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Oelavska razredna zavest - osnova za dejavnost komunistov
0 8 SVOJEM OBISKU NA NOTRANJSKEM STA SE TOVARISA POPIT IN BARBORIC USTAVILA
V dneh od 14. do 16. junija so predsednik CK ZKS FRANCE
POPIT, sekretar izvr5nega komiteja predsedstva CK ZKS FRANC
SETINC in predsednik republiSke konference sindikata JANEZ
BARBORic s sodelavci obiskali notranjske obcine Cerknico, llirsko
Bistrico in Postojno ter imeli s politicnimi aktivi vee delovnih razgovorov.
Dopoldne 15. junija je tovari~ Barboric s sodelavci obiskal Kovinoplastiko, popoldne je bil delovni razgovor na Brestu, na katerem
je sodeloval tudi tovari~ Popit, zatem pa je bila razsirjena seja obcinskega komiteja Zveze komunistov. .
PREDVSEM UVELJAVLJATI
DOHODKOVNE ODNOSE IN
SVOBODNO MENJAVO DELA
Na delovnem razgovoru s predstavniki druibenopoliticnih organizacij Bresta je uvodoma sekretar sveta komunistov Bresta
tovariS Komac seznanil goste z
organiziranostjo Zveze kO'IIlunistov v n~i delovni or-ganizaciji,
o programu predkongresne aktivnos1li komunistov in o programu uresnicevanja zakona o zdruzenem delu.
Zatem je glavni direktor tovariS Strle predstavil Brest in :njegovo gospodarjenje, predvsem
pa njegovo samoupravno organiziranost. Pri tern je povedal, da
je v pripravi organiziranje novih
temeljnih organizacij v smislu
zakona o zdruzenem delu; t udi
iz Skupnih dejavnosti bodo izlocene vse -tiste organizacijske
enote in dejavnosti, •k i ne sodijo
vanje. Odnosi med temeljnimi

organizacijami temeljijo na dohodkovnih odnosih.
Lep primer solidarnostnega
zdruzevanja sredstev za skupne
nalozbe je samoupravni sporazum med Brestovimi temeljnimi
organizacijami za financi.ranje izgradnje nove tovarne ivernih
plosc; podobno je <tudi za izgradnjo proizvodnih prostorov za tapetnistvo in za miD.eralne plosce.
Sredstva za sk:upne naloibe z;druzujemo tudi v okviru SOZD Slovenijales (PP center), z gozdarji,
LesDJino in z drugimi.
Brestov srednjerocni plan nacrtuje specializacijo proizvodnje
po temeljnih organizacijah in so
tako programirane tudi prihodnj e nalofbe. Pri tern imamo tezave s pomanjkanjem lastnih
sredstev in z uvozom opreme.
Tezave so tudi z izvozom, saj
postajamo na tujem -tr?Jiscu zaradi previsokih cen vse manj konku renemi.

Zatem je v razgovoru beseda
nanesla tudi na samoupravni
sporazum med proizvajalci in
upor abniki ivernih plosc. Tovaris
Popit je menil, da sporazum sicer
ne temelj.i docela na pravih doh odkovnih odnosih, da pa velja
pozdTaviti <prizadevanja Bresta, ki
poskusa v ob:J.iki samoupravnega
sporazumevanja zgraditi taksne
odnose. Sicer pa je sedaj - ob
dosedanji politiki cen, ki so se
marsi:kje ad.ministrativno urejane - tezko graditi res·n icne dohodkoV'lle odnose.
Zanimalo ga je tudi, ka:ko so
urejeni odnos·i med s'kupnimi
slufbami in temeljnimi organizacijami in kako je 'u rejeno nagrajevanje po minulem delu.
V sklepni besedi je p ozdr avil
prizadevanja Brestovih komunistov za poglobljeno urejanje samoupravnih odnosav v okviru
dolocil zakona o zdruzenem
delu.
IZHAJATI PREDVSEM
OD INTERESOV DELAVCEV
Takoj zatem je hila razsirjena
seja obcins1kega komiteja zveze
komunistov. V uvodni besedi je
sekretar komiteja tovariS Frank
-pnispeval izcrpno kriticno in objektivno oceno o delovanju komurustov in 0 sedanjem politicnero stanju v obCini.

S SOD.ELAVCI TUDI NA BRESTU
Ugotovil je, da j e bilo doslej
premalo narejenega pri uresnicevanju zakona o zdruzenem delu.
Orisal je prizadevanja za oblikovanje novih temeljnih organizacij v kmetijstvu in gozdarstvu
ter v industniji (reo'l'ganizacija
sk!llpnih sluib v Kovti.noplastilci
in v Brestu). Naj-slabse je stanje
v tistih temeljnih organizacijah,
ki imajo sedeze izve:n obCine in
jim je tudi samostojno d elo in
odloca!Ilje odtujeno. Tudi status
skupnih slufb se ni razciscen in
ob1ike svobodne m enjave dela se
niso zaiivele.
V svobodni menjavi dela med
gospodarstvom in n egospodarstvom je v primerjavi s preteklimi leti cutiti dolocen na:predek,
vendar je se vedno prevec cutiti
prorafuns·k o miselnost. Skupna
in splosna poraba sta sicer v dogovorjenih okvir.ih, premalo pa
je vsklaj evanja :in solidarnosti
med sa:moupravnimi interesnimi
skupnostmi.
Pri graditvi dohodkovnih odnosov ·s o se vedno samo poskusi in
premalo neposrednih resitev. Tudi nacelo nagrajevanja po delu
je se vedno prevec samo nacelo
in pojavljajo se uravnilavke; kri-

teriji za minulo delo se niso iz.
delani.
Orisal je tudi gospoda.rjenje v
obcini, pri cemer je posebej izposta'Vil problem terciarne dejavnosti (predvsem gostinstvo, tr.govino in turizem). Razmerje med izvozom <in uvozom se izbolj suje;
nekaj napredka je cutiN tudi v
kmetijstvu.
Integracijski procesi se uspesno razvijajo, vendar se vedno
prevec formaln o in premalo vsebinsko (Jelka - Brest v okvir u
SOZD Slovenijales, Kovinoplastika v okviru slovenskih zelezatrn,
Novolit-Lesnina, Kmetijska zadruga-Perutninarst:vo Neverke ter
KZ Logatec .i n Vrhnika an tcdco
naprej). Se najman j je storjenega v povezavah med gozdarstvom in lesno industrijo.
V krajevni samoupravi so se
vedno premalo zaiivele n jene
osnovne celice. Krajevne skupnosti se prevec ukvarjajo zgolj s
komunalno dejavnostjo, v nekaterih pa se pojavljajo tudi lokalistiene teznje (obcine v malem),
premalo pa so povezane tudi s
temeljnimi organizacijami in njihovimi razvojnimi programi.
(Konec na 2. strani)

BREST SPET PRVI
Na letosnjih - osmih po vrsti
- ~portnih igrah slovenskih deIavcev lesne industrije in gozdarstva, ki jih je organiziral republi~ki odbor sindikata delavcev lesne industrije in gozdarstva
Slovenije, je BREST znova dosegel velik uspeh.
Med 53 delovnimi organizacijami z 2000 tekmovalci je premocno zasedel prvo mesto in tako stirim zaporednim 7-IDagam v
preteklih letih dodal se peto.
Zmaga je toliko dragocenej~a,
ker je Ieto~nje tekmovanje sodilo v okvir praznovanj pomemb.nih partijskih in Titovih jubilejev
in ker potrjuje zastavljeno usmeritev delavske sportne rekreacije, da samo iz mnoZicnih tekmovanj med delavci temeljnih
organizacij cez vse Ieto raste
tudi kvaliteta.

(!) b CJ) neIJ.u bar:ca

i6kr:ena ce6litama
l!J.6em bar:cem
in aklitJi6lam clf{!}Q3
Tovari~a

Popit in Barbaric na razgovoru s predstavniki druzbeno-politicnih organizacij BRESTA
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Delavska razredna zavest-osnova
za dejavnost komunistov
(Nadaljevanje s 1. strani)
Zatem je orisal organiziranost
komunistov, pri cemer je poudaril, da je IJ?remalo komunistov v
vecjih delovnih orgamzacijah, l)?a
delo drugih dru~benopolitienih
organizacij ter razvoj ~ol-stva v
obcini, ·pri eemer je kriticno ocenil stalisca ·L oske doline do celovitega re~evanja razvoja ~olstva
v obcini.
Njegovo oceno so s krat.kimi
porochli dopo:J.nili ~e ·predstavrnki
drugih druzbenopoliticnih organizacij.
Razgovor je z izcrpno razpravo dopolnil tudi tovaris
POPIT. Najprej je spodbudno
ocenil prizadevanja komunistov
v obcini, nato pa opozoril na
njihove poglavitne naloge.

nost, znanstvene izsledke. Pri
tem je pomembna tudi vloga sindikata, ki mora delavca vzgajati
predvsem v dobrega gospodarja,
ki bo razmiSijal tudi o dru.Zbeni
reprodukciji (v solstvu, zdravstvu, kulturi itd.) in tudi na tej
osnovi ufival sadove svojega minulega dela.
Ugotoviti tudi morarno, kako
delavec uresnicuje svojo vlogo v
krajevnih skupnostih. Nekatere
krajevne skupnosti so oCitno
prevelike; pri njihovem organiziranju je prevec formalizma, premalo pa pustimo svobodne presoje obcanom. Vse krajevne
skupnosti hocemo imeti po istem
kopitu in se ne zavedarno, da
imajo obcani po razlicnih krajih
tudi razlicne skupne potrebe in

Iozaj delavca v zdrufenem delu,
prl eemer moramo izhajati iz
razrednega interesa delavca. To
je tudi osnova za zavestno delo
komunistov.
Na koncu je tovariS Popit na
kratko orisal se vlogo in naloge
ostalih dru2benopoliticnih orga·
nizacij in ugodno ocenil dosedanje delo in pripravljenost komunistov na~e obcine.
PREDVSEM IDEJNA IN AKCIJSKA ENOTNOST
Naslednjega dne je bila po razgovorih v Postojni se seja medobcinskega sveta ZKS. Na njej
je predsednik Poplt sklenil svoje
vtise s tridnevnega obiska in dejal, da je zadovoljen s prizadevanjem komunistov prl uresnicevanju ustave in zakona o zdrufenem delu. Dejal je, da je to razredni prlstop, saj v njem prevladujeta polozaj delavca in njegova vloga pri resevanju najbolj
bistvenih vprasanj (oblikovanje
dohodkovnih odnosov in svobod·
ne menjave dela).
Zato je ob koncu izrazil prepri·
eanje, da bodo komunisti vseh
treh obcin tudi v prihodnje
uspe5no izpolnjevali svoje zah·
tevne naloge.
B. Levee

Tovaris Popit na sejl obCinskega komiteja Zveze komunistov

Sindikati o svoiih nalogah

0 URESNICEVANJU ZAKONA 0 ZDRU1:ENEM DELUNA BRESTU
Sind:i<kalna konferenca Bresta za'kona, predstavniki repub1i~ke·
je v sodelovanju z republiskim ga in obmnskega sindikata, pa
odborom sindikata delavcev les- tudi <.Wu2beno-po1i1icnih organi·
ne industrij e in gozdarstva orga- zacij obcine.
TovariSe iz republi9kega sindini.zirala r~ovor o uresnicevanju zakona o zdruzenem delu v kata je zarumalo predV'sem •to,
kako smo se v Brestu lo1:i:1i usklanasi delovni organizaciji.
Na razgovoru so bHi predstav- jevanja in prilagaja.nja samo·i lllci ciruZbeno"Politienih organi- upravne organiziranoslli in sa·
zacij vseh temt?ljnih .organiz~cij moupravnih splosnih aktov dolo·
Bresta in ostali clam kolekt1va, cilom zakona 0 7Jd.ruZenem delu.
·k i so kakor :kold odgovorni za or- Seznanjeni so bi:li s programom
ganizacijo dela pri uresnicevanju za uresnicevanje dolocil za'kona
o zdruZenem delu, ·k i je bH spre·
jet po vseh temeljnih organiza·
cijah. SodiJi so, da je program
za izvajanje dolocil za:kona pra·
vilno zastavljen, ~e zlas1li., ker so
pod'l'ocja, ki jih je potrebno ure·
Sklad sredstev skupne porabe se oblikuje lahko sarno enkrat Ietno diti, smotrno zastavljena:
1. organiziranje zdrufenega de·
in sicer po delitvi ob zakljuenem racunu. Denarna sredstya iz sklada
skupne porabe se med letom Iahko uporabljaJ? poleg n]enega ozko Ia,
2. pridobivanje in razporejadolotenega namena zaeasno tudi za vir financrranja obratnih sredstev. S tem se lahko neizkorisceni del sredstev tega sklada med nje dohodka ter cistega dohodka,
letom v ta namen koristno uporablja.
3. samoupraYlj-an.je v zdruzeLetos je bilo po zakljuenem
Verje~o vse ~as ~ sido s:kupnem delu,
racunu iz ostanka dohod:ka v nost zamma tud1 d.eht~v sredst.~v
4. samoupravni splosni akti,
sklad skupne porabe i2llocenih za .pat~nate ~olam m ::to~aclJe
5. medsebojna r azmerja.
3.958.000 dinarjev, medtem ·ko razhCnim drustv<?m, saJ Je. ~a
Vsa ta podroeja morajo bi·ti
zna.Sa celotni sklad 5.278.000 di- ostale izdat'ke, ki pred.st~vlJaJ<? u sklajena z dolocni zakona do
narjev, ker -se neporabljena sred- g.l~vnino. sredsltev, potrosn)a vee 11. decembra 1978. leta. Da bi biSJtva iz leta 1976 prenasajo na le· all ID!illJ na.tancno. dol~c~na ze lo to mozno izves1li, so v progra·
tos. Kot vsa'ko leto so tudi letos z letmm planom ali s smdikamo mu doloceni tudi nosilci teh nanajveeji izdatki za 'regres za let- 1is-to. L~tos je za pat~na.te ~?'la~ log. Delavski sveti temeljnih orni dopust V visi'lJ.i 2,7 milijODOV nan::~nJ e!JO S0.0q0 ~arJeV lD J~ ganizacij so imenovali v ta na·
dinarjev, za dotaoijo sindikalni o nJlhOVll razdel~~l po poo~last;i~ men t riclanske komisije za v-sako
konferenci 662.000 dinarjev ter za lu vseh temelJruh orgaruzaClJ podrocje.
jubilejne nagrade in odpravnine slclepal svet za gospodars•k e zaRazgovor j e nanesel tudi na
600.000 dinarjev. Nato pa je vrsta deve.
vpra~anja v zvezi z ustanavljanjem novih temelj.nih organizamanjsih izdatkov za z.dravstvena
Razdelitev je naslednja:
O'krt?v.anja, za l)?atron~e nad soOsnovna ~ola Cel'knica, Begu- cij v Brestu.
1~1 m godbo,, za .soma~e po~onj e in vrtec 18.000 dim.arjev.
<»: ter za manJ~e dotaclJe razhc Osnovna ~ola Grahovo 9.000 dimm. druStvom In !UStanov~. Le- narjev.
t~s l?la!"o v rplanu. poleg ze ~meOsnovna ~ola Stari trg 4.500 diDJ enih !i.zdatlrov, 1ci se prakt1cno nar ·ev
pojavljajo ze vsa ;leta nazaj, se
OJsn~vna ~ola Rakek 4.500 dienkratne izda:tke za cesto od Pod- narjev.
gore do Babnega polja v znesku
Osnovna ~ola Nova vas 7.000
250.000 dinarjev ·i n za finaneno dinarjev.
pomoc •k rajewri skupnosti Nova
TSS - dislooirani oddelek v
vas v znesku 100.000 dinarjev za Cerknici 5.000 dinarjev.
cesto Nova vas-Velike BlokeA:bsolventi lesar.skega oddelka
Ulaka. Prav tako se iz sredstev- Biotehnicne fa:kultete v Ljubljani
tega sklada financira IJ?Otrosnja 2.000 dinaTjev.
Podrocje, lci je tovarise iz re·
za praznovanje 30-letnice Bres1a.
publiskega sindiik:ata najbolj za.
Skupaj: 50.000 runarjev.
nimalo, so bill dohodkov-n i odLetos je za dotacij e dr.ustvom nosi, saj zakon prav za razporein os•t aJoim prosilcem le 30.000 di- janje dohodka in cis-tega dohodnarjev sredstev. Do danes pa je ka ter deli:tve sredstev za oseb·
najrazlienejsih pro~enj ze nad ne doh odke doloca rok uskladi·
trideset. Med njimi so pro~nje tve do konca letosnjega leta. Med
strelcev, ml.adine, gasilcev, ~ol, razgovorom je bilo nakazandh
turist-icnih in podobnih dru~tev, vrsta Yprasanj v zvezi z usldaditudi Klinione bolnisnice Ljublja- tvijo deli-tve dohodka, predvsem
n a in Porodnisnice v Postojni. zaradi neenotnih •m eril za deli·
Razdelitev s·redstev je ravno za- tev osebnih dohodkov v Brestu.
radi takega stevila prosenj izred- Da bi usklajevan je z za1kon1S'k.imi
no tezavna, ker so sr edstva zelo dolocili steklo nol'IIla1no v zabte·
majhna in narnenjena predvsem vanih rdkih, moramo najprej poza manj~e porabnike.
enotiti delitev osebnih dohodkov,
Ravno v juniju letos smo na ker sedaj upora!bljamo WF odzborih delelavcev v vseh delov- nosno VZD sistem, pa tudi ~e
nih skupnostih razpravljali o ana1itieno oceno delovnih mest.
splosni in skupni porabi na osno- Ce pa hocemo delitev uslcladiti z
vi temeljnih planov razvoja do zakonskimi dolocili, moramo
leta 1980. Zato sodimo, naj se imeti enoten sistem. Ker so roki
perspektivno financira razvoj po- kr at'ki, je nujno zaceti z delorn
sarneznih interesnih skupnosti taikoj, d.ru:lbenopoliticne organi·
izkljucno iz teh sredstev ne pa, zacije Bres.ta, posebno sindikat
da bo se vsako leto pritisk na pa naj slkrbijo za sodelovanje
delovne organizacije po dodat- vseh clanov kolektiva, da bodo
nih virlh. Po taksnem sistemu se aktivno sodel.ova1i pri usklaje·
obremenitev gospodarstva pove- vanju in temeljito seznanjeni
cuje neprlmerno vee kot znasajo pred dokoncnim sprejemanJem
sporazumov in splosnih aktov na
resolucijski dogovori.
T. Zigmund zborih delavcev.
A. Lovko
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Z razsirjene seje obcinskega komiteja Zveze komunistov
Predvsem bi morali komunisti
oceniti, kako delavec vpliva na
gospodarski razvoj, kaksna je
njegova vloga pri oblikovanju
medsebojnih odnosov in politike
nagrajevanja, ~ele nato se bodo
lahko borili za neposredno
oblast delavskega razreda, kar je
za razvoj socialisticne sarnoupravne demokracije bistveno.
Va.Zno je tudi razmerje med delavci v temeljnih organizacijah
in v skupnih slu2bah; to ni samo
formalno vpra.Sanje, arnpak zavisita od njega polozaj in vloga
delavca.
Ugotoviti morarno, kako smo
s sistemom nagrajevanja zainteresirali delavca za vecjo produktivnost in za boljse gospodarjenje. Komunisti morajo biti na
celu akcije, ki bo izoblikovala
ustrezna merila in oblike nagra·
jevanja, upostevala Zivo in minulo delo ter dohodkovne odnose.
Se vedno prevee gledamo sarno
na to, koliko bo delavcc dobil za
Zivo delo. Delavec se mora zave·
dati, da gospodari z dru.Zbenimi
sredstvi, biti mora zainteresiran
za organizacijo deJa, produktiv-

