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LETO XIII 

30. JUNIJ 1979 

brestov 
• 

lasilo delovne o • •• an1zac1e 

ripravljamo srednjeroCni • • razvojnl naCrt 
V septembru in oktobru bodo morale na§e temeljne organizacije 

sprejemati smernice srednjeroenega nacrta za obdobje od 1981. do 
1985. leta. ceprav smo ze globoko v pripravah tega nacrta, pa je 
sele pred nedavnirn osnutek republi§kega zakona o sistemu druZbe
nega planiranja in o druZbenem planu SR Slovenije re5il vpra§anje, 
ali so »smernice« samo drugi izraz za »temelje« nacrta. Sedaj je 
j asno, naj smernice pripeljejo prek samoupravnega sporazumevanja 
in dogovarjanja do temeljev plana. Kaj vee o smernicah pa tudi re
publHlki zakon ne pove, pac pa le to, da delavci samostojno odloCijo, 
kaj so njihovi temeljni cilji. Na tej osnovi je strokovna sluiba izde
lala gradivo, ki v glavnem opozarja na posamezna vprasanja, kar pa 
bo potrebno dopolniti in popraviti po strokovni plati, pa tudi na 
osnovi razprav v temeljnih organizacijah. 

Gradivo je razdeljeno v dva revaloriziramo posamezne zne
dela. Prvi se nana5a na oceno ske po cenah iz leta 1975. Iz se
uresnicevanja sedanjega srednje- stave virov sredstev pa ugotav
r ocnega nacrta, drugi pa na oceno ljamo, da imamo predvsem 
razvojnih moznosti v letih 1981 manj§i lastni delez, na kar vpllva 
-1985. 0 uresnicevanju srednje· vse manj§a akumulativna sposob
rocnega nacrta smo nekaj 2e nost gospodarstva. Zaradi preve
spregovorill ob sprejemanju like rasti vseh vrst potro§nje so 
srednjeroenega nacrta in bomo ze bill ali pa bodo kmalu spre
omenili samo dopolnitve. Pred- jetl tudi ukrepi za zmanjsanje 
videvam o, da bo druZbeni pro- vseh oblik porabe. Med njimi 
izvod r ealno rastel pribliZno tako ima vidno mesto tudi nalozbena 
kot v republi.ki, se pravi, 5 do 6 potro§nja, tako da bodo nekateri 
odstotkov letno. V to .nas nava- .nalozbeni programi prestavljeni 
jajo predvsem omejene momosti v leto 1980. To bo nedvomno 
za pridobitev nove delovne sUe, vplivalo na manjse momosti za 
kar pomeni, da bo potrebno to pridobivanje kreditov in na vec
rast doseci predvsem z veejo ji lastni delei. Zato v letu 1980 
produktivnostjo deJa. Omejujejo ne moremo racunati na kak§no 
pa nas tudi momosti za nabavo vecjo nalozbo, saj bodo lastna 
surovin. sredstva porabljena v glavnem 

za manj§e nalozbe v temeljnih 
organizacijah. Sedanji srednjerocni nacrt na

lozb je bil v Brestu kot celotl 
uresnicen z blizu 50 odstotkl, 
kar pa je odvisno od tega, kako 

Pri oceni moznosti na§ega prl· 
hodnjega razvoja moramo upo-

Nase jezero mirno Caka, kaksna bo njegova prihodnja usoda 

-- --

stevatl trine momosti. Velika 
rast prolzvodnje pohUtva je 
vprasljlva bodisi z vidika jugo
slovanskega trga bodisi z vidika 
izvoza. To pomeni, da si bo treba 
prizadevati za bolj§o kvaliteto, za 
hitro prllagajanje trinim potre
bam, za funkcionalnost in obll· 
kovnost izdelkov. Za primamo 
predelavo ocenjujemo, da bo po
vprasevanje po iaganem lesu in 
po neoplemenitenih ivernih plo§
cah se vedno zelo Zivahno. Na 
veejo rast proizvodnje pa ne mo
remo racunatl, saj je vse vee te
zav z dobavo lesne surovine. To 
vprasanje je §e zaostrila energet
ska krlza, saj bomo dellesne ma
se uporabljali za kurivo. 

Posebno vprasanje je razmerje 
med domacim trgom in izvozom. 
V sekakor bo treba to razmerje 
popraviti v prid izvoza, saj lma
mo precejsnje potrebe po uvozu 
surovin in repromaterialov, pa 
tudi nalozbe bodo zahtevale de
vizna sredstva. Zaradi vsega tega 
moramo v prihodnjem obdobju 
nadaljevati s prestruk.turlranjem 
proizvodnje. 

Z vlaganjem v lesnocementne 
plo§ee v obdobju 1980-1985 in z 
dokoncanjem tovarne ognjevar
nih plosc bi lmell solldno osnovo 
za proizvodnjo posameznih grad· 
benih elementov in tako zmanj
sevali delei pohistva v celotni 
proizvodnjl. 

Vpra§anju delovne sUe je po
trebno posvetiti se posebno po
zomost, saj bo pomanjkanje de
lovne sile v prihodnjem obdobju 
se huj§e. Za Brest kot celoto mo
ramo racunati z nespremenjenim 
stevilom zaposlenih. Pri tem naj 
bi stevilo delavcev v pohlstvu 
zmanjsevali in jih v skladu s pre
strukturiranjem zaposlovali v 
nelesnih dejavnostih Bresta. Po
sebno pozomost pa je treba po· 
svetiti izboljsanju kadrovske se
stave in na tej osnovi zastavill Sti· 
pendijsko politiko. 

