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LETO XIII 

31. OKTOBER 1979 
brestov 

• 

lasilo delovne o 

meseCno gospodarjenj 
OS PER!ODICNEM OBRACUNU 

ce smo ob polletju ocenjevali, da nismo ravno prevec zaostali za 
nacrtovanimi cilji, lahko ob devetmesecju ugotovimo, da se je ta 
zaostanek povecal. Od te ocene bi mogoce izvzeli proizvodnjo vsaj za 
vecino temelj.nih organizacij ter nekatere elemente gospodarjenja v 
posameznih temeljnih organizacijah. 

PROIZVODNJA brati iz analize proizvodnje po te· 

Za temeljne organizacije Za
galnica, Gaber , TapetniStvo in 
Jelka ugotavljamo, da so obdr
zale rast iz prvega polletja in 
presegajo proizvodni nacrt. Raz· 
veseljivo je precejsnje izboljsa
nje proizvodnje v TOZD Pohis
tvo in I verka. 

Tako je b il v Pohistvu v prvem 
polletju glede na isto obdobje 
preteklega leta indeks n orma ur 
na eno izdelavno uro (kazalec 
produktivnosti) 95, v avgust u se 
je dvignil na 115, v septembru pa 
je bii 113. Nedvomno so k temu 
prispevali ukrepi, ki jib je spre
jela temeljna organizacija za iz. 
boljsanje poslovanja, ceprav so 
se rezerve. 

V Iverki je proozvodnja bistve
no visja kot v p rejsnjib dveh ce
trtletjih, vendar se vedno zaosta
ja pri neoplemenitenih ploscah, 
medtem ko je dosti vecja proiz
vodja oplemenitenih plosc. 

SlabSe pa je bilo v Masivi, kjer 
je izredno nizka p roizvodnja v 
septembru zniiala indeks do iz
polnitve plana na 72. 

Naj povemo se tri skoraj splos
n e znacilnosti, ki jib je moe raz-

me!jnih organizacijah. 
- V porocilih so pogosto ome

njeni kot vzroki za zastoje v pro
izvodnji nepravocasne dobave od 
kooperantov v okviru delovne or
ganizacije, kar kaie na premajh· 
no nacrtovanje in iUSk}ajevanje 
na tern podrocju. 

- Pogosto se dogaja, da kljub 
velikim zalogam primanjkuje ne
katerih elementov, vcasih celih 
programov za prodajo, kar zahte
va vecjo povezanost med proiz
vodnjo in prodajo. 

- Pogosto so kot vzrok manj
se proizvodnje omenjene nepra
vocasne dobave. 

NABAVA 

Naj se ustavimo pri zadnji zna
cilnosti - to je pri nabavi, ki je 
v nasem glasilu bolj redko pri
sotna (vendar ne po krivdi ured· 
nistva). Ne da bi kakorkoli 
zmanjsevali napak sluibe, mora
roo ugotoviti, da so restriktivni 
ukrepi pri uvozu vplivali na dvo
je: zmanjsana je moznost lastne
ga uvoza; v taksnem polozaju pa 
so se znasli tudi nasi dobavitelji. 

Tako je nenadoma zacelo pri· 
manjkovati nekaterih materialov 

ali so se pojavili v spremenjeni 
obliki in novi ceni. Posledica te
ga so tudi odvisni stroski; tako 
vozimo surovino za TOZD I verka 
iz Bosne, lepenko iz Srbije in po
Iiuretansko peno iz Makedonije. 
Ce se uvozni pogoji ne bodo 
spremenili, bo preskrba vpraslji
va tudi v cetrtem eetrtletju, kar 
bo zahtevalo bolj ucinkovito delo 
sluzbe. 

PRODAJA 

Trenutno povzroca najvec te
zav prodaja. Temeljne organiza
cije takole izpolnjujejo plan pro
daje: 

TOZD % izpol
nitve 

______________________ p~ana_ 

PohiStvo 
Masiva 
Zagalnica 
Gaber 
Iverka 
Tapetnistvo 
J elka 
Prodaja 
Skupne dejavnosti 

SKUPAJ: 

49,5 
64,8 
81,0 
71,4 
62,6 
55,5 
55,8 
65,2 
81,1 

60,2 

Z izjemo Zagalnice in Gabra ter 
lverke (kjer pa je vzrok v nizki 
proizvodnji) lahko ocenjujemo, 
da je prodaja dalec pod planom. 
0 vzrokih smo ze dovolj govo-

(Konec na 2. strani) 

BREST DOBIL MEDNARODNO PRIZNANJE 
ZA KVALITETO 

sE ENA UVELJAVITEV NASE DELOVNE ORGANIZACIJE 
V TUJINI e BREST KOT EDEN IZMED VIDNEJsiH E VROP
SKIH PROIZVAJALCEV POHISTVA SPET NA MEDNARODNI 
SCENI 6l KVALITETA IZDELKOV - PRIZNANJE IZ SIRO
KIH MEDNARODNIH POSLOVNIH KROGOV. 

Vse to lahko zapiSemo ob tern, ko so n as obvestili, da smo 
dobitniki mednarodne nagrade za kvaliteto za leto 1979. Med· 
narodna komisija zdruzenja pohistvenikov je med drugimi 
evropsldmi in izvenevropskimi proizvajalci pohistva tokrat iz
brala t udi tri jugoslovanske proizvajalce - Brest, Stol in 
Oriolik. 

Nagrade FURNITURE-EUROPE je osnovala specializirana 
revija za pobiStvo EUROMEUBLE, da bi vsako leto nagra dili 
t iste proizvajalce iz Evrope in Latinske Amedke, ki s o se v do
tedanjem obdobju izkazali z izjemnimi dosezki na podrocju 
lcvalitete oziroma poslovanja kot celote. Ocenjevalno komisijo 
je izbrala spanska zaloiniSka hisa EDITORIAL OFFICE 

Poleg tega, da ta n agrada pomeni r edko mednarodno pri
znanje, je tudi povsem prakticn ega pomena, saj jo sme dobit
nik uporabiti v reklamne namene. Sarna nagrada je delo span
skega kiparja Martina Perillana- to je bronasta skulptura na 
marmornem podstavku z vgraviranim imenom .nagrajenca. 

Hkrati s prejemom te nagrade postane dobitnik tudi clan 
mednarodnega kluba nagrajencev »TRADE LEADERS' CLUB«, 
katerega namen je vzpostavljanje poslovnih stikov med posa
meznimi podjetji, povezovanje in zbllievanje poslov.nib !judi 
ter pospe§evanje trgovinske menjave. 

Nagrade so slavnostno izrocili na mednarodni razstavi pohis
tva v spanskem m estu Valen cia 19. ok tobra 1979. Spanci so 
temu dogodku posvetili precejsnjo pozornost, saj so angazirali 
v ta namen vsa sredstva javnega obvescanja. Poleg nagrajen
cev so b ili na podelitvi prisotni tudi predstavniki diplomats~e
ga in konzula rnega zbor a, predstavniki gospodarstva in kul
turni krogi. 

Cenjeno priznanje je iz rok e konomskega svetnika pri nasi 
ambasadi v Madridu v imenu Bresta prevzel njegov direktor 
ing. Joze Strle. 

I. Lavrencic 
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(Nadaljevanje s 1. strani) 

rill: poveeanje pologa, stabiliza
cijski ukrepi, zaostajanje stano
vanjske gradnje, zamenjava pro
gramov. Stanje je v nekaterih 
terneljnih organizacijah izredno 
krlticno in bo potrebno sprejeti 
vrsto ukrepov, od razci.Seevanja 
nere5enih vpra5anj s trgovskimi 
hiSami do vecjega prizadevanja 
prodajne sluibe. 

Ne nazadnje rnoramo zastaviti 
tudi dolgorocnejso politiko pove
cevanja izvoza, saj je konkurenca 
na domacem trgu cedalje veeja. 
l zvoz je se vedno pod lansko 
ravnijo in bosta sele z realizacijo 
izvoza v arabske drlave preseze
na plan in lanski obseg izvoza. 

F INANCNI REZULTATI 

Ob takSnih gibanjih seveda tu· 
di financni rezultati ne morejo 
biti dobri. Za celotno delovno or
ganizacijo so naslednji: 

OSEBNI DOHODKI 

Osebni dohodki so se gibali: 

TOZD Plan Doseieno In-
deks 

Pohistvo 5.361 5.342 99 
Masiva 5.272 5.445 103 
Zagalnica 5.226 5.564 106 
Gaoer 5.263 5.494 104 
lverka 6.726 6.841 101 
Tapetnistvo 5.133 5.311 103 
Jelka 5.510 5.878 106 
Prodaja 6.815 6.992 102 
Skupne dej. 7.217 7.280 101 

SKUPAJ: 5.711 5.842 102 

Dosezeni povpreCni osebni do
hodki so presezeni, saj pri sesta
vi plana nisrno racunali s takSno 
rastjo Zivljenjskih stroskov. In· 
deks :llvljenjs.ldh stroskov je bil 
za SRS 124, kar porneni, da so 
realni osebni dohodki ostali na 
lanski ravni. Kljub temu opa:ia
rno, da se osebni dohodki ne gib-

j 
ljejo skladno z dosezenimi rezul
tati terneljnih organizacij in so 
rasti precej razlicne. 

Na koncu naj spregovorimo s~ 
o primerjalnih kazalcih gospo· 
darjenja, ki pa se nana5ajo na 
prvo polletje leta 1979 in smo jib 
dobili sele med izdelavo poroclla. 
Zato so podatki prirejeni na de· 
vetmeseeno obdobje in samo po 
vrhu ohdelani. 

Povemo naj sarno, da imamo 
dohodek na delavca v vecini te· 
meljnih organizacij vecji od po
vprecja in v boljsih terneljnih or
ganizacijah celo v gornji tretjini. 
'fo velja tudi za ostale kazalce z 
izjerno tlstih, ki se nanasajo na 
povprecno uporabljena poslovna 
sreastva. To je na eni strani od
raz teZkega lik.vidnostnega stanja 
ter na drugi strani potreha po 
boljsem izkori.Scanju osnovnih in 
obratnih sredstev. Sicer pa o tern 
vee, ko bo izdelana nadrobnejsa 
analiza. 

P. Oblak 

Plan DeJa~sok~~ Razvidi del oziroma nalog 
- Celotni 

prihodek 1.514.739 982.530 65 

- Dohodek 529.896 354.253 67 

- Cisti 
dohodek 349.435 223.934 64 

- Ostanek 
cistega 
dohodka 82.614 29.672 36 

Dlje kot grerno v delitvi dohod
ka, niZji so indeksi izpolnjevanja 
plana, tako da je indeks za osta· 
nek cistega dohodka sarno 5e 36. 
Sarno stiri terneljne organizacije 
- 1:agalnica, Gaber, lverka in Jel
ka so uspele oblikovati sklad 
skupne porabe v zadostnem zne
sku in oblikovati tudi poslovni 
sklad. Vsekalwr bi ob nadaljeva
nju taksnih gibanj tefko zagoto
vili sklad skupne porabe v vseh 
temeljnih organizacijah. 

Najhuje je se vedno v TOZD 
Masiva, kjer se je izguba iz prve
ga polletja lie povecala. Predvi
deni ukrepi s sanacijskirn pro
gramorn niso uresniceni, zato bo 
temelj.na organizacija izgubo tez
ko pokrila do konca tega leta. 

Omeniti morarno se likvidnost, 
ki je ve rjetno najtrsi oreh, s ka
terim se Brest trenutno srecuje. 
Financni naerti so temeljili na 
boljsi prodaji v drugem polletju, 
ki pa je ni bilo. Zaloge gotovih 
proizvodov, vr ednotene po direkt
nih stroskih, so porastle od za
cetka leta do konca cetrtletja za 
75 odstotkov. Limiti bank ne do
voljujejo najernanja novih kredi
tov. Zato je treba likvidnostno 
stanje resevati dnevno. Toda, ee 
ne bodo sprernenjeni ukrepi, ali 
se ne bo poveeala prodaja, bo 
stanje v zacetku prihodnjega le
ta, ko je prodaja manjsa, taksno, 
da bo treba ornejevatl tudi na
bavo in s tern proizvodnjo. 

Zakon o zdruienem delu opu
sca ·pojem »~delovno mesto«, ker 
njegova uporaba v dosedanjem 
smis.lu, ko je bila nanj vezaua 
vrsta pravic in dol.Z.nosti, n e 
u stJreza druzbenoekonom·skemu 
polozaju delavca v zdrufenem 
delu ter njegovli.m pravlicam lin 
obveznostim, ki so vsebina tega 
polozaja. Zaradi tega tu.di nima
mo vee samoupravnega splosne
ga akta o sistematizaciji delov
nih mest. 

Za sklenitev delovuega ·razmer
ja in za razporejanje delavcev se
daj up.orablja zakon o zdrufe
nem delu in v sk.ladu z njlim. za
kon o delovnili razmerjlih dva te· 
meljna pojma in sicer »delo« 
oziroma »naloga«. lz i)ravnih, or
ganizacijskih in kadrovstkih raz
•logov je v .temeljnih organizaci
jah in .delovrnh skup.nos-tlh potre
ben sdstem<~Jticno izdelan prikaz 
del oziroma nalog, ·ki j.ih delavci 
opravljajo v temeljnih organiza
cijah ozirorna delovnih skupno
stih. Sistematicen pregled. del 
oziroma nalog se doloci s samo
upravnim splosrlfim aktom o 
razwdu del oziroma nalog, ki je 
v bistvu organizacijske naa:ave. 

V razvidu del ozirorna nalog 
morajo biti posaJinezna dela oza
roma naloge opisane po svoji 
vsebini z naved.bo zahtevane stro
kovne ~zobrazbe oziroma z delom 
pridobljenih deloVIIli.h zmofuosti, 
rnorebitnih posebnih zahtev, de
lovnih pogojev, vrsto odgovo!"no
sti in drugih znacilnih sestavin, 
pomembnih za njihova opravlja
nje. Izdelava samoupravnega 
splosnega aMa o razW.du del ozi
roma nalog •terja torej vsebinsko 
razclenitev dejavnosti tem eljne 
organizacije po vsebinsko zaokro
:lenih, celovi,tih delovnih fazah, 
to je po delih in nalogah, .nic vee 
pa po delovnih rnestih. Za »delo« 

Iz rnontamega oddelka v TOZD POHISTVO 

oziroma »nalogo« je treba steti 
zaokrozeno celoto oprav.i.l, ki ter
jajo istovrstno oziroma sorodno 
1zobrazbo ali strokovno usposob
ljenost dolocene stroke, smeri ali 
poklicnega profila. 

V vseh nas.ih temeljnih orga
nizacijah in delovni skupnosti so 
delavski sveti za iroelavo samo
uprav.nega splo~nega akta o raz
vidu d el oziroma nalog imenovali 
posebne strokovne komisije. Te 
lwmisije so imele kot prvo nalo
go izdelavo osnuuka razVIida del 
oziroma nalog. Ti osnutki .bi mo
raJi biti narejeni istoca·sno v 
vseh temeljnih organizacijah .in v 
delovni skupnosti, vendar se ne
katere Jcormsije niso v celoti dr
zale postavljenih rokov. 

TemeJ.jne organizacije so ISe ze 
s sprejetjem samoupravnega spo
razuma o ZJdruZ.i.tvi v delovno or
ganizacijo zavezale, da bodo kar 
v najvecji mozni meri uskJ.ajeva
le pogoje (zahteve) za opravlja
nje en8!Kih oziroma podobnih del 
ozi·roma nalog. Zaracti tega je hi
la v zve:zri. z izdelavo .razVldov del 
oziroma nalog imenovana tudi 
koordrinacijska komisija v okvi
ru d elovne organizaciJe. Naioga 
te komisije je ·predvsem v tern, 
da usklad1 morebitne razlicne za
hteve glede izobrazbe ill delovnih 
izku~enj za opravljanje ena:kih 
oziroma podobnih del v dveh ali 
vee temeljnih orgarui.zacijah ozi
roma v delovni ~kupnosti. Tako 
na1 bi bile zahteve glede izobraz
be in delovn:ih izlk:uSenj za ella!ko 
ali podobno delo, ki se pojavi v 
dven ali ovec temeljnih organiza
cijah o~roma delovni oSkupnosti 
enake, .razen ce posamezna te
meljna or.ganizacija glede na svo
je potrebe in or.ganiziranost ne 
dolo6i drugacnih zahtev. 