interese. Razmejiti morarno tudi
vlogo in naloge krajevnih skupnosti in skupscine obcine.
Kar naprej se jezimo na delegatsk:i sistem in na obve5eanje v
njem. Zavedati se moramo, da je
to proces in se odnosi ne morejo
spremeniti CeZ noc. Spomnimo
se, kako smo v petdesetih letih
z nezaupanjem gledali na delavske svete, pa kaksen razvoj so
napravili! Podobno bo z delegacijami.
Oceniti morarno tudi delovanje
samoupravnih d.nteresnih skup·
nosti. Le-te morajo postati mesto, kjer se delavci iz temeljnih
organizacij dogovarjajo z izvajalci. Pri tem pa moramo vedeti,
kaj hocemo, imeti moramo svoje
prograrne potreb, katerih uresnieevanje placujemo. To je svobodna menjava dela; za sedaj pa se
vedno sarno izracunavarno prispevne stopnje, premalo pa se
dogovarjarno o programih in potrebah delovnih ljudi, ki pa morajo seveda upostevati tudi sir5e
drufbene interese.
V pripravah na kongres moramo torej celovito analizirati po-
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Uu~Uanski Salon pohiStva
Letosnji Salon pohistva na Gospodarskem razstaviscu v Ljuhljani
je bil z nazivom »Stanovanje '77«. To je ze tradicionalna razstava
pohistva (sedma po vrsti), ki je vsaki dve leti. Za letosnji Salon
pohi~tva lahko recemo, da je uspel, kar zadeva odziv proizvajalcev,
pa tudi obiskovalcev. Razstavljalcev je hilo okrog sto, ohiskovalcev
pa okrog 35.000, kar je izreden uspeh.

0 sami razstavi pohistva pa se
nlkakor ·n e moremo izrazi1i tako
pohvalno, saj dejansko nismo videli nicesar novega in tudi nicesar cenetjsega. Vsa razstava se
je izrodila v eno samo reklamo
podjetij in trgovin. Proizvajalci
so razstavljali svoje izdelke, ki
jih imajo v redni proizvodnji ze
dalj casa; sprememba je bila
morda samo v barv.i ali kaksni
novi fronti. V.1deli smo sestave,
ki jih ze leta in leta popoonoma
nespremenjene razkazujejo po
salonih in razstavah. Morda se
je tokrat spremenil le proizvajaJec in pa seveda tudi cena. Veliko je sestavldivega pohistva in
pohiStva, ki presega ze vse meje
m je p.opoilli kic - trenutna
modna muha. Spet pa je t reba
povedaN, da je tudi cena taksnega pohistva »modna«.
Pohvalo zasluzi Slovenijales za
ureditev hale B z nazivom »Stanovanje '77«. V njej je bila na
strnjenem mestu prikazana oprema prostorov v resnicnih izmerah nekaterih tipicnih ljubljanskih stanovanj, ki jih gradijo
sedaj v soseskah BS-7 in BS-3.
Na tern mestu so predstavili svoje izdelke proizva~alci, zdruzeni
v sestavljeni organizacijli Slovenijales.
In kako se je odrezal Brest?
Svoj razstavni prostor smo
irneli v bali B in lahko reeemo,
da je bilo obilo obiskovalcev; pa
tudi nasploh Iahko recemo, da
se je ogromno obiskovalcev zanimalo prav za Brestov razstavni
prostor. Postavitve nasih izdelkov so bile funkcionalne, omogocale so doher ogled in so predstavljale popolno opremo stanovanja oziroma posameznih sob.
Poleg posamicnih ohiskovalcev
nas je obiskalo tudi precej poslovnih partnerjev iz vse Jugoslavije, katerim smo predstavili
nas program.
ce bi hoteli oceniti posamezne
nase izdelke, lahko recemo, da
je najvec pohval dohil program

Katarina, ki je vzbudil tudi najvec zanimanja. Isto velja tudi za
program Zala.
Razmisliti moramo tudi o redni proizvodnji foteljev z visokim
naslonom pri programih Mojca
in Urska, saj so hili tudi dobro
ocenjeni. Za jedilno garnituro
M-75 je se vedno veliko zanimanje, prav tako tudi za kuhinjo
Brest v orebu. Ohiskovalcem
smo prikazali tudi dve novi izvedbi kuhinje Brest v dveh harvah. Vee zanimanja in pohvale
je zasluzila izvedba v imitaciji
usnja, medtem ko ona v oranini
barvi ni vzhudila veliko zanima·
nja. Pri kuhinji v imitaciji usnja
je treha spremeniti rocaje, saj so
hili dosedanji preskromni in tudi harva ni hila najboljsa.
Na koncu lahko reeem se to,
da smo obiskovalcem uspesno
predstavili svoj program in dohili od njih veliko pohval.
J. Vidmar
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Raziskovalna dejavnost v lesarstvu
V Slcveniji je samoupravno organiziranih enajst podrocnilt raziskovalnlli skupnosti. Vsaka skupnost razresuje vprasanja s svojega
podrocja dela. Skupscina podrocnih in repuhliske raziskovalne skupnosti pa odloca o najpomembnejsih zadevah raziskovalnega dela.
Tudi po nekaterih ohcinah imajo organizirane obcinske raziskoval.r.e skupnosti, ki dokaj uspesno delujejo.
Podrocje, v katerega sodi tudi
lesarstvo, se imenuje »Podrocna
razi:skovalna skupnost za gozdarstvo, lesarstvo, papirniStvo in
grafiko«. Ce ocenjujemo sedanjo
aktivnost in uspehe v lesarstvu
na podrocju raziskovalne dejavnosti, lahko ugotovimo, da precej capljamo za gozdarji in papirnicarji. To se kaze predvsem
v stevrlu predlaganih raziskovalnih nalog, ki jih posamezna podrocja predlaga~o v posameznem
letu, pa tudi v stevilu raziskovalnega kadra. Za ilustracijo naj
nanizam predlog raziskovalnih
nalog, ki so jih do sedaj predlagali izvajalci in uporabniki za
leto 1977 ter njihovo predracunsko vrednost.
Podohna slika je hila tudi v
letu 1976. Res je, da v kratkem
casu v lesarstvu ni mogoce nadomestiti vsega in v pogledu raziskovalne dejavnos-ti enakovred-

predl.
stev.
nalog
gozdarstvo
22
lesarstvo
3
p a:pirnistvo
11
Skupaj: 36

predrac.
v.redn.
(din)

3.357.250
552.757
4.693.152
8.603.159

no nastopili z gozdarji in s papirnicarji. Raziskovalni kader, pa
tud:i delegati uporabnikov, ki sodelujejo pri skupnem nacrtovanju .r aziskovalnega dela, si zato sicer prizadevajo. Vsekakor
pricakujejo veliko idej od uporabnikov, ki naj bi tudi najvec uporabljali dosezke raziskav.
Tezavno vprasanje je vprasanje fina:nciranja. Podobno kot v
preteklem letu je tudi letos na
voljo manj sredstev kot jih zahtevajo potrebe za naso podroc-

Jelka-dainne
OB REFERENDUMIH 0 ZDRUZITVI JELKE V BREST
Gotovo so redki med nami, ki ne hi vedeli, da v teh dneh delavci JELKE, tovame pohistva iz BEGUNJ in BRESTA iz Cerknice
odlocajo o tern, ali bodo v prihodnje poslovali skupno v okviru iste
delovne organizacije ali pa se naprej loceno kot dve delovni organizaciji.

Program Katarina nudi veliko momosti za opremo sodobnega stano·
vanja.

OBVESTILO
Zaradi akutnega pomanjkanja
zdravnikov prosimo vse ohcane
cerkniske obcine, da klicejo
zdravnika za obisk bolnika na
domu samo v najnujnejsih primerih, ko pacient ni sposoben za
prevoz. Prosimo, da vse ostale
bolnike vozite v Zdravstveni
dom Cerknica. Za razumevanje
se zahvaljuje TOZD Zdravstvo
Cerknica.

Najnovejse
Ti'k pred tiskom nasega gla:sila
smo prejeli obvestHo o izidu referendumov v temelj,nih organizacijah BRESTA.
Predpisa:na vecina delavcev se
je izrekla za zdruzitev JELKE v
BREST.

Ce bo odlocitev v obeh delovnih organizacijah »ZA« zdruiitev,
potem bo JELKA postala sesta
temeljna organizacija BRESTA.
Iz analize o druibeno-ekonomski
upravicenosti zdruZ:itve je razV'i.dno, da je zlasti za JELKO dokaj oprijemljivih razlogov poslovne narave, ki narekujejo
zdruiitev. Za obe delovni organizaciji pa bi zdru.Zi.tev pomenila
predvsem moznost kar najvecje·
ga usklajevanja proizvodnih programov in seveda tudi dolgorocnejsih razvojnih nacrtov. Tako se
bo laze izogniti morebitnim dvotirnim ali nasprotujocim si odlocitvam, do kakrsn-ih je tu in tam
v preteklosti ze prislo.
Referend'll.IIl v JELKI je bil 23.
junija. s skromno vecino so se
delavai izrekli za zdruzitev njihove delovne organizacije v
BREST. Niso pa se sprejeli samoupravnega
sporazuma
o
zdruiitvi v delovno organizacijo.
Manjkali so le trije glasovi, da
bi bil tudi sporazum sprejet. Take odlocitve so resda tezke in
moramo razumeti pomisleke odlocujooih. Toda nekoliko je za-

vrnitev sporazuma s strani delavcev JELKE le nerazumljiva,
saj ni v teku dvomesecnih priprav nihce omenil, predlagal ali
ka:k:o drugace dal vedeti, da ne
soglasa z dosedanjimi razmerji
v okviru delovne orgamzacije
BREST. Ce bo odlocitev za zdruzitev sprejeta z vecino glasov
tudi v v-salci temeljni organizaciji BRESTA, bomo pac morali
uskladiti razliona stalisca. To
usklajevanje bo imelo za posledico vsaj 6 do 7 mesecno odlozitev vpisa zdruzHve v sodnem registru. Usklajevanje bo zato najprimerneje opraviti v okviru nalog za uresnicevanje dolocil zakona o zdruienem delu.
Referendum v temelj nih organizacijah BRESTA je razpisan za
29. junij, torej prav v dneh, ko
nastaja ta stevilka BRESTOVEGA OBZORNIKA. Zato bomo v
nekaj urah ze izvedeli, ali homo
z JELKO poslovali od letos dalje z roko v roki ali pa se naprej
loceno kot smo doslej - n ekoliko trmoglavo vztrajali.
Z. Zabukovec

