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Nova samoupravna organiziranost 
DELO PRI URESNICEVANJU ZAKONA 0 ZDRUZENEM DELU 

V septembru se je dva.krat sestala koordinacijska komisija za 
uresnicevanje za.kona o zdruienem delu v na.Si delovni organizaciji. 
Naloga komisije je, da usklajuje delo vseh komisij v temeljnih orga
nizacijah, daje le-tem strokovne napotke in skrbi, da delo v zvezi 
s programom v posamezni temeljni organizaciji ne bi prevec za
ostalo v primerjavi z drugimi. 

Na omenjenih dveh sestankih je 
komisija posvetila pozornost 
predvsem arganiziranju zdruie
nega dela. Pregledala je osnov
ne teze, ki jih je pripravila stro
kovna sluiJba ter ob teh tezah 
razciScevala pomembna vprasa
nja, zlasrti v 21vezi s predvidenim 
reorganiziranjem Skupnih dejav
nosti. Gre za dokaj zapletena 
vprasanja s podrocja organizira
nja zunanjetrgovinskih in neka
terih drugih dejavnosti. Razlog 
temu, da omenjena vprasanja niso 
se povsem ra:zci.Scena, je v tern, 
da predpisi, ki podrobneje ureja
jo osnovna dolocila zakona o 
zdruienem delu, se niso dokonc
no sprejeti, ob vsakdanjem prak
ticnem delu pa se porajajo raz
licna stalisca. 

Poleg tega je treba pri taks
nem odlocanju upostevati tudi 
nekatere posebne probleme Bre
sta. Ti izvirajo med drugim tudi 
iz oddaljenosti od vecjih mest in 
s tern v zvezi z nastalimi kadrov
skimi vprasanji. 0 vseh glavnih 
vprasanjih smo se posvetovali tu
di s stro:kovnimi delavci Registr
skega sodisca in Gospodarske 
zbornice, da bi se ·tako laie opre
delili za ·kar najprimernejso od
locitev. 
O~lejmo si, v cern so po se

danJih spoznanjih predvidene 

glavne spremembe v zvezi s sta
tusnimi v.prasanji. 

Sedanjo organiziranost Bresta 
poznamo: pet temeljenih organi
zacij in delovna skupnost Skup
nih dejavnosti. 

Nove resitve, ki so vsebovane v 
tezah, so posledica dolgoroenih 
programov in pa seveda zahtev 
veljavnih predpisov, predvsem 
zakona o zdruienem delu. Do 
njih smo prisli tako, da smo iz
hajali iz zakoosko pogojenih na
log, ki so: 

1. Ugotoviti moramo, ali ni v 
sedanjih temeljnih organizacijah 
taksnih delov, ld izpolnjujejo po
goje za organiziranje novih te
meljnih organizacij. 

2. Ugotoviti moramo, ali ni v 
delovni skupnosti Skupnih dejav
nosti taksnih delov, ki izpolnju
jejo pogoje za organiziranje te
meljnih organizacij oziroma izlo
citi sluibe, ki bodo se naprej or
ganizirane kot delovna skupnost. 

3. Samoupravno in registrsko 
moramo uresniciti zastavljene in· 
tegracije. 

4. Sproti je treba samoupravno 
in registrsko urediti polozaj te· 
meljnih organizacij, ki jib bomo 
ustanavljali na novo. 

Skladisce hlodovine na MELESU v Lo~ki dolini 

5. Spremljati moramo vlogo in 
pomen oziroma primernost (ure· 
jenost) zdruiitve delovne organi· 
zacije v sestavljeno organizacijo 
Slovenijales - proizvodnja in tr
govina Ljubljana. 

Pri prvi tocki je ugotovljeno, 
da TOZD Tovarna pohistva Mar
tinjak n. sol. o. sin in moderni
zira tapetniSko dejavnost v skla
du s sprejeti:mi programi in pla
ni. Videti je, da bo ta delmma 
enota v nekaj mesecih dosegla 
pogoje za organiziranje nove te
meljne organizacije, katere glav
na dejavnost bo proizvodnja ob
lazinjenega pohistva. Glede na 
vrsto dejavnosti sodita v to te
m eljno o11ganizacijo tudi razrez 
iprena in proizvodnja izdelkov iz 
plasticnih mas. 

Pri drugi toeki je bilo glede 
na omenjeno zapletenost najteze 
poiskati najprimernejso resitev. 
V tej fazi je videti kot najbolj 
sprejemljiva ta, da se celotna 
prodaja na domacem trgu orga
nizira kot temeljna organizacija 
po 403. clenu zakona 0 zdru.Ze
nem delu, pri tej temeljni orga
nizaciji pa delujejo kot stranske 
tudi ostale dejavnosti, ki so v 
glavnem takega znaeaja, da bi bi
la brez njih prodajna funkcija 
okrnjena. Sem sodijo zlasti last
na maloprodaja, nakladanje, raz
kladanje in sk>ladiScenje blaga, 
opravljanje storitev tovomega 
cestnega prometa s spedicijo in 
podobno. Vse ostale dejavnosti, 
za katere bodo po ponovnem p re· 

(Konec na 2. strani) 
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PROGRAM 
PRAZNOVANJA 30-LETNICE BREST A 

Poseben organizacijski odbor za praznovanje 30-letnice Bresta 
je pricel s svojim delom ze spomladi, vendar mu je zaradi spleta 
objektivnih okoli~cin sele pred dnevi uspelo izoblikovati dokoncni 
program proslavljanj, ki se bodo zvrstila cez ves oktober, »Bre· 
stov mesec«. 

Ena izmed velikih prireditev, sreeanje vseh Brestovih delav
cev, je ze bila. Da ne bi ponagajalo muhasto in pogosto deievno 
oktobrsko vreme, je Brestova sindikalna konferenca to sreeanje 
organizirala ze ob koncu avgusta. S pozrtvovalnim in marljivim 
delom je njenemu organizacijskemu odboru uspelo, da je bilo 
srecanje nadvse mikavno in prisrcno. 

V oktobru pa se bodo zvrstile naslednje prireditve: 

- 2. oktobra bo v Cerknici velika gasilska prireditev - tradi
cionalni peteroboj gasilcev Mebla, Marlesa, Novolesa, Stoia in 
Bresta - zdruiena s praznovanjem 30-letnice Gasilskega drustva 
Tovarne pohi~tva Cerknica in s podelitvijo priznanj za dolgoletno 
delo v tej dejavnosti. Seveda bo tudi posebna gasilska parada ob 
sodelovanju okoliskih gasilskih drustev. 

- 7. oktobra bo v Brestovem Salonu pohistva odprta razstava 
del domacih likovnih ustvarjalcev - samoukov. Ob otvoritvi bo 
t'!-dl kulturni program, ki ga bodo izvajale domace kulturne sku
pme. 

- 19. oktobra bo v okviru praznovanj obCinskega praznika slo
vesna otvoritev nove telovadnice v Cerknici. Slovesna otvoritev 
bo ob 15.30, zveeer ob 19. uri pa bo kvalitetna propagandna kosar
karska tekma med KK Brest iz Ljubljane ter med kvalitetnim 
tujim klubom ali z jugoslovanskim prvoligasem. 

. - 21. oktobra bodo slavnostne seje delavskih svetov v TP Cerk
ru~a, TP. Martinja.k! TIP Cerknica in v Skupnih dejavnostih s pri
loznostrum kultunum programom ter s sprejemom upokojenih de
lavcev in jubilantov. I stega dne bo tudi sprejem Brestovih po
slovnih partnerjev. 

- 23. oktobra bo v Cerknici ~ahovska simultanka z velemoj
strom Parmo. 

- Osr~dnji slovesnosti bosta 25. oktobra, na dan, ko je bil Brest 
ustanovlJen. Ob 15.30 bo na zagi v Tovami lesnih izdelkov Stari 
trg odkrito spominsko obeleije v zvezi z uspelimi predvojnimi 
stavkami lesnih delavcev v Loski dolini. Ob odkritju obelezja bo 
kvaliteten kulturni program, v katerem bosta sodelovala Boris 
Kralj in Koroski a.kademski oktet. 

Ob 17. uri bo v Domu kulture v Starem trgu slavnostna seja 
Skupnega delavskega sveta Bresta s podelitvijo priznanj zaslui
nim delavcem in s krajsim kulturnim programom. 

Istega dne bosta tudi slavnostni seji delavskih svetov ;; TP 
Stari trg in v TLI Stari trg. 

- 29. oktobra bo na kegljiscu v Cerknici kvaliteten kegljaski 
dvoboj med republisko selekcijo in okrepljenim Brestom - v 
zenski in moski konkurenci. 

- Omenimo naj se, da bo ob tej prilomosti izsla posebna 
propagandna publikacija o Brestu z bogato likovno opremo. Iz~la 
bo tudi posebna - slavnostna stevilka Brestovega obzornika -
v povecanem obsegu. Vsi Brestovi delavci in upokojenci bodo do
hili posebne spominske znacke in obeske. 

V K.it:';u _Cerknica si b~do obiskovalci lahk~ .kot predfilm ogle· 
d.ali tudi film Brest brsti na pepelu, po temelJnih organizacijah pa 
s1 bodo lahko ogledali kratka filma o otvoritvi nove tovarne iver
nih plo~c in o uspehu na lesariadi. 

Tudi vse propagandno-reklamne a.kcije v tern obdobju bodo v 
znamenju na.Sega jubileja. 

Upamo, da bomo ta.ko dostojno proslavili Brestovo trideset
letno tezavno, a uspesno razvojno pot z mislijo in s prizadevanji 
za se boljsi in uspesnejsi jutri. 
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Nova samoupravna organiziranost 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

tresu temeljne organizacije dolo
cile, da so skupnega pomena, bo
de ostale se naprej v delovni 
skupnosti Skupnih dejavnosti. 

splosne akte in glavne spremem
be evidentirati v sodni regis-ter. 

BRESTOV OBZORNIK 

Pri tretji skupini nalog izhaja
jo nove obveznosti iz integracij
skih gibanj, do katerih prihaja v 
zvezi z nasim poslovanjem. Zna
no nam je, da so se delavci de
lovne organizacije Jelka Begunje 
in delavci Bresta z referendu
mom ze od.locili, da se Jelka 
zdruzi v Brest in postane temelj
na organizacija. To odloCitev je 
treba zdaj uresniciti tudi skozi 
samoupravni -sporazum o zdruZi
tvi v delovno organizacijo in 
skozi nekatere druge samCYUprav
ne splosne akte ter omenjene 
spremembe vpisati v sodni regi
ster. 

Letos smo uspeli vpisati v sod
ni register tudi sestavljeno orga
nizacijo SLOVENIJALES, v kate
ri smo zdruzeni. Kljub regist·ra
ciji pa seveda zapazamo se vrsto 
neurejenih ali pa neprimerno 
urejenih zadev v okviru sestav
ljene organizacije. Zato moramo 
se naprej spremljati njeno celot
no delovanje s posebnim ROudar
kom na tern, koliko uresnicuje
mo v njej interese, zaradi katerih 
smo se odlocili za zdrufitev. 
Tako bo potrebno pon~)Vno dati 
na reseto podrocje delitve dela s 
potrebno specializacijo in uredi
tvijo medsebojnih razmerij, ki iz 
tega izhajajo, povecanje produk
tivnosti dru:lbenega dela, zdru
zenega v sestavljeni organizaciji 
ter druge ugodnosti in koristi, •ki 
smo jih pricakovali. Na podlagi 
taksne razprave homo dolocili 
ukrepe, za lkatere se homo pote
govali v a;kviru sestavljene orga
nizacije. 

Teze, o katerih pisemo, so se
veda zgolj strokovni zametek no
vih resitev, 0 kateri:h se ni re
cena zadnja beseda. Prav v dneh, 
ko nastaja ta stevilka Obzornika, 
se bodo sestali na skupnem se
stanku predstavniki vseh temelj
nih organizacij, ki so zadolzeni 
za delo na podrocju organizacij
sko-statusnih vprasanj. Ta sku
pina delaycev bo do vseh pod
robnosti proucila vpra5anja no
ve organiziranosti in pripravila 
gradivo za odlocanje na delav
skih svetih, zborih delav~ev in re
ferendurnih. Pred odlocanjem pa 
bo organizirala potrebno javno 
razpravo, da bi bile od.locitve kar 
najbolj zrele. Z. Zabukovec Skladisce surovin ob Tovarni ivernih plosc 

Druga podobna integracija, ki 
pa je sele v fazi zacetnih zblize
varu.j in strokovnega razcgceva
nja pogojev in razlogov zanjo, je 
v -tern, da bi se delovna organi
zacija Brest iz Beograda zdru:li
la v Brest iz Cerknice in enako 
kot Jelka postala temeljna orga-

Vzporedno bomo morali z 
omenjenimi organizacijskimi no
vostmi po ustreznih postopkih 
spremljati tudi samoupravne 

Predvsem in znova o na.sih prihodn jih nalogah 

,.; .. , 
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S PRETEKLE SEJE DELAVSKEGA SVETA SOZD SLOVENIJALES 

V sedanji mandatni dobi je bila pretekla seja druga po vrsti. 
Delavski svet je sestavljen iz delegatov vseh delovnih organizacij, 
ki so zdn.tZene v SOZD Slovenijales, iz vsake temeljne organizacije 
pa je po en delegat. 

Pretekla seja je hila zanimiva 
zato, ker smo se se=anili s pri
hodnjim razvojem sestavljene or
ganizaoije ter s trenutnim sta
njem in tezavami posameznih 
delovnih organizacij. 

Delavski svet je po narocilu 
razpisne komisije znova izvolil 
za predsednika poslovnega odbo
ra SOZD Slovenijales tovariSa 
Franca Razdevska, za njegovega 
svetovalca pa tovarisa Saso Rei
cherja. TovariS Razdev~ek je po 
izvolitvi analiziral dosedanje delo 
poslovnega odbora in napovedal 
glavne smernice za prihodnje de
lo. 

va prodajo. Pac pa je pomagala 
neka1:erim delovnim organizaci
jam v tezavah in pri investicijah. 

Za prihodnji razvoj je treba 
vse sile vpreci v hitrejsi razvoj 
in v modernizacijo tehnologije. 
Na podrocju novosti pri koncnih 
izdelkih in tehnologiji nas neka
tere tovarne pohistva iz drugih 
republik ze mocno prekasajo, za
to se moramo potruditi, da jih 
ujamemo, ce nocemo izgubiti tr
ga. 

Delo pri fonnatki (iz Tovarne pohistva Cerknica) 

Z dosedanj im delom ni bil po
polnoma zadovoljen, saj SOZD 
ni mogla takoj zadovoljiti vseh 
pricakovanj posameznih delov
nih organizacij, zlasti, kar zade-

V kratkem naj bi banke reor
ganizirali na inter-ne, temeljne in 
zdruzene banke, ki naj bi bile 
regionalne in ne branzne. Novi 
organizaciji bank bi se morale 
delovne organizacije cimbolje 
prilagoditi in navezati z njim~ 
dobre stike, tako da bi z zd-ru:le
njem sredstev dclovnih organiza-

nizacija. V ta namen je imenova
na posebna dvos1:ranska komisi
ja, ki mora pripraviti vse po
trebno za odlocitev na referen
dumih. Ugotovitve te komisije 
nam se niso znane .in zato o po
drobnostih se ne moremo govo
riti. 

Neposredna naloga sindikata 

Glede na programsko usmeri
tev so v teku pl'ipravljalna dela 
za rekons-trukcijo stare tovarne 
ivern:i:h ·plosc, v kateri bi se od
vijala glavna dejavnost, ki sega 
na podrocje .proizvodov iz mine
ralnih snovi. Po sedanjih podat
kih je videti, da bo delovala v 
taksnem obsegu in z drugimi t~k
snimi obelezji, ki bodo narekova
li ustanovitev in pravno uredi
tev v obliki nove temeljne orga
nizacije. 

JAVNA RAZPRAVA 0 OSNUTKIH STIRIH NOVIH 
REPUBLisKIH ZAKONOV 

V teku je javna razprava o os
nutkih stirih republiskih zako
nov, ki so vsak zase posebej po
membni za urejanje samouprav
nih odnosov v zdru:lenem delu. 
Naloga sindilkatov v javni razpra
vi o osnutkih vsakega zakona je, 
da vodi razpravo o vsebini pri
hodnjega zakonskega urejanja in 
o vsebini samoupravnega ureja
nja neposrednih odnosov v te
meljni organizaciji zdruzenega 
dela. Sedanja razprava vkljucuje 
naslednje osnutke: 

- zakon o delovnih razmerjih, 
- zakon o referendumu in dru-

gih oblikah osebnega izjavljanja, 
- zakon o organu samouprav

ne delavske kontrole, 
- zakon o volitvah ·in odpo

klicu organov upravljanja in o 
imenovanju poslovodnih organov 
v organizacijah zdruzenega -dela. 

Poleg omenjenih osnutkov za
konov je v javni razpravi tudi 
osnutek predloga sprememb in 

Nasa nova - prihodnja - temeljna organizacija: tapetnistvo 

dopolnitev druzbenega dogovora 
0 oblilkovanju in izvajanju stipen· 
dij•ske ;politike v SR Slovensiji. V 
zacetku septembra je predsed
stvo obc.illskega sveta Zveze sin
dikatov razpravljalo o poteku 
javne razprave in zavzelo nasled
nje staliSce: 

V vseh osnovnih organizacijah 
sindikata je potrebno organizi
rati razpravo o predlaganih zako
nih; izvrsni odborJ naj pritegne
jo k razpravi tudi ostale druz
beno-;politicne organizacije in or
gane upravljanja. Na skupni seji 
tega politicnega aktiva naj se 
dogovorijo · za neposredne raz
prave po sindikalnih skupinah 
al.i pa na z;borih delavcev. 

Odgovornost V'Odstev sindikal
nih organizacii je predvsem v 
tern, da z dru:lbenopoliticno ak
tivnostjo omogoCijo, da se vsi 
delavci seznanijo in v casu javne 
razprave ·na organiziran nacin 
sodelujejo pri dograjevanju po
membnega zakonS>kega urejanja 
nasega vsakdanjega dela in ziv
ljenja v delovnih organizacijah. 

Dobro organizirana in vsebin
sko izpeljana akcija v casu javne 
razprave o omenjenih osnutkih 
pa bo hkrati tudi ze priprava in 
velika pomoc pri oblikovanju 
ustreznih samoupravnih splosnih 
aktov. 