V osnutkih razvidov del oziro
ma nalog .so vsa dela v temeljnih 
organizacijah in v delov.ni sucup
nosti r azdeljena oziroma zdrufe
na po stopnji izobrazbe ·in dolZini 
delovnih lizku~enj, ki ·so potrehne 
za opravljanje posameznih del 
oziroma nalog. P.rav rtako so 
zd.I'uzena vsa tista dela, za 
opravljanje ka:terih se zahteva 
enaka ali sorodna vrsta in stop
nja izohrazbe oziroma d elovnili 
izkusenj. 

Ko bodo osnutki razvidov del 
oziroma nalog glede zahtev iz
obrazbe in delovnih izkusenj do
koncno usk1ajeni, jih bodo de
lavs-ki sveti rtemeljnih orga:nizaaij 
in delovne skupnosti dali ov javno 
razpravo, v kateri naj bi jih o b
ravnavali vsi delavai temeljne or
ganizacije. 

Razvide del o:zri.<rorna nalog bo
do dokoncno sprejeli delavoS.ki 
sveti posameznih .temeljnih orga
ni~acij oziroma delovne skupno
stl. 

A. Percic 

BRESTOV OBZORN:i:K 

I:: :'OZD M!.:SIVA popravilo stroja 

z 
i iz 

V terneljni organizaciji PohiS
tvo imamo ze lep cas ve.uke teia
ve s prmzvodnjo za izvoz . .Nacrto
vane vreanosu proizvodnje za iz
voz nismo dosegll ze vee let ozi
roma od truuat, Ko smo konCali 
s proizvodnJo glasbenih omanc 
:za L.druiene drzave Amerike. Ko 
so usabnila naroclla glasbenib 
omaric, smo dobili v proizvodnjo 
nov uae1e.K, sttine kredence; tuai 
te za Zdruzene driave AmerJke. 

l<.azlika med glasbenimi omari
cann m !U'eaencami j e bila velika 
in za proizvodnjo v na5i tovarni 
zeto neugodna. l;;lasbene ornarice 
so bile udele.ls:, ki je bil prilago
jen nasi tehnologi)i in smo ga 
1anko del.all v vecjlh koliCinan. 
Kreuence pa v glavnem obreme
njuJejo nase stroje in naprave 
za predelavo masivnega lesa, za 
kar imarno zeio ornejene momo· 
sti, ker imamo veliko vecje ka· 
pacitete za ploskovne elernente. 

Od takrat, ko so kredence vo
dilni izdelek za izvoz, imamo ze
lo rnajhne kolicine izde1kov za 
izvoz. Mesecno lahko izdelamo 
najvee za 4 kontejnerje kredenc. 
S tem so kapacitete v masivni 
progi in v obde1avi masivnih ele
mentov v celoti zasedene. 

V vsej tovarnl pa predstavljajo 
kredence obremenitev 25 odstot
kov od razpolozljivih ur. Ce to 
proizvodnjo izraztmo v vrednosti 
proizvodnje, ugotovtmo, da s kre· 
aencami, ki jib lahko izdelamo v 
rnesecu, dosezerno vrednost 
2.81.10.000 dinarjev ali 8 odstotkov 
rnesecne proizvodnje. Vrednostno 
predstavljajo kredence kot vodil· 
ni izvozni izdelek v nasi terneljni 
organizaciji vrednost proizvodnje 
za slaba dva dni. 

Da bi povecall izvoz iz nase 
temeljne organizaclje, smo dobili 
naroella za .!mjiine police, knjiZ
ne regale, glasbene omarice in 
pisalne mize. S pripravo teh iz
delkov srno imeli veliko dela in 
stroskov. Predvidene so bile vee
je kolicine, nazadnje pa srno iz· 
delali vsakih samo po eno serijo 
v majhnih koliCinah, v vee izved
bah ali pa v posebni povrsinski 
obdelavi. Posebno velike tezave 
povzrocajo majhne kolicine, pri 
katerih porabimo vee casa za pri
pravo strojev kot za posamezne 
delovne operacije. V proizvod
nern procesu je vseeno, kam bo 
izdelek prodan, ker ga moramo 
izdelati kvalitetno za domace tr· 
zisce in za izvoz. Zato bi bilo s 
staliSea proizvodnje najbolje, ce 
bi lahko delali in prodajali izdel
ke lastnega programa na dorna
cem trgu in jib izvafali. 

Tudi letos bi bila proizvodnja 
za izvoz niZja od nacrtovane, ker 
so naroeila za Zdruiene drfave 
Am erike se rnanjsa. Taka je hi
la ocena ob zakljucku p rvega le
tosnjega polletja. 

Ze v juliju je bila ocena o iz
vozu popolnorna drugaena. Iz Li
bije smo dobili do sedaj n ajvec
je naroCilo v eni pogodbi. 

1:e prvi izracuni so nam poka
zall, da borno pogodbo lahko iz
polnili samo, ce bomo dobili ko
operante, ki nam bodo pomagali 
izdelati vecje stevllo masivnih 
eiementov- Ko srno izracunali, 
koliko bo potrehnih surovin in 
materialov za ta program, nisrno 
vedeli, ali bo nabavna sluiba lah
ko dobavila tolikSne koliCine su
rovin in materialov. Posebna bo
jazen je hila tudi zato, ker je hi
lo za nabavo zelo malo casa in 
se ta eas je bil najbolj neugo
den. Glavnino materiala je bilo 
potrebno dobaviti v avgustu, ko 
imajo dobavitelj i dopuste. Da bi 
si laZe predstavili velikost naro
cila, hom nanizal sarno osnovne 
rnateriale: 

1.493 kubicnih metrov buko
vega lesa, 

1.944 kubicnih metrov iver
nih plosc, 

225.000 kvadr. rnetrov raznih 
furnirjev, 

375.000 robovnih pasov, 
208.000 Hanger vijakov, 

48.000 rnedeninastih tulcev 
in tako naprej. 

Poleg teh materialov so potreh
ne se razne okrasne Ietve in ve
Iike koliCine razlienega okovja. 
Nabavna sluiha nam je glavnino 
materiala pravoeasno dobavila. 
Kasnila je samo pri uvozu fur
nirjev, kjer je bilo najvec tezav. 

Pri iskanju kooperantov za raz
licne polizdeike nam je dosti po
rnagala nabavna sluiba, ki nam 
je pornagala dobiti kooperante 
za izdelavo 128.000 struienih nog. 
Za to srno rnorali dobitl kar pet 
delovnih organizacij, da srno si 
zagotovili potrebno kolicino. Za 
ostale elernente smo dobili ko· 
operanta v nasi TOZD 1:agalnica, 
s katero ze vee let dobro sode
lujemo. 

Ker so kolicine velike, tudi v 
proizvodnji ni takih tefav kot z 
razdrobljeno proizvodnjo. Okre
piti smo rnorali rnonta:io, ker lma 
rnontafa s temi izdelki 39 odstot
kov vecjo ob rernenitev kot ostali 
oddelki v tovarni. Nekoliko po
moei smo dali tudi skladiscu go
tovih izdelkov, ki bo rnoralo do 
10. decernbra oddati vse izdelane 

(Konec na 3. strani) 
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Spet smo na zace k • li\l Ill 

V JAVNI RAZPRAVI JE PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 
0 ZDRUZITVI V SOZD SLOVENIJALES 

Zakon o zdrufenem delu pred
videva za podrocje organizirano
sti zdrufenega dela v gospodar
stvu dve »Obvezni« obliki - te
meljno organizacijo in delovno 
organizacijo. Tretja oblika: .se· 
stavljena organizacija zdruzene· 
ga dela pa je predvidena 'kot or
ganizacijska oblika sirsega zdru· 
zevanja. Do njega lahko pride, ce 
posamezne delovne organizacije 
ugotovijo zanj svoje interese. Pri 
tern dolocijo delovne organiza
cije pogoje in interese zdruzeva· 
nja ter razmerja med seboj s sa· 
moupravnim sporazumom o zdru
zitvi. Zakon doloca 5e, da se se
stavljena organizacija organizira 
v glavnem iz treh osnovnih raz
Ior-ov oziroma motivov: 

1. Z zdrufitvijo delovnih orga
nizacij, ki so med seboj poveza
ne s proizvodnjo surovin, .s pre
skrbo z energijo, reprodukcijskim 
materialom, polizdelki oziroma z 
deli obdelave gotovih izdelkov 
ter s prometom blaga in stori· 
tev; 

2. z zdruzitvi.io delovnih orga
nizacij, ki delajo in proizvaJajo 
v o!;;novi enake vrste proizvodov 
(storitev), ce zagotavlja njihova 
zdruzitev uvedbo bolj razvite 
tehrticno tehnoloske osnove dela 
v zdruzenih delovnih organizaci
jah ter taksno delitev dela, ki 
omogoca njihovo speclalizaci.io, 
s tern pa tudi vecjo produktiv
nost zdrufenega dela; 

3. z zdrufitvijo delovnih orga
nizacij, ki proizvajajo razlicne 
proizvode (storitve), da bi ustva
rile skupen dohodek in druge 
dolocene skupne interese. 

Iz doslej zapisanega jasno iz
haja, da se v sestavljeni organi
zaciji izpolnjujejo dolocena pri· 
cakovanja (interesi) vsake delov
ne organizacije. Ti interesi mo
rajo biti vsaj priblli.no taki, da 
n e pridejo v huda navzkriZja z 
interesi vseh clanic. To pomeni, 
da moramo interese vseb clanic 
preanalizirati in ugotoviti, kateri 
so skupni oziroma dolociti P-Oti 
za skupno resevanje navzkriZij. 

Tega doslej nismo naredili! 
Pomenilo bi tiScati glavo v pe

sek, ce bi zatrjevali, da je SOZD 
Slovenijales uspesen, ceprav smo 
take ocene ze slisali po televiziji. 
Mirno lahko trdimo, da se BRE
STU v tei sestavljeni organiza
ciji niso izpolnila pricakovanja. 
Ni dovolj prostora, da bi lahko v 
takem clanku analiticno obdelali 
vsa vprasanja, saj zadevajo sa· 
moupravna, organizacijska, teb
nicna, financna, komercialna, 
pravna in kdo ve katera podroe· 
ja se. 

Prav pa je, da se v nekaj s~av· 
kib spomnimo zgodovine nase se· 
stavljene organizacije. Pravijo, da 
je zgodovina dobra uciteljica. Po
tem ne bomo ponovili napak, ki 
smo jib po mnenju pisca tega 
clanka doslej ze zagresili. 

Posteno bo, ce priznamo, da 
smo se 1973. oziroma 1974. leta 
zdrU:Zevali nekoliko zaradi mode 
oziroma zaradi dolocene negoto-

vosti. Takrat se je glavnina slo· 
venske lesne (pohiStvene) indu
strije zdruievala okrog dveb trgo
vinskih velikanov - Slovenija
lesa in Lesnine. 

Prva napaka: v tistem casu se 
ni bil v celoti poznan zakonski 
koncept sestavljene organizacije. 
Nekaksen nosilec zdruzevanja je 
bila trgovinska delovna organi
zacija. Ta je bila materialno, ka· 
drovsko, poslovno in krajevno po 
sami naravi stvari v ospredju. In
teresi proizvodnih organizacij so 
bili »p1·ecenjeni« skozi trgovin· 
ske. Tudi zato je bilo veliko te
zav pri rusenju starih in postav
ljanju novib razmerij med proiz
vodnjo in trgovino. 

Ko so bill storjeni prvi koraki 
in smo v BRESTU ze ugotavljali 
pomanjkljivosti, smo predlagali, 
da je skrajni cas, da zdaj v novi 
luci zares poiscemo skupne inte
rese. S strani vodstva sestavlje
ne organizacije smo dobili dru
gacne sugestije, ki so bile v krat· 
kern takele: 

Dajmo se najprej formalno 
konstituirati, vpisimo se v sodni 
register! Ko bomo videli, kdo 
smo, se bomo lahko tudi vsebin
sko utrdili. Pristali smo, ceprav 
se je zapletalo ze pri samouprav
nem sporazumu oziroma pri po
oblastilib (to je pri vlogi sestav
Ijene organizacije). 

Druga napaka: konstituiranje 
in vpis v register mora biti po
sledica dobro proucenega osnov· 
nega koncepta, ki temelji na ugo
tovljenih potrebah. Brez tega gre 
za formalno zlepljenko, ki nima 
zivljenjskega zaledja. 

Pojavijo se tudi dodatne te
zave: siU:Zbe, ki jib je treba pla
cati, ceprav ne opravljajo zate 
nicesar, podvajanje dela in se 
kaj takega. 

BREST je trmasto vztrajal, da 
je treba vendarle ugotoviti po
trebne funkcije sestavljene or
g-anizacije, ob tern pa je priprav
ljen videti tudi sirsa vprasanja 
in jib resevati - vendar celovito 
in strokovno: delitev dela, vpra
sanje trgovine, svobodnamenjava 
dela in podobno. Zaradi takih sta
Iisc se nam ni potrebno sramova
ti, ceprav smo prejeli bolj all 
manj uradne ocitke o ozkosti, lo
kalizmu, zaviranju razvoja in se 
kaj. 

Svojo pripravljenost za izbolj
sanje stanja smo kazali v stal· 
nem sodelovanju ob vseb mogo
cih velikopoteznib konceptih in 
>>konceptih« sestavljene organiza· 
cije in v vztrajanju v njej kljub 
financnim obveznostim. Sodelo
vanje in kolikor toliko pametni 
predlogi, ki smo jib dajali, .Zal 
niso rodili (za nas) nobenib sa
dov. 

Tretja napaka: obravnavali 
smo podrobna vprasanja, ki so 
bila skoraj enaka iz leta v leto, 
ceprav nismo imeli pred tern trd
no postavljenega koncepta se
stavljene organizacije. Zato smo 
se vsa ta leta ·ukvarjali uraktic
no s samimi seboj. 

V Salonu pohiStva v Cerknici je pravzaprav razstava nasih izdelkov 

Morala oziroma poduk te zgod
be? Glej zakon o zdruzenem de
lu, to je: 

- cisto zares poiScimo skupne 
i:nterese vseh delovnih organiza
cij; 

- izdvojimo tiste, ki jih opre
delimo kot skupn e; 

- ne podvajajmo del in nalog 
in ne ustvarjajmo pogojev za 
rast novib birok1·atov in novib 
odtujenib centrov moci; 

- ne sramujmo se, ce bo se
stavljena organizacija v zacetku 
zela skromne uspehe; ce bodo ti 
uspebi trdni in realni, bo pora
slo (izgubljeno) zaupanje v se
stavl.ieno organizacijo. 

Delavski svet SOZD je na svoji 
pretekli seji obravnaval nov os
nutek samoupravnega sporazu· 
ma o zdrufitvi in ga dal v javno 
razpravo do konca novembra. Na
sa naloga je, da skrbno pretehta-

Sejem 

Delo z vilicarjem 

mo, koliko so omenjena vpra5a
nja v njem primemo razresena. 

Prav je, da (proizvodne) delov
ne organizacije ne izpustijo iz 
rok svojega dobodka. Ustvariti 

v 

moramo take organizacijske ob
like in povezave v sestavljeni or
ganizaciji, da jib bomo potrebo
vali in obvladovali. Ne one nas. 

Z. Zabukovec 

Na devetnajstem italijanskem sejmu pohistva (vzporedno z njim 
je bil tudi cetrti sejem evropskih proizvajalcev svetil), ki je trajal od 
20. do 25. septembra v Milanu, je sodelovalo okoli 2.400 proizvajal
cev pohistva, tako rekoc celotna industrijska in obrtna proizvodnja 
s svojimi najnovejsimi izdelki. Med razstavljalci pohiStva ni bilo 
Ie proizvajalcev kuhinj, ki svojo ponudbo prikazujejo na sejmu ku· 
binj v spomladanskih mesecih. Na povrsini 125.000 kvadratnih me
trov sta oba sejma prikazala presek proizvodnje, ki v zadnjih Ietih 
izziva vse vecje zanimanje. Italijanski proizvajalci pohiStva so v pr
vib sestih letosnjih mesecih izvozili po tekocih cenab za 50 odstot
kov vee kot v enakem Ianskem razdobju. 

mov, primernih za opremo kate
rega koli prostora, od dnevne so
be in predsobe do otroske sobe. 