no raZJiskovalno skupnost. Zato
je izvrsni odbor podrocne raziskovalne skupnosti vsako leto
postavljen pred tezko nalogo, ko
mora razdeliti sredstva po posameznili podrocjih. Priznati je
treba, da imajo gozdarji in papirnicarji posluh za zacetne tezave
lesarjev tudi, kar zadeva delitev sredstev. Vsekakor pa je zahteva lesarjev po vecjih sredstV'i.h
tezko zagovarjati oh tako majhnem stevilu predlaganih raziskovalnih nalog.
Po predlogu izvrsnega odhora
podrocne raziskovalne skupnosti
naj bi letos dobila posamezna podrocja naslednja sredstva:
Iesarji
553.000 din
gozdarji
2.509.000 din
papirnicarji
2.138.000 din
Skupaj:
5.200.000 din
0 tej nazdelitvi ho sklepala se
skupsCina podrocne, pa tudi republiske raziskovalne skupnosti.
Glede na to, da je prijava raziskovalnih nalog za leto 1977 se
vedno mozna, v znesku 5.200.000
din n1so zajeta vsa sredstva, ampale je predlaganih se 82.000 din
kot rezerva. Celotni znesek take>
predlaganih sredstev z r ezervo
predstavlja za naso podrocno
raziskovalno skupnost le 15 ods-totno povecanje v p rimeri z
lani odobrenimi sredstvi.
Zaradi premalo sred stev imajo prednost v financiranju tiste
raziskovalne naloge, ki jih sof.inancirajo tudi uporabniki. Tako
naj bi letos eno raziskovalno nalogo s podrocja lesarstva finanoirala izkljucno .repuhliska raziskovalna skupnosti, dve pa tudi
uporabniki.
Merila za financiranje posameznih nalog so vedno ostrejsa,
prav z vidika potrebnih sredstev.
Mislim, da je taksna usmeritev
pravilna, saj gospodarstvu ni vseeno, kako se trosijo sredstva,
zbrana v raziskovalne namene.
V tern pogledu so strozje zahteve tudi pred posameznimi nosilci raziskovalnih nalog. Te se kazejo v rednem porocanju 0 poteku dela pri posameznih nalogah, v dejstvu, da posamezni
raziskovalec ne more sklepati novih pogodh, ce uspesno ne dela
na sprejeti nalogi in podohno.
So primeri, da so hili posamezni nosilci raziskovalnih nalog do·
kaj neodgovorni do prevzetih ohvez, kar zadeva roke pa tudi izdelavo faznih poroCil.
Ce hi to dopustili, bi slabo
vplivalo na obojestransko zaupanje med raziskovalci in uporahniki.
Predloge za financiranje posameznih raziskovalnih nalog resujejo na tako imenovanih »panelnih razpravah«. To naj bi bilo
mesto, kjer bi moraLi priti do
strokovno utemeljenih predlogov
(Konec na 4. strani)
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Za veCjo produktivnost
PRIZADEVANJA ZA VEtJO PRODUKTIVNOST DELA
V TOVARNI POHISTVA CERKNICA
Ko ugotavljamo, kako iZJpolnjujemo plan proizvodnje, ki je
v primerjavi z ~ansko rea:lizacijo
visji za 11 odstonkov, pridemo do
ugodnih zakljuckov.
V prvih petih letosnjih mesecih smo proizvedli po brutto cenah za 124.110.883 dinarjev pohi.Stva. To .predstavJja 44,6 ods·tatka letnega rplana, kar pomeni, da srno proizvedli za 2,95 odstat·k a vee okot smo zastavili z
letnim planom. V primerjavi s
planirano vrednostjo proizvodnje za pet mesecev pa je plan
presezen za 7,06 odstotka. Plan
bi presegl!i se bolj, ce ne bi imeli
v aprilu treh dni kolektivnega
dopusta, ki je bil potreben zato,
da srno opravili potrebna remonta dela na pomembnejsih
strojih.

Kljub povecani proizvodnji pa
se se na:prej ka:Ze potreba po vecji proizvodnji in sicer predvsem
zato, ker imamo dva sestavljiva
programa, kar nam povzroea
dolocene tezave pvi takojsnji dobavi pohistva kupcern.
Drugo, kar nas sili, da povecuJemo proizvodnjo, P.a je vse vecJa potreba po vecjem ostanku
dohodka i:n po viSjih osebnih dohodkih.
Osebni dohodk!i so v nasi terneljni organizaciji se vedno sorazmerno nizki, ceprav so povpreeni osebm dohodki za prve
letosnje stiri rnesece 3.622 dinarjev in so v primerjavi z enakim
obdobjem lani vi.Sj1 za 20 odstotkov. Pri tern je treba upostevati
dejstvo, da so zivljenjski stroski
porasli in da je najnizji osebni
dohodek za polni delovni CaS se
vedno 2.558 dinarjev (april 1977).
Razumljivo je, da se nam vedno bolj vsiljuje vprasanje, kako
povecati obseg proizvodnje oziroma kako povecati produ:kHvnost dela.
Ni dvoma, da imamo se vedno
rezerve v srnotrnem izkoriScanju
delovnega ca:sa, pa naj bo na delovnih rnestih v neposredni proizvodnji ali v rezijslcih sluibah.
Na nekaterih delovnih mestih
v proizvodnji dosezerno kornaj
nekaj nad SO odstotkov efektivnega delovnega casa od skupnega 450 minut, koHkor ga je na
voljo za delo.
Stanje pri smotrnern izkoriScanju delovnega casa bo potrebno
crmprej popraviti, saj gre za dobro vseh nas. Odnos do dela
bodo morali popraviti zlasti posamezniki v rezijskih slu.Zbah, pa

tudi v neposredni proizvodnji,
tisti, ki sedaj bistveno orpravijo
manj od onih, ki mal'ljivo in
vestno opravljajo svoje delovne
naloge.
Vedeti je treba, da borno letos
dopolnili samoupravni sporazum
o pridobivanju in de1itvi dohodka ter o :razporejanju Cistegadohodka, sporazum, ·k i srno ga sprejeli ze v letu 1976. Ta sporazum
poleg ostalega predvideva tudi
uvedbo WF ·sistema, •s istema VZD
in VIU - vrednotenje izvajalceve uci.n'kovitosti - kot enotni sistem za celotni Brest.
Za vrednotenje izvajalceve
ucinkovitosti sporazum :predvideva poleg ostalih •kriteriJev tudi naslednje:
- mnozino dela,
- kakovost dela,
- odnos do sredstev pri ddu ,
- spostovanje delovnih predpisov,
- sarno<>tojnost pri odloOi.!\'ah,
- odnos do drugih,
- uspesno vodenje naloge,
- uspesno vkljucevanje v naloge.
Ocenjeni bodo vsi delavci v
proizvodnji in reziji in kdor bo
dosegel najvisje mozno stevilo
tock po navedenih kriterijih, bo
dobiJ 30 odstotkov veeji osebni
dohodek. Zato hi bilo prav, da
vsi cirnbolj vestno in prizadevno
delamo.

Produktivnost pa ni odvisna
samo od vestnega in rnarljivega
deJa, ampak je se vrsta dejavn±kov, ki vplivajo na veejo ali
manjso produktivnost dela.
Naj ornenim samo vpliv boljse ali slabSe opremljenosti dela.
Ob rekonstrukciji v letu 1968
smo za:menjalli le del strojev in
delovnih naprav. Vendar je bil
uspeh rekonstrukcije dokaj doher, kar nam .potrjujejo naslednji podatki:
leto vrednost proizvod. indeks
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

32,723.000
44,491.000
62,620.000
80,547.000
71,759.000
128,732.000
133,378.000
194,200.000
224,665.000
919,160.575
237,860.000

100
136
191
246
219
393
405
593
687
670
727 (plan)

Pri tern izracunu ni izloeen
vpliv cen, vendar je k:l.jub temu
prepricljiv dokaz, da je bila investicija v rekonstrukcijo upravicena, saj ·s mo znatno povecali
obseg proizvodnje, pri cemer tudi ekonomski ucinek ni izostal.
Glede na to, da imamo sedaj
zas·t arelo in ~ZJtroseno s.trojno
oprerno, so zelo rnajhne momosti za povecanje proizvodnje in
produktivnosm. dela; zato je :nujno, da v najkrajsern casu opravimo rekonstrukcijo tovarne.
T.Bavdek

Potrebe in moznosti
PROGRAM INVESTICIJ V TOVARNI POHISTVA CERKNICA
Brest je v preteklih letih vsa
prosta sredstva, namenjena za
:investicije, zavestno usmerjal v
novo tovamo ivel'nih plosc, tako
da prakticno ni ostalo nikakrsnih moZ:nosti tudi za najnujnejse zamenjave izrabljene tehnoloske opreme, ·k aj sele za rnodernizacijo pohistvenih :kapacitet.
To je obenem tudi razlog, da z
uresnicevanjem srednjeroenega
programa razvoja, v okaterem
smo opredelili postopno modernizacijo sedanjlih kapacitet, kasnimo pribliZno leto dni in da se
sele sedaj kazejo momosti za zacetni korak.
Znano je, da smo v Tovarni
pohi5ltva Cer.k:nica zadnjo veejo
investicijo illpeljali v letih 196S
do 1970. Pa ni le cas, ki je pretekel od takrat, edini razlog, da
razmisljamo o rekonstrukciji.
Pri s·premljanju ucinkovitosti
proizvodnih kapacitet namrec
ugotavljarno, da srno ravno na
tisti stopnji, ko brez popolne investicije praktieno ne bo mogoce resiti nicesar in bo torej morala tehnolo9ko ali gradbeno zajeti vse oddelke proizvodnje ploskovnega pohistva. V prvi fazi
naj bi investirali v naslednje:

- stroje in naprave za lakirno linijo in rekonstrukcijo sedanje zgradbe lakime .hinije;
- stiskalnico za furniranje in
stroje ter naprave, ki tvorijo
njeno tehnolosko celoto;
- ·linijo za montiranje okovja;
- na.prave za ogrevanje .prostorov;
- renoviranje tlakov v nekaterih oddelkih;
- posamezne stroje, ki naj nadomestijo popolnorna iztrosene;
- izvedbo neka:terih 'Projektov.
To so zaenkrat seveda ie na~e
zelje, ki 'Pa jih bo treba uskladi.ti z zeljami vseh ostalih temeljnih organizacij. Nekaj pa je
jasno: ne iti v korak z razvojem
tehnologije, pomeni slej ko prej
postati nekonkurencen na svetovnem in domacem trgu. In §e
nekaj! DolZino tega koraka si
homo vsekakor odmerili sami:
kako smo in homo gospodarlli.
D.Lesar

Urejeni prostor za manipulacijo z lesom v TP Martinjak

Nova pridobitev
UREDITEV MANIPULACIJSKEGA PROSTORA ZA ZAGAN LES
V TOVARNI POHISTVA MARTINJAK
Dolgoletna zelja oruoma resniena potreba j e hila do neke
mere izpolnjena v Tovarni pohistva Mavtinjak s tern, ko srno
koocno dobili prepotrebni stranski vHicar. Ta stroj je namenjen
za razkladanje karnionov, sk:l.adiscenje in za dostavo lesa v krojilnico novarne. Nabava tega stroj a pa je zahtevala tudi ureditev
prepotrebnega manipulacij skega
prostora, tako da bi bil stroj
polno tizkoriScen in da hi t u di
delavci, ki manipuli:rajo z lesom,
to opravljali na pokritern prostoru.
Delavci gradbenega podjetja
Gradisce iz Cerknice in Cestnega
podjetja Ljubljana so v dogovorjenem roku uredili vse potrebno,
tako da sedaj ze opravJjamo manipulacijo z lesorn na tern pro-

Regres za letni dopust
Letosnje izplacilo regresa za letni dopust zaradi spremenjenega
nacina ~lacila nekoliko kasni. Vzrok temu je, da nam niso bill
'!ostopm. podatki za izracun poprecnega dohodka na druiinskega
clana, ki se ~gotavlja na osnovi odloch za pravico do otroskega
dodatka. RegiOnalni zavod ~ socialno zavarovanje, ki je ohvezen,
da ~da omenjene odloe~ ze do konca maja vsakega leta, letos
kasm, tako da teden dni pred koncem junija nimamo se vseh
odloeh in zato tudi se pomanjkljive podatke. Kljuh veckratnim nasim
urgencam _in njihovim zagotovilom . se stanje ni veliko izholjlialo.
Vseeno racunamo, da homo regres IZplacali .za vse delavce skupaj
z julijskim izplacilom osehnih dohodkov.
Regres za letni dopust ho letos zaradi spremenjenega nal:ina izplacila po posameznih temeljnih organizacijah razlicen. Vi~ina bo
odvisna od skupnega stevila toek v TOZD, ker je masa sredstev
za TOZD doloeena in sicer v viSini netto 1200 dinarjev na delavca
ki je upravicen do regresa. Tako se masa sredstev deli s skup~
stevilom toCk, da dohimo vrednost tocke s katero se izracuna
posamezniku regres v netto znesku. Ta vrednost toeke nam sluZi
tudi za izracun regresa za tiste delavce, ki hodo tudi do konca leta
pridohili pravico do regresa.
Kot ohil:ajno homo tudi letos taksnim delavcem izplacali regres
v oktohru.
T. Zigmund

Haziskovalna dejavnost vlesarstvu
(Nadaljevanje s 3. strani)
izvajalcev in uporabnikov za financiranje posamezne naloge. zai
vecina uporabnikov v lesni industriji premalo sodeluje pri ta:ksnih razpravah. Prav tam bi verjetno priSlo tudi do nowh predlogov, kaj raziskovati, da bo koristilo industr.iji.
Za gospodarstvo je vsekakor
va:Zen tudi cas trajanja raziskave. Tehnologija v svetu se t udi
na podroeju lesne industrije hitro razvija. Ce je neka raziskovalna naloga za gospodarstvo zanimiva, potem bi morcdi vloziti
kar najvee naporov, da cimprej
pridemo do rezultatov. To je se
posebno znacilno za zadeve, o katerih v svetu ze imajo dolocene
izkusnje.

Vsekakor je v tern prispe<\'ku
zapisanega samo nekaj tistega,
o temer so v na5i podroCni raziskovalni skupnosti razpravljali
v bliinji preteklosti. Ob1il<:a raziskovalnih skupnosti je sorazmerno mlada, saj se izteka komaj
njeno prvo mandatno obdobje.
Izk!u~nje bodo vsekakor izboljsale delo v organizacijskem in v
strokovnem pog>ledu. Prav za podrocje lesarstva pa je se posebno znacilno, da v raziskovalnem
delu orjemo prve brazde. Tezave
nastajaJo zaradi premalo kadra,
opreme i:n ustreznih pros-torov za
raziskovanje. Zato b.i bilo verjetno neposteno, ce bi ze na sarnem zacetku postavljali prevelike zahteve in prevec kritieno
ocenili dosedanje delo.
D.Mazij

storu, ki je 1udi ustrezno asfaltiran.
Prva asfaltirana povdina v Toval'ni pohistva Martinjak pa ni
dovolj veHka; manipulacija z za·
ganim lesom ,se opravlja tudi na
lani urejenem s.k,ladiscu, kar bo
zahtevalo usttezne reS:itve (zlasti zaradi 'Premagovanj a viSinskih razlik) tudi na ostalih prostorih oW"og tovClii'lle. Racunamo,
da bodo te stvari urejene najkasneje ob rekonstrukciji tovarne, ce ne prej. Sodimo, da je ze
pri samern skladiscenju in pri
m~ulacij.i z ·l esom storjen prihranek na dosedanjem nepotreb·
nern i7liiletu (piravosti) lesa, kar
se bo bogato obrestovalo, posebno se, ce upostevamo, da post aja
les zelo d>ragocena surovina.
J . Mele

Zhor delavcev v Tovarni poh!Stva Cerknica (tokrat o Jelki)

'V

Pri.loga: OBZORNIK ZA OBCANE
PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI• PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI CP PREDSTAVLJA

