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!"ZDAJO NOVIH ZAKONOV

S sprejetjem zakona o zdru.Zenem delu (25. novembra leta 1976)
so•.se nak:u;ale pot<~!Je. tudi po sprejetju mnogih drugih spremlj"·
joe~ p_red_pJs_ov. Z n!~ sk~samo pomagati pri urejanju vsakdanjih
- :avlJenJSklh vprasanJ, ki se pojavljajo v zdruien"m delu in za
katere sodimo, da morajo biti na sedanji stopnji razvoja nase druibe
enotno urejena. Ze pred skupscinskimi pocitnicami so bill sprejeti
?Snut!d ~ec .t~snF.1 predpis<?v s pred!ogi za njihovo izdajo. 0 stirih
IZDled njlh zehmo prispevatl kratko mformacijo.

ZAKON Q DELO'\.":.\UH
RAZMERJIH
Ta zakon je gotno najbolj
pricakovan , saj vemo, da po dolocilu za"I-Lona o zdrui.enem delu
najpoznejc 31. decembra letos
preneha vcljavnost zveznemu zakomu o delovnih razmerjih.
Novi r epubliski zakon bo kot
celovit predpis dokaj zaol<rozeno urejal celotno podrocje delovnih razmerij. Po eni strani je
to izraz izvirne republiske zakonodaje, poJcg tega pa mora
podrobneje urediti tudi stiridc·
set zadev, ki mu jib izrecno nalaga zako.n o zdrufenem delu.
Prostor ne dovoljuje natanC.·
nega opisovanja novosti iz os·
nutka zakona, nekatere, ki sc
najbolj vtisnejo v spomin, pa naj
le omenimo:
- ll'edsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri delu
dolocajo delavci s samoupravnim
splosnim aktom, ki mora biti v
skladu s samoupravnim sporazumom o zdrui.evanju dela d elavcev v temeljni organizaciji;

- osnutek doloca v posebnem
clenu okvirno vsebino (podrocja), ki naj bodo urejena s samoupravnim sz;orazumom 0 zdruzevanju dela delavcev v temeljni
organizaciji;
- poudarjena in v dolocilih o
nekaterih postopkovnih vprasanjih jc izrecno zapisana vloga
sindikata na podrocju delovnih
razmerij;
- sistemizacija de!ovnih mest
se je preimenovala v razvid (katalog) del in nalog z opisom nji·
hove _vsebine ter potrebnih znanj
in sposobnosti delavcev, ki naj
jib opravljajo;
- osnutek dopusca moznost,
da kandidat, ki sicer izpolnjuje
vse pogoje objave oziroma razpisa ni izbran, nic pa se ne dotika razlogov za tako odlocitev;
- za sklenitev delovnega raz·
merja ne zadostuje le izjava, da
delavec sprejema samoupravni
sporazurn o zdrui.itvi dela v temeljno organizacijo, temvec da
k temu sporazumu pristopa, da
bo torej z drugimi delavci te·

·.

u

meljne organizacije zdruieval
svoje delo;
- posclma zascita, ki so jo
delefni mladi delavci oziroma delavke, se razsirja tudi na starejse dclavce - v tern srnislu,
da ne smejo opravljati del oziroma nalog, ld lahko skodljivo in
s povecano nevarnostjo vplivajo
na njihovo zdravje;
- :nasploh naj posebna zascita
izvira iz lastnosti posameznega
delavca in manj iz splosno opredeljenih kategorij delavcev;
- nadzGrstvo nad izvajanjem
predpisov in samoupravnih splosnih aktov 0 delovnih razmerjih
opravljajo obcinski organi inspekcije dela;
- uvajajo. se dolocene omejitve glede sklepanja pogodb o
delu.
V predhodnih dolocbah je
predvideno, da so delavci v temeljni organizaciji doiZni uskl~
diti svoja delovna razmerja in
s amoupravne splosne akte z dolocili zakona o delovnih razmerjih najpozneje do 11. decembra
1978.leta.
ZAKON 0 REFERENDUMU IN

0 DRUGIH OBLIK.AH

OSEBNEGA IZJAVLJANJA
T a zakon bo nadomestil in. razsiril dosedanji republiski zakon 0
r~~erendumu. Kot je iz sarnega
naziva zakona razvidno, bo novi
predpis dobrodosel povsod, kjer
mora potekati odlocanje na or-

0
ganiziran nacin. Predlozeni OS·
nutek ureja poleg referenduma
se:
- zbore delavcev v organizacijah zdruienega dela,
- zbore delovnih ljudi in ob·
canov v krajevnih skupnostih,
- druge nacine osebnega iz.
javljanja.
Osnutek ureja omenjene zadeve tako, da bodo odlocitve lahko
potekale ob uporabi zakonskih
doloCil kljub morebitnim pomanjkljivostim v samoupravnih
splosnih aktih, pusca pa odprt
s amoupravni prostor tudi posebnim pogoj.e m in zahtevam.
ZAKON 0 VOLITVAH IN
ODPOKLICU ORGANOV UPRAV·
UANJA IN 0 IMENOVANJU
POSLOVODNIH ORGANOV
V ORGANIZACIJAH
ZDRU:lEJ.\l"EGA DELA
Tudi ta zakon veliko pove ze
s svojim nazivom. Besedilo osnutka izhaja iz ustave SR Slovenije in pomeni formalno zakonsko podlago za »pricetelt uresni·
cevanja pravic delavcev v zdruienem delu«. V ta namen so urejena vvrasanja 0 postopku volitev v najsirsem smislu, torej o
razpisu volitev, o volilnih komi·
sijah in volilnih odborih, temelj·
na doloCila o kandidiranju, o vsebini ltandidatne Iiste in podobno.
Sam postopek glasovanja je
urejen le v tolik!ni meri kot je
potrebno, da se zagotovijo osnovne prvine volilne pravice in
organiziranega glasovanja.
Podrobnejsa dolocila o kandidiranju oziroma o glasovanju
prepusca (nalaga) zakon pravilom socialisticne zveze in sindikata oziroma sareoupravnim
splosnim aktom organizacij zdruzeneg.-. dela.
Za volitve organov v delovni
organi?.aciji ozirom<>. v sestavljen~ organizaciji se bodo na primereo nacln uporabljala dolocila,
Id. veljajo za volitve delavskega
svet". v temeljni organizaciji.

ZAKON 0 ORGANU SAMOUPRAVNE DELAVSKE
KONTROLE
Ta zakon ima namen postaviti
glavna normativna izhooiSca za
samoupravno ureditev" samoupravne delavsl<e kontrole. Ker
gre pravzaprav za nov pojav in
ker je dokaj pomemben, je osnutek izdelan po nacelu celovitosti. Zato in da: bi bila snov kar
najbolj pregled.na, je v mnogocem povzeto besedilo zakona 0
zdruzenem delu. V osnutku so
prikazane vse oblike samoupravne delavske kontrole, nacin dajanja pobud za delo organa, pove·
zava z drugimi organi nadzora
in podobno.
Posebej je dolocen tudi nacin
volitev in odpoklica clanov organa samoupravne delavske kontrole in razlogi za odpoklic.
Verjetno zaradi ovir in vprasanj, ki so se v preteklosti pojavila v praksi, bo zdaj zakon·
sko u rejeno, da ima organ samoupravne delavske kontrole pravico zahtevati od organov organizacije oziroma skupnosti podatke in porocila, pomembna za
uresnicevanje njegovih nalog kot
tudi pravico vpogleda v vse li·
stine, ki so pomembne za njegovo delo.
Posebej velja opozoriti na dolocilo, po katerem je vsak clan
organa samoupravne delavske
kontrole upravicen in dolian dajati temu organu pobudo za razpravljanje o doloeeni pomanklji·
vosti, ki jo je opazil. Tudi sicer
so clani organa za svoje delo
os~h"o odr-nvorni delavcem, ki
so jih izvolili.
Vsekakor gre za stiri teiko pricakovane zakone, ki bodo olajsali urejanje razmerij v zdruze·
nem d elu. Vid eti je, da bodo
sprejeti pravocasno, vsekakor se
pred koncem letosnjega leta.
Z. Zabukovec

Sporazum nove vrste
Z zakonom o zdruienem delu je upeljan nov samoupravni splosni
al;:t in sicer »samoupravni sporazum o zdruzevanju dela delavcev
v temeljni organizaciji zdruienega dela«. Odkrito si moramo priznati, da se vedno iseemo ravno pravsnjo vsebino tega akta. Ne samo
mi v BRESTU, temvec v celotni domovini. Politiki in teoretiki, ki
se ukvarjajo s samoupravljanjem, so le nekaj poizkusov oznacili
kot »primerne«, veci.na pa ni zadovoljila.

·- --
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Posnetek za slovo od Jetosnjega poletja in po-Citniskih dni

Ker nas je cas ze -posteno stisnil v kot in bomo m orali siroko
r azpravljati in seveda sprejeti
omenjeni akt tudi v na§i dclovn i organizaciji, s l<!usajmo s tern
clankom opozoriti •na zadeve, k i
so zdaj. ze jasne ter na nekatera
se neresena vprasanja.

IzhodiSce za -obravnavani akt
je 336. clen zakon a 0 z·druienem
delu, ki se glasi :
»Samoupravni
sporazum o
zdruievanju dela delavcev v temeljni organizaciji vsebuje d ejavnosti temeljne organizacije in
(Nadaljevanje na 2. strani)
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Sporazum nove vrste
(Nadaljevanje s 1. strani)
osnove za urejanje dnrl:benoeko·
nomskih odnosov delavcev v te·
meljni organizaciji, zlasti pa: pri
odlocanju o sredstvih, razpore·
janju dohodka in cistega dohodka, pri delitvi sredstev za oseb·
ne dohodke in pri delov:nem raz.
mer ju, kakor tudi razloge za
zdnrl:evanje deJa in sredstev v
delovno organizacijo in obve5canje delavcev.«
V~dimo torej, <Cia je ureclitev
dokaj preV'idna, saj nam nudi le
siroko in okvirno opredelitev.
Podrobnejso ureclitev najdemo
v osnutku republiskega zakona
o delovnih razmerjih, saj je v
njem razsirjeno pravkar zapisano dolocilo, poleg tega pa so v
njern tucli nekatere dolocbe glede postopka in predvsem dolocbe
o vk!jucitvi sindikata v pripravo
nacrta tega sporazuma.
V osnutku naJdemo glede vsebine sporazuma naslednja dolocila:
»Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri delu dolocajo delavci svobodno in enakopravno s samoupravnim splosnim aktom o delovnih r azmerjih v skladu s samoupravnim
sporazumom o zdruzevanju dela
delavcev v temeljni organizaciji.
Samoupravni splosni akt iz prvega odstavka tega elena mora
biti v skladu z zakonom, z druibenim dogovororn, s samoupravnim sporazumom in s S't atutom.
S samoupravnim sporazumorn
o zdrufevanju dela delavcev v terneljn.i organizaciji -se doloca zlasti:
- dejavnost t emeljne organizacije ;
- poglavitne osn ove za urejanje druibeno-ekonomskih odnosov;
- osnove za odlocanje o sreds tvih ter o pravicah, obveznostih in odgovornos~ih delavcev in
njibovib organov pri Tazporejanju s temi sredstvi;

- osnove samoupravnega pla·
niranja;
.
- vire, osnove in nacine pridobivanja dobodka, p ri cemer
dolocijo tudi osnove za ugotavljanje dela dohodka, dosezenega
iz minulega dela in za razporejanje tega dela;
- osnove za oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo;
·
- osnove za oblikovanje sredstev za razvoj mater ialne osnorve
dela temeljne organizacije;
- bistvene osnove za deHtev
s r edstev za osebne dohodke, ki
zagotavljajo uresnicevanje nacela
delitve po delu;
- razloge za zd ruievanje dela
in sredstev in druibeno-ekonomske smotre tega zdruievanja;
- poglavitne osnove za u rej anj e delovnib razmerij hkrati z
dolocitvijo za d elavce temeljne
organizacije najznacilnejsih delovnih obveznosti;
- obvescanje delavcev;
- osnove za urejanje druzbenoekonomskih od nosov dela vcev
v temeljni organizaciji po dolocbah prejsnjega o dstavka se dolocajo na naravo dejavnosti temeljne organizacije in iz nje iz·
virajocib zn acilnos ti in p osebnosti.«
Iz doslej zapisanega je razvid·
no, da bo poslej samoupravni
sporazum o zdnrl:evanju dela delavcev v temeljni organizaciji tem eljni akt o osnovah za urejan je vseh odnosov, ki izvirajo iz
zdnrl:evanja dela in sredstev. tal
se vzporedno pojavljajo kot ne·
resena vprasanja: zakaj ponavljanje .n ekaterih dolocil kar . v treb
ali celo vee aktih; do kod naj segajo osnove in kaj je podrobnejsa obdelava teh osnov; zakaj
zapisovati v ta sporazum zelo
splosna dolocila, dolocila iz zakonov a li celo ustave in podobno.
Z. Zabukovec

Uspebl
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- vzpodbujanje izumiteljstva,
novatorstva in racionalizatorstva;
- analiza bolniSkega sta leza;
- ocena delegats kega sistema
in njegovega delovanja;
- spremljanje izvajanja srednjerocnega plana gospodarjenja;
- sodelovanje z delavsko kontrolo;
- razvijanje samoupravnih o dnosov v d elovni organizaciji ter
v drugih samoupravnib skupnostib;
- Dan :lena in druge svecanosti v okviru temeljne organizacije.
Prestopili smo ze v drugo polovico leta in lahko ugotavljamo,
da je bilo delo sindikata v pre-

Delo pri krtacnem kolutu v TLI Stari trg

Nova organiziranost
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI
V NOVEM SISTEMU EKONOMSKIH ODNOSOV
S TUJ INO
Zakoni o ekonomskem poslovanju s tujino, ki bodo stopili v veljavo 1. januarja prihodnje leto prinasajo veliko novosti na podrocju
zunanjetrgovinskega prometa. Razlogov, da je do spremembe predpisov prislo, je vee. Dosedanji sistem ekonomskih odnosov s tujino
ni uspel ustrezno zajeti vseh nosilcev za razresevanje vprasanj pia·
cilne, trgovinske in zunanjetrgovinske financne likvidnosti Jugoslavije. Dosedanji sistem je bil prevec distributivno usmerjen, tako da
je breme vsega dela prepuscal zveznim upravnim organom.

slabosti

DELOVNI NACRTI SINDIKATA V TOVARNI POHISTVA
CERKNICA
Ceprav smo ze globoko v poletnib mesecib, ni odvec, ce omenimo, kaksen je le tosnji delovni
nacrt sindikata v Tovarni pobistva Cerknica:
- uresnicevanje ustaWJ.ib dolotil in zakona o zdruien em delu;
- obravnavanje sindikalne liste in usklajevanj e sporazurnov
z internimi a'kti;
- pregled uresnicevanja dolotil samoupravnega sporazuma o
razporejanju dohodka in delitvi
sredstev za osebne dohodke;
- oddih in ·preventivni o ddib
delavcev;
- analiza delovnih pogojev zaposlenih in predlogi za njihovo
izboljsanje;

Gradnja novih p roizvodnih prostorov za tapetniStvo v Podskrajniku

teklib mesecih kar zadovoljivo.
Lahko bi bilo seveda boljse. Sindikalni poverjeniki se vedno ne
opravljajo svojih nalog, ki so jim
zaupane. Se vedno se premalo
povezujejo s svojo sindikalno
skupino. To pa je eden izmed
bistvenih vzrokov, da se vedno
os tajajo tezave, ki jib mogoce ne
bi bilo ali pa bi jih vsaj zmanjsali. Seveda ne sm emo pozabiti,
da je delo sindikalnega poverjenika tezko. Toda ce bocemo, da
bi samoupravljanje resnicno zazivelo in da bi bil sleberni dela·
vee seznanjen z dogajanj i v organizaciji, je mogoca samo ta
pot, to je samoupravl.ianje po
delegats kem sistemu. Za t a sist em se morajo zavzemati vsi
delavci, posebno pa sindikalni
poverjeniki.
Naj n a koncu se dodam, da so
v nasi delovni skupnosti se vedno ljudje, ki mislijo, da obsega
delo sindikat a ozimnico in izlete, to pa je tudi vzrok, da je
sindikalno delo tezavno.
Viko znidarsic