Vsa ta aktivnost bi morala ·bi
ti opravljena do konca septem
bra. 

A. Otonicar 

cij v SOZD in s sodelovanjem z 
bankami uspesno zbrali sredstva 
za modernizacijo obratov in tr
govine. 

Naslednja naloga naj hi hila 
oblikovanje ustrez:nih skupnih 
slu:lb SOZD. V zadnjem casu se 
niso mogli odloci:ti, ali naj bi 
trgovina delovala samo za izdel
ke Slovenijalesa ali bi prodajali 
tudi izdelke drugih delovnih or- · 
ganizacij. Po temeljitem premi
sleku so se odloOili, da se ne bo
do za:prH v okvir SOZD, vendar 
bi imeli izdelki delovnih organi
zacij SOZD prednost. 

TovariS Razdevsek je delegate 
tudi opozoril, da izvajanje akcij
skega programa ures-riicevanja 
zakona o zdruzenem delu ne po
teka po nacrtu in da se nekatere 
delovne organizacije ne dr:Zijo 
rokov. 

V nadaljevanju je .tovarrsica 
Pavia Vihar pregledala glavne 
znacilnosti -poslovanja SOZD in 
posamez:nih delovnih organizacij 
v prvem polletju p rejsnjega in 
letosnjega leta in podala poro
cilo o sanacijah. Ugotovila je, da 
so rezultati poslovanja v celoti 
sorazmerno ugodni zaradi trenut
ne konjunkture na domacem tr
gn, pokazali pa so se tudi neka
teri negativni pojavi. Bkonomic
nost je glede na prejsnje leto 
padla. Cisti prihodek ;pa glede na 
celotni prihodek stagnira. Letos 
se ·poznajo velike obveznosti do 
SIS, ki so za proizvodne delov
ne ograiilizacije za 148 ~/o vecje 
kot lani, za celotno SOZD pa ve
liko manjse. 

Izguba zaradi nedosezenega 
dohodka se je v primeri z Ian
skim letom precej zmanjsaia, 
od 15 na 2 mHijardi dinarjev. De
lovne orga1;1izacije, ki so bile, ali 
so se v sanaciji, ·so se precej po
prav-ile. Trenutno je najvecji pro
blem Tovarna meril Slovenj Gra
dec, za katero je zelo tezko na
rediti sanacijski program zaradi 
prejsnjega prikrivanja slabosti 
in izgube. Zato bo verjetno sla 
v stecaj. 

Osebni dohodki so v primerja
vi z ostalimi panogami skromni. 
Precej visOki pa so poslovni skl.a
di, trenutno ok·rog 8,7 milijard. 
Najvecji izvoznik v SOZD je KLI 
Legatee pred Brestom, ki je si
cer najveeja delovna organizaci
ja. V odstotkih je ;najvecji izvoz
ni>k LIP Radornlje, ki izvozi 78 
odstotkov proizvodnje. 

Zalog delovne organizaoije tre
nutno nimajo; med redldmi, ki 
jih imajo, je tudi Brest za-radi 
zalog starih kuhinj in sestav;lji
vega programa furnira:nega pohi
stva. 

Povzetek seje delavskega sve
ta SOZD Slovenija!l.es bi lahko 
bil, da so njene .perspektive ugod
ne, ce homo skr.beli za sprotno 
modernizacijo tehnologije, ce ho
mo ·poskusali preventivno vpli
vati na tezave, ki bi lahko nastla
le in ce homo racionalno zdruie
va1i delo iln sredstva za boljsi in 
hitrejsi razvoj obratov in trgo-
vine. J . Urbas 

-- ·-- ----- - ·- - -- - . ---



z 
va 
tr-

ila 
dh 
se 
bi 
el
a li 
) f

ni
) O

ar 
n i-

1te 
:ij
Jja 
) 0-
!re 
ijo 

ica 
rne 
in 

tCij 
in 

r o
d a 
oti 
tut
tr-

ka-
1ic
eto 
na 
tos 
do 

.ov-
cje 
ve-

~ga 

an
tla, 
De
ali 
po
l TO
<ra
n a
adi 
>Sti 
~la 

ja
mi. 
da
rd. 
::u 
si-

lCi
OZ-
78 

:re-
ki 

:tdi 
ilj i
lhi-

ve
tko 
od
:no 
bo
~li
:ta
ze
in 

go-
> 

BRESTOV OBZORNIK 
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Prodaja Brestovega pohiStva se je leta 1976 v primeri z letom 
1975 povecala za 14 odsto1lkov. Zato bi analiziral prodajo v letu 1976, 
kako se je le-ta gibala in kje smo prodajali. Naj ~e enkrat nanizam 
strukturo prodaje po ·republtkah (v odstotkih): 

SFRJ Sloven.ija Hrva.tska Srbija Makedonija BiH Crna gora 

100,00 49,36 22,86 19,08 2,79 4,98 1,94 

lz ra2lpredelnice je videti, da dalec pred vsemi prednjaci Slovenija, 
saj je polovica vse nase prodaje v Sloveniji. c~ pa primerjamo to z 
ostalimi republikami glede na stevilo prebival:;tva, na s tevilo trgovin 
s pohiStvom ozkoma z gibanjem vseh dejavnikov, ki vplivajo na 
prodajo pohistva, pa vidimo, da prcdamo v ostalih republi·kah se zelo 
malo. Takega uspeha kot je v Soloveniji, sicer ne moxemo prica:ko
vati, potruditi pa se mora.m.o, da do takih razlik ne bi prihajalo. 2e 
s samo primerjavo med delei.em prodaje v Sloveniji in v Crn.i gori 
vidimo, da je raztika vseeno le prevelika. Drugo, kar lahko ugoto
vimo pa je, da je najvecja prodaja V vecjih skJadiSCih, medtem 'kO 
je v ostalih !krajih bolj slaba. 

Za ilustracijo lah:ko omenimo naslednje podatke .o prodaji v Ietu 
1976. Prikazal born le kraje, ki so zastopani v nasi prodaji z vee kot 
enim odstotkom. 

Kraj odstotek lndeks 1975 = 100 

Ljubljana 9.89 104 
Beograd 8.70 114 
Zagreb 5.95 116 
Novi Sad 4.48 168 
Split 3.70 107 
Maribor 3.37 101 
Celje 3.07 95 
Rijeka 2.93 116 
Sarajevo 2.26 86 
Lesce 2.07 116 
Skopje 1.84 116 
Kranj 1.69 101 
Velenjc 1.43 84 
Ptuj 1.35 1)7 

Iz teh podatkov vid.imo, v da sam<? v . stirina]Jtih mestih prodafi?.O 
vee kot polovico obsega nase prodaJe na domacem trgu. Nase pohls
tvo pa prodajajo v lpi'i:bliia:J.o 600 prodajal.nah po vsej · Jugoslaviji, 
vendar je promet v nekaterih neznaten. 

Sicer je res, da je v srediscih .najlai.e prodajati, vendar pa se j~ 
treba zavedati, da Se Jahko nakupi pohistva cez noc obcutno . ZID~J
sajo in taikrat bo priSlo do izraza nacelo, da· lahko ~~sei.emo . . 1_;>,1:0 
prodajo, vendar le-ta ne bo ta.ko osredotocena v vecJih srediscih, 
temvec posejana po vsej Jugoslaviji. Vendar pa ob vsem tern, ko ho
eemo popolnoma obdelati jugoslovanski trg, ne smemo zanemariti 
izvoza. 

Ce naj bi sedaj pojasnili, za:kaj v vecjih mestih prodajajo toliko 
pohistv~, moram<?. naj:p~ej .pogl.edati, kak? se j~ gibala stanovanjs~a 
izgradn]a v zadnJih le1lih m kJe. Se pre] pa b1 navedel podatke 1z 
statistienega godisnjaka, kako se je gibala povpreena stanovanjska 
povrsina na osebo v Jougoslaviji v zadnjih •letih. 

Leta 1951 je bila povprecna s tanovanjs.ka povrsina 8,7 kvadra1:nega 
metra na osebo, medtem ko je bila leta 1971 ze 12,2 kvadratnega 
metra na osebo. Torej je nara:sla priblizno za 40 odstotkov, kar av
tomaticno poveca povprasevanje po pohistvu in se posamezni nakupi 
povecajo. Ta podatek velja za vso Jugoslavijo. Ce :pa pogledamo, 
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Skladisce Iesa v Tovarni lesnih izd~lkov Stari trg 

Jesenski ZagrebSki velesejem - po mnenju stevilnih Brestovih obi
skovalcev ni prlnesel bistvenih novosti v pohistveni industriji 

kaksna je povprecna stanovanjska povrsina na prebivalca v mestnih 
na'Seljih, pa vidimo, da je ibila lMa leta 1971 ·kar 13,8 kvadratnega 
metra, kar je za 11 odstotkov visje od povprecja. 

To .nam ·kaze, da je stanovanjska izgradnja · v mestih vecja, obe
nem pa je vecje tudi pov.prasevanje po pohistvu. TU'kaj tudi lei.i vzrok, 
zakaj vecja mestna naselja izstopajo v prodaji pohistva. Ker za 
naprej predvidevamo isti tempo rasti gradnje stanovanj, lahko pri
cakujemo tudi povecanje prodaje nasega pohiStva, seveda ob nasi 
primemi prodajni politi.iki in kvalitcti pohiStva. Po~lejmo, kako so 
vvlivale novogradnje v prejsnjem letu na naso prodajo v prej ome
n]enih srediscih: 

Kraj Stanovanja Indeks 
v letu 1975 100 = 1975 

Ljubljana 
118 Beograd 9.761 

Zagreb 4.806 90 
Novi Sad 1.433 95 
Split 2.104 98 
Maribor 935 62 
Celje 474 76 
Rijeka 1.622 164 
Sarajevo 2.283 64 
Lesce 
Skopje 1.818 97 
Kranj 84 34 
Velenje 

145 94 Ptuj 

Iz dobljenih podatkov vidimo, da novogradnje po vseh vecjih me
stili padajo, medtem ko se je stevilo stanovanj v skupnem sestevku 
poveca:lo. Torej lahko sklepamo, da se politika stanovanjske izgrad
nje spreminja in da je treba to upostevati pri naSi prodajni politiki. 

Dobljeni podatki nam narekujejo, da moramo usmeriti nase re
klamne akcije bolj izven veJi.kih srediSc. 2al ni poda1lkov za Ljub
ljana >kat enega izmed nasih najvecjih odjemalcev. Stevilo novogra
denj se je povecalo le na Reki za 67 odstotkov in pa v Beogradu za 
16 odstot>kov, medtem ko v ostalih omenjenih mestih to stevilo 

panda. . b d . .k . " ·lx d • . V tih dr rug1 ~omem en eJavm . .Je :.teVI ..,n~st · vuz1.f!.· ~es . so u-
zine manjse, medtem ko so lZVen mestnih na:sellJ stevilnejSe. To pa 
vpliva na nakup in na sestavo nakupa. 

Ugotoviti moramo se, kaksna je bila struktura novogradenj glede 
na stevilo sob. Pri vecsobnih stanovanjih pridejo v postev kuhinje, 
dnevne sobe in spalnice. V letu 1975 je bila struktura naslednja: 

Vrsta stanovanj Stevilo Odstotek 

samske sobe 
garsonjere in enosobna 
dvosobna 
trisobna 
stirisobna in vee. 

Stanje v letu 1976 pa je bilo: 

sam. sobe 
enosobne 
dvosobne 
trisobne 
stiri in 
vecsobne 

1.763 
27.401 
66.054 
36.446 
13.847 

145.511 

1.329 
26.942 
67.121 
40.162 

14.381 

149.935 

1.21 
18.83 
45.39 
25.05 
9.52 

100.00 

0.89 
17.96 
44.77 
26.79 

9.59 

100.00 

Iz teh podallkov vi:dimo, d~ je ':se ~a:nj garson~er in eno~obn~ 
stanovanj, medtem ko se stevllo vecsobnih stanovanJ veca. To Je tudi 
v~rok, da se povprecna stano:ra:nj&k? povrsina na opr~bival~a pove
cuje. Skladno s tern pa se veca tud1 potreba po poh1stvu m lah:ko 
zakljucimo, da se nakupi pohiStva v povprecju vecajo, ker se vecajo 
zahteve posameznikov. 

J. Vidmar 
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Proizvodne 
novosti 
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NOVO IZ PROIZVODNJE 
STOLARNE V TO VARNI LESNIH 
IZDELKOV STARI TRG 

V juniju .se je pricela pripTava 
proizvodnje za stol 530. Proiz
vodnja je stekla v juliju. Stol je 
namenjen ameriSkemu trziScu, 
prodajali pa ·ga bomo tudi na do
macero t•r gu. 

Zacetne tei.ave, •ki se porajajo 
pri osvojitvi in prilagoditvi, so 
zadovoljivo resene. Omeniti ve
lja, da pri proizvodnji sodeluje
ta dva kooperanta: Tovarna po
histva Martinjak pri izdelavi se
dei.ev in LIKO Vrhnika pri iz
delavi naslona. Kooperacija po
teka brez veojih tezav. 

Prve kolicine so ze odpremlje
ne. Obiskal nas je tudi kupec, ki 
je bil ·s pokazano lpi'Oizvodnjo 
stolov zadovoljen. 

Iz razgovorov, ki smo jib imeli 
pred tern in med obiskom, je 
slclepati, da bo 70 do 80 odstot
kov kapacitet stolarne v letu 
1978 zavzel stol 530. Z uresnici
tvijo teh optimisticnih napovedi 
bo obseg proizvodnje s tolarne 
visji za okrog 20 odstotkov. To 
povecanje je uresnicljivo samo 
z doslednim prizadevanjem vseh, 
ki kakorkoli sodelujejo v proiz
vodnji in prodaji. Vsem pa naj 
bo obseg proizvodnje stolarne 
resu Cimvecje produktivnosti, 
kvalitete in zagotovitve odprem
nih rokov z najnii.jimi stroski. 

A. Pisek 

Dbisk ameriskih 
kupcev 

Obisk treh predstavnikov ame
riske firme USFI na Brestu sodi 
v okvir obicajnih rednih poslov
nih stikov, ki jib imata ti dve 
podjetji i.e vrsto let. V letu 1970 
smo jim zaceli dobavljati mizna 
podnozja iz Tovarne pohistva 
Martinjak, z vkljucitvijo sobnih 
kolonialnih ·kredenc iz Tovarne 
pohistva Cerknica pa se je obseg 
poslov v letu 1975 znatno razsi
ril; se bolj pa je fizicni in vred
nostni obseg izvoza porasel letos, 
ko se je s svojim izvoznim pro
gramom pridruzila tudi Tovaroa 
lesnih izdelkov Stari trg. 

Ker so bili tokrat nasi gostje 
predstavniki te firme iz tehnic
nega sektorja, so se zelo zanimali 
za sam potek proizvodnje. Za
radi pomanjkanja casa so si ogle
dali le Tovarno pohistva Cerkni
ca, kjer so po njihovih beseda:h 
dobili najboljse vtise. Poleg fur
nirnice in ostalih strojnih od
delkov jib je posebno zanimal 
se nanos laka na elemente sob
nega pohistva, kar so z zanima
njem opazoval.i. Ker ta firma 
trguje z najvecjimi ameriskimi 
blagovnimi hiSami, je ugodni 
vtis, ki so ga odnesli s seboj, 
zelo pomemben za nadaljnjo po
vezavo vseh zainteresiranih - v 
verigi od proizvajalca do konc
nega potrosnika. 

Po optimisticnih izjavah nasih 
gostov smemo upraviceno prica
kovati, da se bodo posli v pri
hodnjem letu noxmalno nadalje
vali. Za naslednje •leto nacrtu
jemo nov tip kredence, ki naj bi 
se popestril naso ponudbo v tern 
zanru. Tudi novi povrsinski ma
teriali naj bi pripomogli k razno
likosti vseh modelov kredenc. 
Stoli iz Tovarne lesnih izdelkov 
so komaj rojeni, zato ·pricakuje
mo, da bodo po zacetnih tezavah 
normalno prihajali iz tovarne v 
dogovorjenih kolicinah in rokih. 
Tovarna pohiStva Martinjak pa 
je i.e tako in tako veteran v ·po
slovnih odnosih s to firma, .ki 
se bodo nadaljevali vsaj v takern 
tempu kot doslej. S ponovnim 
obiskom predstavnikov te firme 
v novembru letos bomo po prica
kovanjih, natancno opredelili do
sedanje nacelne pogovore za leto 
1978. 

Vse tako kaze, da bomo tudi v 
prihodnjem letu obcasno ~e vide
vali containerje, ki J'ih nakla
dajo nasi skladiScni elavci, ko 
mi hitimo na dopoldanski topli 
obrok. I. Lavrencic 
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Razgibano- ustvarjalno 
OB 60-LETNICI CASTNEGA CLANA DELOVNE 
SKUPNOSTI BREST A. JOZEt A LESARJA 

Tezko je na kratko - na nekaj 
tipkanih straneh - orisati oseb
nost in njeno zivljenjsko pot, 
zlasti se, ce je tako razgibana in 
ustvarjalna kot je osebnost Jo
zeta Lesarja, dolgoletnega glav
nega di.rektorja Bresta; in se po
sebej je to tezko, ker sta z njego
vim dvajsetletnim ustvarjalnim 
delom najtesneje povezana rast 
in razvoj Bresta, notranjskega 
industrijskega giganta. 

Rojen je bil pred sestdesetimi 
leti v Ribnici na Dolenjskem v 
revni kmecki druzini, v kateri je 
bilo devet otrok. Kljub veliki 
revscini, s katero so se otepali, 
je kot odlicnjak odsel v mescan
sko solo. Vendar je moral za
radi pomanjkanja sredstev -
bilo je prav v casu najhujse go
spodarske. krize - solanje pre
kiniti ter se prezivljati kot de
lavec v kamnolomu in kot gozdni 
delavec. Zatem se je izsolal za 
kletarja in odsel v Ljubljana. 