Krajevna skupnost Nova vas

Bloke

V prijetno urejeni sejni dvorani krajevne skupnosti v Novi vasi, ki
jo obcani uporabljajo tudi za druge sestanke, je tokrat stekel Ziv
in neposreden razgovor o dosedanjem in prihodnjem razvoju njihove krajevne .skupnosti, o vsem, kar so ze dosegli in o vpra~anjih,
ki jib najbolj Zulijo.
Na razgovoru so sodclovali Franc LIPOVEC, podpredsed.nik sveta
KS, Mirko DOLES, tajnik sveta KS, Drago ANZEUC, predsednik
krajevne konference SZDL, Franc SKRABEC, namestnik vodje delegacije KS za zbor krajevne skupnosti pri skup~cini obcine in Janez
PRAPROTNIK, ravnatelj osnovne ~ole Tone Sraj-Aljo~a in clan
sveta KS.
Ob izcrpnem razgovoru se je izoblikovala dokaj jasna podoba te
krajevne skupnosti, njenih uspehov in problemov. Naj najprej posredujemo vsaj delcek te podobe na osnovi razgovora in nekaterih
dokumentov te skupnosti.
Bloska planota je zaokrozena visoka kraska planota z nad 700
metrov nadmorske viliine. Na razgibanem povrsju se menjavajo siroke doline te1· kopasti vrhovi z oblimi in gladkimi pobocji. V 46
razstresenih grucastih naselij Zivi 1624 prebivalcev; v tern stoletju
se je stevilo prebivalstva zmanjsalo kar za polovico. Skoraj 40 odstotkov je kmeckega prebivalstva. Krajevna skupnost Nova vas Bloke organizacijsko in funkcionaluo pokriva sorazmerno zelo razprostranjeno obmocje, ki meri 8038 hektarov. Za razresevanje nekaterih posebnih interesov pa deluje tudi vee vaskih skupnosti.
Intenzivnejsi gospodarski razvoj se je zaeel tod sorazmemo pozno. Sele pred nekaj leti sta zrasla dva industrijska objekta. Pro·
izvodnjo gradbenih plosc ima Gramex - TOZD Novolit Nova vas,
ki se je nedavno povezal z Lesnino, proizvodnjo kovinsko-stavbnega
okovja pa Kovinoplastika Loz - TOZD Roto Nova vas.
V kmetijstvu so dosegli v kooperaclji s Kmetijsko zadrugo
Cerknica v zadnjih nekaj letih spodbuden napredek. Z investicijami
v proizvodne naprave je narasel staid goveje Zivine, zanimivo pa
je, da je vse manj vzreje znamenitih blo~kih volov. Nekaj manj
pridelajo Blocani tudi poljscin, zlasti znanega kvalitetnega krompirja.
Od 365 zaposlenih se vozi na delo izven krajevne skupnosti 190
delavcev, 640 je kmetovalcev, v tujini pa dela 21 obcanov. Starostna
struktura prebivalstva je hudo neugodna, saj je vecji del prebivalstva
starejsih od 40 let.
Krajevna skupnost Nova vas - Bloke sodi med tri manj razvite
krajevne skupnosti v obcini Cerknica. Narodni dohodek na prebi·
valca znasa le malo nad 20.000 din, medtem ko je poprecui obcinski narodni dohodek na prebivalca nad 33.000 din.
Hude tezave imata krajevna skupnost na podrocju komunalne
nadgradnje. Z veliklmi napori so vecji del sami zgradili vee pomembnih vodovodov in tako je sedaj nad 90 odstotkov naselij oskrbljenih z zdravo pitno vodo. Pomembna so tudi vlaganja v prenovitev
nizkonapetostnega elektricnega omrezja, 5e vedno pa je zelo kriticno
z oskrbljenostjo z elektricno energijo na severozahodnem podrocju
krajevne skupnosti - v va5kih skupnostih Sivce in Ravne.
Razstresena naselja Bloske planote povezuje 66 kilometrov ob·
cinskih cest, ki so makadamske, modernizirana je le regionalna
cesta Nova vas--Veliki vrh v dolZini 6 kilometrov. V letu 1977 naj bi
dokonCali modernizacijo obcinske ceste Nova vas-Ulaka, pricela
pa se bodo tudi dela za izgl'adnjo modemejse cestne povezave
Nova vas--Zlebic.
Gospodarske aktivnosti kot so obrt, trgovina in gostinstvo so
sorazmerno pretualo razvite.
Ze nekaj let si BloCani prizadevajo, da bi ob ugodnih naravnih
pogojih razvijali razlicne dejavnosti turizma, predvsem kmecki turizem, rekreativni in sportni turizem ter izletniski turizem. Bloke
sodijo v zaokrozen kompleks turisticne ponudbe Cerkniskega jezera
in Slivnice, ki nudi pogoje za celoletne aktivnosti razlicnih zvrsti kot
so turno smucanje, smucarski teki, alpsko smueanje, drsanje, plavanje, jadranje, sprehodi, teki, lov, ribolov, jadranje z letali in z
zmaji in podobno. Pomembnejsi uspeh v teh prizadevanjih je izgradnja zicnice na Lisee, zajezili so dve manjsi umetni jezeri, urejeni
so pocitniski objekti za mladino iz Pule in delavce iz Pirana. Pestijo
jib premajhne prenocitvene zmogljivosti in pomanjkanje ustrez:nejsib restavracijskih prostorov. Zelo malo je bilo strojenega tudi za
razvoj kmeckega turizma.

Pri razvoju drufbenih dejavnosti velja omeniti nacrtovano
izgradnjo sodobne osnovne sole in zdravstvene ambulante v Novi
vasi ter zametek otroskega· varstva v Novi vasi. Nikakor ne gre
prezreti kultumega Zivljenja na Bloski planoti, kjer uspesno delujeta
pevska zbora Novolit iz Nove vasi in pevski zbor »Martin Krpan<<
v Sivcah, lani pa so odprli tudi javno knjiZnico. TVD Partizan Nova
vas se z vee sekcijami, med njimi tudi smucarsko, uspesno vkljucuje
v dejavnosti telesne kulture.
Organizacija Zveze socialistiene mladine pa prizadevno deluje na
drufbenem in kulturno-zabavnem podrocju.
V skrbi, da bi ohranili prvobitnost Blok v kar najvecji meri in
se organizirano lotili vprasanj varstva narave, pripravljajo ustrezno
urbanisticno dokumentacijo za najpomembnej5e centre na Bloski
planoti.
Na Bloski planoti se je razvoj v novih pogojih uspe5no zacel,
potrebno pa bo ~e veliko volje in naporov za razre5evanje nere5enih
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vprasanj. BloCani pa jib bodo zmogli s svojevrstno ~rdoglavostjo in
zaverovanostjo v svoje skopo, mrzlo okolje, ob pomoci sirse obcinske druZbenopolticne skupnosti, z interesnim povezovanjem z
vecjimi sredisci - predvsem z Ljubljano, saj pomenijo bloska prostranost edinstven splet momosti za oddih in rekreacijo delovnih
ljudi.
Poskusimo iz nasega ·nevezanega razgovora nekatere sestavine
gornje podobe bivanja in snovanja v krajevni skupnosti se nekoliko dopolniti in osvetliti!
- Naj vas - podobno kot v
drugih krajevnih skupnostih najprej povprasamo, kako je z izpolnjevanjem zastavljenih nalog v
vasem srednjerocnem razvojnem
nacrtu?
V razvoju nase krajevne skupnosti lahko belezimo v preteklih
ne'kaj letih lep napredek, pa tudi
v sedanjem srednjerocnem nacrtu smo si zastavili vr.sto nalog.
Trenutno 'Se nam je za-ta·k nilo ob
asfaltiranju ceste Nova vasBloke-UlaJka, .Jeer je zmanjkalo
financnih sred-stev. AsfaHiranje
te ceste je nujno tpotrebno, saj je
pogoj za razvoj vseh vzporednih
dejavnosti, zlasti vseh obJiok 1urizma.
Za dOikoncanje teh del imamo
del sredstev ze zagotovljenih, kot
manj razvita krajevna skupnost
pa pricakujemo tudi solidarnostPredstavniki Krajevne skupnosti Nova vas-Bloke so se razgovorili o svojih tefavah in uspehih

BLOsKA SKUPNOST ST. Z
Nedavno je krajevna ·k onferenca SZDL Nova vas-Bloke zacela
izdajati svoje ~lasdlo »Bloska
skupnost«, da b1 krajane obvescala 0 najpomembnejsih stvareh s tega podrocja.
K er so vsebinsko podobo te
priloge »Obzornilk za obcane«
oblikovali tpredstavniki njihove
krajevne skupnosti, smo se z njimi dogovorili, da jo bomo po·
imenovali tudi •k ot drugo stevilko »Bloske skupnosti<<,

no pomoc od delovnih organizacij iz obcine in izven nje. Prepricani smo, da bomo to zadevo s
pomocjo izvrsnega sveta sirupseine obcine izpeljali. Omenimo
naj se, da so del sredstev (kot
spontano obllko samoprispev-ka)
prispevali tudi obcani po
2500 dinarjev na ogospodinjstvo
je vplacala vecina vascanov Nove
vasi, Blok, Radljeka in Ulake.
Poudarimo naj, da so nam pomagali tudi pobratena 'krajeVlila
skupnost Gradgce iz Ljubljane
in pripadn.iJki JLA z mehanizacijo. Posebej velja omeniti 1udi
prizadevanja in vsestransoko pomoc nasega narodnega heroja
Staneta Semica-Dakija.
- Vasa krajevna skupn (}st je
pretemo kmetijska. Kako nacrtujete razvoj te gospodarske pa·
noge?
V preteklem letu smo na nasem podroeju dosegli skoraj polovico vseh ·k metijskih viskov v
obcini. Prodali smo 984.000 litrov
mleka, 795 pitancev, 159 volov,
78 to n krompirja in 361 ton sena. v zadnjih petih letih cutimo
vidne premike; izboljsala se je
opremljenost nasih kmetij z mehanizacijo - z nabavo kmeti.jskih strojev, saj je ustanovljenih
tudi 14 strojnih .skupnosti; izboljsal pa se je tudi polozaj kmeta (socialno in pokojninsko zavarovanje).
V okvhu nove 'Samouprav-ne organiziranosti in kooperacije s
Kmetijsko zadrugo Cerknica si
obetamo se vecjoi napredek. s
komasacijami, arondacijami in
m enjavo zemljisc bi resi:li t udi
preveliko razdrobljenos·t parcel.
Ce bi resili se vprasanja dru·
gih spremljajocih zadev, ·s mo
prepricani, da ima kmetijstvo pri
nas-lepo perspektivo, pred vsem
zivinoreja in proizvodnja mleka.
- Katere so te spremljajoce
zadeve?
Gospodarski razvoj tega podrocja mOTamO gleda·t i celovi1:o;
zato je tudi razvoj kmetijstva
odvisen od vrste dejavnikov. Naj

jih n ekaj nanizamo, ceprav so
morda na prvi videz drobni in
manj pomembni.
Opravljenih je bilo ze nekaj
melioracij; vodna skupnost pa
ima v srednjerocnem programu
dokoneno melioracijo Bloscice in
ureditev poziralnikov pri Fari.
Vprasanje oskrbe z vodo je
skoraj ·r eseno (nad 90 °/o his je
oskrbljenih); poudariti pa velja,
da 12kljucno z lastnimi STedstvi.
Veliko •t ezav je z elektricno
oskrbo, zlasti na severozahodnem delu -k rajevne .slrupnosti
(Sivce, Ravnik, Povsece itd.).
Blektrika je bila napeljana takoj
po vojni in danes ne ustreza vee
novim zahtevam, zlasti ee pomis1imo na vse vee gospodinjskih
strojev in kmetijsko mehallizacijo, po drugi s-trani pa napetos-t
ne dosega niti 100 voLtov. Resitev
tega problema je ·tudi v programu Elektro Ljubljana-okolica;
projekti so, pristanki za zemljisca tudi, prav tatk o sredstva in
bo zadeva menda resena ze do
konca ;}eta.
Tudi PTT - TOZD Vrhllika namerava letos mocno razsiriti telefonsko omrezje; nova centrala
je ze opripravljena.
To je seveda le nekaj teh
»spremJjajocih« dejavnos·ti, ·k i pa
so nujno potrebne za normalno
zivljenje v nasem razvijajoeem
se svetu, kar je pogoj, da prebivalsotvo ne iSce momosti za zaposlitev in delo drugod.
- K.aj pa kmecki turizem?
Ceprav imamo zanj izredne pogoje, je sele v povojih. Se vedno
imamo premalo taksnih ·k meckih
his, ki bi ustJrezale zahtevam
kmeckega turizma. Pri tern naj
omenimo cudno kreditno politiko bank, ki dajejo kredite za gospodarska poslopja, za obnov}tev
his pane.
Povemo naj, da nasih ljudi se
ni okuii:la sodobna prido'bitniska
JD.i.selnost. Zelo ra:di J?Ostrezejo, a
ne za denar, ampak 1z gostoljubnosti.
- In zimski turizem?
Tu-di zanj imamo izredne pogoje. Nima smisla ·ponavljati., 'kako so Bloke »Zibelka smueanja«
in 'kako lepe smucarske terene
imajo. Sedaj imamo dve vlecnici, ki s ta obe mocno zasedeni;
zlas.ti je to pomembno za solsko
mladino' ·k i smu ca organizirano
pod vodstvom s muearskega ucitelja.
Vendar sta sami vlecnici brez
ostalih objektov (gostisca in
drugo) premalo. Ob sodelovanju
SAP l.jubljana in Kmetijske zadruge nameravamo ured~ti restavracijo v Novi vasi; prav sedaj iScemo moinosti za •k redit
pri Ljubljanslci bank.i. Pritegnili
bi ·tudi Kovinop.lastiko - TOZD
Roto in Novolit, •ki bi ta objekt
lahko uporabljala za druilbeno
prehrano, taka da m bile kapacitete cez vse leto izkoriscene.
Sicer pa imamo v programu
razvijati predvsem tumo smu eanje, za kar so nasi tereni idealni.
Usposobili bomo vee prog od 5
do 30 kilometrov, •ki bodo vrorzevane in usposobljene cez vso
zimo in ne le za vsakoletne Blaske teke, lki pa pomenijo izredno
propaganda za nase Bloke.
- Kako je z ostalimi nujno
potrebnimi objekti in z oskrbo?
Dogovori so, da bo Petrol
letos zgradil bencinsko cr.pa:~ko,
ki je nujno potlrebna zaradi ·v se
veeje kmetijstke m eha:nizacije,
saj kmetje sedaj hranijo gorivo
doma, kar je zelo nevarno •tudi
iz vJdika pozarne 'Varnosti. Trgo-

vina je prenovljena, a je v n]eJ
izbira zelo slaba. Oskrba z mesom je dobra, ne pa s kruhom
in ga - recimo turisti skorajda
ne morejo dobiti. Tudi gostinski
objekti ne ustrezajo. Ce hocemo
razvijati turizem, bo potrebno
na tern podrocju se marsikaj
storiti.
- v vasi krajevni skupnosti
sta sam.o dve temeljni organizaciji - Roto in Novolit. Kaj pomenita za krajane in kako se
vkljucujeta v Zivljenje Bloske
planote?
Vsekakor abe temeljni orga:nizaciji dosti pomenita za nase
podrocje, predvsem, ker nudita
domacinom moznost za zapos.Jitev, saj se se sedaj blizu 200 delavcev vozi na delo drugam,
predvsem na Brest. Ker je vecina •teh delavcev vezana tudi na
delo na kmetiji, so nova delovna
mes:ta pri nas velika olajsava.
TOZD Rota se v nase zivljenje
vkljucuje se nekoliko pocasi,
medtem •k o so zaposleni v Novolitu pogosto tudi nosilci najpomembnej~ih dejavnosti in akcij
pri nas. Lahko recemo, da so
prav ti kadri moono povezanJ z
zivljenjem kraja.
- Kako je s solidarnostno pomocjo ostalih krajevnih skupnosti in delovnih organizacij?
Najpomembnej~a oblika solidal'nostne pomoei je nedvomno
samoprispevek za solstvo, saj sami ne b i mogl<i resiti teh zadev,
ki nas ze dolgo zui'ijo. Od ostalih
oblik solidarnostne pomoci pa se
vedno v glavnem pricakujemo ... ; ceprav nam skupscina
obcine, ce .Je more, priskoCi na
pomoc. Prav v zvezi s solidarnostjo pa tezko razumemo stalisea Laske doline, k:i menda se
vedno ni pdpravljena sodelovati
v celovitem obcinskem okviru

