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Nekoliko pod priCakovanji
GOSPODARJENJE V LETOSNJEM PRVEM
POLLETJU
Za prodajo pohistva po ternelj·
nih organizacijah je macilno, da
sta programa Katarina in Zala iz
Tovarne pohistva Cerknica se ve·
dno sprejemljiva za trliSce; program iz Tovarne pohistva Mar·
tinjak pa je preozek za dosega·
nje vecjih uspehov na domaeem
triiScu. V Tovarni pohistva Starl
trg je kolicinski obseg prodanih
izdelkov zadovoljiv, nikakor pa
struktura izdelkov, ker nosi se
vedno najmanj polovico prodaje
slabo akumulativen izdelek VE·
GA - 74 S. Prodaja v Tovarni
pohistva Jelka Begu.nje je dalec
pod pricakovanimi rezulta ti, ker
se njihov del elementov Zale nJ
prodajal zadovoljivo, pa tudi prodaja starega programa je stagni·
rala. Vsekakor najslabSa je pro·
daja tapetniSkih izdelkov, ker so
garniture draije od konkurenc·
nih, pa tudi oblikovno so manj
sprejemljive.
Za prodajo zaganega lesa je ve·
Iiko povprasevanja, kar velja tu·
di za surove iverne plosce, med·
tern ko prlcakujemo, da bo vecji
odvzern oplemenitenih plosc v
naslednjem obdobju, ce bo stekla
prodaja pohistva.

PROIZVODNJA
Proizvodnja v prvern polletju
482 milijonov dinarjev in
je za 2,5 odstotka pod letno di·
namiko, rnedtem ko je za 12 od·
stotkov vecja v primerjavi z ena·
kim obdobjern preteklega leta.
Gibanje obsega proizvodnje po
temeljnih organizacijah je v primerjavi z letnim planorn zelo razIicno. Nad plansko dinamiko je
dosezena le v temeljni organiza·
ciji Tovarna pohistva Cerknica,
povsem izenacena je v Tovarni
lesnih izdelkov Stari trg, rnedtem
ko beleZimo najvecja odstopanja
v tapetniSki proizvodnji in v pro·
izvodnji izdelkov kuhinjskega
programa.
Da je proizvodnja tapetniskih
izdelkov - pod zastavljenim pianom, so vzroki predvsem v naslednjern: dobave ogrodij za sedeine garniture .niso bile pravocasne, poleg tega pa so bile tudi
zacetne tezave ob preselitvi v nove proizvodne prostore, stevilo za·
poslenih pa je rna.n jse. Na niZji
obseg proizvodnje kuhinjskih iz.
delkov je vplival poleg neredne
dobave vrat tudi kolektivni dopust rneseca aprila oziroma rna·
ja, pa tudi vpliv kopicenja zalog
ob slabi prodaji.
zna~a

IZVOZ

iaga v tern obdobju obratovala
nekaj casa Ie v eni izmeni.
V prvem polletju belezirno vi·
sok porast cen reprodukcijskih
materialov in surovin. Najvisji
porast cen je bil pri embalainern papirju 40 odstotkov,
rnedtem ko se za ostale mate·
riale giblje okrog 10 do 15 od·
stotkov pri surovinah, pa od 9
odstotkov pri hlodovini Iistavcev
do 16 odstotkov pri prostornin·
skern lesu.
VEZAVA OBRATNIH
SREDSTEV
Vezava obratnih sredstev v za·
logah se je Ietos od zacetka leta
do konca polletja povecala za
40,6 mllijona dinarjev oziroma za
indeks 118. Poveeanje je v preteZnJ meri posledica nedovrsene
proizvodnje in polizdelkov (in·
deks 145) ter gotovih izdelkov
(indeks 130). Prav tako beleZimo
porast tudi na plansko primerljavo popreCnih zalog za indeks
112.
Vsekakor pomenijo vsi omenjeni kazalci zelo neugodno sta·
.n je ·oziroma so odraz prevelikih
r azlik med proizvodnjo in pro·
dajo. ce upostevamo, da so se
zaloge izdelkov iz temeljnih organizacij primame proizvodnje
(iveme plosce, zagan les) celo
(Konec na 2. strani)

Sezonski vplivi so v proda ji pohistva se vedno rnoC.no prisotni,
kar vel.ia zlasti za drugo trornesecje. To ima za posledico doseganje planske dinamike v visini
40,3 odstotka v eksterni realizaciji. ce upostevamo prodajo tudi
med Brestovbni temeljnimi organizacijami, masa realizacija plana skoraj 44 odstotkov oziroma
vrednostno 504 milijone dinarje:v.
Vzrokov, ki vplivajo na sezonska nihanja, je sicer vee, ve.n dar
najpomembnejse za to obdobje
je, da se gradbena sezona oziroma dokoncanje novih stanovanj,
pripravljenih za vselitev, zaklju·
cuje jeseni; ljudje pa v tern casu
tudi varcujejo za letne dopuste.
V tern obdobju smo doZiveli
spremembo v sistemu prodaje od bruto tovarniskih prodajnih
ceo na sistern maloprodajnih
cen. Po tern nacinu poslovanja
zajema maloprodajna cena tudi
stroske oziroma udeleibo trgo·
vine na osnovi skupnega poslova·
nja. V nasprotju s pricakovanji
je prislo pri nekaterih trgovskih
hisah do rnocnega odpora proti
tej spremembi, kar je povzrocalo
celo motnje v sprotnern poslova·
nju, pa je zato tudi rezultat prodaje nekoliko niZji od pricakova·
nega.

NABAVA
V p reteklern obdobju je potekala nabava reprodukcijskih rna·
terialov dokaj zadovoljivo, tako
da zaradi tega ni bilo vecjih te·
zav v proizvodnji pohistva. Oskr·
ba s surovinami, predvsern s hlo·
dovino v zimskern casu, pa je bi·
Ia zelo problematicna v Tovarni
pohistva Jelka Begunje. Zato je

Za poletne mesece - poletni (vodni) posnetek
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(Iz osnutka sklepov 9. kongresa
Zveze sindikatov Slovenije)

V strukturi izvoza predstavlja·
jo izdelki pohl§tva 70 odstotkov,
preostali del pa zagan les in iverne plosce. Glede na izvomo pod·
rocje predstavlja konvertibilno
podrocje 98 odstotkov vsega iz·
voza. Obseg izvoza je doseien v
visini 41,7 odstotka letnega plana
ozirorna vrednostno 72,7 milijonov dinarjev in je primerjalno
z enakim obdobjern leta 1977 dosezen le z indeksom 86.
Razlogov za to je vee; vsekakor
je najpomembnejsi financni rezultat izvoza. Visok porast cen
osnovnim surovinam na doma·
cern trgu povzroca, da so glede
na ceno vsi izdelki v izvozu nega·
tivni, nekateri celo do SO odstot·
kov. Konkurenca na zunanjem
triiscu je izredno ostra tako od
zunanjih kot tudi domacih ponudnikov; zato po temeljnih or·
ganizacijah niti ni kak~nega po·
sebnega prizadevanja za povecevanje obsega izvoza.

PRODAJA

~

Pri uresnicevanju sprejetih nacel druzbenega sistema in·
formiranja se bomo sindikati se naprej zavzemali za resniene, celovite, sprotne, r a.zumljive in jedrnate informacije,
ki so pogoj za odlocanje delovnega cloveka in obcana. Za·
gotavljali bomo, da bodo priSle vse pobude delavcev na mesto odlocanja, dogovarjanja in sporazumevanja. Pri tem
bomo sindikati dajali prednost neposrednim oblikam medsebojnega obvescanja, v katerih lahko prihaja do usklajevanja razlicnih interesov, mnenj in stalisc.
V organizacijah zdruzenega dela si bomo sindikati se naprej prizadevali za posodabljanje vseh nacinov medsebojnega samoupravnega obvescanja. Slcrbeli bomo, da bodo
predlogi in odlocitve pripravljeni tako kvalitetno in strokovno, da bo omogoceno delavcu p ravilno odlocati.
se naprej si bomo prizadevali za uveljavljanje s redstev
obvescanja v organizacijah zdruienega dela in storili bomo
vse, da postanejo ucinkovito sredstvo za medsebojno delegatsko obvescanje samoupravljalcev in hkrati njihova javna
tribuna. Preprecevali bomo poskuse monopoliziranja informacij in manipuliranja z njimi.
Od sluzbe druzbenega knjigovodstva, statistike in informacijsko-dokumentacijskih centrov bomo zahtevali takSne
informacije, ki po vsebini ne bodo birokratsko-tehnokratske,
ampak bodo delovnega cloveka in obcana informirale ter
spodbujale k vkljucevanju v samoupravljanje in v .delegatski sistem odlocanja. Podatki v informacijah morajo biti
prikazani primerjalno, biti morajo primerljivi tako s ptanom kot s podatki iz prejsnjih let in z informacijami o
stanju v sorodnih organizacijah; vsebovati morajo podatke
0 vzrokih, 0 moznih posledicah ter podatke 0 staliScih in interesih drugih subjektov v delegatskem sistemu.
V sredstvih mnozicnega obvescanja se bomo zavzemali za
v pliv delovnih ljudi in obcanov na vsebino, da bo v njih
vedno prisoten delavec-samoupravljalec, njegovo delo in rezultati dela ter da bodo sredstva mnozicnega obvescanja
omogocala delovnim ljudem in obcanom v pogled v prav vse
procese druzbenega odlocanja.
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Nekoliko
pod pricakovanji
(Nadaljevanje ·s 1. stra111i)
zniiale, je se toliko bolj zaskrbljujoca rast zalog pohistva.
Vezava sredstev v zalogah, ki
je vecja od predvidene, irna za
za posledico pomanjkanje likvid·
nih sredstev na Ziro racunih te·
meljnih organizacij. Posledice se
kaiejo tudi v poCialjsevanju pia·
cilnih rokov ozirorna placevanju
obveznosti z menicami do 90 dni
in s tern priznavanje obresti do
12 odstotkov nad dogovorjenimi
roki placila. Vendar je vse to lah·
ko le zacasna re5itev in ce se ob·
seg zalog ne bo poveceval; v nasprotnem prirneru sledi zmanj·
sevanje nabave reprornaterialov
in s tern ZJDanjsevanje obsega
proizvodnje. Iz vsega tega Iabko
sklepamo, da se posledice na kon·
cu pokaiejo tudi v slabsern fi.
nancnern rezultatu.
FINANCNI REZULTAT
POD PLANOM
Celotnl prihodek za prvo polletje se ugotavlja in obracunava
na osnovi novega zakona o ugotavljanju in razporejanju celot·
.n ega prihodka in dohodka. Po
tern zakonu se v bilancni aktivi
izkazujejo dejanske zaloge in se
vsteva v prihodek vsa realizacija,
placana ali zavarovana do konca
polletja, pa tudi, ce so plaCila
ozirorna zavarovanja placil pri·
spela do 15. julija 1978. S tern so
v celoti izpadle tako imenovane
»Zaloge v obracunu«.
V strukturi celotnega prihodka
po posarneznlh elernentih nl bistvenih odstopanj glede na plan,
razen pri ostanku cistega dohodka, ki je nifji na racun visjih
osebnih dohodkov in prispevka
za stanovanjsko izgradnjo.
Polletje je z izgubo zakljucila
le Tovarna pohistva Martinjak in
to samo na racun obrac1mske
enote - proizvodnje tapetniskib
izdelkov v novih proizvodnih prostorih v industrijsld coni Podskrajnik. Ta enota naj bi se do
konca leta tudi oblikovala kot
nova terneljna organizacija. Osta·
le terneljne organizacije so za·
kljucile polletje brez izgube. Po
zaeasni delitvi sta Tovarna pohiStva Stari trg in Tovarna pohistva Jelka Begunje ustvarili premajhen dohodek, da bi lahko pokrivali skupno porabo in obvez.n osti po obcinskib sporazumih
za krajevne skupnosti, razvoj
kmetijstva in cestnega sklada,
rnedtem ko ostale terneljne orga·
nizacije te obveznosti lahko po·
krivajo.
Dosefeni rezultat.i ob polletju
so;

HITREJSA RAST OSEBNIH
DOHODKOV
PovpreCni. osebni dohodki zna·
sajo za prvo letosnje polletje
4659 dinarjev in so se povecall
v primerjavi z enakim obdobjem
preteklega leta z upostevanjern
osebnih dohodkov temeljne or·
ganizacije Jelka Begunje za in·
deks 116, sicer pa za indeks 114.
Glede na planirana predvidevanja o gibanju osebnih dohodkov
zna5a porast za 2 odstotka. Po
temeljnih organizacijah je vsklajena rast v primerjavi s planom
le v Tovarni pohistva Cerknica
in v Tovarni pohistva Stari trg,
medtem ko so najvecja odstopanja od plana v Tapetnistvu Pod·
skrajnik za indeks 106, v Tovarni
lesnih izdelkov Stari trg, v Tovar·
ni pohi5tva Jelka Begunje in v
Tovarni ivernih plosc za indeks
105, manjsa odstopanja pa beleZimo v Tovarnl pohistva Marti·
njak za indeks 102 in v Skupnih
dejavnostih za j,ndeks 101.
Glede na dosefene r ezultate gospodarjenja je rast osebnih dohodkov primerna lev Tovarnl pohiStva Cerknica in v Tovarni lesnib izdelkov Stari trg. Po podatkih iz periodicnega obracuna ob
polletju lahko zakljucirno, da se
vedno prernalo spremljamo in
usklajujemo rast osebnih dohodkov z rezultati gospodarjenja.
T.Zigmund