Na sejmu je bilo lj)'rikazanih 
tudi vee zelo modernih spalnic, 
za ka.tere je znaCilno, da so bo
gato opremljene s svetili, moder
nimi, ze ugrajen.imi radio-kaseto
foni in telev;izijskimi aparati. Tu
di ogledal in svetleeih ·se kovin
skih dodatkov ni manJkalo. Les 
se je P!i oblikovanju 1eh spalnic 
umakml »popolnemu tapedra
nju«. 

Razstavljalci pohistva so prJka
zali pred·vsem spalnice, dnevne 
sobe, jedilnice, sedezne garnitu
re, pi•sarni.Sko pohiStvo in drugo 
kosovno pohistv.o. Sejem je poka
zal vso raznoliokost italijanske 
pohistvene 1industrije in obrti, 
saj je 1bilo :na njem moe videti 
zelo razliene v·rste izvedb pohiS
tva - od stilnih spalnic, jedilnic 
in sedeinih garrnitur iz dobe re
nesanse, do jedilnic in tapecira
nega pohistva sodobnih oblik ter 
spalnic prihodnos ti. 

Se enkrat je sejem potrdil, da 
so italijanski oblikovalci in .pro
izvajalci mojstri »malih detaj
lov<<, saj znajo tako .re'koe iz vsa
kega dela .pohi-Stva narediti za 
oko privlaeen, funkcionalen, 
predvsem pa toplo oblikovan in 
prijeten izdelek. 

Obenem lahko ugotovimo, da je 
sejem prikazal pohis·tvo, k;i upo
steva najrazlienejse potrosnikove 
zelje in zahteve. Zelo siroka in 
raznolika ponudba prikazanega 
daje kupcem ,pri opremi stano
vanj veHko razlienih moznosti. 
Sicer za panudbo na italijanskem 
tr.gu siwbi poleg nekaj veHkih 
proizvajalcev pohiStva se okoli 
3.700 proizvajalcev s povpreeno 
nekaj nad 20 zaposlenimi .ter oko
li 25.000 obrtnih delavnic, ki na 
kooperantski naein :izdelujej-o 
pohiStvo visoke k valitete. 

Kljub raznolilkosti prikazanih 
izdelkov pa sejem nekih posebnih 
nowsti ni prikazal. Tudi italijan-
9ka pohis.tvena industrija skl.llpaj 
z obrtjo tezi predvsem 'k i:odelavi 
kvalitetnih izdelkov ter obogatit
v.i le-teh s 'POmoej-o »malih detaj
lov« . Tako 'so mehko zaobljeni ali 
razlieno profilirani robovi pri 
ploskovnem pohistvu ze kar obi
ca.ien naein za oblikovanje teh 
izde1kov. 

IZVOZNI POSLI IN TEZ:AVE V 
PROIZVODNJI 

(Nadaljevanje z 2. strani) 
kolicine. Za to bo potrebno okrog 
420 kontejnerjev. Do konca okto
bra bomo imeli priblimopolovico 
pogodbe ze izpolnjene. Operativ
ni plan kaie, da homo pogodbe
ne obveznosti v roku izpolnili. 
Kljub nekoliko nizjim cenam do
segamo visoko vrednost proiz
vodnje. Zato predvidevamo, da 
bomo Iahko dosegli Ietni plan. 
Izvoz pa bo vecji kot smo za le· 
tos nacrtovali. J . Lipovec 

P.ri ,ploskovnem pohiStvu pre
vladujejo predvsem fUJrnirji tan
ganike, jesena, bukve, bresta, 
opaziti pa je tudi smreko, cesnjo 
ter nekaj folije. Precej je bilo 
pr~kazanega razlieno ploskovno 
sestavljenega furnirja, predvsem 
pa prevladuje -kombinacija 
v.zdolzno sestaJVljenih trakov. Ek
sotienih furni·rjev in 'tudi brasta 
skoraj ni bilo opaziti. Uporablje
ni furnirji in kvalitetna povrS-in
ska obdelava dajejo pohistvu 
svetal in tope! v1dez. Obenem pa 
tako ucinikuje 1udi v prostor, ki 
postane toplejsi Jn prijetnejsi. 

Robovi pri ploskovnem pohis
tvu ·so mehko zaobljeni, pa tudi 
s pomoej o razliC:no profiliranih 
robovnih nalepkov izdelani izdel
ki ustvarjajo mnogo bogatejsi 
v.idez. Poseben ueinek dosegajo 
tudi s posevno, pod kotom okoH 
30 stopinj obUkovanimi ·robovi. 
Povsod prevladujejo manjsi ro
caji, bod.isi iz masivnega lesa ali 
iz usnja. Slednjih je opaz.iti se 
najvec. Stekla, ·ki jib uporabljajo 
pri zastekljenih elementih so 
zveCine neobarvana, potiskana pa 
so z razlienimi vzorci (mreza, po
konCn.e crte). Lepljenega .furnir
ja (fine line) skoraj ni bilo vi
deti. •Po besedah poznavalcev 
italijanskega trga, je sejem pri· 
kazal presenetljivo veltko veejih, 
sestavljivih pohistvenih progra-

Pri sedeznih garniturah bi lah
ko ugotovil.i nekaj skupnih zna· 
cilnosti. Med veli<kim stevilom 
prikazanih garnitur ·So prevlado
vale predvsem klasiene; trosed, 
dva fotelja in tahuret je bil naj
'P?gostejsi ses tav . Sestavljenk je 
b1lo zelo malo. Pri tapeciranju 
uporabljajo najvee tv.kl in meh
ko ·trkano platno pr edvsem svet
lejsih barvnih tonov. 

Poleg tega je za prikazane ga.r
niture znacilno, da je malo t ro
sedov moe s preminja.ti .tudi v le
ziSce. Predvsem sluZ,ijo garniture 
za ·posedanje, zaito so tudi zelo 
udobne, mehke in se pr·i sedenju 
vanje tako rekoc »pogreznemo«. 
To je tudi vzrok, da pri izvleenih 
mehanizmih ni nie novega. Pri
kazanih je bilo tudi precej gar
nitur z vidnimi lesenimi oc-oenimi 
opirali razlicnih oblik. 

Tezko bi bilo brez podrobnej
sih analiz primerjati nase doma
ee pohiStvo, predvsem njegovo 
estet·sko vrednost, s tistim prika
zanim, na Milanskem sejmu. Ven
dar lahko ugotovimo, da so zah
teve domacega ·tr2i:sea glede obli
kov.nih resitev na dokaj nizki 
stopnji in da tudi sami industTiji 
kar ugaja ta1ksno stanje. 

V. Frim 

Zveza kulturnib organizacij obcine Cerknica razpisuje 

KULTURN! ABONMA 1979/80 
dvorana CERKNXCA - drugi petki v mesecu ob 18. uri 
dvorana STAR! TRG- druge sobote v mesecu ob 18. uri 

Predstave: 
1. 9. in 10. X.I. 1979. - N. V. GOGOLJ: ZENITEV (Slovensko 

ljudsko gledaliSce Celje) 
2. 7. in 8. XII. 1979 - B. NUsic: GOSPA MINISTRICA (Sent· 

jakohsko gledaliSce Ljubljana) 
3. 11. in 12. I. 1980. - H. PINTER: PREVARA (SNG DRAMA 

Ljubljana) 
4. 8. in 9. II. 1980. - Ribniski oktet - popularne skladbe (Fe-

stival Ljubljana) 
5. 7. in 8. III. 1980. - gledaliska predstava AG STARI TRG 

CENE ABONMAJSKIH KART: 
SINDIKATI ........ . .......... . .. . . . . . ... . ...... . 
U.POKOJENCI .... . . .......... . . . . .......... . .. . . 
DIJAKI, STUDENTI . .. .... ....... ........ .. . .... . 
(veljajo za vse p.redstave) 

200,00 din 
180,00 din 
150,00 din 

Za cno predstavo je cena karte v prosti prodaji 50,00 dinarjev. 
Karte dobite pri zvezi kulturnih organizacij Cerknica, Gexbi

eeva 32. So ostevilcene! V prodaj.i so od 9. novembra 1979. 
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j priCaku·e 0 
V prejsnji stevilki smo objavili mnenja iz treh Brestovih temeljnih 

organizacij, tokrat pa se iz treh. Zal nam ni uspelo dobiti glasu iz 
najvecje TOZD - iz Pohistva in od predstavnikov prodaje. Morda pa 
prihodnji mesec, saj bo tema se vedno Ziva ... 

GABER - TEZAVE 
Z ODPREMO 

Ce ocenjujem, da se prodaja v 
drugem polletju ne sklada z na
cr.tovanimi predvidevanji (40 od
stotkov prodaje v prvem in 60 
odstotkov v drugem polletju), je 
jasno, da zaloge gotovih izdelkov 
ne upadajo, ampak so se za Ga
ber v fiz:icnem obsegu obdrlale 
na r avni iz konca preteklega le
ta. 

Da se prodaja obcutno ne po
veca v konjunktumem obdobju, 
ki vlada ze od zacetka letosnje
ga leta, je vzrok niz slabosti, ki 
se -pojavljajo ze v sami proiz
vodnji in naprej, v p rodaji in 
odpremi :potrosnik:om. 

Naj nastejem nekaj dej<s.tev, ki 
spremljajo narocanje, proizvod
njo in odp.remo 1<2uhinj in ki .naj
bolj vpLivajo na <to, ali bo po
trosnik aobil kuhinjo v tistem 
roku, za katerega mu je bile ob-
1jubljeno. Kot je vee ali manj 
znano, se je GABER med prvlmi 
proizvajalci tkuhinj v Jugoslaviji 
odlocil za pradajo ·kuhinj pod 
enojno tdelovno ploseo z vsadni
mi stedilniki in pomivalniki. 

Skromni zacetki take proizvod
nje in prodaje segajo v leti 1975 
in 1976, vendar je bilo na pr.imer 
v letu 1976 take i~delanih kuhinj 
zelo malo. V letih 1977 in 1978 
je proizvodnja tako imenovane 
»narocilniSke kuhinje« ze obcut
no narasla, vendar je bila to se 
vedno stranska proizvodnja ozi
roma same dopoJni,tev klasicne
ga ·programa. 

Letos pa ima GABER v proiz
vodnji stiri ti:pe kuhinj, od kate
rib kar pri treh nudimo ali kla
sicno izbiro elementov ali pa 
pod enojno delovno ploseo. 

Tezava, ikli se pojavlja ze Rred 
same proizvodnjo narocilmsk:ih 
kuhinj, je narocanje teh ·lruhlnj 
pri posamicni'h •kupcih in posre
dovanje narocil v tova•rno. Trgov
ci, predvsem tisti Jz drugih ;re
publik, se se ·vedno branijo •ku
hinj po narocilu, saj jim v ta
kem primeru delo s stranko vza
me nepr~merno vee easa kot pri 
klasicni kuhinji. PoglavJtno,kar 
jih od tega odvraca, je vecja 
mofnost za pomote, ki jih je tu
di tei:e oziroma nemogoce od
pravljati brez gmotnih posledic. 

Izdelan je •bil sistem na;roca
nja za vso J ugoslavijo, ki pa ga 
nismo znali prav razsiriti in utr
diti. Tako si ga je ·pra'kticno vsak 
trgovec prik.roji:l po •svoje, kar 
nam nemalokrat povzroca velike 
tezave. 

Ker vecje proizvodnje naroCil
nisk:ih ·kuhinj nismo v celoti 
sp-remljali z nov-imi tehnoloskimi 
resitvami, se nam .pojavljajo iz
padi pr.i. obdelavi skupnih plosc 
oziroma pri montaii. S.tedilnikov, 
pomivalnikov in pri primernem 
embaliranju. Veridar namerava
mo za obdelavo s lcupnih plosc 
oblikovati poseben oddelek Jn 
ga tudi primerno opremirt:i, saj 
se zavedamo, da bo prodaja na
roCilniskih kuhinj se porasla v 
primerjavi s klasieno izvedbo. 

Odprema kuhinj teee aelno iz 
Gabra, delno .pa Jz Centralnega 
skladisca. To -spest: :povzroca vec
jo moznost za napake pri celovi
ti odpremi posameznim str an
kam. 

ReSitev vidimo v celot:ni od
premi kuhinj iz Centralnega skla
disca ali pa .i!z Gabra, vendar se 
resnicne •resitve nakarujejo sele 
po letu 1982. P:ri tern mislim na 
izgradnjo nove energetske pos.ta
je za Zagalnico in za Gaber, ki 
naun bo omogocala ogrevanje tu
di delno poveeanega skla:disca 
gotovih i.zrlel:kov v Gabru. Tako 
bomo imeli v ogrevanem slcladi· 
scu vse elemente vsJ.dadiscene 
brez vrat in plosc. V skladiscu 
bode posebni montaZni trakovi, 
na katerih bomo za znane kupce 
te elemente opremili z vrati in 
ploscami ter opripravili za odpre
mo. 

Na ·kratko sem nas.tel nekaj 
slabosti, ki spremljajo naroca
nje, proizvodnjo .in oapremo na
rocilniS-kih kuhinj in na ka tere 
temeljna organizacija Jah:k.o lc 
delno vpliva. 

In kaj pricakujemo od proda
je do konca leta? Vsekakor ima 
prodaja pri posredovanju .kuhinj 
in ostalega poh istva do .koncncga 
potrosnika ozJroma ze do prido
bitve potroSnika dosti tezav, ta
ke •kot jih imajo temeljne orga
nizacije v proizvodnji. 

Nanizal sem nekaj pomanjklji
vosti v nasi temeljni organizaoiji, 
ki jih bomo skusali cim_prej re
siti. Prav take pa 'VSi pncakuje
mo od prodajne slui:be, da bo 
bolj kot sedaj prisotna na trgu, 
da bo o.nganizacij-sko mocnejsa 
in .da bo nudila bolj si servis 
konenemu potrosniku. 

B. Klesnik 

TAPETNISTVO - · 
PREDVSEM 
PRICAKOVANJA 

Ker se leto ze izteka, bi se mo
rali pravzaprav vpra5ati: »Kaj 
smo zaposleni v TaJPetnistvu pri
cakovalri. od letoSn.je prodaje?« 

.Ze pri oblitkovanju in s.prejema
nju plana za leto 1979 se je pora· 
jala bojazen, ali bomo sposobni 
prodati vse, kar bomo proizvedli 
v tovarni, zlasti se, ce uposteva
mo, da so bile p lanske naloge 
zel-o zahtevne. Nacr.tova~li smo za 
60 odstotkov vecjo ;proizvodnjo 
kot leto prej. To je narekovalo 
velhlce na:loge kolek:ti'Vll na5e te
meljne organizaai.je, pa tudi pro
dajni s iUZ.bi, saj bi se mora:la 
prodaja povecati v prlmerjavi z 
letom 1978 za 75 odstotkov, kar 
pa zares .ni malo. 

Poudariti moram, da je ves nas 
loolektiv vzel zastavljene p lans.ke 
naloge zelo resno in odgovomo, 
pa ·so ISe u spehi v :proizvodnji tu
di pokazalli. Seved.a smo -ustrezno 
temu pricakovali podobne uspehe 
tudi -v prodaji. Le-teh pa ni bilo 
in jih verje~no tudi ne bo zaradi 
ze znanih ukrepov zveznega iz-vrs
nega sveta, pa tudi zaradi nase 
neorganiziranostri. in nepriprav
ljenosti na ta.ke ali .podobne situ
acije. 

Casi, ko je bilo malo proizva
jalcev kvalitetnega sedeznega po
histva, so minili. Tudi casov ve
lri.krih serij enega izdelka v samo 
enem ali dveh blagih ne bo vee 
in se bo treba zato vse bolj pri
lagajati zahtevnejsim ikupcem, ki 
si zaradi velike pcmudbe znajo 
poiskati. kvalitetno, funkciona!l.no 
in estetsko obld!kovano poblistvo; 
skratka, znajo loeiti :z,rno od pie
vela. 