- Torej je se naprej pricakovati upadanje stevila prebivalstva?
Ob gospodarskem razvoju tega
podrocja - kot ga pricakujemo,
ne. Kadrovsoke potrebe v Novolitu in Rotu (predvsem po kvalificiranih in strokovnih delavcih),
pa ob moder.nizaciji kmetijstva
in ob razvoju turiZliD.a, vse to bo
moralo povzrociti, da bodo mladi ljudje ostaj ali in se zaposlovali doma.
- Glede na veliko razdrobljenost podrocja so prav gotovo
tezave tudi s solstvom?
Vee kot polovica ucencev se v
solo vozi, kar je zelo naporno,
otezkoca pa tudi -delo v soli, z•l asti organiziranje interesnih dejavnostrl.. Kljub temu ze razvijamo oblike podaljsanega bivanj a
v soli in vse bolj so ocitne potrebe tudi po celodnevni soli, cesar pa seveda za sedaj se ne
zmoremo. Omenimo naj se, da
pri solskem delu sodelujejo tudi
S.tirje zunanji sodelavci in da je
sols-k i uspeh zelo dober, predvsem zato, ker .so oddelki majhni.
V Sivcem moramo solo zapreti, ker je tam premalo otrok; za
preostale pa je to vemkanska tezava, saj morajo zelo dalec pesaciti, da pridejo do avtobusne
proge za Begunje. Ta p robJem
naj bi bil resen v dveh-treh letih,
ko bo u sposobljena cesta Ravnik
- Sivce.
- Kako delujejo druibenopoliticne organizaclje?
V zadnjem casu je zlasti Socialisticna zveza zelo delavna in
organizirana, •kar -se kaze v veliki
udelezbi na zborih in na dr ugih
sestankih, veliko !judi pa je tudi
neposredno vkljucenih v delo
ra~licnih komisiJ. Prebivalci tega

Novolit - vee momosti za zaposlitev in za delo domacinov
pri .i zgradnji sol. Zato se nam
tudi odmika »Solska invest.i.cija«.
- Ali mlad.i ostajajo doma na
kmetijah ali pa iscejo druge
m omosti na zaposlltev? Vemo,
da se je v preteklem obdobju
prebivalstvo s tega obmocja
mocno izseljevalo.
Povemo lahko, da zelo malo
mladiih ostaj a doma na kmetij ah.
Kmetujejo predvsem zenske, k.i
niso zaposlene in starejsi ob delu
v delovnih organizacijah. Od
ucencev, ki so letos koncali
osnovno solo, nihce ne ostane
na kmetijah. Pribllino polovica
jih gre v srednje, ost ali pa v
poklicne sole. Cistih kmetov skorajda ni, predvsem zaradi majhnili kmetij, ki nudijo premalo
za preZivljanje.

Idilicna podoba Bloskega jezera; se dosti neizkorisce.nih momosti za
razvoj turizma

obmocja vidijo, da je bilo v preteklih letih precej storjenega,
vidijo tudi perspektivo razvoja.
Vse bolj spoznavajo, da se morajo sami organizirati in da ne
gre samo pricakovati pomoc od
drugod.
Pri Zvezi komunistov so tezave z organiziranostjo in z iskanjem vsebine dela.
Tudi mladina je dokaj delavna,
zlasti na sportnem :in dru.Zabnem
podrocju (disco k1ub) in n ekoli:ko manj na kulturnem ter druZbenopol~ticnem podroeju. Premalo vsklajuje svoje delo z drugimi dru~benopolitiCnim.i organizacijami, kmecka mladma pa se
v to dejavnost skoraj ne vkljueuje. Zanimivo je, da j e mladina
v zadnjem letu osnovne sole, ki
je organi.ZJirana v aktiv, zelo delavna, nato .pa se nekako izgubi
in je ni vee cutiti.
- Kako ocenjujete delo delegacij?
Ceprav so dokaj delavne in se
redno sestajajo, se ubadajo s podobnimi tezavami kat drugod :in
zato teh tezav niti ne bi ponavljali. Preglavice nam delajo delegatska gradiva, ki so obsirna in
tezko razumljiva, pa se roki za
pripravo na skupscine so pogosto zelo kratJki. Vsaj na nekaterih podrocjih se ogrevamo za
posebne delegacije.
- Zanimivo j e va5e pobratenje s krajevno skupnostjo Gradisce iz Ljubljane. Kaksne oblike
sodelovanja ze imate?
Doslej smo imeli ze dvoje prijetnih in koristnih srecanj skupaj s KS Begunje in KS Cajnarje-Zilce. Nedavno je bila ustanovljena posebna komisija, ki jo

sestavljajo predstavniki vseh
stirih krajevnih skupnosti in ki
bo natancneje izdelala vse oblike
in moznosti sodelovanja. Pavedati velja, da nam je KG Gradisce ob gradnji ceste tudi financno pomagala, nudi pa nam
tudi strokovno pomoc pri organiziranju nasih dejav.nosti.
V tem pri1etnem razgovoru
smo se dot aknili se mnogih dru-

gih stvari, o katerih pa zaradi
omenjenega prostora zal tokrat
ne moremo pisati.
Nedvomno delo te krajevne
skupnosti prica, kako je mogoce
z zavestno organiziranostjo in
prizadevnostjo dosti storlti. Zato
lahko upraviceno priCakujemo,
da bo Bloska planota se naprej
doiivljala novi razcvet in razvoj.
Razgovor pripravila
B. Levee in F. Sterle

»Zametek« otroskega vrtca v No vi vasi

lzgradnia Sportnih obiektov
Zapostavljanje problemat4ke telesne kulture v preteklem obdobju
je ustvarilo v tej dejavnosti velike praznine na vseh podrocjih, predvsem pa, kar zadeva objekte, strO'kovne kadre in financiranje. Zastavljenih programov ne bo mogoce uresniciti, ce ne bomo ustvarili
osnovnih pogojev za njeno delovanje.
Med osnovnimi pogoji so prav gotovo na prvem mestu telesnokulturni objekti. Ce nimamo objektov za vzgojo, vadbo, tekmovanje in
rekreacijo, so vsi programi brez uspeha.
Porabniki telesnokulturnih objektov so razdeljeni v tri kategorije:
I. vzgojnoizobrazevaine in vzgojnovarstvene ustanove,
II. osnovne telesnokulturne organizacije,
III. obcani v temeljnih in v ·krajevnih skupnostih.
Iz tega lahko ugotovimo, da v okviru obcine nobena kategorija
nima dovolj povrsin, vsekakor pa so na najslabsem obcani, ki praktieno nimajo nobenega ta:ksnega objekta.
Zaradi omenjenih ugotovitl:ev je temelj-na telesnokulturna skupnost
Cerknica pripravila program izgradnje telesnokult urnih objektov v
nasi obCini do leta 1985. Po omenjenem programu ibi do leta 1985
izgradili naslednje objekte:

1. Sportno rekreacij ski center
KS Stari trg
a) atletska povrsina
b) zelene povrsine
2. Sportnorekreacijski center
KS Cerknica
a) 5olska igrisca pri
osn ovni soli
b} obcinski rekreacij slci
center
I. faza izgradnje
II. faza izgradnje
3. Sporl'no rekreaoijski center
KS Nova vas
a) a1letski program
b) zelene povrsine
c) asfaltno igrgce
4. Sportno rekreacijski center
KS Begunje
a) atletski program
5. Sportno rekreac.ijski center
KS Cajnarje-Zilce
a) asfaltne povrsine
b) zelene povrsine
6. Sportno rekreacijski center
KS Rak.ek
a) atletski progr am
b) asfaltne povr5ine
7. Sportno r ekreacijski center
KS Grahovo
a) atletsk!i p rogram
b) asfaltne povrsine

Povrsina
v m2

Leto izgradnje

vednost
v 000 din

1.755
7.848

1978
1978

1.000

1.755

1978

200

7.848

1978
1985

2.000
750

1.430
1.904
986

1980

1.000

1.180

1979

500

572
1.904

1978
1978

800

1.430
986

1980

1.000

1.430
986

1982

1.000

Ker teh objektov zaradi sedanjega nac1na zdrl!Zevanja sredstev za
telesno kulturo ne moremo izgraditi, se obracamo na delavce, da bi
s svojimi sredstvi, namenjenimi za izgradnjo poCitniSkih domov in
rekreacijo, sofinanckanja za izgradnjo teh centrov.
Sportno rekreacijski centri krajevnih skupnosti so predvideni ob
sedanjih osnovnih solah, kar je v skladu z veljavnimi urbanisticnimi
predpisi obcine Cerknica. Delavcem predla:gamo, da bi s sredstvi, na·
me.njenimi za poCi·t niske domove in rekreacijo, izgradili telesnokulturne objekte v obcini. Povedati je treba, da so t a sredstva v vecinl
delovnih organizacij neizkoriScena in za delavce ne predsta'Vlj ajo dodatnih obremeni:tev in jih v nicemer denarno ne prikrajsaj o. Odloeiti
se moramo, a:li bomo sebi in nasim otrokom ustvarili pogoje za zdrav
nacin Zivljenja od rane mladosti do pozne starosti.
Pobudo za ta:k naCin sofinanciranja izgradnje je dala TTKS Cerknica, podprli pa so jo tudi obcinski svet, Zveza sindikatov in predsedniki osnovnih organizacij sindik;ata.

S. Zidar
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Splosna in skupna poraba. letos_

NASI LJUDJE
Mara KEBE dela pri nas SJkoraJ devetindvajset let in je nasi
delovni organizaciji ostala zvesta
v dobrem in slabem. Tako dolgo
deJa na Hrestu le se nekaj delavcev Skupnih dejav:nosti.
Rodila se je v Begunjah, v stevilni ·kmecloi drui.ini. Ker je bila
med sedm.imi otroki najrnlajsa,
so jo domaci skusali obvarovati
trdega kmeckega dela. Vpisali
so jo v mclcan-siko solo na Rake·
ku, ki jo je po Stirih letili uspesno koncala. s studij em je nadaljevala na trgovs·k i soli v Ljubljani. Po dveh letih solanja pa
ji je umrla mama. Zato se je morala vrniti domov in poprijeti za
go~odinj stvo.
V marcu 1949.leta se je zaposlila pri Lesno industrijskem
podjetju Cerknica kot se je Jtedaj
imenovala nasa delovna organizacija. Sprva je delala na fag:i v
Begunjah, cez kaksno leto pa se
je znaS<la v komercialnem oddelku tedanje direkcije podjetja. V
prodaji je delala vse do leta
1963. Od ta:krat napTej je v racunski slu2bi. s prodajo pa je i.e
vedno nekako povezana, saj se
ukvarja predvsem s kreditiranjem izvoza in s potroSniskj.mi
krediti.
Ko sem jo poprosi-1, naj kaj
vee pove 0 prehojeni zivljenski
poti, je Mara tpovedaia:
»0 svojih zgodnjih letih nimam mnogo povedati. zivela sem
podobno •k ot dosti drugih. v solo na Rakek sem oSe vozi-la s kolesom, dostPk.rat, zlasti po11imi,
pa sem morala to pot prehoditi
pes. Ucila sem se ·r ada. Zelo sem
si zelela, da bi studij nadaljevala, toda kaj, •ko mi teg;a ~~me
re niso dopuscale. NaJtezJa so
bila leta po rnamini smrti, ko
sem morala prevoz:eti vsa zenska
opravila na kmetiji, ceprav mi
je bilo tedaj komaj osemnaj.st
let.«
- Kaj pa delo v podjetju?
,redaj delo ni b.Ho tak5no kot
smo ga zdaj vajeni. Ce sern i.e
rek:la, da sem delala v kornerdali, to se ne porneni, da sem
opravljala samo kornercialne posle. Poprijeti je bilo treba za
vsako delo, ce je bil.o v skladu
z delovnim mestom ali ne. Poleg
tega smo morali delavci iz pisarn pomagati tudi pri graditvd
tovarne. Ko so gradili prvi del
tovarne pohistva v Cerknici, vern,
da smo morali pet do osem ur
na teden pomagati zidarjem.
Tudi delovni cas se je veakrat
raztegnii v pow.e nocne ure: Ce
je bilo potrebno, smo dela:h tudi ob nedeljah. Pomagali oSmo
tudi pri obnovi Tovarne pohistva
Cerknica in Tovarne pohiStva
Martinjak po obeh poz~h. Betonirali smo med delovrum casom in po nj em.
Mlajse bi rada spomnila, da
smo imeli dolga leta zaradi velikih vlaganj v Jzgrad.njo tovarn
neverjetno nizke osebne dohodke. Dos<ti delavcev je takrat zapustilo podjetje in slo delat drugam, kjer so manj vlagali in vee
zaslui.ili. Nazaj so se vrnili sele,
ko so se pri nas razmere izboljsale oziroma, oko je vlozeni denar price! dajati sadove. Zato

Iz Tovarne pohistva Cerknica

;nenlr?. da sedanji nacm nagraJevanJa minulega dela verjetno
ni povsem pravicen. JubHejne nagrade pa so tako poredke (vsakih deset 1et) in razmeroma nizke, da jih ne moremo steti za
ustrezno dopolnilo nagrajevanja
poprejSI1jega dela pri nas.<<
- Kaj pa delovni odnosi? So
bHi v prejsnjih letih •b oljsi?
»Tega ne morem z gotovostjo
reci. Upostevati je treba, da so
zdaj razmere drugacne. Delovna
organizacija je mnogo vecja kot
prej, prav tako tudi skupne dejavnosti. Zato se je podrocje dela vsakega posame?Jnika moeno
zozilo. Nase delo se zdaj manj
prepleta, pa se med seboj tudi
manj poznamo. V splosnem pa
se mi zdi, da smo prej cutili
vecjo pripadnost •k olektivu in so
nas bolj kot sedaj sk.rbeli poslovni rezul.talti vsake tovarne. To
nas je nekje vezalo, zato smo si
bili blizja."
- Kako pa gledas na razvoj
samoupravljanja? Si kaj sodelovala pri tern?
»Samoupravni odnosi so se z
leti poeasi sprerninjali. Iz leta
v leto raz'iiike niti niso bile ta:ko
opazne. Ce pa gledam vsa leta
nazaj, pa vidim, da je napredek
ogromen. Prvo leto smo delali
se po direktivah iz Ljubljane.
Kasneje je to vlogo imela nekdanja direkcija. Pocasi pa so se delavci tovaPn v skladu z druzbenim razvojem osamosvojili. Zdaj
sami odloeaJo o svojem delu
in o rezultatih dela.
Sarna sem bila veckrat irzvoljena v organe delavskega samouprav.Jjanja. Delala .sem tudi v
sindikatu. Pred leti sem bHa skoraj dve mandatni dobi tudi clan
zbora proizvajalcev obCinsoke
skupscine. Reci moram, da mi
je bilo vcasih na sejah kar malo
nerodno, saj sem bila vee kot
dve leti v tern organu edina zenska.«
- Ali se kaj ·s odelujes v organih upravljanja? Kako delavci