POMOC JELl
28. maja letos je Industrijo poJELA Sabac, clanico sestavljene organizacijc Slovenijales - proizvodnja in trgovina,
mocno prizadel nenaden pozar.
Pozar je povsem unicil lakirnico,
s cimer je bila proizvodnja furniranega pohistva za nekaj casa
docela onemogocena.
Po dolocHih samoupravnega
sporazuma, ki ureja odnose znotraj sestavljene organizacije, se
ob elementarnih nesrecah solidarnostna sredstva za pomoc prizadetim delovnim organizacijam
izdvajajo iz · rezervnega sklada.
Zdruiene delovne organizacije,
clanice SOZD Slovenijales, naj bi
prispevale <lenarno .pomoc v znesku 2,500.000 dinarjev po :kriteriju, ki velja za oblikovanje celotnega prihodka delovne skupnosti
sestavljene organizacije za prvo
polletje 1978.
Po teh kr1ter~jih bi Brest pri·
speval 330.000 dinarjev. Prav v
teh dneh us-tre:mi organi upravljanja v B.restovih temeljnih organizacijah razpravljajo itn sklepajo
o tej solidarnostni pomoci.
hi~tva

v OOOdin

Element
-

celotni prihodek
skupni dohodek
cisti dohodek
ostanek cistega dohodika

Plan
1978

1.073.163
356.934
231 .360
36.397

Montafni oddelek v Tovarni pohgtva Cerknica

Dosezeno
I. poll. 78

Indeks

521.311
177.191
118.207
15.223

49

so
51
42

Prva dela pri rekonstru:(ciji v TP Cerknica so se fe pricela

0samoupravnih in gospodarskih zadevah
S PRETEKLE SEJE DELAVSKEGA SVETA SOZD
SLOVENIJALES
Na pretekli seji delavskega sveta SOZD Slovenijales je dnevni red
obsegal obravnavo izpolnjevanja planov posameznih delov.nih organizacij, clanic sestavljene organizacije, izpolnjevanje planov proizvodnih in trgovske delovne orga nizacije ter obravnavo predloga samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih delovne skupnosti S )ZD in zdruzenih delovnih organizacij.
Pripombe na osnutek samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih in
odgovornostih delovne skupno·
sti SOZD in zdrufenih delovnih
organizacij je uskladila posebna
komisija.
Brestove pripombe so bile le
deloma upo~tevane.
Tako naj bi dela oziroma naloge, ki so tezko merljiva in katerib ucinek je tezko porazdeliti
med clanice SOZD, opredelili dogovorno skupaj in jih finandrali
vsi po nekem kl.iucu (dohodek),
medtem ko naj bi dela oziroma
naloge, ki so res skupna vsem
{:lanicam SOZD, opredeliti v skla·
du z letnimi programi dela za
vsa-ko zdrufeno delovno organizacijo posebej, razclenieno po posameznih podrocjih deJa.
Ni bila pa upostevana priporn·
ba, da se vsa ostala dela oziroma
naloge, ki niso skupna vsem, ampak le nekaterirn delovnim orga.n izacijam v delovni skupnosti
SOZD, lahko organizirajo in opravljajo, njihovo financiranje pa
se uredi s posebnim samoupravnim sporazumom, ki ga sprej·
mejo le zainteresirane delovne
organizacije. Dela oziroma naloge, ki po obsegu, kvaliteti in porabnikih ~" '1'\iso doloce.n a, naj ne
bi bila zajeta v tern samoupravnem sporazumu.
Prav talco nista hili upostevani
pripombi BrP.sta. da ie treba dela
in nalogP.. ki .i ib placujemo po
nekeJT\ kliucu. ker so tezko merljiva in katerih ucinek je teZko
porazdeliti Jned clanice SOZD, zasedati no planu delavcev {delovnih mest), ki ga potrdijo zdnde·
,n e delovne oziroma temeljne organizacijP. ter da letni financni
plan in letni program oziroma
plan del in nalog sprejmejo zdru·
fene delovne oziroma temeljne
organizacije, delavski svet SOZD
pa jib verificira.
Brest se zavzema za taksno fi.
nanciranje delovne skupnosti, da
bodo posamezne clanice sestavljene organizacije financirale sa·
mo tista dela oziroma naloge, za
katere bodo zainteresirane, da jib
opravi zanj delovna skupnost sestavljene organizacije.
Ker vse pomembnejse pripom·
be Bresta niso bile upo~tevane

v celoti, so hili nasi delegati proti taksnemu predlogu sporazurna. Kljub temu je bil predlog
sporazuma sprejet in ga je dal
delavski svet v sprejem vsem clanicam SOZD.
Pojavlja se torej vprasanje, ali
so ostali delegati (iz drugih delovnih organizacij) po strokovni,
pa tudi po samoupravni plati do·
volj pretehtali umestnost nasih
pripomb.

*
Za prvih pet mesecev 1978. leta
je nasa delovna organizacija dosegla 35 odstotkov realizacije na

domacem trgu, 32 odstot-kov v izvozu ali povprecno 34 odstotkov
v primeri z letn~m planom. V pri·
meri z enakim obdobjem 'lanskega leta pa je realizacija za 14 od·
stotkov vecja.
Po vrednosti realizacije na zaposlenega v obdobju prvih pet
mesecev je Brest na 14. mestu
med 23 delovnimi arganizacijami,
ki so v Slovenijalesu. Na prvem
mestu je SVEA Zagorje, LIV Pos tojna je drugi, ALPLES tretji.
Na <lnu lestvice so STOLARNA
Dobrepolje, Tovarna meril Slovenj Gradec in JELA Sabac. Po
vrednosti izvoza na zaposlenega
je Brest na 10. mestu. Prva je lesna industrija Radomlje, druga
SVEA Zagorje, tretji KLI Logatec.
B-rest je prek Slovenijales trgovine prodal blago v vrednosti 69.327.000 dinarjev na domacem trgu in 26.187.000 dinarjev v
izvozu, kar skupno znasa 32 od·
stotkov celotne prodaje Bresta v
tern obdobju.
A. Percic in M. J akovac

Vsakoletno sretan je borcev
Tudi letos smo na BRESTU organizirali srecanje borcev - delavcev Bresta, izmed katerih jib
je precej v zaslu.Zenem pokoju.
Na Dan borca- 4. julija - so
se zbrali v delavski restavraciji
v Cerknici. Na srecanje je prislo
okoli 120 borcev.
Vsak udelefenec je ze ob vhodu dobil rdec nagelj in Brestovo
z.nacko. Pevsld zbor TABOR je
s svojo pesmijo fe na zacetku
ustvaril posebno vzdusje.
Najprej je borce v ].menu sindikata pozdravU predsednik ko·
ordinacijskega odbora Bres tovega sindikata tovaris ing. Slavko
Rudolf. V pozdravnem nagovoru
je poudaril pomen takib srecanj;
dejal je, da z njimi obujamo velik pomen narodnoosvobodilnega
boja, obenem pa je to oblika
praznovanja tega pomembnega
praznika.
Prisotne je pozdravil tudi glavni direktor tovariS ing. Jofe Strle,
ki je seznanil borce z uspehi, ki
smo jib v zadnjem casu dosegli
na Brestu. Spregovoril je tudi o
naSih novih naporih, ki jib vlagamo za razvoj delovne organizaciie. S oesmijo pevskega zbora
.ie bil svecani del s recanja zaklju.
cen.
Kot obicajno je vsak udele:Ze·
nee dobil tudi knjigo s partizansko tematiko.

·- - ·---· ...

Po pogostitvi so borci sprosceno pokramljali med seboj o do·
fivetjih med osvobodilno vojno,
o Zivljenju in delu doma in na
Brestu.
J. Klancar

OBVESTILO BRALCEM
V juliju in avgustu - obeh poletnlh, najbolj »pocltniSkih« mesecih - iz objektivnlh »pocitniskib« razlogov ne bomo pripravili priloge OBZORNIK ZA OB·
CANE. Redno jo borno spet zaceli izdajati s septembrom, ko
bodo dejavnosti samoupravnih in
druzbenopoliticnih skupnosti ter
druzbenopoliticnih
organizacij
znova Zivahnejse.
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ornate trZiSCe in prodaja
V leto~njem prvem polletju
smo se na trli~cu pohi~tva in
lesnih izdelkov srecevali s kopico teiav in sprememb, tako da
se je morala prodajna sluiba v
tem obdobju izredno prizadevati.
.te ta.koj na zacetku leta je
prodaja pobistva upadla, pred·
vsem zaradi draijib modelov
dnevnib sob in tapetnBkib izdelkov. Zaloge so v celoti zaeele naraseati, tako da je bilo potrebno
posredovanje zveznega izvrsnega
sveta. Da bi prodajo pohiStva pospesili, je zvezni izvrsni svet
predlagal boljse kreditiranje kupcev in manjsi obvezni polog pri
najemanju kreditov za pohiStvo
z 20 odstotkov na samo 10 odstotkov.
Istocasno so vsi proizvajald
pohi~tva sproZili celo vrsto razllCnih propagandno - prodajnib
akcij, s katerimi naj bi pospesill
in seveda poveCall prodajo svojib izdelkov.
Seveda tudi na Brestu nismo
zaostajall, temvec smo storill vse,
kar je v nastalem polozaju bilo
mogoce in ocenjujemo, da uspeb
ni izostal. Ceprav nismo presegli
letnib oziroma polletnib obveznosti v prodaji, sodimo, da so
rezultati, bolje receno reeallzacija, za prvib sest mesecev dokaj
realni.
Nekoliko slabse rezultate u gotavljamo pri prodaji tapemgkega oziroma tapeciranega pohi·
stva, kar je delna posledica preozkega asortimana, delno pa tudi
zacetnib tefav v sami proizvodnji. Glede na to, da intenzivno
pripravljamo nove izdelke in se

bo tudi proizvodnja postopoma
normallzirala, ni bojazni, da tudl
na podrocju prodaje tapetni~kib
izdelkov ne bi dosegli zafelenib
uspebov.
Prodaja osnovnib sobnib programov ZALA in KATARINA je
v zacetku leta tudi nekoliko zastala, toda predvsem zaradi spremenjenib cen v tem obdobju. .te
v juniju in juliju prodaja teb
programov nartiea, tako da je
priCakovati, seveda z nekoliko
veejimi napori trgovine in ntie
prodajne sluibe, zadovoljivo prodajo v drugem polletju.
Ne glede na taksne ugotovitve
pa je potrebno pripravljati nove
modele, ki naj bi postopoma, delno all v celoti, zanienjall sedanje
sestavljive programe.
Vse predolgo caka trii.See naso
novo jedilnico JASNA, ki smo jo
pokazali ze na spomladanskem
velesejmu v Zagrebu. Obcutna
praznina je nastala ze od jesenJ
1977, ko smo prenebali s proizvodnjo jedilnice LIVING, tako da
smo razen prometa izgubili tudi
dobden del kupcev, ld se oskr·
bujejo pac z drugimi jedilnicami.
ce bomo jedilnico JASNA posredovali trliScu vsaj v septembru,
so dobri izgledi, da popravimo
tudi prodajo in prodajne rezultate.
Prodaja pohi~tva v nasib lastnih SALONIH je bila v predvidenih okvirih plana. Tudl v zacetku leta je hila prodaja dokaj
zadovoljiva in kar je najva.Znej·
se, v na~ib lastnib prodajalnah
dobro prodajamo tudi izdelke, ld
jib sicer zaradi dolocenib razlo-

gov v prodajalnah drugib trgovskib podjetij ne prodajajo. Taksen nacin prodaje je perspektiven za tako celovito proizvodnjo,
kakor je Brestova in je eden iz.
med najboljsib nacinov, ker za.
gotavlja prodajo vseb proizvodov
lastnib proizvodnib temeljnib organizacij, zato ga je potrebno ~e
oaprej razvijati.
Do 15. avgvusta homo odprli
se dva lastna prodajna salona v
Bitoli in v Sarajevu in ocenjujemo, da bomo poveeali delei prodaje v lastnib prodajalnab za 30
odstotkov.
v zelji, da bi ~prej zadostili
doloeilom zakona o zdndenem
delu in da bi postopoma priSli na
poslovanje po samoupravnib sporazumib na osnovi dohodkovnib
odnosov smo uspeli spremeniti
dosedanji naCin poslovanja. Tako
smo od sedanjega nacina proda·
je po bruto tovarni~kib cenab
presli na sistem enotnib maloprodaj.n ib cen. Ta sicer popolnoma nonnalna in na osnovi dosedanjib predpisov edino dopustna
poslovna odloCitev je naletela pri
trgovcib na razllcen sprejem, tako da smo doZiveli nekaj neugodnosti, pa tudi zastojev prl prodaji nasega pohiStva nekaterlm velikim trgovskim hiSam v driavi,
pa tudi v Slovenijl.
Ker pricakujemo na tem podrocju nove spremembe, se homo
najbri ze v bliZnji pribodnosti
srecali s tezavami in zastoji v
prodaji, vendar mislimo, da le
zacasoo in kratkotrajno.
Pribaja namrec nekoliko ugodnej~i cas za prodajo pohi~tva, saj

restovl novl prodajalnl

Na gomjem posnetku prodajalna v Bitoli, spodaj v Sarajevu

Brestove prodajne zmogljivosti se bodo poveCale. 16. avgusta bo v Bitoli otvoritev ntiega prvega Salona pohistva v Makedoniji. V Sarajevu pa pricakujemo otvorltev prodajalne 1. septembra. DeJa na obeb
objektib sta v zakljuCni fazi. Po· prljavab na oba razplsa je k.adrovska komlsija izbrala delavce, ld bodo
delali v obeb salonib. Pred otvoritvijo bodo prlsli v CerknJco, kjer bodo spoznali proizvodnjo, predvsem pa na!ie pobiStvo ter nacin dela v na!iem salonu.
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so navadno jesenski meseci sezonsld ne samo za prodajo pohi·
!itva, temvee tudi ostalib proizvodov lesne industrije.
Ne glede na sezono pa je nujno spoznanje vseb proizvajalcev,
trgovcev in druZbenih dejavnikov, da moramo uvesti normalne
in sprejemljive cenovne odnose
med surovinami in finalnimi iz·
delld te.r med proizvodnjo in tr·
govino.
Struktura prodaje po republi·
kab se v prvem polletju ni bistveno spremenila. Nekoliko je na·
rasla prodaja le v Makedoniji.
Steer pa prlcakujemo vecjo prodajo v Bosni in Hercegovini ter

v Makedoniji, na kar bodo vplivali tudi novi lastni prodajni saloni.
Ker nas do konca leta cakajo
se velike obveznosti in ce naj izpolnimo zastavljeni plan, homo
se naprej tudi s pomoejo lastne
potniske sluibe temeljito obdelali celotni jugoslovanski trg kot
smo to vee ali manj uspemo delali tudi v preteklosti.
Mirno Iabko reeemo, da bomo
ze ob devetmesecnem obracunu
poslovanja za gotovo beleiili primeme rezultate. Jamstvo za to
so nasi kvalitetni, v svetu in v
domovini priznani izdelki.
F.Tur.k