Novi sistem bistveno drugace
in na novo opredeljuje polozaj,
vlogo in odgovornost zdnrl:enega dela in republik. Funkcijo o
razdeljevanju ustvarjenih deviz s
prodajo blaga ali storitev v tujino bo novi zakon nalagal samoupravnim interesnim skupnostim. Ustanovitev samoupravnih
interesnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino je novost novega sistema. V njlli organizacije
zdruzenega deJa uveljavljajo in
opravljajo svoje pravice in odgovornost v deviznem sistemu.
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino ustanavljajo v vseb republikah in v obeh pokrajinah. V te
samoupravne interesne skupno·
sti s sedezem na ozemlju republike se vclanjajo vse organizacije
zdruzenega dela , ki kakorkoli
ustvarjajo devizna sredstva in ki
t a devizna sredstva trosijo za potrebe svojega razvoja. Samoupravna interesna skupnost za
ekonornske odnose s tujino bo
t udi v zvemem merilu. Ciani te
interesne skupnosti so republiske
samoupravne interesne skupnos ti, ki se vclanjajo prek delegatskega sistema v zvezno interesno
skupnost. Samoupravne interesne skupnosti prevzemajo od fe-

EVIDENTIRANJF. KANDIDATOV ZA VOLITVE V SKUPsCINE
DRUZBENOPOLITICNIH IN SAMOUPRAVNIH
INTERESNIH
SKUPNOSTI IN SAMOUPRAVNIH ORGANOV V DELOVNIH OR·
GANIZACIJAH V PRIHODNJEM LETU.
PPiprave na volitve, ki so na
organizaciji, do sedaj se niso bili
vsaka stiri leta, potekajo tako, da
evidentirani.
vsi
nosilci volhlnib priprav
Evidentiranje moznega kandi·
spremlja.io ~n evidentirajo tiste data pomeni ugo toviti, ali .ie
delovne ljudi in obcane, ki so posameznik primeren za to, da
se s svojim delom v vsakdanjem
bo opravljal ·n eko ·dru.Zbeno
zivljen ju in delovanj u uveljavHi funkcijo. Pobudo za evidentirain pridobili druzbeni ugled.
nje pa lahko da vsak posamezV Tovarni lesnih i?Jdelkov Stari nik v okviru temeljne organ.i.zatrg je komisija, sestavljena -iz cije, Krajevne skupnosti, druZclamov sindikata, Zve:ze sociali- benopoiitiC:nih organizacij, samosticne m~adine, Zveze komuni· upravnih organov in tako nas tov, delegata -s·k upscinskega zbo· prej . Skrb za pribodnjo krepitev
ra in predsednika zbora delav- delegatskega sistema obsega tudi
cev, pregledala in ugotovila vse spr emljanje tezav in pomanjkljimozne kandidate, ki iz vrst de- vosti, ki so se pokazale pri dooeM. Sepec
lavcev, zaposlenih v nasi temeljni danjem delu.

deracije velike naloge in je pred·
vsem od tega organa odvisno de·
Iovanje novega sistema.
Naj nastejem samo nekatere
naloge:
- Vzpodbujajomedsebojno dohodkovno povezovanje temeljnih
organizacij po vertikali od proiz·
vajalcev surovin, prek proizvajal·
cev polizdelkov do proizvajalcev
koncnih izdelkov in do izvoznih
organizacij.
- Vsklajujejo plan priliva in
odliva deviz ter plan kreditnih
odnosov s tujino.
- Zagotavljajo uresnicevanje
skupne deviz.ne politike in spre·
jetega nacrta placilne in devizne
bilance republik in Jugoslavije.
- S samoupravnirn sporazu·
morn doloeajo nacin in postopek
za opravljanje dogovorjenega ob·
sega uvoza blaga in storitev ter
odliva deviz.
- Dolocajo s samoupravnim
sporazumom kriterije in postopek zadolzevanja v tujini oziro·
rna deviznega kreditiranja izvoza
blaga.
Tako se z ustanovitvijo sarnoupravnih interesnih skupnosti
za ekonomske odnose s tujino
v republikah in pokrajinab ter
interesne skupnosti Jugoslavije
prenaSa na zdnrl:eno delo vrsta
dejavnosti, ki so jib do sedaj
opravJjali drlavni organi. Delo,
ki ga sedaj opravlja komisija za
razporejanje uvoza opreme pre·
ide v prihodnje na samoupravne
interesne skupnosti, na samoupravno dogovarjanje clanov v
okviru te skupnosti. Tudi predpi·
se, ki sedaj omejujejo razpolaganje z devizami, na primer odlok
o retencijski kvoti, odlok o deviznem delu amortizacije, odlok o
globalni devizni kvoti, bo v pri·
hodnje urejala skupnost repub·
lik in pokrajin na podlagi enot·
nih kriterijev, ki jih doloca interesna skupnost Jugoslavije.
Novi sistem ekonomskih odnosov s tujino ne bo mogel v celoti zaiiveti ze letos, temvec bo
Ieto prehodno in se bodo v njem
samoupravne interesne skupnosti konstituirale. Na voljo je kra·
tek cas, da opravimo vse pripra·
ve in vse tisto, kar je potrebno
storiti, da bo sis tern s 1. janual'·
jem v celoti zaiivel.
C. Komac
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Predstavljamo proizvodni
program JELKE
Nic ne bo odvec, ce pri predsta vitvi sedanjega programa proizvodnje pose.Zemo nekoliko nazaj v obdobje, ki je pogojevalo sedanjo
proizvodno usmerjenost JELKE. Pri tern nimamo namena poseCi
dalec nazaj, temvec le nekaj let, praktieno v obdobje, ko se je
integracijsko povezala s Slovenijalesom.

Po prvotni zasnovi ob integraciji s Slovenijalesom naj bi
JELKA proizvajala delovne kabinete in individualno opremo.
Znano je, da so trina nibanja
na tem podrocju rnnogo vecja
kot pri izdelkih siroke potrosnje;
zato so bila .nihanja tudi v proizvodnji. V casu recesij o investicijski porabi je bilo delavcern
potrebno zagotoviti delo z dodatnimi narocili. Tako srno priceli s proizvodnjo pohistva za
siroko potrosnjo. Najvec srno
proizvajali regale.
Razvoj ponudbe in povpraSe·
vanja pa je sel v srneri sestavljivih programov, k cernu so v
mnogocem prispevali tudi materiali; na primer fein leim in podobno. Tak razvoj trinib potreb
je narekoval tudi JELKI novo
usmeritev. Tako je bilo odloeeno,
da poleg delovnib kabinetov osvoji JELKA proizvodnjo kornponibilnega programa pod imenom
TRIS. Program je bil izdelan v
hrastovem furnirju in je na trgu
zelo dobro sprejet. Inflacija pa
je kmalu najedkala rentabilnost
in program je bilo treba opustiti. Bili pa so tudi drugi vzroki.

in z nekaterimi novimi elementi.
Vgrajeno leZisce s kvalitetnim
rnehanizmorn odpira siroke moz.n osti za opremljanje stanovanjskih prostorov, ki sluiijo vee namenom. Sprico relativno rnajhnib stanovanjskih povrsin je nujno, da se dnevni bivalni prostor
z vgrajenimi leZisci spreminja v
spalnega. Zaradi tega smo se odlocili za taka leZisca.
Tudi program TRIM je sestavljenka v izvedbi fronta temen
hrast, korpus bela barva, vse
v foliji. V uporabo folije so nas
prisilile tehnoloske razmere.
Menimo pa, da bo uporaba folije postala nujnost, saj je znano,
da je lesa vedno rnanj, cene plemenitih furnirjev pa postajajo
ze nevzdrine.
Poleg teh dveh programov, ki
sta namenjena domacemu trgu,
imamo se izvozni program glasbenih regalov in barov. Glasbene
regale proizvajamo za izvoz v
Ameriko, bare pa za skandinavske de.Zele. Oba proizvoda sta
zelo iskana in jih toliko, kolikor
bi jih lahko prodali, ne rnoremo
izdelati.

Iz proizvodnega programa Jelke -

Mednarodni lesni sejem v Celovcu
Tudi letos je bil v avgustu tra·
dicionalni lesni sejem v Celovcu.
Sejern je razdeljen v dva delaprikaz pohistvenih izdelkov ter
prikaz strojne opreme in orodja.
Posebnost sejmov v Avstriji je
tudi socasni prikaz in prodaja
gospodinjske opreme in gospodinjskih pripornockov.
P.ri ogledu tistega dela sejma,
na katerem je razstavljena stroj-

Program delovnib kabinetov je
bil - kot ze ornenjeno - bolj na
prepihu. Razlicni pologi in davki
so vnasali na to podroeje potrosnje vee nemira in negotovosti in dogajalo se je, da je prodaja popolnoma zastala, pa spet
presla v nemogoco konjunkturo.
Tako stanje je vnasalo negotovost v poslovne odlocitve, zaradi
tega srno se odloeili, da proizvodnjo delovnih kabinetov opustimo.
Preidimo torej k predstavitvi
sedanjega proizvodnega programa. Program REAL je sestavljenka, kjer k osnovnim elementorn
z dodajanjern vrat, predalov in
steklenih vrat dobimo lahko poIjuben sestav. Udeleiba rnasivnih
zaobljenib obrob na vratih in rnasivnih letev na stranicah rnu daje izredno bogat videz. Visoka
kvalitetna izdelava in kornbinacija barv vinsko rdecega korpusa
in svetle naravne fronte mu pri·
jeten videz se poveca.
Z nizkimi elementi, barskim in
disko vozickorn se uporabnost
programa REAL obcutno poveca;
namenjen pa je iizkljucno za
opremljanje dnevnih sob.
Program TRIM je nadaljevanka programa VIS v novih barvah

Sestavljivi program REAL za dnevne sobe
Poleg pohistva proizvajamo se
talne obloge in zagan les.
Razurnljivo je, da v tako krat·
kern sestavku ni rnogoce povedati vsega, vendar za skrornen
vpogled naj zadostuje.
T. Kebe

na oprema, je obiskovalec pod
vtisom sejma v Hannovru dokaj
razocaran. Ta del sejma je kot bi temu rekli >>svastarnica«
-in je prirejen zgolj za manjse
tovarne z znactlno obrtnisko proizvodnjo. Vecji poudarek je pri
pr.i kazu strojne opreme za potrebe gospodarstva - od pogozdovanja do poseka, spravila in primarne predelave lesa. Res je, da
so vse tovarnice in zage majhne
in je temu prirejena tudi tehnologija, vendar vsa s ciljem, da
cimbolj predela .Jes kot dragoceno surovino v cimbolj finalni !izdelek. Tu so stroji za obdelavo
okroglic in za obdelavo vej iglavcev za vrtne ograje in podobno,
se pravi, da tudi tiste dele lesa,
ki pri nas propadajo v gozdu,
s pridom uporabno izkoristijo.
PohiStveni del, kjer je brila razstavljena tudi nasa MOJCA, ni
bil nekaj posebnega. Prikazan je
bil standardni program pohistva
za avst'I'ijsko trliSce. Poudarek
je na stilnem pohistvu in na
kompletnih sobah, ·s koraj brez
sestavijivih programov. Izjema
pri tern so kuhinje - videli smo
nekaj zelo posrecenih komhinacij les - 'Plastika z zelo estetskim oblikovanjem in z zelo lepo
povr5insko obdelavo - in <ielno
sedezno pohiStvo ter v celoti
oblazinjene postelje za ·p rogram
spalnic. V vsakem primeru je po-

Proizvodna novost

trebno vtise s tega sejma podrobneje doma analizirati in jih
prilagoditi za nas proizvodnoprodajni program, se posebno,
ce upostevamo, da je glavnina
prodaje nasega pohistva na slovenskem trgu, k.i pa ima verjetno
tpodoben okus. kot vse alpske
dezele.
J . Mele

Novi prostori
za naso tovarno
masivnega pohistva
Pri analiziranju pot reb po rekonstrukciji tovarne za proizvodnjo finalnih izdelkov je v Tovarni pohistva Martinjak priSlo do
spoznanja, da bi delna dograditev novih prostorov sicer pomenila pridobitev prepotrebnih proizvodnih prostorov. Ta dograditev bi sicer resila vprasanje prostora v tovarni, ne bi pa omogocala povecanega obsega proizvodnje.
RazmiSljanja so rodila idejo o
izgradnji nove tovarne, kjer bi
bila mogoca uvedba sodobne moderne tehnologije, ki bi pokrivala vse potrebe proizvodnje
pohiStva iz masivnega lesa na
Brestu. To mowost oziroma idejo je narekovala financna konstrukcija rekonstrukcije sedanje
tovarne, saj bi z nekaj vee stroskov lahko postavili novo tovarno s sodobno tehnologijo.

NOVA DEJAVNOST V TOVARNIIVERNIH

PLOSC
Septembra bo v organizacijskem okviru Tovarne ivernih
plosc stekla poskusna proizvodnja elementov z zaobljenimi robovi. Postrojenje za to vrsto proizvodnje, s posebnim strojem za
naknadno oblikovanje, tako imenovani postforming, je postavljeno v prostorih stare tovarne
ivernih plosc.
Bistvo novega tehnoloskega
postopka je naslednje: ivernim
ploscam, ki so predvidene za posamezne elemente, se s posebnim
rezkarjem zaobli robove. Plosce
se nato oblepi ·s postformin~ laminati, torej z laminati, k1 <Se
dajo na'knadno oblikovati. Pose·ben stroj namaze zaobljene robove z lepilom, segreje laminate,
da se dajo lepo ukriviti in koncno vse skupaj oblepi in obreze
ter zakljuCi operacijo.

Program TRIM iz Jelkine proizvodnje

glasbeni regal

Postfocming je za jugoslovanske razmere precejsnja novost,
medtem ko ga na zahodu uporabljajo ze nekaj casa. Namesto
dosedanjih oglatih robov je pohistvo narejeno iz elementov z
zaobljenimi robovi. Taksno pohi-

stvo deluje bolj estetsko in je
mnogo prijetnejsega vi:deza od
tistega z oglatimi robovi. Ker so
robovi v celoti prekri ti (brez
fug), je prepreceno v<iiranje vode ter nabiranje ·prahu in umazanije.
Zaobljeni robovi so se pojavili
najprej pri kuhinjskih delovnih
ploscah, nato pa se pri celotnem
kuhinjskem, kopalniskem in drugih vrstah pohistva. Izboljsava
higiensk.ih lastnosti je brez dvoma dobrodosla tudi na mnogih
drugih podrocjih; na primer za
ureditev trgovin, laboratorijske
opreme in pri opremi bolniSnic.
Zelo pa so prilju:bljeni tudi pri
pisarniskem in rolskem pohiStvu.
Prvi izdelki iz te proizvodnje
so namenjeni za novo kuhinjo
v Tovarni pohiStva Stari trg. Ker
pa so moznosti stroja precejsnje
(razlicne dimenzije in radiji), je
prav gotovo dosti zanimanja na
trgu in prav zato je treba v tern
smislu nujno organizirati del prodajne sluibe.
A.Kogej

Pri tern pa se pojavlja vprasanje lokacije tovame. RazmiSljanja so, naj bi novo tovamo zgradili na podrocju Krajevne skupnosti Grahovo in sicer ali med
Martinjakom in Marofom, ali pa
nekje v okolici Grahovega. Ta zadeva je vredna razmisleka, posebno se, ce se na tern podrocju
poraja nova industrijska cona v
obcini.
V razmislek tudi vprasanje
druibenopoliticnirn skupnostim,
kako v prihodnje razvijati indu·
strijska in ostala sredisca v obcini, da bi laZe resevali krajevna
vprasanja, pa tudi vpr3Sanja varstva okolja.
J. Mele