J

Skupnih dejavnosti uveljavljajo
svoje pravice s tega podrocja?
»Trenutno sem clan odbora samoupravne deiavske kontrole
SkU!pilih dejavnosti. Menim, da
smo clani tega organa se vedno
premalo delavni in prodorni pri
izpo.lnjevanju svojih obveznosti.
Zato samoupravna delavska kontrola kar ne more odigrati svoje
vloge. Res pa je, da je delo v
tern organu veOkrat .t ezavno, kar
je samo po sebi razumljivo.
Menim, da bi morali delavci
Skupnih dejavnosti pri sprejemanju samoupravnih odloCitev ibolj
sodelovati. Dogaja se, da na zborih delavcev ne da bi dovolj vedeli, kaj in brez pravega sodelovanja v razpFavi sprejemamo
pomembne sklepe. Kasneje, ko
pride do izvajanja teh sklepov,
se pa jezimo.«
Sedaj zivi Mara v Cerknici,
kj er sta si z mozem zgradiia
skromno hisico. Zelo rada ima
roze; prav sedaj je okoli hise vse
v cvetju. Ko sem jo ·poprasal
se p o osebnih zeljah, ni bila dolga. Dejala je, da zeli kolektivu
kar najboljse poslovne -rezultate,
sebi pa razumevanje in zdravje
v drufini. To, oboje, pa zelimo
tudi mi. Zlasti drugo ne samo
Mari, temvec vsern, se posebej
pa vsem dolgoletnim clanom kolektiva.
V. znidarsic

Koncem letosnjega maja je
koordinacijski odbor za druzbe
ne dejavnosti pri Izvrsnern svetu skupscine obcine Cerknica poslal v javno r3.2lpravo dn v sklepanje samoupravne sporazume
o temeljlih planov samoupravnih
interes.nih skupnosti s podrocja
drui.benih dejavnosti za odbobje
1976-1980, ki se nanasajo na:
- izobrazevanje (osnovnosolsko),
- zdravstveno varstvo,
- socialno skrbstvo,
- kulturo,
- telesno kulturo,
- zaposlovamje,
- u smerjeno izobrai.evanje,
- raziskova.lno dejavnost,
- pokojninsko in invilidsko zavarovanje,
- starostno zavarovanje kmetov,
- varstvo pred pozarom,
- izgradinjo sportnih objektov.
DOtkaj obseino gradivo je bilo
posredovano poslovodnim organom, predsednikom delavskih
svetov, sindikata in vodjem delegacij, ki naj bi bili zadolZeni,
da arganizirajo javno razpravo
tako, da bodo ti samoupravni
sporazumi tudi ustrezno sprejeti v dolocenem roku.
Ob vsem tern tpa bi veljalo
opozoriti predvsem na tri. bistvene problerne:
1. Ob podaljllanju razprave o
splosni in skupni porabi je bllo
porabljenih ogromno besed o
tern, kako naj splo~na in skupna
poraba nara5cata poeasneje kot
narodni dohodek, kar je tudl za.
crtano v letomji gospodarski resoluciji. Cilj tega naj bi bila razbremenitev gospodarstva in seveda s tem tudl nara~eanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Po primerjalnih izracunih
temu ni tako, pac pa se v absolutnih zneskih, ki ~ vedno temeljijo na osnovi bruto osebnih dohodkov in le delno na dohodku,
ti stro~ki povecujejo primerjalno
z letom 1976 od 16 odstotkov pa
tudi do 71 odstotkov. Ce primerjamo samo Tovarno pohi§tva

Klub samoupravljalcev Se ni zaZivel
0 delu in o spremljajoCih teiavah kluba samoupravljalcev smo
spregovorili z Milanom Strletom, predsednikom skupscine kluba
samoupravljalcev, Alojzem Otonicarjem in Filipom :lagarjem, predsednikom in sekretarjem obcinskega sindlkalnega sveta ter z Jozetom
Frankom, sekretarjem obCinske konference Zveze komunistov.
Zastavljeno jim je bilo naslednje vpra5anje: »Zakaj klub samoupravljalcev lie ni zaiivel tako kot smo se v programskih izhodiScih
ob ustanovitvi kluba dogovorili?«

Milan Strle: Ugotovim lahko,
da so bile opravljene zacetne aktivnosti, ki so pravzaprav organizacijosko-formalnega znacaja, vendar pa pomenijo osnovo za delo
na tern podrocju. Sprejeli smo
okvirni program izobrai.evanja,
ki je bil v javni razpravi in so ga
ob ustanovitvi lcluba delegati dokoncno sprejeli.
Izvoljen je bil izvrsni odbor,
ki je price! z delom. Najprej je
bilo potrebno odpreti ziro raeun
in lahko tuili z zadovoljstvom
ugotovimo, da sredstva od temeljnih organi.z acij dokaj redno

prite:kajo. Seveda je opaziti nekatere slabosti v dosedanjem
delu. Predvsem ni cloveka, ki bi
se .p oklicno ali volontersko (poudarek je na volornerskem delu)
ukvarjal in delal oziroma usklajeval delo. Najprej je l?i1o zamisljeno, da bi delo temeljilo na
Delaw;ki univerzi, vendar se na
tern podrocju stvari ne premaknejo.
Ce ni druge primeme ustanove, mislim, da bi moral sindikat
predstavljati tisto gonilno sHo,
ki bi zagotavljala normalno in
uspesno delo. Seveda bi moral
mimo sind.ikata pokazati vecjo
dejavnost izvrsni odbor kluba.
Nikakor ne smemo biti prevec
crnogledi; saj srno z delom sele
zaceli. Verno, da v zacetlru nobena stvar ne teee idealno. Mislim, da ima klub samoupravljalcev izredino pornembno vlogo
pri osvescanju delovnega cloveka, pri u sposabljanju delega:tov
in da je torej potrebna le se vecja, bolj zagnana akcija vseh subjektivnih sil, pa bodo tudi uspehi na tern podrocju drugaCni.
Alojz Otoniear, Filip Zagar: Zacetne tezave so predvsem posledica tezav s kadri. Ni cloveka, ki
bi volonters-ko opravljal funkcijo
usklajevalca dejavnosti in ki bi
bil nosilec ter pobuctmk dela.
Ob tern je opaziti vse premalo
pobud iz delovnih organizacij, ki
bi morale postati glavni dejavnik
pri zbiranju potreb, da bi klub
resnicno opravljal tiste dejavnosti, ki jih zdruzeno delo ·p otrebuje. Ugotavljamo, da. irnamo

okvimi program, ki pa ni razclenjen. Na pretekli seji izvrsnega odbora smo se dogovorili, da
je potrebno do jeseni pripraviti
konkre1!ni program izobra:Zevanja, ki mora temeljiti na resnicnih potrebah z.druzenega dela. To
pa so v tern trenutku nedvomno
vprasanja v zvezi z uresnicevanjem zakona o zdrufenem delu,
pa tudi potrebne usmeritve v
zvezi z volitvami v skupscine in
organe upravljan ja.
Joze Frank: Zavedati se moraroo, da so delov-ni ljudje iz temeljnih organizacij hitro dojeli
vlogo klubov samol.llpravljalcev.
Posledica tega se je pokazala v
pristopu h ·k lubu in v p.o ravnavanju finanonih obveznosti. Prispevana financna sredstva pa morajo biti seveda opravicena, kar pomeni, da je potrebno zdruZenemu delu nuditi tisto, kar od kluba pricakuje. Potrebno je torej
priceti z drui.benim izobrai.evanjem, za kar pa je potrebno imeti izdelan program dela.
Po drugi strani je opaziti, da
so sedaj v temeljnih organizacijah dvignili rake nad druzbenopolitiCnim izobrazevanjem ter
usposabljanjem delegatov in pricakujejo, da bo vse delo na tern
podrocju opravil klub samoupravljalcev. Jasno je, da so taksna mnenja napacna in da po
nepotrebnem vnasajo zmedo na
podrocju izobrai.evanja.
Iz povedanega lahko povzamemo, da se stvari premikajo in da
bomo najkasneje v jeseni lahko
ze videli neposredne rezultate v
obliki posameznih izobrafevalnih
programov. Dolinost nas vseh v
zdruienem delu pa je, da dajemo
stalne pobude in da zagotavljamo normalne pogoje za uspe§no
delo kluba samoupravljalcev.

D.Frlan

Martinjak, se ta znesek poveca
za okrog 400.000 din, kar pa je za
proizvodnjo ogromna dodatna
obremenitev.
2. Vsa prizadevanja, da bi bill
splollna in skupna poraba odvisni od ustvarjenega dohodka in
ne od brutto osebnih dohodkov,
so s temi sporazumi praktieno
zanikana. Ob dogovarjanju takih
stalisc vsekakor ne bo prislo do
tega, kar nacrtuje zakon 0 zdruzenem delu - namrec, da bodo
tudi porabniki teb sredstev vsaj
nekoliko razmi.§ljali in tudl ustvarjaJno prlspevali za cimvecji
dohodek. Proracunski sistem, ki
naj bo do leta 1980, teh vprasanj ne bo premaknil z mrtve
tocke.
3. Ne nazadnje pa je potreben
druibene krltike tudi nacin deJa
samoupravnlh interesnih skupnosti. Polnih pet mesecev je bilo
potrebnih, da se nekje prlpravi
gradivo o katerem naj bi odlocali
deJavci, ki zdru!ujejo svoje delo
in sredstva za splosno in skupno
porabo. Delavcem pa je bllo dano na voljo 15 dni, da o vsem
gradivu razpravljajo in sklepajo.
Spra5ujemo se, kje je usklajevalni postopek in kje so povratne informacije od proizvajalcev
do skupscin. Mislim tudl, da bi
bilo zelo korlstno, ce bi predlagalci posredovali gradivo v kratkih povzetkih in v pravem sJovenskem jeziku, kajti le tako homo za~li koncno odlocati o re·
zultatih svojega deJa in tudi de·
Jegatski sistem bo zacel delovati
kot bi moral.
J.Mele

Vsakoletni
obracun
dela
ZAKUUCEK POUKA NA TEHNISKI SREDNJI SOLI ZA LESARSTVO
Letos je koneala solanje na
tehniski lesarski soli v Cerknici i.e peta generacija lesarskih
tehnikov. Samo osemnajst jih je
bilo, kar je bil najmanjsi razred
doslej. Cetrti razred so vsi uspesno koncali, med njimi Franc
SPAREMBLEK in Ivan TROHA
z odlicnim uspehom, pa sta bila
oproscena opravljanja zakljucnega izpita. To sta doslej tretji ~n
eetrti odlicni u cenec na soli.
Ostali so v dneh od 16. do 21.
junija opravljali zakljuene izpite.
Eden je zakljucni izpit opravil
z odliC:nirn uspehorn, sest s prav
dobrim, stirje z dobrim uspehom, pet ucencev pa bo moralo
v avgustu opravljati popravne izpite iz slovenskega jezika ter novejse zgodovine narodov Jugoslavije in samoupravljanja s temelji marksizma. Nasploh so ucenci pokazali solidno tehnicno znanje, v druzboslovnih predmetih
pa slabse. Temu je krivo premajhno stevilo ur, pa tudi ne
najbolj kontinuiran pouk, se posebej pri slovenskem jeziku.

Kar enajst ucencev se je odloCilo nadaljevati studij na viSjih in visokih solah. Studijske
smeri so zelo raznolike; od strojnistva, elektrotehnike, ekonomije in varnosti, se najmanj pa le·
sarstva. To je za BREST sprejemljivo in v skladu s kadrovskimi nacrti.
Tudi tretji letnik je bil uspesen, saj so vsi ucenci izdelali
razred. Za njih bodo pocitnice
neskaljene. En rnesec bodo .preziveli na praksi v proizvodnjl in
prilpravi dela, drugi mesec pa po
svojih zeljah.
F. Tursic
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BREST ZNOVA
LETOS ZE PETA ZMAGA NA LESARIADI
Osme sportne igre delavcev lesne industrije in gozdarstva so
znova dokazale, da so ena izmed najvecjih tovrstnih prireditev, velika manifestacija delavske telesne kulture, predvsem pa vsakoletni
obracun in dokaz, kaj nase delovne organizacije cez vse leto prispevajo za razvoj organizirane rekreacije delavcev, kar je tudi eden
izmed pomembnih dejavnikov pri prizadevanjih za vecjo produktivnost dela.
Na letosnji lesariadi, ki je bila 17. in 18. junija v sportnem parku
na Kodeljevem v Ljubljani, je sodelovalo ze 53 delovnih organizacij
z okrog 2000 sportnikov in sportnic. Naj ze takoj omenimo, da je
bilo letos prvic v okvir te prireditve vkljuceno tudi tekmovanje
gozdnih delavcev - sekacev, na katerem je zmagalo GG Novo mesto
pred GG Nazarje in GG Postojna.
BREST je dosedanjim stirim dodal se peto lovoriko in je tako
doslej dalec najuspesnejsi udelezenec teh tekmovanj.
DOBRSEN DEL TEK.MOVANJ
2E V PETEK
Pravzaprav se je letos tekmovanje zaradi velikega stevila sodelujocih pricelo ze v cetrtek z
zenskim kegljanjem, vecina tekmovanj pa je bila v petek, tako
da so za soboto ostali le se sklepni obracuni. To je podobno kot
prejsnja leta razbrlo enovitost
iger, ve.ndar si je drugaeno organizacijsko obliko tekmovanja ob
toliksnem S:tevilu nastopajocih
teZko zamisliti.
Tokrat je bil petek za nase
ekipe zelo uspesen tekmovalni
dan in je bilo glede na doseiene
rezultate ze moe sklepati na visoko koncno uvrstitev.

SREBRO -

SAHISTKE

Po lanskem neuspehu se je
zenska sahovska ekipa - ceprav
brez pravih priprav - znova povzpela k vrhu. Ob enem samem
ekipnem porazu so mlade sahistke zasedle odlicno drugo mesto.
Vrstni red (9): 1. Slovenijalestrgovina, 2. BREST, 3. Elan itd.

u

Vrstni red (40): 1. GG Postojna 852, 2. Stol 851, 3. Meblo 841,
4. BREST 825 itd.
Posebej moramo poudariti, da
sta moska in zenska strelska ekipa dosegli najboljsi skupni rezultat med vsemi sodelujocimi in
si tako prvic priborili dragoceni
prehodni pokal, ki ga daje Strelska zveza Slovenlje.
NOVI VZPON NOGOMETASEV
Po nekajletnem zatisju so nasi
nogometasi spet igrali vidno vlogo med najboljsimi. Po na,pornih
petkovih in sobotnih tekmah (ob
najhujsi vroCini) so se uvr·s tili
v najboljso cetverico. To je nedvomno izreden uspeh, ki bi bil
zaradi solidne in borbene igre v
obrambi z u cinkovitejsim napadom morda lahko se vecji.
Vrstni red (40): 1. Slovenljalestrgovina, 2. Inles, 3. Jelovica, 4.
BREST itd.

Strelci so (skupaj s strelkami) letos p.rvic osvojili tudi pokal Strel·
ske zveze Slovenije
bile tedaj najboljse, pa so jib
nato vse naslednje ekipe »lovile«.
Najboljsa med nasimi je bila
Jankoviceva (195 k egljev).
Vrstni red (24): 1. Novoles 1075,
2. Maries 1065, 3. Stol 1057, 4.
BREST 1056 itd.

so uvrstitev, saj se jim je uspelo
prebiti v finalno skupino, v kateri so bili zelo soli<lni, sesti in
tako prispevali lep obol k skupnemu sestevku v koncni uvrstitvi.
Vrstni red (24): 1. Stol, 2. Mar·
les, 3. Elan . . . 6. BREST itd.

~E ENO CETRTO MESTO NAMIZNI TENIS (2ENSKE)

Igralke namiznega tenisa, ki so
lani izredno prijetno presenet.ile
z drugim mestom, tudi letos niso razocarale. Premocno so zmagale v svoji skupini in na koncu
osvojile odlicno cetrto mesto.
Vrstni red (15): 1. Lesna, 2.
Elan, 3. Liko, 4. BREST itd.

