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lasilo delovne sku

PriCakojemo Zivaben
SE DOSTI NALOG IN DELA 08 URESNICEVANJU ZAKONA 0 ZDRUZENEM DELU V NASI DELOVNI ORGANIZACIJI
Pocitnice so za nami. V roke smo spet vzeli program za izvajanje
doloeil zakona o zdruzenem delu in ugotovili, da je ostalo se precej
nalog, ki jim moramo do »Strogo« postavljenega roka - 11. decembra - postaviti piko na i. Na kratko povedano: v vsej delovni orga.
nizaciji moramo do omenjenega roka sprejeti 31 samoupravnih
splosnih aktov - ali drugace: vsaka temeljna organizacija in delovna skupnost 3 Iastne in 4 skupne - vse z referendumom.
Naj nekoliko obrazlollmo to zares veliko stevil.ko, .ki je pri najboljsi volji ne moremo zmanjsati, ker so vsi akti, razen enega, potrebni
za vpis sprememb v organiziranju delovne organizacije v sodni register oziroma so kot obvezni predpisani z zakonom.
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
0 SPREMEMBAH V ORGANIZIRANJU DELOVNE ORGANIZA·
CIJE bo kratek akt, ki bo povzel
histvene. sprememhe v organiziranju celotnega BRESTA. Gre za
vrsto odloeitev, .ki so samoupravno ze zastavljene in za nekatere
zadeve, ki so s tern ozko v zvezi.
Da hi osveZili spomin in da bi
laie razumeli pomen ostailh aktov, si oglejmo v cern so omenjene spremembe:
Poleg dosedanjih sestih temeljnih organizacij se oblikujeta se
dve: TOZD TAPETNISTVO in
TOZD PRODAJA. Pri tern mora
hiti v samoupravnem sporazumu,
ki ga bodo sprejemale vse temeljne organizacije BRESTA,
jasno zapisano, iz katerih delov
dosedanje organiziranosti nastajata obe temeljni organizaciji.
Verno, da v praksi ze poslujeta
dokaj samostojno in d a je bil v

zvezi s TOZD PRODAJA ze
opravljen referendum, zato lah·
ko pricakujemo brez vecjih zapletov soglasno potrditev vseh,
ki homo o tern odloeali.
Znano nam je tudi ze, da bo
TOZD
TAPETNISTVO
poleg
proizvodnje oblazinjenega pohistva tudi v prihodnje izdelovala
izdelke iz umetnih mas.
TOZD PRODAJA pa se organizira za prodajo vseh izdelkov in
storitev delovne organizacije;
stranske dejavnosti pa bodo se:
maloprodaja, nakladanje, razkladanje in skladiScenje blaga ter
storitve tovor.nega cestnega pre·
voza.
Po izvedbi predlagane organiziranosti naj bi torej BREST v prihodnjem letu 1979 imel osem temeljnih organizacij in delovno
skupnost Skupnih dejavnosti.
Iz omenjenih sprememb izhaja potreba o ureditvi vprasanj

Rekonstrukcija v Tovarni pohistva Cerknica je v polnem teku

glede razdelitve premozenja med
dosedanjimi in .na novo organiziranima temeljnima organizacija·
rna. Taka razdelitev je ukrep proti morebitnim kasnejsim sporom.
Pravica oziroma doiZnost razdeIitve premozenja pa temelji na
nacelih druzbene lastnine, pravice do udelezbe na minulem delu
in na samostojnosti temeljnih organizacij oziroma na pravici deIavcev do organiziranja temeljne
organizacije. Zato bodo vse temeljne organizacije oblikovale
SAMOUPRAVNI SPORAZUM 0
RAZPOREDITVI SREDSTEV,
PRAVIC IN OBVEZNOSTI.
Ker smo ze zaceli s skupnimi
samoupravnimi sporazumi, naj
opiSemo se ostala dva:
SAMOUPRAVNI SPORAZUM 0
ZDRUZITVI V DELOVNO ORGANIZACIJO, .ki je bil sprejet decembra 197-3 in ze petkrat spreminjan, bo moral zaradi ze omenjenih sprememb doZiveti svoj
cistopis. Poseben poudarek bo
poleg .novih temeljnih organizacij dan tudi zunanjetrgovinskemu poslovanju. Spremembe, ceprav ne odlocilne, se kaiejo tudi
pri poglavJih, .ki urejajo sestavo,
oblikovanje in pristojnosti organov oziroma drugih nacinov odIocanja. Napisane so posebne
teze, ki bodo lahko vodic za jav-

no razpravo o teh pogosto zapletenih vprasanjih.
Ker je samouprav.ni sporazum
o zdruZitvi v delovno organizaci·
jo temeljni akt skupnega poslovanja in ostalega soZitja vseh temeljnih organizacij, naj zato nudi
izhodiSea v ta namen. Zaradi tega
bo, ce bo koncept akta potrjen,
opustil vrsto nepotrebnih podrobnosti, ki so ze urejene v sa·
mem zakonu o zdruzenem delu
ali pa v drugih samoupravnlh
splosnil1 aktih skupnega pomena
za vse temeljne organizacije.
V glavnem velja pravkar zapisano tudi za STATUT DELOVNE
ORGANIZACIJE. Tudi ta skupni
akt vseh temeljnih organizacij
bo moral odraiati sprememhe v
organiziranju delovne organizacije in gotovo opustiti vrsto podrobnosti, ki so po novem ze urejene z zakonom (tako na primer
o organiziranju TOZD in o izlocitvi iz delovne or ganizacije in
podobno). Nesporno je, da gre za
pretemo organizacijsko urejevalni akt, sama vsebina akta pa je
pri teoretikih in praktikih se dokaj pestro in razlicno pojmovana. Gotovo gre za samoupravni
.splosni akt, ki je izveden iz samoupravnega sporazuma o zdruZitvi v delovno organizacijo in iz
predpisov, urejati pa mora
predvsem organizacijsko-tehnic·
na samoupravna vprasanja. Zato
je statut akt, ki se ga lahko
sprejme tudi po sklenitvi samoupravnega sporazuma o zdruZitvi
v delovno organizacijo, vendar
najkasneje v sestih mesecih od
njegove sldenitve.
V grobem smo si ogledali
skupne samouprav.ne splosne akte »letosnje jeseni«. Omenili
smo, da bo vsaka temeljna organizacija in prav tako delovna
skupnost skupnih dejavnosti
sprejela tudi po tri »svoje« samoupravne splosne akte. Poizkusimo zapisati nekaj vrstic o vsakem izmed njih, da bi laie dojeli
njihovo vsebino in oblikovali morebitne pripombe k osuutkom.
SAMOUPRAVNI SPORAZUM 0
ZDRUZEVANJU DELA DELAVCEV V TEMELJNI ORGANIZACIJI (oziroma v delovni skupnosti) je nov akt. Tudi vsebina tega
sporazuma je v zakonu o zdruzenem delu skopo opisana. Poudarjeno pa je, da >>vsebuje dejavnosti temeljne organizacije in
osnove za ·urejanje druZbeno-ekonomskih razmerij v temeljni organizaciji zlasti pri odlocanju o
sredstvih, razporejanju dohodka
in cistega dohodka, pri delitvi
sredstev za osebne dohodke in
pri delovnem razmerju, kakor
tudi razloge za zdruZevanje dela
in sredstev v delovno organizacijo in obvescanje delavcev«.
Znano je, da je omenjene zadeve doslej urejal delno statut te·

meljne organizacije, delno pa
drugi samoupravni splosni akti.
V gradivu, iz katerega bomo oblikovali predlog sporazuma, smo
poizkusili strniti dosedanje ugotovitve in stalisca oziroma smernice sindikata ter objektivne danosti v BRESTOVIH temeljnih
organizacijah, kolikor so znane.
V javni razpravi bo potrebno, da
bodo delavci posamezne temeljne
organizacije oziroma delovne
skupnosti opozorili na zadeve, ki
so slabo »zadete« in na morebitn e druge znacilnosti, ki bi jib
kazalo pri njih posebej urediti
oziroma poudariti.
Podobno, kot smo zapisali za
statut delovne organizacije, velja
tudi za STATUT TEMELJNE ORGANIZACIJE, le da je vsebina
tega akta v zakonu o zdruienem
delu nekoliko bolj opredeljena.
V primerjavi z dosedanjimi statuti temeljnih organizacij v njih
ne bo sploS.no opredeljenih dolZnosti in pravic delavcev, ker bo
le-te vseboval samoupravni sporazum o zdruZevanju dela delavcev. Vee pa bo v statutih urejenega v zvezi s postopki in z nacini samoupravnega odloeanja, bodisi osebnega bodisi v okviru organov.
Doslej omenjeni akti so organizacijsko-konstitutivnega znacaja. SluZijo za ureditev organiziranega poslovanja in predvsem
tudi samoupravnega poloiaja delavcev. Ker jim daje zakon tako
velik pomen, so osnova za vpis
(sprememb) v sodni register torej povsem obvezni.
.
Zakon o zdruZenem delu in republiski zakon o delovnih razmerjih sta posegla tudi v dosedanjo urejenost na tern podroeju. 0 tem smo ze pisali. Povemo
naj le, da je treba do 11. decembra spremeniti v vsaki temeljni
organizaciji (in v skupnih dejavnostih) tudi SAMOUPRAVNE
SPORAZUME 0 MEDSEBOJNIH
RAZMERJIH DELAVCEV.
Z. Zabukovec

IZ VSEBINE:
Predkongresna dejavnost sindikata • Brest in lesna industrija • Brestov salon pohistva
tudi v Sarajevu • 0 tapetnistvu
tokrat drugace • Sindikati vceraj, danes, jutri . 0 prihodnosti stanovanjske zadruge •
Vzpon cerkniske kosarke e Nase nove rubrike • Priloga OBZORNIK ZA OBCANE
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Predkongresna dejavnost sindikata
Cas kongresa Zveze sindikatov Slovenije, ki bo 25. in 26. oktobra v
Mariboru, se bitro bliZa. Kljub nenehni aktivnosti osnovnib organizaclj, vodstev, organov in clanstva nasploh, je ostalo za ta cas ~e
veliko nere~enih nalog, ki so povezane z delom kongresa, pa tudi
nalog splosnega znacaja. Za resevanje slednjlli poskusamo izkoristiti
predkongresno dejavnost, saj vemo, da pripravljenost za delo po
osnovnih organizacijah v zadnjem casu raste.
VISako okolje, pa tudi o11ganizacija sindikata ima :svoja posebna
vprasanja, 'k i jib .resujej9 na razlicne nacine, venda.r v skladu z
dogovorjenimi .naceli in interesi
sirse dru2be ter v zadovoljstvo
posame:z.ni'kov. Poznati ·pa velja
tudi skupne naloge, ki stoje pred
nami, ce hocemo doseCi enotnost
in -ucinkovitost ter docakati kongres pdpravljeni.
Sklic skupscine obcins·k e organizacije Zveze sindi·katov in volitve novih organ.ov, delegatov za
kongrese ter evidentiranje delegatov republiS'kih organov, to so
naloge, ki smo jib ze opravili. Do
konca septembra pa moramo v
skladu s sindi'kalnim statutom
in ·s prejetimi odlocitvami ustanoviti se dva obCinska odbora
sindikatov in sicer odbor gozdarstva in lesarstva ter odbor proizvodnje in predelave •kovin. Na
medobcinSiki ravni pa je potrebno oblikovati novi medobCi.ns·k i
svet s sedezem v Postojni.
Se bolj J<:ot organizacijske zadeve 'Pa je pomembna vsebina nasega delovanja. Pri tern je po~rebno ternelj1ti na analiza,h zastavljenih ·progmmov. Vsa vodstva osnovnih organizacij morajo

zato temelji'to pregledati, kako
uresnicujejo naloge, ·ki so jih zastavili v delovnih nacrtih in ugotoviti, katere niso opravljene. Ob
tern je potrebna dob.rSna rnera
kriticnOSoti, sprejeti zakljucki pa
na1 bodo dovolj neposredni in
jasni, hrez •posplosevanja.
DolZnosti izvdnih odborov
sindikalnih organizacij so v tern
casu tudi, da V SVOJih okoljih
vzpodbude razprave o uresnicevanju zakona o zdruzenem delu,
se zlasti ob clenu 660, ki govori 0
ustkladitvi samoupravnih spo.razumov in d.rugih alktov z zakonom.
Zarad1 priblizevanja zahtevanih
rokov se je ob tej analizi potr ebno zelo kol'l!Metno dogovoriti,
kdo in J<:daj je dolzan posamezne
naloge opraviti. Seveda pa ne bo
dovolj iZJpolniti samo formalne
zahteve, temvee je naloga sindi•kaota, ugotoviti kje in koliko so se
okrepili socialistiC.n.i samo.upravni odnosi in okje gre samo za staTe odnose v novi obleki.
Osnutki dokumerrtov devetega
kongresa slovens-kih sindi:katov so
ze dal:i casa v razpr avi po osnovnih o.rganizacijah. Zbirajo se pripombe na gradivo, ~e posebej pa

Nova organiziranost Zveze
komunistov na Brestu
Sklepi in stalisca obeh letosnjili kongresov Zveze komun.istov terjajo nove napore v organizacijski, idejn.i in kadTOvski
krepitvi organizacije, tako da bo
Zveza :komunistov soposobna tudi
v prihodnje uveljavljati vlogo vodilne idejnQ-Jpoliticne sile pri ~a
ditvi samoupravne socialisticne
druibe. Na podlagi statutarnih
doloeil in kongresnih usmeritev
je obcinS'kal konferenca Zveze
komunistov s prejela dopolnitve
in spremeiillbe v organiziranosti
obcinske orga'llizaci.ie.
Poudarjena je vloga osnovne
organizacije kot temeljne oblike
organiziranja komunistov. Osnovne organizacije se o.rganizirajo v
vseh TOZD in delovnih ISkUipnOstih ob .pogoju, da :so v TOZD
zaposleni in v osnovni organizaciji Zvea.e komunistov organizirani najmanj trije clani. Tako
imamo na Brestu organizacije
Zveze 1komunistov v vseh TOZD
in v delovni sk.upnosti Skupnih
dejavnosti. Ustanov1jeni sta novi
osnovni organizaciji v Tovarni
tapetniskih izdelkov Podskrajnik
in v Prodaji.
Z novo organiziTanostjo bodo
od:pravljene vse vmesne oblike
organiziranja med osnovno organizacijo in organi obcinske organizacije ZKS. S .statutarno dopolnitvijo je na Bres~u ukinjena
tovarni·s ka konferenca in njen
komite.
OdloCilnega pomena za 1dejnopoliticno in aikcijsko vlogo Zveze
komunistov je samostojno, odgovorno in ustvarjalno delo
osnovne organizacije 'hveze komunistov.
Ob ukinitvi vmesnih oblik ·povezovanja ·Se odpira V'rsta vprasanj, kot na :primer, ka:ko se bomo v -prlhodnje povezovali, kdo
naj bo pobudnik akcij in podobno. V na·~i delovni orgamzaciji,
pa tudi v drugih organizacijah
in skupnootih :SO dolZne vse
osnovne organizacije Zveze komunistov ter obOinS'ka konferenca prek svojih organov sklicevati
in ailctivirati komuniste z ·r<ru.icnimi oblikami idejno·politicnega
in akcijskega povezovanja. Za
doloeene ob-like delovanja .k omunistov se lahko stalno ali obcasno zadolZi tlane obcinske ko.nference ali komite ja obcinske konference.