BRESTOV OBZORNIK
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Prodaja pohiStva
Ct. boeemo govoriti o prodaji pobiStva, moramo najprej vedeti,
katerl so najpomembnejsi dejavniki, ki pogojujejo povpra~evanje po
njem. V glavnem lahko recemo, da. so: narodni dohodek, potro~ni~ki
krediti, varcevanje, gibanje ~tevila prebivalstva, sprejeti zakoni,
novogradnje, zaposlenost delavcev v domovini in v tujini ter osebni
prejemki delavcev. Vse to neposredno ali pa posredno vpliva na
povpra~evanje po pohiStvu in obenem njegovo prodajo. To so
splo~ni pogoji in ce so le-ti ugodni, potem je za proizvajalca va.Zno
le, da izbere pravilne prodajne prijeme, da plasira na trg svoje iz.
delke in da jib trg sprejme.
Rad bi analiziral prodajo na!lega - Brestovega pohiStva v ~ad
njih nekaj letih in povedal, kako
se je gibala prodaja glede na
najpomembnejse dejavnike, ki
vplivajo na povpra~evanje po
njem. En sam podatek nam ne
pove dovolj, zato je treba ugotoviti dinamiko gibanja posameznih kazalcev. Najp-rej pa bi 1rad
povedal, kako vplivajo na prodajo posamezni dejavniki.
Narodni dohodek je najpomembnejsi dejavni'k, saj vpliva
na proizvodnjo in potro~njo pohiStva vzporedno z razvojem
splo!lne in osebne potrosnje. Po
podatkih Zveznega :z:avoda za gospodarsko ~laniranje naj bi bila
letna stopnJa rasti narodnega dohodka od leta 1965 do 1985 7,5
odstotka, splosne potrosnje 5,5
odstotka in osebne potro!lnje za
7 odstotkov. Vsaka rast narodnega dohodka in osebnih dohodkov ustvarja vecje moznosti za
prodajo pohiStva.
Na povpra!levanje po pohi!ltvu
mocno vplivajo tudi osebni dohodki in ostali osebni pr ejemki
prebivalstva. Le-ti so v obdobju
od leta 1967 do 1970 porastli za
49 odstotkov. Prav tako imajo
vazno vlogo potro!lniski krediti;
predvsem kreditna politika in
obseg kreditov. Neto osebni dohodlci vplivajo na hranilne vloge
in s tern posredno na izvor sredstev poslovnih bank. Pomembno
je tudi, kak!lne obrestne mere
dajejo na hranilne vloge prebivalstva, da si potem le-ti zagotovijo sredstva za kreditiranje.
lzgradnja novih stanovanj je
prav tako pomemben dejavnik,
saj povratno vpHva na proizvajalce pohistva, ker morajo prilagajati pohistvo razseznost~m novih stanovanj, pa tucli povprasevanja po pohistvu j e vee.
Prodaja po posameznih republikah:
v odstotkih
Leto

SFRT

1974
1975
1976

100
100
100

Slovenija

55,60
53,56
49,36

SFRJ

Slovenija

1974
1975
1976

100
101
114

100
98
103

SFRJ

Slovenija

45

Slovenija

1973
1975

100
114

Hrvatska Srbija

100
111

21,22
22,35
22,86

14,69
16,38
19,08

2,58
2,71
2,79

5,91
5,00
4,98

100
112

Crna gora

1,94

stanovanj pa V'idimo, da tako
rast predvidevam-o tudi se vnaprej, kar je zelo vzpodbudno za
proizvajalce pohi!ltva, saj nam zagotavlja prodajo nasih proizvodov. Po podatkih iz Statisticnega

Hrvatska Srbija

100
112
134

Makedonija

100
107
120

BiH

Crna gora

100
84
98

godisnjaka je bila rast novozgrajenih stanovanj naslednja:
Leto

1973
1974
1975

S!ovenija

100
131
151

Hrvatska Srbija

100
111
112

100
101
90

Povpreceni osebni dohodki po
republikah so bili naslednji:
Leto

SFRJ

1973
1974
1975

100
100
100

Slovenija

116
114
115

528

Makedonija

104

BiH

112

SFRJ

100
129
168

100
110

..

...

107
106
106

Cma gora

32

Lani so nase pohiStvo prodaja- vanje po poh4stvu, zato bi si lahli v priblimo 600 trg-ovi.nah. Prek ko ogledali, kako so se gibale
lastnih prodajaln pa se je pro- hranilne vloge prebivalstva po
daja gibala takole:
republikah:
1974
19,43 Ofo od celotne prodaje na domacem trgu
1975
20,15 Ofo od celotne prodaje na domacem trgu
1976
19,42 Ofo od celotne prodaje na domacem trgu

BiH

Slovenija -...:.
Hrv
"'-a-'-ts_ka-'--'S·r'-b-'iJ'-'a_'-'
-. M-'ak::..:e...cd..:..;oru
::..:·<eja'--...:B:...:ic..:H;___.C:.r=n=a_,g""
or:..ca_

100
128
166

100
130
176
Crna gora

SFRJ

100
110

100
112

100
112

Kot vidimo iz gornjili podatkov, hranilne vloge zelo narascajo v vseh republ<ikah, kar povecuje kreditni potencial bank in
s tem tudi vecje kredite. Pohistvo pa je trajnejsa dobrina in ga
ljudje najvec kupujejo na kredit. Ce pogledamo, kaksna je hila
struktura manilnih vlog po republika:h, pa dobimo naslednjo
sliko:
SFRJ

100
129
165

100
125
166

100
130
172

100

128
173

v Jugoslaviji v letu 1972 sklenjenih 186.156 za'konov, medtem ko
je bilo lani to stevilo 181.192. Seveda pa ima ta dejavnik zapozneli ucinek na ·povprasevanje po
pohistvu.

Slovenija

Hrvatska

Srbija

Makedonija

BiH

Crna gora

15,77
15,90
16,56

23,07
23,02
22,86

39,30
39,43
38,52

11,05
10,77
10,95

9,11
9,19
9,35

1,70
1,70
1,75

-Leto
- - -- - - - - - - - - --- -- - --·-------- 1973
1974
1975

100
100
100

Struktura se v bistvu ne spreminja, rahel porast je pri delefu
Slovenije, padec pa pri Hrvatski
in Srbiji. V ozki povezavi z gibanjem hranilnili vlog pa je gibanje potrosniskih preditov. Leto je bilo v zadnjih letih naslednje:
Leto

SFRJ

Slovenija

Iz vsega zapisanega lahko zakljucimo, da so vsi dejavniki pomembni in da je gibanje povprasevanja po pohistvu posledica
delovanja vseh njih. Tudi med
dejavniki je ozka povezava in
sprememba enega izmed njih potegne za seboj vse o S'tale, kar ta-

Hrvatska Srbija

Makedonija

BiH

Crna gora

-19_7_3_ _ _
10_0_ _ _
100--1
~
00
---10~
0 --1~0~0-~1~00
~100
142
1974
154
165
147
172
129
124
302
1975
233
206
155
274
192
193
Iz zgornje tabele vidimo, da je
obseg potrosniskih k.:reditov v
zadnjih letih napravil ogromen
skok, kar je pripisovati tud.i ugodnim kreditnim pogojem. Velja
pa ena stvar, zvezni ukrep lahko
mocno zmanjsa obseg kreditov.
Sarno v ilustracijo podatek, kako
je bilo s prodajo pohiStva v letu
i974:
- za gotovino 30 ~/o
- na potrosnisko posojilo 65 Gfo
Z VirroanQID in S cekom 5 °/o
Pred kratkim se je obvezni polog povecal z 10 odstotkov na 20
odstotkov in ta zvezni ukrep bo
prav gotovo vplival na obseg potrosniskih kreditov. Prav obvezni polog je eden izmed· glavnih
Makedonija

100
87
115

BiH

Crna gora

SFRJ

100
102
130

100
108
108

100
109
102

dejavnikov, ki mocno vpliva na
to, koliko se ljudje odlocajo za

Hrvatska Srbija

Iz tabele vidimo, da so povprecni osebni dohodki najvisji
v Sloveniji, najnizji pa v Makedoniji. Neto osebni dohodki pa
posredno vplivajo na povprase-

Hrvatska Srbija

Leto

1973
1974
1975
Ma kedonija

Kako se je gibala stanovanjska
izgradnja v zadnjih letih? V Jugoslaviji se je v letih od 1973 do
1975 povecala za 8 odstotkov in
taka predvidevanja so tudi za
prihodnje. Ce pa pogledamo, kaksna je rast stevila novih stanovanj po posameznih republikah,
vidimo, da je najvecja v Sloveniji, kjer je od leta 1973 do 1975
narasla kar za 51 odstotkov, sledi pa ji Crna gora s 30 odstotki.
V ostalih republikah pa je rast
manjsa. Po stevilu nedograjenih
BiH

266

-

Po republikah je rast narodnega dohodka razlicna. U gotovimo
pa lahko, da je mocna povezava
med gibanjem prodaje pohistva
in med gibanjem narodnega doh-odka. Prodaja nasega pohistva
se je od leta 1973 do 1975 povecala za 98 odstotkov, kar pa si
moramo ~razlagati tudi s tern,
da smo se sele uveljavljali na domacero trgu, saj smo do takrat
dosti na!le proizvodnje izvafali
Zato ne moremo taka visokega
odstotka pripisovati ugodnim pogojem, temvec tudi sirj enju trga
za nase proizvode.

Makedonija

V letu 1975 lahko vidimo padec
prodaje v Sloveniji za 2 odstotka
m pa v Bosni in Hercegovini za
16 odstotkov, medtem ko v ostalih republikah promet narasca.
Najbolj se je promet povecal v
Srbiji in sicer od leta 1974 do
1976 kar za 34 odstotkov, najmanj pa v Sloveniji, le za 3 odstotke. Delno si moramo tako povecanje tolmaciti s povecanjem
cen, lahko pa tudi recemo, da
imamo SI-ovenijo zelo dobro obdelano, oziroma da v Sloveniji
nase ·p ohgtvo prodajajo povsod,
medtem ko v ostalih republikah
nismo povsod prisotni. Zanimiv
je tudi podatek, koliko prodajaln
s pohiStvom je v posameznih republikah:

1087

Leto

;..,.

'J.

Prostor za predvideno novo proizvodno halo v TP Stari trg

Narodni dohodek je v letih
1973-1975 narastel za 12 odstotkov, kar nam pokafe naslednja
tabela:

Srbija

100
107
120

-. ~.

Poglejmo, kako so se gibali
splo!lni pogoji, ki .pogojujejo povprasevanje po pohistvu. Podatki so zajeti iz Statisticnega godisnjaka za 1976, medtem ko zadnjih podatk-ov se ni moe dobiti,
zato bo slika malce nejasna.

Hrvatska

Iz tabele vidimo, da prodaja
narasca v vseh republikah, spreminja pa se struktura.
Ce hocemo dobiti se bolj!lo sliko, pa lahko izracunamo indekse
in dobimo naslednjo sliko:
Leto

Prodaja v n~ih trgovinah se
je v letih 1974 do 1976 povecala
za 16 odstotkov, kar pa je utemeljeno, saj smo Ieta 1974 odprli
trgovino v Zagrebu.

94
96
95

Makedonija

85
86
86

BiH

96
96
95

Cma gora

87
88
88

kupovino na kredit. Le-ta se je
v zadnjih letih gibal od 10 do 30
odsto tkov. Drugi tak dejavnik pa
je obrestna mera.
Gibanje zaposlenosti nasih delavcev v tujini vse bolj vpliva
na oblikovanje placilno sposobnega povprasevanja po pohiStvu.
Vpliv se kafe ali prek povecanih
hranilnih vlog prebivalstva ali pa
na povecanju razpolozljivih financnih sredstev prebivalstva.
Ce na koncu pogledamo, kako
se je gibalo stevilo novih zakonov, pa vidimo, da to stevilo iz
leta v leto pada. Tako je bilo

k-oj vpliva na povprasevanje po
pohi!ltvu.
J. Vidmar

Sindikalni izlet

Osnovna organizacija sindikata
v Tovarni lesnih izdel:kov Stari
trg je 26. junija skupaj z m ladinsko organizacijo ocganizirala
enodnevni izlet za svoje clane po
Stajerski. Cena izleta za posameznika je bi>la SO dinarjev, razliko v stroSikih pa je krila sindikalna organizacija. Kljub ugodnim pogojem pa je odslo na izlet razmeroma malo clanov. Vsi
tist:i. pa, kJ. smo nanj odsli, ga
imamo v lepem spominu, saj smo
si ogledali velik kos stajerske
dezele.
Pot nas je vodila prek Celja,
kjer smo si ogledali Celjski grad,
zatem pa smo se odpeljali v Rogasko Slatino, kjer smo si ogledali vrelce mineralne vode. Iz
RogaSke Sla:tine nas je pot vodila
prek Atomskih toplic v Ptuj,
kjer smo si. ogledali Ptujski grad,
v katerem je stalna razstava
predmetov od gotike pa do danasnjih dni. Cez Velenje smo se
v veeernem casu vrnili nazaj v
domaco dolino in v prijetnem
vzdusju zak1jucili izlet, z mislijo,
da bi ta'k5no izlete se organiziraii.
Z njim je n asa osnovna organizacija sindikata i:z;polnila tudi
del svojega letnega programa.
M. Znidarsic

Nasi ljudje
Tokrat vam predstavljamo dolgoletnega clana nasega kolektiva
Janeza HRENA. Janez izhaja iz
stevilne in skromne obrtniskokmecke drliZine. Da je zivel skromno, dokazuje ze samo stevilo
otrok v Hrenovi druZini, saj je
bil Janez deseti otrok. Pri enajstih letih je izgubil mater, ki jo
je zelo pogresal.
Leta 1962 se je zaposlil na Brestu, najprej kot delavec v proizvodnji v Tovarni ivernih plosc,
po sestih mesecih pa je postal
vodja skladiScne kartoteke v tej
tovarni. Leta 1963 je p-risel v Tovarna pohiStva Cerknica h kontrolni sluzbi. Delal je na vseh dclovnih mestih v sluzbi kontrole
v tovarni. Sedaj je na delovnem
mestu vhodne kontrole, to je pregled materialov.
Poznamo ga kot skromnega,
tihega in pohtvovalnega sodelavca. Ze vrsto let se izobrazuje
ob delu. Koncal je vecerno srednjo tehnicno sol-o, sedaj pa obiskuje visoko solo za organizacijo
dela v Kranju. Prizadevno deluje
tudi v druzbeno-politicnih organizacijah. Seveda mu vzame veliko casa studij, pa vseeno deluje
se v komiteju Zveze komunistov.
J e tudi clan gasilskega drustva
tovarne in delegat v kmetijskozemljiSki skupnosti v skup!leini
obcine Cerknica. Pogresa pa bolj
vsklajeno delo druzbeno-politicnih organizacij .
Tezave ob razvoju Bresta je
tudi sam obcutil, ceprav ni bil
eden izmed prvili Brestovcev. Tudi on je s samoodrekanjem gradil to, kar imamo sedaj in zato
je Janez na tovarno ponosen. Z
namenskim varcevanjem in kreditcm, ki ga je dobil pri delovni
skupnosti Brest a, si je zgradil
hiSo. Porocil se je 1970.leta in je
oce enega otroka.
Na Brestu misli ostali se naprej. S svojim delom je zadovoljen. Napredovati si pa vsekakor
zeli, sicer ne bi vztrajno studiral.
Tezka mladost je za njim in Janez zivi v upanju na boljsi jutri,
kar mu - tako skror.memu sodelavcu od srca zelimo tudi mi.
M.Grbec

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE
PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI• PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI

PREDSTAVLJA

Tokrat predstavljamo krajevno skupnost Beg_unje
Zunaj je lilo kot iz ~kafa, k o smo se znasli v upravnem prostoru
Kmetijske zadruge v Begunjah, k:i ga za svoje delo in sestanke uporablja tudi svet krajevne skupnosti Begunje (mimogrede: pravijo,
da je najemnina tega prostora kar prevec zasoljena). Zeleli smo
predstaviti se eno krajevno skupnost v na~i obcini - Begunje, ki
je dosegla pri svojem delu ze kar precej uspehov, pestijo pa jib
tudi ~tevilne tebve.
lzmed vabljenih so v izcrpnem, prijetnem in domacem razgovoru
sodelovali naslednji sogovorniki: Franc KRANJC, predsednik sveta
krajevne skupnosti, Ludvik HREN, tajnik sveta KS, Janez OPEKA,
sekretar osnovne organizacije ZK v krajevni skupnosti, Vinko ZALAR, predsednik krajevne konference SZDL, Rozalija SKRU, vodja
delegacije KS za zbor krajevnih skupnosti pri skup~cini obcine ter
Ivan OBLAK, predsednik odbora vaske skupnosti Selscek in clan
sveta KS.
Preden pa poskusamo iz izcrpnega razgovora izlu~citi bistvene
misli in stalBca sogovornikov, naj kot obicajno nanizamo nekaj
najosnovnejsih podatkov o tern predelu cerkniske obcine.
1a