Kar zadeva nalozbe, so po te
meljnih organizacijah predvidena 
naslednja vlaganja: 

TOZD PohiStvo - druga faza 
rekonstrukcije; 

TOZD Masiva - izgradnja no
ve tovarne; 

TOZD 2agalnica - kotlovnica, 
decimirnica, su§Unica, temperir
nica, druga llnija iagalnice in 
skladanje zaganega lesa: 

TOZD Gaber - izgradnja kot· 
Iovnice skupaj s TOZD 2agalnlca; 

TOZD Iverka - lesno-cement· 
ne plo§ce ter nalozbe, povezane 

s spremembo strukture lesnih su
rovin: 

TOZD TapetniStvo - izgradnja 
dodatne hale; 

TOZD Jelka - modernizacija 
pohistvene proizvodnje; 

TOZD Prodaja - dve hall za 
skladiseenje, rwirjanje prodaj· 
ne mreze in nabava novih tovor
n jakov; 

Skupne dejavnosti - moderni
zacija pisarniske opreme. 

0 samem vrstnem redu in zoe
sku nalozb se ne bi govorili, saj 
je to se premalo strokovno pre
verjeno, pa tudi v temeljnih or
ganizacijah. Lahko pa trdimo, da 
je nacrt nalozb zelo ob§iren in 
ga bo teZko izpeljati, kar zadeva 
lastna sredstva, pa tudi razpoloz
ljive kadre. 

Naj na koncu povemo, da so to 
zgolj razmisljanja strokovne 
sluibe, ki jih bo vsekakor treba 
§e sprejeti v temeljnih organiza
cijah in jih po potrebi dopolniti 
in popraviti. 

P. Oblak 

Brest Ze spet 
(SestiC) prv· 
NOVA ZMAGA - TOKRAT NA JUBILEJNI LESARIADI 

ce smo ob lanski lesariadi zapisali, da so Brestove ekipe poka· 
zale cRNO-BELO PODOBO (od najslabsih do najbolj§ih uvrstitev), 
lahko letosnji Brestov nastop oznacimo z znanim pregovorom: ZRNO 
DO ZRNA POGACA - KAMEN NA KAMEN PALACA. Vse Brestove 
ekipe z izjemo igralcev namiznega tenisa so namrec pokazale skoraj 
vse, kar znajo, se uvrstile blizu vrha in tako vsaka po svojih moceh 
prispevale k skupnemu sestevku, k1 je zadoscal za koneno zmago. 

Sicer pa je tudi deseta lesariada, ki je bila tokrat v Novem mesttu 
23. junija, pokazala, da je to ena izmed najveejih sportnih prireditev 
te vrste pri nas, velika manifestacija delavske telesne kulture, pred
vsem pa dokaz, da delovne organizacije iz leta v leto posvecajo or
ganizirani §portni rekreaciji delavcev vee pozomosti in skrbi. 

Letos je sodelovalo 49 delovnih organizacij lesarstva in gozdarstva 
s pribliZno 2000 tekmovalci. 

Ob spominih na naso revolucijo 

cestitamo ob julijskih praznikih 

vsem borcem in aktivistom NOB! 

...... -
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Kako prigospodarir ovolj sredstev? 
V okviru na5ih skupnih nalog v zvezi s sedanjim gospodarjenjem na 

Brestu, so med drugim opredeljene tudi naloge za obvladovanje li· 
likvidnostnih tezav, ki nam sedaj povzroeajo dosti preglavic pri zago
tavljanju sredstev za proizvodnjo in za izpla~Ua osehnih dohodkov. 

Prav pomanjkanje denarnih upravnih organov, z zagotavlja
sredstev zahteva, da usklajujemo njem sredstev bolje sele v sep
potro§njo z moinostmi. To pa temhru. Pri tern moramo pouda· 
zahteva prav od vseh dosledno riti, da je priliv sredstev na fuo 
izpolnjevanje nalog, ki smo si jib racune temeljnih organizacij v 
zastaviU. Zakonitosti hlagovne primerjavi z dosdeno prodajo 
proizvodnje nam namrec nareku- izdelkov z enomese~no kasnitvijo. 
jejo, da dosledno upostevamo 
na~rtovane tokove financnih 
sredstev z dogovorjeno dinami
ko. Pri tem dogovarjanju morajo 
enakov.redno sodelovati strokov· 
ne slufbe v temeljnih organizaci
jah pa tudi strokovne slufhe 
v skupnih dejavnostib. Skup.ni 
cilji so: povecevanje proizvodnje 
na osnovi nacrtovanih predvide
vanj, vecja produktivnost dela 
in s tem vecji dohodek. 

varno ognjevarnih plosc in re· 
konstrukcija v TOZD PohiStvo. 
Prl nalozbenih delih v tovarno 
ognjeva~"tlih plosc je ze stekla 
tudi montafa uvozne opreme, 
medtem ko je rekorutrukcija v 
TOZD PohiStvo pred zakljuCkom. 
Vsekakor bi imeli zastoji del prl 
oheh omenjenih vlaganjib takn 
velike posledice v proizvodnji in 
pri rezultatib gospodarjenja. 

Kljuh vsem crnogledlm napo· 
vedim sodimo, da homo s priza· 
devnim delom vsakega posamez· 
nika na svojem delovnem pod· 
roeju kos vsem zastavljenim na· 
logam in premagali tudl te tefa
ve hrez p!}sledic, ki nas pestijo 
sedaj. Zatn pricakujemo, da sc 
vedno drii na Brestu prc~ovor: 
»V slogi je moe!« 

T. Zigmund 

BRESTOV OBZORNIK 

Proizvodni prostori nase TOZD GABER 

Da bo to uresnieeno, moramo 
bolje izkoris~ati sedanje proiz
vodne zmogljivosti, izpeljati deli· 
tev in organizacijo dela, nagraje
vanje po delu in doseci vecjo 
storUnost. 