Kaj ·storiti? Predvsem moramo 
razsiriti proizvodni program. T-o 
bi nam morale omogociti, da bi 
z uvajanjem novih dzdeJ..kov po· 
vsem preslri. na narocilniSko pro
izvo.dnjo. S .tern bi Iah!ko -opustili 
kartonsko embalaZ.O, ki predstav
lja :velik st:rosek -v koncni ce.ni 
izdelka. Seveda pa je treba temu 
us.trezno organizirati tudi trcms
port, se zlasti ce upootevamo, da 
je veCina .reklamacij prav zaradi 
transporta ali skladiscenja. 

Tudi to povzroca zelo velik 
strooek, za katerega 1:xi. bilo prav, 
da bi ga enkrat izracunali za ves 
Brest. Ceprav izgube ugleda ni 
moe ovrednotiti, pa mislim, da 
tu-di pri tem velli·ko izgubljamo. 
Skratka, taliko casa, -dokler ne 
bomo natancno 'J?OZnali vseh 
vzrokov za stroske m vseh posle
dic, ne bomo mogli in znali tudi 
ustrezno ukrepati. 

Pred nami je se ·kup nalog, ki 
pa jih ne moremo resiti ·samJ, 
ampak skupaj s prodajno sluiobo. 
Ob tern pisanju me je zaneslo 
stran od sam.ega vprasanja, se 
pravi, ·kaj pricakujemo od letos
nje prodaje. V.si si zelimo, da bi 
prodaja stekla -tako, da bl 
zmanjsali zaloge gotovtih izdeJ.kov 
vsaj za 12 do 14 mi.lijonov dinar· 

ro 
jev, kar bi nam zagotavljalo nor
malno dele v prihodnjem letu in 
tudi dobre letosnje poslovne re
zultate. 

J. Gornik 

ZAGALNICA
BREZ VECJIH TEZAV 

Ce ocenjujemo letosnjo proda
jo v nasi temeljni organJzacijd, 
lahko ugotovimo, da je za 6 od
stotkov nad nacrtovano. Soraz· 
memo sprotno presega:nje plana 
pa ni zadovoljivo, ce primerjamo 
razmerje med izvozom in proda
jo na domacem trgu. 

Skupaj s prodajno slu1Jbo smo 
si v zacetku .leta zastavili nalogo, 
da bomo proda:li na tuja tdisca 
za 689.000 dolarjev ikoncnih dz
delkov, cesar pa do konca leta 
prav gotovo ne :bomo rlosegli. 
Zaradi vse manjsega povprase
vanja na ameriskem td.li.seu za 
s tol 530 smo se preusmerili v ko
operacij-o, kar je povzroCilo, da 
je izvoz konenih izdelkov manjsi 
za o.krog 50 ods.totkov. Da bi do· 
segli nacrtovani li.zvoz, je bile 
treba prodajo primarnlih izdel
kov - :lagan les preusmeriti v 
izvoz, take da je izvoz za leto 
1979 dosezen z 88 odstotki. 

TOZD .Zagalnica nima tei:av s 
prodajo svojih i.zrlelk.ov. Txenut
no ocenjujemo, da bo prodaja na
sih izde1k:ov v letosnjem in pri
hodnjem letu sprotna. Prodajna 
slu2:ba z nasimi izdelki prav go
tovo nllima tolri.ko tezav kot s po
histvom. Ne glede na to pa mi· 
slim, da si je potrebno se bolj 
prizadevati za doseganje boljsih 
finanenih ·r ezulta-tov, pr edvsem v 
izvozu. 

A. PiSek 

Nasi ljudje 
Emil Ule se je kmalu po svo

jem s-tirinajstem letu zaposlil v 
tova;rni pohiSotva v Martinjaku in 
ji o5tal zvest do sedaj. Pravi, da 
mu je tovarna drugi dom. Sicer 
pa je tudi vsa njegova <irUZ.ina, 
zena in dva .sinova, zaposlena na 
Brestu. 

Za mizarja se j e izuCil kar pri 
svojem ocetu, kasneje pa je ob 
delu koncal delovodsko solo. 1:e 
vrsto let uspeS.no in nataneno 
opravlja delo vodje :kontrole. 

Toda Emilu dela ni nikoli do
volj; odprl je se popoklansko 
-obrt mizarstva. z zeno s.ta si v 
Grahovern postaviJa nov dom, 
zraven pa delavnico. Razen dopu· 
sta ob morju si skoraj ne prirvo
sci pocitka. 

Kljub obilici dela ima se vedno 
cas za dele v druzbenopoJi.ticnih 
organizacijah. >>Vedno me najae
jo, tukaj ali v .knjevni .skupno· 
sti!« ndkoliko hudomu§no pri
pomni. v tovarni je clan delega
cije zdrUZ.enega dela, pred casom 
pa je bil celih pet let obcinski 
odbornik Pravi, da je sedanja 
oblika delegatskega sistema ne. 
primerno boljsa. Na sejo hodi 
pripraVIljen z ne:pos·rednimi s.tali
SCi sirsega kroga ljudi. 

In zelje? ·Predvsem roravje v 
drui:ini in kolektivu. Za -le:p.SO •pri
hodnost Mar.tinjaka pa cim prejs
njo modernizacijo tovarne. 

z.Zemljak 

BRESTOV OBZORNIK 

J. E 

Zaloge gotovih izdelkov pa kar narascajo 

Pospesevanje • 
IZVOZa 

Za javno razpravo je pripravljen osnutek samoupravnega spora
zuma za pospesevanje izvoza v okviru delovne organizacije. Ustrezne 
strokovne slu.Zbe so ga pripravile na podlagi poprej obravnavanih 
tez, ki so vsebovale vsa glavna vprasanja in nakazovale re5itev 
le-teh. 

Omenjeni samoupravni spora
zurn izhaja iz dejostva, da oo te
m eljne opganizacije izvedle do· 
koncno (bilancno) raroelitev tudi 
vsega dev.i!znega prernozenja. Ta
ke vsaki temeljnJ organizaciji pri
padajo devize, ·ki jih ustvari s 
samost-ojnim opravljanjem po
slov ali pa 2 delei:em ob skupnem 
opravljanju poslov z drugimi. 

V BRESTU imamo med te
meljnimi or.ganrizacij ami oprav
ljeno delitev dela. ZaradJ. tega 
imajo posame:me temeljne orga
nizacije razlricne pogoje in re
zultate gospoda:rjenja. Poleg te
ga nekatere izvazajo, d.ruge ne, 
za nekatere pa je izvoz obcasno 
celo neprimeren. Devize oziroma 
us trezne devizne pravice pa po
trebujejo vse ·temeljne organliza
cije. 

S sporazumom, ·ki je v j avni 
razpravi, bode temeljne organi
zacije ·Sikusale premost.iti ome
njene .razlike. Zato se zelijo do
govo.riti, da bodo najprej pdk.ri
vale potrebe po deviznih pravi
cah o:ruroma sredstvih v okviru 
delovne organizacije in se sele 
nato dogovarjale in samouprav
no zdrUZ.evale omenj ena sredstva 
z .cfru,gimi. 

Osnutek s svojimi dolocili vz. 
podbuja izvoz na splosno, se po
sebej pa izvoz iroelkov cim v-i.Sje 
stopnje predelave Iter ~voz na 

podrocja, kjer limamo nega.tivno 
devizno bilanoo. Zaradi tega je 
predv-ideno, da bo vsaka temelj
na organizacija, •ki bo uvaiala 
bla.go oziroma storiltve iz konver
tibilnega podrocja, namenila od 
vsakokratne porabe deviznih pra
vic ooiroma sredstev ustrezen di
narili znesek. Tako oblikovana 
sredstva bodo v 1Skladu z dolo
cili samoupravnega spo.razuma 
namenjena za spodbudo tist·i:rn 
temeljnim o;rganizacijam, tki svo
je ~delike in storitve i zvazajo in 
s tern ustvarjajo tudli drugim te
meljnian organizacijam devizna 
s-reds.tva o2liroma pravice, ki jib 
le-te potrebujejo za uvoz. 

S posebnimi doloCili je pred
videno tudi vzpodbujanje uspes
nega zdruZevanja deviznih sred
stev Otiroma pravic z drugimi te
meljnimi oziroma delovnimi or
ganizacijami itzven BRESTA. 

Morebitm.a podrobna vprasa· 
nja, ki se bode pojavila v zvezi 
z izpolnjevanjem novega samo
upravnega s porazuma, bode re
sevale temeljne organizacije z 
letnimi plani oziroma s sprotni· 
mi samoupravnimi odlocitvami. 

Ker zadeva spo.razum pomemb
no podrocje, saj posega narav
nost v pogoje za obLikovanje do
hod:ka, ga bo potrebno sprejema
ti z osebnim o dlocanjem vseh de
lavcev v vseh temeljnih organi-
zacijah. Z. Zabuk:ovec 

Zel b odm 
NAGRAJEVANJE USTVARJALNOSTI PRI DELU- PASTOREK 

Vprasanja, ki zadevajo po
drobnejso ureditev nagrajevanja 
ustvarjalnosti pri delu, so bila v 
javni razpravi dobra dva meseca. 
Kljub temu, da je bilo, po bese
dah sodee, za uredltev omenjene
ga podrocja veliko zanimanja, 
je to nenavadno hitro izhlapelo, 
ko je prislo do trenutka, v kate
rem naj bi se posameznlki, sku· 
pine in slu.Zbe tvomo vkljucili v 
sodelovanje. Iz vseh temeljnih 
organizacij in delovne skupnosti 
BRESTA sta samo dve poslali 
nekaj pripomb. 

Pripomb se ni obravnaval 
skupni usklajevalni organ. Ne 
glede na to pa ob njihovem pre
gledu in prlmerjavi zlahk.a ugo
tovimo, da nas caka na podroeju 
nagrajevanja ustvarjalnosti pri 
delu se vellko dela. Posamezne 
pripombe so povsem v nasprotju 
s staliSci sindikata kot jib je iz
oblikoval v zvezi z omenjenim 
podrocjem, druge so nerazumlji
ve, srecamo pa zopet take, ki o 
istem vprasanju in ob enaki.h po
gojih ublrajo popolnoma na· 
sprotno smer. Ob takih ugoto
vitvah lahko z nekoliko hudo
mu~nosti reeemo, da je se sreca, 
ker pripomb ni bilo veliko in ker 
jih niso dale vse temeljne or ga
nizacije. 

Seveda, pu5ke ne smemo kar 
takoj vre~i v koruzo. Uspeh 
ustvarjalnosti temelji predvsem 
na dveh, treh glavnih ugotovit
vah, ki jih moramo vcepiti v na· 
so zavest: 

- da so inventivno-inovacijske 
resitve nujna podlaga za prihod
nji hitrejsi napredek in s tem 
veeji dohodek, 

- da pridemo do uporabnih 
resitev le z organiziranjem mno
Zicnega zanimanja za nere5ena 
vpra5anja, 

- da je treba resnicno korist
ne reSitve primemo nagraditi, 
saj poznavalci pravijo, da pome
ni vezati inventivno-inovacijsko 
dejavnost zgolj na delovno doli:
.nosti isto, kot tresti prazno ja
blano. 

Prl takem pojmovanju pa se· 
veda zadevamo ob vecne uravni
lovske teinje, ob .miselnost po
vpreenosti in ob pod.obne, na vi
dez postene, a v resnici hudo za
viralne pomisleke. Ti nas vee sta· 
nejo kot nam korlstijo. Ker z opl
sanim stanjem ne moremo biti 
zadovoljni, je prav, da skupni 
usklajevalni organ pretehta vse 
pripombe in se odloei za uskla
jeno smer pri izdelavi osnutka. 

Z. Zabukovec 
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SESTDESET LET REVOLUCIONARNIH SINDIKA
TOV IN DELAVSKEGA GIBANJA V lOSKI D. 

Ob koncu prve svetovne vojne 
je bilo tudi nase Ijudstvo pod 
vplivom in vtisom dogodkov do
rna in v svetu. Sirijo se ideje ok
tobrske revolucije, katerih glas
niki so mozje in fantje, ki so se 
borili na rusld fronti. .Zivljenje 
le pocasi zacenja teei po svoji 
vsakdanji poti. Prevladuje revo· 
lucionarni duh, ki je nasel svoj 
izraz tudi v znanem poskusu, 
ustanoviti boljseviSko republiko 
- >>Rdeco Losko republiko«. 

Vecina !judi se na zacetku te
ga stoletja se vedno ukvarja s 
kmetijstvom, ki je poglavitni vir 
preZivljanja. S hitrejsim Zivljenj
skim utripom se zacenja razvoj 
lesne industrije na lesnih obra· 
tih, od katerih so nekateri delali 
tudi med prvo svetovno vojno. 
Lesarstvo pomeni v tern casu 
poleg gozdarstva tudi edino moz
nost za zaposlitev. Rast lesne in
dustrije pomeni tudi stevilcno 
rast delavstva. 

Poleg vo~ zag delujejo v tern 
casu se vecji lesni obrati kot so 
zaga Marof, last grascine Snez· 
nik, zaga v Markovcu, last Fra
nje .Zagarja in par.na zaga v Sta· 
rem trgu, last Korla Kovaca. 

Delovne razmere so slabe, de
lo traja tudi po 12 ur dnevno; cu
tijo se tudi se posledice vojne -
pomanjkanje in podobno. Zato 
pa je cutiti pri delavcih tudi po
trebo po organiziranosti, saj lah
ko le organizirani dosefejo bolj· 
se delovne in Zivljenjske pogoje. 
Zato tudi ni nakljucje, da so se 
delavci se zelo zgodaj povezali v 
svojo sindikalno organizacijo, d a 
bi tako laie dosegli boljsi polo
zaj. 

:Ze leta 1919 je na pobudo Jer
neja Dimica, obratovodje na iagi 
Marof, ustanovljen sindikat les
nih delavcev kot podruinica os
rednjega drustva lesnih delavcev 
v Ljubljani (delavci so namrec 
v tern casu organizirani v okvint 
posameznih panog). 

Ob ustanovitvi sindikata na za
gi Marof je dopisnik v >>Delavcu« 
nazorno prikazal takratne razme
re z naslednjim clankom: 

I 

>>Opazujoc gibanje proletariata 
po vsem svetu smo se tudi mi 
zdramili, da pojdemo graditi va
zen temelj: delavsko strokovno 
organizacijo. Dne 27. 8. 1919 smo 
imeli prvi ustanovni obcni zbor 
pri G. Trohu. Sklenili smo u sta
noviti podruznico lesnih delav
cev in se priklopiti Osredujemu 
drustvu lesnih delavcev v Ljub
ljani. 0 shodu nismo mogli po
rocati prej, zato porocamo da
nes. V odbor so hili izvoljeni na· 
slednji SS: predsednik Jernej Di· 
mic, podpredsednik Alojz Kra5e
vec, blagajnik Ivan Pimat, zapis· 
nikar Ivan Krasevec, Valentin 
Vrhovec, Franc Grose, Franc Kra
sevec. Namestniki SS: Josip .Se
tina, Anton Zabukovec, Ivan Kol
ster, preglednika r acunov Franc 
Okolis, Jakob Zgonc in Jakob Za· 
bukovec. clanov steje podruZnica 
45. Med delavstvom je veliko za· 
nimanja za organizacijo. Kakor 
drugod, imamo tudi pri nas na· 
sprotnike strokovnih organiza· 
cij. Tistemu kar svetujemo naj 
pride zadnjo nedeljo v mesecu 
ob treh popoldne na sejo pri J. 
Trohu pa mu homo razloZili na
men nase podrufnice, da mu ne 
bo treba posiljati oroinike poiz
vedovat o namenu nasega dru
stva. Sovelj, Sovelj, ne pihaj tam, 
kjer te ne pece. Vse se briga, da· 
nes kako si izboljsa svoj polo· 
zaj; kmet, obrtnik, duhovnik, ad
vokat itd., le delavec bi se ne 
smel brigati zase. 