·e-

Krajevna skupnost Begunje je ena izmed treh nerazvitih krajevnih skupnosti v obcini. Njena povdina znasa 5333 hektarov, kar
je 11,1 odstotka celotne povrsine obcine. Na obmocju krajevne
skupnosti je 17 naselij in zaselkov s 1300 prebivalci, od tega je
310 kmeckega prebivalstva (23,9 ~/o).
Krajevna skupnost leZi na sevemem predelu obCine - valovit
grieevnat svet, imenovan Menisija ter zakljucuje obcjnsko mejo
proti obcinam Logatec, Vrhnika in Ljubljana Vic-Rudnik.
Sredisce krajevne skupnosti je vas Begunje s 510 prebivalci, kjer
je tudi za krajevno skupnost najpomembnejsa gospodarska veja lesna industrija. Nosilec dejavnosti Slovenijales - tovama Jelka
Begunje prispeva s svojo aktivnostjo 10 6 /o ustvarjenega narodnega
dohodka v krajev.ni skupnosti. Dru:zbeni sektor kmetijstva (KZ Cerk·
nica) in delez gozdnega gospodarstva zna5ata 5 6 /o. Zasebni sektor
(kmetijstvo - obrt) pa prispeva 25 ~lo k skupno ustvarjenemu narodnemu dohodku (leta 1975). V okviru obcine zna~a delez krajevne
skupnosti Ie 5 OJo narodnega dohodka.
Stevilo zaposlenih predstavlja 30,8 ~/o vseh prebivalcev (na ravni
obcine 34,60/o), kar je razmeroma malo. Prav gotovo je dana moz·
nost se vecje zaposlenosti ob projek cijah posa meznih dejavnosti gospodarstva, predvsem v ~irsem pros toru obcine.
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- Pricakujemo, da se bo lesna industrija v tem planskem ob dobju
se hitreje razvijala zaradi precejsnjih vlaganj v razsiritev ·dejav·
nosti.
- Kmetijska dejavnost se bo pospdeno razvijala v okviru krajevne skupnosti - TOZD sodelovanje s sirsim vkljucevanjem kme·
tov kooperantov.
- Aktivnost gozdarstva na podrocju krajevne skupnosti bo usmerjena v pogozdovanje povrsin (1215 gojitvenih dni Ietno) in v
izgradnjo gozdnih cest in gozdnih vlek (10 kllometrov traktorskih
vlek in 1,5 novo zgrajenih gozdnih cest). Sredstva v visini 550.000
bo zagotovilo Gozdno gospodarstvo Postojna - TOZD Cerknica.
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Toliko torej na kratko nekaj podatkov o sedanji podobi in o predvidenem razvoju te krajevne skupnosti v tern srednjerocnem obdobju. Poskusimo sedaj iz nasega nevezanega razgovora izlusCiti
se nekatere sestavine, ki bodo se bolj osvetlile prej nanizanih nekaj
podatkov.
- Ceprav je najbd pri vas po·
dobno kot v drugih krajevnih
skupnostih, naj najprej povprasamo 0 delovanju delegatskega
sistema; kako se je pri vas ob·
nesel, ali se delegacije sestajajo,
kaksna je njihova povezava z obcani in kaksen je pretok informacij?
Delegacija za 2lbor krajevnih
skupnosti pri skupscini obcine
se rpred vsako sejo obcinske
skupscine redno sestaja. Udelezba je razlicna, povedati pa velja, da je predsednik sveta KS

skoraj vedno prisoten. Sicer pa
je za ·s ejo tezko dobiti delegate,
zlasti kmete, ·kadar imajo dosti
dela na ·k metijah. Na sestankih
predelamo vse gradivo, pri cemer ugotavljamo, da ga je bilo
2llasti na zacetku prevec in da je
tezko razumljivo. To zlasti ob·
remenjuje vodjo -delegacije, saj
ostali clani -delegacije gradivo
·premalo preucijo in mu zato predelava gradiva odvzame ogrom·
no casa. (Vsi prisotni so menili,
da moramo posebej poudari:ti,
kako vodja delegacije 1:ovarisica

Cesta proti Bezuljaku -

tipicna panorama iz okolice Begunj

Skrljeva izredno vestno in vzorno opravlja svojo funkcijo!).
Posebno porornost posvetimo
vprasljivim zadevam; le-te posebej pazljivo predelamo in se dogovorimo za skupno stalisce.
Kaksnega posebnega st~ka delegacije z obcani ni. Morda bi ka·
zalo imeti odprte sestakne delegacij in ce bi slo za zanimiva
in zivljenjska vprasanja, bi obcani nanje gotovo prisli. Sicer pa
povratnih informacij (od delegatov nazaj k obeanom) ni, ceprav
je svet krajevne skupnosti redno informiran o vseh sklepih in
stalisci:h s skupscinskih sej .
- Kako pa je z zborl obcanov
v krajevni in po vaskih skupnostih?
Ti zbori so dokaj poredko. Kadar pa so, razpravljamo na n.i ih
predvsem o krajevnih, zlasti bistvenih komunalnih vprasanjih,
kar je povsem razumljivo, saj so
le-ta krajanom naiblizja; pa tudi
sicer so to najbolj -perece zadeve, saj je bila v preteklem obdobiu komunalna ureditev odrocnejsih predelov v obcini mocno
zapostav.Jjena.
- In kako deluje splo~na delegacija?
Po pravici povedano, z njo
nimamo SJkoraj ni·k akrsnega stika in pravzaprav ne vemo, kaj
in kako dela. Verno le, da so clani delegacije menda zadolzeni
za posamezna podrocja.
- Ocitno se ogrevate za po·
sebne delegacije?
Vsekakor. Vendar pa bi moralo biti t udi delovanje samo·
upravn.i h interesnih skupnosti
bolj usklajeno.
Posebej velja poudariti, da je
eden izmed poglavitnih vzrokov
za pomanjkljivo delo delegacij
premalo ustreznih kadrov. .Se
tistih delegatov, ki smo jib ne·
kako le nasli, nis mo izobrazevali
1n se zato razumljivo niso znasli
ob stevilnih in raznolikih vprasanjih. Delegatski sistem pa nedvo·
mno teria sistematicno izobrazevanje. ·z a delegate je bilo eno
samo pr edavanje, pa se tisto nekvalitetno in strasno nacelno.

0 domu v Begunjah je bilo dos ti besed

- Ali so druzbeno-politicne or·
ganizacije spremljale delovanje
delegatskega sis tema in delo kra·
jevne skupnosti?
Povedati velja, da je na tern
podrocju ena sama osnovna organizacija Zveze komunistov -

skupaj z delovno organizacijo
J elka. To sicer nudi lepe momosti za povezavo .k·r ajevne skupnosti in zdruzenega dela in zato
lahko -tudi trdimo, da je Zveza
komunistov spremljala delo krajevne skupnosti. Z:al je opaziti,
da je v osnovni organizaciji zelo
malo clanov izven Jelke, zlasti
k.metov in bo treba taksno strukturo cimprej spremernti in sprejeti nove clane, zlasti mlajse.
Sicer pa je srecati iste !judi
povsod: v organih dru~beno
politicnih organizacij, krajevni
skupnosti in v organih upravljanja, pa zato vsi poznamo iste
probleme.
Delovanje krajevne konference
Socialisticne zveze je bilo v preteklih letih slabo, saj je bilo odvisno le od redkih posameznikov.
0 tem vprasanju je resno razpravljala osnovna organizacija
ZK in pripravila predlog za nov
odbor, ki je v zadnjem casu dobro in ucinkovito zastavil svoje
delo.
Sedanja organiziranost druzbeno-politicnih organizacij je :primerna glede na sedanjo situacijo. Posebej so se izkazali vaski
pododbori SZDL, ki vsi -po vrsti,
zlasti pa v Podslivnici in Otavah,
zelo dobro delujejo in se aktivno
vkljucujejo v krajevna vprasanja.
- Mladina iz Begunj velja za
zelo
delavno. Ali ta ugotovitev
•. ,
d rzt .
Nedvomno. Vsi smo s i edini
(na razgovoru ni bilo za] vablje:.ega predstavnika mladine), da
je mh•dina v prcteklih letih delovala 7elo uspesno, da pa v zadnjem casu njen d ~ ~ J vni zanos nekako UJ..ada. 0 vzrokih temu smo
razpravljali tudi na osnovni organizaciji ZK, v ok ateri je vee
mladih in so tudi aktivni. Ugotovili smo, da je mladina pri pravljena delati, zlasti v kulturi in
sportu, -da je nosilec druzabnega
Zivljenja v kraju in pomeni nekaj tudi v obcini, da pa nima te·
meljnih pogojev za organiziranje
SVOJih dejavnosti.
Prispevala je dosti prostovolj·
nega dela za i.tzgradnjo pre:potrebnega doma, ki bi omogocal te in
druge a-ktivnosti in vsepovsod, na
vseh mogocih krajih iskala pomoci; pravzaprav je potrebnih le
nekaj gmotnih sredstev za nabavo materia-la, vse ostalo bi krajani, predvsem mladina, napravili s pros tovoljnim delom.
Ker pa mladi ne cutijo pricakovane sirse druzbene podpore,

tudi njihova delovna zagnanost
upada.
- Ali bi novi dom po:l.ivil de·
javnost mladine, pa tudi sicer dejavnost v kraju samem?
Seveda. Premalo pa je pri n as
ljudi, ki bi vso dejavnos t povezovali in vodili. Povedati je treba, da je dovolj sposobnih ljudi,
ki pa nocejo prevzeti funkcij in
se vkljucevati v dejavnost kraja.
To velja za vecino prosvetnih
delavcev, pa tudi za ostale Begunjcane, zaposlene izven Begunj.

Nova transformatorska postaja
v Begunjah
- Bi povedali, kaj je krajevna skupnost re~ila v preteklih ne·
kaj letih in v zacetku sedanjega
srednjerocnega obdobja?
Vsekakor je veli:k njen delez
pri asfaltiranju ceste BegunjeCerknica. Med drugim je najela
tudi !credit, ki ga sedaj odplacuje skupscina obcine Cerknica.
Vrsto let imamo velirko tezav z
elektrifikacijo. 1e leta 1970 je
bila z Elektro - Ljubljana sklenjena pogodba in dela na podrocju Begunje - Topol bi morala bi.rti koncana do leta 1974. Za
sredstva smo poskrbeli s kra·
jevnim samoprispevkom. lz nerazumljivih vzrokov do realiza·
cije ni priSlo. Na zahteve obca·

nov so zatem posredovale skupscina obcine in druzbenO"politicne organizacije. Sedaj kaze, da
bo do .r ealizacije vendarle priSlo,
a je morala ob tern •k rajevna
skupnost pristati, da bodo obcani opravili zemelj ska in se nekatera druga dela.
Posebej naj poudarimo, da
takSne stvari vzbujajo pri krajanili veliko nejevoljo, pa je razumljivo, da je •b il odziv ob zadnjem referendumu za samoprispevek in ob drugih d~beno
politicnih akcijah dosti slabSi
kot bi bil sicer.
S tern eleMrifikacija se ne bo
dokoncana in ostaja se vnaprej
v programu.
Naslednja zadeva je oskrba z
vodo. Begunjski vodovod je premajhen in je zato projekt - zaj eti Kozeljski graiben. Delao je

p a bo dokoncno resen v prihodnje, odvi-sno pac od financnih
sredstev.
Omeniti velja, da je ob zadnjem samoprispevku za Tesevanje oskrbe z vodo ostal prikrajsan Topol, ker je zmanjkalo
sredstev. Zato na zahtevo delegatov ni :bil sprejet dokoncni
obracun gradbenega odbor a, krajani sami pa so s prostovoljnim
delom, z lastnim materialom in
sreds tvi zadevo ·r esili.
Se enkrat -poudar jamo, -ta taksne zadeve kot so bile z elektriko in vodovodom, pa se s cest ami, pri obcanih vzbujajo samo
nejevoljo. ze preveckrat smo obcanom na tern pod.rocju marsikaj obljubljali, potem pa ni bilo
nicesar ali zelo malo storjenega.
To nedvomno o vira druZbenop olitil'm.o ·delo na tern podrocju.

publiske ceste Begunje--SelScek;
v programu je asfaltiranje ceste
Begunje--Bezuljak; do spomladi
naj bi resili vprasanje telefonov,
pn cemer so najvecji problem
odroene Otave; prihodnje leto
homo razsirili pokopalisce v Begunjah; problem postaja urbanizacija tega pod.rocja, zato moraroo cimprej dokoncno sprejeti
zazidalni nacrt in s tern v zvezi
tudi pritisk »VikendaseV<<; resiti
je treba V'prasanje vzddevanj a
obcinskih cest; slabo j e razvita
obrt, zato je dosti su smarstva tudi to bo potrebno resiti; pa dokoncno mediti in lokacijsko doloci.ti smeti.sca; odp.ira se velik
problem .kanalizaoije in cistilnih
naprav zlasti v Begunjah; in se
in se bi lahko nastevali , pa pri
tern se marsikaj pozabili.

delati in sodelovati. To so ze
veckrat pokazali s prostovoljnim
delom, z lastnimi sredstvi in materialom, pa tudi samoiniciativni
so in so ze marsikatero zadevo
sami resili. Zlasti velja v zvezi s
tern izdvoji'ti va§ke skupnosti
Se!Scek, Bezuljak in Podslivnica.
Zatem bi radi pohvalili delavnost gasilcev, ki so dobro opremljeni, imajo zensko desetino in
delajo tudi v m ladino. Gasilska
drustva so tudi v Bezuljaku in
Otavah.
Posebno mesto v nasem Icraju ima tudi sadjarsko-vr tna·rsko
drustvo, ki prireja razstave, organizira ekskur2lije in obiske
raznih prireditev, skrbi za oskrbo s sadikami ter s tern gradi in
poglablja pri ljudeh estetski obcutek za urejeno okolje.

z obcinskimi organi. Na stevilne
nase vloge odgovorov sploh ni
a1i pa prihajajo z velikansko zakasnitvijo.
Razgovor je bil tako nekako
koncan; ostala pa so seveda se
stevilna vprasanja in teiave, s
katerimi se otepajo in se bodo
se otepali vascani Begunj ter
sosednjih vasi in zaselkov. Iz besed vseh sogovornikov pa je bilo
jasno videti, da vedo, kaj hocejo
in da so prepricani, da bodo to
ob sodelovanju ostalih obcanov
tudi dosegli.
Zal nismo mogli zapisati vsega,
kar je bilo povedanega v razgovoru, kaksn e zadeve morda nismo cisto prav razumeli; a nekaksno celovitejso podobo po·
glavitnih vprasanj te krajevne

- Kako je s kmetijstvom in
gozdarstvom na tem podrocju?
Kmetje se specializirajo, najvec za zivinorejo. Sicer ·pa kmetijska zadruga in Gozdo gospodastvo posvecata v svojih planih
temu podrocju ustrezno pozor nost in vsaj doslej ga uresnicujeta.
- Ste :z oskrbo zadovoljni?
Se kar. Trgovski del oskrbe je
zadovoljiv, ceprav je ob tern
vpraMjivo, ali sta v Begunjah potrebni dve trgovini. Posebej so
obcani zadovoljni z novo mesnico, -ki je dobra oskrblj ena in ima
velik promet , saj jo obiskujejo
tudi Cerknicani v precejsnjem
stevilu .
Dosti slabse je z gostinstvom,
saj v Begunjah sedaj nimamo
niti enega samega gostinskega objekta; krajevna skupnost bo poskusala s tern v zvezi cimprej
najti resitev.