Posvetovanja, tematske ikonference in d-ruge oblike povezovanja moramo organizirati povsod,
kjer ISe pojavljaj.o neresenadrufbena vpra~anja in je potrebna
enotna akcija Zveze komunistov.
Povezovanje bo potrebno tudi v
prihodnje in sicer takrat, ko
bodo pred nami 'Vprasanja, ki zadevajo vee osnovnih organizacij.
neresena vprasanja v vee TOZD
a li v delovni organizaciji. Ob ob-

ravnavanju posameznih vprasanj
bomo morali ocen.iti, katera so
tista vp.rasanja, ki so skupna za
vee TOZoD in o lkaterlh se morarna komunisti ·poenotiti, da homo
lahko v S'JQupni drufbeni akciji v
razlicnih dblikah samoupravljanja idejno in a:kcijsko usposobIj ~ni •r azresili neresena v.prasanJa.
J. Hren

je pomembno, da zapisana nacela soocimo v naso stvarnostjo,
ocenimo kvali-teto dokumentov
oziroma kvaliteto svojega dela
ter na tej podlagi tudi zastavimo
prihodnje dejavnosti.
V easu predkongresne dejavnosti osnovnih organizacij bi veljalo razmisliti tudi o predlogu, da
vsaka organizacija prispeva nekaj k uspe5nosti kongresa in sicer s povecanjem produktivnosti,
zmanj~evanjem odpada, boljsim
izkoriscanjem delovnega casa,
zmanjsevanjem bolniske in od·
sotnosti nasploh, povecanjem
inovacijske dejavnosti in podobnim.
Tako bi najlep~e potrdili mi·
sel, ki mora biti Jastna tudi sindikalnim delavcem: nPreidimo od
besed k dejanjeml«
R. Ponikvar

Nanos ploskovnih elementov v TP Cerknica

Prizadevanja za vetjo produktivnost
UK.REPI V TOVARNI POHISTVA CERKNICA
ze ko smo sestavljali in sprejemali plan za leto 1978, sta se
pojavill dve kljucni vpra5anji in sicer, kaksne so moinosti v nasi
temeljni organizaciji za prihodnjo rast produktivnosti dela in koliko
bo vplivala rekonstrukcija tovarne
ki je sedaj v teku - na
fizicni obseg proizvodnje.
Dejstvo je, da v zadnjih devetih letih nismo prispevali nobenih pomembnih vlaganj v obnovo in modernizacijo tovarne.
Vsa prosta sredstva smo v .tern
obdobju zdrufevali za izgradnjo
tovarne ivernih plo~c, centralnega s kladisca gotovih izdelkov
in nove tovarne tapetniStva v
Podskrajniku.
Glede na znana dejstva je razumljivo, da imamo strojno opremo . zastarelo in iztroseno in
zato smo v planu za leto 1978
predvidevali manjse povecanje
produktivnosti dela. Prav zaradi
tega, ker imamo zastarelo in iztroseno strojno opremo in da
b i odpravili nocno delo zena,
smo v letu 1977 nacrtovali delno
rekonstrukcijo tovarne, ki naj bi
bila izpeljana letos. Rekonstrukcija tovarne obsega tudi gradbena dela, s katerimi je tovarna
prakticno razdeljena na dva deb, kar pomeni, da je proizvodni proces moten, saj je pretrgan
normalni tok materiala, primanjkuje pa nam tudi prostora za
skladi!!cenje polizdelkov.
Ob ugotavljanju rezultatov gospodarjenja za prvo polletje letosnjega leta in doseganja plana
za prvih osem mesecev pridemo
do zakljucka, da smo trenutno
na dinamiki plana, kar zadeva
obseg proizvodnje, da pa nismo
dosegli planirane rasti produktivnosti dela. Nas poslovni svet
je dne 12. septembra razpravljal
o izpolnjevanju planskih obveznosti. Ugotovili smo, da odstotek
rezijskega dela v neposredni proizvodnji narasca ob istocasnern
zmanjsevanju efektivnega delovnega casa ( delo po normi) in da
je izpolnitev letnega plana ogrozena, ker je s septembrom rekonstrukcija v teku. Poslovni

svet je nato sprejel naslednje
sklepe:
1. Vse delavce v temeljni or·
ganizaciji opozarjamo, da je
efektivni delovni cas (delo po
normi) treba povecati najmanj
za 10 odstotkov, sicer bo potreben ukrep, da bo reZijsko delo
za 6 odstotkov manj placano tako kot je bilo v preteklosti.
2. Vsi vodje sluib in operativno vodstvo skupaj z instruktorji
morajo zagotoviti izpolnitev operativnega plana in s tern letnega plana. Ce bo odstopanje pri
izpolnjevanju mesecnega plana v
slabo vee kot 2 odstotka, bo moralo operativno vodstvo proizvodnje poslovnemu svetu obrazloiiti vzroke za odstopanje od
planskih obvez.
3. Ker so formatne krome zage v II. stopnji le merilo o izkoriScanju :novih strojnlli kapacitet, je potrebno, da Je-te obratujejo neprekinjeno v dveh iz-

menah. Razlog za prekinitev obratovanja je lahko le tehten in
prekinitev lahko odobri le direktor temeljne organizacije.
Vodja proizvodnje in vodja
planske sluibe sta dolina zagotoviti dovolj prostora, da bo proizvodnja potekala cimbolj nemoteno.
4. 0 sklepih poslovnega sveta morajo biti obve5ceni vsi delavci in vodje sluib na prvih
rednih sestankih.
19. septembra je zasedal tudj
sirsi aktiv druibenopoliticnih organizacij in razpravljal o vprasanjih v zvezi z bolj racionalnim
izkoriscanjem razpoloZljivega delovnega casa, o vprasanjih, ki
ovirajo hitrejso rast produktivnosti dela ter o vprasanjih v zvezi z izpolnjevanjem letnega plana. Na osnovi dokaj five razprave je bil sprejet zakljucek,
da aktiv v celoti podpira sklepe
poslovnega sveta ter hkrati opozarja vse zaposlene, da storijo
vse za vecjo prod:liktivnost dela
in za izpoln jevanje planskih obvez.
Predstavn.iki druzbenopoliticnih organizacij bodo izdelali se
nove predloge na osnovi omenjene razprave.
T.BAVDEK
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Gradbeni iiv-zav na Svinji gorici

NASE NOVE RUBRIKE
Da bi na~e glasilo nekoliko osveiili, smo se odloCJ.J.i vpeljati nekaj
novih stalnih rubrik. Poleg SALE ME SECA (za katero bi ieleli vee
prlspevkov), bi radi v rubriki NOVICE IZ TEMELJNIH ORGANIZACIJ nanizali cimvec krajsih, a vendar zanimivih drobcev iz Ziv·
ljenja v na~em kolektivu. Najbri vas bo tudi zanimalo, kaj je pisal
BRESTOV OBZORNIK PRED 10 LETI in kaj se je takrat dogajalo v
nasi delov,n i organizaciji, pa tudi, kaj menijo BRESTOVI UPOKOJENCI 0 BRESTU, kater ega razvoj in uspehe ~e vedno radi spremljajo, saj so dolga leta rasli z njim in ga soustvarjali. Z OCMI NASE
KAMERE pa bi zeleli opozarjati na dobre in slabe plati iz Zivljenja v
na~em neposrednem - Brestovem okolju.
Nasa nova jedilnica JASNA

Upamo, da bodo te novosti naletele pri na~lli delavclli na ugoden
sprejem, zelimo pa tudi, da bi prl njih cimvee sodelovali.

BRESTOV OBZORNIK
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Ob letosnjem Zagrebskem velesejmu
Vsako leto je Zagreb p rir editelj
veli<ke poslovne manifestacije, ld
jo lahko uV'r~camo med najvecje
tovrstne .prireditve v Evropi to je JESENSKI MEDNARODNI
ZAGREBSKI VELESEJEM.
Poudarek na leto~njem sejmu
je bil posvecen poslovnosti in seznanjanj u z novo sodobno tehnologijo. Na r azstavljenih prostorih
s povr~ino vee ko t 288.000 kvaclratnih m etrov je razstavljalo
nat! 1500 na~ih or:ganizacij zdrui.enega dela in ok:rog 5000 tujih
ra2stavljalcev iz vee kot 60 dr·
i.av.

Domaeo pohistveno industrijo
je zastopalo 110 proizvaja:lcev,
med njimi tudi BREST. Brestova
prodajalna pohiStva, ki je v 12.
paviljonu velesejemskih zgradb
v Zag.rcl>u, je nekoliko spremenila svojo podobo, saj na tern
prostoru razstavljamo svoje izdelke v casu sej mov.

Brest je v glavnem razstavljal
tisto pohiStvo (z nekaj spremem bami in dopolnitvami), ki je v
proizvodno.prodajnem programu
in je namenjeno ~iroki potro~nji
(sestavi KataTine, Zale, Reala, jedilne garniture Jasna, kuhinjski
sestavi ter sedezne garniture).
Obiskovalci sejma in poslovni
partnerji so pokazali precej zanirnanja za nekatere izdel-ke, bile
pa so tudi kritiene pripombe. Kako srno uspeli na tern sejmu in
kak~ne so bile zelje kupcev, bo
pokazala kasnej~a analiza v prodajni slui.bi.
Tudi ostali )ugoslovanski proizvajalci pohistva niso pokazali
posebnih novosti. Opazit1 je vecjo zavzetost za cimbolj ~o predstavHev delovnih organizacij na
specializinw.em pohi~tvenem sejmu, ki bo novembra letos v Beogradu.
S. Mulec

Zivljenjska
doba
pohiStva

_a. brest
cerknica
li!iP'
industrlja pohlAtva jugoslaVija
»BREST« U SARAJEVU OTVARA NOVI SALON
NAMJE$TAJA

Atraktivni proizvodi

Zakon o standardizaciji, ki je
bil sprejet 22. julija lani, v 51.
clenu nalaga obveznost delovnim
organizacijam, da opremijo proizvode z listino o Zivljenjsld dohi. Proizvajalec mora sam dolociti, koliko let smatra iivljenjsko
dobo posameznih izdelkov, pri
cemer je treba takoj opozoriti,
da je termin >>Zivljenjska doba«
sporen in ga je potrebno dopolniti z »DOBO ZAGOTOVUENIH NADOMESTNIH DELOV
IN SERVISNIH USLUGc.

pred .kupcima
'·

Obecanje je da ce ova renomirana kuca u Sarajevu izlagati
(i prodavafi) sve svoje, danas najinferesantnije proizvode
<> Siroke mogucnosti uklapanja namjesfaja u sve stambene
pros fore
t1 naselju Grbavie11. danas te bitt otvo.ren modern! salon namje~taJa
jednog od n.ajpoznatlj!h prolzvodal!a · •.Bret.ia• 1z Cerkn.ce Salon je
--·•-x.t.-- - Trte_, \o.-..,4.-t..- ~ .... ~--'-·- J- ~ -- r

To je doba, v kateri mora proizvajalec zagotovitl momost nabave nadomestnih delov in moznost za koriscenje servisnih
uslug, ki zagotavljajo normalno
delovanje proizvoda ob normalni
rabi po posredovanih navodillh
za uporabo. Zakon se pravi, da
se Zivljenjska doba zacne ~tetl
od dneva izteka garancijskega
roka.

Brest in lesna industrija
Pregled rezultatov slovenske lesne industrije je vedno zanimiv, saj
nam pokai.e, kako se razvijajo delovne organizacije v na~i lesarski
panogi. Zato je tudi nekoliko casovno odmaknjeni polletni obracun
se vedno svei. za oceno gospodarjenja v nasi ldelovni organizaciji.
RAST CELOTNEGA PRIHODKA, DOSE1:ENEGA DOHODKA IN
CISTEGA DOHODKA
Rast osnovnih kategorij delitve dohodka je videti iz naslednje
tabele:
slovenska lesna
Brest
industrija
-

celotni prihodek
125
114
dohodek
142
119
cisti dohodek
129
125
Vsekakor ti podatki niso prevec razveseljivi za Brest, saj nam povedo, da smo dosegali slaMe rezultate kot jib je v povprecju dosegla
lesna industrija. Podatke o celotnem prihodku moramo jemati ne.
koliko z rezervo, ker nanje vpliva v veliki meri organizacijska struktura in s stevilom novib temeljnih organizacij samo knjigovodstveno
povecuje. Prav tako je z dohodkom, kjer so stevilne delovne organizacije ~ele Ietos vkljucile v dohodek tudi financiranje skup.nih de·
javnosti in s tem povecale dohodek, kar pa ne velja za Brest. !Ne
glede na vse te zadeve je porast cistega dohodka, na katerega vse
to ne vpliva, izpod slovenske rasti. Torej je bil v tern obdobju tempo
industrije vecji, da ne govorimo o delovnih organizacijah, ld se izredno hitro razvijajo. Verno sicer, da Brest dosega ugodnej5e rezultate v drugem polletju, vendar se tudi ostalim vrata side odprejo v jeseni, ko se koncuje stanovanjska izgradnja.

DELITEV CISTEGA DOHODKA
Struktura delitve cistega dohodka tudi opozarja na precejsnje
razlike:
Lesna idustrija
BREST
1978
1977
1977
1978
100,0
100,0
100,0
100,0
Cisti dohodek
77,7
74,2
78,9
80,4
- osebni dohodki
- stanovanjska gradnja in svo4,6
5,4
7,0
6,5
bodna menjava dela
- za druge namene v skupni
2,7
5,7
3,0
5,8
porabi
9,1
6,2
8,3
2,5
- poslovni sklad
2,5
2,7
2,4
3,8
- posojilo nerazvitim
2,6
3,0
2,5
2,5
- rezerve
V letu 1977 je bila struktura v delitvi C.istega dohodka zelo blizu
slovenskemu poprecju, s tern, da smo zaradi vecjega delei.a za stanovanjsko gradnjo pri tem izstopali in imeli nekoliko manjsi delez
pri poslovnem skladu. Situacija se je letos v lesni industriji izboljsala, m edtem ko je pri Brestu vidno poveeanje osebnih dohodkov
in zmanjlianje sredstev za poslovni sklad. Manjsi porast cistega dobodka je tako povzrocil tudi poslabsanje reprodukcijske sposobnosti.

Otvoritev nasega salona pohilltva v Sarajevu je v sredstvih javnega
obvescanja naletela .na lep odziv. Delcek clanka v sarajevskem Oslobodjenju

V dolgorocnem nacrtu Brestovega .r azvoja je .p osveeena posebna pozornost tudi sirjenju lastne
prodajne mreze. v ta pTogram
sodi tudi otvoritev salona pohistva v Sarajevu, lei lei..i v naselju
Br>bavica I v neposredni blii.ini
>>Zelene pijace« na zelo p romet·
nern delu rnesta.
Salon j e lril odprt 19. septembra; na o tvoritvi so bili prisotni
tudi stevilni dr:uzbenopoliti.Cni delavci obCine, ikrajevnih sk.upnosti
Bane Surbat in Bodsa KovaCevic, pa tudi .Stevilni poslovni partnerji, predstavnhlri Lesnine, S.i!pada, Slovenijalesa, Novega doma
in Jugoditva.
Prisotne je pozdravil direktor
Brestove temeljne organizaaije
Prodaja ·tovari~ France Turk in
na kratko orisal razvoj delovne
organizacije Brest, ki posluje v
okviru sestavljene organizacije
Slov.enijales Ljubljana.
Zatem je spregovoril tovaris
Milan Sarenac, predsednik izvrsnega odbora skup~cine obC::ine
Novo Sarajevo, v kateri je nas
salon. TovariS Sarenac je posebej
poudaril, da je salon zelo sodobno in olmsno .urejen, saj celovito
predstavlja i2x:lel!ke na~ih proizvodnih temeljnih organizacij. Zatem je govoril o sodelovanj:u na~ih delavcev z drui.benopoliti.C:n.imi organizacijami v skupscini obcine Novo Sarajevo in o odprtosti trliSca vsem jugoslovanskim
proizvaj alcem.
.
Na~ salon je prvi salon pohistva na Grbavici I in tako o:bcani
in delovni ljudje s tega podrocja

lahko prvic kupujejo pohistvo ;PO
svojem osebnem okusu in i-zbrri.
Pu otvoritvi so si prisotni ogledali predstav1jene izdetke in se
se dalj casa zadrlali v .p ri.jetnih
razgovor.i h.
.Ze prvega ·delovnega dne - 20.
septembra - so lkupci narocili
razlicnega blaga v vrednosti okoli 100.000 dinarjev.
Posebej nas veseli, da so prodaja:lci v salonu zelo ustre:Zljrivi
do k1.11pcev, saj sem kot vodja salona dobil i.e stevilna priznanja
zaradi njihove lj:ubeznivosti.
I. Suljovic

Zato smo se odlocili, da pri
kuhlnjskem pohistvu smatramo
kot nadomestne dele naslednje
elemente:
- pohistveno okovje (npr. te.
eaji, kljucavnice, roeaji, zapahi,
vodila in podobno)
- vezni elementi {npr. vijaki,
matice, podloZk.e, mozniki in
pod.)
- stekleni in plastiCni Iomljivi
deli (npr. stekla, sifoni, vedra,
posode, senCi.la ipd.)

ZACELA SE JE REKONSTRUKCIJA

In kako se je BREST odloeil

Gradbena dela v Tovarni poh.i.Stva Cerknica hitro .napredujejo. Koncana so ze rusitvena
dela in zaceli smo z izdelavo temeljev. Ce obo tudi gradnja tako
hitra kot so hila ru~itvena dela,
bomo lahko zadovoljni.
Tudi prvi stroj je ze pripeljan
in sicer sirokotracni brusilni
stroj za bru~enje la'ka. Kmalu
pricakujemo tudi brusilko za
bru~enje masivnega lesa.
JASNA ZA PRODAJO
Kot je obilo nacrtovano, je tudi
nas novi izdelek jedilnica
JASNA i.e pripravljena za odpremo. Tako smo usp eli istoeasno predstaviti nO'Vi izdelelk na
ZagrebSkem velesejmu, istoeasno
pa je pripravljen rtudi za prodajo.