Proletariat se prebuja in mo
ra priti na povdje. Tebi >>DeJa
vee<< pa klicemo, drami in budi 
nase nezavedne tovarise.<< (Citat 
»DelaveC<< 13. september 1919, st. 
37). 

Iz tega zapisa je videti, da so 
pogoji za organiziranje delavstva 
dozoreli pod vplivom uspehov 
proletariata v Sloveniji in zlasti 
v svetu. Ustanovitev sindikata n a 
zagi Marof je hila prav gotovo le· 
pa pobuda za povezovanje delav· 
cev tudi v ostalih lesnih obratih 
in kmetov - voznikov, ceprav v 
tern casu ne moremo govoriti o 
kaki sirsi idejni povezanosti kme
ta in delavca, saj imata oba se 

l 
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Po proizvodnih prostorih TOZD Pohistvo so na sveze razobesene oma
rice, v katere delavci lahko vlagajo svoje predloge tehnicnih in dru
gih izboljsav. Glede na to, da ob tezah za izdelavo sporazuma o ino
vacijah skorajda ni bilo pripomb in predlogov, najbrZ tudi stevilne 
omarice ne bodo prepolne ... 

vedno svoje lastne tezave, l;i jib 
skusata resevati v okviru svojih 
organizacij. Prav gotovo pa je 
ustanovitev sindikata na zagi Ma
rof temelj za kasnejsi razvoj de
lavskega in pozneje kmecko
delavskega gibanja, ki pokaze 
prave u spehe sredi tridesetih let 
tega stoletja. 

Po zacetnem uspehu delavskih 
organizacij je zacel revolucionar
ni dub malce pojemati, kar je 
predvsem posledica neenotnosti 
v delavskih vrstah (njihovih po
sameznih politicnih strank), pri
tiskov rezima ter sestojanuarske 
diktature 1928.leta. Kljub vsem 
objektivnim tezavam pa je delav
sko gibanje doseglo vsaj delne 
uspehe in izboljsanje delovnih 
pogojev. Kmalu po ustanovitvi sin
dikata lesnih delavcev so delavci 
na zagi Marof ze leta 1922 usta
novili tudi kulturno drustvo 
»Svoboda«, ki naj bi skrbelo za 
izobrafevanje in rast proletarske 
zavesti ter za razvedrilo clanstva. 
Poleg delavskega drustva pa ima
mo v tistem casu se »Sokol« (li
beralci) in »Orel« (klerikalci), ki 
vsak za sebe skusata pridobiti 
vecino. 

Po zacetnih uspehih ob ustano
vitvi sindikata in po poznejsem 
padcu se zacne vecja dejavnost 
v letih 1932-1933, ko je cutiti v 
sindikatu prevladujoco strujo, ki 
je pod vplivom komunisticne 
partije, seveda pa delujejo tudi 
zmernejse struje. Opazni so za. 
cetki povezovanja vseh napred
nih sil pod vodstvom komunistic
ne partije, ki ima pristase tudi v 
Loski dolini, kjer so v tern casu 
organizirane tako imenovane 
»trojke«. 

Povezovanje vseh naprednih 
sil, predvsem pa kmetov in de
lavcev je pospesila tudi u spela 
s tavka delavcev na zagi Karla 
Kovaca leta 1936, ki so jo pod
prli tudi delavci na drugih fa· 
gah in vecina kmetov - vozni
kov. Razvije se tako imenovano 
kmeckodelavsko gibanje kot bra· 

bseze " IZO 
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Stara zaga na Marofu- bogata tradicija naprednega delavskega gi· 
banja ze pred vojno 

nilec »malih ljudi<<, ki pokaie vso 
svojo moe in premoc ze n a ob
cinskih volitvah leta 1936 za ob
cin o Loz in Stari trg, .na katerih 
je dobilo to gibanje veeino gla
sov. 

Takratno vodstvo kmecko-de
lavskega gibanja (Janez Hribar 
- kmet, Franc Strle - Nino -
obrtnik in delavci Matevf Hace, 
Feliks Razdrih, Franc Levee in 
Janez Korosec) je v takratni si· 
tuaciji pravilno opravilo agitaci
jo in povezalo vse napredne sile, 
kar se je pokazalo kot uspe5no 
tudi na naslednjih obcinskih vo
litvah, v takrat ze zdrufenih ob
cinah Stari trg-Loz leta 1938. 
(Do zdrufitve - komasacije je 
prislo, ker so nasprotniki gib anja 
raeunali, da le tako lahko zma
gajo.) Tedaj kmecko-delavsko gi
banje zopet premocno zmaga, zu
pan pa postane Joze Mlakar, kmet 
iz Iga vasi, ki je bil tudi zadnji 
zupan v stari Jugoslaviji. Kljub 
temu, da so nasprotniki gibanja 
skusali na vsak nacin kompromi
tirati in onemogociti obCinsko 
vodstvo, se je pokazalo kot zelo 
u spesn o in je pozelo veliko za. 
upanje pri ljudeh. 

V prikazu revolucionarnih gi
banj moramo ·prav gotovo orne-

niti tudi drustvo voznikov, ki je 
bilo ustanovljeno leta 1937 na po
budo Janeza Zigmunda iz Vrhni
ke in Dr:ustvo kmeekih fantov in 
deklet, ki pa ima vlogo bolj na 
kulturnem in zabavnem podroc
ju in je hotelo povezati v svojih 
vrstah tako kot ze omenjena dru
stva in organizacije vse napred· 
ne sile v Loski dolini. 

V takih razmerah in pogojih je 
Loska dolina docakala tudi pred· 
vecer druge svetovne vojne in ni 
n akljucje, da se je vecina ljudi 
vkljucila v oborozen odpor, saj 
so hili nosilci in pobudniki tega 
odpora ravno iz vrst naprednega 
delavstva, kmecko-delavskega gi
banja in ostalih naprednih orga
nizacij. 

Prav bi bilo, da se svetle tra
dicije, ki imajo svoj zaeetek in 
temelj v revolucionarnem delav
skem gibanju pred drugo svetov
no vojno nadaljujejo in dobijo 
pravo mesto v danasnjem casu 
ter nam sluiijo kot kaZipot za se 
boljse in uspesnejse delo danes, 
za ustvarjanje resnicnih sociali
sticnih samoupravnih pogojev, 
saj homo le taiko lahko nadalje
vali uspesne in svetle tradicije iz 
preteklosti. B. Troha 

Zeval i program 
Po dokaj uspesnem zacetku druzbenopoliticnega usposabljanja v 

pretekli izobrazevalni sezoni smo za ietosnjo sezono pripravili se 
obsirnejsi in vsebinsko kvalitetnejsi program. 

Klub samoupravljalcev 
- bo organirzkall!liz razprav in 

javl'llih ftrjobun o uveljavljanju 
ustva:rjalne vloge delavcev v sa
moupravnem delu in odlocanju; Letosnji program smo tud.i 

uskladili z medoboinsk.i.m svetom 
SZDL Nosilci programa so tudi 
letos posamezne druzberropolitic
ne organizacije v nasi obcini; . 
njegovo izvedbo bomo pripravili 
v sodelovanju z delav9ko univer
zo v Postojni in delavsko univer
zo Borils K!idric iz Ljubljane, ve
cino pa opravili prek delovne 
skupnosti druzbenopoliticnih or
ganizacij. 

ce na hitro pregledamo vsebi
no druzbenopohticnega usposab
ljanja, vidimo, da bomo Ietos pl:'i
pravili: 

Obcinska konferenca ZKS 
- dva seminarja za u.sposab

ljanje kandidatov pred spreje
mom v zvero komlmistov, ki ob
segata dvakrat po 22 ur seminar
skega dela; 

- dva seminarja za usposab
ljanje novo sprejetih komuni•stov 
- obsegata od'vakrat ·po 36 ur ·se
minarskega dela; 

- obCin:ska poli'bicna sola ZK; 
obsegala bo 124 ur predavanj in 
seminarskega dela; 

- dopisna sola marksi'lma; 
- seminar za usposabljanje 

vodstev osnovnih organizacij; 
- seminar za usposabljanje 

komunistov - neposredruih pro
izvajalcev; 

- seminar za usposabljanje 
pedagoskih delavcev; 

-seminar o samoupravljanju 
v zdru.Zenem delu, ki bo obsegal 
50 ur seminarskega dela; 

- niz akcijskih seminarjev za 
usposabljanje komunistov. 

Obcinski svet Zveze sindikatov 
Slovenije 

- vee s eminarjev za vodstva 
osnovnih organizacij ; 

- usposabljanj e clanov samo
upravnih organrov (izvajalec ,klub 
samoupravlj alcev}. 

Obcinska konferenca SZDL 

- nadwjevanje usposabljanja 
clanov delegacij; 

usposabljanje a:ktivistov 
SZDL. 

Obcinska konferenca ZSMS 

- semin<Urji za vodstva osnov
nih organizaoij po podrocjih de
la; 

- mladins-ka politicna sola, iki 
bo vsebovala 60 ur predavanj in 
seminarskega dela. 

- finanoiral uspo.sabljanje de
legatov in clanov samoupravnih 
organov; 

- uresniceval program uspo
sabljanja IS podrocja ljudske ob
rambe in druzbene samorzaiScite. 

Zavedamo se, da je ta prog·ram 
,jzredno obsezen in da bo potreb
no ve1i:ko naporov vseh druiJbeno
politicnih organizacij, saj so le-te 
dolzne ustvarjati pogoje za to 
vrsto izobrazevanja. Ce ne bo 
davolj prizadevnega dela dr.uzbe
nopolitianih ovganizacij na tern 
podrocju, se nam lahlro zgodi, :da 
talro siroko zastavljenega progra
ma ne bomo uspe1i povsem ures-
DiiCitL M. JernejCic 

- obci:nska politicna sola, ki 
bo vsebovala 80 ur predavanj in 
seminan>kega dela; Za letosnjo ozimnico je bilo kljub celi vrsti tefav dobro poskrbljeno 

~ --~ - -. ~ - - -- -
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MN02:1CNO NA SLIVNICO 

Z mnozicnilrn pohodom na Sliv
nico, ki postaja vse bolj tradicio
nalen, cvse bolj na~. so se zacele 
leto~nje prired1tve ob praznova
nju obcinskega prazni'ka. Leto~
nje Stevilo pohodnikov se je :pre· 
cej dvignilo nad lansko, tako da 
je bilo razpolozenje zares prijet
no, saj jih je pogrel tudi vroc caj 
na vrhu Slivnice. Simpaticno sre
canje 1!1a~ih obcanov so pozivili 
tudi kulturni program, pa igra
nje piha•lnega orkestra in seveda 
vlecenje vrvi. Ob vse pogostej
~em ugotavljanju, da smo si med 
seboj vsebolj t-uji, da se niti ne 
poznamo, so bili vsi udelezenci 
te pd.reditve enotni v misli: .ta
kih srecanj in pohodov mora biti 
vee, da se bomo med seboj vsaj 
malo pogovorili in se -spoznali. 

LETOsNJA PRIZNANJA 

Vsi trije zbori obcials·ke skup
scine so letos na delovni seji 
(klasicne svecane seje ob obcin
skem prazni-ku letos ni, pac pa 
svecan zbor delegatov obcinske 
skup~cine, delocvnih ljudi in ob
canov) 24. o·krt:obra sprejeli slclep, 
s katerim abcinska ·skupscina po
deljuje letosnja obcinska prizna
nja in sicer: 

PRIZNANJE OSCINE 
CERKNICA »19. OKTOBER<< 
PREJMEJO 

Kovinoplastika Loz, 
Kovind Unec, 
Novolit Nova vas. 

PLAKETE OBCINE CERKNICA 
PA DOBIJO NASLEDNfl 
POSAMEZNIKI 

Bajt Anton, 
Frelih Leopold, 
Martincic Jo7.e, 
M1akar Kristina, 
Perko Lojze, 
Praprotnik Janez, 
Rudolf Ciril. 

SE EN TEMELJNI KAMEN 

Vecina delegatov obcinske 
skupscine se je po delovni seji 
udelezila tudi slavnosti ob pri
cetku del za izgradnjo pro.izvod
nih prootorov IMOS - SGP Gra-

diSce v indu9trijski coni Pod
skrajnik. Delovni •koiektiv, ki bo 
naslednje leto praznoval 30-let
nico svojega UOSipeSnega delova
nja, se bo iz utesnjenih prostorov 
v Cerknici ze naslednje leto pre
selil v industrijsko cono, kjer bo 
imel bi.stveoo boljse pogoje za 
svoje poslovanje in za ~e hitrejsi 
razvoj. A. Pavlic 

D01:IVETJE UMETNOSTI 

V sklopu praznovanj obc~ske
ga praznika je kulttrqia slru~nost 
Cerknica pripravila razstlil.'vo'slik 
znanega domacega umetnika Loj
zeta PERKA. Ob otvori!l:vi raz
stave je bila prenovljena dvorana 
TVD Partizan v Starem trgu de
lema izjemnega umetniskega do
zivetja; car umetnosti, ki veje iz 
Penkocvih .s!Fk, s ta z besedo in pe
smijo obogatila Boris Kralj in 
Ladko Korosec. Ta:ko se je v eno 
samo umetnost zlilo •troje njenih 
zvrsti. Perkovo umetnisko sno· 
vanje je orisal Janez Praprotnik. 

lz preteklostl 
raste sedanJos~ 

Brestova temeljna organizacija 
Zagalnica se je ~e posebej stoves
no pridruiila praznovanju letos
njih jubilejev Komunisticne par
tije, SKOJ in revolucionamih sin
dikatov ter obcinskega p:raznika. 
Praznovala je namrec sestdeset
letnico ustanovitve sindikata 
gozdnih in lesnih delavcev na 
Marofu. 

Na prireditvi, na kateri so bili 
prisot•ni tudi predstavn~ki zvez
nega in republiskega sindi.kata 
ter drugi gostje, je spregovoril 
predsednik republiskega odbora 
sindika.ta delavcev lesarstva in 
gozdanstva Joze Falkner. Na kra,.t
ko je orisa'l bogato pred.vojno na
predno delavslko gibanje na tern 
obmocju, pri cemer je zlasti po
udaril vlogo sindikata, .ki je ·pod 
idejnim vodstvom ·komunisticne 
par.tije ze pred vojno ustvaril 
>>rdeco Los'ko dolino<<. 

V drugem delu govora se je 
zaustavil ob sedanjem gosp.odar
skem trenutku, posebej v lesni 
industriji, in nalogah sindikata. 

od • e 0 
(Nadaljevanje iz pre)Sn)e stevilke) 

Vso noc je divjala nevihta. Veter 
se je zaganjal v sotor, vendar sva 
•noc .prespala .na suhem i.n tuplem. 
Zbudila sva se ze kmalu tpo cetrti 
uri. se vedno je dezevalo. Ker nisva 
mogla ·vee spa1i. sva si dolgcas pre· 
ganjala z branjem. Okrog osmih je 
prenehalo dezevati. Vkrcala sva se 
v kanu in se podala v bliznjo vas, 
ki sva jo videla ze .prejsnji vecer. 
V va.ski trgovini sva si nakupila •ne· 
kaj za zajrrk i11 morebltno tkosilo, 
ceprav sva racunala, da bova 'koshla 
ze v .Sisku. 

Posijalo je sonce, vendar ne za 
dolgo. Hitro sva zajtrkovala, pospra
vila sotor i·n ostalo prtljago 'II ·kanu, 
in jo mahnila Sisku naproti. Sava je 
postala se :bolj 4ena, midva pa sva 
vse bolj divje veslala, vendar o 
Sisku lfli b ilo ne ICluha ne sluha. Bova 
pa nekoliko zamudila kosilo, sva si 
dejala, in se bol·j divje veslala. 

Pomo popoldan sva pristala ob 
brodu in sl isala, da je do Siska 
se 25 kilometrov . .Povedati moram. 
da sva za plovibo .po Savi .premogla 
samo turisticni zemljevid JugO'sla· 
vije, na katerem pa seveda niso vri· 
sani vsi mea.ndri, s katerimi je Sava 
v nlzi.nskem delu i.zred.no bogata. V 
Dubrovs.Caku Levem sva si .prive
zala duso io nakupila se <Tlekaj hrane 
za popotnico. Vsaj vecerJala bova 
v Sistku, pa ceprav veslava do njega 
V•SO noc, sva si obljubiia. 