PRIJETNA OTVORITVENA
SLOVESNOST
Kratka, a pri-srcna otvoritvena
slovesnost je bila na sobotno jutro v sportni dvorani na Kodeljevem. Sportniki v iivo pisanih
oblacilih, nastop sport!J1ih plesalcev in sodelovanje miliCnikovkadetov - vse to je ustvarilo prijetno in pricakujoce tekmovalno
razpolozenje.
Po uvodnem nagovoru predsednika organizacijskega odbora
Emila Suiitarja je spregovoril
Janlw Goles, predsednik republiSkega odbora sindi:kata delavcev lesne industrije in gozdarstva, kJi je med drugim orisal
prizadevanja sindikata za organizirano rekreativno-sportno dejavnost delavcev in posebej poudaril pomen letosnjega tekmovanja, ki je sodilo v okvir proslav pomembnih jubilejev.
Se drlavna himna, dvig zastave lesariade in tekmovalci so se
razkropili. po tekmovaliscih za
cim boljsimn uspehi

AVR

SMOLA ODBOJKARIC
Odboj-karicam jo je ireb tudi
letos grdo zagodel, saj jib je
uvrstil v skupino z lanslQimi m
letosnjimi zmagovalkami. Nedvo-

Nase sahistke- presenetljivo dobre
STRELKE VZTRAJNO
PRI VRHU
Strelke nas niso se nikoli razocarale, pa so tudi letos dosegle
se boljsi x-ezultat kot lani in tudi boljso uvrstitev - s tretjim
mestom so si priborile bronasto
plaketo. Tudi njihovi vedno zanesljivi nastopi so posledica rednega dela. Najboljsa posameznica med nasimi je bila Tursiceva
(161 krogov).

2enska strelska vrsta tudi letos
na vrhu
MOSKI NAMIZNI TENIS KOT LANI
Tudi igralci namiznega tenisa
so z borbeno in ucinkovito igro
zmagaH v sicer te2Jki skupini.
Kasneje jim je za se boljso uvrstitev le zmanjkalo moci.
Vrstni red (27): 1. Javor, 2.
Liko, 3. Lesnina ..., 7. BREST
itd.
Borbeni nogometasi -

nase prij etno prese1iecenje

KEGLJACICE ZA LAS »SAMO«
CETRTE
Da tudi zensko kegljanje napreduje, izpricuje dejstvo, da so
nase tekmovalke z boljsim 'I'ezultatom kot lani zasedle >>le« cctrto mesto (lani drugo). Imele so
tudi smolo z zrebom, saj so -t ekmovale ze na cetrtkov vecer in

mno bi po svoji pri:kazani igri in
kvahteti ob .drugacnem zrebu
dosegle znatno boljso uvrstitev.
Vrstni red (15): 1. GLIN, 2.
Lesna, 3. Novoles . . . 5. BREST
SAHISTI - NAJBOLJE DOSLEJ
Nasi sahist i so z borbeno igro
dosegli letos svojo doslej najbolj-

Najvec veselja so nam letos
priredili kegljaci, ki so v petkovem nastopu zanesljivo zmagali
z rekordnim stevilom podrtih
kegljev. Nedvomno je to posledica vnaprejsnjih rnnozicnih tekmovanj v okviru delovne organizacije in daljsih skrbnih priprav. V ekipi ni bilo slabega moza, najboljsa med dobrimi pa
sta bila Franc Gornik (249 kegljev - drugi najboljsi rezultat
lesariade) in Franc Strukelj (218).
Vrstni red (43 ekip): 1. BREST
1292, 2. GG Postojna 1285, 3. ZK
GP Kocevje 1258 itd.

L____

Balinarji so v ne prevec tezki
skupini pribaHnali eno zmago in
en poraz in se tako se kar solidno uvrstili, a nize kot smo prica:kovali.
Vrstni red (23): 1. Stil, 2.GG
Postojna, 3. Javor ..., 16. BREST
itd.
NAJSLABSE SO SE ODREZALI
ODBOJKARJI
Ob uvrstitvi nasih odbojkarjev
lahko recemo le: vaino je sodelovati . .. Igrali so sicer borbeno,
vendar so pokazali prema~o
uigranosti i.n znanja, pa so sc
znova znasli na dnu.
Vrstni red (21): 1. Lesna, 2. GG
Bled, 3. Maries ..., 19. BREST

Otvoritvena slovesnost letosnje lesariade
ZLATI KEGLJACI

BALINARJI NEKOLIKO
RAZOCARALI

Vrstni red (20): 1. Maries 479,
2. LIP SI. Konjice 463, 3. BREST
457 itd.

itd .

STRELCI TUDI LETOS CETRTI
Med strelci je vsako leto konkurenca hujsa- vee sodelujocih
in boljsi rezultati. Nasi, ze prislovicno zanesljivi strelci so letos nastreljali 10 krogov vee kot
!ani, vendar je to zadostovalo
»le« za ponovitev lanske uvrstitve - odlicno cetrto mesto. Najboljsi posameznik med nasimi je
bil Franc Mahne - 174 (cetrti
rezultat lesariade).

BREST ZNOVA ZMAGOVALEC
Tekmovanja so se iztekla ze
sredi sobotnega popoldneva. PreosWa sta le se sklepni obracun
tekmovalnih doseZkov in razgla·
sitev najboljsih.
Petkova
predvidevanja
in
)>predracuni<< so se uresnicill:
BREST je znova zmagovalec s
Zenska kegljaska ekipa (letos samo cetrte)

(Konec na 7. str.)
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(Nadaljevanje s 6, strani)

Tudi letos drugi

prepricljivo prednostjo pred Meblom in Marlesom. V na~em taboru je bilo seveda veselo in je
povsem r azumljivo, da so na~i
tekmovalci iz pokalov srknili
kapljico ali dve in poskocno zarajali ob veseli glasbi.
V prvi deseterici je bilo le nekaj manj~ih premikov. V vrhu so
ostale vecje delovne organizacite, tiste, ki posveeajo vee skrbi
organizirani ~portni rekreaciji in
imajo zato momosti, sestaviti
kvalitetne ekipe.

TRADICIONALNI SPORTNI c E TVEROBOJ
Na tradicionalnem cet ver oboju Lama - Titan - Kovinopla stika
- BREST so se stevilcno mocne ekipe pomerile v streljanju, DO·
gometu, kegljanju , krosu, namiznem teuisu, odbojki in sahu.
Izidi:
Streljanje - zenske:
1. Brest
2. Titan
3. Kovinoplast~ka
4. Lama

USPEH ZAVEZUJE

Streljanje - molli:
1. Titan
2. Brest
3. Lama
4. Kovinoplastika

Tudi ob Ietosnji zmagi se nehote vsiljuje vpr~anje, v cern je
skrivnost dosedanjih Brestovih
uspebov. Ze beien pogled v rezultate kaie, da so bili doseieni
najvecji uspehi v tistih panogah,
v katerih je pri nas na jvecja
mnoZicnost in v katerih redno
vadljo in tekmujejo cez vse le·
to. Jasno je, da je mogoce iz
mnozice tekmovalcev iz temeljnih organizacij in iz Skupnih dejavnosti n ato sestaviti tudi kvaHtetno selekcijo.
Tak~na ugotovitev nedvomno
nakazuje tudi na~o prihodnjo
usmeritev organizirane rekreacije delavcev. Predvsem je treba
organizirati ~portno rekreacijo
po TOZD in tekmovanja med njimi, uspehi na tekmovanjih n a
ygjih ravneh pa bodo Ie logicna
posledica mnoZicnosti. Tako bo
~portna rekreacija postala nepogre~ljivi del na~ega vsakdana,
s ~portnimi uspehi pa homo lahko tudi v pribodnje dostojno zastopali na~o delovno organizacijo
navzven.

Nogomet:
1. Lama
2. Kovinoplast:ika
3. Titan
4. Brest
Kegljanje - zenske:
1. Titan
2. Brest
3. Lama
4. Kovinoplastika
Kegljanje - mo§ki:
1. KovinoplastJika
2. Brest
3. Titan
4. Lama
Kros - .Zenske:
1. Kovinoplastika
2. Lama
3. Brest
4. Titan

Namizni tenis - zenske:
1. Kov-inoplastika
2. Brest
3. Titan
4. Lama
N amizni tenis 1. Titan
2. Kovinoplastika
3. Brest
4. Lama

mo~ki:

Odbojka:
1. Td:too
2. Kovinoplastika
3. Brest
4. Lama
Sab :
1. Kovinoplastika
2. Titan
3. Lama
4. Brest

E kipoa uvrstitev:
Kros - mo~ki:
1. Brest
1. Titan
2. Kovm oplastika
2. BRE ST
3. Titan
3. Kovinoplastika
4. Lam a
4. Lama
Tradic.ionalno sreea:nje med temi organizacija mi se vsako leto
krepi in izpopolnjuje po kvaliteti in ~tevileno, saj je iz vseh ~tirih
podjetij nastopilo vee kot dvesto tekmovalcev in tekmovalk delavcev, ki so spozna li pomen ~portne dejavnosti.
Letosnji o rganizator Lama Dekani je sportno srecanje organiziraJ brezhibno.

PRIHODNJE LETO
V CERKNICI?
Tak~en mednaslov smo zapisali ze Iani. Ob zakljucku leto§nje lesariade je v svojem sklepnem nagovoru predsednik organizacijskega odbora nedvoumno
vzkllknil: »Na svidenje prihodnje leto v Cerknici!«
Prlpomniti velja, da za ta vzklik ni imel osnove v uradno iz.
rafeoem staliScu oziroma privoIitvi na~e delovne organizacije.
Vsekakor pa so v njem izraiene
zelje republl~kega odbora sindikata delavcev lesne industrije in
gozdarstva ter tekmovalcev §tevllnib delovnih organizacij, ld
jim je Iesariada, organizirana
pred Ieti v Cerknici, ostala v najlep§em spominu.
Vsekakor bi velj alo o teh zeljab resno razmisliti. Preden damo dokoncen pristanek, moramo
temeljito pretehtati, all imamo
ob toliksnem §tevilu tekmovalcev (nad 2000) moznosti izpeljati
tebnicno plat tekmovanja (objek·
tl, kadri in tako naprej). Organi·
zacija tako velikega tekmovanja
je velikanska obvemost, ld terja
mnogo prizadevanj, dela in nenebnega iskanja novlh re§itev.
Za sedaj torej lahko samo zakljucimo: prihodnje leto v Cerknicl?
B . Levee

Trim liga v Loski dolini
Spomladanski del lige v malem nogometu j e bil konean 19. junija. V zaclnjem kolu je bilo n ekaj razbulj,i-vih srecanj, posebno
na igr iSeu v Kozariseah, kjer sta igrala Iga vas in Stari t rg ter
Kozarisee in Markovec. Stari trg je po zelo razburljivem razpletu
premagal I ga vas z rezultatom 8:4, KozariSee, ki so bile do tedaj
na eelu lige, pa so z Markovcem podelili tocke. Rezultat je bil 2:2.
Tako je po zaclnjem kolu prise! v vodstvo Stari trg.
Ta del tek movanja je pokazal, da so vse ekipe napredovrule v tehnienem pogledu, pa t ucli v telesni ·pr-ipravljemosti. Tudi disciplina
igralcev je na sportni ravni, z nekateri.mi izjemami, ki pa niso plod
napacnega misij enja, ampak iivenosti.
Sodniki so se trudili, da bi vsako srecanje pripeljali kar se da
u spesno do konca in v vecini primerov so tuc!Ji uspeli.
Tu cli gledalci so prisli na sv0j raeun, saj j e bilo veliko lepih in
razburljivih dogodkov n a igriScih. Na tek.rni Loz : Kozarisce, se je
zbralo celo okrog 900 gledalcev.
lgra:lci imajo sedaj zasluzen odmor do 24. ju1ija, ko se b o zacelo
prvo kolo za pakal krajevne skupnosti Loska dolina. Jesenski del
t rim Jige se bo zacel 31. julija, pokal-ne tekme pa bodo med ligo.
Fina:le bo posveceno krajevnemu in obCinskemu prazciku 19. oktobru.
LE STV1CA OB KONCU SPOMLADANSKEGA DELA
1. Stari trg
12 11 0 1 88:24 22
12 10 2 0 59:10 22
2. Kozarisee
3. Loi
12 10 1 1 87:18 21
4. Pudob
12
7 0 5 35:26 14
12
7 0 5 50:46 14
5. lga vas
6. Markovec
12
5 3 4 40:37 13
7. Dane
12
6 0 6 20:32 12
8. Podcerkev
12
5 0 7 32:48 10
9. Visevek
12
3 2 7 17:29
8
12
3 1 8 20:56
7
10. Babno polje
11. Nadlesk
12
3 0 9 · 15:44
6
12
2 1 9 19:61
5
12. Vrlm ika
13. Tirole
12
1 0 11 19:66
2

SKUPNA UVRSTITEV
toeke
248
2. MEBLO Nova Gorica
218
3. MARLES Maribor
210
4. STOL Kamnik
202
5. LESNA Slovenj Gradec 199
6. GG Postojna
188
7. JELOVICA Skofja Loka 182
8. SLOVENIJALES 176
trgovina Ljubljana
176
9. LIKO Vrhnika
173
10. ELAN Begunje
160
11. K.LI Logatec
159
12 NOVOLES Novo mesto
147
13. JAVOR Pivka
132
14. LIP Bled
126
15. INLES Ribnica
119
16. GG Bled
118
17. LIP Slov. Konjice
111
18. GLIN Nazarje
109
19. LESNINA Ljubljana
109
20. LIPA Ajdov~cina
101
21. OPREMA Izola
96
22. SAVINJA Celje
23. ALPLES Zelemiki
89
87
24. TM Slovenj Gradec
82
25. LESONIT llir. Bistrica
ltd.
(Nastopile so ekipe iz 53 delovnih
organlzaclj).

Posameznice:
1. &lez (Lam a)
2. Modl:ic (Kovinoplasti:ka)
3. Mihelic (Kovinoplastlika)
4. Klancar (Brest) it d .
Posamemlki:
1. Kr~evec (Kovinoplastika)
2. Jakopin (Brest)
3. c~ (Brest) itd.

1. BREST Cerknica

+ 60
+ 49
+ 69
+ 9
+ 4
+ 3

-12
-16
- 12
- 36
-29
- 42
- 47

Trenu tno najbolj~i stre1ci:
34 golov - Mlakar Zlato (ST), 24 golov - Koeevar Dusan (L), 21
golov - Koeevar Beno (L), 19 golov - Tursic Rolando (IV), 16 golov- Zakovsek Borut (L) itd.
D. Ozbolt

KORISTNO ZA VSAKOGAR

Na~ fotoreporter je na leto~njllesariadi posnel vrsto posnetkov. Na
vrhu so na§i »zlati« kegljafl (pet F rancetov - stojtjo, pa ~e Vasja in
Tone)

Radiotelevizija Ljublj ana je v
sodelovanju z Anteno izdala posebno trimsko k.njiZico, namenj eno sirsemu krogu lljudi, lci jib
vsakod!nevni trim in rekreacija
zanimata in si zelijo vee praktienih i'n teoreticnih navodil.
Poleg vsebi.ne TTT oddaj je v
knjifuici vee zanimivih in ko:ristnih sestavkov, od katerih naj
omenimo samo nekat ere, saj bi

bilo navajanje celot:ne vsebine
preobsirno in prevec suhoparno.
Torej precej pouOn.e in zanimive SJIJ.oV'i. za bra.nje in za prakticno ul?orabo.
K.njiz1ca ima obl:iko in obseg
obieajne ANTENE dn stane vsega
10 clin arjev.
Priporocamo nakup, saj je
knjizica delezna cele vrste pohval.
P. Kovsca
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Devetdeset .let gasilstva v Cerknici
19. junija so gasilci prostov~ljne.g~ g~s~skega drus~~a Cerknica
praznovali 90-letnico drustva. V1sOk1 JUbileJ so proslavih s svecano
gasilsko prh-editvijo. Najvecja zelja, da bi ob tej prilo:Znosti dobili
tudi novo gasilsko vozilo, pa se jim tokrat zal se ni uresnicila.