Hrestovi propagandni nastopi
Kadarkoli govorimo o reklami in propagandi, nebote pomislimo na
veliko denarja, ld ga v ta namen porabimo mi ali druga podjetja.
Resnici na ljubo je pac treba priznati, da je reklamiranje cesarkoli
- v na~em primeru seveda proizvodov, ld jib proizvajajo nase temeljne organizacije - zelo draga zadeva. Istoeasno pa moramo pri·
znati, da brez reklame ne more danes poslovati nibce - tudi zasebnik ne, se manj pa seveda podjetje takSnih razsemosti kakor je
Brest.
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Pred skladiseem gotovib izdelkov

Razveseljiva je ugotovitev, da
organi upravljanja v rtemeljnih
organizacijah in .p oslovodni organi na Brestu reklamne akcije
podpirajo in pri rednem planiranju sredstev v te namene ni veli·
kih tezav, ceprav mora biti -sleherni clan kolektiva seznanjen,
kako so ta sredstva ;porabljena.
Vsekakor pa je zelo vazno, ~a
ko pripraviti uspesno reklamo,
se pravi, na kaksen nacin potrosniku prikazati izdelek. Gre za
to, da na najmanj vsiljiv nacin
vzbudimo v opotrosnik:u radovednost za ogled in seveda za nakup
nekega proizvoda. Seveda je kvalitetno in estetsko izdelan proizvod najboljsa rek:lama za vsakega proizvajalca, da pa do nakupa sploh pride, je nujno naslednje:
ds
. - .
.
1
.
- pre tav1t1 rme m pos ovm
predmet delovne organizacije;
- dosedanji, ze dose.Zeni uspehi na tdi:Scu;
- predstaviti posamezni proizvod prek oglasov v radiu, casopisih in revijah, pri cemer je treba
izbrati ustrezna sredstva obveseanja, upo~tevajoe stevilo in
kupno moe pi"ebivalstva;
- predstaviii posamezen proizvod prek televizijskib oddaj oziroma s telopi in v ·fiolmih; postopek pa je ena!k kot v casopisih
in revijah;
- v vse .ustrezne trgovine in
tudi po posti posiljati pros-pekte
izdelkov, po momosti z nadrobnimi skicami, izmerami in z opi·
som namembnosti izdelka;
- obiskovati sejme in razsta·
ve v domovini in v tujini in na
njih prakticno pdkazati vzorce
oziroma ·PTototiJpe izdelkov (predvsem novih modelov);
- in Se mnogo drugih nacinov, ki jih tokrat ne bi nastevali.
V ~eto!injem prvem polletju
smo realizirali ze vee pomembnih reklamno-propagandnih a:kcij
in sicer:
- Akcija za predstavitev novega programa ZALA. Poslu.Zili smo
se vecine nastetih medijev in sicer na podrocju vsega jugoslo·
vanskega tdiSca.
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- Akcija za predstavitev ivernih plosc s poudarkom na oplemeniteni iverici.
- PripraV'ljamo akcijo za predstavitev novega modela jedilnice
JASNA.
- Izdelava katalogov tapetniskega blaga.
- Izdelava prospektov ZALA,
KATARINA, kuhinj BREST/0, 01
in 03. Medtem smo ze drugic ponatisnili prospekte, ceprav jevsa·
•k okratna naklada 10.000 izvodov.
- Izdelava prospektov za iverne plosce z vsemi opisi in nad·
robnostmi.
- Razen omenjenega propagi·
ramo ime in izdelke Brest na
vseh vecjih letaliScih v drlavi,
na tramvajih in avtobusih v vseh
glavnih mestih republ.iok:.
Poslufujemo se okrog 50 odstotkov vseh radijskih postaj v
dr.Zavi ·~redvsem lokalnih, ki so
dobro poslusane) in vseh televizijskih srediSc po republikah. Sode1ujemo na razlicnih telesnovzgojih prireditvah domacega in
mednarodnega pomena. Mnogi
sportniki v drzavi nosijo Brestov
znak na svojih dresih (kosa'I'karji, kegljaci in drugi). Tudi izdelava in razpecevanje znack z znakom BREST je eden izmed na·
cinov reklamiranja oziroma sirjenja imena, pa tudi pojma
BREST - POHISTVO.
Kar zadeva sejemske prireditve, smo letos sodelovali le na
spomladanskem sejmu v Zagre·
bu; delno smo razstavljali v razstavnem prostoru Slovenijalesa
v Moskvi in brli na razstavi, ki
jo je priredil Zavod za gospodinjstvo v Ljubljani - s kuhinjami.
Poleg vsega omenjenega smo
nenehno v stikih z vsemi propagandnimi mediji v drlavi. Od nasih potreb in moznosti pa bo odvisno, kaj bomo se storili na tem
podroeju do konca leta.
Naj samo se poudarim, da je
Brest pravoeasno ubral tisto pot,
ki mu je poleg resnicne kvalitete
prinesla tudi zasluien ugled dorna in v tujini.
F. Turk

-
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BRESTOV OBZORNIK
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Marginalije o obveStan ju
Zvezna skupscina je dala v javno razpravo osnutek resolucije o
temeljih druibenega sistema inform.h·anja... Vrsta sistemskih za·
konov in se posebej zakon 0 zdruZenem delu posveea posebno pozornost in mesto obve5Can.ju ... Na knjiinem trgu je kopica brosur,
ki govore o obvescanju in· komuniciranju, izhajati je pricela tudi
posebna revija Obvesc~je in odloc·a nje .• . Vse druibeno-politicne
organizacije imajo v svojih kongresnih in drugih gradivib zelo iz.
crpno opredeljeno podrocje obve5eanja . . . Organizirani so stevilni
seminarji in posveti o obve5Can.ju in o orga:n.iziranju informacijskih
sistemov in tako naprej in tako naprej ...
Skratka, dosti napisanega, dosti besed. Pricujoee razmisljanje nima
namena, ponavljati vseh teh nacelnih, splosno priznanih in dostikrat
ponavljanih staliSc, ampak nanizati nekaj drobnih, mimobeZ.ni.h utrinkov (ali ce hocete, marginalij) o tem, ·k ako se s temi stvarmi sre·
cuje5 tako mimogrede, ob svoj em delu.
OBVESCANJE IN SINDIKAT.
Ne .kaie ponavljati in dokazovati, kako pomembno :vlogo in naloge ima ·sindilkat pri obve5canju
zl.asti v zdru.Zenem delu (zakon
o zdru.Zenem delu, -.kongresni ..sklepi, posebna komisija pri republiskem sindikatu in ta:ko naprej).
Zato je moono cudno, da se porocilo na nedavni skiupscini obsCinske konference sindikata tega .podrocja .stls:orajda ni dotaiknilo, se .bolj pa cudi to, da je obvescanje v delovnem programu
za priliodnje obdobje naslo le
en sam ·s plo5ni s.tavek. Tudi sicer
za na•s e glasilo siil.a teZko dobimo
kalwsnokoli informadjo o de1u
sindikata. Laie je pac na •sestan:kih ponavljati •splosne ugotovitve o obveseanju .kot se s temi
vpra:Sanji -neposredno spopadati ...
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Iz razprave mladih se je izcimila
cudna .ugotovitev: eno so problemi mladih, d.rugo pa problemi
delovne organizadje.
Na koncu 'Se je vendarle izoblikovalo taksno ·stalisce: v svojih internih ~asilih naj mladi pisejo 0 svoji:h internih vprasanjih,
v glasilih delovnih organizacij pa
naj se predvsem spopadajo z zadevami, ki jih v nj ihovem delovnem okolju neposredno in zivljenjSiko zadevajo (denimo: ~ti
pendij6ka, kadrovska in stanovanjska !pOlitika, .p ripravnistvo,
delovna prma, politicno in sa·
moupravno delo mladih v delovni
organizaciji in podobno).
OBVESCANJE V DELEGATSKEM SISTEMU. Prav o tern je
bilo ze ogromno napisanega in
povedanega. Kot r deea nit se je

·nformator
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OBVESCANJE IN SZDL. V preteklih letih je bilo vee pobud
(tudi v nasem glasilu smo o tern
pisali), da bi na skupnem posvetu ocenili sistem informiranja v
obCini in v mrsili delovnih organizacijah ter da bi za to podrocje deloval neki sklupni, uslclajevalni Oilgan. Prav sedaj se pri
obcinski :konferenci SZDL oblilkuj e svet za infonmiranje, vendar
na pobudo »ad zgoraj«. Glede n a
to, da ISO ISe !pObucie rojevale tudi
»od spodaj«, pricalrujemo, d a bo
ta organ, ce rbo resno zastavil delo, odigral vidno vlogo za vecjo
ucinkovitost obvescanja v nasi
obcini.
OBVESCANJE IN MLADINA.
Pred casom je bil nekaksen republi.SJ<:i mladinski seminar, ki je
med drugim vseboval tudi (zelo
slabo priprawjeno) temo: obvescanje v delovmh organizacijab
in mladi, h •k ateri s o bill vabljeni
tudi d elavci, ki se ·U kvarjajo z obvescanjem, iz nekateri'h vecjili
slovenskih delovnih organizacij.

tudi v nasih ratZgovorih (objavljenih v Brestovem obzorni'ku) s
predstavnilki krajevnili s'lrupno·
sti in samoupravnih interesniih
skupnos.ti t er s posameznimi d elegati vleMa ugotovitev, da je delegatsko obve§canje neustrezno
in premal.o u cinkovito. Delovni
ljudje in obcani malokdaj vedo,
0 cern ibodo odloeali bodi•s i -neposredno bodisi prek delegatov,
prav tako pa so redko obve5ceni
o sprejet ih odlokili in s<klepih
najrazlicnejsili samoupravnih in
dru2Jbenopoliticnihskupnosti. Nekdo bi pac moral biti tudi za to
odgovoren.
Morda b o ·V'Saj delne resitve nasel ze omenjeni svet :za informiranje p ri SZDL, ki zd.ruZuje predstavnike veCine zainteresi..ranib
in odgovornili za obvescanje v
nasi obcini.
OBVESCANJE V LESNI INDUSTRIJI. Nedavno je poslovno
zdruienje LES sklicalo posvet
uredni'kov glasil delovnih organizacij siovenske ·lesne industrije.
Zanemarimo dejstvo, d a je bilo v

ozadju posveta predvsem vzpostavljanje tesnejsega vsebinskega sodelovanja rn.ed !1Jla:sili in re·
vijo LES. Pomembneje je, da so
bile izmenjane izkusnje in je bilo sklenjeno, naj postane to stalna oblika sodelovanja, s cimer bi
bilo obvescanje v lesni industriji
bolj organizi.rano, ucinkovito in
usklajeno.Na teh posvetih bi morali izdelati tudi celovit sistem
obve5canja ter koncepte oziroma
temeljne vsebinske zasnove posameznih obCi!l - od internih in·
foiliDatorjev uumo glasil delovrrfu organizacij in sestaVII.jenih organizacij do revije LE·S .
OBVESCANJE V SOZD SLOVENIJALES. Pred leti je nekaj
casa izhajalo .glasilo SOZD Slovenijales (sedaj .ga izdaja samo
trgovina), vendar ni na~lo svojega vsebins•k ega kocepta in se ni
moglo zakoreniniti med dela<vci
sestavljene organizacije. Na pobudo vodstev ·d'I'UZbenopoliticnih
organizacij SOZD naj bi to glasilo znova ozivili. Izdelani so biili
varinantni predlogi o oblilci, ceni
in financiranj u (soudelezba vseh
delovnih organizadj v SOZD).
:Zal :pa -nista :b ila nadrobneje
opredeljena vsebinski koncept
glasila in mesto, iki naj bi ga
imelo v sistemu sam.oupravnega
informiranja v SO~D.
Brestovo stalisce je bilo nekalro taiksno.Je (o predlogu je razpravljal skupni_ de~av~ki sv~t):
nacelno smo za 1zdaJanJe glasila,
vendar je treba najprej natancno
izdelati celotni sistem samoupravnega obveseanja v SOZ:D in
v njem jasno opredeliti vlogo tega glasila; dokler bo le-ta zastavljena tako ~Splosno in na.Celno kot
doslej, tudi nase stali-Sce ne more
bioti drugacno kot nacelno.
OBVESCANJE V NASI DELOVNI ORGANIZACifl.Navzven
velja Brest za eno izmed tistih
delovnih organizacij, ·k jer je
'()lbvescanj e .dok:aj organizirano in
razvejano. Pa vendar temu ni !pO·
vsem ta:ko : sestanki informativnih skupin ruso vedno najbolje
pripravljeni, kar velja tudi za
zbore delavcev; sprejemanje razlicnih ·s amoupravnih sporazumov
je mnogotirno, pa se izgwblja pregled nad s.kllepi o s.prejemanju,
vsi spora~umi !pa tudi niso arhivirani na enem mestu; tiudi pri·prava gradiv za seje organov
upravljanja ni najboljsa; premalo je sodelovanja in razumevanja
nekaterih s trokovnih slcib ter
n ekaterih vodilnih in vodstvenih
d elavcev do obveznosti obvescanja - v n ajrazlicnejsih oblikah;
odkar ne izhaja vee Inforrn.ator,
tudi ni vee kra tlkih, aktualnih informacij in obvescanja vnaprej,
pa se bi .Jahko nastevali . ..
Bil je sicer zastavljen okvi:rni
sistem samoupravnega informacijskega sistema n a Brestu, s katerim bi re5evali najnujnej-se od
nastetih zadev; zal se je zataknilo
pri kadrovski:h vpra~anjih . ..
Lahko !pa mirno zat!'dimo: ce homo to vprasanje .p repustili stihiji ter vectirnennu in ohlapnemu
r e5evanju, se :bomo masH v ta:ksn em laibirintu zagat, :pa morda
tudi neljubih politicnih pojavov,
da se 1borno tel!ko izkopali iz njih.
Sama po sebi in neorganizirano
pa se ne bo resila nobena zadeva.