Sami ovinki. Zacelo se 1e mra-G~ti, 
Stska pa se n~kjer. Sarno se dez 
nama •je manjkal, pa hi bi.la nesreca 
popolna. Naenkrat zagledava prav 
bli.w dimnike rafinerije natte. Naj-

brz .niti Kolumb ni bll tako vesel 
kopnega •kot midva nedvomnih doka
zov, da je Sisak zelo blizu. 

Sava je zelo cudna reka. Dimni·ki 
so hili nekaj ca.sa .pred •nama, .pote.m 
kar naenkrat za nama, pa spet des· 
no, pa levo, :pa znova p red nama. 
Siska pa rnilkjer. Koncno sva zagle· 
dala .na grebenu na.d reko .neonske 
luci. se .nekaj sto metrov in nad 
nama se je :bocil most. V Sisku sva! 
Obala je vi.soka vee kot deset me· 
trov, blato se vdira do kolen ill 
nikakor ne mmeva opristati. Koncno 
nama uspe. Privezeva coin in jo vsa 
bla.tna mahneva <11a vecerjo. K.malu 
najdeva gostilno. Privosciva si izda· 
tM zagrebSki zrezek i·n se vmeva 
k colnu. Zaveslava oekaj deset me
trov proti toku, privezeva kanu k 
drugim .Colnom in na vrtu hise, tik 
ab cest!. postaviva sotor. Pozno je, 
niti dnevnika nisva .napisala, prevec 
sva utrujena. Zacne dezevati. Ob 
cudoviti glasbi dezja in reke, ki tece 
deset metrov pod nama, trdno za
srpiva. 

Kljub temu, da sva pozno legla, 
sva se zbudi la ze p red sesto uro 
zjutraj. Bi.Ja sva .pribli2!no deset me
trov nad reko, -ob cestl, v s livovem 
nasadu. Nad .reko in povsod okrog 
oaju je bila megla, tako da nlsva 
videla da1ec :pred seboj. Vseeno 
sva se vkrcala ·in zapluJa novim 
prigodam naproti. Bilo je zelo mr.zlo, 
narbrz ne vee kot .pet ali osem sto
pinj. ·Po rek.i navzgor je zacel pihati 
mrzel veter in kmalu se je skozi 
megleno kopreno pokazalo sibko 
sonce. Pravzaprav sva dolgo casa 

Ill tn m 
Pri tern gre predvsem za nepo
sredno dohodkovno povezovanje 
gozdarstva in lesarstva, trdno sa
moupravno organiziranje znotraj 
lesarstva, 'Tealno nacnr.ovanje in 
za uveljavljanje nagrajevanja po 
delu. Posebej je poudaril, da od 
uveljavljanja vloge delavcev v 
zdru.Zenem delu in njihovlh od
locitev v marsicem zavisi prihod
n ja krepitev nase socialisticne 
samoupravne drufbe. 

Ob tej priloznosti je republi· 
ski odbor sindikata podelil OS· 
novni organizaciji sindikata v 
Zagalnici posebno priznanje za 
ohranjanje ter razvijanje tradicij 
in napredne vloge delavskega gi
banja. 

Spominsko obelezje na novi 
zagi je odkril znani revolucionar, 
predvojni sindikalni dela:vec in 
komunist Feliks Razdrih. 

Slavnostni u trip prireditve so 
obogatHi Brestocva godba na pi
hala ter recirtatorji in pevci Svo
bode iz Loske doline. 

Lepa priTeditev v oktobrskem 
soncu je izzvenela v trdno s.po
znanje, da iz revolucionarne p.re
teklosti, ·ki nas tudi zavezuje, ra
ste nasa sedanjost in se iz nje 
tke lepsa prihodnost. B. Levee 

Dosezeno~nas 
tud~ obvezuje 

Slavnostno okra~ena Lo5ka do· 
Una je gostoljubno sprejela mno
Zico udelezencev svecanega zbo· 
ra delegatov obcinske skupscine 
ter delovnih ljudi in obcanov. Ta 
zbor je bll osrednja prireditev 
praznovanj obcinskega praznika 
in letosnjih partijsldh jubilejev. 
Na slovesnosti je bilo prisotnih 
tudi vrsta nekdanjih revolucio
narjev in uglednih gostov. 

Svecani zbor pa ni obudil le 
spomina na ucinkovito akci.lo par
tizanskih enot v oktobru 1941.le· 
ta, pac pa je pozdravil tudi novo 
delovno zmago kolektiva Kovino
plastika Loz, ki je ob svojem 
uspe~nem petindvajsetletnem de· 
lovanju odprla svoje nove proiz· 
vodne prostore. Svecani zbor je 
dokazal svojsko prcpletenost ziv
ljenja in deJa pobudnika ustano
vitve Kovinoplastike, narodnega 

eog ada 
opazovala samo zlato plosco, ki na
ma je obetala ·lep soncen dan. 

Na desni strani reke pristajajo 
ladje. To so pr·Ve prave recne ladje, 
ki sva jih kdajkoli vJ.clela. Na ·isti 
strani so tudi rafi.nerije, mesto Si
sak pa je nekol·iko odmaknjeno od 
brega. 

Sava je ·nekaj casa precej one
snazena z nafto, vendar se stanje 
kmalu .popravi. 'Po nekaj kilomet rih 
voZinje zajtrkujeva, spet kar v colnu. 
Sava tece vedno pocasneje. Ce ·bo 
slo tako na.prej , se •bova morala 
presneto .potruditi, da pravocasno 
prispeva v Beograd. Kmalu se megla 

---~-~~~-~-- -----

BRESTOV OC:'ORNIK 

zniku 

Novi prouvodni prostori Kovinoplastike v Lofu - odprti ob leto~
njenn obcinskenn prazniku 

heroja Janeza Hribarja z dosez
ki zdruZenega dela v krajevni 
skupnosti in obcini. ldeja sveca
nega zbora pa je b ila 5e globlja: 
potrdila je dolgorocnost izhodi~c, 
ki so si jib zastavile organizirane 
napredne sile pred ~estdeset:i.nrl 
leti. 

Slavnostni govornik na vsebin· 
sko zgosceni svecanosti je bil 
predsednik centralnega konnite
ja zveze konnwustov Slovenije to
varis France POPIT, ki je v svo
jenn govoru orisal lik narodnega 
heroja Janeza Hribarja, se v na
daljevanju posvetil predvsem se
danjirn nalogam pri razvoju kme
tijstva, nato pa je odkril doprsni 
kip Janezu HRIBARJU. 

Delovni kolektiv Kovinoplasti
ke je za svoje petindvajsetletno 
uspe5no delovanje prejel drtav
no odlikovanje, s katerim ga je 
odlikoval predsednik republike 
tovaris TITO, podeljena pa so hi
la tudi letosnja obcinska prizna
nja in priznanja Kovinoplastike. 
V sklopu prireditve so si prisot
ni nato ogledali nove proizvodne 
zmogljivosti Kovinoplastike. 

Svecani zbor, obogaten s ·krat
kitn kulturnim programonn, je 
izzvenel v proslavljanju .novih de
lovnih zmag, ki nann omogocajo 

tolrko vzdigne, da na obali zagleda
va nekaksne znake, priblizno 1ake 
kot so .prometni, na njih pa stevil
ke. sele cez cas ugotovwa, <ia po
menijo stevilke, kaliko ki'lometrov 
sva se oddaljena od Beograda. 
Okrog osmi.h opaziva, da samo ~e 
576 :kilometrov. To je se skoraj sest
deset ur, ce hi veslala ·deset krlo
metrov •na uro, ka.r .pa postaja gle
de na cedalje .pocasnejsi tok Save 
s·koraj nemogoce. 

Ob pol .deseti.h se .prvic na naji
nem pote.pu rpokaze sonce v vsej 
svoji velichni. Kar naenkrat naju 
nehata boleti ·hrbta, vesla se •kar 
sama pomakajo v vodo, kanu cudo
vito plava. 

Nasproti nama pripelje vlac~lec, 
ki za seboj V·le.Ce dve ladji. .Kar hi
tro jo reze. ce bi midva tako hittro 
plula, obi hila na cilju oosti .prej. 

in obenem nalagajo nove delovne 
obveznosti, s katerih izpolnitvijo 
si homo zagotovili ~~ lepse in se 
bolj ustvarjalno Zivljenje. 

A. Pavlic 

SPOSTOVANI BRALCI! 

Ker so letosnja praznovanja 
obcinskega praznika casovno sko
rajda sovpadala z izidom nasega 
glasila, so infornnacije o nekate
rih kljucnih prireditvah nekoliko 
skope, nismo pa jib tudi uspeli 
opremiti s slikovnim gradivom. 
Prosimo za razumevanje! 

Po nekaj urah ·lepega vremena se 
spet pripodijo oblaki, ·ki napovedu
jejo slabo •vreme. Prl vasi .Lonja opri
vezeva coin ·in se •napotiva po na
kupih. lsceva gostHno, :kjer hi si .po
tolazila la'koto, se :bolj .pa zejo. Pri
jazen gostHnicar nama lahko postre
ze samo s p~jaco. ·Pivo nama gre 
kar dobm v slast. Gostilnicarju da
va nekaj :wack +n ze •naju pocasti s 
kazarckom zganja. 

Kljub pretecemu slabemu .vreme
nu se znova vkrcava in nada+jujeva 
s plov.bo. Tudi ·kosi lo pospraviva v 
colnu, med voznjo. 

Kmalu po kosilu se ulije dez. Ne
kaj kilometrov I)Jreves'lava kar v 
dezju, •Vendar .ta noce odnehati. 
Kmalu dezuje tako mocno, da ne 
vldiva <niti cez reko, ki ·na tern 
mesl'u ni sirsa od nekaj .<Jeset me
trov. Skleneva, da bova pristala, po
stavila sotor ~n prevedr~la. Ludvik 
pripravlja co~n za noc, jaz pa .postav
ljam sotor. ~ljub dei.ju mi to zelo 
hitro uspe. Ludviku je pod lbrezaml 
na obali zakuril ogenj in .pristavil 
dve konzer.vi golaza. se ni.koli na
ma ni golaz tako te:kni l kot ti.sto 
popoldne. Dezuje se kar naprej , za
to s'kle.neva, da lbova sla •kar spat, 
zjutraj .pa cimp.rej naprej . 

Vso noc je dezevalo. Zjutraj .naju 
docaka cemeren dan. Spustlva ·se 
do colna i.n opaziva, da je Sava na
ras·Ja skoraj za pol metra. K sreci 
sva .coin dobro pri·vezala, s icer hi 
lahko nadaljevala pot ·kar pes. ·Do 
Jasenovca, kjer <hi morala pristati 
ze prejsnji vecer, je se stlrideset 
ki lometrov. Kljub oblacnemu vreme
nu veselo veslava. Na hregovih se 
pojavljajo posamezne hise In tudl 
manjse vasi. Sava 'POStaja vse ci
stejsa. 

(Se bo nadaljevalo) 
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jRESTOV OBZORN!K 

Veleblagovnica v nasem malem mestu ze dobiva dokaj dokoncne 
oblike svoje visokosti. Na voljo zeljnim potrosnikom pa letos za go
tovo ne bo. 

Jc pa na vidiku peticnim najstnicam modn:i -butik v nekdanji fri
zerij i na Partizanski cesti. Kdaj bo to, se nic natanenega, bo pa za 
gotovo. 

* 
Po :;tatistiki sodec premore nase malo mesto enaj.st ta pravih kme

tovalccv. Toda ob s'tojnicah nase trinice gotovo ne boste nasli n o
benega od njih. Zlobnezi menijo, da jih strasi inspekcija, ki je v 
zaeetku oktobra stopila na prste edini prodaja1ki zelenjave, ker ni 
imela podaljsanc zdravstvenc izkaznice. P1:1izanesla n i tudi mesarju 
in prodajalki, ki sta se slucajno znasla na nasi promenadi v sluz
benih belih haljah. Cas bi bilo, da nekdo stopi na prs.te se -ti stim, 
ki so odgovorni za sani-tarije v javnih lokalih. 

* 
Stanovalci t,reh b1oik:ov prcd Brestom po vsej verjetnosti pridno za
slcdujejo meteorolos•ke napovedi, ees, da bo po S'Oncu in Suhem 
poletju huda zima. S kurjavo so se dobro oskrbeli, da je celo pro
stora ,. kleteh zmanjkalo. Tako clovek mimogrede dobi vtis, da ima 
pmstor okoli b lokov \. najemu ·kaokscn Kurivopromet. 

(i~~;a~r[n~lk 
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(Iz st.evilke 25-30. oktober 1969) 

ZLATA SKRI NJA- PRIZNANJE BRESTU 
In ZLATA SKRINJA! Da, to prizna:nje podeljuje strokovna r evija 

NAS DOM kot p rvo nagrado za najboljsi, najlunkcionalnejsi stano
vanjski ambient na sejmu. Ni slucajno, da je bil ravno Brest tisti, 
k.i je za tak ambient prejel to visoko prizna:nje. Zakaj? Zato, ker je 
bila v tern ambientu s.kupaj s ·PATRICIO in ALE KSANDRO odlicno 
postavljena ena najboljsih anevnill sob novega Brestovega programa 
-CLAUDIA. 

ORGANIZACI.JA IN VSEBINA DELA STROKOVNIH SLU.ZB NA 
RAZNIH RAVNEH 

Organizacij a je sredstvo za dosego nekega cilja. Organizacija in 
vsebma d ela st rokovnih sluz·b in m edsebojna organizacijska poveza
va morajo biti taksne, da bodo najvee pripomogle k uspesncmu 
resevanju nalog strokovnih sluzb, ·to Je , k 1~polnjevanju nalog, k<i. so 
z delitv1jo d ela dolocene posameZ11im delom, se prav1, enotam, sek
torjem, oddelkom, delovmm skupinam ali d elovmm mestom. 

NOV §ISTEM ZA. VODENJE PROIZVODNJE (DISPO) 
Dosedam.ji sistem vodenja proizvodnje je zastarel in nam sc z.dalee 

ne more dati tistega, kar ·bomo pridobili z no vim sistemom. Predno
sti :novega sistema so: 

- natancen preglcd o izrabi delovnih mest, kar pomeni b.oljS.i iz
ko ristek dewvnega easa in delovnih sredstev; .tov<~~rne, ki so vpeljale 
ta Sistem, SO Z lStO tehnolog•ijo in isto rezijo povecale proizvodnjo 
tudi za 40 odstotkov, 

- natancen pregled proizvodnje oziroma boljse kompletiranje 
proizvodnih nalog, 

- natancno ev1den1liranje in obracunavanje delavcevih dohodkov 
in reiije. 

PLASMA POGOJ ZA LIKVIDNOST 
Ko obravnavamo vprasanje likvidnosti, ne moremo mimo vpra

sanja, •ka:ko je z likvldnost jo v nasem podjetju? ze na zacetku je 
treba ugotov1ti, da je sploS:n.a nelikvi!dnost prizadela tudi najboljsa 
podjetja, .tako d a morda nekatera celo teze izplaeujejo osebne do
nodke kot tisti, ki poslujejo z izgubo. 

Za Brest vprasanJe obratnih sredstev ni novo. Novo s tega stalisca, 
da nasi plani ze vrsto let poznajo in obravnavajo obratna sredstva 
ne tkot problem likvidnosti, temvec kot problem stroskov vezave 
kapitala. Seveda se je v zad:njih dveh letih pridruzil temu vprasa:nju 
tudi problem sploS:n.e nelikvidnosti gospodarstva, ki se odraza tudi 
pri placilni sposobnosti nasega podjetja. 

OSEBNO OCENJEVANJE 
Ocenjevanje delovnih rezultatov zaposlenih je zahtevno strokovno 

delo, ki predpostavlja ust re:uno usposobljenost tistih delavcev, kJ. oce
njevanje v d elovni organizacijli pripravljajo in izvajajo. Razen smo
trne izbire najustreznejse metode ocenjevanja in prilagoditve iz
brane metode za uporabo v doloceni delovni organizaciji - kar mora 
biti rezultat poznavanja metod ocenjevanja - ·se v zvezi s tern po
javljata predvsem d va problema: 

- ·kdo naj ocenjuje delovne rezultatc, 
- kako naj poteka ocenjevanje delovnih rezultatov. 