Stric-komunist in revolucio
nar - ga je takoj pritegnil v 
revolucionarno delo in je tz.ato 
razumljivo, da se je takoj po 
italijanski okupaciji vkljuCil v 
odpornisko gibanje v Ljubljani. 
Prvo samostojno akcijo je opra
vil 1. oktobra 1941, februarja 
naslednjega leta pa je bil sprejet 
v Komunisticno partijo. V ok
tobru 1942. leta so bili izdani; 
okupatorji so ga obsodili na do
smrtno jeco. Zatem pobeg iz za
porov v trdnjavi Valtera pri Li
vornu in decembra 1943. leta v 
partizanih - sekretar rajonskega 
komiteja Komunisticne partije 
v Ribnici. Po dvemesecni soli 
pri CK KP Slovenije j e bil po
slan na podrocje IX. korpusa kot 
vodja partijske sole v Cerknem, 
kjer mu je hila ves cas sode
lavka tudi Anica Kuharjeva. Do 
osvoboditve je slo skozi to solo 
nad 500 teeajnikov. 

To je le nekaj skopih, suho
parnih podatkov o prvem obdob
ju njegovega zivljenja; za njimi 
pa se skriva mnogo razgibanih 
pa tudi kriznih in prelomnih 
trenutkov, •predvsem pa klena in 
bogata rast njegove osebnosti: 
najprej upornistvo iz stihijske 
razredne zavesti in zatem revo
lucionarnost in zavestne svetov
nonazorske opredelitve. 

Po osvoboditvi je opravljal rpo
membne rpoliticne in upravne 
funkcije. Med drugim je v letih 
od 1947 do 1950 na predsedstvu 
vlade LR Slovenije vodil sektor 
za proizvodnjo in izvoz lesne in
dustrije. To so bili za nase go
spodarstvo izredno tezavni in 
kriticni casi, saj smo bili po reso
luciji Informbiroja praktieno od
rezani od svetovnega trZisca. 
Prav gozdno gospodarstvo je 
bilo med najbolj izpostavljenimi 
saj je les predstavljal resnicno 
bogastvo in s secnjo in izvozom 
le-tega smo mnogo prispevali, da 
smo prebrodili to tezavno obdob
je. Pri tern je moral tovariS Le
sar opravljati pravo tezasko or
ganizacijsko delo - dobesedno 
skoraj noc in dan - brigade, 
kar najvecji izkoristek vseh za
garskih kapacitet in podobno, 
kar je tz.ahtevalo veliko Zi:vljenj
skih energij. 

Vse to je nujno morale imeti 
svoje posledice. TovariS Lesar je 
resneje obolel, podobne tezave 
pa so bile tudi v druZini, ki si 
jo je medtem ustvaril. 

In taka se je 1950. leta znasel 
na nasem Notranjskem: da bi 
okreval v cistern zraku in miru 
med notranjskimi gozdovi. Ker 
pa ni mogel brez dela, je prevzel 
mesto direktorja takratnega 
LIP. Ceprav se je ob prihodu 
znasel v industrijsko popolnoma 
nerazvitem podrocju, brez stro
kovnih kadrov in ustreznih pro
izv~ objektov, je na njemu 
svojstven nacin .kmalu uspel iz
oblikovati jasno perspektivno 
koncepcijo razvoja · lesne indu
strije na tern podrocju. Pred
vsem pa - kot sam pravi - se 
je odloCil ostati, ko se je vkljucil 
v dru2beno-politicno zivljenje teh 
krajev in ko je spoznal samoza-

vestne Notranjce- delavne, am
biciozne in mocno navezane na 
svojo dezelo. Spoznal je, da so 
pripravljeni trdo delati, se od
povedovati marsicemu, samo, da 
ne bi bilo treba iskati kruha dru
god. Obenem pa je bogastvo no
tranj ski.h gozdov nudilo trdno 
surovinsko osnovo za razvoj les
ne industrije. 

Priceli so graditi nove proiz
vodne prostore, na vse mogoce 
nacine pridobivati stroje in opre
mo, ceprav staro in iztroseno. 
Domaci kadri so se korak za ko
rakom izpopolnjevali, spreminjal 
pa se je tudi proizvodni program 
- od skafov in cebrov v ku
h.inje, mize, zahtevnejse stole in 
podobno. 

Vseskozi jih je ·pestilo pomanj
kanje stredstev; ni bilo sred
stev za kadre, za stanovanja, za 
druibeni standard . . . Celo del 
sredstev iz -svojih osebnih do
hodkov so delavci zrtvovali za 
Brestov razvoj, saj so v njem 
videli porostvo za boljsi jutri. 
Ure in ure udarniSkega dela, 
osebni dohodki dalec pod po
precjem panoge . . . Pricel se je 
tudi proces razslojevanja, kar je 
povsem razumljivo glede na te
daj popolnoma zanemarjeno 
kmetijstvo, a Notranjci so ven
darle ostajali doma. 

Brest je naglo rase!; skoko
vito je narascala zaposlenost, 
vzporedno z njo pa ob vse vecji 
produktivnosti se bolj strmo tudi 
obseg proizvodnje. S svojo stro
kovnostjo in s .proucevanjem 
najsodobnejsih metod organiza
cije in poslovanja je tovariS Le
sar ustvarjal ideje, ki jih je 
apliciral na pogoje dolgorocnega 
razvoja podjetja. Z velikimi or
ganizacijskimi sposobnostmi je 
znal pridobiti najsirS:i. krog stro
kovnih sodelavcev in kolektiva. 

Na podrocju modernizacije je 
uspel uveljaviti taksno tehnolo
gijo, ki je omogocila uspesno 
vkljucitev Bresta v mednarodno 
delitev dela. Z izredni·mi prizade
vanji za izvoz (vrsto let je bil 
Brest najvecji jugoslovanski iz
voznik pohistva) je vodil kolektiv 
skozi solo, ki edina pelje na mo
dernejso poslovno raven. Razme
ram na tujem triiscu se je bilo 
treba prilagajati ne samo tehno
losko, organizacijsko in kadrov
sko, ampak so hili vsi poslovoi 
tokovi Bresta pod neprestanim 
pritiskom napredka, ·ki ga poraja 
svetovni razvoj. 

Z nenehnim prizadevanjem in 
iskanjem samoupravnih oblik je 
ze v letih 1962-1965 dosegel vi
soko stopnjo decentralizacije po
djetja. Ceprav je bilo tedaj do
sti sumnicenj in nezaupanja, je 
kasnejsi druzbeni razvoj samo 
potrdil pravilnost taksne usme
ritve. Vsa ta leta je tovaris Le
sar kljub polni angaziranosti v 
podjetju zelo aktivno" deloval tu
di v sirsi druZbeni skupnosti, v 
najrazlicnejsih republiskih, ob 
cinskih in drugih organih in usta
novah. 

Leta 1969 je za svoje ustvar
jalno delo, s katerim je bil pave
zan bliskoviti vzpon Bresta, do
bil Kraigherjevo nagrado - eno 
izmed najvisjih momih priznanj 

za dosezke v gospodarstvu. Po
sebej se rad spominja, da je bil 
ob podelitvi priznanj prisoten 
tudi tovariS Tito. 

ze v zacetku sestdesetih let 
Brest se zdalec ni bil·vec neznan
ka v domacem in tujem trinem 
prostoru. Zato je v letih 1968-
1970, .ko je bila opravljena veli
ka rekonstrukcija, igraje prodrl 
pri Mednarodni banki za prido
bitev kredita. Tedaj j e bil Brest 
uvrscen v prvo desetorico naj
modernejsih evropskih pohistve
nih podjetij . In to je bilo - kot 
pravi tovariS Lesar - zanj naj
vecje zadoscenje - izpolnitev 
enega izmed njegovih najvecjih 
zivljenjskih ciljev. 

Leta 1970 je bil znova imeno
van za glavnega direktorja, ven
dar se je moral temu odpovedati 
ze osem mesecev po reelekciji. 
Polotila se ga je »managerska« 
bolezen in na zahtevo zdravnikov 
se je moral umakniti. 

»Brestova -prizadevanja in do
sezke pazljivo spremljam,« pri
poveduje. »Navdusujem se nad 
vsakim premikom; sodim, da je 
njegova programska usmeritev v 
modernizacijo in osvajanja novil) 
proizvodenj pravilna. Posebej 
sem vesel, ko vidim, da je nek
danji tempo Brestovega dinamic
nega razvoja se vedno ziv in v 
ustvarjalnem zagonu. Tako za
stavljena smer daje znacaj pre
misljenega in pospesenega raz
voja Brestovih potencialov. 

Te stvari spremljam kot nek
danji direktor, predvsem pa kot 
castni clan 'kolektiva. Rad bi po
udaril, da mi je to priznanje, 
kljub stevilnim drugim, ki sem 
jih doslej prejel, najdragocenej
se, saj zivim z Brestom, odkar 
smo zaorali ledino; -prijetna je za
vest, da smo s svojim delom 
ustvarili dolgo perspektivo na
slednjim generacijam, da jim ne 
bo treba iskati dela in kruha 
drugod. Mladi pa bi se tudi mo
rali zavedati, kaksen prelom je 
bil storjen v preteklih tridesetih 
letih. Delo in zivljenje z Brestom 
in z Notranjci sta me tako pri
klenila, da si danes ne morem 
predstavljati, kako bi lahko Zivel 
kje drugje.« 

Zivljenjske moci so se mu pred 
leti vrnile in znova se je z ener
gijo in ustvarjalno vnemo Iotil 
dela - sedaj dela na podrocju 
komunalnega razvoja. »Se naprej 
si moramo prizadevati za se vec
jo akumulativnost, s cimer bi 
lahko vee prispevali za druZbeni 
standard, ki je moral ob naglem 
industrijskem razvoj-u nujno za
ostajati. Sedaj prihajamo v ob
dobje, ko je treba sistematicno 
in nacrtno resevati tista druZbe
na podrocja, ki so pogoj za lep
se, bolj urejeno in kulturno ziv
ljenje delovnih ljudi - od sol
stva in otroskega varstva do bolj
sih komunalnih uslug. Seveda to 
ne bo slo cez noc, stvari bo tre
ba resevati sistematicno in dol
gorocno. Rad pa bi poudaril, da 
je treba prelomiti z miselnostjo, 
da je to stvar in participacija 
samo gospodarstva, ampak vseh 
koristnikov uslug.« 

Tako. smo ga torej nasli ob 
njegovem zivljenjskem jubileju 
sredi dela, polnega nacrtov, idej 
- .. Sicer pa ob prostem casu, ki 
ga je bolj malo, rad bere - od 
leposlovnih do strokovnih knjig 
- in gobari, saj ga stik z naravo 
pomirja in mu daje novih moci. 

Cestitkam ob njegovem jubi
leju se pridruzuje tudi Brestov 
kolektiv z zeljo, da bi se dolgo 
ustvarjalno delal med nami. 

B. Levee 

BRESTOV OBZORNIK 

SRECA:NJE 
BRESTOVIH 
DELAVCEV OR 
30-LETNICI DELOVNE 
ORGANIZACIJE 
(v sliki) 
Na srecanju je bilo nad 3000 Bre
stovcev e Za oskrbo je poskrbela 
na.Sa delavska restavracija Lepo 
je bilo poskrbljeno tudi za za· 
bavne sportne igre in seveda za 
pies - starih in mladih, a od 
srca Brestovcev 
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Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE 

PREDSTAVLJAMO NA~E KRAJEVNE SKU?NOSTI• PREDSTAVLJAMO NASE KRAJEVNE SKUPNOSTI • PREDSTAVLJA 
.., 

Tokrat predstavljamo krajevno skupnost Cajnarje-Zilce 
Krajevna skupnost Cajnarje - lilce obsega pretefuo grieevnat 

sevemi del obcine. Naselja so razprostranjena na slemenih Vidovske 
planote z nadmorsko visino do 850 metrov v ozkih dolinab na po
drocju Cajnarjev, ki imajo nekaj nad 600 metrov nadmorske visine. 
Povrsina krajevne skupnosti je 4012 bektarov, kar pomeni 8 odstotkov 
celotne povrsine obcine. Krajevna skupnost meji na severu in vzbodu 
na obcino Ljubljana-Vic-Rudnik ter na krajevne skupnosti Begunje 
in Nova vas-Bloke. V krajevni skupnosti je 25 grucastih vasi in za
selkov, v katerih zivi le 514 prebivalcev, ki so organizirani v dve 
vaski skupnosti s sedezem v Zilcah in Cajnarjib. 

Krajevni praznik praznujejo 20. maja. 
Krajevna skupnost Cajnarje - lilce ni le najmanjsa krajevna 

skupnost v obcini Cerknica, ampak je tudi najmanj razvita. Stevilo 
prebivalcev je nenehno upadalo. Od leta 1948 se je stevilo prebi
valcev zmanjsalo od 742 ljudi na 514. Odseljevali so se predvsem 
mladi, saj vse do danasnjib dni ni bilo zaposlitve v teb krajih, kme
tijstvo in gozdarstvo pa zaradi slabih ekoloskib pogojev in oddalje
nosti ni moglo prebranjevati prebivalstva. 

Kaze pa, da se je odseljevanje mladih zaustavilo, saj so obcani 
te {{rajevne skupnosti dobili moznost zaposlitve v obratu Iskre v 
Cajnarjib (42 delavcev), dobro paso organizirani tudi prevozi v druga 
industrijska srediSca obcine. Vsa naselja so elektrificirana, vecji del 
vodov pa je pot reben prenovitve. Ceste so makadamske, z vodo iz 
vodovodov pa se oskrbuje okoli polovica prebivalstva, medtem ko 
uporabljajo naselja vaske skupnosti Zilce dezevnico iz umetno na
pravljenih vodnjakov. 

Kra jevna skupnost ima stiri telefonske prikljucke. Prebivalstvo 
oskrbujeta prodajalni Kmetijske zadruge Cerknica v Zilcah in Nanos 
Postojna v Cajnarjih, ki obenem opravljata tudi del odkupa kmetij
skih viskov in izdelkov domace obrti in zelisc. Avtobusna povezanost 
je primema, problem je Ie podrocje Zilc, ki ob sobotab in nedeljab 
nima avtobusnih povezav. 

NA PRIJETNEM RAZGOVORU V GOSTILNI BAVDEK V ZIL
CAH, DRUGOD SE V TEM cASU NISMO MOGLI SESTATI IN JE 
ZATO VERJETNO VES RAZGOVOR PREVEVALA POTREBA IN 
NUJNOST PRIDOBITVE PROSTOROV ZA SESTAJANJE, SO BILl 
PRISOTNI VUKICEVIc DJORDJE, PREDSEDNIK SVETA KRAJEV
NE SKUPNOSTI, -KOVACIC JOZE, SEKRETAR 00 ZKS CAJNAR
JE - ZILCE, MATicH: JOZE, PREDSEDNIK KRAJEVNE KONFE
RENCE SZDL, KOVAcic SLAVKO, SEKRETAR KK SZDL, ROT 
JO.ZE, DELEGAT IN CLAN SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PE
TRIC FRANCE, VODJA OBRATA ISKRE, MODIC FRANCE, DELA
VEC ISKRE IN KOT GOST LENARDIC BERNARD, SEKRETAR 
TOZD ISKRA TEN STEGNE LJUBLJANA 

VSI PRISOTNI SO Z VELIKIM :ZAROM GOVORILI 0 USPEHIH 
IN PROBLEMIH TE KRAJEVNE SKUPNOSTI. PROBLEMATIKO 
ZELO DOBRO POZNAJO, VEDO PA TUDI, KAKO SE LOTITI RAZ
RESEVANJA NERESENIH VPRASNJ. KRAJEVNA SKUPNOST SE 
JE V PRETEKLOSTI RAZVIJALA SAMONIKLO IN MORDA TUDI 
ZATO PRECEJ IZVIRNO: MNOGO JE TAKIH DELOVNIH USPE
HOV, KI SO PREBIVALSTVO STRNILI OKROG KRAJEVNE SKUP
NOSTI, NANJE SO PONOSNI IN JIM DAJEJO ZAUPANJE IN 
POLET, DA BI SE DANES IN JUTRI LAHKO LOTEVALI SE 
VEC::JIH NALOG. 

Naj-pr ej smo govorili o izkus
njah pri delu delegacij. Delega
cije se zavedajo svoje odgovor
nosti, zato se dokaj redno sesta
jajo. Vcasih pa je tudi to tezko, 
saj so vasi sorazmerno precej 
oddaljene in ni preprosto uskla
diti railicnih ohveznosti, ki jih 
imajo skoraj vsi delegati, hodisi 
pri delu na kmetijah, ali pa na 
drugih podrocjih. 

Ocenjevali so, da so gradiva na 
splosno preohsezna in pisana za 
»rabo ljudi, ki SO ho!j vesci SO· 
dobnega, s tujimi izrazi naCioka
nega gradiva<<. Na skupscinah se 
ne oglasajo prevec pogosto; na
vadno takrat, ko so jim prohlemi 
in grad'iva holj 1Jlizu ali pa jih 
neposredno zadevajo . V takih p ri
merih se ohicajno vnaprej dogo
varjajo za skupna stalisca s sve-

Temelji za zadruini dom v lilcah 

tom krajevne skupnosti, pa tudi 
z druibenopoliticnimi organizaci
jami. 

Glede posebnih delegacij za sa
moupravne interesne skupnosti 
so imeli prisotni razlicne pogle
de; zveeine so za taka irnenovane 
splosne delegacije, znotraj dele
gacij pa na:j bi resorsko poraz
deljevali mandate. Zelo pozorno 
in aktivno se poskusajo vkljuce
vati tudi v delo organov uprav
ljanja v Kmetijski zadrugi Cerk
nica in GG Postojna - TOZD 
Cerknica. 

Druzbenopolitione organizacij e 
so odigrale pomembno vlogo v 
razvoju, gihalo pa je osnovna or
ganizacija Zveze komunistov Caj
narje - Zhlce, ki nenehno sprem
lja in analizira vprasanje o raz
voju krajevne skupnosti. Za oh-

Zilce - idilicna vas na severo obcine - velika prizadevanja za razvoj 

vescanje sodijo, da je primerno 
in da delegati prenasajo najpo
membnejse odlocitve ohcanom, 
zato je tudi zborov ohcanov 
manj, ti p a so dobro ob iskani. 
Vse vee pa je akcijskib sestan
kov in dogovorov po vaseb, ko 
gre za dogovarjanje o izgradnji 
skupnih objektov in za druge ak
cije. 

Ko smo govori.Jj o delu drui
beno-politicnib or ganizacij , so bili 
prisotni mnenja, da se osnovna 
organizacija Zveze komunistov 
prepocasi pomlajuje. Krajevna 
konferenca SZDL Cajnarje- zil
ce poskusa slediti utripu dela in 
zivljenja v krajevni skupnosti, 
tarejo pa jib problemi organi
ziranosti, pa tudi nekatere ka
drovske zadeve. Dnwbenopolitic
no zivljenje v tej krajevni skup· 
nosti uspesno dopolnjuje tudi 
krajevna organizacija Zdruienj 
zveze horcev NOV. 