*
Tako je torej nametanih nekaj
utrinkov o obve5canju v na:Sem
neposrednem prostoru in casu.
Najbr:Z se bodo !k.omu zdeli preozki in na prenizki r avnl, saj je
menda bolje govoriti bolj splosno in nacelno, pa to nikogar neposredneje ne zadeva. Morda pa
bo iz nametanega le moe izlusciti kaksen dobronameren predlog.
Pa naj bo zato za zakljucek iz.
vlecek iz osnutka sklepov kongresa sindikatov: »Se naprej se bomo zavzemali za resnicne, celovite, sprotne, razumljive in jedrnate informacije, ki so p ogoj za
odlocanje delovnega cloveka in
obeana.«
B. Levee

Vsako jutro: serviserji gredo na pot .. .

Delo serviserjev
Opremlja!ti stanovanje je vsekakor vesel dogodek v d vuzinskem •k rogu. Da imajo druiine lepo, 'k.rvalitetno in fwrkcionalno
pohistvo, pa je velika obveznost
tovarne do Jmpcev, ce naj zadosti vsem tern ,p ogojem. Tehnicne
in prevozne na:pake, ki se ;pojavljajo med nastajanjem in prodajo nasih programov, pa 'Zelo US·
pesno resuje mo5tvo enajst serviserjev, saj u redi kar 95 odstotkov prispelih ·r eklamacij. To delo
zahteva oc!Jicno pozna:vanje .p roizvodnega progra:ma, iznajdljivost, p rilagoc!Jjivost na terenu,
odlicno voznisko sp osobnost, prijetne odnose z ljudmi in podobno.
Obiski na domu zahtevajo kar
polno mero poslovne Jrulturne
etilk:e, saj se stranke, nasi kupci,
dobra zavedajo, da je rok za resitev reklamacije .petnaj'St dni.
Nekatere stranke imajo odrgnjeno omaro ali fotelj :brez gumba
za pravo katastrofo, t oda llw Jakob ali Joze ali Rafael, Marjan,
France, Lojze, pregledajo 'Stanje,
potem je pac t reba reklamacijski
zapisnik podpisati. Reklamacija
resena z dne ...
Delavnik serviserja se navadno
zacne pred sesto uro zjutraj z nalogo, da cez dan re§i 5 do 8
strank, pac odvisno od tezavnosti terena in v!'ste .reklamacije.
Serviser se zatem zaplete v pro-

metno mrezo, isce naslove, obraca zemljevid Ljubljane, Reke ali
Zagreba ali Srplit a. Zelo prijetno
pa je resevati zadeve na pode:Zelju. Ljudje so bolj prijazni, Ja:Ze
prenasajo .poglede na r eklarrniran
element, vee ali m anj so stalno
doma. StkraVka, nase kombije je
moe srecati povsod, sad so do
polletja prevozili nad 150.000 kilometrov.
Tudi tezave imamo. Smo v nefunkcionalnih .p rostorih, nimamo
stalnega zaledja z rezervnimi deli, avtopavk je precej iztrosen, sodelovanje med tehnologijo in
kontrolami je mrtvo. Podoba reklamacij je -do sedaj stoodstotno
pokaza!la, da bi z malo vee pazljivosti pri transportiranju pohistva precej ublaiili .Stevilo reklamacij.
Ob razmeroma redkih dneh, ko
smo vsi doma, se spontano pogovorimo o morebitnih na novo odkritih napakah; vsak si je prav
gotovo pridobil kaksno novo ~
kusnjo. Vcasili se razleze po delavnici tudi k!u.p n ejevolje, ces,
tega ni bilo doma, pa onega,
stranka se je odselila in tako na·
prej .
Arnpa'k tist a volja, da uresnieujemo zdrava in postena naeela:
»za :posteno placano hocem imeti
fj;udi kva:litetno,« nas se ni minila.
S. Cervek
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Ocenili smo nase delo
PREDKONGRESNA
DEJAVNOST MLADIH V
TOVARNI LESNIH IZDELKOV
STARI TRG
Javna razprava o osnut!kih dokumentov za 10. kongres Zveze
socialisticne mladine Slovenije je
sestavni del predkongresne dejavnosti mladih, organiziranih v
osnovnih organizacijah, obcins.ltih konferencah in drugih oblikah organiziranega delovanja.
28. junija smo mla:dinci Tovarne lesnih izdelko v Stari tl:rg skupaj s ISekretarjem obcin'Sik:e ·k on·
ference tovansem Otonicarjem
predelali gradiva in ocenili delo
v obdobju po p rejsnjem l.kongresu. Ugotovili &mo, da je bilo na§e delo v tern obdob ju dokaj
plodno. r.zpeljanih je bilo nekaj
akcij, zal pa ni uspela akcij a za
organiziranje dopolnilnega ia:obraievanja za dokoncanje osnovn e sole. V tej alkciji smo s i najbolj pmadevali, toda naleteli
smo na gluha usesa; vse sktupaj se
je koncalo v osnovni soli Stari
trg. Taksen neuspeh pa s labo
vpliva na delo m ladincev, ·ki izgubljajo zaupanje v mladinsiko
organizacijo in v njeno vodstvo.
Ob predlkongresnih razpravah
se na.m zdi pamembno, da smo o
nasem delu razpr avljali v ·s odelovanju z ostalimi osnovn imi organiza<Cija.mi .v .nasi ktrajev:rui. skupnosti. V Loski d olin.i .imamo
skupno predsedstvo, vendar doslej d o skupnih akcij 10.i prislo.
Podobne 1ezave z nepove:zanostjo so tudi v sodelovanju z

osnavnimi
organ.i2acijami
v
okviru Bresta in z <irugimi ciru2benopoliticnimi organizacijami.
To se najveekrat pokaie pori
&k.upnih a<kcija!h. Posledica tega
je, d a p ri slrupnih akcijah sode1ujejo samo mladinci ene osnovne organizacije.
S. Turk

ZDRAVSTVENA
LETOVANJA BRESTO·
VIH DELAVCEV
V majski stevilki Obzornika je
izsel r azpis o letosnjem regresiranem zdravstvenem letovanju.
Zdaj je akcija se v polnem te'ku.
Rezervacije so v glavnem urejene in marsi!kater i delavec se je ze
vrnil s tega 1letovanja okrepljen
in z novimi moCmi za delo.
Letos bo na regresirano zdravstveno letovanje odslo pr~bliZno
56 delavcev iz vseh temeljnih organizacij. To je sicer nekoliko
manj ·k ot lani, vendar se vseeno
zadovoljivo, saj so letos delavci
- letovanci zastopani iz vseh
temeljnih organizacij:
TPC- 29
TPM-8
Prodaja - 2
Tapetnistvo - 3
SD- 5
TLI -1
Jelka- 5
TIP- 2
TPS - 1
V.Bevc
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DE EGAYI GOVORE

NASI LJUDJE
»PREVEC Ivan gre jutri z druzino na dopust nekam na morje.
Stopite danes •k njemu in ·s e pogovorite z njim za naso rubriko
o nasih ljudeh. Slikal sem ga ze.«
Nekako •ta:kole me je obvestil
fotograf nasega Obzornika.
Na veeer, •ko se je vreme po
neurju nekoHko zbistrilo, sem
stopil proti tistemu delu Kamne
gorice, kjer je v preteklih letih
z obilo truda, s posojili bank in
delovnih organizacij nastalo lieno naselje novih hisic. Njegovo
gnezdo, ce tako imenujem hisiCO, v kateri biva z dl"UZino, stoji
cisto na 1koncu ·o grade, od •k oder
naprej vsaj nekaj casa ne bodo
vee brneli •k ompresorji in ne enolicno premlevali mesalni stroji.
Nasel .sem ga prav pri sila vafnem opravilu. Z vodo, cunjo in
nekaksno ·k emicno mesanico je
gladi·l in izJpiral svojo »stoenko«
ob izdatni pomoci hcerke in sina.
Beseda je dala besedo in pogovor je stekel, da je bilo veselje, ceravno je bil nekoliko nestrpen, saj sem ga zmotil pri t aka vaznern opravilu. Naslednje
jutro gre s svojo druzinico drugic v svojern zivljenju na dopust
- taiborit.
Pred osernintridesetirni leti mu
je stekla zibe~ka v .skromni delavsko-kmecki druzini v Mahnetih. Tam je skupaj se z dverna
·b ratoma odra5cal ob pomoci
slcrbnih starsev, •k i se zivita, dokler n i stopil na trdna tla. Vse

do odslu.Zitve kadrovskega mka
v JiLA je zidaril, kot sam pravi.
Na Reki, kjer je oblekel vojasko
suknjo, se mu je nasmehnila sreca in se zacela izpolnjevati stara
zelja vseh mladih. Opravil je OS·
novne izpite za voznika motornih
vozil in nato v Zagrebu, kamor
je bil premeseen, se ostale i2lpit e, 'ki so potrebni za voznjo tezjih vozill.
Po PTihodu iz vojske se je zaposlil kot voznik pri SGP Gradiscu, pa v Transavto, pri Gradnjah v Postojni in pred sedmimi
leti dokoncno vrgel sidro na Erestu, kjer je se danes.
~ila teikih tovornja:kov so
opravila svoje. Zato je biJ pred
dobrim letom iz transporta premeseen za voznika osebnega sLuzbenega vozila.
In tako sva ob klepetu priSla
na podrocje delovanja v druzbenih organizacijah.
Tovaris Prevec je namrec ze
cetrto leta predsednik zdruzenja
soferjev in avtomehanikov v
Cerknici. To funkcijo mu 'je zaupalo 99 clanov. Danes jih ta organizacija steje ze 144. Med ostalim je potozil, da se ta organizacija podobno kot mnoge druge nenehno sreeuje s financnimi
·tezavami, ki jih sku:sajo zmanjsati z obeasnimi ·p rireditvami.
Najobolj znana in obisokana je tista ob njihovem prazniku v jU!liju, ko kolone vozii z vozniki in
n jihovimi svojci v strogem redu

. '
prevozijo progo od Cer·k nice do
Rakeka in nato do Starega trga
in med potjo pocastijo spomin
ob spomenikioh padlih za to, kar
danes imamo.
Precej tezav pri opravljanju
svoje predsedni~k:e d~!Znosti irl!.a
tudi ob organlZJranJu skupmh
srecanj clanstva, ki so vecinoma
odsotni ins svojimi zeleznirni konjici razkropljeni po vsej obcini
in izven nje.
Se in se bi kramljala sedee
pred hlso, •toda mlada dva sta
dala slutiti, da sta ze nesti1pna,
ker bodo v zgodnjih jutranjih
urah odrinili na morje. Tako pa
sva se lahko samo poslovila:
Sreeno voinjo, dobro pocutje in
obilico oddiha v krogu d.ruZine.
Potem pa zopet na svidenje!
s. Bogovcic

Ko je bil leta 1974 sprejet zakon o samoupravnih interesnih
skupnostih in ko so bile volitve
v splosne delegacije, sem bil v
TOZD Tovarna pohiStva Cerknica
med ostalimi v to delegacijo izvolnjen tudi jaz.
Na prvi seji skupseine samoupravne interesne skupnosti za
socialno ski1bstV'O pa so me izvolili za predsednika skupscine. V
zdruieno delegacijo za socialno
skrbstvo in .za zaposlovanje sern
bil izvoljen tudi letos - sem pa
delegat se v nekaterih drugih
druiJbenih skupnostih.
Kot predsednik slrupScine samoupravne ·i nteresne skupnosti
socialnega skrbstva obCine Cerknica sem v preteklem mandatnmn obdobju opazil, da delegati
zlasti v tej skupsCini Jahko veli'ko prispevaj o s svojim a'ktivnim
delom, s predlogi in sta!lisei za
boljso urejenost tega rpodroeja.
Socialno skrbstvo je dejavnos1
posebnega druzbenega pomena
in obsega dejavnosti in uk:repe,
s katerimi naj obi zagotavljali po·
moe ogroienim posameznikom,
druiinaJliJ. in skupinam delovnili
!judi in obcanov, varnost mladoletniikom, za katere ne skrbijo
sta!"Si, in drugim osebam, ki niso
zmozne skrbeti zase ali za svoje