NOVA RESTAVRACIJA NA RAKEKU 
Stav-bo (Jelka) bi lah ko uporabili za soliden gostins:ki lokal. Le-ta 

bo kot sodobna restavracija, ki ustreza vsem novejsim zahtevam, 
sluzila 1kot .Solski obrat v o kviru podjetja. V tern obratu se bodo 
izpopolnjevaH strokovni kadri, v njem pa bodo prirej ali tudi tecaje 
za sodobnejso strezbo oziroma pripravo jedil. 

H. KRITERIJ SLOVENSKIH MEST V ATLETIKI 
Iz rezultatov je videti, da je moska ekipa Cerknice zasedla odlicno 

drugo mesto v solid:ni konkurenci. zens.ka ekipa je zasedla 2.-3. 
mesto z istim stevilom tock lkot prvo uvrscena ek!ipa, kar je tudi 
zavidanja vreden uspeh. 

Cerkniski atleti so na tern tekmovanju dokoncno dokazali, da po· 
menijo nekaj tudi v republiskem merilu. 

OB PIERKOV~ JUB~LEJN~ RAZSTAV~ 
V saka dezela, \'Sako ljudstvo 

in vsak cas so vredni, da se v 
izrazilih umetniSke govorice pred
stavijo svojemu in poznejsim ro
dovom. 

Toda sele posamezniki, ki jti.h 
je narava po svojih cudnih za
konih tako obdarovala in kazno
vala, da je vanje p.olozila zakla
de in bremena njihove d omacije 
v toliksni meri, da jih sami ne 
morejo vee nositi, da jih mora· 
j o tako a li drugace izpovedati, 
sele taksni ljudje morejo svojo 
dezelo predstaviti svojemu ro
du in svetu, jo privzdigniti iz 
usode br ezimnosti in jo odresiti 
siv.ine ·povprecja in nepomemb
nosti. 

Zato je poslanstvo umetnika 
poleg tega, da je nadvse lepo in 
osrecujoce, tudi nadvse odgovor
no in obvezujoce. 

Cisto majhen koscek zemlje je 
dovolj, da napolni duso cloveku 
do roba in cez. Prezihu jo je na
polnila Koroska, Kranjcu Prek
murjc, v Jenku je pelo Sosko po
lje, v Gregorcicu sumela Soea, 
Murna je zacaralo ljubljansko 
polje, Tavcarja Poljanska doli
na, Kosovelu so prisepetavali bo
ri na Krasu, Cirila Kosmaca je 
vsega .prepljuskala Idrijca- Per
ku je zaudala Notranjska. 

Nas del Notranjske ni dovolj 
bogata predstavljen ne nam ne 
javnosti. V besedni umetnosti 
Jahko ob Matevza Haceta posta
vimo komaj se dvoje, troje pesni
skih imen, v glasbi morda eno 
samo, v upodablj ajoci umetno
sti pa jc nas delez v slovens'ki 
kulturi vreden spostovanja -in 
smo lahko nanj ponosni. Po Ma
ksim u Gaspariju imamo boga ta 
delo Lojzeta Perka, za njim pa 
poganja rod mlajsih , ki so spo
zna:i lepoto domace zemlje, pa 
tudi car in strahove casa, ki ga 
zivijo. 

Perko ni moderni slikar, ce me
nimo, da jc moderna tista umet
nost, ·ki je ne r azumemo in nam 
je tudi nihce ne zna razumljivo 
razloziti; Perko tudi ni moderni 
slikar, ce naj to slikarstvo pred
stavlja nas plocevinasti in poli
vinilasti cas in gneco razrvanih 
!judi v njem. Ce pa prica'kujemo 
od umctnika, da nas upodablja 
takSne kakrsni smo, in ne taks
nih, kakrsni moramo biti, in ka
krsni se kazemo, potem je Per
ko tudi moderni umetni.k. 

V nas vseh namrec se vedno 
dremlje kmeoka dusa, mocno za
koreninjena v svoji zemljoi in v 
tradiciji, obremenjena z vso ve
liko krivico tisocletnega tlacenja 

in zivalskega otepanja za pref!
vetje, tu pa tam vendarle presi
jana z drobnimi .radostmi, vse· 
skozi pa prezeta z velikim upa
njem in hrepenenjem. 

Perka je ta svet, taksen in od 
tistega easa vsega prevzel. 

Zato ni nic narobe in nic ne
moderno, ce na njegovih podo
bah ne najdemo nasih novih 
zgradb in tovarn, srecamo pa s 
slamo 1krite bajte, vegaste kozol
ce in kasce. V teh je umirala zgo
dovina in se rojevala ·prJhodnost 
nase deiele - do vceraj. 

Manjsemu stevilu nasih !judi 
jc dobra zemlja s Perkovih po
dob se zmeraj vsakdanja skrb in 
kruh. Prav gotovo p a nam je 
vsem se vedno ziv ali podzave
sten grenko svetal spomin na 
otros.tvo, marsi-komu poleg tega 
se ponosen del osebne zgodovi
ne - S>pomin :na najeastnejse ob
dobje, ko so se t i gozdovi, ta po
lja, te matere .in .te vegaste :no
tranjske hise in kozolci v .Jetih 
revoLu: ije v tesnem uporniSkem 
zaveznistvu skupaj z njim tol'kli 
za pravico deJa in svobodo biva
nja. 

Tako je Perko s svojim copi
ecm na svoj nacin povzdignil na
sa Notranjsko in povelical nase 
!judi. 

V umetnostni mozaik slovenske 
zemlje in slovenskega naroda je 
vlozil notranjske ·barve in nic 
manj niso imenitne od drugih. 
Brez njih bi bila podoba sloven
ske zemlj e nepopolna, slovenska 

Notranjska 
V prihodnje bomo morali tudi 

na Notranjskem posvetiJti vee 
pozornosti varstvu ·kulturne de
disCine in bolj skrbeti za n je.no 
prisotnost v kulturnem zivljenju. 

Gre za ohranjanje izvirne fol
klorne in ljudske ustvarja.lnosti: 

- zapis ljudskih plesov in ljud
skih pesm i, 

- snemanje starih godcev, 
- zbiranje narodnega blaga, 

obicajev in izrocil. 
Notranjci ne moremo trditi, da 

nimamo svoje folklore, s aj je 
folklora vse tisto, ·kar je tipieno 
za kulturo neke pokrajine: Ijud
ska pripoved, Ijudski plesi, 
pesmi, glasba, oblachla, obicaji, 
verovanja .. . Je pa tega le malo 
zapisanega .in ohranjenega. Zave
dati se moramo, da smo na tern 
podroeju velilro zamudili in da je 
nasa takojsnja naloga, priceti z 

Delegacija sindikata v Sovjetski zwezl 
Od 10. do 17. oktobra je bila 

v Sovjetski zvezi delegacija sin
dikata delavcev gozdarstva in 
lesne industrije Jugoslavije. Se
stavljali so jo predstavniki iz 
Slovenije in Hrvatske. Nasa de
legacija je bila gost centralnega 
komiteja sindikata gozdarstva, 
pohistvene industrije in celulo
ze. v ta sindikat je vclanjenih 
nad 3,300.000 clanov. 

Nasa dva sindi·kata ze vrsto let 
sodelujeta in izmenjujeta izkus
nje o svojcm delu, predvsem za 
izboljsanje delovnih in Zivljenj
skih ·pogojev c lanstva. 

Najprej smo obiskali Mostov, 
350 ki-lometrov od MoSAkve, goz
darski obrat, ki zaposluje okrog 
800 delavcev. Prikazali so nam 
cclotni delovni postopek, posek, 
spravilo hlodovine na centralno 
skladisce, ciscenje debla, razza
govanje po dolzini, sortiranje in 
nalaganje na zelezniske vagone. 
Iz manj kvalitetnega lesa izde
Iujejo Iesno volno, slepi furni r , 
iz katerega izdelujejo lamelni 
parket, iz ostankov pa tudi iver
nc plosce slabSe 'kvalitete. Ves 
proces je mehaniziran, na posa
meznih opravilih pa je tudi zelo 
tezavno delo! 

Velika skrb posvecajo tudi po
gozdovanju. Imeli smo moznost 
videti gojitve v drevesnici do ze 
odrascenih nasadov v gozdu. Goz-

dove sestavljata smreka in bre
za, nacin secnje pa je -golosek. 

Naslednji obisk je bil v prestol
nici Ukrajinc, Kijevu. Na Cen
tralnem komiteju sindikata te re
publike so nas seznanili z uspehi 
in z delom 111jihovega sindikata. 
Ob.iskali smo tudi •stalno razstavo 
gospodarskih dosezkov Ukrajine. 
Bili smo na institutu za lesno in
dustri.io, v ·katerem je zaposle
nih 300 strokovnjakov, ki nacrtu
jcjo nove izdelke, pa tudi novo 
tclmologijo za posameznc tovar
nc pohistva. 

V okviru tega instituta imajo 
razstavni salon, kjer razstavljajo 
nacrtovano pohiStvo in ostali re
p romaterial, ki ga uporabljajo 
pri proizvodnji pohistva, pred· 
vsem okovje, okra sne letvice in 
iverne plosce. Posebnost pri raz
stavljenem pohiS>tvu je, da je zve
eine obdelano na visoki sijaj. 

Manjsi del casa nam je bil od
merjen tudi za ogled znamenito
sti Moskve in Kijeva, ki jib v 
teh mestih ni malo. Zal n ismo 
imeli casa, da bi vee videli. 

Naj omenim se to, da se v 
Moskvi na vsakcm ·koraku pozna, 
kako resno se pripravljajo na 
ol impijske igre. V vseh tkrajih, 
kamor smo .prisli, smo bili zelo 
lepo sprejeti. To velja za gosti
telje, pa tudi za vse kraje, ki smo 
jih obiskali. A. Otonicar 

7 

umetnost siromasnejsa in veli
cina nase dezele pred svetom 
manj sijajna. 

To, da se Perko v svojem delu 
omejuje skoraj izkljucno na No
tranjsko, samo do·kazuje njego
vo pristno poreklo, njegovo zras
lost s to naravo in njegov 1jud
ski izvor. To pa so najplemeni
tejse ·korenine umetnosti, najza
neslji•vejsi dokaz njene posteno
sti in porostvo za njen obstanek 
tudi se v poznih casih, ko bodo 
ziveli nasi pravnuki z drugacnimi 
ideali, z drugaenimi sanjami in 
z drugacno umetnostjo. 

Ker so ·Perkove podobe odsev 
njegove osebnosti, Perko pa je le 
eden izmed nas, •te podobe ·tudi 
ne potrebujejo dolgovezne in glo
bokoumne razlage. Zato zaklju
cimo to pomanjkljivo razmiSlja
nje z besedami CirJla Kosmaca, 
ki v Pomladnem dnevu takole 
razmislja: 

»Da, zdi se mi, da mali narodi 
bolj ali vsaj drugace ljubimo 
svojo domovino, .k:akor jo ljubi
jo veliki. Majhna j e . .. i:n ker ne 
moremo opevati njene prostr ano
sti, opevamo in povelicujemonje
ne koticke, ki pa so polni lepote, 
kajti lepota je podobna resnici. 
Resnica ne pot:rebuje debele knji
ge, da se nam razjasni, lepota ne 
sirnega, hrezmejnega prostora, 
da se razmahne, ra~bohoti in raz
cvete. 

Naj prost·ranost ·bobni in .poje 
svojo mogoeno pesem - resnic
na lepota t iho zari.« 

J . Praprotnik 

olklora 
zbiranjem podatkov o vsem, kar 
je v zvezi s fo1kloro. Nasi pred
niki pac izumirajo, z njimi pa 
tudi vse tisto, s cimer bi lahko 
nadaljevala mlaj-sa generacija. 

To, da imamo Notranci nekaj 
tipicno svojega, nam .potrjuje 
magister folklore Bruno Ravni
kar, ki je ze obiskal ne.kaj sta'I'ih 
godcev in p.lesalcev ter se pogo· 
varjal s starejsimi ljudmi o na
vadah in obicajih njihovth star
sev 1z casov pred prvo svetovno 
vojno .in po njej. 

Od obicajev je .za na.5e kraje 
znacilen »ofreht«, svojevrsten na
cin •igranja na dia:to nicno oziro
ma slovensko harmoniko. Iz ca· 
sov, ko so .Jjudje plesali po vee 
dni skupaj ob tTazlicnih sejem
skih dnevib, cerkvenih iprazni
kih, dobrih kupCijah- »kontra
bantarstvu«, pa so znani plesi: 
mazulin, mazoJ.ka, sibe.nsrif, na 
poslop, na ·s.tol , vrabec ... in tudi 
oblacila, za katera pa ne vemo, 
kaksna so bila. 

Omenjeni strokovnjaik za slo
vens·ko in drugo fokloro nam 
je obljubil, da se bo zavzel in 
zapisal plese, posnel glasbo in 
nam to posredoval na seminar
j u, ki bi ga organizirala zveza 
kulturnih organizacij obcine 
Cerknica. 

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

--~ ' -. ~· .. . 

V zvezi z no~o (obla~lli) pa 
prosimo vse obcane, ki b i kar· 
koli vedeli, ali pa mogoce hrani
jo doma stara oblacila svojih 
babic, prababic, starlh ocetov ali 
pr astarlh ocetov, da to spor ocijo 
na zvezo kulturnih organizacij 
obCine Cerknica, Gerbiceva 32, 
tel. 791-256. 

Za odrsko postavitev, kjer bi 
poleg plesov in pesmi vkljut.ili 
tudi »Ofreht«, bi potrebovali be
sedilo za ta obicaj. Mogoce je 
kdo, ki to besedilo zna? 

Iskreno povedano, vsaka po· 
moe, vsak nasvet nam bo v veliko 
pomoe. 

S. Sestanovic 

- ___ ....._._, ____ _.,._ ~~-~~-- ·-----~ 
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• Fil I nov em 
L 11. ob 16. uri in 19.30 - amergki pustolovski film EL MEHI

XANO. 
3. 11. ob 19.30 .in 4. 11. ob 16. uri- amer.iski fantasticni film TEM-

NA ZVEZDA. 
4. 11. ob 19.30 - ameriS.ki pustolovskii. film VBSOLJSKA POSTAJA. 
5. 11. ob 19.30 - jugoslovanski vojni film PRITI PIRED ZORO. 
8. 11. ob 19.30- ameriS.ki pustolovski film GUSARJEVA VRNITEV. 

10. 11. ob 19.30 in 11. 11. ob 16. uri - ameriski pustolovski mm 
SMOKY IN BANDIT. 

11. 11. ob 19.30 - ameriska grozljrivka KERRY. 
12. 11. ob 19.30 - francoska komedija VSI GREMO V RAJ. 
15. 11. ob 19.30- a:rneriska k,riminal.ka TOLPA GRBAVCEV. 
17. 11. ob 16. uri in 19.30- ameriSki karate film VRNITEV TIGRA. 
18. 11. ob 16. ur.i in 19.30 - ameriski glasbeni film BRIUANTINA. 
19. 11. ob 19.30- ameriS.ka krimll'lalka NA MUHI OSTROSTRELCA. 
20. 11. ob 19.30 - francoska k.riminaLka BUMERANG. 
22. 11. ob 19.30 - francoska komedija CLOVEK IGRACKA. 
24. 11. ob 19.30 in 25. 11. ob 16. uri - ameriski western SIMON IN 

SARA. 
25. 11. ob 19.30 - ameriska grozljivka KOMA. 
26. 11.' ob 19.30 - kanadski lj ubezenski film UVAJANJE V LJUBE

ZEN. 
29. 11. ob 16. uri .i.n 19.30 - ameriSki. pustoloviS·ki film AVTO UBI

JALEC. 
30. 11. ob 16. uri in 19.30 - ameriski zgodovinski film ZADNJI DNE

VI POM.PEJEV. 

rosim pr e e. 
Vsako leto se ob sestavljanju »Zabavne« novoletne priloge 

znajdemo v nemajhnih zadregah, saj je treba zbrati kar precej 
ustreznega gradiva, vsepovsod pa pravijo, da nimajo idej in 
da ni pri nas nicesar zabavnega. Pa ~e sli~ati je sem pa tja, 
da si taksno pisanje »uzurpira« zgolj skupioica sodelavcev. 