Vsa ta vprasanja o pomanjka· 
nju flnancnih sredstev so hila 
samoupravnim organom posredo· 
vana ze v aprUu, spremljajo pa 
jib prek strokovnega kolegija. 
Financna slufha lma poleg osta· 
lib nalog tudi nalogo, sleherni 
dan hdeti nad prllivi in o4livi 
financnih sredstev. 0 financnih 
tezavah smo v celoti seznanUi tu
di naso poslovno banko, s kate· 
ro smo se skupno dogovarjali za 
odplaCila kreditov. 

Kljub velikemu pomanjkanju 
financnih sredstev smo v prete
klih mesecib se vedno pravoeas
no izplacevali osehne dohodke. 
Doslej tudi na ta racun se ni pri
slo do zastojev v proizvodnji. 
Vendar pa z bojaznljo pricakuje
mo rezultate prihodnjih dveh po· 
letnih mesecev, julija in avgusta. 
Ce se ugodnejsa predvidevanja 
ne bodo uresniCila, se lahko do· 
godi, da homo kasnlli z !zplaci· 
lom osebnih dohodkov, racuna
mo pa lahko tudi z zastoji v pro· 
izvodnji. Se posehno ti zastoji 
pomenijo na koncu koncev tudi 
niZji dohodek in s tem manj sred
stev za na5 prihodnji razvoj. 

e surovin strmo naraSCajo 
Vecji dohodek nam pri razpo· 

reditvi cistega dohodl{a omogoca 
ve~ sredstev za akumulacijo1 ki 
pomenijo obogatitev prilivov fi
nancnih sredstev in s tern zago
tavljajo dosego skupnih cUjev v 
razvoju temeljnih organizacij. 
Tako homo lahko dosegli tudi 
druge dogovorjene cllje za za
dovoljevanje skupnih drufhenih 
potreh na podlagi sklenjenih sa· 
moupravnih sporazumov. 

Z letnim nacrtom smo si posta
viU skupne cUje, jib ovrednotiU 
in uskladili potrosnjo ter vire 
sredstev za nacrtovano proizvod
njo in prodajo. Ko danes ocenju· 
jemo ohseg proizvodnje, vidimo, 
da tece po predvidevanjib, med
tem ko za prodajo izdelkov to ne 
velja. Najholj so pod nacrtom 
v prvib petih mesecih v temelj
nih organizacijah POHISTVO, 
JELK.A, MASIVA in TAPETNI
STVO. V juniju je podohno v 
vseh omenjenih temeljnih orga· 
nizacijah. V juniju je mimo nacr
ta padla prodaja ivernih plosc 
zaradi velikih vzdrievalnih del 
pri celotni opremi tovarne in za
to tovarna ni ohratovala vee kot 
pol meseca. Letni remont je hil 
namrec naertovan sele v avgustu. 

Likvidnost se je v juniju zaradi 
tega se poslabSala. Glede ~a 
predvldevanja o prodaji izdelkov 
v jullju in avgustu ocenjujemo, 
da bo oh doslednem uresniceva· 
nju vseh sprejetih ukrepov samo-

Treha je se poudarlti, da sta v 
teku dve nalozhi, in sicer v to-

Julijski 

V zadnjem casu sc v .poslovnem, 
pa tudi v zasebnem zivljenju vse 
pogosteje srecujemo s podrazit· 
vami vseh vrst materialov in 
ostalih zivljenjskih potrebscin. 

Kako rastejo cene surovin in 
kje so vzroki za to, born posku
sil pokazati v tern sestavku. 

V prvem letosnjem tromesecju 
so nabavne cene viSje od cen v 
enakem obdobju laru: 
- hlodovina iglavcev za 
- hlodovina bukve za 
- celulozni les ter drva 

iglavcev in 'listavcev, 
- lesni odpadki, 
- za-gan les -bukve 

24 Ofo 
24 Ofo 

33 Ofo 
48 Ofo 
70fo 

raznlki 
Julija homo v nasi repuhliki praznovali dvakrat. v pocastitev dne

va borca organizira mladlnska organizacija stiridnevni pohod po po

teh domicilnih enot. Mladinci hodo v svojeru pohodu obiskali spo
menike, spominska obeleija in grohove horcev in revolucionarjev. Po 
vseh krajih se hodo srecevali s se Ziveeimi borci, ki jim hodo pri
povedovali o najtezjih, a tudi najsvetlejsih dneh nase ohorofene 
vstaje in revolucije. 

Za dan vstaje pa se homo na velik.em zhorovanju srecall ohcani 
nase regije v sneZniskib gozdovih. To ho srecanje ohcanov obcln 

llirska Bistrica, Postojna in Cerknica. 0 tem praznovanju homo 
pr avocasno in podrohno seznanjeni prek osnovnih organizacij sin
dikata, prav tako pa tudi s plakati. 

Les vse holj in holj postaja resnicno hogastvo . . • 

Taka obcutno povecanje cen 
osnovnih surovin .povzroca resno 
zaskrbljenost v lesni industriji, 
saj je to najvaznejsi vzrok za 
slabse gospodarske uspehe. 

Vzroki za tako hitro rast so .po 
mojem mnenju naslednji: 

- Vremenske razmere so bile 
v zimskih mesecih take, da je 
bilo delo v gozdu skoraj preki· 
njeno. Zato je secnja v zaostan
ku, nckaterih del pa niti ne bo 
mogoce nadoknaditi. Zaloge su
rovin so bile na predelovalnih 
obratih povsem porabljene in na
stalo je izjemno poprasevanje, 
kar vedno povzroci tekmovanje 
s cenami. 

- Zaradi zamrznitve cen leta 
1974 je hila rast le-teh dokaj ome
jcna. Kljub temu pa so proizvod
ni stroski stalno narascali. Zato 
so bili pogosti primeri, da je hila 
pri izdelavi prostornins!kega lesa 
proizvodna cena znatno viSja od 
dovoljene prodajne. 