SREDSTVA ZA RAZSIRJENO REPRODUKCIJO
Delez amortizacije nad predpisano stopnjo sredstev za izboljsanje
materia1ne osnove dela in poslovnega sklada se je zmanjsal v primeri
z lesno industrijo od 7,4 odstotka v letu 1977 na samo 3,2 odstotka
v letu 1978. Vzrok je predvsem v padcu deleza amortizacije nad
predpisano stopnjo od 17,0 odstotkov na 7,5 odstotka, ker se ni obracunala za temeljne organizacije, ki so imele slabsi rezultat, saj bi v
nasprotnem primeru pri.Sle v izgubo. ce primerjamo sredstva za razsirjeno reprodukcijo na delavca, potem je v lesni industriji ustvarjeno skoraj se enkrat vee teh sredstev na delavca. To upadanje je
vsekakor tezavna stvar, saj vemo, da imamo v prihodnjem obdobju
precej napet nacrt investicij.
OSEBNI DOHODKI
Povprecni mesecni osebni dohodek na podlagi stevila delavcev po
vkallruliranih urah je zna5al v prvem polletju 1978 za lesno industrijo 4894 din, za Brest pa 4696 din. Lani je bil za 4 odstotke nad
povprecjem, letos pa 4 odstotke pod povprecjem. Tako imamo navidezen paradoks, da iz C.istega dohodka izdvajamo veeji delez za
osebne dohodke in imamo istoeasno manjse povpreene osebne do·
hodke. Odgovor je preprost: cisti dohodek n a delavca je za 5 odstotkov manjsi kot je v lesni industriji.
Vsekakor ti podatki sc ne kai.ejo povsem dejanske podobe, saj so
sele polletni in bo koncni obracun znan sele na koncu leta. Vendar
nam povedo, da bo treba pri vsakem delu nekoliko vee storiti ce
hocemo izbolj~atl poslovanje.
'
P. Oblak

Ob tem naletimo ~e na bistve·
no vprasanje, ki je prisotno
predvsem v pohistveni industriji
in slcer, kaj se pri pohi§tvu smatra kot rezervni - nadomestni
del. TeZko si je namrec predstavljati denim<> za kuhinjsko
pohistvo BREST-OREH, da bi
hila povrsina vrat eez deset let.
se vedno v istem t onu kot je danes.

Brestov salon pohistva
tudi v Sarajevu

po posameznih skupinah pohi§-

tva ob vprasanju Zivljenjske dobe? Pri kuhinjah smo se odloClli
za iivljenjsko dobo (DOBO ZAGOTOVUENIH
NADOMESTNIH DELOV IN SERVISNIH
USLUG) v trajanju stirib let po
izteku garancijskega roka, za
stole in mize pet let, za tapetnlstvo deset let in za furnirano pohistvo petnajst let.
Pri tem naj se poudarim, da za
tapetnistvo in furnirano pohistvo Zivljenjska doba ni bila smotmo doloeena in nam bodo dana5nje odloCitve povzroCale tezave v prihodnosti in sicer v taklh razsei.nostih, ld si jib danes
se ne znamo predstavljatl.
B. Kle5nik

J
• ~·' .•.• Jtt . • J

Novost iz tapetniStva -

sedefna garnitura MIJA

BRESTOV OBZORNIK

4

0 tapetniStvu tokrat drugaCe
Zadnje case je zelo pogosta in veckrat spotakljiva tema v razgovorih med Brestovimi delavci - tema o Tovarni oblazinjenega pohistva. Nekateri pomilovalno, drugi ironicno uporabljajo izraz »Solidarnost«, ne da bi vedeli, v cem so 1ezave v Podskrajniku in zakaj.
Naj nanizam ob tej priloinosti samo nekaj tezav, ki nam ne puste
ne dihati ne postaviti se na lastne noge.
Tapetniski izdelki so do nedavnega vsem predstavljali samo
postransko dejavnost. To pomeni, da so izdelke, ki jih je izdelovala Tovarna pohiStva · Martinjak, smatrali samo za nekaksen
dodatek ·k proizvodnemu programu Bresta, da se pac lahko pohvalimo, kako imamo poleg
Sipalnic, kubinj, miz, stolov,
dnevnih sob in jedilnic tudi seddno garniture, ki jo lahko ali pa ne - postavimo •k ostalim
izdelkom. Imeli pa :smo tudi sreco, da je sla garnitura Mojca
zadnja tri leta dokaj dobra v
prodajo, obenem pa nas je ravno to uspava•l o na podrocju razvoja taopetniskih izdelkov.
S postavitvijo nove tovarne za
P roizvodnJ.o tapetniskih izdelkov
pa so se pokazale tudi vse ostale
tezave. Tovarna, ki ji je edina
dejavnost ·s amo oblazinjeno pohiStvo, ne more ziveti s tern, da
i~deluje samo en model in se
tega v dveh ali treh blagih. Tezave so tudi v tern, da je pri nas v
Podskrajniku krepko cutiti neresnost kooperantov, ki nam dobavljajo ogrodja, k.ajti pri nas
se delo ustavi, medtem ko so
prej ob takih primerih lahko delavce prerazporedili v ostale oddelke tovarne v Martinjaku. Tarejo nas torej stari grehi, ki so
bili podedovani in preneseni v
nove prostore; normativi niso
ustrezali dejanskemu s·tanju, ceniki so bHi stari vee J.et, podedovane so bile velike zaloge :po skladiscih in podobno.

Ker na Brestu nimamo sluzbe,
ki bi skrbela za razvijanje novih
izdelkov, smo se sami spoprijeli
s to dejavnostjo. Mi•slim, da dokaj uspesno. Ce vemo, da je treba nov iroelek •P ripravljati, preizkusati in ocenjevati vsaj tri do
stiri mesece in ce povem, da smo
do sedoaj v osmih mesecih pripravili pet novih modelov garnitur
in programov oblazinjenega pohistva, bo vsakemu jasno, da
smo ·se pravilno odlocili.
Pri oblikovanju modelov smo
mislili na razlicne zahteve k upcev, saj bomo nastopili na trliscu z udobno, bogata MIHAELO,
prijetna za oko in predvsem za
srednjo generacijo je garnitura
MIJA
kt'"
·
k
·en
• pra h ..na m e onoml a,
predvsem za mlade, garnitura
META, preoblekli in obogatili
smo 2 novimi, estetsko in funkcionalno p-rivlacnimi stranicami
garniture Mojca in jo imenovali
MOJCA-L, oblikovali nov model,
ki je zadnje case zelo priljubljen
tudi na trliscu ter ga sestavHi
kot sestavljiv program VA, ki
ima veliko moznosti kombiniranja.
Da pa bi vse te nove izdel·k e
predstavili tudi potrosni•ku, smo
natisnili prospekte, kjer si lah:ko
vsak izlbere nekaj zase, saj imamo .sedaj r es raznoliko paleto
proizvodov.
Zavedamo pa se, da ne smemo
na teh izdelkih »Sedeti«, saj so
minili casi Mojc, koso lahko eno
garniture izdelovali vee let v

Sede7.na garnitura META

Uspesni brigadirji
NOTRANJSKI ODRED DOBIL
NA LETOSNJI DELOVNI
AKCIJI VSA PRIZNANJA
Tudi letos so mladi iz Slovenije sodelovali na stevilnih zveznih
m lokalnih delovnih akcijah. V
letosnjem poletju je cez 4700 brigadirjev in lbrigadirk gradilo vodovode, urejalo ceste, odstranjevalo posledice neurja in ipOtresov
in se drugaee pomagalo ljudem
v odroCn:ih in prizadetih ·k rajih.
Leta 1976 je bila •p ri obcinski
mladinski konferenci ·ustanovljena delovna bri-gada , imenovana
.po legendarnem Notranjskem odredu, tki se je vsa ta leta in tudi
·l etos udeleZila akcije »Slovenske
gorice«. V Goricah je bila od 6.
do 27. av~sta in delala na i21kopih za vodovod v ·k rajevni skupnosti Dornava pri Pt1;1ju.
Kljub tezavam, ·k i se pojavljajo na takih akcijah, je brigada le
dosegla najvecja pri-znanja. Kljub
napornemu delu je delovno norroo dosegala v povpreeju s 161,5
odstotka. Poleg tega so v hrigadi
uspesno organizirali lruiturnopolitiono in liportno delovanje.
Taik:o so si brigadirji s svojilm
.prizadevnim delom prisluzili, da
Je brigada -dobila kar stirikratna-

ziv udarne, dva:krat je bila pohvaljena in na konou delovne alkcije .prejela se trak akcije »Slovenske gorice '78«. Stirinajst brigadirjev si je prisluzilo naziv
udamika; med njimi tudi njihov
komandant Tone Polak.

ogrornnih serijah, saj trlisce zahteva vsa:k.o Jeto nove modele,
nova blaga, tako kot se spreminja moda. Naj ob tej priloi.nosti
omenim se, da imamo ze pripravljene nove modele, ·ki jih mislimo
predstaviti na Beograjskem sejmu, poleg tega pa bomo pripravili tudi udobno tapecirano posteljo, ki bi jo lahko kombinirali
v sestave spalnic.
Po vsem tern lahko reeem, da
se tudi tapetnist-vu obetajo boljsi ca:si, ob odgovornih in zahtevnih nalogah celotnega kolektiva;
ki mora biti moean in vzddljiv,
da bo prenesel vse tezave, ki so
in ki se bodo, kar lahko prieakujemo, se pojavili.
S. Knap

Nezadovoljni z rezultatom
OB POLLETNEM OBRACUNU NA JELKI
Ob sprejemu periodicnega obracuna za prvo letosnje polletje smo
bill delavci JELK.E zelo zaskrbljeni nad tako slabim financnim rezultatom. Delavski svet je ob sprejemu periodicnega obracuna imenoval posebno komisijo, katere naloga je analizirati vzroke za taks·
no stanje in pripraviti predloge za boljse poslovanje, da bi nasa te·
meljna organizacija poslovnega leta .ne zakljucila z izgubo.
Vsem nam je bilo jasno, da so
financni rezultati odvisni od prodaje nasih izde:kkov; za njo pa vemo, .da je bHa v preteklem polletju slaba.
V prvem polletju t udi nismo
dosegli planirane cene zaganega
lesa, cepra'V so cene hlodovine
nenehno narascale in so ze v prvem ,p olletju presegle planske.
Tudi plana proizvodnje zaga ni
dosegla, saj je zaradi pomanj,k anja hlodovine v zacetku leta delala le s polovicno zmogljivostjo.
Kljub taksnim ugotovitvam pa
se nikakor nismo mogli sprijazniti s takim finanCnim rezulta·
tom, saj smo dosegli 47,5 odstotka letnega plana proizvodnje in
za 22 odstotkov vee kot v istem
obdobju preteklega leta. Pri stra.
skih izdelavnega materiala smo
dosegli 47,5 odstotka letnega plana, pri reiijskih stroskih pa le
40,2 odstotka od planiranih.
Obcutno so bile preseiene pa.
godbene in zakonske obveznosti,
saj smo ze v prvem polletju da.
segli 70 odstotkov nacrtovanih
pogodbenih obveznosti in 58 odstotkov zakonskih obveznosti.
Plan smo presegli tudi v izplacilu osebnih dohod.kov, saj smo izplacali 55,6 odstotka planiranih.
Povecanje osebnih dohodkov pa
lahko utemeljujemo s tem, da
smo v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta povecali
vrednost proizvodnje za 22 odstotkov z znatno manjsim steviIom zaposlenih (v letu 1977 189 delavcev, v letu 1978 - 174
delavcev). Poglavitna pomanjkljivost pri izplacilu osebnih dohodkov pa je se vedno v tem, da je
obracun osebnih dohodkov vezan
na proizvodnjo in ne na realizacijo.
Pri odkrivanju vzrokov za neugodni financni rezultat je komi-

BREST je bil ne le moralni,
ampak tudi gmotni pokrovitelj
te uspesne brigade, ceprav je bilo v njej le trinajst Brestovih
mladincev.
20. avgusta so hrigadirje obiskali predsta'Vni:ki dr.uzbenopoliticnih organizacij in skupnosti iz
na:se obcine ter predstavniki Bresta. V sproscenem razgovoru so
brigadirji povedali svoja doiivetja in izkusnje, ki so jih opridobili na tej akciji. VISi pa so bili
enotnega mnenja, da hodo se sli
na podobne aJkcije. Povedali so
tudi, da bi n e bilo napacno, ternvee nadvse 1k0ristno, ce bi V naslednjem Jetu tudi v okviru cerkniSke obcine organizM-ali podobno a:kcijo, saj so budi pri nas odrocni kraji, •ki so potrebn:i obnove.
S. Bogovcic

Pogled v prolzvodno halo za tape.t nilike izdelke

sija ugotovila, da je hila v p rvem
poiletju proizvodnja za izvoz obcutno viSja kot je bilo zastavljeno z letnim planom. Poleg tega
pa zaradi nepravilno izpolnjene
ddkumentacije ni bilo fakturiranih za 480.000 din zaganega lesa.
Najvec tebv se pojavlja pri
prodaji programa ZALA. Kot je
xnano, proizvaja nakatere elemente •p rograma ZALA tudi JEL·
KA. Pri pregledu zalog in prodaje tega programa je bilo u gotovljeno, da je del JELKINEGA blaga prodan, rea:lizacija pa je pri·kazana pri Tova.rni pohi·s tva
Cerknica. Treba je opojasniti, da
po odpremi •b laga iz nasega skladisca izgub.iomo evidence in nimamo vee pregleda nad ·tern, koliko
nasega blaga je prodanega in koliko ga caka na kupce v raznih
stkladiScilll.
La:hko ugotovimo, da je izpolnjevanje dokumentacije zelo pomanjkljivo, da ne recemo malomama in da odgovorne slu2Jbe
nimajo nadzora nad tern poslovanjem. Drugace ni mogoee razumeti, da je bilo do konca Jetosnjega avgusta prodanih za 2
milijona dinarjev nasih izdelkov,
·r ealizacija 2a to blago pa je obila
prilpisana Tovarni opohiStva Cerknica, da nase posredovanje ni
nikogar motilo, da so bill ne'kateri elementi v pregledu zalog
Tovarne pohistva Cerknica tudi
za nekaj sto v minusu in da je
hila prikazana p-rodaja nekaterih
elementov pri Tovarni pohistva
Cerknica, eeprav jih ta temeljna
organizacija sploh ni proizvajala.
Sluibe, ki naJpa'ko ugotovijo, jo
sa.mo Tegistrirajo in ne pos•k rbijo,
da bi te napake odstranili ze na
samem izvoru. Pri isikanju krivcev se ena slrui<ba izgovarja na
drugo in se sreca je, da imamo

racunski s tiroj, ki se ne zna bra·
niti.
Ni pa vprasanje ISamo v tern,
da JELKA za ta xnesek ni imela
prikazanega dohodka, pac pa so
tudi fin ancna sredstva od prodaje priSla na ziro racun Tovarne
pohi.stva Cerknica in zato se JELKA bori tudi s opomanjlk anjem ft.
n ancnih sreds tev in ce to ne bo
urejeno, bo morala za svoja
sredstva placevati tud.i obresti.
Ker je popravljanje starih napak dolgotrajno in tezko, je treba v prihodnje poostriti nadzor
nad evidencami, tako da bo poslovanje pravilno in •n e bo prihajalo do nikakffinih dvomov o pravilnosti poslovanja. Prego·vor, da
se ucimo na napakah, pa moraroo crtati iz nasega poslovanja.
Namen tega sestavka je poleg
tega, da se odgovorni zam~slijo
nad svojimi napakami, tudi ta,
da bi .delavcem BRESTA prika·
zali, da poslovanje JBLKE ni tako na .robu rentabilnosti kot nekateri posamezniki radi poudarjajo, da JBLKA spremlja svoje
poslovanje in nilka.kor ne nameraya poslovnega leta zakljuciti
z 1zgubo.
J . Opeka

Tri ure v
Hrastovcu
v nasem skladiScu gotovih iz.
delkov v Hrastovcu pri Ma!l"iboru
deJa pet delavcev. Tistega dne, ko
jim je nas voznik Mlakar •p ripeljal naroeeno ·pohi-Stvo, so hili na
delu Mirko, Vinko, Erik in Z'Vonko. Skl.adj.scnrka Alojza, ki je bil
tisti dan na dopustu, je zamenjal
vodja nase prodajalne v Ma.riboru Milan. Od sedme do enajste
ure je bil kamion s prikolico
vred razlozen. Takoj zatem so
zal:eli v vozHo serviserja Mija nakladati kuhinjske elemente za
neko stranko iz Prekillurja.
Tistega dne, ko sem jih obiskal,
je imel serviser le eno snran.ko.
Obicajno jib ima sti:ri in vee. Pot ozili so se, da v Cerknici zamu·
jajo s posiljanjem kuhinjskih
elementov, za katere je veli:ko
povprasevanje, saj morajo stranke - lkupci - cakati na dobavo
tudi do tri mesece.
Vcasih se tudi zgodi - kot tistega dne, ko sem ji:h obiskal, da
·: Cerknici naloZ:ijo elemente, ki
niso naroeeni. Pr.i:peljati bi jim
morali na primer hladilne omMe
tipa 175, pripeljejo pa jim tip
250. Serviser mora najveekrat odpravljati napake, ·k i nastajajo 1pri
nakladanju v Cerknici.
Prevo:z:niik Mureec je ti<stegadne
odprawl kaT oseun kupcev nasega pohistva, lei so ga de lavci iz
dostavnega •kamiona po naToeenih tipih in stevHkah prekladali
na Murcecovo vozilo, s katerim
razvaza ·blago kupcem. Pogosto
kupci sami pridejo po prispelo
b lago kar v skladi-~ce.