Vodni rezervoar nad Bezuljakom
projekt vodovoda Begunje--Bezuljak-KoZJ.jek ze realiziran in
bo letos iz njega pr:itekla voda
v Bezuljaku in Begunjah. Nacrt

- Katere akcije ima krajevna
skupnost se predvidene?
Naj na kratko nanizamo: prizadevamo si za asfaltiranje re-

Prihodnji razvoj trgovine
V srednjerocnem razvojnem programu imata temeljna organizacija
Trgovina Rakek in delovna organizacija NANOS Postojna za obdobje
1977 do 1980 predvideno izgradnjo vecjega trgovskega objekta, ki
naj bi zadoscal potrebam potrosnikov celotnega obmocja nase
obcine.
Novi objekt naj bi bil bogata
zalozen z industrJjskim blagom,
predv>Sem z izdellci trajnejse
vrednosti. Poleg industrijskega
dela prodajalne bosta tudi vecja
sodobnejsa samopostre:lna prodajalna ter restavracij a.
Po izdelanem idejnem projektu bodo posamezni oddelki obsegali:
1. Samopostrezba, ki bo v spodnji eta:li in bo imela okrog 800
kvadratnih metrov. V tern oddelku bodo prodaija!li. osnovno
prehrano in drobne gospodinjSke potrebscine, ·J.<.ruh in pecivo,
bosta pa se mesnica in delikatesa.
2. Industrijski del b o v drugi
eta:li (pritlicje) in bo imel okrog

Sedanja blagovnica v Cerknici

1400 kvadratnih metrov povr5ine.
V tern oddelku bodo prodajali
tekstilno blago, tezko konfekcijo, krat ko blago, pletenine, metra:lo, pohistvo, belo tehniko in
akustiko, potrebscine za sport in
rekreacijo, galent erijo in drugo
indust.rijsko blago.
3. Restavracija s kuhinjo bo v
gornji etazi s pPibli:lno 200 pokrin.i,mi sedezi in z okrog 70 sedezev na odprti terasi stavbe.
Povrsina celotnega objekta
(vseh treh eta:l) bo okrog 2500
kvadratnih metrov.
lzgradnjo tega trgovskega obj ekta narekujeta nagli druZ.beni
in gospodarski razvoj Cerknice
oziroma celotne obcine. Sedanja
blagovnica v Cerknici ima skupa:j le 292 kvadratnih metrov

Bi radi povedali se kaj taksnega, cesar nismo posebej povprasali?
Posebej b i radi poudarili, da
so nasi obcani zelo pl'i pravljeni

Asfaltirana cesta v Se!Scku
Tudi Lovska druZina lepo sodeluje s krajevno skupnostjo.
Za konec samo se to: zeleli bi
vee razumevanja in sodelovanja

skupnosti smo - upajmo - le
ustvarili.
Razgovor pripravila:
B. Levee in F. Sterle

prodajne povrsine in 150 kvadratnih metrov skladisc in ne daje
vee moznosti za zadovoljivo razstavljanje blaga in za dopolnjevanje z novimi vrstami blaga, ki
jih doslej nismo prodajali.
Priprave za izgradnjo novega
trgovskega objekta tecejo po
sprejetem programu, tako da bo
glavni pmjekt izdelan do 15. junij a letos in s tern vsa dokumentaciUa, potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Z gradbenimi deli naj b.i priceli
v drugi polovici letosnjega let a
in jih predvidom a koncaili koncem prihodnjega leta oziroma v
zacetku leta 1979.
Po izgradnji novega trgovskega objekta bomo v sedanji blagovnici v Cerknioi organizirali
p~odajo zeleznine in avtotrgovmo.
Poleg izgradnje tega trgovskega obje.kta in reorganizacije celotne prodaje v Cerknici je v
srednjerocnem programu predvidena tudi obnov.i.tev trgovine, obkateri bo tudi manjsi gostinski
lokal v Martinjaku.
Vzporedno z ureditvijo poslovnih prostorov bomo v novem
trgovskem objektu pridobili se
dve dru:linski stanovanji za delavce.
Program doloca tudi dopolnitve in modernizacijo drugih manjSih prodaja1n.
Kolektiv TOZD Trgovina Rakek se skupaj z delovno organizacijo Nanos Postojna zaveda zelo odgovorne naloge, ki si jo je
s tern razvojnim programom zastavil.
Posebno se zaveda, da samo
izgradnja sodobnejsih trgovskih
objektov ne bo omogocila boljse oskrbe potrosnikov brez strokovnega kadra, lci bo sposoben te
zahtevnejse objekte obvladovati.
Zato je v srednjerocnem p rogramu razvoja predvideno tudi iz.
obra:levanJe u streznih strokovnih
kadrov - od prodajalcev do vodstvenih delavcev.
P? programu izobrazevanja 16
nai!hh delavcev ob delu obiskuje

poslovodsko solo, 16 ucencev p a
se redno izobrazuje za poklic prodajalca. OstaJe zahtev.nejse poklice pa bomo resevali oziroma zagotavljali skupaj z deilovno organnzaoijo Nanos.
Vsa ta prizadevanja zelita kolektiva TOZD Trgovina Rakek in

delovne organizacije Nanos v prihodnje povezovati s potrosniki
oziroma s sveti potro5nikov v okviru kralievnih skupnosti, s katerimi zelimo v o.kviru damh moznosti resevati skupna vprasanja
- boljso os·k rbo vseh obcanov.
M. Vukicevic

Vrsta zahtevanih nalog
NALOGE OBCINSKE KONFERENCE SZDL ZA LETO 1977
Smoter zastavljenih nalog je, utrditi tak§no vlogo SZDL kot je
opredeljena z ustavo in njenim statutom. To pomeni, da moramo
zagotoviti druibenopolitiC.Ue pogoje za samoupravno organiziranje
delovnih ljudi in dru:lbenopoliticno aktivnost v okviru SZDL. Gre
torej za naloge, s katerimi mora SZDL zagotoviti enoten akcijski
nastop na idejnopoliticnih izhodiscih, opredeljenih v Zvezi komu·
nistov.
Da bi svojo aktivnost usmerili
v realizacijo sprejetih dokumentov - ustave, zakona o zdruZ.enem delu, zakona o ljudski
obrambi in dru:lbeni samozasciti
in drugih, je 1:reba zla·s ti:
- Teziti moramo k temu, da
prodre dejavnost frontno organizirane SZDL v krajevne konference in vaske odbore SZDL, torej do slehernega obcana. Delovanju osnovnih celic druzbenopoliticnih organizacij je treba posvetit i posebno skrb.
- Osrednja naloga SZDL so
priprave na volitve v prihodnjem
letu. Te naloge so zelo neposredne. Realno je potrebno oceniti
stiriletne izkusnje pri delovanju
delegatskega sistema, pospesiti
evidentiranje moznih kandidatov,
zagotoviti
kontinruiteto
dela,
ustrezno sestavo delegacij in podobno. Pri tern je potrebno upostevati dejanske kadrovske potrebe celotne obcine, kar pomeni,
da je potrebno evidentirati in
kandidirati dolgorocno.
- Velika in odgovorno delo
nas caka pri poglabljanju in u trjevanju ter analiziranju delegatskega sistema.
- Posebno pozornost je potrebno posvetiti vsebinskemu delovanju samoupravnih interesnih
skupnosti v obcini.

- Uresnicevanje dolocil zakona o zdru:lenem delu in s tem
v zvezi usiklajevanje splosnih aktov v delovnih organizacijah in v
interesnih skupnostih je ena
osrednjih nalog frontno organiziranih socialisticnih sil.
- Uresnicevanju stalisc 2. konference Zveze komunistov Slovenije o kmetijstvu moramo prav v
tern obdobju posvetiti najvecjo
pozornost, da bi
zagotovili
ustrezno srednjerocno in dolgorocno usmerjenost kmetijstva v
obcini.
- Dolocila novega zakona o
ljudski obrambi in druZbeni samozasciti moramo cimprej uveljaviti v p r aksi, kar pomeni, da
se je potrebno takoj lotiti a:luriranja vseh ustreznih aktov in kadrovsko u strezno izpopolniti sestavo ljudskega odpora in dru:lbene samoza~cite.
- Izobra:levanju in usposabljanju delegatov in obcanov rnaramo posvetiti vecjo pozornost.
Predvsem je potrebno dati pou darka dru:lbenopoliticnemu izobra:levanju. Za dosego tega cilja
je potrebno skupno z izvr~nim
svetom in z ostalimi druZ.benopoliticnimi organizacijami organizirati delavsko univerzo v na~i obcini.
Predsedstvo
Obcinske konference SZDL
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ReSitev prostorske stiske
ZACETEK REKONSTRUKCIJE V TOVARNI
POHISTVA STARI TRG
V Tovarni pohistva Stari trg
se pripravljamo na uresnicevanje investicijskih vlaganj, ki jih
vsebuje sr ednjerocni plan razvoja temeljne organizacije. S pTedvidenimi vlaganj i j e v prvi fazi
misljena resitev prostorske stiske in nadomestitev iztrosene
strojne opreme.
Sedanji strojni oddelek je v
bali, 1m je siroka dvanajst m etrov in predstavlja kot prostor
ozko grlo v proizvodnji. Onemogoca tehnoloske resitve, ki bi
skrajsale transportne poti in poveCale pro:pustnost oddelka. Tako je stro.Jni oddelek prakticno
nepropusten za nekatere obdelovance, ki jih zato prev~amo do
predmontaze na razlicne nacine,
ki niso pnimerni za serijsko proizvodnjo.
Resitev prostorske stiske je nakazana s preselitvijo strojnega
oddelka v prostore montaze, za
oddelek montaie pa bo zgraj ena noYa proizvodna hala s pribliino 2000 kvadra tnimi metri
povrsin. V strojnem oddelku pa
bo vmesno skladisce polizdelkov,
ki ga narekuje sedanji nacin pro-

izvodnje. S preselitvijo strojnega
oddelka bo sprosceno tudi skladiSce plosc, v katerem bo po
novi tehnoloski shemi skladiSce
repromateriala, ki je sedaj v
skrajno n eprirnernih prostorih,
posejanih prakticno po vsej tovarni in celo izven nje.
Druga faza vlaganj predstavlja
na:kup nove oziroma nadomestitev iztrosene tehnoloske oprerne.
Predvidevamo nakUJP rnoznicar·
ke, posebne krozne zage za ·k omi
izrez, forma tne krozne zage in
baterijskega vHicarja.
Sedanja moznicarka je bila nabavljena leta 1970 in je ustrezala
tedanjernu programu proizvodnje. Poleg iztrosenosti je z uvedbo novega programa (kuhinja
BREST) obseg dela moznicarke
premajhen in predstavlja ozko
grlo v strojnern o ddelku. Za primer naj ornenirn, da je potrebno
za dolocene elemente moznicarko nastavljati tudi -do .petkrat.
Pri novi moznicarki pa bo tudi
za zahtevne elemente potrebna
samo enk:ratna nastavitev.
Pri strojni obdelavi stranic
spodnjih elementov in visokih

omar (kuhinja BREST), tocneje,
pri izrezu za podnozje in prednjo vezno letev se pojavljajo tezave zaradi tocnos ti izreza, ustreznih rezil in same varnosti dela. S povecanjem deleza kuhinje
BREST pa bo to predstavljalo
tudi ozko grlo v strojnem oddclku. z nabavo posebne krozne zage ne bomo skrajsali samo casa
za izrez, arnpak odpade tudi faza
zaokrozitve podnozja oziroma
prednje vezne letve. To ima dvojni pomen: skrajsanje proizvodnega casa in odpravo zastojev v
oddelku montaze zaradi slabega
prileganja podnozja v izrez na
stranici. Koncno pa bodo izdelki
pridobili v estetskem pogledu.
V sedanji tehnologiji imamo
formatno kromo zago, ki je dotrajana in neuporabljiva za natancno delo. Z nabavo formatne
krozne zage bomo resili problem
razreza manjsih elementov in pa
krojenje odpadkov v se kor istne
sestavne d ele.
Za novo skl adisce repromateriala in za t ransnortiranje po tovarni bo nabavljen bateri.iski viHear JT1anjse tona:l.e, k i bo obcasno lah ko nakla'<ial t udi gotove
izdelkc v odpremi.
Vrednost nastetih invcsticiiskih vlaganj je 17 milijonov dinarjev; od tega odpade na gradbeni del okrog 15 milijonov in za
tehnolosko opremo okrog 2 milijona novih dinarj ev.
B. K.lesnik

NOVA STRUZNICA IN BRUSILKA V TOVARNI POHISTVA
MARTINJAK
V maju smo v Tovarni pohi- vecne poskodbe rok delavk pri
stva Martinjak dobiH novo StruZ· rocnem brusenju.
nico z brusilko za okrogle eleTrenutno stroj celo presega namente Genini. To sta dva samostojna stroja, ki j u povezuj e se potrebe, vendalf racunamo, da
bomo V kratkem casu uredili OZ·
transportna veriga.
ka grla v povrSinski ohdelavi in
Prvi stroj je struznica KAFIRO s tern tudi stroj ibolje Jzkoristili.
90/AC; najvecja dolzina strUZ.e- Naj ob tern dodamo se to, da
nja je 900 milimetrov, najvecja ima:J?O narocenih se n ekaj novih
debelina struzenja pa 90 mili- stroJ~V,. za katere pa nam primetrov.
manJkuJe ~rostora. Zato si vsi
Drugi stroj je brusHka LAR/90 delavci zehjo, da bi vprasanje
z enakimi teh.nri.cnimi podatki. S pr~~ora kar. najhitreje uredi•li,
strojern 'k ot celoto smo zado- saJ Je sedanJe stanje s stalisca
voljni, saj dela hitreje, kvaiitet· ne~otenega m. varnega dela neneje, predvsem pa smo odpravili pnmerno.
M. Kusic

·-............

Praznovanja so se priCela
Letosnje leto pomeni trideset let Bresta, njegovega dela, uspehov
in premagovanja tefav. To pomembno obletnico bomo proslavill z

vrsto tprireditev v oktobru. Vse te prireditve bodo posku§ale obele:liti najpomembnejse odlocitve in vsa ustvarjalna leta, v katerih
je rastel Brest, kakrsen je danes. Vsi sedanji in nekdanji Brestovci naj bi se ob vseh teh prireditvah spomnili te.Zko prehojene
poti, samoodrekanja in delcka svoje ustvarjalne osebnosti, ki so ga
prispevali za razvoj in rast Bresta.
Praznovanja tega pomembnega jubileja so se .Ze pricela. Da ne bi
v oktobru, ki je rojstni mesec Bresta, ponagajalo muhasto jesensko vreme, je sindikalna organizacija ze ob koncu avgusta organizirala srecanje vseh Brestovih delavcev. 0 programu ostalih prireditev bomo pisali v prihodnji stevill(i , tol~ rat pa na kratko 0 skup·
nem srecanju delavcev vseh Brestovih temeljnih organizacij.
Tovarna pohistva Stari trg

