIDARSI e. Foto: Joze SKRLJ. Tiska :telemiska
tiskarna v Ljubljani. Naklada 2600 izvodov.
Glasllo sodi med prolzvode iz 7. tocke prve·
ga odstavka 36. elena zakona a obdavteva·
nju proizvodov In storltev v prometu. za ka·
tere se ne p lacuje temeljnl davek ad prometa prolzvodov (mnenje sekretarlata za
informlranje lzvrAnega sveta SR Slovenlje
st.421·1/72 z dne 24. oktobra 1974).

15. septemhra je odSel iz temeljne organizacije Tovama lesnih izdelkov Stari trg v pokoj
delavec Andrej Hribar.
v nasi delovni organizaciji je
bil zaposlen od 16. 11. 1968. leta
na delovnem mestu vzdrZevalec
- zidar.
Bil je marljiv in vesten na
svojem delovnem mestu in dober
tovariS.
Delovna skupnost TLI Starl
trg mu zeli se veliko sreenih in
zdravih let.

5. oktobra letos j e odsel iz Tovarne pohiStva Martinjak v pokoj delavec Joze SPAREMBLEK
iz Dolenje vasi.
V Tovarni pohi~tva Martinjak
je bil zaposlen od 23. 7. 1951. leta.
Delal je na razlicnih delovnih
mestih v strojnih oddelkih. V pokoj pa je odsel z delovnega mesta- popravljac izdelkov.
Tovaris Sparemhlek je bil vesten in priden delavec.
Kolektiv Tovarne pohistva
Martinjak mu zeli ~e vrsto zdravih let.

V zacetku oktohra je hila upo·
kojena nasa delavka Marija
BELL iz Grahovega.
Pri nas je hila zaposlena od 6.
10. 1953. leta na razlicnih delov·
nib mestih v upravi tovarne. Najvee ca<Sa je bila v tajnistvu tovarne, od koder je tudi odsla v
pokoj.
Poznamo jo kot zelo marljivo
in vestno delavko ter dobra delovno tovariSico. Za svoje delo je
bila tudi odlikovana in dobila
vee priznanj.
Kolektiv tovarne ji zeli se mnogo zdravih let!