Od oheh vaskih aktivov. mladih 
je tisti v Zi:lcah aktivnejSi, saj 
so v okviru najskromnejsih moz
nosti precej napravil~ na podroc
ju kulturnega dela, mladi pa so 
zgledno organizirano sodelovali 
pri vee prostovoljnih delovnih ak
cijah. Pozimi precej smucajo, pa 
tudi !Ilogomet de razvnel mlade, 
predvsem v Ravnah pri Zilcah in 
Cajnar jih; med sehoj se gredo 
pravcate tekme. 

Ohcani teh krajev gojijo ve
liko ljuhezen do narave. To do
kazujeta kar dve lovski druii
ni, v katerih je vkljucenih nad 
40 lovcev. 

Ko so ocenjevali dosedanje do
sezke in uresnicevanje sredruje
rocnega plana razvoja krajevne 
skupnos,t i, so ugotavljali, da ni 
hojazni, da hi ta plan v pred
videnem roku ne bil izpolnjen. 
Med najpomembnejse dosezke v 
razvoju krajevne skupnosti uvr
scajo zacetek proizvodnje obrata 
lskre v Cajnarjih, rekonstrukcijo 
nekaterih elektricnih vodov in lZ· 
gradnjo ali razsiritev vee cestnih 
odsekov in dru.gib cestnrih ob
jektov, med katerimi je nedvom
no najpomembnej-si cesta Zilce-
Osredek. 

S postopnim urejanjem cest 
je omogoeen prevoz solarjem in 
delavcem iz najbolj oddaljenih 
naselij krajevne skupnosti (Osre
dek, Ravne). Na podrocju izgrad
nje ta.koimenovane komuna:lne 
infrastrukture pa ostajajo se ne
katere pomembne na>loge, ki jib 
bo moe razresevati postopoma 
z dohrsrrim sode1ovanjem side 
druzbenopoliticne skupnosti. 

Gre za izdelavo viSiJnskega vo
dovoda za celotno podrocje vaske 

skupnos-ti Zilce, za dodelavo ce
ste zHce-Zupeno, kar naj bi ra
cionaliziralo avtobusne prevoze, 
preureditev elektrifikaci:je naselij 
z zamenjavo dosedrunjih neustrez
nih napeljav in drugih naprav 
ter veliko potreho in zeljo, da bi 
v srednjerocnem ohdohju le as
faltirlcli cesto Se!Scek-Cajnarj e. 

Vee kot potrebna je tudi iz
gradnja nacrtovanega zadruine
ga doma v zikah, kjer naj bi 
dohili nove poslovne prostore 
Kmetijske zadruge Cerknica, obe
nem pa prostore za sestajanje 
in prireditve ter za druge aktiv
nos·ti kot so zdravstvena sluiba, 
predsolska dejaV!IlOst, ca.kalnica, 

Predstavniki ISKRE so pove
dali, da dosegajo v mladem ko
lektivu zelo lepe rezultate. Pre
senetljivo je, da do teb r ezulta
tov prihajajo delavci in delavke, 
ki so se veeraj dela:li takorekoc 
z motiko. Znaeaj dela je nam
rec natruncnost in osredotocenost. 
Pribodnji razvoj Iskre v Cajnar
jib pa bo postopen, predvsem pa 
morajo najprej razcistiti vprasa
nje lastnistva oziroma lokacije 
objektov. KolektJiv I·s-kre postaja 
kljub kratkemu casu delovanja 
vse zrelejsi, o:h skrbi za stipen
diranje kadrov s tega obmoeja 
pa ni bojazni, da bi ne odigral 
pomemhne vloge pri r azvoju de-

Obrat Iskre v Cajnarjih - moznosti za zaposlltev 

prostori za civilno zascito, gasil
sko dejavnost in drugo. V sklopu 
tega objekta, ki je v zacetni fazi 
izgradnje, saj so mladi iz kra
jevne skupnosti, pa tudi iz dru
gih krajev obcine ze izkopali te
melje, pa nameravajo zgraditi tu
di nekatere objekte za sport in 
rekreacijo. Bnake tezave so tudi 
v Cajnarjih, kjer bodo napori us
merjeni v iskanje ustrezne re
sitve za te vrste dejavno~ti oh
canov. 

Veliko so govorili tudi o pri
hodndi urhanizaciji teh krajev. 
Menili so, da je ta krajevna skup
nost v posehnem pol<>Zaju v oh
cini in je tezko pricakovati, da 
hi pri izgradnji novih stanovanj
skih objektov lahko koncentrirali 
gradnjo. Menili so tudi, naj hi 
se komunalni prispevek pri no
vogradnjah v celoti vracal na to 
obmocje. 

javnosti, pa tudi pri razvoju kra
jevne skupnosti. 

Velika pobvai.nega je bHo sli
sati tudi 0 kooperaoljski proiz
vodnji in o k.reditiranju objektov 
kmetijskega znacaja. Nata nacin 
se ipOVeeujejo zaloge hrane, ust
varJajo pa se tudi pomembni 
trlni viSki (meso, mleko, krom
pir in podobno). 

Zadovoljni so tudi z nalo~ba
mi v gozdarstvu. Vee razprav'ldal
cev je zacelo z nenehno prisotno 
temo, kako pospesiti razvoj raz
licnih ohlik turizma. Sodijo, da 
brez nekaterih osnovnib objektov 
ni mogoce racunati na razvoj or
ganiziranega turizma, ceprav ze 
sedanji obisk kaie, da so ti kraji 
privlacni ne zgolj zaradi svoje
vrstne naravne slikovitosti, am
pak tudi zaradi odlicnih klimat
skih pogojev. Med dolgorocnimi 
cilji si zadaja ta krajevna skup
nost !i.zgradnjo umetnega jezera 

~------------------------------------.................... ... 



v Zali, izgradnjo vee lezise v tu
ristiene namene, bodisi v druibe
nem sektorju v okviru zadrui
nega doma v Zilcah ali v zaseb
nem sektorju, zlasti na kmeti1ah. 

Vendar pa so se vsi razprav
ljalci nenehno vraeali na izho
diSee, na vprasanje zagotovitve 
osnovne komunalne infrastruk
ture, ki je temeljni pogoj v na
crtovanju raa::voja turisticnih de
javnosti. Taka naravnanost pa za
hteva pozornost tudi drugih de
javnikov, kot so Kmetijske zem
ljiSke skupnosti obeine CerJmica 

in KomUJ[lalne skupnosti obcine 
Cerknica, da bi dolgoroeno v ok
viru prostorskih nacrtov oprede
lili kornplekse zemljise v te na
mene. 

Ob razresevanju najhujsih te
zav komunalnega znacaja pa po
skusajo v tej krajevni skupno
sti v dobrem sodelovanju s stro
kovnim.i sluibami samoupravnih 
interesnih s.kupnosti (socialno 
skrbstvo, solstvo, otrosko var
stvo, zdravstvo, 0 ZZB NOV) in 
na druge naCine skrbeti tudi za 
primerno poeutje obeanov. Take 

Skrb za Cist 
Da hi opozorili ,na prizadevanja za Cisto okolje, objavljamo Odlok 

o ohveznem zhiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov v na
seljih ohcine Cerknica. tisto okolje pa homo ohranill le, ce se bomo 
vsi drzali dolocil tega odloka. 

Komunalno podjetje Cerknica - kot poohlascena organizacija 
zdruZenega dela - se je ze lotila akcije, da preskrbi ustreme sme
tiscne posode za vse lastnike stanovanjskih stavb in poslovnih pro
storov v naseljih Rakek, Cerknica, Loz in Stari trg. Cena smetisC.ne 
posode je 682,05 dinarjev. 

Cene za enkraten odvoz smeti so dolocene po kvadratnem metru 
uporahne stanovanjske ali poslovne povdine in znasajo po sklepu 
izvrsnega sveta skupscine ohcine Cerknica (Uradni list SRS, st. 15 z 
dne 28. 7 . 1977): 

- za gospodinjstva - 0,10 din za kvadr atni meter stanovanjske 
povrsine, 

- za poslovne prostore druZhenih organizacij in ustanov (nego
spodarstvo) - 0,13 din za kvadratni meter poslovne povrsine, 

- za poslovne prostore organizacij zdruZenega dela (gospodar· 
stvo) in obrt - 0,15 din za kvadratni meter poslovne povrsine. 

Smeti so odvaiane enkrat tedensko, ob-racun za odvoz pa je na 
vsake tri mesece. 

Na podlagi 23. elena zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
druZbenega pomena (Ur. list SRS, st. 24/15), 3. in 8. elena zakona o 
prekrskih (Ur. list SRS, st. 7/73) in 168. Clena statuta obCine Cerk
nica je skupscina ohcine Cerl<nica na skupnem zasedanju zhora 
zdruZenega dela in zhora krajevnih skupnosti dne 2. 6. 1977 sprejela 

ODLOK 
ODLOK 0 OBVEZNEM ZBIRANJU, ODLAGANJU IN ODVOZU 

SMETI IN ODPADKOV V NASELJIH OBCINE CERKNICA 

I. SPLOSNE DOLOCBE 

1. clen 

V naseljih Cerknica, Rakek, 
Unec, Ivanje selo, Slivice, Begu
nje, Otok, SelScek, Dolenja vas, 
Doleoje Jezero, ZelSe, Podskraj
nik, Martinjak, Grahovo, zerov
nica, Lipsenj, Gorenje Jezero, Blo
C.ice, Bloska polica, Nova vas, Fa
ra, Velike Bloke, Stari trg, Loz, 
Kozarisce, Smarata, Nadlesk, Pu
dob, Iga vas, Podgora, ViSevek, 
Markovec, Vrhnika in v pocitni
skih naseljih Gorenje Jezero, Go
ricice, Volcje in Rakov Skocjan, 
je obvezno zbiranje in odvaianje 
sm eti iz stanovanj, industrijskih 
objektov, javnih zgradb, dvorisc, 
par>kiriSe, parkov in drugih vkov 
na posebna odlagalisca (v nadalj
njem besedilu: smetisea) na na
cin, ki ga doloca ta· odlok. 

V naseljih Unec, Cerknica, Ra
kek, Lo:l in Stari trg je obvezno 
odvazanje smeti najmanj enkrat 
tedens:ko, v vseh ostalih naseljih 
enkrat na 14 dni. 

2. elen 

V vseh osta:lih na·seljih obCi:ne 
Cerk.nica se smeti in odpadki od
lagajo v posebna odlagalisca (v 
nadaljnjem besedilu: va5ka sme
tiSea). 

3. elen 

Odlaganje in odvoz smeti in 
odpadkov se mora opravljati v 
skladu s higienskimi in sanitarno 
tehnicn.imi predpisi. 

4. cleo 

Za smeti in odpadke iz gos.po
dinjstev se stejejo zlasti: hisne 
smeti, ostanki hrane, pepel, kon
zei'Wle skatle, porcelan, papk, 
ostanki stekla in kovin, s meti iz 
pisar.niskih prostorov, tekstilni 
in plasticni o dpadki. 

Za smeti in odpadke iz drugih 
virov se stejejo zlasti: odpadni 
gradbeni material, premog, dvo
riSene smeti, odpadne snovi iz 
zdravstvenih in veterinarskih za
vodov, odpadki iz industrijs1ke in 
obrtne predelave, ostanki :livil 
gostinskih obratov, embalaza obr
ti in industrije ter veeji kOSO'V'lli 
odpadki iz gospodinjstev, in du
strije in obrti. 

5. clen 
Ne stejejo se za smeti in od

padke: strupeoe in druge, okolju 

nevarne snovi ~kemikalij e, zdra
vila, topila, snovi za zaseito rast
lin, herbicidi, kisline, strupi, lugi 
.ipd.), naftni derivati, usedline iz 
galvan in eistilnih naprav. 

II. ZBIRANJE IN ODLAGANJE 
SMETI IN ODPADKOV 

6. clen 
Upravljalci in lastniki zgradb 

in objektov na obmoeju iz 1. ele
na tega odloka morajo odlagati 
srneti in odpadke iz gospodinj
stev in drugih virov v tipizirane 
smetiS6ne posode. 

7.clen 

Prostor za postavitev posod za 
smeti doloei pooblaseena komu
nalna orga:nizacija sporazumno z 
upravljalci zgradb in drugih ob
jektov. 

Lastnik, najemnik ali imetnik 
pravice uporabe druiinske sta
novanjske hise sme imeti srne
tiscno posodo tudi na drugem 
mestu, vendar jo mora na dan, 
ko se smeti odvafajo, postaviti 
na za to doloceno mesto. 

Prostor, ki je dolocen za po
stavljanje smetisenih posed mo
ra bi1:i gladek, tako, ·da je mozno 
eiseenje. 

Posode za smeti je dol:Zan u'I?O· 
rabnik redno vzdr:Zevati in eist1ti. 
Dotrajane posode je dolzan upo
rabnik zamenjati takoj, ko le-1e 
ne zadoscajo minimalnim higien
skim predpisom. 

Potrebno stevilo tipiziranih 
smetisenih posod nabavijo last
niki oziroma investitorji zgradb 
in drugih objektov na svoje stro
ske. 

Tipizirane smetisene posode za 
nove zgradbe morajo biti nabav
ljene takoj, ·ko je zgradba vselji
va oziroma, ko je mo:Zna upora
b!i .objekt~. ~astnrki in uporab
mkl obstoJeClh zgradb in objek
tov morajo t ipizirane smetiScne 
posode na:baviti v 6 (sestih) me
sccih po -sprejetju tega odloka. 

Stevilo posed doloei upravni 
organ, pristojen za komunalne 
zadeve na predlog pooblaseene 
komunalne organizacije. 

8. cleo 

Ce so smeti in odpadki iz dru
gih virov taki, da jib ni momo 
odlagati v 1ipizirane smetiscne 
posode, mora delovna organizaci-

ni izrazitih socialnih problemov, 
poveeala se je skrb za najmlajse 
in za solarje, dokaj uspesni pa 
so tudi pri razresevanju proble
mov borcev. ze dlje casa sode
luje ta krajevna skupnost z ne
katerimi skupnimi akcijami s so
sednjima krajevnima skupnosti
ma Begunje in Nova vas. 

Povezuje pa se tudi s krajevno 
skupnootjo Gradisce iz Ljublja
ne, ceprav sami priznavajo, da 
zaradi lastne togosti premalo. 
Prav pri valorizaciji vrednosti te
ga obmocja iz vseh vidikov b i 

ja ali samostojen obrtnik skle
niti s komunalno organizacijo 
pogodbo, v kateri se doloci drug 
naein odlaganja (pakiranje v vre
ce, zaboje, povezi ipd.). 

Dogovorjeni nacin odlaganja 
ne sme biti v •nasprotju s sani
tarnimi in higiensko-tehnicnimi 
predpisi. 

9. cleo 
Kosovni odpadki (stedilni.ki, 

hladilniki in druga gospodinjska 
oprema, kolesa, karoserije, gume 
in drugi avtomobilski deli, sodi 
ipd.) se odlagajo neposredno na 
smetisca ali se o potrebi odvoza 
le-teh dogovori z doloceno poob
laseeno komunalno organizacijo, 
katera je dol:Zna ta:k odvoz izvr
siti. 

Komunalna organizacija je 
dol:Zna 3 dni pred odvozom iz 
prejsnjega odstavka ob-vestiti ·pri
zadete stranke. 

10. elen 

V naseljih iz 2. elena tega od
loka se smeti in odpa<lki, razen 
odpadkov iz 9. elena, odlagaj-o v 
vaska smetiSca. 

11. clen 

Zdravstvene in veterina.I'S'ke po
staje morajo odpa<lne snovi ob
vezno odlagati ·v ·sezganem sta
nju, le-te pa sezigati tako, <ia ne 
onesnazujejo zraka in okolja. 

12. clen 

Ob kioskih, slasCicarnah, trgo
vinah, gostinskih obratih in dru
gih javnih zgradbah, tr:Znicah, 
parkiriscih, parkih, sportnih igri
sCih in drugih javnih povrsinah, 
morajo upravljalci namestiti 
standardizirane kose za odpadke. 

Kose za odpadke in okolico ko
sev mora upravljalec redno ci
stiti in vzdrZ.evati ter smeti vsak 
dan ~proti odlagati v posode za 
smetl. 

UpravljaJ.ci iz prvega odstav>ka 
tega elena morajo potrebno ste
vilo kosev za smeti namestiti v 
6 mesecih po sprejetju tega od
loka. 

13. clen 
Prepovedano je: 
1. odlagati v smetiscne posode 

vroc ali zarec pepel, ogorke, te
koeine, mrhovino, snovi iz 5. ele
na tega odloka ter vse ostale 
smeti in odpadke, ki lahko povz
roeijo smrad ali pozar, 

2. pu5eati smetisene posode od
prte, 

3. odlagati smeti v smetiscne 
posode tako, da se pri tem one
snazi pro~t?r okoli njih ali jih 
prena~olmt1 tako, <la se ne dajo 
zapretl, 

4. odlagati smeti in odpadke 
poleg ~osod ali izven prostorov 
namen]enih za odlaganje smeti. 

III. ODVOZ SMETI 

14. clen 

Odvoz smeti iz 1. elena tega od
loka opravlja pooblaseena komu
nalna organizacija. 

Odvoz smeti se opravl.ja po 
vnaprej dolocenem razporedu, 
katerega na predlog pooblaseene 
kornunalne organizacije potrdi 
pristojen upravni organ za ko
munalne zadeve. Razpored odvo
za smeti se j avno objavJ. 

15. clen 
. Po<;>"!Jlascena komunalna orga

mzaclJa mora za odvoz smeti in 
odpadkov uporabiti specialno vo
zi:lo, ki je urejeno ta.ko, da je 
omogoeeno higieosko nakladanje, 
odvazanje ter brezprasno prazne
nje. 

Tipske posode za smeti mora 
pooblaseena komunalna organi
zacija prazniti tako, da jib ne 
poskoduje -in ne onesnafi pro
stora v n jeni okolicL Po praz-

bila se kako dragocena pomoc 
strokovnjakov in ustanov iz kra
jevne skupnost-i Gradisce. 

RazmiSljanj, pobud in akcij to
rej ni malo. Navadno naletijo 
dejavniki krajevne Sikupnosti tu
di na razumevanje in na pomoc. 
Vendar .pa ponekod se vedno na
letijo tudi na omalovazevanje in 
nerazumevanje n jihovih potreb 
in nacrtov. 