Pomen fluorografiranja
Fluorografija je metoda po·
sredne rentgenske fotografije.
Sliko, ki pri tern nastane na filmu s prehodom rentgenskih zarkov skozi posamezne organe cloveka, na primer skozi pljuca,
snemamo s posebnim foto~af
skim aparatom. To metodo se
vedno najvec uporablj amo za
mnoZicno slikanje pljuc delavcev
v posameznih kolektivih in tudi
vseh os talih lj udi.
Zgodovina fluorografije: ze
kmalu po tern, ko je Rontgen v
decembru 1895. leta odkril p osebne zarke X, SO ltalijani, za
njimi pa t udi v Zdruzenih drlavah Amerike, skonstruirali aparat, ki so ga imenovali photofluoroscop. Uporabljali so ga za
mnozicno rentgensko slikanje
Cloveskih organov. Sestavljen je
hil iz rentgens.ke cevi, zaslona in
navadnega fotoaparata. Cas snemanja s tern aparatom je trajal
eno do dve minuti!
Sele leta 1936 je Brazilec De
Ahren prvi zacel z mnozicno fluorografijo pljuc. Naslednjega leta
pa je Nemec Holfelder prenesel
izkusnje fluorograf.ije v Nerncijo.
Mcd II. svetovno vojno so
Americani mnozicno »Slikali« VO·
jake. Sele po koncani II. svetovni vojni so zaceli to metodo uporabljati t udi ostali narodi. V Jugoslaviji jo najbolj mnoiicno
uporahljamo v Sloveniji.
Nevarnosti fluorografije so x
zarki, ki okvarjajo posebn o obcutljive celice telesa; se posehno

so nevarne spolnim celicam. Zato bi bila potrebna zascita posarneznih delov organizma, kar bi
pa ves postopek o tezhlo. Kljub
temu dobimo pri fluorografiji 2
do 10-'k rat manjso dozo zarkov
kot pri rentgenskem gledanju
(diaskopiji), pa vendar 2 do 10krat vecjo dozo, •k ot pri snemanju na normalne mme v kasetah! Zaradi vsega tega n e priporocajo fluorografije noseenicam
v zacetku n oseenosti.
Kljub vsemu temu je danes
fluorografija ISprejeta kot metoda izbora. Na ta nacin so pri fluorografskib akcijah, ·k i jih v Sloveniji redno izvajamo na stiri leta, odkrili ze marsikatero pljucno tuberkulozo, ki bi sicer osta·
'l a neoo.lcrita. Slrupina strokovnjakov nato iz rnanjsih -s lik, J<i
jih proicirajo na platno, odkrijejo vse, kar j e sumljivega, se
posebno danes, leo imamo filme
100 X 100 millirnetrov. Prej je
bilo ·to nekoliko t e:l.je, ker so bjlj
filmi manj si.
V najnovejsem casu se poskusa z eleMronskim delovanjem pojacati delovanje na posebno izdelane ekrane. S tern bi se zmanjsal cas delovanja zarkov na organizern.
Ne glede nato je danes fluorografija pljuc najboljsa metoda za
zgodnje odkrivanje ruberkuloze
p-ljuc, pa ·t udi za odkrivanje obolenj na drugih organih, za kar
pa se tako mnozicno se ne upora blja.
dr. A. Smale

V okviTu praznovanj t ridesetletnice Bresta je konferenca sindikata pripravila srecanje Br estovih delavcev. V ta namen je
ustanovila pri<pravljalni odbor, v
katerern so bile zastopane vse
temeljne organizacije.
Pripravljalni odbor ni imel Iahke naloge, zato je z delom pricel
zelo zgodaj. Treba je bilo dolociti datum srecanja, organiziTati
prehrano, p oskrbet i za p ijaco,
glasbo, prevoze, urediti prireditveni prostor, poskrbeti za strezno osebje in se kup drugih podrobnosti, brez katerih hi srecanje ne potekalo taka kot je t reba.
Na prvem sestanku v zacetku
avgusta smo se dogovorili, da bo
srecanje 27. avgusta p ri gradu
Snefuik. Razdelili smo si tudi naloge, ki smo jih do dneva prireditve v celoti izpeljali, tako da
je bilo dan pred prireditvijo vse
pripravljeno. VeHko skrbi smo
imeH zaradi vremena; k sreci so
bile nepotrebne.

Posebej je treba ·p oudariti pomoe rnladin ske organizacije Bresta, ki je bila takoj pripravljena
pomagati pri peki cevapcicev in
ki je v celoti prevzela razdeljevanje pijac. Delo, ki so ga na dan
prireditve opravili, je :bilo ogromno in vredno vse pohvale, saj
se je bilo treba sproti prilagajat i nastalim situacijam. Prav
tako pa j e treba pohvaliti tudi
ljudi, ki so pekli ceva:pcice in jih
razdeljevaii, saj so delali pod v elikim pritiskorn lacne mnozice.
Sarna prireditev se je pricela
ob desetih dopoldne, vendar so
najvnetej si priceli prihajati ze
prej. Uvodni nagovor je prebral
predsednik konference sindikata,
kmalu potem pa so ze priSli
godci in pevci, pojavili pa so se
tudi ze prvi pivci in veselje se jl!
pricelo.
Toplo
poznopoletno
sonce, mocno vino in dobra glas-

ba so kaj hitro nabrusili pete
plesalcem. Le-ti so bili tako vneti, da jim na koncu tud.i plesisce ni bilo vee .k:os. Rezultat 1 : 0
za Brestovce in nekaj opraskanih. Zal pa je predvsern mocno
vino nekaterim odvzelo tudi ravnotezje in moeno omehealo noge.
Nekaj j ih je pod l!ezo grozdnega
soka, najbrl pa ·p redvsem zaradi
~onca tudi ~magal~. Zanje velja
IZrek: »NaJhrabre]si so padli«.
Rezul:tat: nekaj tisoc : nekaj deset v koris·t Bresta. Bili so tudi
taki, ki jim je sonce in V'ino stopilo tja, kjer imajo sicer bolj
malo, le-te pa smo se pravocasno
oddali v domaco nego.
Med prireditvijo je bilo tudi
tekmovanje v vlecenju vrvi, ki
pa je vzdrlala, ceprav je trpela
sttasne muke. Poleg tega so bila
se tekmovanja v malem nogornetu in pa v streljanju z zracno
pusko. Rezultati. zal niso znani.
Ce na :koncu pregledam izide,
lahko ugoiovim, da smo se imeli
zelo lepo, da pa so tisti, ki so
za poeutje in razpolozenje s•krbe·
li, delali zelo zelo trdo. Pogovarjali smo se nekaj o tern, da bi
bilo zelo lepo oddo!Ziti se .t ern
ljudem z izletom ali pa jih povabiti. na ·p rijetno vecerjo. Posehno
velja to za osebje delavske r estavracije, ·ki je pri vsaki podobni prireditvi prikrajsa.no, 'ker mora pac streci.
F. Mele

Za ureditev prostora sta bili
zadolzeni Tovarna lesnih izdelkov in Tovarna poh iStva Stari
wg. Dogovorjeno j e bilo, da pricnejo z delom ze v ponedeljek,
ven dar so zaradi slabega vremena priceli sele v cetrtek. Zaradi
pornanj'kanja delavcev jim je na
pomoc priskocila se Tovarna PO·
histva Cerknica. S skupnimi mocmi so do roka izdelali plesni
oder, kio ske za razdeljevanje hrane in pijace ter n apeljali elektriko. Material za izdelavo objektov je prispevala se Tovarna
ivernih plosc.
Avtobusne prevoze je organizirala Tovarna pohiStva Cerknica.
Nabavo in razdeljevanje hrane je
prevzel obrat drUZ.bene p::ehrane.
Priznati jim je treba, da so vse
s·kupaj vzorno rizpeljali.

Iz Tovarne pohiStva Cerknica -

delo pri formatki
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Mladi po poteb AVNOJ
Zbrali smo se v Domu JLA v
Ljubljani. Bilo nas je okrog st odeset iz vseh krajev Slovenije.
Stirinajst dni '.;mo .si dellii tovariStvo, odv.i sni smo bili drug od
drugega. Hodili smo po poti, ki
jo je pred stiridesetimi leti prehodila slovenska <ielegacija na
drugo zasedanje AVNOJ v Jajcu.
Kljub temu, da so bili pogoji, ki
smo jili imeli na pohodu, mnogo
boljsi, saj j.ih sploh ni moe piimerjati s tistimi iz leta 1943, smo
poskusali dojeti pota na5e revolucionarne zgodovine iz NOB,
spoznavali smo nove kraje in !judi. Istocasno pa je bila to sola
samoupravljanja, .krepitev bratstva in enotm~sti j ugoslovanskih
narodov in narodnosti, druibenopoliticno usposahljanje mladih,
se posebno na podrocju revolucionarnih
tradicij,
ljudske
obrambe m druibene samozascite.
Z nami sta bili narodni heroj
Albinca Hoeevar-MALI, intendantka Toncka Vodnik, v Drvarju pa •se nam je prikljucil se
pravi »AVNOJ-ec« liz leta 1943,
Janko Gregoric.
Odpeljali smo se proti Lokvam pri Crnomlju, ki so bile
slavnostno prizorisce osrednje
slovenske proslave ob letosnjem
Dnevu borca. V bl.i.Z.ini spomenika Staneta Rozman.a je slavnostni prostor. Prihaja na stotine in
stotine !judi. Od vsepovsod; nekdanji borci, mladina, gostje. Iz oci
vseh gleda ponos; 1'osebno Belokranjci so ponosm, da so male
Lokve v teh dneh delezne toliko
pozornosti. Pa ne po nakljucju.
Tam so se rojevali zametki nase
oblasti, v plamenu upora so borci osvobajali ozemlje. Stevilnih
borcev :ni na svecanosti. 2rtvovaIJ.i so svoja Zivljenja. Toda, ce bi
videli stotine mladih v Lokvah,
bi bili ponosni. »Narodu, ki ima
taksno mladino, se ni treba nicesar bati,« je deja! tovarg Tito.
Po kulturnem programu je
predsednik repubHske konference mladine Ljubo J asnic pozdravil udelezence pohoda AVNOJ
'77. V imenu pokrovitclja, centralnega ·k omiteja ZKS je pohodnikom zaielel srecno pot sekretar predsedstva IK CK ZKS
Franc Setinc. Poslovili smo se
od Bele krajine.
Pred nami je se dolga pot; se
isti dan 5mO namrec potovali

Notranja dela v novi telovadnici

z avtobusom prek Kavlovca,
Gline, Bosanskega Novega, Prijedora do Mrakovice na Kozari. Na
Kozari je svecano. Pricenja se
druga izmena MDA KOZARA
'77. Po slovesnosti in kulturnem
programu - Kozaracko kolo kot
simbol bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov, veriga
mladih. Po nastopu skupine Bjelo dugme nas caka pocitek, •k i
nam je potreben, saj se nasa pot
sele zacenj a.
Naslednji dan, 4. julija je pred
domom borcev vi<ieti na tisoce
domacinov s Kozare in izpod Kozare, mladino, rezervne vojaske
staresine, heroje, borce, brigadirje MDA KOZARA '77, udelezence pohoda po Titovih poteh
revolucije ... Ne da se opisati
tega dneva na Kozari; spomini na
Kozaracko epopejo, s·v ecanost,
vzkliki in pozdravi nasemu tovarisu Titu in na koncu nepregledna veriga pisan:ih mnozic, ki so
strnile v Kozarackom ·kolu. Kozaro smo dojeli. Videli smo na tisoce vklesanih imen :lrtev, ki so
s prelito ·k rvjo branili koscek domace zemlje in s ponosom, da
smo potomci takega naroda, je
iz nasih ust sliSati: Oj Kozaro,
joj, oj, Kozaro ...
Na Kozari se nam je prilcljucilo se 19 brigadirjev iz drugih
republik in pokrajin. Z avtobusi
se odpeljemo proti Jajcu. To
majhno bosansko mesto, ki ga
krasijo mogocni slapovi reke
Vrbas, je odigralo pomembno
vlogo z zgodovini na5e domov.ine.
Ta dan smo imeli se nekaj aktivnosti, potem pa spanje. Poskusamo b iti tudi aktivni, zato smo ustanovili partijski in mladinski aktiv, imamo radijsko pos.tajo, foto
amaterje in urednistvo biltena,
ki ravno to DOC pripra:vlja stevilko bHttena.
Naslednji dan si ogledamo muzej II. zasedanja AVNOJ-a in
mestece Jajce.
Po kosilu se z avtobusi odpeljemo v 69 ·kilometrov oddaljeni
Kupres. Ob spomeniku imamo
komemoracijo; pozdravijo nas
domacini, nato pa ze odhitimo
proti Livnu . To je mestece, razmesceno po strmih pobocj-ih in
ima orientalsko podobo. V skalovju nad mestom so ostanki stare turske trdnjave. Tam izvira
reka, ki se pod mestom izgublja

v sirnem Li:vanskem polju. Onstra.n polja so grebeni Dinarskega pogorja, za njimi pa morje.
Livno, industrijsko mes-to z
okrog 8.000 prebivalci. 1942. leta
so tu formiral1 bataljon Vojin
2ivojevic, ki je deloval v Livanskem obmocju. Novembra 1943.
leta je bilo Livno gostitelj slovenskih delegat ov, ki so bili namenjeni na II. zasedanje AVNOJ.
Imamo komemoracijo ob spomeniku padlih borcev, nas pa je pozdravil predsedn:ik oboinske organizaoije borcev. Zveeer imamo
p les z domacini. Toda zaspati bo
treba, jutri nas caka p-rvi mars.
6. julija vstanemo ze ob stirih.
Po zajtrku prvic gremo na stiridesetkilometrski mars. To so bili
prvi kora.ki po hercegovskem krasu. Hodimo po -petdeset minut in
deset minut pocivamo. Pocitki pa
so vedno da:ljsi zaradi prvih zuljev pohodnikov. Nekaj humoristov dviga moralo. Hodimo ob
cesti, najveckrat pa po cesti. Po
tridesetih kilometrih jih nekaj
zaradi zuljev in utrujenosti ne
more naprej, ta:l<o da smo bill
primorani :polclicati avtomobil
iz spremstva. Ostali vztrajamo.
Po dolgem casu ob cesti napis
Glamoc. Povrnejo se moci in skozi mesto zadoni pesem »Slovenci
kremeniti«. Pot nadaljujemo v
kilometer oddaljeno Busijo, kjer
se u&tavimo ob mlinu, v katerem
se je zadrleval tovaris Tito nekaj vee kot mesec dni. Tam sta
bili seji CK KPJ 21. avgusta in 8.
septembra 1942. leta. Predstav-

nih borcevske organizacije tudi

ne pozabi povedati, da •Se je tam
rodila titovka.
Na<ia:ljujemo pohod v Radoslijo. Imamo komemoracijo ob .partizanskem grobiscu in zopet pet
kilometrov marsa do parka Ivo
Lola-Ribar. V njem posta·.rimo tabor. Naporen mars je bil za nami. Premagali smo sami -sebe,
dokazali smo, da zmoremo tudi
kaj vee, ce hocemo. Doktor ima
ta in naslednji dan polne roke
dela. Nekateri brigadirji imajo
po sedem, osem, celo po devet
zuljev na nogah. Naslednji dan
tustanemo v parku Ivo Lola-Ribar. Ob spomeniku imamo koruemoracijo.
8. julija pa nas caka zopet
mars in sicer dolg okrog trideset

ki:lometrov na relaciji GlavocRore. Pocasi nabiramo kilometre. Razbeljeno hercegovsko kamenje pa zopet obuje zulje. Pri
tern ·se pokaze prava sloga. Onemogle brigadirje nosimo na hrbtih in na nosilih. Ker onemogli
brigadirji narekujejo tempo
marsa, se brigada premika poeasi. Toda tudi v Rore smo pripeli
s pesmijo »Hej brigade«. V mraku imamo komemoracijo ob spomeniku in pa kulturni program
na radliu. Po programu imamo
zasluzeno spanje, kajti nas>lednji
d.an nas caka mars na relaciji
Rore-Drvar.
(Nadaljevanje prihodnjic)
I. GORNIK

Krepitev' sploSnega ljudskega odpora
VSE VECJA VLOGA .MLADINCEV V TERITORIALNI OBRAMBI