Ni se treba cuditi, da je zato 
upadal obseg proizvodnje zlasti 
v zasebnem sektorju, eeprav 
hkrati ugotavljamo, da je v Slo
veniji p.rirastek vecji od etatov. 

- Vsako 1eto odpiramo nove 
proizvodne obrate za predelavo 
lesa. S tern Se vse bolj rusi iJ?O· 
trebno razmerje med .ponudbo 
in poViprasevanjem, seveda v sko
do porabnikov. 

Dragocenol 

- Uvoz surovin, predvsem za 
celulozno industrijo, ni zadovo
ljiv. Zato je pritisk na domace 
trl.iSce se veeji. 

- Kljub velikemu pomanjka· 
nju vseh vrst .surovin, zlasti se 
prostorninskega lesa listavcev, 
del tega se vedno izvazamo. 
Vzrok za to je pripisati se yg. 
jim cenam kot so domace in po
trebam po deviznem prilivu za 
uvoz opreme. 

- Ukrepi, ki so hili ze sprejeti 
za ublaiitev energetske krize, ze 
vplivajo tudi na lesno surovinsko 
podrocje. ze lani je izredno po
raslo povprasevanje po prostor
ninskem lesu za kurjavo v siroki 
potrosnji. Letos pa je zaradi ome
jevanja oporabe tekocih goriv pri
cakovati se vecji pritisk. Prav na 
tern podrocju nas·taja tudi naj
vecje izkrivljanje med uradnimi 
in trzn~mi cenami, kar je veck.rat 
tudi m erilo za dolocanje cen su
rovin za ostale porabnike. 

Nanizal sem le nekatere n aj
vaznejse pojave, s katerimi mo
ramo najbri racunati tudi v .pri
hodnje. Resevanje energetske 
krize bo povzrocilo se veeje po
vp rasevanje po drobnih tehnicnih 
lesovih in lesnih odpadkih, ki ho
do se pridobivali na v.red.nosti. 

Ob vsem tern pa nastaja vpra
sanje, kako usmerjati primarno 
proizvodnjo, da si zagotovi oh
stanek in potrebni razvoj. 

A. Hiti 

• • pr1znan1e 
27. junija je hila v Ljuhljani repuhliSka proslava dneva samouprav

ljalcev. Na proslavi je govorU predscdnik skupscine SR Slovenije 
Milan Kucan, kulturni program je prispeval mesani pevski zhor Go
renje iz Velenja, nekaterim delovnim organizacijam in posamezni
kom pa so hila podeljena prlznanja in nagrade za uspesno organlzi
ranje in uresnicevanje samoupravljanja. 

Priznanja je dobilo pet kolektivov (med njimi tudi Stol Kamnik) 
in deset posameznikov, med katerimi je tudi Brestovec ALOJZ OTO
NICAR. V ohrazloZitvi tega priznanja je zapisano: 

Alojz Otonicar je v svojem do
seda:njem delu veliko prispeval 
k uvelja.vijanju samoupravlja.nja 
in druZbenopolitienega odela v te
melj.ni orga.nizaciji z<lruzenega 
deJa, delovni orgam.izaciji in ob· 
cini. S svojim nesebicnim delom 
v samoupravnih organih in drui
benopoliticnih arganizacijah v de
lovnem kole~tlivu, k jer dela ze od 
leta 1949, ter ves-ttrim opravlja
niem <ielovnih naiog, ki so mu 
jih e:aupali, si je med sodelavci 
pridobil veli.k ugled. Do sedaj je 
uspesno opravljal v.:rsto samou
praJVD.ih in druzbenopoliticnih 
funkcij. Bi•l ~e predsedinik delav
~kega sveta Tovanne pohistva 
Cevknica, predsedni.k u pravnega 
odbora, veqk.rat clan centralnega 
delavskega sveta delovne or.gani
zacije Brest ilil clan drugih sam·:>· 
uprarvnili .teles v svoji delovni or
gan.izaciji. 

Opravljal pa je tudi vrsto 
druiibenopoliticnih nalog. Med 
drugim je bil predsednik OSnOV'nC 
o.rganizacije si.ndi:kata, sekretar 
osnovne orga:nizacije zveze komu· 
n:istov, predsednik obcinskega 

sveta ZJveze sindikatov Cerknica 
in clam republiSkega sveta zvezc 
si.ndiJ<aJt:ov Slovenije. Ob lanskih 
Vcilit·vah je bil izvoJjen za clana 
izvr.9nega s-yeta -sokupsCi.ne obcinc 
Ceroonka, na 9. kongresu zveze 
sindiokatov Sloven:ije pa za clana 
sveta zveze sindikatov Jugosla
vije. 

Tovaris Otonicar si vseskozi 
pvizarleva za uveljav1janje socia
listicnih samoupravnih odnosov, 
pri SJVOjem delu pa izhaja s polo
zaj:a delovnega Cloveka kot nosil
ca .odlocan~a. 2JlaSiti se odlikuje 
v prizadevanjih za uvEiljavljanje 
sam0,1.11pnwnega odtloca.nja na os . 
novi delegatskih odnosov ter na 
podroeju socialne politike, ljud
ske obTambe in druzbene samo
zascite. Ob 51prejemu zakona o 
zdru.Zenem delu je oprav!jal 
ftmkcijo .predsednika obCinskega 
sveta zveze s.indikatov in s svoji
bogatimi izkusnjami veliko pri
speval tako v organizaci}skem 
kot v.sebinskem smis1u. Poleg ne
poklicnega opravljania vseh sa
moupravnih in druzbenopoli·tic-

(Konec na 3. strani) 



BRESTOV OBZORNIK 

se teie s pro
dajo pobiStva 

Po daljsem ugodnem ohdohju za prodajo, ki' je trajalo od avgusta 
lani do marca letos, belezimo v aprilu in maju izreden padec prodaje 
pohiStva. To se nadaljuje tudi v juniju. Prodajna sluzha ocenjuje, 
da ho nacrt prodaje za drugo triJnesecje izpolnjen s komaj 75 od· 
stotki oziroma, da homo prodali za cetrtino manj od nacrtovanega. 