Z gostitelji smo se razSli v do
govoru, da homo poskusali pri
lcazati krajevno skupnost Cajnar
je - Zilce s prohlemi in uspehi, 

n jenju jih mora vrniti na prejs
nje mesto. 

Okolico posode za smeti, ki jo 
onesnazijo pri praznenju, so dolz
ni delavci pooblascene komunal
ne organizacije takoj ocistiti. 

16. clen 

Odvoz smeti iz 2. elena te~a od
loka opravlja lastnik OZiroma 
upravljalec stavbe na .naein, s 
katerim se pri prevozu in odla
ganju na vaska smetiSea, zagoto
vijo minimalni sanitarni in dru
gi pogoji. 

17. clen 

Snovi iz 5. elena tega odloka ni 
dovoljeno odlagati na javna sme
tiSea ali izven njih, ampak opravi 
odvoz in deponiranje le-teh po 
posebnem naroeilu pooblaseena 
komrmalna organizacija v 'S'kla
du s posebnimi predpisi in s so
glasji pri:stoJne inspekcije na za 
to posebej dolocena mesta. 

IV. ODLAGALISCA SMETI 
(SMETISCA) 

18. clen 

Lokacijo in pogoje ureditve 
smetisca doloei obeinski u pravni 
organ, pristojen za urbanizem, 
gradbene in komunalne zadeve v 
soglasju s pristojno sanitarno 
vodnogospodarsko in pozarno
varnostno inspekcijo. 

Predlog za lokacijo smetiSea 
poda pooblascena komunalna or
ganizacija ali krajevna oziroma 
vaska skupnost. 

19. clen 
SmetiSca upravlja in vzdr.i;uje 

pooblaseeoa komunalna organi
zacija v s:kladu s pogoji lokacij
ske odloebe. 

Vaska smetiSca upravlja in vz. 
drzuje krajevna oziroma vaska 
skupnost pod istimi pogoji kot 
po~J:>laseena komunalna organi
zaClJa. 
Vz~rlev3?je . smetiSc obsega 

zlaSitl pravilno m pravoeasno iz
ravna~o zemljisca, zasipanje or
ganskih odpadk:ov, razkuZevanje 
ter unicevanje mreesa in podgan. 

Po dokoncanem odlaganju mo
ra upravljalec smetiSea humuni
zirati in primerno hortikulturno 
urediti. 

V. CENE 

20. elen 

Za pobiranje in odvaian je sme
ti iz 1. elena 1ega odloka ter 
upravljanje in vzddevanje sme· 
tiSc, so dolZni lastniki oziroma 
upravljalci zgradb in objektov 
placevati mesecni prisp~vek. 

Za urejanje in vzdrzevanje va
skih smetiSe placujejo upravljal
ci zgradb .in objektov prispevek 
krajevni skupn.osti. 

21. cleo 

Za odvoz odpadkov iz 5. in 8. 
elena tega odloka se zaraeunava
jo dejanski stroski odvoza po ce
niku pooblascene komunalne or
ganizacije. 

22. clen 

Cene iz 20. in 21. elena tega od
loka potrdi izvrsni svet skupsei
n e obcine na predlog pooblasce
ne ·komunalne organizacije. 

Kriter.iji za doloeitev cene so: 
- iz gospodinjstev po m2 ko

ristne stanovanjske povrsine, 
- iz poslmmih prostorov po 

m2 povrsine teh prostorov, 
- iz ostalih objektov po .koli

cini odpeljanih smeti in odpad
kov. 

23. cleo 

Z organizacijami zdru:Zenega 
dela in s samostojni:mi obrtniki, 
kjer je zaradi proizvodnega pro
cesa nujno odlaganje odpadoega 

da hi jo b olje spomali vsi ohcani 
ohcine Cerlmica. Zeleli pa so se 
prek na:sega mesecnega glasila tu
di toplo zahvaliti vsem delovnim 
ljudem in ohcanom, organizaci· 
jam zdruzenega dela, skupscini 
in njenim organom, samouprav
nim interesnim skupnostim in 
dru:Zbenopoliticnim organizaci
jam ohcine Cerknica za razuxn~ 
vanje in pomoc, ki so jo ze do 
sedaj namenjali razvoju te majhne 
in nerazvite krajevne skupnosti. 

Razgovor sta vodila in zapisala 
F. STERLE in B. LEVEC 

materiala v veejih kolicinah in 
veekrat tedensko, sklene poobla
seena komuna1na organizacija 
posebno pogodbo za .pobiranje 
in odvoz smeti in odpadkov. 

S to pogodbo se doloCi tudi vi
sioa placila stroskov za tako po
biranje in od.vazanje. 

VI. KAZENSKE ODLOCBE 
24. elen 

Z denarno kaznijo 1000 do 
30.000din se kaznuje za prekrsek 
organizacija (pravna oseba): 

1. ce odlaga smeti in odpadke 
izven prostorov namenjeoih za 
odlaganje smeti (1. in 10. cleo), 

2. ee ne odlaga smeti in od
padkov v t ipske posode za smeti 
ali ee ne postavi posode za smeti 
na za to doloceno mesto (7. clen), 

3. ee redno ne vzdr:Zuje .in Ci
sti posode za smeti in okolice 
(7. clen), 

4. ee ti,fske posode za smeti ni
so nabav jene takoj, ko je zgrad
ba vseljiva (7. elen), 

5. ce v roku, ki ga doloca ta 
odlok, ne na:bavi potrebno ste
vilo tips·kih posod za smeti (7. 
clen), 

6. ce smeti in odpadke ne od
laga v skladu s pogodbo (8. elen), 

7. ee v roku, ki ga doloea ta 
odlok, ne namesti potrebno ste
vilo kosev za odpadke (12. cleo), 

8. ee kr5i doloebe 13. elena tega 
odloka, 

9. ce ne odvaza smeti po raz
poredu, ki ga je sprejela obcin
ska SkUipSCina (14. elen), 

10. ee ne opravlja odvoza sme
ti po razporedu, ki ga je spre
jela obc~nska Slklupscina (14. clen), 

11. ce Op1"avlja odvoz smeti v 
nasprot ju s sanitarnimi in osta
limi varstvenimi pogoji (15. in 
16. cleo), 

12. ce odlaga smeti in odpadke 
.iz 5. ali 9. elena na smetiscu ali 
izven njih (17. clen), 

13. ee ne skrbi za redno vzdr
zevanje in rureditev smetiSe (19. 
clen). 

Z <lenarno kaznijo 200 .do 2000 
din se •kamuje za prekrsek 1udi 
odgovorna oseba organizacije 
(pravne osebe), ki stori kaksno 
dejanje iz prvega odstavka tega 
elena. 

25. olen 
Z denarno kaznijo od 100 do 

5000 din se ·kaznuje za prekrsek 
fizicna oseba, ki stori prekr5ek 
.iz L-13. toCke 24. elena. 

Z denarno kaznijo 20 din se 
kaznuje takoj na mestu, ·kdor 
stori prekrsek 1., 2., 8., 11. ali 12. 
tocke 24. elena tega odloka, ce 
gre za lazji prekrsek ali ce pre
krsek ni povzrocil hujsih posle
dic. 

Denarne kazni iz prejsnjegaod
stavka izterjajo od tistih, ki jih 
zalotijo pri prekrskih delavci 
uprave javn e varnosti ali pristoj
ne inspekcijske sluzbe. 

VII. KONCNE DOLOCBE 

26.clen 
Nadzorstvo nad izvajanjem te

ga odloka opravljajo upravni or
gan, pristojen za komunalne za
deve, organi sanitarne in ·komu
nalne inspekcije, organi uprave 
javne varnosti ter ·pooblascene 
osebe komunalne organizacije. 

27. elen 
Krajevne skup nosti morajo v 

1 letu po sprejetju tega odloka 
urediti ali sanirati dosedanja ne
primerna odlagaliSea smeti. 

28. clen 
Ta odlok prieoe veljati osmi 

dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

Datum: 2. 6. 1977 

Predsednik skupseine 
obeine Cerknica 

Joze Hren 



BRESTOV OBZORNIK 

Pravice 1z kolektivnega 
• nezgodnega zavarovanJa 

Verjetno vsi ne poznamo pravic iz kolektivnega nezgodnega za
varovanja, pa je prav, da se nekoliko seznanimo z njimi. Vse na~e 
temeljne organizacije in Skupne dejavnosti imajo z rizieno skup
nostjo za osebno zavarovanje Zavarovalne skupnosti »Triglav« Ljub
ljana - obmocna skupnost Postojna - sklenjene ·pogodbe za ko
lektivno nezgodno zavarovanje. 

Na osnovi •te pogodbe srno vs1 
zavarovani za nezgode, ki imajo 
za posledico smrt, popolno ali 
delno invalidnost, prehodno de
Jovno nezmoinost ali .taksno ok
varo zdravja, ki zahteva zdravni.
sko pomoc. Pod pojmom nezgo
de se stejejo zlasti nasled.nji do
godki: 

- povozitev, trcenje, udarec s 
kaksnim predmetom ali ob kak
sen predmet, udarec elektricnega 
toka ali strele, padec, s-podrsljaj, 
strmoglavljenje, ranitev (orodje 
- eksplo2Jija), vbod s kakim 
predmetom, udarec ali ugriz ii
vali, razlicne zastrupitve, opekli
ne, zadavitev, utopitev, preteg mi
sic, izpahi, izvini, zlomi kosti in 
d.rugo. 

V primeru nezgode izplaca za
varovalna skupnost zavarovancu, 
to je delavcu, iki je dozivel ne
zgode, VtSote, ki so dogovorjene 
v zavarovalni pogodbi, in sicer: 

1. Zavarovalno vsoto ·za smrt 
- ce je zavarovanec zM"adi ne
zgode umrl ozirorna zavarovalno 
vsoto za invalidnost - ce je za
radi nezgode pri zavarovancu na
stopila popolna invalidnOSit. 

2. Odstotek zavarovalne vsote 
za invalidnost, ki ustreza odstot
lru delne invalidnosti - ce je za
radi nezgode pri zavarovancu na
stopila dema invalidnost. 

3. Dnevno odskodnino - ce je 
bil zavarovanec zaradi nezgode 
prehodno nezrnozen za delo ozi
roma za opravljanje svojega red
nega poklica in ce je -po zavaro
valni pogodbi dogovorJenO izpla
cilo dnevne odskodnine. 

4. Povracilo stroskov zdravlje
nja - ce je bila zavarovancu za
radi nezgode potrebna zdravni
ska pornoc in ce je imel zaradi 
tega stroske z zdravljenjem ter 
je po zavarovalni pogodbi dogo
vorjena povrnitev stroskov zdrav
ljenja. 

Ce je v polici, ki porneni pis
meno listino o sklenjeni 'PDgOdbi 
za nezgodno zavarovanje, nave
deno, da zavarovalna skupnost 
jamci za nezgode, do ;katerib pri-

de v sluibi in izven nje, potem je 
zavarovanec upravicen do od
skodnine za vse nezgode, ki jib 
utrpi na delu aii dorna oziroma 
kje drugje. Na~e temeljne orga
nizacije imajo v svojili zavaro
valnih policah navedeno to klav
zulo. 

Zava.rovalna skupnost ne jam-
ci za nezgode, ki nastanejo: 

- zaradi 'POtresa, 
- zaradi vojnih dogodkov, 
- zaradi poskusa ali izvr5itve 

samornora zavarovanca ne glede 
na razlog in zavarovancevo du
sevno s-tanje, 

- pri upravljanju motomih in 
drugib vozil lbrez tpredpisanega 
veljavnega dovo1jenja, 

- pri priJpravi, poskusu ali iz
vrsitvi naklepnega kaznivega de
janja, kakor tudi pri pobegu po 
ta~~el? dejanju, _pri pretepu ali 
pn fiz1enem obra6unavanju, ra
zen v prirneru dokazane samo
obrambe,. 

- zaradi tega, ·ker je ibil zava
rovanec ob nezgodi pod vplivorn 
alkohola ali narkothl<:ov. 

V takih primerib zavarovanec 
ni upravicen do zavarovalnih vsot 
oziroma do odSkodnine. 

Za kolektivno nezgodno zava
rovanje plaoujemo delavci iz svo
jega osebnega dohodka vsak me
sec premijo (zavarovalnino) 10 
din (delavci TOZD Tovarna pohi
stva Stari trg placujejo samo 
3,20 din), .da bi vsak delavec v 
primeru nezgode .dobil. zavaro
valne vsote, ki mu pripadajo. V 
primeru .smrti delavca pa ibi do
bil zava:rovalno vsoto za smrt 
njegov zakonec, ce njega ni, nje
govi otroci ozirorna ostali zako
niti dedici. 

Naj omenimo primer taksne 
zavarovalne vsote oziroma kak~
no odSkodnino izlplaca zavaroval
na skupnost delavcu, 1¢. je dozi
vel nezgodo za iplacano mesecno 
premijo 10 din: 

- za nezgodno smrt 12.700 din, 
- za trajno invalidnost (100 °/o) 

25.400 din oriroma ustrezen od
stotek za de1no invali~ost, ka-

Toplovodne cevi za nove p_roizvodne prostore tapetni~tva 
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Dogovor za ekskurzijo v toplej~e kraje (ze st('letja organ.irrano zimovanje) 

terega viSino ugotavlja po tabeli 
zavarovalna skupnost, 

- dnevno odskodnino 12,70 din 
za dneve prehodne nezrnoznosti 
za delo. 

Zavarovalna skupnost je dolZ
na placati dogovorjene zavaro
valne vsote ozirorna povracila 
samo, ce je nezgoda nastala med 
trajanjem zavarovanja in ce so 
bile posledice nezgode medicin
sko ugotovljene najkasneje v 
enern letu po nezgodi. 

Zavarova:nec, ki je zaradi ne
zgode poskodovan, je dolzan sto
riti naslednje: 

- da se po moinosti takoj 
zglasi pri zdravniku oziroma po
klice zdravn.ika zaradi pregleda 
in nudenja pomoci, da nernudo
ma ukrene vse potrebno za 
zdravljenje ter da se glede naci
na zdravljenja ravna po zdrav
nikovib navodilih in nasvetih; 

- da zavarovalni skupnosti 
pismeno prijavi nezgodo, brl ko 
rnu zdravstveno .stanje to omo
goca, vendar na:jkasneje v roku 
enega leta od dneva nezgode; 

- da v prijavi nezgode poda 
zavarova:lni. sk.upnosti vsa :potreb
na obvestHa in podatke, zlasti o 
kraju i.n casu, ko se je nezgoda 
pripeti:la, popoln opis dogodka, 
ime zdravmka, ki ga je pregle
dal ali ki ga zdravi, izvid zdrav
nika o vrsti telesnih P.oskodb, o 
nastalih in morebitnih posledi
cah, pa tudi P.odatke o telesnih 
hibah, pomanjkljivostib in bolez
nih, ki jib je zavarovanec more
biti imel ze pred nezgodo. 

V primeru invalidnosti zaradi 
nezgode mora zavarovanec pred
loziti polico, dokazilo o vplaCilu 
zadnje premije, dokazila o okoli
scinah nastanka nezgode in do
kaze o ustaljenih posledicah 
(zdravniSko spricevalo invalid.no
sti). Obrazec (zdravniSko sprice
valo} dobi zavarovanec pri zava
rovalni skupnosti (za nas v Po
stojni, Vojkova ul. 7), 

Ce je zavarovanec zaradi ne
zgode prehodno nezrnozen za de
lo, mora o tern -predloiiti potr
dilo zdravnika, =ki ga zdravi. To 
potrdilo pa mora vsebovati toc
ne ·podatke o -tern, kdaj se je pri
ce! zdraviti in od katerega do ka
terega dne je bi:l. zavarovanec ne
sposoben opravljati svoj redni 
poklic. 

Zavarovalna skupnost i2)J>laca 
zavarovalno vsoto ozirorna njen 
ustrezni del ali dogovorjeno 'Po
vracilo zavarovancu oziroma dru
gemu upravicencu (zakoncu za
vaxovanca, njegovim otrokorn, 
starsem ali drugim njegovirn za
konitim dedicern) v 30 dneh po 
tern ,ko je prejela dokaze o ne
zgodi in njenih posledicah. 

Upamo, da smo vsaj delno us
peli nanizati glavne znacilnosti 
kolektivnega nezgodnega zavaro
vanja, tako da bodo na5i delav
ci v primeru nezgode, pa naj bi 
se ta pripetila v sluilbi ali pa 
izven nje, vedeli, kaj morajo sto
riti, da jim bo zavarovalna skup
nost izplaCaila zavarovalne vsote, 
do katerib so upraviceni. Radi bi 
poudarili l!udi to, da bi bilo 'Pri
merno, ce bi se delavci vseh te
meljnih organizaaij Bresta odlo
c~. placevati e!lake _meseene pre
IIDJe. S tem b1 se 12enacHe tudi 
njihove pravice na tern 'POdrocju. 

A. Percic 

V olavnem formalna vprasanja 
0 GEM JE RAZPRAVLJAL SEKRETARIAT 
ZVEZE KOMUNISTOV SOZD SLOVENIJALES 

Sekretariat Zveze komunistov 
SOZD Slovenijales - proizvod
nja in trgovina je imel pred ne
davnim dve seji. 

Na prvi je razpravljal o mo
ralno-politicni primernosti kan
didatov za predsednika poslov
nega odbora SOZD in njegovega 
namestnika. 

Na razpisani mesti se je prija
vilo vee kandidatov. Moralno po
liticno podporo sta dobila d.ipl. 
ing. Franc Razdevsek (predsed
nik) in Sasa Reicher (namest
nik). 

Ob tern je bil sprejet tudi 
sklep, da je treba intenzivneje 
delovati na podrocju organizira
nja in delovanja SOZD. Vodstvo 
druzbeno politicnib organizacij 
je pozvalo predsednika in na
mestnika, da se temu podro~ju 
dela posebej tposvetita. Ko je se
kretariat razpravljal o uresni~e
vanju ad<:cijskega ·programa za 
uresnicevanje zakona o .zdruZe
nem delu je sklenil pozvati vsa 
vodstva druibeno politienih or
ganizacij v SOZD, naj zahtevajo 
od vseh odgovornih v temeljnib 
in delovnih organizacijah, da raz
pravljajo o osnutkib sporazu
mov, ki so v javni obravnavi ter 
dajo nanje svoje predloge in .pri
pombe. 