Del nekega obicajnega dneva
Ob dogovorjenem casu, nekaj
»Razlozili homo v centralnem
pred peto uro zjutraj, sem prise- skladiscu!<< pove od dezja nejedel v kabino Brestovega merce- voljna oseba. Stane zacne manedesa, natovorjenega z elementi vrirati z vozi:lom. Veckrat naprej,
Zale, Mojce, Vege in s stoli, ki so nazaj in z njegovo pomocjo se
so jih narocile trgovine v Zagor- avto le resi iz te zakotne sklaju, Trbovljah in v Litiji. Kratek diScne katakombe. .Pred centralpozdrav z voznikorn Stanetom in rum skladiSeem se operacija z
ze se peljeva skozi speco Cerk- vozilom spet ponavlja. SkladiScnico, cez Rakek in Unec po avto· nikom se ne da na dei. Koncno
cesti proti Vrhniki. Parkirni pro· se le odlocijo in pomagajo Stanestor na Lornu je b~l docela na- tu, ki v premoeeni srajci dodaja
polnjen s tovornja:ki in z najraz- elmnente.
licnejsimi vozili ·p ocitniskih noPred trgovino Jugotehnike v
madov, ki so ta kraj izkoristili za Zagorju .se zongliranje z volanom
se kako potreben predah. Na ponavlja, vendar -trgovka nikakor
enem izmed tovornja'lrov opazim ni zadovoljna. Stane ji na vse
dva od karambola mocno zdela- pretege dopoveduje, da avtomona avtomobila. Za njuna lastnika bila le ne more spraviti v ze
in druzino je letosnjega dopusta ta:ko prenapolnjeno trgovino.
verjetno konec. »Danes pa bo •ka- Koncno dosezeta ·k ompromis:
rambolov!<<
pripornni Stane. Stane pomakne vozilo nekaj de·
»Ta-ksno vreme ti napravi iz ce- cimetrov blize vrat, stroga predstiSca pravo smukO,« Se priporn- stavnica ~epsega spola pa odene
svoje varovance s plastienimi vreni.
Ura se bliza pol sesti. Na cesti cami in ·r aztovarjanje Zale se s
je cedalje veeji prornet. Prevla- pomocjo Stanetove, od dezja predujejo stirikolesni hladilniki, ki moeene postave, zacne. Med tem
ob tern casu, verjetno nekoliko opravkom skoeim v deset korazapozneli, Tazvazajo bJago po tr- kov oddaljeno trgovino in ~upim
govinah. Na vpadnici v Ljublja- dva zajetna sendvica. Zelodec je
na .ie ze prava .gneca, katere se zacel protestirati. Verjetno tudi
skusa Stane izogniti tako, da na Stanetov ni na boljsem. Vrnem
kriziseu zavozi na Askercevo in se, ·k o je delo •k oncano. Osebica
z nje na Titovo cesta. Kazalec se nama vsa zadovoljna z nasmebliza sesti uri. Iz vpadnice pred sko.m izroci znacke. Ne born opimostom v Crnueah sunkoma pri- sal zacetnega ceremoniala, po kadrvi »fico«, katerega la~tnik je terem naj bi morali naroceno
verjetno zadremal. Tokrat jo je blago vrniti nazaj v cer.k nisko
odnesel brez posledic. Toda kaj skladisee, saj je bila vsega kriva
bo jutri?
le plaha, ki noee in noce neDo konca Vira .pri Dornialah se hati.
tudi promet naglo zrnanjsa. Do
Pred trgovino Izbire onkraj
prve zasebne postaje na Troja- rnosta se zadeva z iztovarjanjem
nah nic posebnega. Dezuje eeda- ponavlja in blago je hitro oddalje bolj . Brisalci in stroj enako- no. Stane sede za volan, obriSe
merno brnijo. Midva si misliva od potu in deija maker obraz.
svoje. Ob takem vremenu druga- Strese zmeokano srajco, vkljuci
ee ne gre in voznika ne zelim gretje in motor ter zapelje proti
motiti. Na Trojanah se v znanem Litiji. Na poti ob umazani Savi
lokalu mukoma prerineva do se pomenkujeva in ne gre mi v
streznega pU!lta in sva za nase raeun tista zadeva pred Jugocerkniske pojme neznansko hitTo tehniko. Stane zatrjuje, da so <tapostrezena s kavo.
ke zadevice obicajne za voznike
Cez tiste ride proti Zagorju nasega transporta in so nanje
Stane previdno vrti volan. Pro- pae navajeni. 0 tisti osebici pa
meta skoraj-da ni. Kdo bo ·l e vozil ima lepo mnenje. Pripominja le,
da je prevee gostobesedna, sicer
v takem nalivu!
V Zagorju ·s e ne ustaviva. Do pa prijetna. Naj bo po njegovem.
sedme ure manjka se nekaj mi- Pred skladiSeem trgovine Centronut in trgovine se niso odprte. merkurja v Litiji je solidno nadStane odpelje naprej v Troovlje. stresje in iztovarjanje je pod
V Zagorju bo odlozil na poti na- njim. Stanetova srajca je dobivazaj v ·L itijo. tNekaj po sedmi ·u ri ·la pred trgovino Potrosnje spet
sva pred skladiscem trgovske or- dodatno osve:Zitev. Ko tako sedim
ganizacije 1. junij. Dezuje kot za v kabini in si ogledujem inventar,
stavo. Clovek ima obcutek, da bo opazim, da za sedezem visi lep
voda zdaj zdaj zalila vso 1rbo· povrsnik, k i je primeren ravno za
tako dezevje. Ko Staneta opozoveljsko kotlino.

rim na to, se samo nasmeje,
vkljuCi gretje in kmalu se iz njegove srajce •kadi kot iz njive, kadar jo obsije jutranje sonce. Tako je nazadnje avto, ce ne stejem
naju dva, prazen in vraeava se
domov.
Pred Zaborstom je naenkrat
okolona vozil in ob cesti za kak
meter skrajsan »fico« v objemu
»Stoenke«. Ob obeh stevilni firbci. Akterjev tega objema pa ze
ni nikjer. Na koncu Trlaske spet
dva stisnjena audija z oznakama
D. Pri ,B rezovici moder morris v
obcestnem jarku, ·pred njim pa
do osi v blatu pogreznjen tovornjak, ·k ateremu se je ta nevseenost pripetila verjetno zato, vsaj
po napeti verigi sodee, ker je hotel resiti .morrisa.
Do Cerknice nic posebnega. Le
ogromne luze na poljih in po cesti prieajo, da je tudi doma cezmerno dezevail.o.
Na koncu moram se povedati,
da sem se vozil s Stanetom BA·
RAGO, voznikom transporta, ·ki
skupaj s sedemindvajsetimi tovariSi ·preva:Za nase pohiStvo po
vsej domovini. Potovanje s katerim koli izmed njigovih tovariSev
bi bilo podobno dana:snjemu.
Vofuja, razkladanje, stetje in
spet voZn.ja. Vozniki imajo svoje
pomoeruke samo na vozilih s prikolico in vlacilci. Na ostalih vozilih razkladajo sami vozniki. Pri
tern razumemo, da odbirajo nalozene elemen<te, ki jih izrocajo
tr.govcem in vodijo tudi statistiko oddanih elementov natanko
po narocil!u. Vozila jim nakladajo v skladisC.u s pomoejo d:vigal.
Vsak element tehta v povopreeju
60 do 90 •kilogramov, teh pa je
na vozilu v povprecju za sest ton.
Ce je proga ·kraj-sa, voznik opravi vee vozenj na dan in take vsakodnevne tone le niso macji ·kaselj.
Ima pa delo voznika le svoje
mikavnosti (vsaj za nekaj let),
ker ni enolicno. Na cesti je vsak
trenutek nekaj novega. Pri vsem
tern pa mora ·b iti previdnost -stoodstotna, ce zeli .priti do cilja
brez posledic.
Morda kdo porece, da ni nic
posebnega napisano. Res je. Toda
to je bilo rl e nekega dne od zgodnjega zajtrka do ·k osila. Danes je
bil v trboveljskih ridah, jutri bo
v Novem Sadu. Podobno tudi
njegovi sotovariSi. Dan za dnem.
Zdaj tja, jutri kam drugam.
S.Bogovcic

pravice in koristi, obsega pa tudi
-druge ukrepe, '5 katerimi naj ·b i
obcanom zagotavljali usposabljanje za zivljenje in delo.
Za preteklo mandatno obdobje
bi ocenill delo splosnih delegacij
kot IUSopesno, vendar je treba pri
tern vedeti, da so bili to zacetki
in da nekatere st;vari vendarle
niso ·stelk.le tako kot lbi morale.
Mis'lim, da so delegati na skupscini prispevali rpremalo polemi1k,
predlogov, stali'sc in mnenj.
Tudi z udelezbo smo imeli tezave, saj smo dosegli v tern obdobju le 58,3 odstotkov udelezbe. Nekatere delegacije se niso
niti sestajad.e, kaj sele, da bi prouceva:Ie gradivo, seznanjale sodelavce z njirn in delegirale delegate za skupscino. Ker smo ime-

li splosne delegadje, so delegati
prihajali na s~upscino izmenicno. Delegati tako niso bili ISeznanjeni, 0 cem pravzaprav ra1lpravlja in sklepa slrupseina, kaksna
vprasanja re8ruje ta OSaJliJ.oupravna
in teresna skupnost.
Delegati niJso bHi seznanjeni z
gradivi preprosto tudi zato, oker
niso obi•sokovali sestaillkov delegacije. Seveda je bila kot po.sledica tega s.Ja!ba obvescenost delegatov v obeh smereh.
Ce se delegati z delavci pred
sestan:ki delegacij ne pos<vetujejo, so delavci prav gotovo pr-izadeti in rz;ato tudi teZko opravljajo
svojo delegatsko do'lfuost. To pa
je bila najveeja slalboot delegatov
v sp.losnih delegacijah. Zelo malo je bilo povratnih informacij;
skoraj da ni bilo primerov, da bi
vodja delegacije ali kaksen drugi
njen clan obvescal delavce na njihovih zborih o deja'VDosti delegacije in o ~epi:h skupscine samourpravne interesne s·k upnooti.
ze ve1ikokrat je bilo ugotovljeno, 9-a so gradiva preobSirna
in za delegaoije tezko razu.mljiva.
S to ugotOIVitvijo seveda soglaSaJliJ. tudi jruz i:n .mislim, da je potrebna delegacijam strokovna
pomoe pri ohdelavi gradiva, pa
tudi pri organizaciji obvescanja
delavcev. Mislim, da obi delegacije
uspesneje delovade, ce bi se pred
skUJp'scinami pos1!uievale strokovnih delavcev za podroeja, ki jih
resujejo samoupravne interesne
skupnosti.
Delegacija za socialno •s krbstvo
bi na pTimer lahlko povabila na
sejo delegacije socialnq delaW!:o,
ki bi seznanila clane delegacije s
problematiko v temeljni organizaciji.
Tudi os·t ali strokovni delavci bi
morali nuditi vee rpomoci delegacijam in jim pornagati oblikovati
stalisca, ki naj bi jih delegat povedail. na skupscini.
Verjetno bi morale vee storiti
za uspesno delovanje delegacij v
zdruienem delu tudi 'S'trokovne
sluiJbe samoupravnih interesnih
s.kupnosti; le-te vse prevee pricakujejo pobud od delegacij. Te
slu.Zbe ibi morale dajati ze z gradivom alternativne predloge oziroma reSitve.
Ne .bi bilo na~pak, ce bi strokovne slmbe saanoupravnih interesnih skupnosti pred s.kupscinami s:kJicevail.e sestanke vodij delegacij. Na teh se.stankih bi te s1u.Zbe obrazloZile gradivo, .k i so ga
pripravile za skupscine. Mislirn,
da bi le taiko naredi:li korak naprej in dali delegacijam, ki so sedaj
ustrezneje
organizirane,
spo.dbudo za aktivnejse delo, saj
bi gradiva lafe in stroikovneje
dojemale.
Najpomernbnejse pri taki obliki rpomoCi. pa je, da bi delegati
laie stopili pred delavce, jib. seznanjali s s<vojilll delom in gradivom ter posredovali povratne
informacije.
J. Klanear

Obicajni prizor vsako soboto: vozilo pripravljamo za brezhibno
dobavo nasega pohi§tva potro§nikom
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De/a tudi v prihodnje
SKUPSCINA OBCINSKE ORGA!NIZACIJE
ZVEZE SINDIKATOV
Konec prejsnjega meseca je imela obcinska organizacija sindikatov svojo skupscino. Na njej so najprej sprejeli poroeilo o delovanju v minulem stiriletnem obdobju, nato pa se tako imenovano delovno usmeritev za pribodnje. Na koncu j e skupscina razreAila stari
obcinski svet in izvolila n ovega ter volila delegate za slovenski in jugoslovanski kongres sindikatov in evidetirala delegate za clane republiskega sveta.

Vrtni prostor restavracije JEZERO tudi v poletnih dnevih sameva.
Zato igrajo delavci te ustanove na njem »mali nogomet«, da bi s tem
privabili goste

V jav

•

I

•
razprav1• J8
. ..

. PRAVILNIK 0 SPLOSNIH OKVIRIH IN
POGOJIH ZA NAJEMANJE IN DAJANJE
KREDITOV
Po veljavnih predpisih, ki ure· drugim drtU!benim oziroma zajajo bancno poslovanje oziroma sebnim pravnim osebam.
krediti.Tanje, lahko najemajo in
Pogoji, po.d katerimi BREST
dajejo kredite, potrebne za ne- oziroma njegove temeljne orgamoten potek svojega poslovanja nizacije najemajo in .dajejo krevse or.ganizacije zdru2enega dela. dite, so dokaj podrobno opredeNjihovo najemanje in daj anje ljeni. Poudar jeno je izhodiSce:
·k reditov pa mora ibiti okvirno povprecna stopnja obresti za pourejeno v samou:pravnem splos- samezne vrste .k reclitov (kTatkonem aktu. V ta:kem aktu mora rocni dolgorocni). Pravilnik
biti .doloeeno zlasti, za kaksne ureja tudi nacin zavarovanj a krenamene se sildepajo kreditne po- ditov, ki jih BREST d aje. Predgodbe, za •koli:ksno .dobo, po kaks- videno je zavarovanje kredita s
ni obrestni meri in pod •k aksnimi tern, da mora kreditojemalec izdrugimi pogoji. Zakon ·se navaja, rociti ust·r ezno stevilo menic, ki
da vsako odstopanje o.d okviTov, zapadejo z zapad!lostjo anuitet.
opred.eljenih z ustreznim samo- To se pravi, da lahko BREST
upravnim splosnim aktom, po- vnovci posamezno menico za pomeni neupraviceno ra:zpolaganje samezen obrok posojila, ki ga moz diuZbeno lasntino. To pa po- ra kreditojemalec vrniti.
meni, .da je kaznivo.
Ker b o pravilnik dogovor vseh
Tudi BREST ima veliko opra- temeljnih organizacij BRESTA,
viti z najemanjem in dajanjem ne bo smela nobena izmed n jih
·k reditov in sicer so ti •krediti na- najemati in dajati .kreditov izven
menjeni za najrazlicnejse poslov- sprejetih dolocil. Ker pa poslovne povezave oziroma naloge. Do- no zivljenje ve6krat zahteva hislej imamo .doloeila o medseboj- tTo, izjemno ukrepanje, predtvinem kreditiranju raztTesena v deva omejeni akt resitev tudi za
razlicnih samoupravnih splosnih take .priD:nere in sicer tako, da se
aktih - v glavnem v samouprav- ·k reditne pogodbe, ·k i naj bodo
nem sporazumu o zd.ruZitvi v de- · sklenjene po .drugacnih pogojih
lovno organizacijo ter v samo- kot so doloeeni v pravilniku, s~e
upravnem sporazumu o skupni:b pajo lena podlagi vnaprejsnjega
osnovah in merilih za pridobiva- sklep a skupnega delavS'kega svenje in r~porejanje dohoc:Lka. Gle- ta. To pomeni, da morajo taksno
de na opisano stanje pa je po- - izjemno najemanje ali dajanje
trebno, .da podrocje kredHiranja kreditov pretresti vse temeljne
ure.dimo podrobneje v posebnem organizacije.
samoupravnem sp losnem aktu.
Gradivo za opisani pravilni.k je
Skupni delavski svet je zato v javni razpravi. Skupni delavski
na svoji pretekli seji razpravljal svet bo sredi avgusta obravnaval
o osnu1lku Pravilnika o sp1o5nih morebitne pripombe delavcev IIJO·
okvirih in pogojih za najemanje sameznih temeljnih organizacij,
in .dajanje kreditov. V tern. aktu jih uskladil in akt sprejel.
je doloeeno, da se •k rediti n ajeZ. Zabu:kovec
majo:
- za osnovna sredstva,
- za obratna sredstva,
- za prodajo blaga na potrosniske kredite,
NOVO VODSTVO OBCINSKEGA
- za stanovanj sko izgradnjo in
za gradnjo objektov .drllibenega SINDIKATA
standar.da,
- za premostitev morebitnih Rado PONIKVAR - predsednik
izrednih gospodar skih te.Zav, kjex Slavko RUDOLF-podpredsednik
se poslovanje zakljuci z izgubo, Filip 2AGAR - s~kretar
za ·o dpravo posledic veejih ne- Drago FRLAN - clan
srec (pozar) aii elementarnih ne- Stanislav KOCEVAR- clan
Fik.ret MEHAD21~ - clan
zgod (poplava, potres ipd.).
Anton PERcle - clan
Za enake namene, kot so opre- Miran PETAN - clan
deljeni za najemanje kredit ov, se Aleksandra SEGA - Clan
krediti lahko dajejo drugim or- Janez STRITOF - clan
ganizacijam zdr-uZenega dela in Miro URBAS - clan