(;e pogledamo prodajo pohistva vodni program. Posledica tega je, 
po nasih repuhlikah, vidimo, da da smo izdelke, ki so hili na vo· 
je konjunk.tura najprej uplahni· ljo V zacetku aprila, se lahko pO· 
Ia v Sloveniji, kjer prodamo pri· slali v trgovine, medtem ko iz. 
bliino polovico vsega pohistva delkov KATARINA I in II iz Jel· 
in da je do podohnega pojava ke in KATARINA WHiz Pohistva 
kasneje prislo tudi v ostalih re- ne moremo dovolj rauirlti po 
puhlikah razen v Hrvatski, ki se prodajnih mestih. 
je v tern casu pripravljala na tu- Oh vsem tern se postavlja 
risticno sezono. V juniju pa je vprasanje, kako naprej. Driavnl 
upadla prodaja tudi v tej repu- organi poskusajo z restrlktivno 
bliki. kreditno politiko doseci vecjo 

usmeritev v izvoz. Verjetno bo· 
mo morali tudi mi nareditl vec
je premike v to smer. Poleg tega 
pa dolgoletna statistika kate, da 
vsako leto v jesenskih mesecih 
nastopi znova konjunktumo oh· 
dohje. Do tedaj moramo poisku
sati odpraviti lastne slabosti in 
v trliih konkurencnih pogojih to 
ohdohje holje lzkoristiti kot nam 
je uspelo v preteklih meseclh. 

3 

Vzrokov za slahlio prodajo je 
vee. Prvi in poglavitni je prav 
gotovo velik zaostanek pri grad
nji stanovanj, kar je opaziti " 
vseh repuhlikah. Naslednji, sicer 
manjsi, je v sprememhi pologa 
za potrosniske kredite z 10 na 
20 odstotkov. Potem so se orne· 
jitve pri prevozih, napovedani 
ukrepi zveznih organov, ki naj hi 
zavrli konjunkturo in ne nazad· 
nje izredno vroci pomladni me
seci ter financne priprave ljudi 
na dopuste. 

F. Mele Zaloge gotovlh izdelkov neprijetno narascajo 

K temu sklopu ohjektivnih oko· 
liscin moramo dodati, ee naj do
himo popolnejso sliko, lie nekaj 
svojih napak, ki tudi vplivajo na 
manjso prodajo od nacrtovane. 
Te so predvsem: 

Dela teCejo v glavnem po naCrtih 
- velika togost pri nacrtova· 

nju, ki nam onemogoea, ~a hi se 
hitreje prilagajali stanju na tr· 
ziscu; 

- premajhna skrh za dopol
njevanje zalog, saj nam se sedaj 
manjka niz" elementov iz posa
meznih programov za celovito 
ponudbo; 

- premalo natancna evidenca 
o · izdelkih, zaradi cesar mnogo
krat prihaja do napaCnih infor
macij trgovlnam in konCnim 
kupcem; 

- napake pri odpremi hlaga, 
ki so pri nekaterih kupcih po
vzrocile, da se je spremenilo 
mnenje o solidnosti nasega pod
jetja; 

- organizacijska in kadrovska 
nedograjenost prodajne slu.Zbe, 
kar povzroca zastoje pri prenosu 
pomemhnih informaclj in s tern 
manjse stevilo od moZnih ukre
pov. 

Domace slahostl seveda niso 
vzrok za sedanjo trenutno majh
no prodajo, pac pa so vplivale 
na to, da prej konjunkture ni
smo dovolj izkoristili in da smo 
stagnacljo docakali s preveliki
mi in z neusklajenimi zalogami 
pohistva. 

Neugodno je, da je zastoj v 
prodaji priSel v casu, ko smo 
skoraj v celoti zamenjali proiz-

.. 

KJE SMO Z NALOZBO V MINERALKO 

V tern trenutku lahko recemo, da gredo naloihena dela za tovamo 
ognjevarnih mineralnih plosc razen manjsih zadev v skladu 'z zastav· 
ljenim naCrtom. 

Z gradbenimi deli ·pri rekon
s!Irukdji stare tovarne ivernih 
plosc v tovarno ognjevarnih 
plosc smo zaceli 11. asprila. Grad
bena dela opravlja SGP Gradisce 
iz Cevknice po pro:jektu, •ki ga 
je izdela:Io Projektivno podjet1e 
Emona projelkrt:. 

Gradbena dela so dokaj zah
tevna, saj nova tehnologija zah
teva tudi nove temelje, 1n sicer 
prav za vse stroje in naprave. 
Vecina temeljev pa lezi na po
globljenih mestih med metrom 

DRAGOCENO 
PRIZNANJE 
(Nadaljevanje z 2. strani) 

nih nalog pa se vedno najde cas 
tudi za Tazvoj. inovatorstva in 
tehnicnih i71boljsav v temeljni 
organizaciji. Za i2lboljsave, ki so 
temeljni organizaciji zmanjsale 
proizvodne S•tros-ke, je bil ze vee· 
krat nagrajen. Tako se tu:di nata 
nacin aktivno vkljucuje in pri
speva k stabilizaciji gospoda:r· 
stva. 