Nujne so skupne akcije za ure
snicevanje Zakona o zdruZenem 
delu, delitev dela med delovni
mi organizacijami in SOZD, za 
oblikovanje skupnih sluib SOZD, 
dohodkovne odnose itd. Glede in
formiranosti delavcev SOZD je 
bilo sklenjeno, da se napravi ana
liza, kaj mislijo clanice SOZD o 
obliki informiranja prek glasila 
SOW Slovenijales. 

Sekretariat je pregledal eviden
tirane 'kandidate za svet ZK 
SOZ.D, za sekretariat sveta ZK in 
komisij pri svetu ZK. Sekretariat 
je enajst~lanski. V sekretariatu 
ostanejo za kontinuiteto dela stir
je clani, sedern pa se jib za.menja 
z novirni. 

19. septembra ·pa je sekretariat 
razpravljal o uresnicevanju ak
cijskega programa ob zakonu o 
zdruZenern delu v zvezi z organi
ziranjern trgovine. Receno je bi
lo, da je treba trgovino organizi
rati in dopolniti z novirni pod
rocji dela. Lociti je treba vele
prodajo in maloprodajo, za to 
pa so potrebna dovolj velika 
skladisea po vseh trgovskib sre
discib v drlavi. Blago mora trgo
vina cimprej priblizati kupcu. 0 
tern konceptu je treba organizi
r~ti z:~pravo po terneljnih 9rga-
mzaCJJah. J. Klancar 

Veliko sretanje na Vrhniki 
ZBOR BORCEV IN AKTIVISTOV NOTRANJSKE 

Vrhnika je bila gostitelj tre
tjega zbora aktivistov Osvobo
dilne fronte in -borcev NOB No
tranjs-ke. Zbralo se je veliko ~te
vilo aktivis<tov in bOTcev iz vrh
niske, viske, logaske in cerkni
ske obcine. Slavje se je zaCelo ze 
v petek, 9. septembra, z otvorit
vijo razstave akademskega sli
karj a Vladimira RakoviCa. V so
boto zjutraj je bil pohod mladin
skih enot, popoldan 'Pa je na re
vij·i pevskih zborov in pihalnih 
orkestrov vseh stirih obcin sode
lovalo okrog sesto nastopajoCih. 
Zvecer so na :tiskovni konferenci 
predstavi.IIi 1crl.jigo .pisatelja Kar
la LeSJkovca »Nevarrni. koraki<c. 

V nedeljo so se po slavnoSitni 
seji glavnega odbOTa sreeamja 
borci in -ailotivisti pridruiili spre
vodu, ki se ga je udelezilo blizu 
stiri tisoc borcev in a'lct.!ivistov ter 
predstav-nikov ra2Jlicnih dn.tstev, 
teritorialne obrarnbe, narodne 
zascite, domicilnih enot in dru
gi. Predsecl.IDku CK Zveze 'komu
nistov Slovenije je raportiral pr
voborec Franc Fortuna-Srnjak. 
Po poz-dravu predsednika vrhni
§ke obcinske skupscine Bra:nka 
Stergarja je imel slavnostni go
vor Rudolf Hribernik-Svarun. 
Krai'ko je orisal zgodovino no
tranjs:kega obmocja in se pose. 
bej poudaril napredek, 'ki ga je 
ta del Slovenije dosegel v povoj
nih letih. 

V kulturnem 'Programu sta -so
delovala zdruiena pevska zbora 
LIKO in Indus.trije usnja Vrhni
ka ter pihalni orkester Vrhnqka, 
recitatorji pa so po knjigi do
rnaOina Karla Grabeljska-Gabra 
predstavili Vrhniko in okolico 
v narodno-osvobodilnem boju. 

Predsednica obcinskega odbora 
Zveze zdruZenj borcev NOV Val
ci Feher je prebrala pozdravno 
brzojavko rnar~alu Titu, Maja 
Feher pa v imenu m:larline pro
testno pismo republiS!ki ikonfe
renci SZDL ter avstrijs-kernu kon
zulatu v Lj.ubljani zaradi zadnjib 
dogodkov na avstrij-skern Koro
skern. 

Po 'Proslavi je bilo tovarisko 
sreeanje .borcev NOB in aktivi
stov. Te tradicionalne priredit
ve se je udelezilo okrog osern ti
soc obiskovalcev. Na tretjern 
zboru so proolavili tudi 35. oblet
nico ustanovitve Notranjskega, 
Dolomitskega in Kr:imskega od
reda, 35-letnico osvobojenega 
ozemlja ter 30-letnico ustanovit
ve ZZB Jugoslavije. 

Veseli obrazi, stiski rok ter 
pogovolli so izpricevali, da si 
ljudje takih sreca.nj zelijo :in da 
so take prireditve v veliki meri 
namenjene tudi mladini, <Ia bi ji 
kar najbolj priblliali dogodke iz 
nasega NOB in povojne gradiJtve. 

J. Hren 
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Zelske kulturne prireditve 1977 
Letosnje zelske kultume prireditve so potrdile lepo zamisel Kul

tume skupnosti v Cerknici, da ozivi nevsakdanji kulturni ambient 
v Zel!lah, kjer se v teh nasih »notrarijskih Kri:lankah« vrstijo kon-. 
certi domacih in tujih umetnikov s temjo, da bi kultumo o:livljali 
ta del slovenske zemlje. Da za1nisel ni hila le iluzija, ka:lejo pretekli 
dogodki in zanimanje Notranjcev za to obliko kulturnega osvesca
nja. V vzdr:levanju tradicije nasih ZeiS pa je se nekaj vee - odtu· 
jiti mladega in delovnega cloveka poplavi kica, Iaine umetnosti in 
nezdrave zabave ... 

Vsem nam je potrebna tudi duhovna rekreacija v preobilici vsak· 
danjih opravkov in skrbi. 

Ko prisluhnemo zvokom instrumentov ali glasovom pevcev, nas 
ti odmaknejo vsaj za nekaj casa na5im tegobam in vsakdanjemu 
delu; nevsiljivo se v nas vtihotaplja lepota glasbe, ki je najstarejsa 
in najcistejsa umetnost, ki v clovekovi zavesti in podzavesti prebija 
nj,egovp beljse bistvo. Pomaga premagovati odtujenost med ljudmi 
in s'\(etom. 

Tticli Ietosnji pr.ogram je bil 
smotrno iz'brah· in· kvaliteten (saj 
je te:Zilja ' po kva:liteti v takem 
okolju ocitna). Dva instrumen
talna in dva vokalna koncerta. 

Prvi koncert je prikazal dva 
zanimiva instrumenta: flavto in 
harfo; nastophli' sta . solisUki har
fistka Pavia Ursiceva, ki je di- · 
plomirala na .'Akademiji za glas
bo v Ljublja~i, se izpopol.p.jevala 
v Parizu in utrdila svoj slaves z 
mednarodnimi na:stopi; druga so
listka' je bHa · Ti:ilka Muradori iz 
Zagreba, kjer je tudi diplomira
la; sedaj . je profesorica na za
grebSki akademiji in j~ tudi v 
svetu priznana umetnica. Obe 
ume.tnici obvladata svoj instru
ment s Cisto, prozorno igro, ki 
ustvarja tudi bogate dinamicne 
ucinke . . 

Igrali. sta stare ple'se za harfo,. 
Bachovo sonata za flavto ter ne
kaj drugih avtorjev za duo flav
ta in harfa. 

Poslusalci ·so lepo sledili izva
janju ·in dobro napolo.ili prostor, 
kar je bilo razveseljivo za in
st·rurnentalni soHsticni koncert. 

Drugi koncert je priv~bil stare 
in mlade paslusalce, ker je bil to 
vecer apernih arij in samospevov 
priznanih mojstrov: Vivaldija, 
Rossinij~, ,Yerdija, Puccinija iz 
znaniP.. ·Opemih del. Obsegal je 
tudi. crJ;lska in irsko narodno pe
sem, ~monittijeve samospeve in 
.Zganc.ev~ . i:nedj imurske pesmi. 
Odlieni sol!i.sti,. ki so ·se uvelja
vili tudi na Dubrovniskih polet-

nih igrah, so bill: Ana Pusar-Je
ric, Bozena Glavakova, Jurij Re
ja in Ivan Sancin. Koncert je 
zlasti razveselil :l.jubitelje soli
sticnega petja. 

Tretji zelSki vecer se je pred
stavil Studentski oktet, ki je bil 
ze gost v Brestovem salonu pohi
stva ob otvoritvi neke slikarske 
razstave. 

Na koncertu so poslusalci radi 
prisluhnili domaci pevS~ki litera
turi. Program je zajel. skladbe 
J. Alja:Za, B. lpavca, V. Mirka, H. 
Volarica in A. Foersterja; v dru
gem delu ikoncerta pa se skladbe 
sodobnih ustvarjalcev Simonitti
ja, svare in Mihelcica, pa tudi 
dve jugoslovanski pesmi. Na ze
ljo obcinstva so dodali se nekaj 
pesmi. Studentski oktet, ki -de
luje v okviru APZ Tane TQIIDsic, 
je mlado glasbeno telo, ki se sele 
uveljavlja na okoncercnih nasto
pih; njihova interpretacija ·pa je 
dovolj lahkotna in obcutena. 

Zadnji vecer je bil pravi glas
beni u:Zitek za ljubitelje komor
ne or;kestralne glasbe. Nastop 
»Piccolo orchestra veneta« je bil 
svez in prepricljivo muzi:kalen. 
Sestnajst mladih glasbeni'kov, ki 
so pokazali izredno nadarjenost, 
je sestavljalo ·komorni sestav 
koncerta kot na primer v rene
sancni, barocni in ·klasieni glasbi. 
Med drugimi slcladbami so izva
jali Vivaldijev koncert v d-molu, 
Bachov koncert za violino v a
molu z violinistom Rokom Klop
cicem, -ki je mojster v Bachovi 

tehni<ki igranja in nas priznani 
koncertni mojster. 

Izredno dozivetje je bil nastop 
solista Maria Ricciutta za kon
trabas. Ta inst>rument slisimo 
malokdaj - zlasti redko pa v ta
ko popolni muzikalni in tehnicni 
igri. Tudi dirigent Nino Gardi 
je s svojo zivahnostjo in prefi
njenostjo muzikalnega izraza 
obogatil koncertni nastop. 

V se kulturne zelske prireditve 
so imele polni prireditveni pro
stor poslusalcev (nekaj vee vokal
ni koncerti kot instrumentalni), 
kar dokazuje, da se je na No
tranjskem utrdilo novo kulturno 
zarisce, ki je prebudilo zanima
nje za glasbene stvaritve in tako 
odpira tudi pot do kultume os
vescenosti delovnega cloveka. 

B.Brecelj Letosnje zeiSke prireditve - nastop Studentskega okteta 

a rob praznovanju petstoletnice lola 
Osrednje in zakljucne prireditve 18. septembra se je ldjub izredno 

slabemu vremenu udelezilo nad 350 ljudi. Med gosti so bill tudi clani
ca predsedstva SR Slovenije Anica KUHAR, clan CK ZKS Tone 
KRAsEVEC, predvojni in medvojni revolucionarji, nosilci spomenice 
1941, predstavniki obcinske skupscine in dru:lbenopoliticnih organi
zacij. V imenu pokrovitelja je imel slavnostni govor predsednik 
skupscine obcine Cerknica Joze Hren. 

Letosnje leto je jubilejno .J.eto 
za krajane Loske doline, saj pra
znujemo 500-letnico, odkar so bi
le podeljene mestne ·pravice me
stu Loz. V rta namen je bil pri 
krajevni 'konferenci SZDL Loska 
do1ina ze v letu 1976 ustanovlje.n 
posebni iniciativni odbor, ki je 
pripravil program prireditev, po
kroviteljstvo nad praznovanjem 
pa je prevzela skupscina obcine 
Cerknica. 

V POCASTITEV JUBILEJEV 
DESET PRIREDITEV 

Ob praznovanju 500-letnice 
uSitanovitve mesta Loz in drugih 
jubilejev v krajevn:i skupnosti pa 
smo se krajani Loske doline s 
posebno pozornostjo spomnili .tu
di Titovih in partijskih jubilejev. 

Praz,novanje se je pricelo ob 
slavenskem kwturnem prazniku 
z razstavo ·domacih likovnih 
ustvarjalcev-samoukov in z lite
rarnim vecerom domacih litera
tov iz cele obCine. 

V maju S'll10 s spominskimi 
obele:Zji pocastiLi tri pomembne 
dogoctke nase po1preteklosti. Po
castili smo zmago kmecko de
lavskega gibanja na obcinskih 
volitvah leta 1936 in 1938, usta
novitev nizje realne !¥rnnazije v 
Starem trgu na osvobojenem 
ozemlju leta 1944 in mucenisko 
smrt uci-teljice stefike Preseren. 

Dnevu mladosti je bila posve
cena revija otroS.kih, mladin
skih, moskih in mesanih pevskih 
zborov. 

so nas, krajane Loske doline vpi· 
sali na kozo, ki je simbol loske 
mestne obrti v preteklosti, danes 
pa priznanje 'krajanom Loske 
doline za vse, kar smo storili za 
napredek in razvoj Loske doli-ne. 

Akademska folklorna skupina 
France Marolt iz Ljubljane je na 
prireditvi prikazala lepoto plesa 
in gla:sbe jugoslovanskih naro
dov. Gledaloi so s svojim navdu
senjem i2ipricali simpatije do 
kulturne tradicije nasih narodov. 
v programu sta sodelovala se 
moski pevski zbor DPD »Svobo· 
da<< Lo§ka dolina in godba na 
pihala. 

Na predvecer osrednje prire
ditve, v soboto, 17. septembra 
smo v zgornjih prostorih muzeja 
»Ljudske revolucije« v Lozu ad
prli razstavo zbiralcev etnolosk-ih 
predmetov. Razstava je bHa od
prta -do nedelje 25. septembra. 

Nacrtovane prireditve so za 
nami. Lahko ocenimo, da so vse 
prireditve dobro uspele in kar je 
najvazneje, udele:Zilo se jih je 
mnogo ·ljudi. 

etovanja 
V juliju in avgustu smo pra

znovali jubileje drustvenega ziv
ljenja, kot so 100-letnica Loske 
godbe, 90, oziroma 50-letnica pro
stovoljnih gasilskih ·drustev S.tari 
trg in Iga vas. Posebno svecano 
smo krajallli LoS.ke doline skupna 
s PTT delavoi Slovenije, kurirji 
in vezisti pocastili tretji zbor, ki 
je bil ob Dnevu vstaje pri gradu 
Snezni'k. 

Osnavni namen in cilj vseh teh 
praziDovanj je bil, poziviti vse
stransko aktivnost krajanov La
ske doline na dmzbenopolitic
nem, kulturnem in ostalih pod
roejih. Z veseljem sedaj ugotav
ljamo, da je ta namen v polni 
meri dosezen. Se posebna ·smo 
lahko zadovoljni, da si je kultur
nih prireditev ogledalo tako ve
liko steV'ilo ljudi. 

·:· 
. P:oletj'e, .. cas dopustov, je za 

nami· in :prav je, da se ozremo 
nazaj in poskusamo oceniti, ka
ko so clani nasega kalektiva na
birali moci za nove delovne na
loge~ · 

Najprej· se moramo ustaviti ob 
stevilu delavcev, ki so organizi-· 
rano letovali. To stevilo je neko
lioko vecje od lanskega, vendar . 
predstavlja priblizno le 5 od
stotkov v.seh zaposlenih. Da je to 
izredno ·nizek odstotek, ni potreb
no · posebej . poqdarjati, ka:Ze pa· 
na 'dejstvo, . da temu vprasanju 
ni'bilo niti v preteklosti niti se
daj posvecene dovolj pozornosti. 
Nedvomno je res, da je struk
tura zaposlenih taka, da cas, ki 
je namenjen pocitku in oddihu, 
po:rahijo za domaca dela. To je 
do neke mete mogoce .razumeti, 
vendar P~. je zas.krbljujoc poda
tel,C_, da :je ·~t~vilo delavcev, ki. so 
.pottebtn ;1;dtavstvenega oddiha· 
(go .pri·porocilu zdravnika) vsako 
le~o · ve¢je. ·Iz tega lahko sklepa
r:h.Q, da 'je, zanemarjeno preprece
vanje skodljivih vplivov vsakda
njih naporov in da se veca· ste
vilq zdravljenj, kar je v popol
nem "nasprotju z rekom: »Bolje 
je . p·repreciti, kakor zdraviti«. 
·. Seveda ne smenio trditi, da je 

saino od.dih .na 'morju. dovolj in 
da ·bodp. yse tezave in .tegobe mo
c!erP,ega .. nacjna :Zivljenja . s tern 
odstra~jen<r: · · · · 

· Letni. · oddih. je, · lahko recemo, 
»krona« celoletnih aktivnosti, ki 
so namenjene aktivnemu paCitku 
in sprostitvi cloveka. Poleg tega 
la:P,ko dopust izkoristimo na mno
ge nacinov (po zelji in okusu po
saii).eznika) :kat so. lov, ribolov, 
taborjeiJ,je ob jezerih, rekah, pla
I:\~narjenje, gobarstvo in tako na, 
prej. Vse te aktivnosti, ki jih 
med;c:clani nasega kolektiva ni 

ravno malo, niso koliCinsko zaje
te v tistih borih petih odstotkih, 
ki bi se pa tudi povecali, ce bi 
pristeli se delavce, ki so letovali 
ob morju v lastni organizaciji, 
pri delovni organizaciji zakon
skega tovariSa ali ka:ko drugace. 

Da je stanje taksno, je v naj
vecji meri kriva cena letovanja. 
Dokaz za to je vecje zanimanje 
za letovanje v prikolicah, kjer je 
letovanje cenejse zaradi nizje 
cene prenociSca in ikuhanja v 
lastni reziji. Letovanje v zaseb
nih sobah s hrano po raznih re
stavracijah .pa se priblizuje ce
nam v hatelih B kategorije. 

Letosnja cena prikolic je bila 
150 dinarjev za veliko (stiri nor
malna in dve pomozni leziSci) in 
130 dinarjev za malo (dve nor
malni in dve pomozni lezisci) 
prikolico. Cena je bila .izracuna
na na podlagi petmeseene najem
nine in stevila koriScenih dni, 
kar ka:Ze na popoln ekonomski 
racun. Glede na to, da koriscenj 
v predsezoni (maj, junij) in .po
sezoni (september) skorajda ni 
bilo, je cena normalno viSja ka
kor pa bi lahko bila ob vecji iz
koriScenosti. 