Zato prosimo letos za sodelovanje prav vse bralce· Do 5. de
cembra nam po~ljite humoreske, anekdote, kratke ~ale, risane 
sale, skratka vse, za kar sodite, da gre v novoletno prilogo. 

Honorarjev zal ne moremo obljubiti, bo pa pomembnejsa 
zavest, da bomo letosnjo prilogo oblikovali vsi; ce nam bo to 
uspelo ... 

Nogometne trim lige v obtini 
Letos je bilo organizirano .tJudi 

obcinsko pr-venstvo najboljsih 
nogometnih elcip iz posameznih 
klrajevnih ·skupnosti. Tako so se 
30. septembra zbrale v Starem 
·trgu ekipe iz KS Cer·knica, KS 
Ra'kek in domaCini - KS LoSika 
dolina. V medsebojnih dvobojih 
je najvec pokazala ekipa Starega 
trga in tudi zasluzeno osvojHa 
nas'lov obcinskega prvaka v ma
lem nogometu. Drugo mesto je 
osvojila ekoipa Cerknice in tretje 
ekipa Rakeka. 

Tako je k.oncano prvo obcins.ko 
TRIM nogometno 'Prvenstvo. Iz. 
redno dobro je bilo organizirano 
prvenstvo v okviru krajevne 
skupnosti ·LoSka dolina. 

Tud.i. na RaJceoku je nogometni 
klub tekmavanje osolidno organ i
ziral. Mogoee bi marali obcane le 
malo 1bolj seznaniti s takim na
cinom tekmovanja. 

Velika manj oziroma skoraj 
nic .pa :ni b ilo narejenega s stra
ni nogometnega kluba Cerknica, 
ki naj bi organizacij sko vodil tek
movanja v tej krajevni skupno
sti. Tekmovanja so bila slabo or
ganirzirana. V prihodnje bo moral 
NK CerUrnica vkljuciti boljse \So
delavce, sicer se .postavlja upra
vicenost obstanlka NK Cerl<nica v 
taki obliki, ·kakrsna je sedaj. 

Kot nepri·stranski opazovalci 
lahko ocenimo, da je za rekreacij
ski nogomet med krajani veliko 
zanimanja. V prihodnje bi mo
rala taka obli-ka ·rekreacije pro
dreti tudi v os.tale krajevne skup
nosti. Zveza telesndkulturnih or
ganizacij bo to podpixala. Zave
dati se moramo, da bo v prihod· 
nje treba -poseei tudi na druga 
sportna podrocja s podobno or
ganizirarnimi tekmovanji. 

J. Zakrajsek 

SLOVENIJALE§- trgovina je 
do konca letosnjega ju.hlja uvozi· 
la iz kvstrije ·za 5,472.000 dola.r
jev blaga, v Avstrijo pa ga izvo
zila za 1,558.726 dalarjev. Razlika 
v tej bilanci je vee kot octtna. 
V prizadevanjih za povzcanje iz
voza se je Slovenijales - trgovi
na od.locila pospesiti gospodar
sko sodelovanje z Avstrijo. V ta 
namen je ustanovljeno novo pod
jetje INTERTRADE v Celovcu, 
ki naj zagotovi enatnost nastopa 
in povecanja prometa. 

V NOVOLESU so razdelili letos
nje kredite za individualno sta
>Jovanjsko gradnjo. Letos so ime
li na \'Oljo le 1,000.000 d.inarje\·. 
Najvisji znesek krcdi.ta je bil 
35.000 dinarjev, najniiji pa 15.000 
d.inarjev. 

TOVARNA MERIL predvideva 
v prihodnjem srednjerocnem ob· 
dobju ·povprecno letno stopnjo 
rasti proizvodnje po 7 odstotkov, 
druzbenega proizv:oda po 5 od
stoill<ov, zaJposlcnosti po 2,4 od
stollka, produ,k,tivnosti dela po 
2,5 odstotka, izvoza po 5 odstot
kov, uvoza 2 do 4 odstotke, oseb
nih dobodkov 'PO 1,9 odstotka in 
akurnulacije po stopnji 9,5 od
stotka letno. 

ELAN se je s svojim sportnim 
orodjem (orodna telovadba, dvi
ganje utezi, namiz.n:i •tenis) na le
tosnjih rnediteranskih igrah do
bro odrezal. Funkcionarji med
narodnih sportnih zvez, vodstva 
in trcnerj;i ekip ter .tekmovalci so 
se o njegovih sportnih orodjih 
zelo ugodno izrekli. 

Organi upravljanja LESNINJE 
so sprejeli plan linijske prcpa
gande za leto 1919 ,. visini 
7,002.551 dinarjev in kljuc za zdru
zcvanje sredstev vseh temeljnih 
organizacij za njeno financira
nje. Zdruievanje sredstev za pro
paganda v prihodnjem le~ bo 
urejal posebni dogovor. 

~llll§ti upok®Beim<ei 
Franc Petan, rojen 19. 10. 1919, 

s.; je na Brestu zaposlil 1. 9. 1959. 
le.a in torej letos poleg upokoji
tve praznuje tudi 20-letnico ne
prekinjcnega in zvestega dela na 
Brestu. 

Bil je eden izmed nasih prvih 
trgov·skih potnikov, zadnja leta 
pa je opravljal dolznost referent,. 
za var.nost in pozarno varnost. 
Zelimo mu se mnoga zdrava leta 
v zasluzenem pokoju.! 

Delovna skupnost 

TOZD ZAGALNICA, tovarna 
lesnih izdelkov Stari trg sporoca 
zalostno novico, da nas je v de
vetinsestdesetem letu starosti z:;t 
vedno zapustil nas upokojenec 
A..""lton MULC iz ViseVlka. 

v nasi .temeljni organizaciji je 
bi:l zaposlen od leta 1952 pa do 
leta 1955. Opravljal je dela in na
logc pornocnika strojnika, od ko
der je odsel tudi v pokoj. 

Vsi, •ki smo ga poznali, ga bo
mo ohranili v spominu kot ves-t
nega, marljivega ter dobrega de-
lavca in cloveka. Kolektiv 

BRESTOV OBZORNIK - glasUo dclovne 
skupnostl Brest Cerknlca n. sol. o. Glavnl 
In odgovornt urednlk Boio LEVEC. Urejn 
uredni~ki odbor: Pranjo GAGULA, Vojko 
HARMEL, Bozo LEVEC, Danilo MLINAR, 
Leopold OBLAK, Janez OPEKA, Andrej 
SEGA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN, 
:leni ZEMLJAK in Viktor miDARSIC. 
Foto: Joze SKRU. Tiska 2:eleznl.§ka tl· 
skarna v Ljubljanl. Naklada 2800 lzvodov. 

Glasilo s'.ldi med proizvode iz 7. totkc 
prvega odstavka 36. tlena zakona o obdav
~evanju proizvodov in storitev v p1·ometu, 
za katere se ne platuje teroeljni davek od 
proroeta l?roizvodov (mnenje sekretariata 
za infonmraoje izvrlnego sveta SR Slove
uije lt. 421-1/n. z dne 24. okto"""· 1974). 

V :SOZD UNILES (nad 16.000 
zaposlenih in 1400 s tarih milijard 
c:inarjev celotnega prihodka) so 
oktobra z referendumom sprejeli 
tcmeljne samoupravne spiosne 
a lit£, ·ki urejajo ·kljucne skupne 
interese gospodarjenja in ·poslo
vanja. 

V LIP BLED so na osnovi po
sebne analize ugotovili, da je ve
cina kazalcev 0 letosnjem gospo· 
darjenju dokaj ugodna in nad 
povprecjem republi~kega, gorenj
skega in obcinskega gospodar
stva. 

V ]ELGVICI predvidevajo -
:e;•eda v sklopu .SOZD GLG -
deF12v programa z LIP Bled, kar 
je v p retekllosti oviralo ·razvoj . 
Jelovica bi v prihodnje opustila 
cdotno proizvodnjo vrat, s tern, 
da ji LIP v zameno zagotovi traj
no oskrbo z zaganim lesom. Os
nova dolgo-rocnega razvoja Jelo
vicc pa so naslednje dejavnosti: 

BRESTOV OBZORNIK 

stavbno pohiStvo, montai.ni ob
jekti, rl.'.zvoj lastne trgov>Ske mre
ze. 

V MEBLU si ·intenzi\ no •priza
devajo, da bi uskladili sistem .na
grajevanja v celotni delovni or
ganizaciji. Med •temeljnimi orga
nizacijami so precej~nje razli:ke 
v osebnih dohodkih, kar je pred.
vscm posledica: se vedno uporab
ljajo dve osnovni metodi opostav
ljanja norm (REFA in Work Fac
tor), sistema ue.dnotenja zahtev
nosti del in ocenjevanja delavce
ve ucinkovitOSiti se nista zazivela, 
nejasnosti so tudi z nagrajeva
njcm minulega dela. 

":.' STOLU je s polno paro ste
kla gradnja t~petniskega oddel
k:t. Zabetonirani so ze temelji in 
pos·ta•·ljajo pokoncnike. Zgradba, 
v ·, .,teri bosta tudi oddelek pla
stike in s.klad.isce izdelkov, bo .do 
konca leta predvidoma i.e pod 
streho. 

DEJAVNOST SVElf A ZA \f'ZGOJO 
&N ~Rf.VrEN1iTVO V CESrn\lEM PROMETUI 

'fudi v nasi obcini deluje svet za vzgojo in preventivo v cestnem 
prometu - kot organ sk~.&psclne obc~ne. Ze sam naziv tega organa 
pcve o njegovl pristojnostl, opl.:!t.eijc.na pa je tudi v zakonu o cest
ne:n prometu.. S~1et je organlziran na defegatski osnovi, sestavljajo 
pa ga delegati k-:-ajevnih skupncsti, temeljnih organizacij, osnovnih 
sol in drugih. S··et rlet"i.Jjc pre!i komisij kot so komislja za vzgojo 
v cestn'!m prometu, :m:!I'.isija za propaga~:do, tehnicna komisija iu 
drug e . 

Ko:nisija za propaganda je 
pred kratkim opravila v sodelo
vanju s postajo milice v Cerknici 
ter z obcins,ko konferenco ZSMS 
vee preventivnih akcij. 

Akc.ja OTI .. OK je zelela ugo· 
toviti, kako star~i upoStevajo do
!ocila zalcona o prometu, ki do
!ocajo, da smcjo biti otroci do 
dcseter£~ leta v avtomobilu na 
u.cinjern sedezu (noYi predlog za
kon:-. to starostno dobo premi,ka 
ne>. dvanajst let!) . Med akcijo, .ki 
j.-. tr~jala le dve uri, s-o ugotovili 
k~r 16 primerov, ko so otroke 
pre v::bli na prednjih sedezih. 
Seveda so jih opozorili na ne
varnost ta'kegJ. ravnanja, cez cas 
pa bodo znova preverili, ali so si 
·starsi opozorila .tudi zapomnili. 

Tudi :-I~cija \/J'"Rl:OSTNI PAS 
je da!a 1resenetljive ugotovitve. 
1-i:ili,;:;iki in mladinci, .ki so ·sode
Jm·aJi v tej akciji, so preverili 
163 voznikov ose::,nih a \ tomobi
lov. Prescnetljivo pa je to, da je 
bilo privezanih le 18 vOZ'I1i.kov in 
potnikov v yozilih. 

zc dolgo je znano in znanstve
no ugoto\ljeno, kako je z vid.i·ka 
varnosti pomcmbno, da so vozni
ki in potniki rned voznj"o prive
nni. Tc:lko pa je razumeti, da 
m•1ogi voznil~i va ·nos mega pasu 
sploh ne znajo upor:J.biti. Milic
niki so nasli vozn ika iz Zagreba, 
ki je imel v:1rnostni pas .('ki sta
re - m.imogredc - preko 1500 
C:inarjcv), ta~o zavozlan, da ga 
.>ploh r ~ znal ra:r.vozlati in se se
veda po~-:·n tudi ni zr.al prive
zati. 

S S:','>remembo zako<a o teme
ljih nm!ost i ces tncg:1 pro meta 
bo doloc.:no tudi obvezr.o prive
zovanje z .1arnostnim pasom. Se· 
ve:d~. zato, da bi tudi ·tako omilili 
s tevilo st.rahotnih Zr.tev v cest
I!('J.Tl. prometu. Ugotovljeno je na
mrec, da so ob upora:bi varnost· 
neg..t pasu med voznjo posledice 
pri prometnih nesrecah znatno 
laije, saj so ugotovHi, da se jih 
kar polovico m:mj poskoduje, po
lovico manj pa je tudi smrtno 
ponesrecenih. 

Polez ze ornenjenega so milic
niki nadzorovali tudi tehnicno 
pravilnost vozil. ·Fred nami je ob
dobje, ko bomo se kako potre
bovali tbrezhibnc gume, brisalce 
stekla, napravo za susenje vetro· 
branskega s tekla, luci ter drugo 
opremo in naprave. 

Da vseh teh stvari nimamo ure
jenih, dokazuje podatek, da so 
milicniki med akcijo izrekli ·k ar 
36 dcnarnih kazni in vzeli nekaj 
promctnih dovoljenj. 

Tudi akcija KOLO je bila 
opra·,;ljena z namenom, da bi 
ugotovili, ali so kolesa, ki jib 
uporabljajo predvsem nasi so
larji, opremljena tako kot zahte· 
vajo predpisi in varnost voznjc. 

Pri osnovnih solah so rnilicni
ki, meharuk ter mcntorji pro
metne vzgoje na posameznih so
lab pregledali 208 kales. Popol
noma brezhibnih je bilo le 125 
l<"ol~s, vsa ostala pa niso imela 
dobrih Z:l"Or, luci in druge pred
pisane opreme. Torej so scdai 
na potezi starsi, ki bodo morali 
poskilbeti, da bo tudi ostalih 83 
kales tako urejenih in opremlje
nih, da se bodo njihovi ot·roci v 
solo in nazaj pripeljali varno in 
l>rez strahu, da se iim zaradi teh
nicne pomanjkljivosti kolesa 
otrok ne bo poskodoval v pro
rr ~tni nesreci. 

S\let z~ vzgojo in preventivno 
dejavnos t v cestnem prornetu ie 
nacrtoval tudi akcijo TRAKTOR, 
med 'katero bi preverili, ali so v 
promctu resnicno tehnicno brez
hibni traktorji, ali njihovi voz
niki izpolnjujejo dolocila zakona 
in drugo. Zaradi neugodnega vre
mena bo ta akcija opravljena 
kasnejc. 

Svct za vzgojo in preventivo v 
cestnem prometu nacrtuje tudi 
druge akcije in dejavnosti kot so 
pril'rt.1Va pionirjev za voznjo ko· 
lr~:;, zlasti pa se razlicne preven
tivnc, vzgojne in ·druge akcije. 
0 tern bomo se pisali. 

L. Spitalar 

TEKMOVANJE STRELCEV 

Zacela pa se bo sczona tekmo
vanj z zracnim oroijem, katerih 
veCino organizira strelska d~ruzi
na Br .. s t. Letos smo ze pripravili 
tekmovania kot so d ruzinska in • 
obC'11ska Zlat:J. puscica, obcins-ko 
sindikalno tokmovanje, •druzin
sko in obcinsko tekmovanje z 
zraeno pusko, 30-letnica vzgoje 
mladine za SLO. 

Za obcinski pra.znik 19. oktober 
smo imeli I. .tekmovanje za naj
boljso •krajevno skupnost ter naj
boljse posamezni.ke in posamez
nice . 

JRezultati: 
1. KS Cerknica I. 987 krogov 
2. KS Sta:ri trg I. 922 ·krogov 
3. KS Cerknica II. 532 :krogov 
Posamezno: mo~ki: 
1. Zadni:k Jadran - 175 - KS 

Ccrknica 
2. Mahne Franc - 170 - KS 

Cerknica 
3. Kebe Joze - 165 - KS 

Cerknica 