Za svojo vsestran&ko dejavnost 
v delovnem kolektivu in obcini 
je prejel red de~a s srebm.im ven
cem ter sTehmi mak sindi:katov 
Slovenije. 

do 3,20 metra. Zato je bilo veliko 
deJa pri izkopih 1emeljev. Pred
vsem so bile teiave pri izkopu 
temelja za glavno desetet~o 
hidravlicno sti'skalnico, za -katero 
·je potrebna globina temelja 
3,20 metra in je bil ;zato po
treben izkop do globine 3,60 
metra. ZemljiSce iz;kopa je bilo 
solidno, globlje pa je postajal vse 
nekje do globine dveh metrov 
slabSi, talk.o da je hilo potrebno 
do glo:bine 3,60 metra miniranjc 
po vsej rpovrSini otemelja. P:red 
minira:njem rpa je bilo zaradi var
nosti rtreha v neposredni bliZini 
temedoja o.ka:'e.pilti temelje seda
njih nosilnih stebrov in zidov. 

Tren'llltno potekajo na gradbi
scu dela pa dogovorjenem nacr:tu 
in v sklladu s pricetimi montaz
nimi deli. Koneujemo dela pri 
temeljih glavne stiskalnice in 
pre-ds.titSkalnice, pri temeljih pod 
natres.no postajo ter rpri vseh 
manJj<Sih temeljih v tern obmocju. 
V~poredno pa i•zdelujemo ·tudi 
druge ltemelje, na ·kart.erih bo 
montaza nek.oliko kasneje. Da nc 
bi prislo do zakasni.tve pri mon
tazi stJrojev ·in naprav, bodo mo
rala tudi v prihodnje vsa grad
bena deda teei tako po IIlacrtih 
kot sedaj. 

Z montazo strojev in naprav 
za tovamo ognjevanrih plosc 
smo priceli 13. junija. MOil1.tama 
dela opra'V'Ijamo IV lastni reZiji 
pod narlzorstvom g,].avnega doha
vi.teJja opreme - firme Siempel
kamrp. 

Priceli smo z monta:lo glavne 
stiskalnice. Ta lbo za.radi tezkih 
aelov in ,teZJkega dostopa avto· 
dvigala do temedjev po~oca-Ia 
pri mODitazi precej tefaiv. Monta
za ibo po •talko ~menova.:nem har-

. monogramu montaze, ki je bil 
vnaprej usklajen med Brestom, 
Siempell!::ampom, doanacimi do
bavitelji opreme iii1 izva.jalcem 
gradbenih del. Irz: ha11monograma 
je videti, da bo vrh monta:le od 
sred.1ne julija do sredine oktobra. 
V tern casu homo za normalen 
potek monta:le potrebovali 28 
mehanikov, varilcev in elektri
karjev ter 22 nekvalificiranih de
lavcev, kar bo zaradi letnih do
pustov predstavljalo dodatne te
zave. 

Ena izmed izvedenk KA TARINE WH 

p,rva posiljka o.preme je pri
spela ze 28. ruprila. Vsa oprema 
bo :poslana po zeleznici. Opremo 
bomo od zele.zniSke postaje do 
Cerilmice prepeJjali sami z last· 

nimi kamioni. Razkladanje in 
transpor-t k!ljub nekaterim tez
kim delom op.reme doslej nista 
pow;roeaia teiaJV. Po po:ogramu 
mora :pri-speti vsa oprema iz uvo
za do :ko.nca junija, raze.n stroja 
za kasiranje, ki na:j bi prispel 
konec julija. 

Ka-r zadeva doba·vo domace 
apreme, je vse urejeno in so prve 
koli:Cine ze rt.u. Upamo, da bo tu
di ostala oprema dobavljena po 
programu in brez vecjih zaikas
nitev. 

Pri ins1al.acijskih delih so ne
resena se nekatera vp.rasanja. Za 

elelotri:karska in vod.ovodno-insta
lacijs-ka dela so projekti naprav
ljeni, gcemo ;Je primernega izva
ja!lca del. Za pripravo l!ehnoloske 
pare 1n pare za ogrevanje pro
storov so projekti sedaj v izde
lavi, pogova11jamo pa se tudi z 
i2lvajalcem del. Domnevamo, da 
bo pogodba z njim v :kratkem 
podpisana. Iz vsega tega je videti, 
da so dela zivalma in v skladu z 
nac11ti. Zavedamo pa se, da bo za 
i-~peljavo tega ipl[ograma potreb
no se veliiko marljivega dela , 
predvsem pa vztrajnosti. 

A. Zidar 

Nit posebej vznemirljivega 
VTISI Z LJUBLJANSKEGA SALONA POHISTVA 

Nekako v casu, ko se je pricela prodaja pohistva po vsej Jugoslaviji 
umirjati, je hila v Ljuhljani odprta sedma razstava Salon pobiStva 
'79 - stanovanje '79. Gospodarsko razstavisce je hilo gostitelj sto 
sedmim proizvajalcem iz Slovenije, Hrvatske ter Bosne in Hercego· 
vine, ki so razstavljali vse vrste pohistva in elementov za notranjo 
opremo. Kot so poudarili, je hila prireditev letos predvsem v zname
nju kvalitete. 

Sejmi in Tazstave so praviloma 
pdkaz narjnovejS:ih doseZkov pri 
ponudbi blaga. Proizvajakem po
menijo prH.oznos1, da sebe in svo
je proizvode priblizajo ra7Jienim 
kupcem .iz svojega poslovnega 
okolja. Cilj sodelovanja na sej
mih pa naj bi bil pred<VSem v 
uvaja.n:j:u in predstaviotvi novih 
proizvodov. In to je tudi osn<W
no rprarvilo sejemskih pr.ireditev. 