PROSTOVOLJCEV

Ustava tudi mladim narekuje kot najvilljo cast in dolinost - ob·
rambo domovine. Stari pregovor pravi: »Kdor nekaj zna, ta lahko
nekaj napravi«. Tega se zavedamo tudi v mladinski organizaciji.
Letos se ze tretjic pripravlja usposabljanje za mladince - prostovoljce v teritorialni obrambi.
Na usposabljanju bodo mladinci, ki so se letos odlocili, da vstopijo v enote teritori alne abrambe kot · sestawega -dela nasega
splosnega ljudskega odpora. Vse
to se sicer slisi lepo. Mladi, usposabljanje, odloceni, <ia branijo
domovino. Res vse to -drli, vendar pa nastopaj·o tudi pri tern
tezave.
Prva te.Zava je ze pri kadrovanju. Najveckrat je vzrok slaba
obvescenost mladih. Za to nosijo
krivdo predvsem osnovne organizacije mladih ter komi-sije za
ljudski odpor in druibeno samozascito pri le-teh. Prav osnovne
organizacije bi morale s siroko
akcijo pridobivati mlade v enote
teritorialne obrambe. Na drugi
strani pa je odpovedala koordinacija s socia1isticno zvezo. V
prihodnje si moramo prizadevati, da bomo dosegli celovito po·
vezavo med druZbenopolitiCnimi
organizacijami pri ·k adrovanju
mlaclincev-prostovoljcev v enote
t eritorialne obrambe.
0 pomenu in nalogah pa so
bili zelo slabo obvesceni tudi
starsi. Zavedajmo se, da imajo
ravno sta:rsi najveckrat zadnjo
besedo. Nepoznavanje razmer
in nalog, ki }ih imajo mladinciprostovoljci, je bi'lo krivo, da so
tudi starsi mnogokrat nasprotovali vpisu sinov in hcera v vrste
teritorialne obrambe. Mnogo raje so V·ideli, da se vpiSejo v enote civilne zascite kot pa v enote
teritorialne obrambe.
A kaj bi sedaj gledali nazaj v
preteklost, ko pa je pred nami
tisti del, ki ga mnogi tezko pricakujejo. Pred nami je usposabljanje.
Marsikdo izmed mladincev je
prvic oblekel sivozeleno uniformo, ko se je podal na zborno
mesto. Mati ga je se zadnjic kot znajo le marne, pospremila
in verjetno so mnogim oci zalile
solze. Tako mlad je se, pa gre
ze v vojsko. Tako mlad, pa bo
ze nosil orozje. Vendar pa moraroo ob vsem tern vedeti, da je par-

tizanska vojska stela v povprecju devetnajst ·l et. Mladinec vzame slovo tezkega srca in se poda
na zborno m esto. Tam vse vrvi.
Mladi vse obcine ·se zbero. Skupaj bodo preziveli nekaj dni, navezovali poznanstva, posta:li bodo
dobri t ovariSi.
S prihodom na teren se pricne
resno delo. Mladinke in mladinci
se uce postavljati sotore in ziveti v naravi. Vsak dobi svoje
orozje in sedaj <SO ze prava oborozena vojska. Uce se streljati.
Tarce sprva dolgo vzdrie, 5aj
le malokdo zadane. Vse bliie
je konec usposablja.nja, boljsi so
rezultati. Mladinci postanejo dobri strelci. Vedo, da le vaja napravi Cloveka. Po napornem delu
se prile:le dobra jed. Zanjo poskrbi kuhar, ki pripravlja specialitete v svojem »kazanu«. Tako
gre dan za dnem. Noc za nocjo.
Predavanja, streljanje, napad na
bunker, straza, po vsem tern pa
obilna hrana. In tako se po koncu usposabljanja mladi <tezkega
srca v:rn.ejo domov, saj so skupaj
preiiveli nekaj teilih, a tudi lepih dni. Polni vtisov oSe vrnejo
domov.

Po koncanem USJ?OSabljanju
postanejo mladi bolj ukuseni, se
bolj trdno odloceni, da branijo
svojo domovino. Vedo, da jim
tovaris Ti:to zaupa. Ponosni so
na to. Tako je po vsej Jugoslaviji, tako je tudi pri 111as.
Draga mladinka, mladinec!
Ali se razmisljas, da tudi ti
vstopiS v vrste te m lade vojske?
Izgovarjas se, da rti pogoji niso
j asni? No, nic laijega. Prvi in
osnovni pogoj so tvoj a leta. Mladinke morajo biti stare devetnajst, mladi!nci pa sedemnajst
let. Seveda za mladince velja, da
niso voj:ni obvezniki. Vse ostalo
je zelo preprosto.
Izpolnis prijavnico, ki jo dobiS pri predsedniku osnovne organizacije in jo njemu i~polnje
no tudi vrnes. Po tern bos dobil
poziv za dvig opreme. V tern
si i.e napol teritorialec, mladinecprostovoljec. Vse ostalo b o na
terenu tako kot je opisano v
zgornjih vrsticah. Ne ra'lmisljaj
vee! Bolje je, da oSi usposobljen,
laije ti bo, saj bos tako tudi vee
lahko prispeval k obrambi domoville.
Omenimo naj se, da sta v nasi
obcini oboinski stab za teritorialno obrambo in obcinski komite
Zveze socialist icne m~a<tine organizi'rala usposabljanje mladincev-prostovoljcev v enotah teritorialne obrambe od 24. do 28.
avgusta.
B. Urbar

. ..,..

Novo solsko let o se je prieelo. Zadnja (?) generacija prihodnjih
Brestovih tehnikov
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ZadruZnl dom v Zileab
Pred nadavnim so se pricele priprave za izgradnjo zadrufnega
doma v Zilcah, saj so ze zakolicili prostor, kjer bo stal. Ce bo vreme
ugodno, bo zadrufni dom letos ze pod streho.

P,ri preteklem usihanju jezer·a ~? bili _resev~!~i ribj~ga z_ivlja ~ocno
preseneceni. Prvic, odkar pomniJO na)star~JSI prebiValci o~. )ezeru,
30 se zdrstili krapi in da!i jez~ru. po grob1h ocenah cez mih]on zaroda. V Resetu je bil zarod vehk z7 d~ pet centlmt;trov, ~ Voc!-onosl.!
pa neko'liko manjsi, vendar pa ga Je bilo zelo do~tL Tort;J se Je tudi
ta 11ibja zvrst prilagodHa novim razmeram Cerkruskega Jezera.
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Obvestilo ki ga je izdala krajevna skupnost Cerknica ~aja letos,
v katerem 'priporoea, da vsi obca~ :vzamej<;> z~res akCIJO za red,
cistoco in zdravo okolje in se po n_JeJ ravnaJO, Je n~sl~ pl~a tla
in tako pozitivno d.::lovalo, da ~~oraJda ~e _moref!!O p1~at1 vee. o sme:
teh in podobni kramariji, ker Jlh skoraJ ru. SvoJ d_ele~ so pnspevali
tudi pogosti nalivi, tako da teh problemov za sedaJ m.

»POSLEDNJI MOHIKANEC« NA JEZERU
Leta in leta nazaj so morali lastniki gozdov v Jav.o~ ~ad
Skadulco prevazati les, povezan v splav, do Reseta. To Je. bilo tez~o
in sila naporno delo, ker so vozili .vecinoma v zimskem casu, ko Je
bila jezerska voda ravno dovolj viSoka za taksn!> spr~vilo_. Zad~Ja
leta jim gre na roke Gozdno gospodarstvo, ki daJe stanm m nov~
cestam vse vee poudarka. Tako je nov.a gozdn!l pot od Y.rs~e P~
GoriCici proti Skadulci omogocila, da Je spravllo l~a lazJe J.n hitrejse. Verjetno ni receno prevec, da sta Joze Skof, sxc.er del.avec T?varne pohistva Cerknica in njegov sosed, oba iz DolenJe vasx, zadnJa
splavarja na Cerkniskem jezeru.
i/!o B
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»Ponikalnica« na Peseenku

Akcijo za izgradnjo zadruzne- voj turizma v tern delu Notrapjga doma v Zilcah so S·prozili ze ske, saj je del stavbe namen1en
tarkoj po vojni. Temelje so ~e tudi za prenoeisea. Delo.vn:e orgaizkopah, vendar se Je gradnJa nizacij e bi lahko orgamnra!~ le·
u&tavila zaradi pomanjkanJa tovanja svojih delavcev v Z1lce.
sredstev, pa tudi zaradi osredo- Razvoj tur.izma pa je ·povezan tutoeenja gospodarskih aktivnosti di s ponovno z~j~zitvijo ume~
na Cajnarje in nj.ihorvo okolico. n ega jezera v Zah .m pa z asfalt~
Za potrebe kmetijske zadruge se- ranjem ceste od SelScka do CaJdaj sl:uZijo spodlnji prostori v narjev.
stavbi, kjer je trgovilila; vendar
Za povezovanje krajanov z i~
so lM'.i ·premajhni.
vestiltorji in z izvaja:Ici del Je
ustanovljen gradbeni odbor, v
Na zborih ob6anov pred stirimi Ieti sta se izoblikova~a dva katerem je sedem krajanov. Ta
predloga za pridobirt:ev zadruZnega doma. Pnri je bil, da bi stavbo, ·k jer je trgovina, popra'Viiii,
drugi pa, <ia •bi zgradili nov dom.
Odlotui so se za gradnjo nove.ga doma. Ta ideja pa je hila zasnovana takrat brez denarnega
Koncem prejsnjega meseca je
kritja. Da bi se ideja o izgradnji skupiJna
internir~cev,
zadruzncga doma ures-nioila, je njihovih nekdanjih
svojcev ter osta~L1h debila potrebna sirsa akcija.
Kmetijska zadruga je sklicaia lavcev in upokojencev iz Loske
krajane Zik in predstarvnike in- doline ob.iskala nekdanje koncen·
teresnih skupnosti, ki so zainte- traoij•sko taborisce na Rabu. Izresirani za gradnjo ot>jekta. Skli- let z avtobusom sta organizirala
Vera Strle in njen •b rat Vdnko
ca.J.i pa bodo se predstavnike de- na
mnogih clanov, ki gre~o
lovnuh organri.zacij Bres.ta, J elke radizeljo
na
taksne
izlete, na katerih
rn Kov..tnoplastike. Financna s r ed- je pr~jetno zdruzeno
s koris tnim:
stva za izgradnjo do prve faze
Med nami je b:ilo tudi nekaJ
so zagotovljena s •k reditom in z nekdanjih
internira~cev iz tt;ga
lastnimi sred.stv.i Kmetijs:ke za- taborisca, ki
so obuJali spomme
dr-uge (200 miJ-i{jonov starih di- na teilk:e case in
radi spregovorili
naTJev). Osta1i del sredstev bodo
zagotovili tisti, ki so zainteresi- tudi za nas Brestov obzornik.
Janez Znidarsic iz Podloza, ki
rani, d a zasedejo zgornje pros·tore. Pridob.iotev sredstev in upora- je star 77 Jet, je pripovedoval:
bo prostorov bo urejal samo»Nlkoli si ne bi tedaj mislil,
upraVIIli sporazum o sofinancira- da barn doeakal tako starost in
DJU in souporabi prostorov. Gor- da bom prezivel vse tiste straTIJe prostore naj bi uporabljale hote. V tabOII'iScu je vladal tesamoupravne interesne skupno- ror. Ljudi so veza1U na kole in
sti ~1zobrazevalna, temeljna te- pretepaLi. Hnma je hila ~bupna.
lesnokulturna skupnos.t, skup- Vcasi:h je bilo na dan tudt po 50
nos-t o troskega varstva in zdrav- in vee mrtvih. Vsi smo vedeli, da
stve:na skupnost).
bomo pomrli kaj kmalu, ce ne bo
Idejni nacrt so ze zaceli resm.o v voj~ni pr.islo do sprememb. V
dela.ti 1ani. Narejen je bil nacrt sotonih so bHi interniranci st.iszgradbe in razporeditve prosto·
njerri kot sardine, po sest ria~ ~e
rov za razlicue namene oz.iroma &pa.lo v majhnem sotoru, ~ J.e
za uporabnike. Stavba bo imela
bil samo za dva cloveka. Nat)vecnaslecinje prostore:
ja muka je bilo pniti v sotor , ~~
V pri111icju bodo:
je bil dez in si mora! pokl~t~
- dvorana za sestanke ter za v bla.to ee si se hotel splazttl
kulturne in ~abavne prireditve. na le~iSte. Ko je pr.isla zima, je
Pregrajena bo s •premicnimi v.ra- na Velebitu zapadel sneg, burja
ti, tako da •to del .sluiil lahko pa je frfotala v sOII:ore in_ smo
tudi za caka1nico za .paciente;
vsi otrpnild od mr~a. It;neh sn:~
- prostor za zdravs1vene po- samo dve moznost1: ahl broddt1
trebe (obca.sni zdraV<niski pregle· po debelem blatu ali pa gniti v
di 1n zobozdraVIllik);
sotoru med usmi. Pa kaj bi se- otroski vrtec;
daj to govorili; to_ je .~a ~a~i.
- mladinski prostor s knjiz- 0 tern je izsla tudJ knJiga tn Je
nico;
v njej vse napisano.«
- cakalnica za avtobus;
Marija Kovac iz I ga vas-i je bi- prostor za gasilni av to in
la sta.ra koma:j dvajset Iet, ko so
gasilno opremo;
jo z ostalo druzino pripeljali na
- skladiSce repromater.iala in Rab.
Najboij si je zapomn ila tiostalega kmetijskega orodja;
sto usodno noe 29. septembra
- prodajalna;
1942 ko je ob hudem neurju
- prostor za civilno zascHo. strahotno
dezevalo in ko je -reka
Prostori v prvem nadstropju
se niso dolroneno opredeljeni, preplavila zensko taborgce. Temo:lnos·ti pa so naslednje:
- .k!lubski prostor ,
- vee prostorov za dr:uiinska
stanovanja po potrebi,
- prostori za potrebe sole v
Letos slavi drustvo Exlibris Slo·
narav.i.
veniae deseto obletnico svojega
Drugo nadstropje ne bopov.sem iivahnega
delovanja. v tern ca~u
dograjemo, mogoce pa ga bo ureje bilo vee kot 140 dru~tv~n~h
diti za turjsti6ne sobe oziroma
prireditev, predvsern st~vlln~~
za skupna lezisca.
razstav, sestankov, pubhkaClJ,
Osnovni namen izgradnje za- ekskurzij in podobnega. Drustvo
druznega doma v Zilcah je, da
je v tern casu tudi sodelovalo z
bi pos-tal to objeklt, v katerem
delovno skupnostjo Brest~.. Enbi .krajani Zik in oko1glcih vasi krat j e organiziralo eksku~pJo na
zadovoljevali vse svoje potrebe,
Notranjsko, v Salonu poh 1~tv!'l pa
tako da se IIle bi vee izseljevali
je imelo razstavo eks_hbn soy.
v dolino. To je osnovni motiv za
Najbolj t esno sodelov~nJ~ pa .Je
gradnjo zadruznega doma v Zil- bilo pri otroskem e~shbr!su. <?rcah. S tern bo p opravljena na- ganizacijo te a_kcije J.~ pn~ra':1lo
paka, da S'IDO do1go ca_sa. Za:I??drustvo s kupaJ z reviJO »PIOmr«,
stavljali c ddaljene yas~ ~ Jib pokrovitelj ·pa je bil Brest. Med
prepuscali same seb1, ·lJud.Je pa
otroki je bilo za ekslibrise ~zred
so zato odhajali v vecje kraje. no zanimanje, saj so ·posla~l nad
Pohvila se bo tudi kmetijska 800 izdelkov iz 52 slovensklh sol.
proizvodnja. Vidovski svet je hri- Razstava otroskih ekslibrisov je
bovit in kmetje delajo v zelo bila v okviru prireditev 15. m edteikih pogojih. Iz strate5kih raz- narodnega ekslibris kongresa, ki
logov pa moraj? biti te v~si na- je bil leta 1974 na Bledu. Udelt;seljooe m zemlJa okrog nJih ob- zenci kongresa -so se 0 teh pndelana. Zato je treba dati tern
srenih otroskih ekslibrisih izralj udem nekaj, kar j ib bo pri- zili izredno pohvalno.
tegnilo in kar jih bo zaddalo
doma, da se jim ne bo treba vee
/.ktivno drustvo Exlibris Slo·
odseljevati.
, ·c·•iae je torej uspesno preslo
S postav.itvijo zadrum.ega do· <ieset let svoj ega d eJa. Pravkar ,
rna bo dana rnoznost tudt za raz- sl-:oraj ob proslavi desete oblet-

Vtisi z

odbor ima glavno vlogo pri orga:niziranju akcij ·k ot so priprava gr.ad·benega materiala, izkop
temeljev in ostala zemeljska deJa. Pd gradmji zadruznega doma
bo pomaga.la mladin_a iz c~rkni:
ske Obeirne, pa tudt prebivalcl
krajevne skupnosti Gradisee iz
ljubljanske obcine, k.i je pobrateno s krajeVIllimi skupnostmi
Zilce, Cajnarje, Nova vas in Begunje bodo pomagali.
Veliko prebivalcev Zilc in okoliskih krajev je zaposleno na Erestu in zato pr ieakujejo razumevanje in pomoe pri gl'adnji .njihovega doma.
V. Sterle