Porcello o .delu obcinskega sveta Zveze sindikatov za obdobje
1974-1978 je bilo zelo obsirno,
saj so bile v njem zajete dobre
in slcrbe strani v delovanju obcinske sindikalne organizacij e v
minulem obdobj.u. Na zacet:ku
p oroeilo ugotavlja, da je bilo delo sind~katov zast avljeno na osnovi ·s-klepov 8. kongresa Zveze
sindilkatov ter dokumentov drugih druzbeno"Politicnih organizacij.
Seveda sklepi preteklega kongresa Zveze sindikatov Slovenije
se niso povsem .u resnieeni in so
se vedno aktualni, zato jih je po·
trebno se naprej uresnicevati.
Osnovna naloga sindika tov je razvoj samoupravnih odnosov v temeljnih organizacijah zdruZenega
dela. Tako je bilo marsikaj narejenega, da bi odlocanje v imenu delavcev zamenjaJ.o odlocanj e
delavcev sa:rnih in da bi t ako delegatski odnosi zamenja:li predstavniski sistem. Sindikat je aktivno .deloval v ra21pravi o osnutku zakona o zdruZen em delu, po
sprejetju tega zaJ.cona pa pri njegovem uresnicevanju ozixoma
uveljavljanju. Najvec je bilo narejenega v dveh najvecjih delovnih organizacijah v obcini (Brest
in Kovinoplastitka), v katere je
sindikat povabil na razgovor tudi sindikalne aktiviste in strokovne sodelavce iz republiSikega
sveta.
Kljub prizadevanjem sindikat
skupaj z drugimi druzibeno-.politicnimi or.ganizacijami v obCini
ni uspel zagotoviti vseh pogojev
za povsem razvejano samoupravno zivijenje.
Ponekod se vedno mi~lijo , da
so vse opravili, ko so evident irali
in potem izvolili delegate v delavs·k e svete ali v .delegacije. Pomembna naloga sindikata pri tem
je, da nenehno druibenopolitic·
no izobraiuje delegate na vseh
ravneh in da skrbi !Za vsklajeno
delovanje delegacij za .samoupravne interesne in za ~eno
politicne skupnosti s samoupravnimi organi.
Veliko aktivnosti v minulem
oibdobju je bhlo posveeeno ustanavljanju samoupravnih interesnih skupnosti, vendar tudi na tern
podrocju vloga sinditk:Ma se ni
Jconcana in :bo potrebno s politicnim delom se jasneje odpredeliti vlogo teh skupnosti.
V svojem porocilu o minulem
.dclu sindikat ugotavlj a, da tudi
samoupravna delavska kontrola
ni storlla vsega tistega, zavoljo
cesar je obhla ustanovljena.
Na podrocju druibenega planir anja je sindikat svojo dejavnost
usmeril v uveljavljanje polozaja
delavcev kot nosllcev planiranja.
Pri tern se je sindikat zavzemal
za dexnokraticnost odlocanja, za
ustrezno obve5cenost med pripravami temeljev p lanov in pri
uveljavljanju interesov delavcev
ter si prkzadeval, da proces planiranja opredeli celovite interese
delavcev in da odpravimo se v
procesu planiranja zaprtost, po.djetniSko miselnost in stros·k ovno
naeelo p laniranja.
Pri svojem de1u si je sindikat
prizadeval, da delavci obvladujejo tokove druZbe,ne reprodukcije
in da povecujemo druZbeno produktivnost dela kot osnovni cilj
uspesnega gos.podarjenja.
.
Veliko d ela je se na po.drocju.
dohodkovnih odnosov, ki se niso
taki kot bi zeleli. Nekatere delovne organizacije so ze nasle
dokaj dobre samostojne re5itve,
vendar jib je zelo malo. Predvsem pa ni se mogoee govoriti o
prizadevanjih za dolgoroeno povezanost zd rru.Zen~ga ·dela, saj v
njem Se vedno prevladujejo stari
kupopro.dajni odnosi, kar se zlasti velja ;za odnose med trgovino

in proizvodnjo. Na koncu porocilo se ugotavlja, kako in v koli.ksni meri ·s o hili uresniceni posamezni sklepi 8. kongresa Zveze sindikatov Slovenije.
Poroeilo je bilo torej zelo obsirno, vendar so bila nekatera
podrocja obdelana nekoliko prevee posploseno.
Posebne razprave o .porocilu ni
bilo, saj je skupsc ino pozdravilo
pet gostov, medtem ko delegati
iz osnovnih organizacij niso spregovorill.
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Po sprejetem poroctlu je skupscina sprejela se delovno usmeritev za prihodnje obdobje, tki sloni na sklepih konfexence Zveze
sindikatov Slovenije in resolucije
8. kongresa Zveze komunistov
Slovenije. Seveda pa bo potrebno delovno usmeritev dopolniti s
sklepi 9. kongresa Zveze sindika·
tov Slovenije, ki bo konec o'ktobra v Mariboru.
Osnovne naloge obcinskega sveta Zvere sindikatov pa se naprej
ostajajo v uresnicevanju zatkona
o zdruzenem delu, uresnicevanju
nalog, sprejetih s srednjerocnim
planom obcine 1976-1980 ter v
prihodnjem uveljavlj anju dru2benega planiranja in sprotnega
ocenjevanja dosezenih rezultatov
gospodarjenja v obcini.
Vidimo torej, da je dela za pri·
hodnje obdobje dovolj in ce bo
vse predvideno delo uresniceno,
homo l ahko z delovanjem obcinskega sindikata povsem zadovoljni.
A. Percic

Preteklost se razkriva
STARI GROBOVI NA
SVINJI GORICI
Vse bolj pospesene gradnje v
zadnjih letih odkrivajo po vsej
Sloveniji pokopane davne price
nase •k ult·u rne preteklosti. v ta
krog se vkljucuje t u di obrnocje
Cerknice, ki je bilo obljudeno ze
od starejse zelezne dobe naprej,
ko so ,p rebivali too Iliri.
Ze ·leta 1972 so pri izko.pu drogov za elektricno napeljavo ob
vznozju gricka Svinja gorica blizu sedanjega pokop a:lisca na parceli J. Komovca naleteli na predmete iz rimske dobe. Manjsa arheoloska izkopavanja v okviru
VI. mednarodnega mladinskega
raz.i.s.k ovalnega ta:bora v Cerknici so n ato odkrila zanimive najdbe, ki so obsegale lonceno posodje, pa tudi ze izdelke iz stekla,
kovinske predmete in se novec
cesarja Nerona.
Leta 1974 smo pri zacetih gradnjah na samem gricku Svinje gorice uspeli re5iti se dva grobova,
·k i prav tako izvirata iz rimske
dobe. Po izredno lepih in bogatih
predmetih, rned katerimi so najbolj izstopale posode, izdelane iz
stekla tl:er loncene posodice s plasticnim okrasjem, je bilo moe
s·k lepati na precejsnjo blaginjo
prebivalcev t istega casa na obmocju .Cel'knice, dasira'VD.O se ne
vemo natancnega mesta anticnega naselja v Cerknici.
Letosnja zascitna arheoloska
izkopavanja na Svinj i gorici, ki
jih je ob soglasju Ljubljans:kega
regionalnega zavoda za spomeni·
sko varstvo opravila Kraska muzejska ;zbiTka .J nstituta za raziskovanje krasa SAZU iz Postojne, pa so potr.dila .p reJsnja domnevanja o vecjem grobiscu in da
niso bill tu sa:rno posamezni raztreseni grobovi. za:l so bila prejsnja zemeljska dela pri novogradnjah opravljena s stroji in je bilo
tako vee .g robov, ·k i so hili bolj
plitvo pokopani, unicenih.
v prvem de1u zascitnih izkopavanj, s katerimi smo uspeli razi-

skati najbolj ogrozena obmocja
predvidenega grobisca, smo od·k opali 35 grobov. Veliko izmed
njih ji:h je bilo pri vrhu ze unicenih ali pa posko.dovanih.
Prostor za zakopavanje svojih
pokoj-nih so si stari prebivalci iz.
ibrali na rahlo valovitem prostoru, na severnem delu gricka, od
koder je prelep razgled na jezersko stran z Javorniki, pa tucli
na pobocja Slivnice na drugi
strani, kjer je ob vznozju tekla
prastara pot .
Mrlice so po tedanjem obicaju
se sezigali na za to .posebej dolocenem prostoru. Ostanke z grmade - sezgane ·k osti, oglje in
pepel - pa so zbrali in jih poiagali v izkopane grobne jame,
ki ·s o jih izkopali v ilovnata tla
ali pa drobec •k amen, ki se tod
mesa z ilovico. Nekateri grobovi
so bili posebej oblozeni ·s e z opeko, bolj redki ·pa t udi s kamnitimi ploscami, lki so jih prinesli
od drugo.d. Najvec grobov pa je
bilo kar preprosto vkopanih v tla
ne da bi stene jam oblagali. Sezgane kosti in oglje so ·bHe v grobu n ajveCkra:t kar na kupu ali
raztresene po vsej jami; le v
dveh .g robovih smo nasH sezgane
kosti v lonceni posodi - zari.
Po tedanjih segah so pokojnilrom dajali v grobove se stevilne
druge predmete, ki so jim ibili
popotnica V ipOSmrtno zivljenje.
Tod smo nasli najvec loncenib
posod in ·posodic najrazlicnejsih
obli!k; v nekateri:h .grobovih jib
je bilo tudi po sedem. Med njimi
so zlasti zanimive oljenke - svetilke, ki imajo imena oziroma ozrurke izdelova:lcev loncarjev. Znani sta oznaki FORTIS in OCTAVI. Izredno lepi predmeti v grobovih so bile posode iz stekla:
steklenice, vrci, vaze, skodele in
steklenicke za disave. V mnogib
grobovih so •h ili •tudi lahno ukrivljeni ·k ratki zelezni nozi, ·k i so
imeli koscene driaje. Vmes pa
je bilo tudi nekaj okrasnih predmetov tkot so zapestnice in sponke. Bolj redki pa so bill novci.
(Konec na 8. strani)

Dragocene najdbe: lonceni vrc in kroZnik iz rlmske dobe
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BRESTOV OBZORNIK

za spremembo tretje ·mesto

Letos

NA DEV ETQLESARIADI ZMAGAL MEBLO -PRED ELANOM IN BRESTOM
Tudi devete sportne igre delavcev lesne industrije i n gozdarstva
so potrdile dejstvo, da je to ena izmed najvecjih sportnlh prirditev
te vrste pri nas, velika manifestacija delavske telesne kulture, predvsem pa dokaz, da clelovne organizacije iz leta v leto posvecajo vee
skrbi organlzirani mnozicnl rekreaciji delavcev, kar je eden izmed
pomembnih dej avnikov pri razvijanju delovnih sposobnosti in pri
prizadevanjih za vecjo produktivnost dela.
Poroeali smo ze, da je hila letosnja lesariada 30. junlja in 1. julija
v sportnem parku na Kodeljevem v L jubljani. Na njej je tako kot
lanl sodelovalo 53 delovnlh organizacij z blizu 2000 sportnikov in
sportnic.
L etos je bil boj na vrhu negotov do zadnjega in izredno izenacen,
pri cemer je i mel tudi BREST vidno vlogo, saj mu je le za las usia
zmaga in je dosedanji m petim prvim, enemu drugemu in enemu
t r etjemu mestu dodal se eno tretje mesto. T ako je se vedno ostal
dalec najuspesnejsi udelezenec teh tekmovanj.

lanski rezultat, bi bile letos premoeno prve; vendar joih je veeina .kegl:ja-la moeno pod svojimi zmoznos-tmi in -tak-a je sla .po vodi vidnejsa
uvr-stitev. Pae ni'So imele svojega
dne _.. Najbotjsa med -njimi je bila
Marta Frim (178).
Vrstni red (26) : 1. Novoles 999,
2. Slovenijales - trgovina 998, 3 .
Jnles 974 . .. 5. BREST 964 itd.
EN GOL PREVEC ...
. . . vendar v nasi mrezi. Ta nesrecni g{)( je zapeeatil usodo nasih
nogometasev ze v predtekmovanju
in jim onemogoei·l, -da bi .ponovili
lanski izredni uspeh . Vcasih ima
prste vmes tu-di smola ... Vendar
so Brestu le priborili dragocenih 26
toek.
Vrstni red (44): 1. Slovenijales trgovina, 2. GUN, 3. Oprema ... 19.
BREST itd.