Vendar ne bomo prav .nic lkri
vicni, ce recemo, da je bi-lo na le
tosnjem ljub:ljanskem Salonu pri
kaza.:no bO'I'e malo pohistvenih 
novooti, kaj res.niemo novega pa 
ni;ti nisano videli. P.redvsem smo 
si o~edovaii 1:00elike, ·ki jih ze 
dolgo lahko najdemo otudi v vee
jib prodajalnah pohiStva, izdel
ke, Jd so na rtrgu ze znani in ;pre
iZ'kuseni. Izjem je bi~o maJ.o. 

DolgotJrajna domaca ikonjunk
tura je narecllia prav pri razvoju 
novih izdelikav opazne praznine. 
Prav rtaJ.co pa je tudi res, da je 
doma.Cih sejmov l\I'Se prevec, da 
sta upravicenost in kvaliteta ne
kart.erih ze v :zamisli vpraslj.iva, 
da se proizvajaici nanje :ne mo
rejo vedno dovolj pripraviti, da 
so u&tvaxjeni prodajni in komu
ni.kacijs'kii ucinki 'Vpi"aSljivi in se 
bi lahlko naStevali. Da v poplavi 
sejmov nj.ihOIVa lwa!li•teta pade, 
je seveda raz.wruljivo. 

In neskromno lahko zatrdimo, 
da je b:i!lo na Brestovem razstav
nem pros,toru videti najvec. Zato 

je bilo tudi obiskoval.cev, ki so si 
nase proizvode z za.niman!jem 
ogledovali in sprasevali to in ono, 
vedno dovolj. Postavitve nasih 
izde1kov so bile tako urejene, da 
so ustvarjale videz zaokrozenih 
hi.valnih prostorov ali pa: prikazo
vale pod<robnost posameznega 
okolja. 

Vedno kritionim potrosnikom 
smo poleg ze ZIIlanih sedeznih 
gaa-nitur pri:kazali tudi vrsto no
vih proizvodov. Da bi izboljsali 
ponudbo jedilniskega pohistrva, 
smo pcipraviH in na sejmu prvic 
prilkazaJi jeddlno garnilturo M:8o 
in jedi1nico BREDA. Slednja za
j ema vse osnovne elemente jedil
ni&kega pohiSitiVa od komode, vi
trine in TV-vitrine do .razteglj.ive 
mi~e in stola, in sicer v -dveh iz
vedbah, v teaku in mahagon.i!ju. 
Jechlilnica je ISodobno oblrkovana; 
pTav njena ce!ovitost in vecna
menskost ter dobra kvaliteta pa 
nam zagotavljajo td.no uspes
nost. 

Od lruhill1j smo razstavi.J.i kuhi
nji BREST-07 in BREST-OS, ki 
prav taJko predstavljata novost v 
nasem programu. Prva ima fron
to, izdeda.:no .iz profiliranega ma
sivnega lesa, lufeno na oreh, dru
ga opa je razen v baTvi sorodna 
kuhinjam BREST-04. 

Poseb:no zanimanje je bilo cu
titi za novi sestav:ljivi program 
KATARINA WH, .kii je kot ze 

(Konec na 4. strani) 
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V tapetnistvu vse boljSe gospodarjenje 
Ze nekaj mesecev v Obzorniku 

ni bilo novic iz Tapetnistva, pa 
je prav, ee povemo, kako gospo
darimo v zadnjem casu. Prav je, 
da sproti spregovorimo o vsem, 
o uspehih in neuspehih, pa o te
zavah, kinas se vedno pestijo. 

SAMOUPRAVLJANJE SE KREPI 

V temeljni organizaciji Tapet
nistvo so sedaj izvoljeni in •kon
stituirani vsi samoupravni orga
ni in delujejo skladno z nasimi 
samoupravnimi akti. Pri delu •sa
moupravnih organov pa se glede · 
na kratek cas rijihovega delova
nja se zmerom pojavljajo po
manjkljivosti in tezave, ki izvi
ra:jo iz nezadostne obveseenosti 
0 dolfuostih in pravicah, vcasih 
iz slabe povezave z delavci in 
neiz~usenosti ter iz slabega ali 
povrsnega poznavanja nasih •sa
moupravnih aktov. 

Druzbeno-politicne organizacije 
so dokaj aktivne, se zlasti osnov
na organizacija sindikata, delu
jeta pa tudi zveza ·komunistov in 
mladiaska organizacija. Sindikat 

vpliva na delovanje organov 
upravljanja, pa ·tudi na boljso 
delovno discipline, ki ni ravno 
zavidljiva. Zveza komunistov se 
premalo vpliva na delo sindikata, 
pa tudi na organe upravljanja in 
delo mladine. Zato bo morala 
najti oblike in nacine, da bo utr
dila svoj vpliv med delavci in bo 
resnicno idejno-politicni usmer
jevalec vsega delovanja, vseh na
prednih samouprav:nih tokov v 
zivljenju nasega kolektiva. 

BOUSE GOSPODARJENJE 

Dobra se zavedamo, da je 
uspe5no poslovanje odvisno od 
dobrega gospodarjenja in pro
duktivnosti dela, pa tudi uspes
ne prodaje nasih izdel'kov. Po 
obioSku sorodne tavarne tapetni
skih izdelkov so vsi udelezenci 
izleta spoznali, da je nasa pro
duktivnost nizka in da je nasa 
organiziranost slaba. Ta spozna
nja so se in se se pozitivno odra
zajo pri veeji produktivnosti, ki 
narasca iz meseca v mesec. 

SARDAN v BISTRI 
TehniSki muzej Slovenije, ki domuje v Bi-stri pri Borovnici, se 

je med drugim odlocil, da bo na cas.tnem muzej'skem prostmu dobilo 
mesto tudi nekaj uspesnih in mnozicno proizvajanih stolov iz slo
venske lesne proizvodnje. To naj bi bilo priznanje oblikovalcem, pa 
tudi proizvajalcem za njihova uspeesno delo na podrocju oblikova
nja in kvalitetne obdelave koncnih izdelkov iz masivnega lesa. 