Razgovor z nasimi brlgadirji

S. BogovCic

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE

Kaj je z modernizacijo
obCinskih:cest?
V skladu z dogovorom o sprotnej§em obve§canju, kako tece akcija za modernizacijo obcinskih cest Selscek-Cajnarje in Zerovnica
-Dane bom posku§al prispevati kraj§o informacijo o akciji in povedati nekaj svojih misli o njej, ·ceprav je se precej neznank pred
izpeljavo.
· Naj spomnim, da je ze !ani vprasanje modernizacije .n asih
spomladi priSl(l .do pobude za cest, kjer zaostajamo v nasi .reodstopanje obveznic cestnega po- publiki, .s aj imamo asfaltiranih
sojila za modernizacijo obCinskih le 30 kilometrov obcinskih cest.
cest, ki smo jo sklllpaj z drl!Zbe- Ob teh prizadevanjih se uspeS!no
nopoliticnimi . organizacijami in pogovarjamo .tudi z organizacijaobcinS'ko skupscino povzeli in or- mi zdruienega dela, •k i najbolj
ganizirano i~peljali 'V vsej obcini. uporabljajo nase ·c este ter z zaZbiranje obveznic je pri koncu. sebnimi avtoprevozni•ki, da bi s
svojo tehniko ali s .sredstvi sodeJe pa se nekaj omahljivcev, ki ibi
zeleli sodelovati: »Ce bi se res Jovali pri pripravah cestisc za
kaj izcimilo ...« Njim v spodbu- asfaltiranje.
Financni nacrt smo torej skodo lahko povem, da je se cas za
tako dejanje. Uspeh? Doslej -smo rajda izpeljali z upostevanjem
z-brali za 295 milijonov starih di- priblizne vsote denarja, ki je ponarjev podp~sanih izjav o od- treben. Omeniti moram, da je v
stopljenih obveznicab. Znano je, izdelavi projekt za modernizacida zapade v izJplacHo prva trans a jo, ki bo opre.delil d.okoncno ceobveznic 1979. leta, zadnja pa ·l eta ·no nalozbe. P.r iblizna, vendarle
1983. A•kcija je bila relativno pa strokovna obravna·va kaze, da
uspesna; relativno pac zato, ker ni mogoce racunati v >Sedanjem
so nekatere sredine celo priza- casu na J<akrsnekoli bi.stvene podete (na primer v K.rajevni skup- sege na obeh cestah, da bi delno
nosti Grahovo) in so skorajda v izravnali ovinke in razs1rili cestisce. Kot vse .ka:Ze, se bomo moceloti odpovedale.
In kako do modernizi·r anih ob- rali sprijazniti z asfaltom v Sirini
cinskih cest, ki smo jih opredelili 4,5 do 5 m etrov z makadamskimi
v dogovoru o osnovah druzbene- bankinami in s postopno urejega ~lana srednjerocnega razvoja nim~ odtoenimi kanali v ovinkih
obcme Cenknica 1976--1980 ·k ot in naseljih.
prvenstvene.
Da bi bilo delo strokovno in
Razgovor z vodstvom Ljubljan- kvalitetno ter pred<Vsem hitro,
ske komuna:lno-stanovanjske ban- saj relimo ze ·l etos storiti, kar se
ke, da nam sprejme odstopljene najvec da, s mo imenovali poseobve;znice lkot la.stno udele:l;bo v
ben stab za ~peljavo •t ega, za
financnem nacrtu predvidene in- nase razmere zahtevnega projelk.vesticije je bil uspesen. se vee, ta.
s posluhom za resevanje tezkega
2:elel bi opozoriti tudi na to, da
stanja na podrocju modernizacij
so tehnicne 'k apacitete specializiin vz.drlevanja obcins'kih cest ranih podjetij za asfaltiranje cest
(imamo jih ce·z 200 ·k.i:lometrov), zelo zasedene, zato velja hitro in
nam bo ta banka omogoci!a fi- energicno u1krepati, ker nas ISicer
nancni nacrt naloibe. Vprasanje lahko ujame pricakovano poveje, ·k ako odplacevati sorazmerno canje cen asfaltni masi.
drage kredite {6 let in 8 °/o obrese ne.kaj podatkov za tiste, ki
sti), saj je znano, koliko zmore
obcinski cestni sklad, ki sedaj obeh cest ne poznajo:
Cesta SelScek- Cajnarje je .doldeluje v .samoupravni enoti IZa
cestno gospodar.s-tvo pri samo- ga 6.490 metrov in povezuje obupravni •komunalni interesni mocje manj •r azvitlh krajevnih
skupnosti Begunje, Caj:narJe-Zilskupnosti.
Pritisk na sredstva cestnega ce in Nova vas- Bloke z dbcinsklada j e iz dneva v dan vecj<i. skim srediscem. To je avtobusna
Gre za manjse modernizacije ne- cesta, na kateri d.nevno vozi 16
katerih odsekov obcinskih cest, avtobusov in povezuje okrog 50
ki jih posllmsajo neka'ko asfaHira- naselij s pr1bliino 1500 prebivaJci
ti obcani sa:mi v okviru krajev- (vozijo predvsem solarje in denih skupnosti, gre za kolilk9r to- lavce). Cesta je v makadamski izliko spodobno vzddevanje obcin- vedbi v siri:ni 4 do 5 anetrov. Zaskih cest, za •prepotrebno pro- ra:di neurejenega odvodnjavanja
metno signalizacijo na cestah, za in velikega vrometa (tudi odvoz
vrodevanje zelezniS'kih preho- goronih asortimentov) terja izredno veli'ke &tro!lke vzdrlevanja,
dov in podobno.
Pred zakljuckom redakcije se ki predstavljajo 20 odstot!kov cenimamo sklepa o zagotovitvi od- Jotnih stroskov za v,;o;drlevanje
placila anuitet. Dosedanji pogo- v.seh obcinskih cest. Neposredno
vori z odgovornimi tovarrsi v .sa- ob tej cesti je v Cajnarjih obrat
moupravni .komunalni interesni Isklre TEN iz LjublJane, ki zara·
skupnosti obcine Cerknica kazejo di posebnos ti proizvodnje in
na trdno odlocnost, da vendarle transporta nujno potrebuje proze zacnemo pogumneje resevati tiprasno zaporo cestisca.

Cesta Zerovnica-Dane je dolga 6.860 metrov in povezuje vasi
na obmocju krajevne skupnosti
Grahovo in r egionalno cesto
Unec-Bloska polica-Pudob. Po
tej cesti potekajo avtobusni,
osebni in tovorni promet, saj pridobiva znacaj turisticne ceste,
ker poteka ob v2lhodnem obrobju CerkniSkega jezera. Cesta je v
maka:dalllSki izvedbi, njeno v:tdrzevanje predstavlja 20 odstotlkov
sredstev celotnega vzdrievanja
vseh obcins·k ih cest. Cesta je siroka 4 do 5 metrov.
F. Sterle

LETOSNJA PRAZNOVANJA OBCINSKEGA
PRAZNIKA
29. 9. ob 16. uri - otvoritev novih solskih prostorov v Cerknici
14. 10. ob 10. uri - .me.dobCinSJki kros v Loski dolini
14. in 15. 10. - praznovanje 30-letnice Kmetij<ske zadruge
18. 10. ob 19. uri- koncert Glasbene sole v Cevknici
19. 10. ob 17. uri - slavnostna seja &veta G!asbene sole ob 20-letnici dela
2~..10. ob 19. uri - pobratenje KS Fram in Loska dolina v Loski
dohm
21. 10.- ob 9. uri - odkritje spominske 'P'losce ob 95-letnici Mak!sima
Gaspanja na njegovi roj.stni hisi v Se!Scku
ob 11. uri slavnostna seja vseh treb zborov obcins.ke skupsCine
zdruzena z ogledom novih sols•k ih prostorov
•
ob 15. uri o tvoritev ceste Begunje-Bezuljak
22. 10. ob 10. uri - mnoiicni pohod .na Slivnico.

Prehod na ekonomske stanarine
V javni razpravi je gradivo »Uresnieevanje samoupravnih druZbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu«, ki podrobno
nakazuje usmeritev razvoja stanovanjskega gospodarstva v Sloveniji.
Sestav.ni del gradiva je tudi uvedba ekonomskih stanarin. Ekonomska stanarina je opredeljena kot drufbeno priznana cena za uporabo
stanovanja, ki jo do1oeijo vsi prizadeti dejavniki, .upostevaje splosno
raven center neposredne potrebe za·enostavno in po moinosti tudi
za del razsirjene reprodukcije, sredstva za dogovorjeno raven sprotnega in investicijskega vzdrlevanja ter stroske upravljanja. Urejanje
ekonomskih stanarin bo po postopno do leta 1982 oziroma do 1985,
ob sistematicni uporabi ukrepov solidarnosti in socialne politike, ki
so ob uveljavljanju ekonomske stanarine potrebni.
Doslej smo ob prizadevanjih
za ohranitev standarda obcanov
prevec zanemari1i gospodarjenje
s stanovanji 'V d<rllZbeni lastnini.
~i~ni sveti se niso mogli uveljaVltl kot ~snovna :sa:mouvravna
eno~":· Tud1 na:m :!l'l uspelo ustanov1t1 zborov SJtanovalce·v pri
kra~evni~ sic:upnostih. Nizka -stan~nna Je Sicer del.no varovala
mzek standard obcanov, ·k i so
?ili v druzb.enih ·st.anova"I?-jih,
1stocasno pa Je vse t1ste, ki so
vlagali Jastna sredstva za graditev hise, postavila v neenak polozaj . .L.astmi~i his mo~aj_o :nam~ec kr:tl stroske gradnJe m vzdrzevanJa. .
.
.
J?~sed~Je staparme rus.o o.m?g?<;Ile mtl StroskOV ~evanja
~ltl enos~avne ~eprodukClJe! zato
Je g~adnJa novih sta.n~v~J bren:eni..\':1 '?ohodek teme!Jnih ?rg~m~aCIJ. Na ~ohodek pa vphvaJ~
vsi zaposlem, ne glede na to, ali
si sami ali pa s pomocjo druzbe
re5ujejo
svoje
s tanovanjsJw
v

>~prasanje.

Uveljavljanje ekonomsikih odnosov v stanova:nj·s kem gospodal'Stvu bo nujno pov2lrotilo
boljse gospodarjenje s sta.novanji, premiSljeno gradnjo stanovanj in w:drievanje.
, ,,_
.
.r:..:J.\.Onc;>mske •stan~n!!-e bodo
~mo.goeile :vzdr~evanJe ~n obnavlJanJe s>tanova.nJ, ohranJale bodo
vrednost stanovanj.skega sk:lada,
katerim bo potrebno vsako leto
prilagoditi visino s tanarine. Stanovalci bodo imeli mnogo vecji
vpliv na oblikovanje cene in porabo -stanarine. Na zborih stanovalcev his bodo neposredno od.locali o visini potrebni~ sredstev
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za vzdrzevanje hise. Na zborih
stan<YValcev v krajevnih skupno- 55
70
stili se bodo sporazumevali o potrebnih sredstvih za inves>ticijsko
vz~vanje in v skupscini stanovanJske skupnosti, kjer se bodo
spajali dogovori o amortizaciji
in morebitnih sredstvih za razv predlogu je izracunanih vee
Sirjeno reprodukcijo, o politiki inacic s prehodom na ekonomvzdrievanja stanovanj.skih his m ske stanarine do leta 1982 oziroo vrSini •sredstev ;z:a njihova vzdr- ma 1985. Inacico, ki bo sprejeta
zevanje, 0 naci:nt.t zdruievanja po zakljueeni javni razpravi bo
sredstev za prenovo zastarelih vseboval druibeni .dogovor o 'prehis in za gradnjo nadomestnih hodu na ekonomSJke stanarine,
stanovanj.
katerega bodo sklenili skupscina
Ob uvajanju ekonomskih sta- obcine, samoupravna stanO<Vanjnarin .si bo potrebno stalno pri- ska skupnost, obcins'ki sindikalni
zadevati, da .ne lri bile prevee svet ion skupnost socialnega varprizadete druiine z nizjimi do- stva v obcini Cerknica.
F. Levee
hodki na druzinskega clana.
Druibena pomoc bo o predeljena
na osnovi sprejetih kriter-ijev VRTEC V GRAHOVEM
vsem tis tim obca:nom, ki ne bodo
zmogli placevati povecane <StanaLetos spomladi pa so rnladinci
rine
v Grahovem anket irali stade, ki
·
· ·so pripravljeni svoje otroke dati
Misclnost, da je stanovanje v yrtec. Odziv je. bil razveseljiv,
dru:l;beno-socialna .dobrina, bo SaJ so samo v vas1 Grahovo zbra~reba s.p~emeni!i. De~ovni ljudj<:
li dvanajst podpisnikov. Kmalu
m obc~1 .moraJ<;> bO~J ·k ot .dosl~J zatem .se je pokazalo veliko zanipostah. zamteres1ran1 z~ <Vla~anJe manje za v.rtec tudi na Blocicah
zas~bn~ sredstev .v J!lb~lJsa>v<? in v Zerovnici.
druzb.emh stan?vanJ. H~&rn svet1
Zatem je bilo !>reba dobiti promoraJO p~evzet1 pob.udo, da bodo store. Dogovorjeno je bilo, naj
stanovalc1 na osnov1 ·programa s
svojimi sredstvi modernizirali bo vrtec v prostorih uciteljskega
bloka v Grahovem. 0 ustanovistanovanje.
tvi •tega oddelka je .r azpravljal
V obcini Cerknica zivi v 650 tudi svet krajevne skupnosti in
zamisel podprl.
dr·u~benih stanovanjih priblizno
15 odstotkov obcanov. Najvee
Oddelek bo predvidoma zaeel
drui'benih stanovanj je v Cerk- .delovati v oktobr.u, najkasneje v
nici, na Rakeku in v Starem zaceuku novembra. Trenutno j.e
trg>u. V izracunu za prehod na vpisanih dvanajst otrok v st(lll'Oekonomske stanarine je bila vze- sti od 1 do 6 let.
ta gra-dbeno obrtniska instalacijCeprav je ·po srednjerocnem
s•k a cena iz Qlktobra leta 1976,
obcine ·Cerknica predvienotna v vsej Sioveniji. Ce.na nacrtu
den vrtec v Grahovem v letu
gradnje v Cer.knid je skoraj ena- 1980,
si moramo pri=.ati, da je
ka sloven;skemu povpreeju in je otvoritev
vrtca za ·kra-jevno skupbila 5.790 dinfm2 stanovanjske nost Grahovo
i~redno pomembpovrsine.
na, se posebej sedaj, ·ko se mnogi
V raxpredelnici je prikazana ljudje izselj:ujejo iz Jcrajevne
ocena mesecne stanarin~ po ·l etih skupriosti. S •taksno in podobnido }leta 1982 za tri, oziroma sti.ri- m i akcija:mi .bomo mogoee zajeclansko d ruiino v stanovanju z zili tako velik odliv ljudi iz krar a:z:licno povrsino in starostno ja. Hkrati pa naj nam bo to spodstr.uk.ruro, kar je izrazeno s ste· buda za prihodnje.
M.Turk
vilom toek.

STO ZAHVAL

'~

Ob dograditvi pr.izidka osnovne sole v Cerknici - z novimi modernimi ucilnicami in kabineti (slavnostna otvoritev je 29. septembra)
smo prejeli blizu •s to zahval ucencev; v njih ~ra:Zajo svojo iskreno
hvaleinost delovnim ljudem ~n obcanom, •ki so se odlQcHi, da s samoprispevkom ustvarijo mladim generacijam ·boljse pogoje za pridobiva.nje znanja. Vseh seveda ne moremo objaviti, zato naj jih strnemo v mise!, ki se prepleta v vseh ·teh prisrenih zahvalah:
Veseli smo novih lepih prostorov. Zelo smo hvalefni nasim delovnim ljudem, ki so nam zgradili novo telovadnico, sedaj pa se vam
zahvaljujemo se za lepe §olske prostore!

.-·- ·

Urejanje okolice ob prizidku osnovne sole v Cerknici
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Sesto leto notranjskih KriZank
LETOSNJE KULTURNE PRIREDITVE V ZELSAH
»Ziveti svobodno in ustvarjati umetnine resnici in svojemu prepricanju na ·l jubo.«
(S. Kosovel)
Ze sesto leto tnnasto, a vztrajno potekajo kulturne prireditve v
ZeiSah. Tako postaja kultura tudi odsev 'POgojev in boljsih druzbenih
odnosov, v katerih Zivimo. Kultura je soodvisna od nase stvarnosti
in je in bo taksna, kakrsno bomo gojili, ustvarjali in podpirali. Iz
takih osnov je zrasla temja Kulturne skupnosti v Cerknici. Vsi bi se
morali zavedati, da je kultura nedvomno tudi tisto podroeje nasega
druZhenega Zivljenja, kjer se odigrava tudi socialno-ekonomski boj
za osamosvojitev delavskega razreda - torej za emancipacijo celotne
druzhe.
Kulturne ustvarjalnosti pa ne moremo omejevati Ie na umetnost,
ceprav je umetnost dusa kulture; pojmovati jo moramo glohlje: kot
celotni proces najholj cloveskega v cloveku. Kultura ni reklama in
ne komerciala - je globlje doZivljanje sveta in cloveka, je kakovost medsehojnih odnosov in ustvarjalnih procesov. Zato govorimo
0 kulturni politiki, 0 lrulturni skupnosti in ne le 0 kultur.ni s oli .. .
Letosnje tkulturne prireditve so
program, ki •se je ze sumraj ustalil: ·t ri vokalne in dva instJrumentalna koncerta. Nastopali so: Slovenski oktet, koncertna izved:ba Seviljskega brivca s
solisti .Jjubljanske opere; Koroski akademsk.i aktet; P. Ursie harfa z recitalom Shakespearovih sonetov S. Mi·klavca ter Slovensk.i kvintet trobil. Program je
bil pester in S'Prejemljiv za vse.
Bil je izrazito slovensk.i; izvajalci
so bili znani domaci mojstri, ki
so svoj ·Sloves utrdili tudi zunaj
nasih meja.
~mele

SPO~TOVANI

BRALCI!