Druga tezava pa je v tern, da 
vecina delavcev zeli letovati v ju
liju in to v casu ko se na primer 
za deset dni oddiha porabi naj
manj dni dopusta. To povzroca 
nemajhne te:Zave pri zagotovitvi 
kapacitet, obenem pa tudi vecje 
stroske. 

Ne bo odvec, ce povemo, da je 
izredno te:lJko organizirati pest
rejse letovanje, glede izbire kra
ja in abjekta bivanja, ker so v 
vecini vse cene vezane na zakup 
najmanj 60 dni, cesar pa mi po 
ekonomski ceni in ob majhnem 
stevilu letoviscarjev ne moremo 
zagotoviti. 

Iz istega razloga je seveda ne
mogoce organizirati med dopust
niki sportno-rekreativne aktivno
sti in tecaje plavanja. 

Na koncu naj omeniino se to, 
da bo o vprasanjih letovanja in 
oddiha nasih delavcev se letos 
razpravljala sindikalna konferen
ca in upamo, da bodo njeni skle
pi vplivali na to, da bomo pri
hodnje leta letovali v vecjem ste-
vilu in ceneje. P . Kovsca 

Za obcinski praznik pa bo iz
sel zbornik »Notranjski listi<<, ki 
bo posvecen nasi boga.ti pretek
losti. 

OSREDNJA PRIREDITEV 
KLJUB SLABEMU VREMENU 
USPELA 

Kljub temu, da so krajani v 
zadnjem trenutlm slisali za spre
membo kraja prireditve, se je 
v Domu kulture ~bralo nad 350 
krajanov, mnogi pa-so se morali 
vrniti, ker ni -bilo ·prostora. Slav
nostni govor je v imenu pokro
vitelja imel predsednik skupsci
ne obcine Cei1knica Joze Hren. 

Na prireditvi smo zdru:Zili pre
teklost ·s sedanjostjo s tern, da 

Za petstoletnico Loza je bilo kar deset prireditev. Posnetek z ene 
izmed njih 

PRIZNANJE INICIATIVNEMU 
ODBORU, ORGANIZACIJAM, 
OBcANOM, PA TUDI 
POSAMEZNIKOM 

Zato gre zas~uga iniciativnemu 
odboru pr.i krajevni konferenci 
SZDL Loska dolina, ·ki je vodil 
celotne priprave, Kovinoplastiki 
Loz, TLI Stari trg, TP Stari trg, 
Industriji usnja Vrhnika in GG 
Sneznik, ki so z veliko mero razu
mevanja financno in materialno 
podprli vse pr.ireditve, kulturni 
skupnosti obCine Cei'knica, 
Osnovni soli heroja Ja:neza Hri
barja, moskemu pevskemu 2lbO· 
ru, DPD >>Svoboda« Loska doli
na, god:bi na pihala Kovinopla· 
stike Lo:Z in A>kademski folklorni 
skupini France Maro1t iz Ljub
ljane, ki so s svoji:mi nastopi po
pestrili vse prireditve. 

Zahvalo smo dolzni tudi lav· 
skim dru:Zina:m Loz - Stari trg 
in Iga vas za zelo dobro izvedbo 
organizacije postrezbe, pa tudi 
turisticnemu drustvu LoS.ka do
lina. Hvalezni ISffiO nasim obca
nom, ki so se taka stevilcno ad· 
zvali vabilom in tprisostvovali 
svecanostim. Priznanje 5mo do!Z
ni or.ganom za notranje za:deve.in 
narodni zasciti, ki so v casu pri
reditev zagotovi1i varen in nor
malen potek prireditev. Prav go
tovo ne smemo ·pozabiti tudi ne
katerih posameznikov, ·ki ·so vlo
zili mnogo svojega pr ostega casa 
v pr.iprava:h, da ·so prireditve za
dovoljivo potekale. 

S. Berglez 
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Pride sa:nitarna inspekcija v eno izmed sila znanih prodajaln na
sega malega mesta in med ostalim ugotovi, da so te in te vrste sa
Jam neprimerne za prodajo, ker jim je potekel rok veljavnosti. Ce 
ne bi bilo te nesreene inspekcije, bi po vsej logiki salame romale 
v cekarje in torbe nasih gospodinj. Slueajno je ·PO .tern dogodku 
opravil bojda zasebno i.nspekcijo nekaksen gurman salamarske spe
cialitete in ·kratkomalo vso odvdeno nesrecno zalogo odtranspor
tiral v oddelek ene nasih temeljnih organizacij, kjer so na veselje 
stevilnih sodelavcev uprizorili pravcato .pojedino. Kolikor je znano, 
se po tern dogodku n i poveeal promet v obratni ambulanti, so pa 
prodajalci nasega malega rnesta nekaj dni tuhtali, v cern je vzrok 
zmanjsanja salamarskega prometa. 

Krajevna skupnost Cerknica je z veliko prizadevnostjo zgradila no
vo trZnico. A kaj, ko zdaj v glavnem sameva .. . 

Krajevni praznik Cerknice 
Letos je 19. septembra krajev· 

na skupnost Cerknica prvie praz
novala svoj praznik. 

Zakaj ravno ta dan? Med na
rodnoosvobodilnim bojern je v 
Cerknici na ta dan padlo veliko 
partizanov v boju, k i je bil za 
nas kraj tragicen in ga prav zato 
ne bi smeli nikoli pozabiti. Leta 
1943 je nemska soldateska, pod
prta s tanki in topnistvom, vdrla 
v Cerknico in presenetila I. in 
III. bataljon Tomsiceve brigade 
ter III. bataljon Gradnikove bri
gade. Pri tern napadu je padlo 
76 partizanov in domaeinov, pre
cej pa jih je bilo ujetih. Vee kot 
polovica Cerknice je bilo pozga
ne. 

Predsednik krajevne s~nosti 
tovariS Andrej Hrbljan Je na 
slavnostni seji obudil spomine na 
narodnoosvobodilni boj v Cerk
nici. Med drugim je omenil »no
tranjski proces«, na katerem je 
bilo obsojenih na zaporne kazni 
vee Cerknieanov, med njimi tudi 
Joze Petrovcic, po katerem nosi 
ime nasa krajevna skupnost. 

Leta 1941 je bila ustanovljena 
partijska celica. V oktobru tega 
leta so b ill ustanovljeni odbori 
Osvobodilne fronte v Cerknici in 
v okoliskih vaseh (Dolenja vas, 
Dol. Jezero in ZelSe). Vecina pre
b ivalstva je bila na strani narod
noosvobodilnega boja. 

V narodnoosvobodilnem boju 
je padlo in umrlo v internaciji 
138 krajanov. Veliko ljudi pa je 
bilo v zaporili in v internacijah. 

Ko je predsednik govoril o po
vojnem obdo·bju, je zlasti pouda
ril napore delovnih ljudi za indu
strijski razvoj kraja. Cerkniska 
obcina je tako danes industrijska 
obcina. 

V blifnji prihodnosti bodo ures
nicili se nove naloge. Pred nji
mi je izgradnja otroskega vrtca, 
lekarne, osem novih uCilnic v so
li, blagovne h iSe in se cesa. 

Prepricani smo, da bomo v re
sevanju prihodnjih nalog uspes
ni, saj je za to zainteresiran sle
herni nas krajan - nas delovni 
clovek, je dejal tov. Hrbljan in 
izrazil upanje, da bomo uspe5ni 
tudi v prihodnje. J. Klancar 
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Nova organiziranost nove naloge 
AKTUALNI PROBLEMI IN PREDNOSTNE NALOGE 
SAMOUPRAVNE KOMUNALNE SKUPNOSTI OSCINE CERKNICA 

Nasa druZbena skupnost prehaja letos na nov ustaven nacin finan
ciranja splosne (proracunske) in skupne (interesne skupnosti) pora· 
be, ki naj bi ga v celoti uveljavili v zacetku prihodnjega, 1978. leta. 
Glavna znaC.ilnost novega sistema je pridobivanje sredstev za vso 
porabo z obliko svobodne menjave dela, kar pomeni dogovarjanje 
med porabniki druZbenih uslug (delavci v TOZD in obcani) termed 
izvajalci (organi skupscine obcine in vsemi samoupravnimi interes
nimi skupnostmi). 

Stari sistem se je preZivel in s tern onemogocil predvsem zato, ker 
je povzroeal porabo sredstev neodvisno od dohodka organizacij zdru
zenega dela. Ce temu ne bi napravili konca, bi zavrli vsa prizadeva
nja za stabilizacijo in ustvarjali pogoje za nenehno rast inflacije. Z 
novim ustavnim naeelom se bo uveljavila obvezna praksa, da lahko 
za oseb.no in za druZbeno porabo trosimo le toliko sredstev, da ne 
okrnemo oziroma da zagotovimo normalni reprodukcijski razvoj go
spodarstva samega kot edinega izvora celotne porabe. 

Ceprav je bila samoupravna 3) Program i in plani SKS za-
komunalna skupnost ustanovlje- jemajo poleg planskih komunal
na 21. februarja letos, bi kazalo, nih obvez :krajevnih l'>k lllpnosti 
da Jetos pustimo V funkciji dose- tudi naloge, ki ·SO sirsega druZbe
danji sistem financiranja in po- nega •pornema. Te nalog~ :prevz~
rabe, da pa storimo vse, da se rna na lastno pobudo all na pr:t· 
kvalitetno usposobi in pripravi porocila drugih samoupravnih 
v·se potrebno za obvladovanje in druzbenih or&anov (SOb Cer).<
stvari ·po novern sistemu. nica, qbmo~ 'komunalmh 

Priprave na novi sistem so v skupnostt, SLO m sl.). 
polnem teku. Tudi v nasi obcini 4) Pred obHkovan,iem !azvoj
je oblikovan organ za koordina- nih plamov se b~do SKS 1!1 kr_a
ci.io akcije samoupravljal~ev v jevne skupnost1 do~ovor;tle .. ~n 
TOZD in v drllZbenih de,1avno- sporazumele o enotnth kntenJih 
stih. Cilj je, da delavci v TOZD in rezimih obv:ladovanja posa
na novo p revrednotijo trenutne meznih komunalnil; dejavnosti 
in razvojne mofnosti ostvarjanja !ako, da se zagotov1 v3:rno;;t ob
dohodka za obdobje srednieroe- canov •pred nevarnostm1 ozrroma 
nega plana do leta 1980. Na tej nevseonost~i n. pr. vod~, odpla
poddlagi bodo skozi ocenjevanje ke, odpadki, elektrovod1, ceste, 
realnih druibenih potreb name- p_rom~t in druge komun~~e st~
njali sredstva za druzbeni raz- ntve m u:>luge. Dogov~ntl se Je 
voj posarneznih dejavnosti po treba tudt za eno.ten s~stern cen 
obsegu pa tudi po priori•tetah. komunalrnih stontev m uslug. 
To bo ~locilno v:plivalo tudi na Zlasti to velja za individual.no 
pospesem razvoj 'komunalne de- kom~alno. ·PO~abo (voda, odpla
javnosti. ke, phn), kJer Je treba poleg kva-

Za komunalno dejavnost v na- litete zagotoviti tudi amortizaci
si obcini je znaeilno, da so seda- jo nosilou usluge. Za vs_e ind.ivi
nji plani razvoja nevsklajeni tako dualne vrste komunalmh uslug 
s financnimi zmogljivostrni kot z je treba zagotoviti drllZbeni nad-
druzbenimi potrebami tn da je zor. . . 
sedanji s istem financiranja ne- 5) ~edm_et ~o~ovarJanJa D?-ed 
popoln in nedosledem. Zato se SKS m •kraJevrurnt skupnostmi so 
nam vsiljujeta dve primarni na- tudi priorittete -razvoja komunal
logi in sicer: nih dejavnosti po vee ali posa-

1) Popraviti, dopolniti in vskla- mezz:tih vaS:kih in krajevnih skup-
diti ·srednjerocne p lane vseh ko- nostih. . 
munaln:ih dejavnosti. ':'aske sJ:upnostt kot osll:OVI}e 

2) Glede na nov nacin financi- celice. ~benega ~og'?varJ~Ja 
ranja dejavnosti posebnega drui- mc;>raJO b1t1 .kar ~.aJbO'lJ . ak-tivno 
benega pomena oblikovati celo- pnsotne pn obh!covanJU vseh 
vit sistern financiranja nasih raz- planov, kl. zadeVaJO kOID!-ii?alno 
voinih potreb. pro~lema~~ko kot pobu?m~, or-

To je toliko bolj vazno, ·ker je gal'l;l;ZatorJ1, ~a~o.- :=th :;o_fman
komunala v nasi obeini med naj- cerJI,, ~olekt1~1 lZVaJalCJ. m dr. 
bolj zaostalimi dejavnostmi, v ZlaS!I.Je to vazno, ka:dar gre za 
nekaterih sek-torj-ih do take mere spec~1c~e komunalne proble:~e, 
(kanalizacija in dr.), da ze po- katerih ~teres ne presega n]iho-
vzroea zasto.i v razvoju novogra- vega ·kraJa.. . . . 
denj v obcutlj?.vih srediscih (Cerk- 6) Razvc;>.Jm plam vseh nosllcev 
nica Stari trg in Rakek). lcomunalz:tih nal:c;>g poleg navedbe 

' . . konkret:nih aiJ.<CIJ obvezno vsebu-
Z<l;tO Je p~trebno ~a podlag1 jejo tudi vire za finaneno pokrit

anallzt;_sed~Jega stan]a, otako ~a je za vsako nalogo posebej. Vse 
podrocJu s1stemov obvl_adovanJa planske naloge morajo biti v 
komunalne problem.atlke, k_ot skladu s solidno financno reali
glede samoup.t;avne ~n funkc~o= zacijo. Za urejanje komuna1nih 
nalne o!'ganlZlr!J-nostt 1fSment~ naprav v ze zgrajenih naseljih je 
osredotoc~a pnzadevanJa zlast1 pogoj samoprispevek obcanov -
na naslednJe naloge: koristnikov .predvidenih naprav. 

1) Skupscina samoupravne ko- 7) SKS in krajevne stkupnosti 
mw;talne sku~nosti .s svojimi or- se bodo rned drugim dogovorile 
gan1, sestavlJema IZ delegatov tudi o oblikah, pristojnosti in fi
krajevnih skupnosti in TOZD nanc~ranju posameznih komu
n~si pravno, samoupravno in ak- nall'l:ih d ejavnosti za trajnejse ob
ClJSko odgovornost za obvlado- dob]e. Ta dogovor zajema vsako 
va_nje vsei?- ko~u!J-alnih dejavno- krajevno Slkupnost in se glede na 
st1 v nasi obomn. V ta namen· njene specificnosti in zmofuosti 
vodi polithko krcrtkorocnega in razmeji katera od komunalnih 
dolg?ro.cnega razvc;>.ia, i.ZraZeno v dejavno'sti se bo obvladala prek 
plamh m oprogra.mih. . Komunalnega podjetja, katera 

2) Pri obl:ikovanju planov in preko delovne emote KS in kate
p rogramov •komuna:lnega razvoja ra z neposrednim delom vaS.ke 
SKS vzpodbuja in sodeluje pri skupnosti. . 
vseh neposrednih dogovarjanjih 8) V21pos.taviti je treba aktivne 
svobodne rnenjave dela in sred- odnose prek delegatske strukture 
stev med druzbenimi organi, zla- v vseh obmocnih komunalnih 
sti kraievnimi skupnostmi in skupnos·tih. To velja tudi za izvr
TOZD. Poleg tega tudi aktivno silne in strokovne organe nase 
pospesuje organizirano zdru1:e- skupnosti. Zagotoviti je t:reba 
vanje sredstev obcanov v vaskih prisotnost pri obli<kovanju in ka
in krajevnih slrupnostih ter ob- krsnemkoli spreminjaju planov 
cini za ureclitev konkretnih ko- in programov teh skupnos<ti. 
munalnih objeMov. Za tako 9) Zaradi izjemnih T~mer je 
skupno dogovorjene komunalne treba takoj zaceti iska<ti resitve 
naloge SKS usmerja ozirorna na sektorju kanalizacije tako, da 
vkljucuje tudi last.na sredstva. se po eni strani zagotovi premik 
zbrana 'iz drugih virov. y taksen v izgradnjo •primarnih kolektor
sistem dogovarjanja se zajema jev, ,po drugi pa, da bo zastoj 
tudi OZD - Komunalno podjet- · gradenj v .sredisCih obcine cirn 
je, zlasti, kadar se angaZira Jwt manj prizadet. 
je, kadar se angaZira kot nosilec 10) Glede na ze vecletni zastoj 
- izvajalec komunalne naloge. in nedokoncanost del na izrabi 

voda Cerkniskega jezera je treba 
aktivirati su:okovne delovne ko
misije na ravni obmocja in re
publike, da se cimpreje oblikuje
jo ostalisca glede naertne izrabe 
voda Ce1:1.kniSkega jezera in pred
videni ukrepi v ·ta namem. 

11) SKS, zlasti njeni strokovni 
odbori in izvr5ni odbor bo aktiv
no sodelovala z organi SOb Cerk
nica pri vseh pxavnih aktih in ad
ministrativnih ukrepih, ki zade
vajo podroeje komunalnega go
spodarstva. SKS •bo postopoma 
prevzela \'Se funkcije opravil in 
vire sredstev, za katere predvi
deva nova zakonodaja prenos na 
naso skupnost. SKS bo skrbela 
za optimalno iskanje virov za 
financiranje zgocih potreb komu
nalnega ifazvoja in v ta namen 
sklepala namenske, zlasti pa dol
gorocne pogodbe in samoupravne 
sporazume. SKS bo analiticno 
spremljala cene za kornunalne 
storitve in usluge ter skrbela za 
njihovo prilagaja:nje podobnim 
strukturam v sosednjih obcinah. 