Najvecja prireditev v nasem malem mestu preteklega meseca . .. Sarno se kaksen »Raney« vzburka nase (mlajse in zrele) obcane

~daj

zaor1• pesem 0 ...

Petstoletnici Loza je bilo posveeenih doslej ze nekaj kulturnih
prireditev, 4. julija pa so se v Starem trgu srecali otroski, mladinski,
mesani in moski pevski zbori nase obcine.
V slavnostnem mimohodu od
Blagovnice do priredi.tvooega mesta so prvi stopali najmlajsi pevci :iz :ruizjih razredov osnovn~h sol
iz Cerknice, 11. maja iz Grahovega, Jozeta Kranjca z Rakeka in
Heroja Janeza Hribarja iz Starega trga. Sledili so jim mladinski pevski zborJ osnov.nih sol iz
Cerknice, 11. maj iz Grahovega,
Tone Sraj-Aljosa iz Nove vasi in
J ozeta Kranjca z Rakeka. Za letemi so se raZVI1Stili moski pevski zbori Tabor iz Cerknice, iz
pobratenega Frama, Novolit iz
Nove vasi in iz S tarega trga ter
mesana pevs.ka zbora Heroj Iztok z Rakeka in Martin Krpan
iz Sivc.
Prisotne ljubitelje lepe pesmi
in vse nastopajoce je v imenu
Zveze kulturnih organizacij pozdravil tova:riS Franc Dolnicar, ki
je v svojem govoru poudaril pomen in vsebi.no dela teh organizaoij ter zakljucil uvodno mi·
sel z besedami: »Na1cljucje pa je
hotelo, da se praznovanje petstoletnice Loza proslavlja v jubilej-

nem letu, v letu praznovanja vseh
drzavljano.v Soaialisticne federativne .r epublike Jugoslav~je, to je
85-letnica rojstva tovarisa Tita,
40-letnica ipr:ihoda .t ovarga Tiita
na celo KPJ in 40-letnica ustanovitve KP Slovenije. Da pa bo
praznovanje lepse m prijetnejse,
smo organizirali srecanje pevskih zborov obcine Cerknica, da
nam bodo zapeli :in osvetlili spomine .. .«
In ze je pod pomladno SVO·
bodno nebo iz m:ladih grl donela
pesem Lepo je v nasi domovini
biti mlad. Ko so zamrli igrivi
otroski glasovi, so zapeli odrasli,
ki so se poslovili s skupno pesmijo Radovana Gobca: Pesem o
Titu. Za slovo je zaigral se harmoni•k arski orkester iz glasbene
sole Fran Gerbic z Rakeka.
Prireditelj je zborovodjem za
spomi.n in kot priznanje pokloIl!H sopek nageljnov in plaketo.
Pesem je utihnila Je na pri·
rcditvenem prostoru, v nasih
sraih bo se dolgo odmevalo prijetno srecanje nasih pevskih zboC. Levee
rov.

FILMI V JULIJU
2. 7. ob 20. ur.i in 3. 7. ob 16. uri- ameriski vojni film ZLOMUENA
KRILA.
3. 7. ob 20. uri - ameriSka krlrninalka UC:ITELJICA IN MAFIJA.
4. 7. ob 16. in 20. uri - ameriSki glasberu f,i,J.m JANIS JOPLIN.
7. 7. ob 20. uri- ameriska komedija BEDUINK.A V RIMU.
9. 7. ob 17. ur.i - risanke KONJIC:EK GRBAVC:EK.
9. 7. ob 20. in 10. 7. ob 16. uri - francoska komed<ija ZOPET SEDMA
C:ETA.
10. 7. ob 20. uri - ameriSka krimmalka SERIF IZ DRZ.AVE
TENNESSEE.
11. 7. ob 20. uri - francoska kriminal-ka UGRABITEV MICHEL
JANSON.
14. 7. ob 20. uri - italijanska drama NASILJE IN STRAST.
16. 7. ob 20. in 17. 7. ob 16. uri- nemski pustolovski film WINETOU
II. del.
17. 7. ob 20. uri - italijanska kriminalka RIM- MESTO NASILJA.
18. 7. ob 20. uri - italijanska komedija DEKAMERON.
21. 7. ob 17. uri in ob 20. uri - ameriska komedija CHARLY
SAMPION.
22. 7. ob 16. uri - jugoslovanski mladinski film VLAK V SNEGU.
22. 7. ob 20. in 24. 7. ob 20. uri - ameriSki pustolovski film MANDINGO.
23. 7. ob 20. in 25. 7. ob 20. uri- ameriski pustolovs·~ 6ilm ROLLERBALL.
24 7. ob 16. uri- nemski western SCHUT.
28. 7. ob 20. uri - ameriska drama SREC:NA POTEPENKA.
30. 7. ob 20. in 31. 7. ob 16. uri- ameriSki pustolovski film C:UDE:ZNI
KARATE.
31. 7. ob 20. uri - italijanska komedija PRIDI IN SPOZNAJ MOJO
:ZENO.

Prireditev se je pricela ze zjutraj z zborom gasilcev pred poslopjem Skupnih dejavnosti Bresta. Tam so dolgoletnim clanom
drustva podelili znacke za deset, dvajset, trideset in vee let
dela v gasilsk:i or.ganizaciji. Zatern je bila parada skozi Cerknico do poslopja osnovne sole.
V paradi so poleg gasilcev iz obcine CerJmica sodelovali tudi
predstav.niki obcinskih gasilskih
zvez Postojne, Logatca, Kocevja
in iz ljubljasnke obcine Vic-Rudnik.
Na osrednji proslavi je prisotne, zlasti pa predstavnike skup·
seine obCine Cerlmica in ojenega
i.zvrsnega sveta, predstavnike
drliZbeno-pohticnih organizacij,
krajevne skupnosti Cer.knica in
druge, po1idravil predsednik iz·
vrsnega odbora drustva Edvard
Petrovcic. Delo druStva v preteklih devetdesetih leti.h je na kratko Ol'isal v slavnostnem govoru
Drago Jakopin. Povedal j e, da je
bilo drustvo ustanovljeno ze leta
1887 pod imenom pozarna bramba. Naloga in geslo tedanj-ih gasilcev j e hila pomoc socloveku
ob pozarih in ob drugih elementarnih nezgodah. Svoje poslan·
stvo so brambovoi uspesno iz.
polnjevali, ceprav so -imeli za
dana.S.n je case primiti.vno gasilsko orodje. Med prvo svetovno
vojno je drustvo zivotarilo, saj
so morali vsi krepkejsi fantje .i n
mozje na fronto. Posledice vojne
je bilo cutiti se nekaj let, saj je
vojna terjala svoj krvni davek
tudi .med brambovai.
Leta 1920 ·se je pozarna bramba preimenovaia v gasilsko drustvo. Kmalu zatem so kupili tudi
prvo motorno crpalko in pastaviii gasilski dom. Leta 1925 je
bila pri -drustvu ustanovljena
godba na pihala, •kli deluje S.e danes. Sv.o je pripadnike je drustvo
vzgajalo v naprednem duhu. Zato ni cudno, da so stevilni gasilci med drugo. svetovno vojno ak-

tivno sodelovali v boju za osvoboditev nase domovine.
Jesenlleta 1945 lie drustvo z.nova zaZ:ivelo. Krajani Ce:rknice, posebno mlajsi, so spet zaceli vsto·
pa,ti v gasilske vrste. Takoj so
zaceli tudi z akcijami za nabavo
sodobnejsega gasilskega orodja.
Leta 1957 so dobili nov gasilski
avtomobil, 1969 pa sodobno
c:rpaliko. Ves cas so gasilci aktivno sodelovali pri ga.Senju pozarov v obcill!i pa tudi drugod.
Njegovi v.idnejsi preds.tavniki so
biili zlas1Ii prvi ·predsednik Ivan
Korce, predsednik drustva med
obema vojnama Janez Otonicar,
ki je bil hkrati tudi eden izmed
najzasluinej sili. gasilcev v Sloveniji, Toni Male, Matija Obreza,
Edvard Petrovcic in drugi.
Od trenutnih tezav, ki tarejo drustvo, \ie nedvomno treba
omeni1li pomanj.kanje sodobne
gasilske opreme in orodja. Najvee tezav je z nabavo novega gasilskega vozila. Avtomobi-l, ki je
bil nabavljen pred dvajsetimi leti, je ze <popolrnoma dotrajal. Za-

to so clani drustva ze lani priceli zbirati sredstva za novo vozilo. Vse kaze, da bodo gasi'lci ta
avto ob podpori krajanov in krajevne skupnosti kmalu dobili.
Vprasanje potrebne opreme pa
s .tern ne bo v celoti reseno. Prepricani pa so, da bodo s tesnim
sodelovanjem z organizacijami
zdrl1Zenega dela in z drugimi delovnimi skupnostmi, kmaolu od·
·p ravili tudi -to pomanjikljivost.
Pred zakl.juckom prireditve je
predsednik oboinske gasilske zveze Andrej silc najbolj zaslliZnim
clanom drustva podeHl gasil]Ska
odlikovanja, veteranom drustva
·pa posebna priznanja. Sledila je
manjsa gas41ska vaja, v kater·i so
sodelovali pioni.r ji gaslilskega
drustva iz Begunj, gasilci PGD
Cerknka in gasilci Tovarne pohistva Cevknica.
S proslavo svojega jubileja je
dalo drus.tvo - kot je poudaril
njegov predsednik - svoj prispevek tudi k proslavam pomembnrl.h letosnj.ih revolucionarnih jubilejev, ki jih praznujejo
vsi naSi delovni ljudje. Hkrati je
obljubil, da se bodo gasilci dru
stva se naprej trudil~ in delovali pod geslom »NA POMOC:k
v. znidarsic

........_

Otvoritvena slovesnost ob castitljivi obletnici cerkniskih gasilcev

Pohod mladine po partizanskih poteh
POHOD PO POTEH DOMICILNIH ENOT NOTRANJSKE
TUDI LETOS
Predsedstvo obcinske konference Zveze socialisticne mladine Slovenije Cerknica tudi letos organizira pohod po poteh domicilnih
enot Notranjske. 0 .n amenu .in poteku pohoda je pripovedoval komandant pohodne en ote Dusan Jemejcic.
-POROD PO POTEH DOMICILNIH ENOT NOTRANJSKE
JE ZE TRADICIONALEN. KOLIKO POHODOV JE BILO DO SEDAJ IN KOLIKO MLADINCEV
JE NA NJIH SODELOVALO?
Letosnji pohod je ze sesti. Na
prvem pohodu leta 1972 ·j e sode!ovalo P'!'i:blifuo osemdeset mladincev, lani pa kar sto S.estdeset,
kar kaZe da zanimanje za pohod
stalno raste.
- KAKSEN JE NAMEN TEH
POHODOV?
Narmen teh pohodov je rpredvsem prenasanje lin ohranjevanje
vrednot revoluaije, seznanjanje z
revolucionarno zgodovino nase
obcine, !krepitev bra~tstva in
enonposti 1:er ~beno politiooo
usposabljanje mladih. Poleg ·t ega
se veliko naucimo tudi o topografiji in o drugih voja~klih vescinah, kar bomo lahko s pridom
uporabi-li v pr.iomeru vojne nevarnosti.
- KAKO URESNIC:UJETE TE·
ZASTAVLJENE CILJE?
To bom najlaze raz:lozil, ce povem, -ka:k.Sen je ·~pohodnis.k.i« dan.
Vstajamo ob petih zjutraj in
gremo na pot. Do naslednjega
prenociSca imamo navadno 25 ki·
lom6trov, ·k ar je pri:bliZn.o ses-t
ur hoda. Vse po1ri oseveda ne prehowmo v eni sapi, temvec ltraso
raz:delimo lOa vee ·k rajsih etap.
Po vsa:ki uni. hoje imamo daljsi
postanek, kar seveda ne pomeni,
da pocivaano, temvec ves ta cas
koristno izrabimo. Pogovarjamo

se o pomembnejsih druzbenih
in polriticnih dogodkih doma in
v svetu, o delu v mladinsp organizaciji, poslusamo Sotevdlna predavanja, pogovarjamo se z nekdanjdmi borci in podobno. Vsako
leto si ogledamo orozje v garnizonu JLA Velike Bloke in izvemo
marsikaj koristnega o splosnem
ljudskem odporu. Med potjo
obiscemo stevilna spominska
obeleija, kjer pocastimo padle s
krajsimi •k omemoraoijami.
- TAKO
OBSE:ZEN PROGRAM ZAHTEVA OD POHODNIKOV VERJETNO VELIKO
NAPORA?
Res je, da veliko hodimo in delama, vendar pohodniki vse to

Brestov obzomik, glaallo del ovne skupnostl
Brest Cerknlca n. sol. o. Glavnl In odgovornl urednlk Bozo LEVEC. Ureja uredniskl
odbor : Marlja GRBEC, Vojko HARMEL, Jo.
zlca ILER!IC, Joie KLANCAR, Bolio LEVEC,
Janez MELE, Branko MU!IC, Franc M ULEC,
Viktor OGRINC, Ml ha SEPEC in Vinko ltNI·
DARSIC. Foto: Joie SKRU. Tlska ltelezniska
tiskama v ljubljanl. Naklada 2600 izvodov.
GlaslhJ sodi med prolzvode lz 7. locke prve.
ga odstavka 36. ~lena ukona a obdavcevanju prolzvotlov In storitav v prometu, za katere sa na placuja tamelj nl davek od pro·
meta proizvodov (mnenje sekretariata za
lnformiran]a lzvr§nega sveta SR Slovenlje
!!.421-1/72 z dne 24. oktobra 1974}.

premagujejo brez teiav. Se vee,
delo na pohodu jim je zelo vsec,
kar dokazuje otudli. vedno vecje
srtevilo pohodnikov. Omeniti mo·
ram se to, da imamo vsa:k vecer
zabavni program ob tabornem
ognju, na ·k aterem sodelujejo vsi
pohodniki.
- KAKO BO POTEKAL LETOSNJI POROD?
Pohod se obo zacel v cetrtek, 30.
j.unija ob 15.30 na Rakeku, po
p1:1ibhlino 110 p rehojenih kilometrih pa se bo •k oncal v Ce11knici
4. julija ob 18. uri. Na pohodu
bodo poleg_ mladincev iz nase
obcine sodelovali ·t udi mladinci
iz obCin C:abar, Postojna in Ilirska Bistrica, predstavmki osnov·
nih organizacij Viator in Gradi·
see iz Ljubljane, clani Zveze re·
zervnih vojaskih ·s taresin in bri·
gadirji-veterani.
Na koncu bi se rad zahvalil
vsem, •k i so ·n am pomagali pri organizaciji pohoda.
B. Stefancic

------------------------SPRETNI VOZNIKI

Na prvem letosnjem tekmovanju v terenski in spretnostni
voznj~ z motor:nimi kolesi vseh
kategovij in s kolesi s pomoznim motorjem, ki ga je organizirala spovtna komisija pri AMD
Ce:rknica v pocastitev letosnjih
pomembnih jubiiejev, je bilo sila
zivahno.
Po koncanem tekmovanju je
predsedruk drustva tovaris Turk
•izrocil zaslliZene nagrade nasled·
njim najbolje uvrscenim tekmo·
valcem:
Milanu Trohi, J anezu Skrlju,
Mihi Umeku, ki je lani s svojim
predelaiiJJirn SL-15 prejel prvo na·
grado, Ma-rku Kranjcu, Metodu
Mahnetu, Andreju Meil.etu, Dragu
Peckaju in Francu Cimpricu.