Ohljubili smo, da homo v septemhru nadaljevali s prilogo OBZORNIK ZA OBCANE in s predstavljanjem obcinskih interesnih
skupnosti. Zato smo organizirali
razgovor o vprasanjih telesne
kulture v obcini, vendar nas je
zunanji sodelavec pustil na cedilu, ker razgovora ni uspel prirediti za tisk.
Kljub temu smo prilogo Ie pripravili; ker pa so stalne tezave
z zunanjimi sodelavci, bo o prihodnji usodi priloge razpravljal
uredniski odbor na oktobrski seji. Tudi, ce priloge ne homo vee
izdajali, pa ne homo ostali zaprti med tovarniske zidove in
bomo poskusali obvescati tudi o
pomembnejsih dogajanjih v obcini, saj je tako zastavljeno v
.na5i temeljni vsehinski zasnovi.
Najvecji us·peh, pa tudi nadvse
razveseljiv obisk je pozel Slovenski oktet v prenovljeni sestavi
(prvi tenor: D . cadez, J. Ziernfeld; drugi tenor: P. Arnbroz, J.
Banic; bariton: S. Vremsak, P .
Bedjanic; bas: M. Stefancic, P.
Care).
V prvem delu so zapeli nekaj
resnih skladb starih mojstrov
(Gallus, Montever-di, Bach), potem nase umet ne in jugoslovanske pesmi (deni:rno Davidovski:
Minje otpuscajesi; Z. Prelovec:
Nageljni rdeci in vecni, impresivno tako mocni Srebotnjakovi
Bori, pa 5e M. Gabrijelcic: Vetri
v polju in U. Kre:ka: Marko skaee). V Drugem delu so poleg znanih standardnih zborov.skih pesmi zapeli se dve crnski duhovni
pesmi, na burno zeljo obcinstva
pa se tJri narodne pesmi (korosko, hrvatsko in rusko).
Drugi zelSki vecer je razvese lil
ljubitelje opere s :kvalitetno koncertno izvedbo Seviljskega brivca
(J. Rossini) s solisti: Ana PusarJ.eric - sopran, Jaka Jerasa bariton, Jurij Reja tenor,
Franc Javorni:k - bas.
.Zivahnost starega mojstra komicne opere je bila iskriva in delikatna; pevci so bravu.rozno in
bogato niansirano v dinamiki odpeli solo arije, duete, tercet s
sporocilom: »ljubezen in zvestoba naj vladata svet«. V drugem
delu so odpeli vrsto cudovitih izbranih arij - da je ves lepi odmevni pros-tor VS!tkaval bogastvo
glasov (Verdi, Puccini, Gounod ...)
Tretji nastop je bil koncert Koroskega akademskega okteta, ki

je zopet do zadnjega koticka napolnil nase »Krizanke« in nas
razveselil z nepotvorjenim pevskim izrazom ljudskih pesmi.
Ciani okteta so bili ze drugic
gostje v Zelsah. Program je bil
stilno zaokroiena celota; najprej
kot uvodna himna: Cej so tiste
stezice, nato slovenske, jugoslovanske in slovanske pesmi v ipriredbah na5ih mojstr ov; med jugoslovanskimi je •p redvsem vzgala pesem: Oj Moravo - v priredbi C. Kopaca, ki je umetn iski
vodja okteta; tudi altistka se s
svojo temno in zametno barvo
glasu prilega oktetu. v drugem
delu smo poslusali nepozabne koroske napeve, lki izrazajo staro
boleCino slovenstva, ali ljubezen
ali socialno neenakost. Dodali so
se nekaj pesmi - med njimi
himno
koroskega
Slovenca:
N'mav cez izaro ... ka•r je ganilo
vse prisotne. Program je s custveno in bogato besedo povezoval
M. Stare.
Cet·rti koncert je bil nastop
harfistke Pavle Ursieeve, ki je

tudi ze koncertir ala pri nas.
Predstavila je v uvodu ta nenavadni instrument, tehni:ko igranja in njen razvoj; spored je obsegal starejse, klasicne mojstre
za harfo (Handel, Bach) do novej.sih (!bert, Debussy) . lgralec
S. Miklavc pa je izrazito posredoval ShakeSipearove sonete.
Peti :koncert je predstavil novo
instrumentalno skupino : Slovenski kvintet trobil (dve trobenti:
A. Grear, S. Armold; rog: V .
Trampus; trombon: B. Sinigoj;
tuba: B. Gruden). Izvajalci so
clani Slovenske filharmonije in
so nas prepricali s kva.Jitetno izvedbo in s cisto intonacijo. Vcasih je kvintet zazvenel kot O'I'gle
z nekaterimi osnovnimi registri;
polno je zazvenel •stari mojster
barocnega koncerta Gabrieli .s
Canzono per sonar - z zvoenimi
kontrasti. Med drugim smo poslusali tudi Malo simfonijo U.
Kreka z :zanimivo di'Sonantnostjo
in Ewaldovo simfonijo za trobila,
ki je bila bogato dinaJI11icno
stopnjevana . ..
Zadnji koncert je izprical ze
znana dejstva, da Je pomanjkljivo zanimanje· za instrumentalno
solisticno glasbo.
Nas kulturni ambient pa je
vseeno izpolnH svojo nalogo ter
se lahko uvrsea med druge sezonske kulturne prireditve na
Slovenskem (na primer Celje, Kos.tanjevica, Maribor, Portoroz in
se ·drugi turisticni kraji). Ozivlja,
zlasti v avgustu, lmlturno zivljenJe v Cerknici in okolici t er utrjuje aktivnejsi odnos do kulturnih oblik zivljenja. Mocda pa bo
v prihodnosti odprl vrata bolj na
siroko in bomo govorili o Notranjskem kulturnem festivalu
- kaj se vet
B. Brecelj

Kulturno drustvo v [erknici
V zacetku septemhra smo zabelezili v Cerknici pomemben kulturni
dcgodek. Predstavniki posameznih kulturnih skupin v Cerknici so se
zhrali na iniciativnem sestanku za ustanovitev Kulturnega drustva
Cerknica. Dogodek smo pred casom na straneh nasega glasila ze
napovedali in smo Iahko veseli, da ni ostalo le pri besedah.

2lbrani so bili ,predstavniki moskega pevskega zbora TABOR,
cerkniske godbe na pihala, recitatorjev, likovnikov, osnovne ·s ole, foto-filmskega krozka ~n Pustnega drustva. Kaj hitro so lahko
ugotovili, da ustanovitev Kulturnega drustva pomeni vecjo organiziranost in programsko pove·
zanost med ze delujocimi in na
novo ustanovljenimi sekcijami,
ki so tudi ze doslej obcasno nastopale. Tudi bo v ·v eeji meri mogoce sodelova.nje in vkljucevanje
v kulnurno ziv:Ijenje osnovn:osolske mladine in mladine iz Glasbene sole. Prav pomladitev, k.i je
nujna, pa omogoca vzpostavitev
novih oblik delovanja loot so folklorna, glasbena in literarna dejavnost.
Vodje 'POsameznih .skupin so
se zavezali, da obi pripra<vHi do
konca septemb>ra progran1e delovanja teh skupin. Program n:aj bi
temelj U na izhodiS-cu, da je delo
posameznih s.kupin potrebno
predstaviti ze na •proslavah ob
Dnevu republike, programu ob
dedku Mrazu, slov,e nskem kulturnem prazniku, ob •p ustov•anju
in drugih pr.iloznostih.

s tavov, vse pa ob pomoei s!Trokovnjakov iz ZKO Slovenije.
Zenski pevski zbor bo price]
z vajami 20. oktobra. Vaje bodo
imeli v prostorih GlaSibene sole
Cer.knica (Gerbi·c eva hisa). Zbor
bo vodil profesor Mirko Rebolj.
Na koncu bi veljalo dodati se,
da va:bimo vse zainteresirane, ki
se zelijo vkljuCiti v ·n ovo ustanovIjeno Kulturno drustvo Cerknica, naj to sporocijo tov. Sestanovicevi (tel. 791-256). Ocitno je,
da bo vsakdo, ·k i cuti tako ali
drugaeno nagnjenje do dela v
kulturnem drustvu, dobil tam
svoje mesto v okviru zastavljenih
oblik kulturnega delovanja, dobrodosel pa bo vsak predlog za
nove oblike. Te bodo popestrile
nas delovni vsakdan, zagotovile
pa bodo vecje potrebe nasega
del.ovnega cloveka in obcana po
kulturnih dobrinah.
Prve uspehe dela bomo lahko
ocenili ze na proslavi ob Dnevu
republike, k o naj ·bi posamezne
od sekcij cerkni-~kega Ku1tumega
dru8tva predstavile svoje delo in
tako dokazale nasa pricakovanj a.

I. Urbas

Pogled na gradbisce nove hlagovne hiSe v Cerknici. Ugodno vreme
omogoea hitro gradnjo

Crnim gradnjam- stop!
Po enoletnih oprizadevanjih izvrsnega sveta .gkupscine obcine
Cei1knica, da bi resili vprasanje
nedovoljenih ~adenj na obmoeju nase obCi.ne, se ·k oncno le priblizujemo izpolnitvi zas·tavljene
naloge.
Skupscina obCine Cerknica je
pred dnevi na seji zbora zdruzenega dela in zbora krajevnih
skupnosti razpravljala o odloku
o rneri-lih za razvrscanje objektov, ki so ze v uporabi, pa so bili
zgrajeni brez lokacijskega dovoljenja. Zdaj bodo morali upravni or.gani, ki skrbe za izvajanje
urbanisticne politike v obcini, v
enem letu po roaji tega odloka
dokoncno odpraviti vpra:sanje
veejih »Crnih gradenj« (stanovanjSkih hiS, pocitniskih hiS, gospodarskih poslopij, garaz) v obcini z dnevnega .r eda. Za ·manjse
objekte pa bo seveda potreben
daljsi cas, ker je stevilo le-teh neprimerno vecje.
Merila za oblikovanje tega odloka so bila iroelana ob teiavah
z 32 >>Crnimi gradnjarni«; o katerib je ze teJkla ·r azprava na izvrsnem svetu. Bistvene znaoilnosti
teh meril so :
- da se izda lokacijsko dovoljenje za vse tiste objekte, ki le.Ze
v okviru naselij oziroma 100 metrov oddaljenosti od njih, ce ne
ovirajo urbanisticnih re-Sitev za
ta naselja;
- da se izda lokaoijsko dovoljenje tudi za vse druge objekte
izven naselij ob istem ·pogoju ter
s klav(lulo, da bo - 6e bo potrebno - objeJkt na stro~ke njegovega lastnika odstTranjen;
- od:strani se vse tiste objekte, k.i leze v krajinskih pavkih, v
razlicnih drugih rezervatih (ceste, vodovod in podobno), ali ce
ovirajo izvajanje urbanis ticnih
resitev na posameznih obmoejih.
Ti normativi veljajo le za objekte, ki so ze vsaj v osnovi zavarovani pred vremenom - torej
so pod streho in ze sluZijo svojemu namenu, tiste •p a, ki se niso
dosegli te gradbene faze, mora
po spremenjenem zakonu o ur·banisticnem ·planiranju urob anisticni inspektor takoj odstraniti, ne
glede na to, ali je tam momo
graditi ali ne.
Ce obcani ze~e, da v prihodnje
ne bi ~meli nepotJrebnih zapletov,
nikak:or ne bi smell prieeti z
gradnjo pred izdajo lokacijskega
dovoljenja. S tern si bodo pri-

Prisotni so se zavzeli tudi za
kompletiranje opreme za razsvetljavo in ozvocenje, kar bi
upravljala posel:ma skupina, sluzila pa bi vsem mogocim potrebam v krajevni skupnosti in tudi
izven nje.
Tecaj za vodje folklornih skupin se bo pricel sredi oktobra.

Vanj zelimo vkljuCiti predvsem
vzgojiteljice iz vzgojno-varstveni:h ustanov in pedagoske delavce iz osnovnih sol, hkrati pa bi
za dijake in studente organizirali
vadbo posameznih folklornih se-
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hranili marsikateri odvecni glavobol.
Da pa bodo postopki za izdajo
lokacijskih in gradbenih dovoljenj hitrejsi - dolZina le-teh je
eden izmed vzrokov za »erne
gradnje«, bo v prihodniih dneh
izvrsni svet posvetil eno sejo samo tem vp['asanjem. Na njej naj
bi razpravljali o vseh zadevah,
ki zavirajo hitrost teh postopkov. 0 tern pa bomo porocali v
eni izmed prihodnjih stevilk Obzornika.
B . Weixler

Klub samoupravljalcev
Res je sicer, da klub v preteklih dveh letih ni opravicil pricakovanj in ni zazivel, vendar pa z
novo organiziranostjo, s sprejet1mi novimi sistemskimi resitvami, do •k aterih ,se je izvrsni odbor klUJba dokopal v tern obdob·
ju, kazejo na to, da se bodo
stvari bistveno .spremenile in da
bo klub seda:j z novo za:vzetostjo
zares pricel z delom.
Za naj1pomembnejso nalogo si
je klub zastavil usposa.bljanje
delegatov, ki so bili izvoljeni na
letofujih volitvah. V jesenskem
casu bomo .priceli z us.posabljanjem vodij delegacij, v prihodnjem letu pa se z usposabljanjem
vseh ·drrugih i.zvoljenih delegatov.
Ta akcija ima v vsej nasi drU.Zbi
izjemen pomen, saj smo ob analizi delovanja delegatskega .sistema ugotovili, da .moramo v prvi
vrsti u sposobiti delegate za ucinkovito opravljanje delegatskih
dolznosti. Brez fusih stalnih
oblik usposabljanja pa ne moremo pricakovati !llspehov, ki naj
bi jih dosegli z delovanjem delegatskega s istema.
Izobraievalni program predvideva, da se bo vsa·k vodja delegacije usposabljal po enotnem
sistemu in sicer tako, da se bo
seznanil v ci.klusu predavanj, ki
bodo trajala 25 pedagoskih ur z
najpomembnejsim.i temami o delovanju delegatskega sistema.
Druga izredno pomembna obli•k a v us.posabljanju ibo seminar
za clane samoupravonih organov.
Ta program bo obsegal priblifuo
43 ur predavanj.
S prvim ciklusom usposabljanja delegatov bomo opriceli ze 25 .
septembra, pa tudi ostale oblike
pri delovanju kluba bomo priceli
izvajati ze v jesenskih mesecih.
PreprJcani smo, da obo s tako
zastavljenim programom in z
razsirjanjem lastnega delovanja
.klub lahko kvalitetno prispeval
h krepitvi samoupravnih socialistionih odnosov in h krepitvi JVloge d elavca pri prihodnjd izgradnji nasega socialisticnega sistema.
M. Jernejcic