12) SKS bo ;zlasti letos aktivno 
sodelovala pri obli!kovanju in 
uresnieevanju predvidenih odlo
kov SOb Cerknica, .ki se nanasa
jo na ·komunalno podrocje in si
cer zlasti: 

- o prostorskem planu obcine, 
- o komisiji za delovanje na 

podrocju urba.rWma, 
- o oblikovanju kriterijev za 

doloeitev rnanj r azvitih podrocij 
v obeini, 

- o oblikovanju povpreene 
gradbene cene in stroskov komu· 
nalnega urejanja stavbnih zem
ljiSc za leto 1977, 

- o varstvu okol.ia in ZUIIJ.a
njem lieu na:se1ij v obcini, 

- o komunalnem pri:spevku in 
stopnji opremljenosti stavbnih 
zemljiSc :ter objektov, 

- o izkorgcanju peskokopov 
in kamnolomov, 

- 0 odvajanju in ciScenju od
padnih voda, 

- o uredi-tvi dolocene indu
stri jske cone, 

- o 'kategorizacij-i cest, 
- o sprejemanJJU zaz.idalnih 

nacrtov za posamezna naselja v 
obeini in 

- o enotnem pokopaliskem 
redu. 

13) Skladno z veljavnimi prav
nimi normami j e treba uveljaviti 
sistem zemljiske rente na ob
mocju obcine. Tako :z:bra.na sred
stva naj bi sluzila za pokl'iva:nje 
poslovnih stroskov SKS in za in
tervencij-ske namene. 

Zagotoviti j e treba placilo za 
polno protivrednost cene zazidal
nega zemljiSca vsem koristnikom 
brez izjeme - skladno z obse
gorn in s kvaliteto ·potrebne ko
munalne opremljenosti. 

14) Izdelati je potrebno studijo 
o si,stemu zazidalnih nacrtov za 
vse veeje kraje v obcini. Ta na
selja je treba razvrsti:ti v dolo
ceno stevilo stopenj glede reZ:ima 
zazidljivosti. 

15) Priporoci se delovnernu ko
lektivu Komunalnega podjetja, 
da se prilagodi zakonski obliki 
organizacije posebnega druzbene
ga pomena s tem, da se v tern 
smislu tud.i organizacijsko, de
lovno in kadrovsko sanira. 

Pri investicijah v sredstva za 
delo vecje vrednosti v Kornunal
ni delovni organizacij i ·lah'ko so
deluje tudi SKS. IzvrS-ni odbor 
SKS naj se dogovori s Komunal
no delovno organizacijo, da za 
potrebe organov SKS opravlja 
dolocene, zlasti Tacunovodske 
storitve. 

16) Poskrbeti je treba za pri
merno obliko javnega obveseanja 
o vseh problemih, akcijah in re
sitvah SKS. 

Izvrsni odbor se pooblasca in 
zadolfuje, da organizacijsko re
alizira v tern prikazu in razpravi 
zavzeta stalisca ter da sproti 
ugotavlja vse mofu.e vire f~nan
ciranja in kreditiranja komunal
nih pot reb in jih usmerja v na
mene, ki so vsebovani v spre
jetih planih nosilcev teh dejav
nosti. 
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Deset let strelske druZine ,Brest" 
Strelska drufina Brest Cerkni

ca je nastala na pobudo vee nav
dusenih strelcev, ki so zaradi raz
pada strelske druzine »Jezero« 
potrebovali novo organizacijo. 

Na ustanovnem obcnem zboru 
22. septernbra 1967 je bil za prve
ga predsednika izvoljen J anez 
Kovacic. V letih 1967-1969 so se 
strelci vkljucevali v tradicional
na tekmovanja za pocastitev na
sih praznikov. Bolj razgibano de
lo pa se je pricelo od leta 1970 
dalje. V tern letu smo si uredili 
strelisce za zracno pusko v pro
storih stare delavske restavraci
je. Na streliScu je osem osvetlje
nih strelnih mest danes ze oprem
ljenih z daljnogledi. Nabavo naj
nujnejsega inventarja in potros
nega materiala je financirala sin
dikalna organizacija Bresta. Prav 
tako je •kr.ila vse ostale stroske, 
ki so jih imeli strelci z nastopi. 

Na vseh strelskih srecanjih do 
leta 1971 so nastopali le strelci, 
strelk nisrno imeli. To pa se je 
poznalo pri koncnih uvrstitvah 
na vecjih tekrnovanjih. Da bi pri
dobili tudi clanice, Je bil v zacet
ku leta 1971 organiziran sisterna
ticni trening dvakrat tedensko. 
Redno ga je obiskovalo 11 clanic 
in 18 clanov. Od leta 1971 se vseh 
tekmovanj udelefuje tudi zenska 
ekipa in pridno polni vitrine s 
pokali, medaljami in diplomami. 

Delo strelske druzine poteka 
po koledarju tekmovanj, 1ki je 
prilagojen koledarju Strelske 
zveze Slovenije. Ciani na~e -strel
ske drufine lahko tekmujejo na 
republiSkih tekmovanjih samo, 
ce izpolnijo doloteno normo na 
ustreznem tekmovanju. Od skup
no 26 tekmovanj je 6 republiSkih, 
10 medobcinskih, 5 obcinskih in 
5 dru:Zinskih. 

V desetih letih delovanj a smo 
dosegli nekaj dobrih uvrstitev v 
republiSkem merilu. Posebno dra
gocena pa je letosnja zmaga mo
ske in zenske ekipe (skupaj) na 
8. lesariadi v Ljubljani. Osvojili 
smo ·prehodni .pokal S trelske zve
ze Slovenije. 

V nasi drufini smo podelili 41 
znack »dober strelec«, 10 znack 
pa >>odlicen strelec«. Normo za 
>>mojstra strelcacc sta izpolnila 
dva clana, ker pa ni bila izpolnje
na na republiskem tekmovanJu, 
naslova nista :bila podeljena. 

V spornin 
V septembru nas je za vedno 

zapustil dolgoletni sodelavec An
drej SEGA, ki je velik del svoje
ga Zi.vljenja in svojih Zivljenjskih 
moci posvetil svojemu Brestu in 
svoji zeleni Notranjsld. 

Njegova Zi.vljenjska pot je hila 
en sam trd, kljubovalen boj za 
ustvaritev boljsih drliZbenih in 
Zi.vljenjskih pogojev za vse de
lovne !judi, za na5o enakopravno 
socialisticno drufbeno skupnost 
- od revolucionamega delovanja 
med narodnoosvobodilnim bojem 
do trdega dela pri ustvarjanju 
in razvoju Bresta. 

TakSnega se ga bomo vedno 
spominjali - kot nadvse sposob
nega sodelavca, kot osebnost, ki 
je nelocljivo povezana z razvo
jem Bresta, predvsem pa kot clo
veka, ki je razumel soljudi in vse 
Zivljenje irtvoval za njlhov bolj
si jutri. 

Delovna skupnost Bresta 

Brestov obzomlk, glasllo dalovne skupnostl 

Brut Cerknlca n. sol. o . Glavnl in odgo

voml urednik Boio LEVEC. Ureja uredniskl 

odbor: Marl)a GRBEC, Vo)ko HARMEL, Jo

ilca JLERlii C, Joia KLANCAR, Boio LEVEC, 

Janez MELE, Franc MULEC, Viktor OGRINC, 

Miha liEPEC in Vlnko ZNIDARliiC. Foto: 

Joze liKRlJ. Tlska l!elaznisko tiskarna v 

Ljubljani. Naklada 2800 izvodov. 

GlasihJ sodl med proizvode lz 7. locke prve 
ga odstavka 36. elena zakona 0 obdavceva· 
n)u proizvotlov in storitev v prometu. za ka· 
tare se ne pla~uje temel]nl davek ad pro· 
meta proizvodov (mnenja sekretariata za 
lnformiranje lzvrsnega svata SR Sloveni]e 
!t.42H/72 z dn11 24. oktobra 1~74) . 

Na~a druzina irna sedaj tri in
struktorje strelstva in stiri ob
cinske sodnike. 

In kaj caka naso strelsko dru
zino v prihodnje? 

Vsestransko si moramo priza
devati za razvoj in vecjo mno
zicnost strelskega sporta na sir
sem podrocju. 

Strelska organizacija mora 
skupno z druZbenopoliticnimi or
ganizacijami, s samoupravnimi 
organi v organizacijah zdruzene
ga dela in z interesnimi ter kra
jevnimi skupnostmi, s stabi in 
teritorialnimi enotami splosnega 
ljudskega odpora in JLA, akti.v
no sodelovat1 pri razvijanju de
javnosti, ki imajo za c1llj razvi-

Vrstni red: 

Zenske: 

janje in krepitev obrambne vzgo· 
je prebivalstva. 

Akt ivno si mora prizadevati za 
usposabljanje strelskih delavcev 
in pridobitev novih strelskih tre· 
nerjev in sodnikov vseh katego
rij. 

Boriti se mora, da bo strelstvo 
na vseh ravneh pravilno vredno· 
teno ter si prizadevati, da bodo 
vsepovsod upos tevali porn en in 
vlogo strelskih organizacij - ne 
samo v moralnem, temvec tudi v 
financnem pogledu. 

Ob 10-letnici SD »Brest« in 30-
letnici Bresta je strelska drufina 
organizirala tekmovanje z zracno 
pusko. 

1. SDK Ljubljana (167, 161, 158) 
2. SD Zeleznicar Ljubljana (171, 142, 151) 
3. SD Brest (158, 158, 143) 

486 krogov 
464 krogov 
459 krogov 
424 krogov 
416 krogov 

4. Meblo Nova Gorica (151, 142, 131) 
5. SD Zeleznicar Maribor (134, 147, 135) 

Posamezno: 
L Vr5aj Jozi 
2. Rolih Toncka SDK Ljubljana 
3. Cicmir Marinka SDK Ljubljana 
Cetrto in peto mesta sta osvojili Turk 
krogi. 

171 krogov od 200 momih 
167 krogov 
161 krogov 

in Tursic (obe Brest) s 158 

Moski: 
1. SD Center Postojna (368, 327, 357, 326) 
2. SD zeleznicar Ljubljana (363, 334, 346, 348) 
3. SD Brest I (343, 342, 342, 338) 
4. Meblo Nova Gorica (322, 329, 351, 348) 
5. SD 2:elezniear Maribor( 325, 324, 344, 348) 
6. SDK Ljubljana (343, 349, 337, 288) 
8. SD Brest II (276, 338, 300, 253) 
Posamezno: 

1378 krogov 
1373 krogov 
1365 krogo:v 
1350 krogov 
1341 krogov 
1317 krogov 
1167 krogov 

1. Suligoj Matjaz SD Center Postojna 
2. Vrsaj Stane SD Zeleznicar Ljubljana 
3. Nadoh Iztok SD Center Postojna 

368 krogov od 400 moZnih 
363 krogov od 400 moznih 
357 •krogov od 400 moznih 

J . Kebe 

Filmi v oktobru 
1. 10. ob 17. uri in ob 19,30- nemlli western OLD SCHATERHAND 
2. 10. ob 16. uri in ob 19,30 - ameriski spektakel ZADNJI DNEVI 

POMPEJEV. 
3. 10. ob 19,30 - amerisik.i western POMAGAJTE SERIFU. 
6. 10. ob 19,30 - ameriska d-rama !SKALA JE SRECO. 
8. 10. ob 19,30 in 9. 10. ob 16. uri - ameriski pustolovski film 

AFRIKA EXPRES. 
9. 10. ob 19,30 - amergka kriminal:k.a MOZ SRECNE ROKE. 

10. 10. ob 19,30 - mehiska kriminalka ZENSKE V AKCIJI. 
13. 10. ob 19,30- izraelska komedija SRECNI OCE OSMIH HCERK. 
15. 10. ob 19,30 an 16. 10. ob 16. uri - ameriska risanka ROBIN 

HOOD. 
16. 10. ob 19,30 - angleska ikomedija ALFIE SRCEK. 
17. 10. ob 19,30- ameriski western BI LO JE NEKOC NA DIVJEM 

ZAHODU. 
20. 10. ob 19,30 - ameriS'ka •krimina1ka LOVCI NA DOTO. 
22. 10. ob 19,30 in 23. 10. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film 

PUSTOLOVSCINE SRECNE LADY. 
23. 10. ob 19,30 - danski erotiCni film ROMANTIKA V POSTELJI. 
24. 10. ob 19,30 - ameriski pustolovski film KASIM. 
27. 10. ob 19,30- amerJ~ki westem VOJVODINJA IN POTEPUH. 
29. 10. ob 19,30 in 30. 10. ob 16. uri - ameriski vohunski film TRIJE 

KONDORJEVI DNEVI. 
30. 10. ob 19,30- ameriski western ENOOKI SERIF IN DAMA. 
31. 10. ob 19,30 - angleski erotioni film DOziVLJAJI CISTILCA 

OKEN. 

BRESTOV OBZORNIK 

Ribe, polhl, gobe - rekreacija 
Mnenja, kako izrabitl prosti cas in prijetno zdruZiti s koristnim, 

so dokaj razlicna. Na sedanji stopnji di1.1.Zbenega razvoja, !:e zlasti 
pa razvoja mebanizacije, je clovek postal robot napredka. Ne zaveda 
pa se, da je njegov obstanek odvisen od narave in od okolja, v kate
rem Zi.vi in dela. Clovek pogosto pozablja na razlicne oblike rekrea
cije, ki jo omogoca di1.1.Zba prek razlicnlh sportnih in kulturnih zvr
sti, ne zna pa tega izkoristiti. So pa tudi druge oblike rekreacije: 
ribolov, polharija in gobarstvo, o katerih naj malce pokramljamo. 

Ribolov 

Ribolov je cloveka :pritegnil ze 
od nekdaj, saj je z nj1m pridobi
val osnovno prehrano. Tudi na
sim predniikom ob CerkniSkem 
jezeru je pomenil ribolov dodat
ni vir zasluZ:ka, pa tudi prehra
no. 

S.portni ribolov pa se je pri 
nas zaeel razv.ijati sele pred do
brimi dvajsetimi leti in se je 
danes ze moono razsiril. Ljudi 
pritegnejo k jezeru predvsem mir, 
cisti zrak in pa seveda tezko pri
cakovani trmutek, ko bo riba 
prijela. Ce pa clovek ze ima ri
blsko sreco in ujame kapitalno 
ribo, je to se svojevrsten ufitek, 
pa tudi poslastica za na kroznik. 

Postati ribic ni tezko. Ribic 
lahko postane vsakdo, ki izpol
njuje pogoje za vpis v ribiSko 
drufino, lahlko pa ·ribari vsakdo, 
ki kupi dneww ribolovno dovo
lilnico. Ribolov je odprt cez vse 
leto, le za posamezne vrste rib 
so casovne omejitve odlova. Naj
vec uspeha pri ribolovu lma ze 
prekaljen ribic, niso pa redki 
slucaji, da ltudi nedeljskim ribi
cem primejo najvecje ribe. Pre
rn.islite, pa ·boste priSli do za
kljucka, da boste pri ribolovu 
pozabili vsakdanje skrbi. 

Polharstvo 

Polharija na Notranjskem iz
vira se iz Valvasorjevih casov, ko 
so ljudje lovili polhe predvsem 
zato, da so od prodanih srebr
nosivih polhovih koZic iztriili to
liko denarja, da so nabavili .za 
vso druZino zimsko obleko in 
obutev. To je trajalo vse do za
cetka druge svetovne vojne. 

Danes pa polhanje ne pomeni 
vee pridobitne dejavnosti, tern-

vee cisto rekreacijo za tistega, ki 
ljubi gozd, prijetno dru.Zbo ob 
tabornem ognju, nocne sprehode 
od pasti do pasti ill ne nazadnje 
tudi odlicni okus krompirjevih 
zgancev, ce so zabeljeni s po}hi. 
Polhati se zacne 25. septembra in 
to traja vse do prvega zapadlega 
snega, ko gredo polhi spat (to !Ile 
vetja za letos, 'ker je sneg padal 
se v koledarskem poletju). 

Polhi pa se ne lovijo vsako leto, 
ker se razmnofujejo le tedaj, ko 
dobro obrodi zir na buk:vah. Kot 
kaze, bo •letosnja polharija obil
na, saj je zir dobro obrodil. Ce 
se boste letosnje jeseni ozirali v 
vecernih urah po obronkih no· 
tranjskih go:lldov, boste videli 
stevilne kresnice, ki pomenijo ta
borne ognje polharjev. Ce pa vas 
zanima razvoj polharstva, si lah
ko ogledate polharski muzej v 
vasi Goricice. 

Gobarstvo 
Notranjski travniki in gozdovi 

stejejo med tiste, na katerih je 
sorazmerno dosti razlicnih vrst 
gob, ki rastejo od zace~ka po
mladi pa do pozne jeseni. V zad
njem casu srecujemo iz dneva v 
dan vee ljudi, •ki s kosarami v 
rokah »precesejo« gobarske pre
dele. Resnici na Ijubo, gobarji ne 
povedo, •kje je gobars1ki teren. 
Tega v.sak skrbno paz.i. zase, pa 
ne toliko zato, ker je .lacen .gob, 
ampa:k gre za prestiz, kdo jih bo 
vee nabral. 

Poznamo vee vrst u.Zitnih gob, 
so pa tudi strupene. Pregovor 
pravi, da so vse gobe uzitne samo 
en.krat. Zato pazite, da ne bostc 
nabirali tudi ~istih, ki so samo 
enkrat >>uZitne«. Pravi gobar po· 
bira -samo tiste gobe, ki jih da v 
kosa·ro, ostale pa pusti rasti in 
jih ne brca. Ce se boste odlocili 
za gobars.tvo, boste morali naj· 
prej prehoditi precej kilometrov, 
da si boste nasli svoj -teren, ob 
tem pa baste s.poznal.i vse lepote, 
ki jib skrivajo nasi travniki in 
gozdovi. Ce baste na.birali gobe, 
bo tucli vas jedil'Ili list bolj ·bo
gat. 

Ce ste ob branju teh vrstic na· 
~li tudi sebe, se odloeite izbrati 
tisto, kar vas najbolj privlaci. 
Spoznali boste, da vam okolje, 
v katerem zivimo, resnieno nudi 
prijetno rekreacijo, ki je zdru
zena tudi s koristnim. 

F. Tavzelj 

Na~i upokojenci 
V avgustu letos je zaradi upo· 

kojitve zapustila naso delovno 
skupnost dolgoletna sodelavka 
tovarisica Milka ZAGAR iz Sta
rega trga. 

Tovarisica Milka je bila v nasi 
temeljni organizaciji zaposlena 
dvanajst le t. Vsa ta leta nam je 
pripravljala tople obroke hrane 
in skrbela za nase zadovoljstvo. 

Ob odhodu v pokoj ji zelimo 
se veliko zdravih in srecnih let. 

Delovna skupnost 
TOZD TLI Stari trg 
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