terih je mogoce od stevilnih 'delavlesariade. To pa ni v · nicemer znizalo·stro5kov organizaclje.
cev, ki se rekreirajo, odbrati tudi
kvalitetn*:jse _sele~~ije.
. :
·Stillisea- sindikata o delavskih
sportnih igrah so znana. Nedvomno
• let_?s Je bJia ocJ~a ~~-dJ. •zred~a
0
1
1
•zen_acenost me~ h~Jb !JS ":' • saj Je . pa je mogoce organizirati taksno
ra~llka med _PrVJm 10 sest!m le 17 · prijateljsko srecanje lesarjev sicer
tock. Tako b1 _prav lah~o b•l _zmago-_ brez blescecega ali kicastega spekvalec slehe':_~l od te _seste!!ce. :Za takla -in brez dodatnih sttoskov, veno~a. prvouvr_scenl!. pa Je znacdn~. tu- dar ob se bogatejsi vsebini (prod! JZr~dna •z~naceno~_! ~seh _nJ•hoblemski razgovor o rekreaciji v deV:•h eklp, kar Je v preJSnJih letJh odlovnih organizacijah, sk"pne kulhkovalo Brestovce.
turne prireditve in podobno).
CRNO-BELA POBUDA BRESTA
Prihodnje leto bo jubilejna - deGiede na tezaven zreb v mnogih
seta lesariada skoraj za gotovo v No·
panogah, na · nekaj nepredvidenih
vem mestu, · kjer ~o gostitelj Novoles, organizator prvega · taksnega
spodrsljajev, pa tudi precej smote,
nedvomno pomeni letosnja Brestova
stecanja. Pricakujemo, da bodo pri·
uvrstitev lep uspeh.
jazni Novornescani vnesll v ·to tek·
Prav na vrhu so bile Brestove · movanje precej svezine in nove vsebine, pa morda tudl kaksne organiekipe v tistih panogah, v katerih je
mnozicnost najbolj izrazita in v kazacijske novosti.
Levee

·a;

SAHISTI - SMOLA Z :ZREBOM
sahiste iz leta v leta spremlja
neprijazen zreb, ki jim skoraj vedno
onemogoea -uvrs·titev v final-no skupine, kamor -nedvomno sodijo. Ta-ko
so tudi letos obtlcali sred i razpredelnice ...
Vrstni red (24): 1. TM Slov. Gradec, 2. Stol, 3. Maries ... 13. BREST
itd.

Po kater o mesto gremo?
KEGLJACI TUDI LETOS ZLATI
Kegljaci ·so ponovili lanski velik1i
uspeh vn ostali -na vrhu - z veliko
prednostjo pred t ekmeci in z vekordnim iz~upick-om. Prav go-tovo je
t-o posledica stevilni,h mnozicnih
keg.l~ask i h tr.im tekmovanj .na Bres-tu
in se posebej skrbnih priprav. •Veliscek je z 257 .keglji dosegel najbol·jsi rewltat tekmovanja , med deseterico najboljsih pa sta se Zalozni-k (249) ·i•n Sega (235).
Vrstni red (44 ekip): 1. BREST
1357, 2. LIK Kocevje 1281, 3. TP
Brezice 1277 itd.
SAHISTKE PONOVILE LANSKI
USPEH
Tudi sahistke so kljub temu, da
ne tekmujejo dosti, zadrZale lan-sko
vidno uvrstitev. Ker se je iz-oblikovala stalna ekipa, bi ji ikazalo v prlhodnje tudi omed letom om{)gociti
vee tekmovanj.
Vrstni r ed (9): 1. Lesna, 2 . BREST,
3. Slovenijales trgovina itd.
NAMIZNI TENIS (ZENSKE) BRON
Nase :mlade igralke namiz:nega .tenisa se vsa ,leta, odkar je ta panoga na lesariadah, borijo za vrh.
Tudi letos so premoeno zmagale v
svoji skupirlli in ni dosti manjkalo,
da ni:so posegle tudi po z-latu. Morda prihodnje leta .. .

Vrstni red (17): 1. GG Brezice, 2.
LIP Slov. Konjice, 3 . BREST itd.
STRELKE PRISTRELJALE
TRETJE MESTO
Ceprav so strel.ke nastre·ljale nekoliko s·labSi rezultat .kat lani, so
zanesljivo ubranile lans-ko uvr·stitev.
Zaradi resnega in sistematicnega
dela so vedno zanesljive ion med naj·
boljsimi. Breda Tursic je IS 161 -krog,i doseg·la tretji najboljsi rezultat
tekmovanja .
Vrstni red (23) : 1. LIP Slov. Konjice 472, 2. Meblo 471, 3 . BREST
441 itd.
STRELCI VEDNO ZANESLJIVI
IN SOLIDNI
lzenaeena in vedno zanesljiva ekipa strelcev nas -nikoli ne razocara.
S •stan-darrlnim• rezul,tatom so :vedno pri :vrhu i.n le malo je manj-kalo,
da bi tudi letos skupaj s stJrel-kami
osvojili pakal Strel·ske zveze Sloveni'j e. Nedvomno •je to posledica rednega dela in tekmovanj eez vse leta . Letos je hil najboljsi :posameznik med nasimi -Kebe (171).
Vrstni red (38): 1. GG Postojna
872, 2. Stol 852, 3. Meblo 836 .. . 5.
BREST 822 itd.
KEGLJACICE NEKOLIKO
RAZOCARALE
Od kegljaeic smo prieakovalti nekoliko vee. Ce bi recimo nakegljale

MOSKI NAMIZNI TENIS NAZADOVANJE
Nasima igralcema namiznega tenisa je zreb izbral izjemno tezko
skupi-no in sta po prieakovanji-h koneala ze v predtekmovanju, eeprav
sta bi·la v igri s Stolom precej bhizu
zmage, kar bi ju uvrstilo kar -na
9. mesto.
Vrstni red (27): 1. Javor. 2. Lesnina, 3. Meblo ... 17. B·REST itd.
NEVERJETNA SMOLA BALINARJEV
Bal·i-narjl res ni.so imeli sreee. V
zelo tezki skupini so sicer premagali lans,ke zmagovalce Stil iz Kopra, vendar izgubi-li z Me:bl-om s prevellko razli•ko. Tako so -bill ob istem
stevilu toG-k v skupini zadnji, z dvema •puntoma· vee pa bi lah:ko bil-i
prvi.
Vrstni red (24) : 1. GG Postojna,
2. Krasoprema, 3. Javor . . . 20.
BREST itd.
PRI ODBOJKARJIH - NIC NOVEGA
Zaradi slabih :priprav in muhastega zreba .(;t.udi oni so bill v skupini
z .lanskim in ·let-osnjim zmagovalcem)
od odbojkarjev -nismo prevec pr.icakovali. T~k-o je tudi •bilo: .dva poraza in slovo od tekmovanja. Razve-seljivo je le, da so pokaza li boljso in
bol~ bor.beno igro <kat pretekli dve
let!.
Vrstni red (22): 1. GG Bled, 2.
Novoles, 3. Maries . . . 17. BREST
itd.
KAJ JE Z ODBOJKARICAMI?
lenska odbojkarska ekipa nas je
v :preteklih ·l etih ·nekajkrat prijetno
razveseli-la, -sedaj pa je odsla po
stopinjah svoj.ih moskih tovarisev.
Nedvomno bo .potrebo tej sekciji v
prihodnje posvetiti vee pozor-no-s ti.
Brez prlprav in p-r ijateljskih sreeanj
med letom -pae ne gre . ..
Vrstni red (10): 1. GUN, 2. Lesna,
3. Maries . .. 10. BREST.

Od na~ih kegl jacic smo vee pricakova1i
terih redno vadijo in tekmujejo cez
vse Ieto. Pri dnu pa so bile tiste
panoge, v katerih je premalo sistematicnega in organiziranega dela,
kjer ni mnozicnosti in tekmovanj
med letom.
Zato bo potrebno v prihodnje zastaviti mnozicno rekreacijo tudi v
teh panogah, organizarati vee tek·
movanj med temeljnimi organizacijami in z drugimi delovnimi organizacijami. Tako bo moe izoblikovati
kvalitetnejse selekcije tudi v teh
sportnih zvrsteh.
Nedvomno Brestovi uspehi potrjujejo njegovo pravilno zastavljeno
organizacijo rekreacije delavcev. Leta mora postati nepogresljiv spremljevalec delavcev ob delu, mnozicnost pa bo rodila tudi tekmovalne
uspehe.
KAKO V PRIHODNJE?
letosnja lesariada se je omejila
zgolj na tekmovalni del - ob rutinski organizaciji - brez slavnostne
otvoritve in pridiha prisrcnega vsakoletnega prij ateljskega sreeanja lesarjev, kar je bilo znacilno za prve

KDO JE ZMAGOVALEC?
Tekmovanja so se iztekla in vse
je cakalo odgovor na vprasanje, kdo
je zmagovalec, saj je bilo konkurentov za vrh toliko kot se nikoli
doslej.
Svecana razglasitev rezultatov:
ELAN je novo ime med zmagovalci,
BREST odlicen tretii z malenkostnim zaostankom! lskreno veselje v
Elanovem taboru .. .
:Ze flaslednji dan pa se je izkazalo, da je bil skupni sestevek napa·
cen. Elanovci bodo morali najdragocenejsi pokal, ki so ga dobili na
slovesnosti in se ga tako veselili,
poslati v Novo Gorico _.. Neodpustljiv spodrsljaj organizatorjev!
Sicer pa je bilo tudi letos malo
bistvenih pr.emikov v prvi deseterici. Znova so bile med najboljsimi
vecje delovne organizacije, ki posvecajo posebno skrb organizirani
mnozicni rekreaciji delavcev in v ka-

M ladi i gralki namiznega tenisa obetata
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to eke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.

MEBLO Nova Gorica
ELAN Begunje
BREST Cerknica
SLOVENIJALES - trg., Lj.
STOL Kamnik
MARLES Maribor
JELOVICA Skofja Loka
LESNA Slovenj Gradec
NOVOLES Novo mesto
Kll logatec ·
GG Postojna
LIP Slovenske· Konjice
JAVOR Pivka
OPREMA l zola
TM Slov. Gradec
LIKO Vrhnika
LESNINA Ljubljana
GUN Nazarje
SAVINJA Celje
TP Brezice
LIP Bled
LESONIT II. Bistrica
GG Bled
INLES Ribnica
ALPLES. ~elezniki

(Uvrscenih 53 ekip)

219
216
214
205
204
202
181
171
170
154
151
146
. 140
138
125
123
122
119
10'8
. 106
.10.5
103
101
101
93
itd.

Pri malem nogometu je vsaka. poteza ~e kako pomembna -
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Dovolj pazimo nase?
Kaksen je sport za starejse?
V prejsnjem sestavku s-mo ugotovili, da je hoja v naravi ena
izmed osnovnih in najbolj primernih rekreacijskih dejavnosti
starejsih. Zato homo opisali najustreznejsi nacin hoje ter povedai}i nekaj o .spretnosti in okretnosti v kasnejsih •l etih.
Ko se navadimo na vsakdanjo
hojo po svezem zraku (na delo
hodimo pes, ce je pot qJrimerna),
zacnemo po malem z daljs imi ikoraki. Kratek •k orak je znamenje
staranja, nazadovanja in pesanja! Z .g~ba'lnimi spremembami v
hoji (daljosi koraik, hitrejsi tern·
iJO, hoja navkreher in navzdol)
nadaljujemo ta:ko dolgo, da lahko
hrez tezav tudi poskakujemo in
po maol.em tecemo. Zdravniki priporocajo poleg obicajne hoje v
naravi tudi nekaj minut zelo hitre hoje. Tempo hoje naj hi bil
tak, da se zvga stevilo sronih
utr~pov za 50 ods-totkov. Vsak
dan bi morah zelo hitro hoditi
vsaj tri minute in torej ni dovolj
samo obicajna hoja v naravi.
Zivahna hoja pa naj nam pomeni pripra'Vo na zahtevnejse
obli'ke sportne rekreacije - pomeni naj -nam •p ot do teka in do

POLHARSKI M UZEJ
ZA OBISKOVALCE
PolhaTSiko drustvo JAVORNIK
Lipsenj .sporoca, da je .polhars:ki
omuzej na Lipsenju st. 41 (zaselek
Goricice) spet odprt za ohiskovalce in sicer vsako nedeljo od
10. do 18. ure - ta cas velja od
1. septembra - odtlej pa do 1.
novembra pa je odprt ob nedeljah od 10. do 16. ure. Tudi izven
tega casa je obisk mogoe za skupine nad deset obiskovalcev, vendar se morajo vnaprej prijaviti
prl tov. Viktorju Smerduju na
Lipsenju.
Ta zanimiva razstava je urejena v skoraj 260 let stari •k meeki
hiSi. V sora7Jmerno majhnm cprostorih si<rusa ohiskovalcu predstaviti polha, znacilnega prehivalca notranjsk:ih gozdov, lov na
polhe nekdaj in danes ter koristi
lova na polhe v ohdohjih, ko je
hi! .Je-ta mocno razsirjen.
IZ KNJIGE VTISOV OB
OBISK.IH POLHARSKE
MUZEJSKE ZBI-RKE
- Vsa pohvala ljuhiteljem polharskih ohicajev! Pripravili so
nam sicer skromen, a vreden pomni·k, ki naj zanj zvedo ne samo