BRESTOV OBZORNIK
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Sindikati - vCeraj, danes, jutri . • •
NEKAJ RAZGOVOROV PRED KONGRESOM
SINDIKATOV
Cas kongresa slovensldh sindikatov se naglo bllia in po osnovnih
organizacijah je cutiti nekaj predkongresne dejavnosti. To je zelo
prlmeren cas, da posku~amo oceniti vlogo sindikata v zdrufenem
delu.
Zato smo se odlocili za nekaj razgovorov z Brestovimi delavci, v
katerih naj bi orisali nekdanjo in sedanjo vlogo sindikatov in povedali, kaj prlcakujejo od kongresa, ki bo ob koncu oktobra. Koliko
smo v tern uspeli, presodite sami; vsekakor pa razgovori delno Ie
odsevajo dosedanje delo Brestovega sindikata.
Predsednik sindikalnc konfe.
rence v Tovarni pohi~tJva Cerknica Janez Hren n am je o delu
sindikata takole pripovedoval:
Delo sindikata v nasi temeljni
organizaciji lahko za preteklo
obdobje ocenim za uspe~no. Sindikat se je tvomo vkljuceval v
vsa dogajanja in v raz,prave.
Posebno dejavmo so sodelovali
izvrsni odbori pri uveljavljanju
za•k ona o zdru:lenem delu, pa
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tudi pri organ1zaclJ1 m volitvab
v republgke organe in de legatov
v samoupravne interesne skupnosti. Sindikat je stalno s premljal rezultate gospodarjenja. Celotni lkolektiv se je letos odpovedal po -zatklj ucnem racunu ostanku cistega dohodka. Lahko ocenjujem, da imamo delavce z visoko zavestjo, ki mislijo tudi na
jutri5nji dan.
Prva in osnovna naJ:oga sindikata je skrb za cl:oveka. Glede na
to, da je nas kolektiv sorazmerno star, je •t udi poklicn:ili. o bolenj veliko. Tezko je re~evati vse
te tezave. Delna rekonst'IUkcija,
ki bo oprav ljena letos, obeta
bolj~e delovne pogoje, odpravili
pa bomo tudi nocno delo zena in
mJa.dine. Nujno bo potrebno vee
storiti za ·p ravicnejse in doslednejse nagrajevanje po delu.
Se veliko deJa pa nas c aka pri
organizaciji izobrafevanja neposrednih proizvajalcev na delovnih
mestih.
Ciani izvrroih odborov sindi-kata sod.elujejo v razpravab, vendar
ne v toliki meri kot bi lahko. Za

bolj ~e delo sindikalnih poverjenikov smo storili odloeno p.remalo. Organiziran je bille enodnevni seminar. Naloga izobra:levanja
in osv~canja sindi!kalnega akltivista mora biti s ta-lna. V<'i akdo,
ki je v izvr~nem odboru, m ora
resnicno in zivo delovati v svojem okolju (delovni enoti), v
sindi'kalni enoti.
Lahko odlocno trdim, da je informacij p.remalo in da so v vecini primerov te in.formacije prepozne. Zaradi takega obve5canja
veckrat k:asnijo akcije, ki so nujno potrebne za solidno politicno
delo.
Naj navezem na to vpra~anje
tudi delo samoupravne delav-ske
kontrole in delo delegatov v sa·
moupravnih interesnih skupnostih. Vidimo, da samoupravna deJavska kontrola ze vr sto let zivotari. To je posledica nepoucenosti in neobve~cenosti. Delo (delegacij) samoupravnih interesnib
skupnosti se vedno ni zaZivelo.
Skoraj vse d elo najveok:rat sloni
na vodji delegacije.
Nova organiziranost sindi!kata
v na-si temeljni organizaciji je
bila nujna. Nujno pa je potrebno re~evati tezave sproti. Potreben je tudi bolj kriticen odnos
do vseh vprasanj (kadrovska politika, nagrajevanje in ostalo).

sedem let »pluje« sama, k er je
moia prezgodaj iz~bila. 0 sindikalni organizaciji lahko veliko
pave in .pozna ves razvoj ·te organizacije. Med drugim pravi:
»Sindikat skrbi .za delovne !judi,
za rekreacijo delavcev, za zdravljenje obolelih delavcev, za
usmerjanje obcanov v politicno
zi-vljenje. Sindikat je organizacija, ki mora nujno delovati med
nam.i.
Imam pa tudi nekatere pripombe; saj so •p ri vsakem delu
tudi napalke. Ugotavljam, da so
prevelike razlike med ocenjevanjem umskega in fizicnega dela.
Zdi se mi, da je fizicno delo preslabo ocenjeno in da s tern delavca premalo upostevamo. Tudi konstruktivne pripombe delavcev
premalo upo~tevamo. Obvescenost delavcev je dobra, ceprav
ne v celoti. Za primer naj orneDim selitev oddelka l!apetnistva
v nove prostore. Delavci smo
zvedeli za to novi~o sele takrat,
ko je bilo ze vse odloceno.«

kongresa pr.icakujem, da se bo
zavzel za vecjo prod.uktivnost
dela · ter za boljse medsebojne
odnose.«
MIRKO 2UNIC - SKUPNE DE·
JAVNOSTI
Znano je, da je dal za·k on o
zdrufenem delu sindikatom v.rsto pomembnih nalog. Sindikati
v zdrufenem delu daje_io pobudo

Darko 2nidarsic je vodja elektro vzdrfevalcev v Tovarni pohi.Stva Martinjak, predsednik
sindikalne organizacije ter zelo

za .ukrepe in seveda tudi sprejemajo ukrepe, s •katerimi naj bi
zagotovili, da delavci uresnicujejo druibenoekonomske ter dru·
ge samoupra vne pravice, odloeajo pa tudi o drugih vprasanjih v
zvezi s svojim dru2lbenocl<onomskim polo:lajem. Sindikat daje
pobude in p redloge za sklenitev
samoupravnih sporazumov, lab·
ko :pa tudi zacne 10ostopke za ponovno obravnavanje i:e sklenjenih samoupravnih sporazumov.
Na zahtevo delavcev a-li na svojo pobudo lahko ·sinillka t zacne
postoplke za re~itev sporov v organizaci-ji zdruzcnega dela med
delavci posameznih delov organizaciJje. Verno, da je sindikat
udelezenec dr.u zbenega dogovora,
s kater.iJn se zagotavJja in usklajuje sa.moupr avno urejanje drufbeno-ekonomskih in d.rugih odnosov, ki so Sir~ ega skupnega pomena za udele:lence dogovora ali
splosnega druZbenega .pomena,
predvsem pa na •p odroeju planiranja, cen, razporejanj a dohodka
in delitve sr eds-tev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev.
N~tel sem le nekaj bistvenih
elementov o vlogi sindikata v
zdruzenem delu.
Temelji sedanjega dela sindikata so Jetni programi, ki si jih
z~tavi V·saka osnov-n a organizaClJa.
T'l'enutno je delo sinclikata
usmerjeno v predkongresne priprave. V vecini osnovn1h or ganizacijah Slindikata smo se resno
lotili javne razprave. Raprava bi
morala oceniti, ali so v dokru.mentih vse tiste naloge, ki temelje na
razvoju samoupravnih druZbenoekonom.S'ki odnosov in razvoju
politicnega sistema.

Vera Rok- dela.\llka v oddelku
embalaze Tovame pohistva Marti-njak je mati dveh otrok, ener-

gicna, odlocna in dobra ve, kaj
zeli v zivljenju. Ni cudno, saj ze

aktiven druzbenopoliticni delavec. -»Sindikalna organizacija,«
meni Darko, »se tudi crazvija in
izpopolnjuje . Ne Slkrbi samo za
gmotna vprasanja delavcev, ampa•k tudi za du~e\llno pocutje ljudi, za ·n jihov odnos do druibe in
do drufueno-politicnega zivljenja.
V obdobju med 8. in 9. kongresom sindikat a je sindik>at s krbel za uresnicevanje zakona o
zdruzenem d elu. Mislim, da to
delo ~e ni koncano.
Zadovoljen ,sem , da je dokoncno dozorela ideja, da se sindikat
povezuje s ·k:raJevno skupnostjo.
Podpiram predlog, da sindi'kat
sk:rbi tudi za pravicno vrednotenje delovnih mest. Cudno se mi
namree zdi, da i.sta delovna mesta razlicno vrednotimo. Od 9.

- Utrjuje vlogo in polozaj v
dru.Zbeno-ekonomskih odnosih in
v politicnem sistemu socialistic·
nega samoupravljanja, ki zajem a
naloge s podrocja organiziranja
temeljne organizacije v skladu z
ustavo in zalkonom o zdruzenem
delu, samoupravnega sporazumevanja o zdrufevanju dela deJavcev v TOZD, krepitve polozaja lin vloge dela:vcev pri odloeanju, delovanja samoupravne deJavske kontrole, uveljavljanja delegatskih odnosov v d..IlUZbenopolitionem sistemu, varstva samo·
upravnih pravic d elavcev in ob·
vescanja delavcev.
- Pr izadeva si za razvoj proizvajalnih sil, krepi·tev materialne pod.lage deJa in stabilizacije.
~o~bej . pomembno je u veljavlJanJe -sJ5tema druzbenega planiranja, podroeje pridobivanJa dohodka, razporejanje dohodka in
cistega dohodka, uveljavljanje
delitve :po delu in rezultatih dela,
izobrazevanje delavcev in pospesevanje ustvarjalnosti delavcev,
- Prizadeva si za razvoj druf·
benega dn osebnega standarda ter
smotrno izra;bo pros tega casa. Ta
prizadevanja tvorijo naloge s
podroeja utrjevanja socialne varnosti in omejevanja socialnih
razlik,
zagotavljanja
varnih,
zdravih in hu mamh delovnih razmer, preskrbe delovnih ljudi,
uiravstvenega varstva, stanovanjskih vpr~anj , re'kreacije in oddiha ter drugih.
Sindikat pa mora biti prisoten
tudi na podrocju tj udske obrambe in dru:lbene samozascite ter
seveda ne sme zanemariti lastne

or.ganiziranosti in usposobljenosti za delovanje na vseh na~tetih
podroejih.
Sedanje delo sindi'kata je temeljilo na sklepih pretelclih kongresov sloven9kega in jugoslovanskega sindika-ta. Seveda je
vprasanj e, v koliksni meri so bile
osn ovne organizacije aktivne na
posameznih podroe)dh. Nedvomno je odigra-1 sindikat bistveno
vlogo .pri .uresnicevanju dolocil
ustave, sprejete leta 1974 in zakona o zdruienem delu, kar pa
je tudi se v t eku. Ce bi se spu~cal v razclenjevanje uspe-Snosti
delovanja 'Sindikata n a vseh podroejih, ki so z dokumenti opredeljena, bi terjalo prevec prostora, je pa v osnovnih organizacijah v te!k.u javna razprava o
uresnicevanju stldepov 8. lkongresa in o dokmnentih za 9. kongres ZSS, v katero se lahko •kriticno in ustvarjalno vkljucijo vsi
delavci.

Osehno prica>kujem, da bo 9.
Zveze sindikatov Slovenije pozi.tivno ocenil delo sindikata med obema kongresoma in
kriticno ipdkazal s labosti, ki so
se pojavile ·pri delu in v.logi sindi>kat a v tern obdobju.
Pricakovati j e, da bodo kongresi v svojih sklepih prinesli
tudi novosti v 6mislu ustreznejsih opredelitev za zagotavljanje
druzbeno-politicne d ejavnosti sindikata v celovitem procesu samoupravnega odlocanja delavcev.
kon~res

Peter KOVSCA - Skupne dejavnosti
Zelo tezko je na kratko opredeliti vlogo sindi·k ata v zdruzenem delu, saj je i?odrocij in nalog, kjer mora smd~kat tvorno
delovati in sodelovati, zelo veliko. Naj na~tejem najbolj bistvene, ki .so tudi opredeljene v predlogu kongresnili dokumentov.

»ZadruZniki« na Svinji gorici radi pomagajo drug drugemu
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Pricakujem, da bodo skorajsnji kongresi bistveno pri>pomogli
k temu, da bo sindikat resnieno
dru.Zbeno-.poli-tiena orga'llizacija
delavcev v najsrdem pomenu besede, da ·se bo rpojavljal •kot sooblikovalec druzbenih odnosov in
postal v oceh delavca ustvarjalna
sila kot predstavnik njegovdh interesov.
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Razgovor so pripravill
in priredlli
V. 2nidadi~,
F. Gagula in A. Sega
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0 prihodnosti stanovanjske zadruge
Da je nasa stanovanjska zadruga uspesno prebila ognjeni krst, ni
vee dvoma. Zastavljeni plan izgradnje je bil za mnoge (med njimi so
bili tudi »zadruiniki<< in verjetno tudi dobavitelji montaZnih his)
utopija, ki se ne bo nikoli uresnicila. Sedaj pripravljene plosce za
monta2o govorijo drugace. Ob tern se seveda pojavlja vprasanje,
kaksna bo prihodnost te ,zadruge.
Ze pri ustanavljanju zadruge
se je ob Viprasanju, ali naj bodo
v zadrugi samo Rrestovci ali ne,
pokazalo, da delovanje zadiruge
posega v obmocje celotne obcine. Zato je tudi v sarnoupravnih aktih odprta mo:Znost za vsakega obcana, da se vkljuCi v zadrugo. Stern je dana moinost za
graditev v okviru zadruge v vseh
vecjih .krajih.
Druga znaCilnost je, da se je
pojem zad:ruge omejil na obmoeje Svinje gor1oe, eeprav vemo, da
je nekaj graditel.jev izven tega
obmoeja. Na zaokro.Zenem obmoeju se :namree sele v celoti pojavijo vsi rucinki hitre gradnje.
Nek:olhlm tekmova1ne mrzlice, obvescanje o mo-znostih nabave materiala in tovariSka pomoc je
marsiikomu omogocila hitrejso in
cenejso gradnjo.
Iz samega poteka i'Zigradnje je
videti, da je potrebno za urejanje lokacijs,ke in gradbene doku-

mentacije, pa tudi za izvedbo
komunalne IU:I"editve daljsi cas
kot pa je zadruga .predv.i devala.
Zato bo potrebno za pTihodnjo
gradnjo vse te stvari prej urediti.
Te izlmsnje so vsekak:or koristne in iz njili si lahko tudi
zamislimo delovanje zadruge v
prihodnje. Osnova za hitTo gradnjo so .p redvsem v zagotovitvi potrebnih finam.cnih .s redstev. Le-to
pa je mogoce zagotml'iti zlasti na
osnovi varcevanja. Tako bo moral imeti VSaJk zadruznik ze .pred
prieetkom gradnje privarcevana
sredstva, na osnovi katerih bo
lahko najel ·k redit. TalkSne finanene ugodnosti kot je odlog
placi1a :I credita (moratorij} verjetno v prihodnosti ne bo vee,
saj je h otela banka s taksnim
aranimanom
pokazati,
kako
ugodno je namensko varcevanje.
Potrebna firrlancna sredstva iim.ajo tudi sirse razseznosti. Splet
okolisCin, ki je bil tudi eden iz-

Asfaltna prevleka ob Tovarni lesnih izdelkov Stari trg

med vzrokov za ustanovitev zadruge, je bil v tern, da letos ni
bilo druzbene gradnje in je ostalo vee sredstev za zasebne gradnje. Zato je treba s planompredvideti, da b.o v letu graditve
manj druibene gradnje. Tako bo
omogoeeno deloV'Ilim oDganizacijam in samoupravni ·Stanovanjski s•k upnosti, da bodo imele vee
sredstev za zasebno oziToma za
zdr.uzeno gradnj.o .
Finanena sredstva tako pogojujejo da1jse casovno obdobje in
usoklajen nacrt graditve dmzbene in zasebne gradnje. V cli!Slll
vareevanja pa se prirpxavi vsa
potrebna do'k umentacija ter komunalno uredi zemljiSce, tako
da je zacetek hiter in ucinkovit.
Pri tern moramo poudariti, da je
to mozno samo v okviru celovito
zaokrozenega zemljisca, saj so
pri tern stroski nizji.
Ce hocemo nekoHko podrobneje vse to opredeliti, potem bo
treba v zacetku prihodnjega leta
ze izdelati razpis za nove zadTU:lnike, v katerem bi bila tudi opredeljena lokacija graditve v posameznih hajih (Ce.r~knica, Grahovo, Stari trg, Rakek .. .). Na osnovi zadostnega stevoila prijav bi se
v casu vareevanja komunalno
opremilo zemljiSce. Ker varcevanje poteka priblizno dve leti, hi
pomenilo, da bi bil zacetek 1zgradnje v letu 1981, s tern, da je
daJD poudarek druzbeni gradnji v
letih 1979 in 1980, v letu 1981 pa
zadruini gradnji.
Taksna konstJ:lUkcija presega
olkvire Bresta, zato bi morala
strokovni .del vodenja prevzeti
samoupravna stanovanjska ~Skup
nost, ki bi hila usklajevalec vseh
akcij . Iz dosedanjega dela je
namrec videti, da ne bo vee mogoce vsega opraviti samo z dobro
voljo nekaj zaJdruZ!nikov, ·k i so
povrh tega deleini vee kritike 'kot
pa ;prJznanj.
Seveda so to 1e osebna !Tazmisljanja o prihodnosti zadruge. Pot
za naprej je odprta, vprasanje
je samo, koliko in s kaksnim
uspehoan j o bomo znali izkoristiti.
P. Obla.k
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NASI LJUDJE

Novi stroj za postforming v TP Stari trg

V stolarni Tovarne lesnih izdelkov Stari t rg dela pri pakiranju okovja Joze Malnar - na
lazjem delovnem mestu, kjer se
delo lahko opravlja tudi sede.
To delo lahko dela kot invalid,
ki je na poti z dela domov v
prometni nesreci izgubil desno
nogo. 0 sebi in o sovji preteklosti je povedal naslednje:
»Star sem oseminstirideset let,
v TLI Stari trg sem zaposlen
devet let, doma sem iz Babne-

Novice iz Brestovih temeljnih oruanizacij
DVA NOVA STROJA

SINDIKALNI IZLET

V Tovarni p ohistva Stari 1·rg
so te dni montirali dva pomembna st<raja, ki jih ·b odo uporabljali
pri proizvodnji •kuhinje Brest-03
in sioer pri ·k rozenju robov pri
vratih in ploscah. Prvi, znamke
Gabbiani, je namenjen za krozenje iveric, drugi Ima pa za krozenje in lepljenje melanita.
Stroja sta bila doslej v Cerknici, kamor se je vsak dan vozilo
na delo vee delavcev iz nase tovarne, kar je mocno poveceva:lo
proizvodne stroske, storilnost pa
zaradi izgube easa tudi ni bila
velika. Selitev je bila 1orej nujna.
Kuhinja BREST-03 postaja zel.o
iskana na jugoslovanskem trgu.
Stroja sta torej v Tovarni pohistva Stari trg dobra in premisljena investicija.