Ra a
daj je bilo v tabm;iScu I . iJ! l}I
strasno opustosenJe. Knkt zena in otrok so se razlega1i da•l ee
naokrog, saj so misJ.ili, da se je
raz.Jilo morje. Voda je bila viso:
ka ze pol metra, ponekod pa t udl
meter. Proti jutru je prisel komandant taborisca in jih jc napodil nazaj med poplavljene sotore. Surovost fasistov, lakota,
nemogoC.i pogoji za bivanje ~o
povzroeali mnozieno srnrt naslh
!judi, posebno ot-rok, zena in
starcev. Pros-tor, kjer je bilo taborisce, je sodaj ves zarascen s
plevelom, travo .in robido. Tamkajsnji preb:ivalci tega podrocja
ne obdelujejo, ker pravi•jo, da na
tej zemlji noce zrasti nicesar, kakor da se je tudi narava zarekla.
Podatki povedo, da je slo skozi rabsko taborisce 15.000 Slovencev ill1 Hrva:tov. Na pokopaliscu
v Kamporu je 1005 grobov. V njih
pa je dalec vee za,kopaniJ:, k~r
Ita:lrij a·ni niti niso steli, kohko Je
bilo mrtvih in najbd natanenega
s tevila mrtvih n e bo mogoce nikoli ugotoviti.
Janez Sraj iz Vrhnike je star
67 let ·i n je bil eden izmed tistih
.i!ntemirancev, ki so pokopavali
mrtve na pokopaliscu v Kampo·
ru. Po njegovi i~avi leZijo mr~vi
v skupinskih grobovih tam, kjer
so sedaj spominslke plosce.
Ko sva se pogovarjala s predsednikom odbora Zdruzenj zveze
borcev NOV pri krajevni skupnosti Loska dolina Francom Kovacern, ki je bil tud.i na tern izletu, sva ugotovila, da bi bilo
na pokopa1iscu potrebno obnovi ti napise na spominskih kamnih, saj so nekateri popolnoma
izbrisam.i. Seveda bi bilo lepo, ce
bi tudi mladina in druge druzbeno-pol~t·iene or ganizacije ob razlicn.ih spominskih prHomostjh organiZJirale ob.i·ske tega taborisca,
v katerem je najvec Jjud.i pokopanih prav iz Gorskega Kotarja
ilil iz Loske doline.
M. Sepec

Delo drustva ))Ex libris<<
nice drustvenega -delovanja, je
prisla med Slovence zanirniva nova miniaturna knjizica. Ciani
drustva so bili ob letosnjih prvomajskih prazni~ih na potovanju
po Vojvodini. Med drugim S?
obiskali grafika - samouka Karolyaja Andrus~6~ ;ki )e ~e ·r azstavljal v Cerk~!-ICI !'D Je ~11 pred
lcti gost mladmsklh razrskoval·
nih taborov.
R. Pavlovec
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a1 koSarkarji I
Z novo politiko telesne kulture v Sloveniji, opredeljeno v tako imenovanih portoroskih sklepih, smo se poleg mnozicnosti kot nase prve
naloge, dogovorlli tudi o uresnicevanju koncepta vrhunsicega sporta.
V njem smo se odlocili, da sta atletika in kosarka panogi, ki ju
bodo razvijali v vseh obcinah. Za taksno uresnicitev smo sprejeii
tudi sklep o uveljavljanju novih tekmovalnih sistemov; to je pomenilo njihovo korenito spremembo, saj so bili ena izmed glavnih sla·
bosti prejsnjih razmer v telesni lrulturi.
Prav te spremembc, do katerih
je prislo v kosarki !ani j_e seni, so
povzrocile v tej panogi spremembe v organizaciji in s tern
tudi vclike tezavc, ker prejsnj a
organiziranost ni bila prilagojena novi tclesno-kulturni politiki.
Tako je Kosark:lrski klub Cerknica v prcjsnjih jcscnsko-spomlad<U1skih sczonah z velikimi
u s~chi tekmo·.-.tl v II. •~publiski
li1;;i. skupaj s klubi Kobarid.l,
Tclmina, Nove Gorice, Postojne,
Pivke, ziri, Idrije, Cerkncta in
Sezane.
Ob novi organizaciji tekmovanja jc bil. kosarkarski klub Cerk·
nica (KK Cer';-7lica) oreaniziran
v rncdol~ cinski koS::lrkarski ligi
Postojna sl:upaj s klubi Postojne, Piv!.c, !(r<!S:l iz Scz;.ne, Lesonita iz Ilirske Districe in Kopra.
Ta '· i:1 n:.::dobc':ins,dh Jros;:rkarskill Z\'CZ jc v Slovcniji se
o~e.~.n.

S sprcro1embo tckmova.l nih sistemov, ki jih j c pripravila Kosarkarsl,,:t zvc:.:a Slovenijc, sprejela pa Telesno-kulturn:! slwpnost Slovcnije, bo \ jc:.cni 1977
v SJo cniji le slovenslca li-:o:..t, v
l::,Lcri bo illl(;l=. vs::tl•a m.::dobcins~:a kos ar~· ars! · a Z\'CZa po eno
mesto ~a s--ojo .... ::ipo - scLkcijo. t'olcg slov.:-:1skc lif.e pa bo
se dc.vct mcdobcinskih kosr>rk;>_rskih li3, v }·aterih bodo nastopalc sclckcijc obch
Spomlad:mski del lelosnjega
tekmov::nja je bil do!ocen za izbor nosilca sclckcije v okviru
mtdobcinskih l·os=.rl·Msbh z , .::z.
Zato je v tern casu p renehala
ludi prcj 3nja dru:_ ~ slovcns k:. liga, v kateri j e ip;ral KK Cerkr.ica.
Medobcinska kosark ~ i'ska zvcza Postojna pa v ter,l spomladanskern obdobju ni orranizirala
S\ ojega tekmo ;mja, zato ce je
KK Cerknica dogovoril z e'dpami Vrlmikc (dani in mladinci),
Lo~:.>.tca, Borovnicc in Brczovice,
da lo v_::.el zapolni. Tako je bila
od 25. marca do konca maj a vrsta t...kcm, ki pa so bile odigrane
v dvoran=.h. Naxi obeani teh tekcm niso videli, ker jc KK Cerl<nica o;ostoval v telovadnici v Planini pri Rakeku. V tern spombdanskem t ekmovanju razen Vrhnike Ccrknica ni imela praYcga
tekmcca.
V t ern bsu pa so se morali
scd:mji klubi v o kviru medobcinskih kosarkarsk.ih zvez dogoYoriti, kje bo sedez njihovc selekcije,
ki bo nastopala v prvi slovenki
ligi. Kljub veckratnim sestankom
pa klubi medobCinske kosarkarske zveze Postoina ruiso nasli
skupnega jezika. Za dolocitev selekcije je bil zato organiziran
turnir med ekipami KK Cerknice, KK Postoine. KK Krasa iz
Sc7.ane in KK Kopra. Na tern
turnirju je zmagala eki'Pa Krasa,
ki bo tako v sezoni 1977/78 predstavljala selekcijo medobcinske

kosarkarske zveze nasega podrocja, katere sedez se je v tern
casu prcsclil v Sehno.
Vse ostale obcinske selekcije,
prav tako tudi ekipa KK Cerknice, ki je edini kosarkars ki klub v
obcini, bodo v je:;ensko-spomladan ski sezoni 1')77;78 nas to-pale
v okviru medobcrnske kosar karskc zveze Sezana. To pa bo traja-

lo sa mo omenjeno sezono, ker je
ze v javni razpravi predlog 0
obli:kovanju novih tekmovalnih
skupn osti, po katerem bi bil tekmovalni del telesne kulture obt:ine Cerknica organiziran skupaj
z obcinami Vrhnika, Logatec, Postojna in Ilirska Bistrica.
Povcdane nenehne spremembe
povzrocajo tudi v KK Cerknica
velike tezave, ki ovirajo nemoteno delo. Trenutno je ekipa tudi
brez trenerja. Prav gotovo bodo
z izgradnjo nove telovadnice v
Cerknici tudi za Jcosarko ustvarjeni mnogo boljsi pogoji. Zato
utemeljeno pricakujemo se vecji
razvoj kosarkc v Cerknici.
T. URBAS

-e
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BALINARSKI TURNIR V CERKNICI
Balinarski klub Cerknica je
dne 6. avgusta priredil velik tradkionalni turni;:- v balinanju. Letos jc bilo vabl~enih d J::tjset c.kip
in sicer de.:;-~ ckip mlajSih i£,r:.lc..... in d~selekip upokojc,Jc-v. Vabilu se jt: odzvalo osc'T!n;::.jst e-kip;
ekip.:. n a sih zamcjskill s:ovenccv
iz Itallje, ki jc bila do sc.daj rcc!en gost na turnirju, iz neznanih
r .tzlogov ni priSla.
V prl 1q,cm s:;.:)otncm dn ~vu
se jc zb:·alo na n.-.sil1 baliniscih
n~.d 120 balinarjcv in na otvoritvi sc je nudiia occm prclep .. slika n astopajocih eki~ . l~i so bile
oblccenc vs<:1': :1 v svojo banv
sportncga drCS<l. Na Z:tlost so
bili zopet dom.1cini t is ti, ki kakor ka ze, nc prcmorcjo cnotnih
sportnih oblaCil.
N::t dom::.c,· r.1 ir4riscu w nredTJ.jacil..: v!;c tri e~ ipc iz Cerknicc
in t::tko je od ~ r::~ ih pokalo· kar
polovica n;,.s!a pot v domace
sporrnc vitriPC. ~C z!asti SO :c
odrez::.li unokojenci iz Ccrl·nicc,
ki so svojili dva po"ala za prvo
in tretje .•1esto.
Koncni vrstni red:
Upokojenci:
1. Cerknica I.
2. Ro7.nu d'Jlina-Ljubljana
~- Ccrknic.J IL
4. Yrim-Rudni-1:-Ljublj~na
5. Vrhnik::t
u. Postojna
7. Svoboda-Ljubljana
8. lnv<llid-Postojna
9. Loz - Stari tre;

Aktivni tekmovalci:
1. Cerknica
2. ~pica-Ljubljana
3. Brdo-Ljubljana
4. Krim-Rudnik-Ljubljana
5. Dolomiti-Ljubljana
6. Grmada-Planina
7. Svoboda-Ljubljana
8. Rozna dolina-Ljublj ana
9. Virtus-Duplica-Kamnik
Trije prvo uvrsceni so dobili
pokale in diplome, vsi ostali pa
diplome. Ob tej priloznosti se lepo zahva'lj ujemo TT!CS Cerknica
za primerno podporo. L ~velc

Naj nanizamo nekaj zanimivih
podat.kov 0 hisah v nasi obcini.
Pri tern posebej poudarjamo, da
se vsi podatki nanasajo izkljucno
na z:;radbe, s katerimi upravlia
st:movanjska skupnost.
•
Samoupravna
stanovanjska
skupnost upravlja s 87 hisami, v
katerih je 480 stanovanj in 65 sob
,• samskih domovih.
Povprecna starost his je 65,55
let. Najstarejse hise so v KS Loska dolina, saj je povprecna starost kar 118 let, v KS Rakek 56
let, v KS Nova vas 48 let, v KS
Grahovo 43 let, v KS Begunje
38 let in najmanj v KS Cerknica
- 37 Jet.

Gradnja temeljev za prizidek no\ih soiskih prostorov v Cerknici

HiSe, ki so stare nad sto let:
1. Loz 71
876 let
2. Visevek 47 (Koca vas) 615 let
3. Markovec 19 + 19 a
276 let
4. Cerknica Tabor 26
176 let
5. Cerknica Partizanska 17
162 let
6. Cerknica Notranjska 37
144 let
7. Unec 59
139 let
8. Cerknica C. 4. maja lib
131 let
9. Rakek Ga-silska 8
126 let
10. Cerknica Partizanska 9
113 let
11. Grahovo 7
112 let
12. Rakek Partizanska 6 106 let
13. Fara 17 (Nova vas)
101 leta

Nasi upokojenci
31. jul•ija 1977 je odsla iz TOZD
Tovarna pohiStva Martinjak v
pokoj nasa delavka Fr<a.uciSita
ZADt'\IIK, rojena 21. 2. 1922, iz
Martinjaka.
V Tovami pohiStva Martinjak
je -bi-la zaposlena od 23. 9. 1953.
leta. Delala je na razlicnih delovnih mestih v tovarni, v pokoj -p a
je odsla z delovnega mesta paldranje okovja. Bila je ves tna, marl.i~va in med sodelavci priljubljena.
Delovna skupnost TOZD TP
Marllinjak ji zeli se vrsto zdravih
let.

Vecina starih stanovanj je nefu nkcionalnih in so slabo opremIjcna z instalacijami (straniSce
ima le 42,1 odstotka, kopalnico
pa 42,8 odstotka his).
Stanovanj ~. so prccej iztrosena,
tako da je sedanja vrednost druzbenih stanovanj le 1.256 dinlm',
k<:.r predstavlja okrog 19 odstotkov danasnje vr ednosti.

Konc:: leta 1975 je bilo v obcini
Cerknica registriranih -15~0 stanovanj, od tega 3891 v zasebni
lastnini oziroma 44,77 odstouka, ·
ali k~r 87,1 odstotka stanovanjskc p ovrsine.
Druzbcna stanovanja so manjsa in rncrijo povprecno 47,79 kvadratnih metrov, zascbna pa 67,49
kvactrMnih metrov (SRS 49,69 m'
in 62,18 m').
Povprecno stanovanje v obcini
jc veliko 64,38 kvadratnih metrov. Za vso obcino jc znacilna
nizka zazidava, saj je le 270 stanovanj v objektih viso!<e zaziF. Le\CC
davc.

ilmi v sep embru
1. 9.
4. 9.
3. 9.
5. 9.
8. 9.
10. 9.

11. 9.
12. 9.
15. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
22. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
29. 9.

ob
ob
ob
ob
ob

20. uri - jugoslovanski vojni film IZPOD UCKE GORE.
20. uri - ameriSka kriminalka GOLDFINGER.
20. in 4. 9. ob 16. uri - angleski glasbeni film TOMMY.
20. uri - francoska komedija RAZJEZIL SE BOM.
17. in ob 20. uri - ameriski pustolovski film ZMESNJAVA
V HONGKONGU.
ob 20. in 11. 9. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film ZEMUA
IZGUBUENA V CASU.
'
ob 20. uri- ameriSka drama LET NAD KUKA VICJIM GNEZDOM.
ob 20. ur~ - ameriS'ka komedija SONCNI FANTJE.
ob 20. UJn - angleska komedija ZASEBNI GRESNIKI.
ob 20. in 18. 9. ob 16. uri - ameriski zgodovinski fi.ilm SPARTAK.
ob 20. uri - ameriska kr-iminalka VRNITEV PINK PANTERJA.
ob 20. ur~ - ameriSki western CLOVEK IZ DOLINE.
ob 20. un - ameriska drama ~OLA :2:IVUENJA.
ob 20. in 25. 9. ob 16. uri - ameriSki pustolovski fiilm DOKTOR
DIVJAK.
.
ob 20. ur~ - italijanska komedija B0:2:ANSKA zENSKA.
ob 20. ur~ - francoska komedija DVORNE SPLETKE.
ob 20. un - ameriski zgudovinski film IVANHOE.

Brestov obzornik, glnsllo delovne skupnosll
Brest Cerknlca n. sol. o. Glavni in odgovornl urednik Bozo LEVEC. Ureja urcdniskl
odbor: Morlja GRBEC, Vojko HARMEL, Jozica ILERSIC, Joze KlANCAR, Bozo LEVEC,

Jr "'. ''::
Mii ~

~.; _ !.!: , F1.Jn:: ~ 'IULEC, Vilttor OGRINC,
!o:~!C

in Vi nb

ZNIDAR~I('; .

Foto:

Jo<a SKRU. "(iska 2elezniska tiskarna v
Ljubljani. N.klada 2!:JO izvodov.
Glaslh.J sodl med proizvode iz 7. locke prvega odstavka 36. elena zakona a obdavcevanju prolzvoJov in storitev v prometu, za ka·
tere se ne ptacuje temeljni davek ad pro·
meta prolzvodov (mnenje sekretarlate za
lnformlrenje lzvr§nega sveta SR Slovenlje
!!.421 -f/72 z dne 24. oktobre 19741.
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