PRETEKLOST
SE RAZKRIVA
(Na'<ia-ljevanje s 6. s.trani)
Po nekaterih znacilnih predmetih lahko sklepamo, da so na
grobiSeu zaceli pokopavati najhrle ze pod •k onec 1. stoletja ·p red
nasim .Stetjem, pokopavali pa .so
se v 2. stoletju po nasem .s tetju.
Bogastvo predmetov v grohovih
nam govori o sorazmemi hlaginji
prebival<:ev anticne naselhine v
Cerknici. 1-zkopanine, ki smo jih
uspeli iztrgati zemlji in jih tako
ohraniti za jutriSnji dan, so neizbrisen dokaz clovekovega bivanja in ustvarjanja izpr.e d dva tisoe let na obrabju CerkniSkega
jezera, ki je ze takrat s svojimi
naxavnimi lepotami privlacevalo
cloveka.
Odkrite najdhe so za enkrat
shranjene v muzejski:h prostori:h,
okjer .Ca1kajo na postopno ohnavljanje in ·k onzerviranje, saj so
precej po5kodovane. Po koncni
obdelavi pa bodo <pripravljene in
dostopne sirsi javnosti. Svoje dokoncno mesro pa bi v prihodnje
morale dohiti v kraju, -kjer so hiIe odkrite, se cpravi, v Cerknici,
kjer bi na ·k raju samem najbolj
zgovorno pricale o bogati lkulturni preteklosti kraja. M. Urleb

drugih cikJicnih telesnih vaj, ki
zahtevajo velik preto:k kisika. Ne
smemo poza~biti , da so za ozilje,
posehno za ohranjevanje iilic
lasnic najholj-se tiste vaje vzdrzlji·v osti, pri katerih pride do dovolj dolgo trajajocega in temeljitega pre<krvav•l jenja vseh misicnih vlaken. Kdor te vaje zanemarja, je sam kriv Q:a odmiranje
kapi!lar; njegove misice postajajo
z leti na pol ID.l'rve, oker so s amo
se delno prekrvavljene, noge postajajo teZke in hladne. S temi
vajami pa preprefujemo v sedanjem casu eno izmed najbolj pogostih srtnih obclenj - infar.kt
in seveeda tudi druge holezni
srca in ozilja.
Mladi ljudje se lahk:o lotijo
najtezjih in najbolj zahtevnib
sportnih panog; starej·si.m in ..starim pa priporocamo lafje obre·
menitve - ne hitrega te!ka na
krat.ke razdalje in tudi ne tekmovanja v ·s kakanj.u, pac pa vee ho·
je in hoji podabnih .§portov (pia·
ninstvo, S.portno orientiranje,
golf, nabiranje gozdnih sadezev
in podobno). Nogomet je tekalna
igra, p-rimerna za osehe do stiri·
desetega leta, v letih staranja pa
igramo raje odbojk:o, kegljamo

odrasli, ampak in predvsem na·
SALA MESECA
sa mladina. Ni zanemariti tudi
FOTOGRAFIJA NALEV1 PRAVturisticnih vrednot polharske
ZAPRAV NI ~ALA, KAJTI MED·
7lhirke tu, na Lipsenju, ob edin·
VED JE JULIJA ZELO ZARES
stvenem .Cerkniskem jezer.u!
OBISKAL JELKO V BEGUNJAH.
- Vesel sem, da je se mnogo
NA GORNJEM DELU POSNET!judi, ki spost:ujejo naso staro·
KA JE STARA KOTLOVNICA NA
svetnost. ·Cestitam vam k vasemu
JELKI, SPODAJ PA SO ODTISI
uspesnemu delu!
MEDVEDJIH ~AP.
KER SO SE BRALCI NEDAV- Mi smo zelo majhni, hodi·
mo v 1. r azred. Tukaj smo se ve·
NO LEPO ODZVALI NA NA~E
POVABILO, NAJ PRISPEVAJO
Hko naucHi. Se holj bomo ljubili
SVOJE DUHOVITE PODPISE K
Notranjsko.
SLIKI, JIH TUDI TA MESEC
- Lepprimerentuziazma, vo.lje
PROSIMO, NAJ CIMBOLJ DUin povezanosti z zemljo, iz katere
HOVITO ODGOVORE NA ZANIizhajamo Slovenci - vsekakor
MIVO VPRASANJE, KAJ JE MEvredno posnemanja!
DVED
PRAVZAPRAV ISKAL NA
- Zelo sem bil vesel, ko sem
JELKI. ODGOVORE NAJ PO~
stopil v prelepo kmecko hiSo, v
LJEJO
NAJKASNEJE
DO
kateri .sem od zacudenja obsta!;
VKLJUcNO 24. AVGUSTA.
zagledal sem zelo zanimive stvaNekaj najbolj§ib odgovorov hori iz ·p olharstva. Spraseval sem
mo objavili, najholj duhovitega
se, kdo in kdaj je te prelepe stvapa nagradili s knjigo iz zbirke
ri z:bral in jih tako lepo namestil.
HUMOR,
ki ji bo posvetilo nariPogledai sem si vse stvari in mi
sal
znani
karlkaturist Bozo Kos.
je ostal spomin, da bi 5e mnogo·
krat moral obiskati ta prelepi
notranjski polharski muzej. Najveeja .Cast clanom polharskega
NAMESTO SALE TA-LE:
drustva!
- Zanimivo, izvirno, lepo in
Iz sklepov skiupscine SIS za gozdarstvo notranjskega goz·d no
pristno urejeno, vredno ·posehej
gospodarSik:ega obmocja:
za zanamce!
» ••. potreben je vecji odstrel zenskega spola in malo vecji odstrel
- Navduseni smo nad imenit- zrelih kosut. Pred.lagani odstrel se poveca za 20 odstotkov .«
no pripravljeno polharsko zhir· (Dolgorocno bo treha odpreti za 20 odsto·t kov vee novih delovnih
mest.)
ko, za •katero je bilo potrehno
prav gotovo veliko navdusenja in
dobre volje med clani po1hars·ke·
ga drustva »J avornik« in tudi,
tako ka.Ze, med domacini.
- Cestitamo clanom polhar·
skega drustva »Javornik« za pri·
3. 8. ob 20. uri - ameriski western BUCH CASSIDI IN KID.
zadevno in hogato urejeno raz·
5. 8. ob 20. uri in 6. 8. ob 16. uri - ameriSka .komedija ARTIST! IN
stavo, ki je nekaj enkratnega v
MODELL
nasih >k rajih .. .
6. 8. ob 20. uri - francoski op ustolovski film VIJOLICASTI TAKSI.
- Majhna, toda zelo simpatic7. 8. ob 17. in 20. uri- a;meri§ki pustolovski film TARZAN IN AMAna zbirka!
ZONKE.
- Vse ,priznanje in obCudova10. 8. oh 20. uri - ameriska kriminalka PAST ZA NEVIDNEGA.
nje clanom polharskega drustva
12. 8. oh 20. uri in 13. 8. ob 16. uri - ameriSka ·k omedija KINO ZA
»J avonrik«. Naj bi Slovenci vedGROS.
no imeli cimvec tako postenih,
13. 8. ob 20. uri - francoska ljubezenska drama ZIVLJ.ENJE SE
pozrtvovalnih in pokoncnih ljudi!
PRICNE DVAKRAT.
14. 8. oh 20. uri - arrneriski zabavni film NOROST DICKA IN JANE.
17. 8. ob 20. uri - hrazi.lska drama OTALIJA IZ BAHIE.
19. 8. ob 20. uri in 20. 8. ob 16. uri - ameriSka komedija STAN IN
OLIO V TUJSKI LEGIJI.
BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne
20. 8. ob 20. uri - ameriSki western V KLANCU NEVADE.
21. 8. ob 20. uri- ameri~ka ljubezenska komedija LJUBI ME, LILY!
altupnostl Brest Cerlmlca n . sol. o . Glavnl
lD odflovorul urednlk Bolo LEVEC. Ureja
24. 8. ob 20. uri - ameriSki western KOCKA JE ·PADLA.
26. 8. ob 20. uri in 27. 8. oh 16. uri - 5panska melodrama PRODAurednllld odbor: Pranjo GAGULA, Vojko
JALKA VIJOLIC.
IIAJlMEL, Mate JAKOVAC, Bo!o LEVEC,
DaD!Jo MLlNAR, Leopold OBLAK, Jane:r
27. 8. ob 20. uri - ameriSka ljubezenska drama JESENJA
OPEKA, Tomal STROHSACK, Andrej SE·
28. 8. ob 20. uri - ameriska kriminalka VECNI ALIBI VICKA DAGA, Mlha SEPEC, Franc TRUDEN, %en!
KINA.
ZEMLJAK lD VJ.ktor :tNIDARSIC. Foto:
31. 8. oh 20. uxi - ameriSka satira KRINKA.

-.-

FILMI V AVGUSTU

Jole AKRLJ. Ttska 2:elemUka tlskama v
Ljubljanl. Naklada 2800 izvodov.

Glasilo sodi med pro.i zvode iz 7. to~kc
prvega odstavka 36. ~lena zakona o obdav·
~vanju proizvodov in storitcv v prometu,
za katere se ne pla~uje temeljni davek od
prometa proizvodov (mnenje sekretarlata
za infonniranje izvrlnega sveta SR Slovenlje U . 421-tm z doe 24. oktobra 1974).

V avgustu bo Kino Cerknica slavil 30-letnico svojega deJa. K.rajevni
ljudski odhor Cerknica je namrec 24. avgusta 1948 ustanovil podjetje s statusom pravne osebe.
V dneb od 24. do 28. avgusta bo torej jubilejni teden. Obiskovalci
bodo ob nakupu vstopnice dobili jubilejno znacko. Znacke so v zlati,
srebrni, hronasti, rdeci in zeleni izvedbi in predstavljajo barvno serijo. Redni ohiskovalec bo imel moinost zbrati serijo.
Letno si ogleda filmske predstave okrog 45.000 obiskovalcev, ki
lahko vidjo 220 filmov v 280 predstavah.

in halinamo, saj sta ma:ksimalna
misicna moe in hitrost s tvar mladosti - odlika starejsih pa je v
vzddlji.vos·t i in preudarnosti.
Kaj pa spretnost in okretnost?
· Sportna rekreacija za odrasle
in starejse osebe ne bi bila po
polna, ce bi bile v op rogramu sa·
mo atktivnosti za notranje organe, za miSice in sklepe. Kolikor
tolllko je potrebno skrbeti tudi za
ohranjevanje spretnosti in okretnosti. Kakor je hoja pomembna za
vsa ohdohja zivljenja, velja to
tudi za igre. Ne moxemo si zamisliti idealne rekreacije hrez sport·
nih iger in nj<im podohnih dejavnosti. Ce je stiridesetletnik ·V formi. lahko ohranja svojo sposob·
nost hitrega reagiranja in iznajd·
ljivosti v raznih situacijah z igra·
njem odhojke. »Odbojka je nasa
najljubSa igra,« je izjavil 86-letni
profesor, vodnik starejsih clanov
v marihorskem »Partizanu<<.
Tudi alpsko smucanje je pri·
-mern~ dejavnost za ohranjevanje
okretnos ti. Nekateri igrajo tenis
do visolke starosti. Tis tim, >ki so
tezji (rejeni), prilporocajo zdraov·
ni'ki sport:ne aktivnosti leze in
sede: p!a;vanje, kolesarjenje, colnarjenje in podohno. 0 ·s portnih
igrah je znano, da niso pomemb·
ne samo ikot vaje za spretnost,
okretnost, natanonost, ravnotezje
in reagiranje, otem'VeC so tudi raz·
vedrilo. Clovek je predvsem dusevno in di1uf heno :bitje - sport
in igre mu 'pomenijo tudi razvedxilo, sprostitev, potrjevanje samega sebe ter sem pa tja tudi
pustolOIV'Scino. Za vitalnost cloveka je njegov duh - »-mens
sana« prav tako odlocilnega po·
mena kakor njegovo telesno
zdravje.
Nacelo zmemosti
Glede intenzivnosti vadenja po·
znamo nekaj splosnih naeel najbolj pomemhno je vsekakor
na.Celo zmernosti. Nit ne sme
zdravju . skodovati. Ciom starejsi
je Clovek, tembalj naj bo zmeren
pri sportu, pa tudi pri delu, IYLi·
vanju ·h rane, pijace in poZivil. Po·
navljamo: za starostnike niso
primerne taiksne telesne vaje, pri
katerih gre za ·kar najveeje na·
prezanje, ek19plozivno m iSicno
moe, .z addevanje sape ali pa za
zahtevnejse skake. Nepr1merne
so tudi taksne telesne vaje, pri
katerih je verjetnost padcev in
po~kodh v starosti so zazdra·
vitvene 9posohnosti organizma
vse slahse. Znani so sicer prime·
ri, ko stari ljudje tekmujejo na
primer v .teku na dolge proge ali
v smucarskem maratonu, vendar
misli:mo, da to ne sodi na pod·
roeje zdravstveno ugodne sportne
rekreacije.
Ker za vadbo starejsih se ni·
mamo znanstveno dognanih normativov, se moramo ravnati po
oboutku: ce se med vadbo, po
vadbi a'li naslednjega dne slaobo
pocutimo, ce nas ne mika spet
na igrisce, v vodo, telovadnico ali
na goro, je to .znamenje, da s-mo
pretiravali. Pretiravanje pa je
s:kod[iivo in je zato ciljem sportne rekreacije nasprotno.
P. KOVSCA

NASI UPOKOJENCI
24. junija je odsel iz nase te·
meljne organizacije dolgoletni de·
!avec Franc Urb. V Tovarni lesnih izdelkov je bil zaposlen vse
od rreta 1962 kot delavec na delovnem mestu direktor temeljne
organizacije, s katerega je tudi
odsel v zasluzeni pokoj.
FranciSka K.lancar Je bila za·
poslena v Tovarni lesmh izdelkov
Stari trg od leta 1972 in sicer na
delovnem mestu rocno brusenje
!aka, od koder je odsla tudi v
pokoj.
Ana Hitij je odsla v pokoj 6. julija. v nasi temeljni organizaciji
je hila zapos!ena od leta 1967.
Zvecine je delala na delovnem
mest:u brusenje ·laka, s katerega
je odsla tudi v pokoj .
Delovna s·kupnost
TOZD TLI Stari trg