Delavci iz Tovarne pohis,wa
St~Ni trg so sli 23. in 24.septembra
na dvodnevni sindikalni izlet na
Rab in Plitv:ice. Na tern izletu .pa
so poleg teh d>veh krajev spoznali tudi velik del nase domovine,
saj jih je pot vodila .p rek Delnic,
Gor. Jelenja, Crikvenice, Senja in
Jablanice na Rab, kjer so prenoci1i in imeli daljsi pos tanek. Ogledali so si tudi pokopalisce internirancev na Rabu, kjer je veiiko
notranjskih rodoljubov. Ob povratku pa jih je pot vodila mimo
Senja cez Gacko polje mimo Vrhovin na Pli tvice, kjer je bil zopet krajs.J postanek z ogledom
nacionalnega parka, nato pa so
sli domov prek Slunja in Karlovca.
ObSli so torej velik del demovine, videli veliko novega in lepega in gotovo ni nilmgar, !lci bi
reklel, da mu je zal, da je sel na
izlet.

NOV ASFALT
Ta mesec so v .podaljsku s tare
proi.zvodne hale Tovarne pohistva Stari trg polozili asfalt. V
novi proizvodni hali pa ga polagajo sedaj z manjso zamudo. Na
sploSn.o v tej hali gradbeni delavci nekoUko kasnijo z zaJkljucnimi
deli. Sedaj montirajo ogrevanje
in zaprrajo halo s st.rani, kar da
slutiti, da j e zima pred watmi;
upajmo, da nam cez zimo burja
ne bo nanosila snega:
NOV VILICAR
Pred krarkim smo dobili 1udi
te:liko prica.kovani baterijSiki viIicar, ki opravlja v glavnem dela
v skladiscu gotovih izdelkov. Z
nabavo tega vilicarja smo v glavnem razbremenili ostala dva, ki
sta zaradi premikov povzroeala
zastoje.

PRIJETEN SINDIKALNI
PIKNIK
27. avgusta je izvrsni odbor
sindikata Tovarne ·pohistva Martinjak organiziral piknik pri lovski koCi na Slivnici. BHa je to
»lesiariada« v manjsem obsegu.
Delavci so med sabo tekmovali v
balinanju in v vlecenju vrvi, nogometasi pa so bili ·razvrsceni v
dve ekipi: v »suhe in debele« . Po
pricakovanju ·s o zrnagali »rnocnejsi«. Za prijetno vzdusje je poskrbel ansambel »Ribniski fantje«.
NA ZAGREBSKEM
VELESEJMU
V soboto, 16. septembra so se
delavci Tovarne pohistva Marti-

njak lahko udelezili strokovnega
izleta na Zagrebski velesejem.
Udeleiba je bila dobra, predvsem iz Vl"St mladine. ·P o ogledu
velesejma je bilo poskrbljeno tudi za dobro kosilo in za zabavo.
NOVE ASFALTNE POVRSINE
Te dni so asfalterji iz Ajdovscine ob Tovarni lesnih izdel'kov
Stari 1rg polozili 1600 kvadratnih
me~rov asfalta. Ker ni bilo dovolj sredstev, smo a.sfaltirali le
najnujnejsa podroeja, p redvsem
okrog silosa in iverasa, kjer z vi·
licarji nalkladajo kamione ·i n se
poslej iveri ne bodo vee mesale s
peskom in zemljo. Asfalt je bil
poloien tudi ob kartonaii, zaradi
lazjega transporta z vilicarji.
PREUREJENA KUHINJA
V prihodnjem mesecu bomo na
JELKI preuredili kuhinjo. Del
opreme je IGO Ljubljana ze dobavil, ostalo opremo pa prica:lrujemo v oktob:m. Ta~ko bomo izboljsali delovne pogoje delavkam
v kruhinji, zagotovili minimalne
higiensko-tehnicne
pogoje in
ustvarili mo:lnost za se lbo}j raznovrstno pripravo hrane.
ASFALTIRAN DOHOD K JELKI
Ob asfaltiranju ceste BegunjeBezuljak bomo asfaltirali tudi dohod k tovarni JELKA. .Pripravljalna dela so se ze pricela.
NOVA KOTLOVNICA KMALU
Pridobili smo dokumentacijo
za .gradnjo nove kotlovnice. Skleni:ti je t relba le se pogodbo z izvajalcem gradbenih del in deJa
se bodo lahko pricela.

ga polja. Od doma se vozim vsak
dan na delo in z dela domov z
avtobusom. Nic kaj lepega nisem dozivel v zivljenju. Med vojno sem bil se ml adoleten. Kljub
temu sem veliko delal za narodnoosvobodilni boj na terenu. V
nasi hiSi ~0 bili domobranci 13.
marca 1945. leta naredili velik
zlocin, saj so ubili pet partizanov, dva pa ranili. Sledovi tega
zlocina se se danes poznajo.
Stopnice pri vhodu v stanovan je

so se danes p reluknjane od z!ocinskih krogel domobranskega
jurisnega bataljona, ki ga je vodil zlocinec Vuk Rupnik. Ta zlocin sem na lastne oei vide! ob
mojem starem ocetu, ki mi je
bil varuh in spremljevalec.
Naslednjega dne so v vas pridrveli cetniki, ki so do kraja
unicili in pokradli vse tisto, kar
je se ostalo v hisi. Se danes me
cudi, kako so mogli cetniki tako
nataneno vedeti za vse terence,
ki so jih preganjali in na zverinski naCin muCili in strahovali.
Po sredi je bilo izdajstvo. Pa
·kaj bi ·S edaj to opisovali o tem
bi lahko nastala knjiga. Ob 30letnici osvoboditve sem pred!agal, naj bi napravili spominsko
plosco v cast petim padlim partizanom na moji hiSi. Na Zvezi
borcev so mi odgovorili, da imajo plosco na pokopaliscu oziroma da nimajo financnih sredstev.
Po vojni sem delal pri obnovi.
Odsel sem tudi na delo v Francijo in sem tam delal kot strojnik od 1955. do 1968. leta. Pestilo pa me je veliko domotozje,
zato sem se raje vrnil domov.«
Joze je bil leta 1949 tudi v brigadi Romana Plecnika v Kocevju
S'koraj tri mesece, od koder se je
vrnil kot udarnik s priznanjem
vestnega in marljivega delavca.
Njegov najljubsi konjicek je bilo smucarje ali pa dirkanje z
motorjem. Sedaj je invalid, veliko bere,. rad gleda televizijo in
hodi na izlete.
Na vprasanje, kaksno je njegovo zasebno zivljenje, mi je odgovoril, da zivi kot samotar, ker
je sam v svojem domu, ima svoje kraljestvo, sam si kuha, sam
si pere. Joze je se samski in bi
se tudi porocil, ce bi nasel sebi
primerno zeno.
M. SEPEC

Fl LM I V OI<TOB R U
1. 10. ob 16. uri - italijanski a•kcijski film VELIKA ZMEDA.
1. 10. ob 19,30 - nemska kriminalka UMORI V GRADU . HUBERTUS.
2. 10. ob 19,30- ame.riska kriminalka DVA DETEKTIVA.
5. 10. ob 19,30 - francoska komedija CRNO-BELO V BARV.AH.
7. 10. ob 19,30 in 8. 10. ob 16. uri- ameriSki western POMAGAJTE
SERIFU.
8. 10. ob 19,30 - francoska •k riminalka V LA'BIRINTU MOCI.
9. 10. ob 19,30 - italijanska komedija. HOMO EROTICUS.
12. 10. ab 19,30 - francoska .k omedija DR. POPAVEL.
14. 10. ob 19,30 in 15. 10. ob 16. uri- ameriski akcijski film METULJ.
15. 10. ob 19,30 - daJD<Ski eroticni film HOPLA V POSTELJI.
16. 10. ob 19,30 - irancoska drama SODNIK, IMENOVAN sERIF.
19. 10. ob 19,30- francoska kriminalka V ZLATEM TRIKOTU MAMIL.
21. 10. ob 19,30 - francoska kriminalka TE:lKI DNEVI PODZEMLJA.
22. 10. ob 16. uri in ob 19,30 - ameriski pustolovS'ki film KINGKONG.
23. 10. ob 19,30- angleska k>riminalka POSILSTVO.
26. 10. ob 19,30 - francoski ljubezenski film VIOLETTA IN FRANCOIS.
28. 10. ob 19,30 in ob 16. uri- ameriSka drama PEKLENSKI STOLP.
29. 10. ob 19,30 - francoska drama ciPKARICA.
30. 10. ob 19,30 - slovenska drama VDOVSTVO KAROLINE zASLER.
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HELENA MULEC SLOVENSKA
REPREZENTANTKAIN
PRVAKINJA KEGLJASKE
PODZVEZE LJUBLJANA

Nova pridobitev v nasem malem mestu. Stvar je dokaj moderne
oblike, zato moramo povedati, da so to SMETNJAKI, cesar nekateri
obcanl, ki jib ial ne uporabljajo, ocltno se ne vedo

\llfnM~;:~~rUl~tk
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(lz stevilke 12 (30. september 1968)
OBISK KUPCA !Z ZDA
Tudi letos je gospod PhiHp Morse, prezident firme iz New York.a,
p risel v podj etje, da sklene nov letni dogovor za dobavo glasbemh
omaric v 1969. letu .
Pogovor o dobavi 80.000 g-lasbenih omaric, ki naj jih izdela TP
Cerknica od novembra 1968 do novembra 1969 v vrednosti nad
2,600.000 dolarjev, je napravljen.
Prepricani smo, da bo tudi TP Martinjak dobila narocilo za izdelavo glasbenih omaric v vredn~sti o.krog 300.000 dolarjev. .
. .
Ta skupni znesek pa znasa ze vee, kot letos nacrtovam skupm IZ·
voz podjetja na konvertibilno podroeje.
KAKO NAPREDUJE GOSPODARSTVO V TP MARTINJAK

13. in 19. septembra je bilo
v Radecah pregledno tekmovanje
v kegljanju za sestavo slovenske
reprezentance clanic. Najbolj sih
sest bo zastopalo Slovenijo 29.
septembra na cetveroboju v
Straubingu na Bavarskem, kjer
se bodo sestali najboljsi kegljaci in kegljavke Bavarske, Juzn e
Tirolske, Dunaja ter Slovenije.
Na tern t ekmovanju je sodelovala tudi clanica kegljaskega
kluba BREST Helena Mulec, ki
j e bila z odlicnim rezultatom
(450) najboljsa in dosegla tudi
rekord kegljisca . Nastopale so
najboljse slovenske k eglj avke.
Na kegljiScu GRADISA v Ljubljani je bilo 16. in 17. septembra
prvenstvo ·k egljaske podzveze
Ljubljana, na katerem so nastopale tudi nase clanice. Zmagala
je olanica nasega kluba Helena
MULEC. Ostale clanice kl'lllbaPokleka, Sk-raba, Gabrenja, Cencic, Kralj so se uvrstile do desetega m esta.
' V Medvodah je bilo 23. septembra 'Prvenstvo ikegljaske podzve·
ze Ljubljana v parih za clanice.
Br.es• so zastopale v parih Pokleka - Gabren,ia, K~alj - Cencic, Skraba - Mulec. •Po zanimi·
vern in napetem tekmovanju je
par nasega klub a Skraba- Mu·
lee osvoj-il prvenstvo za le to 1978,
par Kralj -Cencic pa je bil tretji.
Mladinec Edo Terzic - clan
nasega kluba - je na osnovi
prejsnjih odlicnith rezultatov sodeloval v RadeCah na izbirnem
te:kmovanju najboljsih mladincev iz Slovenije, ki bi priSli v postev za dr.Zavno reprezentanco,
ki bo sodelovala na evropskem
prvenstvu. Na tern pre~lednem
tekmovanju je Terzit izmed 25
nastopajoeih najbolj sih mladincev Siovenije osvojil 4. mesto in
bo se naprej -tekmoval za izbor v
drlavno ~eprezentanco.
Clanska e kilpa je v p r eteklem
t ekmovanju keglja:ske podrzveze
Ljubljana zasedla odlicno 4. m esto . Podzveza bo o rganizirala
mostveno clansko prvenstvo keglja.S.ke •p odzveze Ljubljana za leto
1978, na katerem bo .godelovalo
deset ekilp, med njimi tudi nasa
vrsta.
M.1Amic
LEP USPEH MLADIH ATLETOV

Poglejmo nekaj rezultatov:
- proizvodnja se je v primerjavi z istim obdobje m lanskega leta
povecala za 30 Ofo,
- dohodek se je zmanj sal za 3 Ofo, m edtem ko so se osebni dohodki povecali za 33 ~to. Kon cni rezultat tovarne je tako negativen.
Osebni d ohodki se ne morejo gibati neodvisno od rezultatov gospodarjenja. :2;e v letu 1966 so nase poslovne enote -samostojno -ugotavlj ale in delile dohodek v sldadu s smernicami sprejete poslovne
politrke in nacrta. V okviru podj etja ni nobenih centralnih sredstev,
ki bi izravnavala ali pokrivala razlike med osebn imi dohodki in d osezenim dohodkom. Poslovne enote so na osnovi n acrtov dolZne
us tvarj ati toliksno vi-Sino ostanka dohodka, ·k olikor je potrebno za
zagotovitev razsirjene reprodukcije.

Na republiskem p ionirskem atletskem prvenstvu so mladi cerkniS'k i atleti in atletinje dosegli nekaj vidnih uvrstitev. Mahne je
zmagal v s:koku v daljavo (580
em), m ed pionir'kalllli pa Smalceva v skoku v visino (155 em);
dr.ugi mesti 'Pri 'P.:ionirjih sta osvojila Pakii v vlsini (183 em) in
Loncar v kopju (43,26m).

·.
'r .;l

SLDVERIJALEB
tr ms~D I' PRrtliYaCHO POiOIH~l tdUBtdAH~

,

Ceprav je ze skoraj leto naokrog, odkar je JELKA v BRE STU, tega
- vsaj na zunaj - se ni videti. Morda pa je stari napis ostal kar
tako - za vsak slucaj ...

lz drugih kolektivov lesne industrue
se ena novost za nase bralce.
Da ne bi ostajali prevec zaprti
za nasimi notnnjskimi gozdovi
oziroma le v okviru Bresta, smo
se odloeili, da vsak mesec nasujemo nekaj kratkih novic o Zivljenju v drugih, predvsem vecjih
kolektivih slovenske lesne industrije. Ker bodo novice posnete
iz njihovih glasil, morda ne bodo
najbolj sveze, a upamo, vseeno
zanimive.

in Tuzli, iscejo -pa moznost za
pridobitve lokacij po vsej drlavi.
S SIPADOM nacrtujejo vee nalozb v skupn.e salone.
V JELOVICI gr e nalozba v novo tovarno montaznih hls v zakljucno fazo, •pred zacetkom pa
je ze nova nalo2Jba - izgradnja
primarne 'Proizvodnje v Pred dvoru.
ELANOVI sportniki so dobili
priznanj e za >>fair play«, saj ·s o
oni prvi izracunali, da niso zmagovalci le to5.nje lesariade kot je
bilo uradno razglaseno, in to sporoeili p ravim zmagovalcem Novogoricanom.

JAVOR je 16. septembra slavil.
Njegovi delavci so na Bel-skem
pri Postojni sLoves.no odprli novo
tovarno opaznih plosc.
Slavnost no j e bilo -t udi v INLESU. Nedavno je namree ta samorasli kolektiv 1Slavil svojo i.ridesetletnico. Inles se je iz gospodarsko
malo
pomembnih
obrtnfu delavnic in zag :razvil v
mode rno indusi.rijo stavhnega
pohistva (nj egov delez .znasa 15
odstotkov jugoslovans ke proi2·
vodnje s tavbnega pohistva).

Julija so tudi v ALPLESU ISlaviii delovno zmago. Slovesno so
odprli no-vo tovarno za predelavo
masivnega Ie-sa in tavarno kovinske predelave.

LESNINA intenzivno siri svojo
poslovno in prodajno mrefu. H
k oncu gre gradnja poslovnega
centra v Ljubljani, gradijo pa jih
-tudi v Levcu pri Celju, v Sarajevu in v Osijeku ter slkladiSce v
Novem Sadu. Lo:kacijiSka dovoljenja ima jo tudi ze za gradnje
v Kopru, Novi Gorlci, Banja Lt.lll.d
NOVOLES je ob Ietosnje.m
Dnevu samoupravlja:lcev dobil
pri:MJ.anje republiskega sindikata
za razvi:ianje samoupravnih odnosov. Konec junija so delavci
na referendumu spreje.mali pravilni>ke o ravporejanju dohodka
in cistega dohodka ter 0 osnovah
in merilih za delitev sredstev za
osebne dohodke. Pravil.niki n iso
bili sprejeti v vseh temeljnm organizacijah in bodo morali t am
referenldum 'POnoviti.

SPREHOD SEM IN TJA PO ZAGREBSKEM VELESEJMU
Nas razstavni prostor t udi tokr at ni ostal osamlj en. Povprasevanje
po nasih izdelkih je zelo veliko in marsikatero -pripombo od s trani
porabnikov, zakaj ni nasega pohistva v trgovinah, smo morali opraviciti. Komb iniran a omara 032 je bila srediSce -p ozornosti, nic m anj se
pa ni zanimanje za naso standardno FLORIDO in DANIE LO. Stilno
pohiStvo na letosnjem sejmu ni vzbujalo tako veli•ke pozornosti
obiskovalcev, mogoce zaradi se dokaj skromnega tapeciranj a .

V MEBLU so v prvem polletju
.lear dobra gospodarili, ceprav niso dosegli pl anirane realizacije.
Posebne tdave imajo z lvei1ko,
ki je edina d elala z izgubo (ob
koncu poiletja ·k ar 30,724.000 din
izgube) predv·s em zaradi n eurejenih dohodkovnih odnosov s porabniki ivernih plosc. Pcr-icakujejo, da bo tudi ob 'k oncu leta izguba precej&nja iiil jo same Meblove temeljne or.ganizacije ne
bodo mogle pokJ-iti. Iz Mebla je
po dveh letih pripojitve izstopila
s kofjeloska Odeja. Kot za:nimivost naj se omenimo, da tudi pri
njih porabijo cele gore papirja,
saj so ob polletju dosegli ze 89
odstotkov celotne porabe pisarniskega materiala.

DELEZ BRESTA V JUGOSLOVANSKI POHISTVENI INDUSTRIJI
BREST zavzema med 131 jugoslovanskimi podjetji poh iStvene indu strije:
- po stevilu zaposlenih 4. m esto,
- po visini ustvarjenega celotnega dohodka 3. mesto,
- po viSini ustvarjenega neto produkta 2. mes to,
- po visini ustvarjenega obsega akumulacije 2. rnesto,
- po viSini us tvarjenega izvoza 1. mesto.
Primerj ava ranzirne vrste jugoslovanskih podjetij pohistvene ind ustrije nam pove, da je BREST v samem vrh u, da je gospodarnejsi
od podjetij, ki imajo celo -viSji celotni dohodek. Primer: po celotnem
dohod:ku je v ranzirni vrsti 3., medtem ko je po dosezeni akumulacij i 2. itd.
Po dosezenem izvozu je BREST na 1. mestu, kar pomeni, da se j e
BREST uspesno vkljucil v reformo in medna·rodno delitev dela. To
pa je eden vaznih pogojev nadalj njega perspektivnega razvoja
BRESTA.
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Uspesni
kegljaci

Iztrgani list iz poslovnega koledarcka enega izmed stevilnih cerkni·
sklh Brestovcev, ki se vdinjajo na »Golanu«
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KoSarkarji Bresta spet
na -tekmi v [erknici
V CERKNICI MEDNARODNA KOSARKARSKA
TEKMA MED FRANCOSKIM ANTIBESOM IN
BRESTOM
Pred nekako desetimi leti je bilo v Cerknici menda prvo in doslej
edino mednarodno sportno srecanje, k o so bili v gosteh ceskoslovaski kegljaCi. Tokrat sta nam nova telovadnica in sodelovanje z ljub·
ljanskim BRESTOM omogocila spet lepo mednarodno prireditev.
m..., · ""P.'i> -··
V atraktivnem, napetem in ize· Ob koncu je se .poudarH: »Bilsem
nacenem srecanju je BREST pre- v .res mnogih sportnih dvoranah,
magal francoski ANTIBES; sicer a ta;ko eudovitega parketa ~e ni·
sele z zbranejso igr o v zadnjih sem videl. Vee kat oCitno je, da
minut ah. Najvec so seveda p oka· je v Cerknici doma lesna :indu·
zali reprezentanti iz obeh ekip.
strija.«
Sicer reZJultat ni toliko vaien; po·
Tudi Brestov ttener Ivo Danev
rnembneje je, da je tak sna kvali· - legenda jugoslovanske kosartetna •kosarkarska tek:ma zapu· ke - je poudaril, kako so taksne
stila ttrajen vtis prl mladih gle· tekrne v manjsih ·k!rajih pomemb·
dalcih, ki so napolnili nasa sport· n e za razvoj in kvalitetno rast
no dvorano in bo prispevala k
slovenske kosarke, zato bi morali
m noZ:icnosti te lepe sportne igre. z njirni nadaljevati. Imate cudo0 vtisih smo za nase bralce po·
vit sportni objekt, je poudaril, ki
vprasali trenerja obeh most ev.
vam ga lah!ko zavidajo stevilni
T.r ener ANTI·B ESA Andrijasevecji slovenski kraji. 0 tekmi sa·
vic (nekdanji ·i gralec Crvene zve- mi je m enil, da s o njegovi igral·
zde in reprezentant) je najprej
ci zaradi visoke zmage pretekle·
spregovorH o vtisih francoskih ga dne nad istim nasprotnikom
igralcev. Povedal je, da so na· zaceli prevec lagodno, pa tudi
vduseni nad izredno in raznoliko
Franco:z;i ·so t okrat igrali dosti
lepoto Slovenij e in zlasti Notranj- b olje.
s.ke; posebej pa so preseneeeni,
0 BRESTOVEM mestu v jugoda imajo tudi manjsi kraj i taka
slovanskem rnerHu je diplomat·
cudovite S.portne objekte, ki so sko deja!, da vee ·kot stiri mostva
odprti vsem; zato ni cudno, da je niso boljsa in da ie ;prica~kovati
jugoslovanska koiiarka tako ~va- tudi tekmovalne uspehe; b oji se
liotetna in je neizc 11pen vk izjem - le poskodb ali ·b olezni kljuenih
nih igral-cev. V Franciji so sport· igralcev, za ka tere se ni enakoni objekti bolj »ekskluzivni«, v vrednih zamenjav. Posebej pa je
Jugoslaviji opa oCitno mnogo bolj
poudaril, da vlada v moS!I:vu pniskrbijo za drufbeni standard.
jatelj sko in delovno vzdus je , okar
Sam je se doda-1, da so •taksne je za delo v ·k lubu se najbolj po·
tekme v manjsih ·k rajih rz:elo po· membno.
membne za propaganda .in nnw·
Oba trenerja s ta o organizaciji
zicnost koswke, saj p osredno tekme (le-ta je hila v rokah KK
vplivajo tudi na odkrivanje ko- Certknica) menila vse najbolje,
sa-rkarskih talentov. Posebej je njiju in igralce je rnoHlo samo,
bil navdusen nad .pret&'mo mla·
da ni bilo semaforja za prikazo·
dim obcinstvom, ki pozna kosarvanje casa in traj anje napada.
ko; zna navduseno, a lrulturno
Vsekakor lahko sklenemo z
navijati za •s voje mostvo, ko je ugotovitvijo, da je hila septempotrebno, zna pa ·t udi nagraditi b erska tekrna 'imenitna propaganuspele poteze .gostujocih igralcev. da kosarke.

Brestov igralec Subotic (9) v eni izmed uspe5nih akcij. Sicer je na
posnetku tudi vsa Brestova najboljsa peterka

NASI UPOKOJENCI
5. avgusta je odsel iz JELKE v
pokoj Alojz KRANJC.
V Jelki je bil zaposlen od leta
1970 dalje na delovnih nalogah
varnostnika. Za njegovo vestno
delo se mu kolektiv JELKE za.
hvaljuje in mu zeli se veliko zdravih m zadovolj nih let.
15. junija je odsel iz Tovarne
pohis tva Martinjak v pokoj nas
dolgoletni delavec Franc Lunka
iz Zerovn ice.
Pri n as je bil zaposlen od 1. januarja 1947. leta. Delal je v modelni delavnici •k at rnodelni rni·
zar .
V pokoj je odsel z delovnega
rnesta - vodja modelne delavnice.
Za njegovo ustva:rjalno in pozrtvovalno delo ISe rnu de lovna
skupnos t zahvaljuje in mu zeli
se mnogo zdravib let.

Kosarkarji BRESTA so bili spet gostje v nasi novi telovadnici

Vzpon cerkniske kosarke
z izgradnjo spor t ne dvorane v
Cerknioi je tudi delo .kosai1karjev
znova mocneje zaiivelo. Dotlej je
bilo na voljo !Sarno as.faltno igri·
see, ki ni dopuscalo zimsU<ih tre·
ningov, zato oSO kosarkarji nasli
ustrezen prostor za zimsko vadbo le v telovadnici Vzgojnega za·
voda v Planini pri Ra:keku.
K:ljub velikirn spremembam v
telesni 'kulturi, ki so prinesle .tudi
drugace organizirano kosa:rko, se
je ekipa KK Cerknica pripr avljala od letosnjega januarja, saj so
vedeli, da b o v tern letu zazivel
nov tekmovalni s-1stem, ki bo
tekmovanje izven obcine dopu·
seal le kvalitetnim ekipam. Re·
zultati resnega dela so oSe poka·
zali ze v s-pomladanskem delu
tekmovanj v ·l igi, ki jo je orga·
niziral obmoeni odbor za vrhunski sport Notranjs'ke, da bi na
podlag i ·r ezultatov doloCil nosilce
za prihodnja ,t ek:movanja ir.z ob·
rnocja obcin Ilirska Bistr.ica, Po·
stojna, Cerknica, Logatec in V.rh·
n ika. C.lanska e k i:p a je premagala
Lesonit jz II. Bistrice, Borovnico
in P:ivko v Cerknici ter Postojno
in Logatec na njihovem ig,riScu,
izgubila pa je tekmo na gostovanju z Vrhniko.
Hkrati z delam clanske vrste
se je na novo obli-kovala tudi ka·
d etska ekipa (14 do 16 let), v :ka·
tero so se mimo prejsnjih vkljucili t udi UCenci, ki 'SO se izkazali
v Iigi osnovnih sol in njeni selekciji. Ta ekipa je premagala
kadete iz II. Bistrice, Borovn ice
in Pivke, izgubila -pa je s Postojno in Vrhruko.
Da v preteklih letih ni bilo dovolj skrbi rza mlade, je videti iz
sestava mladinske ekipe, saj so
v njej ig.rali Ie stirje rnladinci
(16 do 18 let), ostali del ekipe pa
so sestarvljali kadeti. K:ljub temu
pa so rnladinci v spomladanskem
delu izg.ubili samo s Postojno, vse
os tale - z Borovnico, Pivko, Lo·

ga~tcem

in Vrhni•ko - pa so do·
bili.
Letos so prvic trenerji eki.p od
I. do v. selekcije, dva clana in
stirje kadeti sodelovali na doru·
gem ko8arkarskem taboru, ki je
btl v Sezani od 3. do 7. julija.
Slrup.Scma Kosa.rkarSike zveze
Slovenije j e 26. j ulija koncno le
sprejela pravilnik §portno-tekmovaolnega sistema za clane v .republiSkem rangu, po· :katerem irna
Notranjska dve rnesti v slovenslki
ligi.
Glede na to je obmocni odbor
predlagal vsem ·k lubom, da Vrh·
nika, Loga tec in Cerknica tvorijo
s kupno selekcij o pod nazivom
»Notranjska«. Ker se je Vrhnika
odpovedala kandi daturi .za nosilca selekcije, ker ni izpolnjevala
vseh pogojev, naj bi se drugi dogovorili , da bo nosilec selekcije
Cerknica. Ostala dva •kandidata,
Postojna in Lesonit, pa naj bi sc
dogovorila o 6kupni selekciji. Ta
preedlog pa so spre-jeli samo Logatec, V;vhnika in Ce11knica. Kljub
stevilnim sestankom do sporazuma ni .priSlo .
Tudi na skupnem ses tanku cianov obmocnega odbora Notranjske, iniciativnega odbora za ustanovitev Notranjske kosarkarske
zveze, predsta vni:kov k.lubov in
KZS se 5. septembra niso mogli
dogovor1ti o dolocitvi nosilcev
sel~kcije. Zato so se sporazwneli,
naJ kosartkarske otekme doloeijo
nosilca. ze opred to odloei tvijo se
je zacel jesenski del lige, v <kater em je Clanska ekipa Cerknice
izgubila s kandidatom za nosilca
selek cije :z Lesonitom. Odloeilna
tekma s Postojno je hila v Ceriknici 6. septembra. Pred vee •k at
500 gledalci s ta v pravem derbiju
odlicno sodila rnednarodni sodnik
Oblak in zvezni sodnik Ivanus.
Po razb urljivi in dokaj zivCni
tekmi je v zadnjih sekundah za-

22. avgusta je od.Sel v pokoj nas
delavec Ludvik Mohar, doma s
Hudega vrha.
V Tovarni pohist>va Martinjak
je bil zaposlen od 1. junija 1963.
leta. Delal je na razlicnih delovnih m estih v stTojnern oddelku.
Delovna skupnost se mu zahvaljuje za njegovo delo in za trud
ter mu zeli se mnogo zdravih
let.
Delovna skupnos t
TOZD Tovarna pohiStva
Martinjak

. 0 ~kupni selekciji Notranjske
n]enem p.rogramu je ze razpravljal strakovni svet Zveze te·
h;:snokulturnih o r ganizacij Cerk·
mea, ga spr ejel in financno podprl. Tudi sicer -cer.kniski kosar·
k~rji. ~acunaj_o na podporo orgamzac!J zdruzenega dela iz ob·
mocj~ ~~knice, saj so z letosnjo
uvrstltvlJO dosegli svoj najveeji
uspeh. V pripravah za prihodnja
tekmovanj a, ki SO ze Stekle Ob·
ljubljajo, da bodo dobra pripravljen~ .. Upajmo, _da bo skupna selekc!Ja NotranJske s svojo igro
znova napolnjevala cerknisko
sportno dvorano.
T. Urbas

ill

V SPOM IN
Sporoeamo ialostno n ovico, da
je 25. avgusta umrl nas nekdanji
sodelavec - upokojenec FELIKS
JANE2:IC iz Markovca.
V nasi temeljni organizaciji je
bil zaposlen od leta 1945 pa vse
do leta 1959, ko je odsel v zasluzeni pokoj.
Zaposlen je bil najprej kot za·
govodja, kasneje pa je bil obra·
tovodja obrata Marof.
Vsem, ki smo z njim sodelo·
vali, bo tovar iS JANE2:IC ostal
v spominu kot skromen in priza·
deven delavec.

BRESTOV OBZORNIK - glasUo delovne
skupnoatl Brest Cerknlca n . sol. o. Glavnl
ID oda;ovoml uredDik Bolo LEVEe. Ureja
uredDJ.Jk:l odbor: Pranjo GAGULA, Vojko
HARMEL, Mate JAKOVAC, Bofo LEVEC,
DBDllo Ml.INAR, Leopold OBLAK, J anez
OPEKA, Tomaf STROHSACK, ADdrej SE·
GA, M1ha SEPEC, Franc TRUDEN, 2enl
ZEMLJAK ID Vllrtor 2NIDARSIC. Foto:
Jofe SKJU.J. Tiska 2eleznl.§ka tlskama v
Ljubljanf. Naklada 2800 lzvodov.

ZA VECJO PRODUKTIVNOST
V Tovarni ~ohistva Cerknica se
je sestal politicni a'ktiv. Na sestanku so r azpravljali o proit.Z·
vo~h vprasanjih, p oseb ej pa o
de}avni:kih, ki vplivajo na viSjo
produktivnost d e la.

detek o d dalec pdloCil zmagovalca - Cerknico.
Tako je bil znan tudi drugi nosilec
selekcije iz Notranjske. V nadaljevanju lige s.ta Postojno premagala se Leson~t in Vrhni'ka Cer:k·
nica je premagala V;rhnlko, zatem pa doma izgubila z Logat·
cern.
• Tudi tekmovanje •kad e tov se je
z~ . koncalo .. Cerknic ani so izgublli s Posto]no, premagali pa so
Lesonit, Logatec in Vr hniko.
Jesenski .del lige za rnladince se
je zacel 20. septembra.
Tako bo ·k osarkarsko moStvo
Cerkni~e kot nosi:lec selekcije
Notran.)!Ske skupaj z igralci Vrh·
nike in Logatca nastopalo v slo·
venski kosarkarski ligi.

Cevkniski kosarkarji bodo v slovenski Iigi igrali v E skupini skupaj
z Elektro (Sostani), Triglavom (Kranj), Litijo - Zagorjem in sent·
jurjem (pri Celju)

Glasilo sodi med proizvode iz 7. tocke
prvega odstavka 36. tlena zakona o obdavlevanju proizvodov in storitev v prometu,
za katere se ne placuje temeljni davek od
prometa proizvodov (mnenje sekretariata
za informiranje izvr§nega sveta SR Slovenije §t. 42I-tn2 z dne 24. oktobra 1974).