Takratna Tovarna lesne galanterije v Mar.tinjaku je leta 1959 za
cela preu:smerjati proizvodnjo. Namesto ObeSalnikov, hlacnih spon 
in podobnih drobnih izdelkov je pricela z .zahtevnim izdelkom -
stolom. Ta stol je bil M-2298, katerega av-tor je bil arh. France Berm:. 
Stol je bil najprej namenjen samo za izvoz in sicer firmi Sardan 
Ltd. iz Anglije. Zato je tudi kasneje, ko so ga mnozicno proizvajali, 
zadrial svoje ime. 

V svoji dolgoletni karieri ni do:livel veliko popravkov. Bile so samo 
spremembe v barvah in v sede:lni ·preobleki. Do leta 1968, ko ga je 
tovarna prenehala proizvajati, se je kolicina teh stolov povzpela na 
zavid:ljivo stevilko okrog 1.700.000 kosov. Redne proizvodne serije 
so bile 10.000 kosov mesecno. Verjetno je malo :krajev v Jugoslaviji, 
da ne bi poznali stola Sardan z naso pravo oznako M-299801. 

Ko smo 7Jbirali podatke in slikovno gradivo za tebniski muzej, smo 
s tezko muko :nam dobra ohranjen stol iz leta 1960. Bil je stalno 
v uporabi in lepo ohranjen, taka da ni bilo ·potrebnih vecjih ·repa-
ratur in nas bo dostojno zastopal v muzejski zbirki. J. Mele 

Nit posebej vznemirljivega 
(Nadaljevanje s 3. strani) police za igrace in mogoce se kaj. 
pred sejmom mana novos.t obi
skavalce posebno :pritegnila. Se 
en!krat •lahko potrdimo, da je .pro
gram .za lt:ITg zanimiv ter da sta 
obli:kOVIlla II'eSiJtev in kvaliteta Ka
tardne WH porok za us.pesno pro
dajo. 

Taka privlacen program bi bilo 
skoda ponudi.ti nedodelanega in 
fun!kciooalno nepopolnega. 

Ceramo ljubljanski Salon po
hist'Va ni i0polnil vseh pricako· 
vam.j, smo z nasim nasto,pom na 
njem lahiko .pcwsem zadovoJjni. V 
prihodn:je ibomo mora'li sicer oce
niti, ka.teri sejnri imajo dcwolj 
velik pomen za ·kupce in poslov
ne .partnerje, pa tudi za nas, za 
pospe5evanje na:Se prodaje. Dej
stvo Jje, dana vsakem sejmu, ki 
jih je p.ri :naos Icratlko ma:J.o pre
vee, ·podj&je ne ustvarja dobre
ga imena 'V dcwolj sirokem obse
gu mti pri potrosnikih niti pri 
~rgovini niti prek tiska. 

Pri tern pa se pojavlja ·kot ve
lika zavora pri delu in boljsi or
ganizaciji prostor za skladiScenje 
in pripravo ogrodij, blaga in kar
tonov. Te tezave smo Je delno 
resili z najemom odmaknjenih 
prostorov za skladisca, kar .pa 
moti poslovanje. Ker je uspesna 
prodaja odvisna od trZnili in kva
litetnih programav, ki so modni 
in izdelani iz modnega blaga, smo 
si zastavi:H nalogo, da do Beo
grajskega salona pohistva izdela
mo pet vzorcev sedeinih garni
tur, kar pa .ni .majhna naloga. 

Kolektiv je razpravljal tudi o 
periodicnem obracunu za prvo 
tromesecje in ugotovil, da poslo
vanje ni bilo moteno, da pa bi 
bili rezultati lahko se bolj.Si, ce 
bi bila boljsa os.krba z reproma
teeriali. Zanimivi so nekateri lk:a
zalci za stiri mesece letosnjega 
leta v primerjavi z istim obdob
jem lani: 

INDEKS 
Vrednost proizvodnje 162 
Stev:ilo izdelanih elementov 150 
Porabljeno tapetnisko blago 172 
Stevilo zaposlenih 117 
P.rodaja 214 
Proizvodnja na zaposlenega 138 

Kazalci so zelo ugodni in vse 
kaze, da se bodo se i2lboljsali. 
Vendar iz V'sega iahko ugotovi
mo, da se je storilnost poveeala 
za okrog trideset odstotkov in da 
se lahko se poveca predvsem z 
boljso organizacijo dela in z 
oskrbo z repromateriali. Prodaja 
je kljub tako visokemu indeksu 
se vedno premajhna, da bi lahko 
pokrivala vse stroske povecane 
p.roizvodnje, ·kar se bo gotovo 
slabo odrazilo v periodicnem ob
racunu za prvo letoSIJlje polletje. 

Zaradi neurejene varnostne 
slu:lbe v Podskrajniku je 4. ju
nija zacel -veljati tudi nov ·red, 
ki ureja varovanje premozenja, 
prihode in izhode iz tovarne; to 
je urejeno z vhodnicami in do
volilnicami. Poleg tega so zabe
lezeni ·tudi vsi zamudniki. 

Ugotavljamo, da so na to ·»do· 
bro« lastnost v glavnem <~!bani
r ani posamezniki, ki si zamudo 
verjetno razlagajo kot g1bljivi 
delovni cas. Veeina delavcev, za
poslenih v industrijski coni, je 
sprejela te ukrepe z razumeva
njem in jih podpira, so pa tudi 
se neznani posamezniki, ki si sa
mi odpkajo izhod iz cone z ·uni
cevanjem splomega ljudskega 
premozenja; in te bo potr.ebno 
poklicati na odgovornost. 

J. Gornik 
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BRESTOV OBZORNIK 

Iz nase sluzbe avtomatske obdelave podatkov 

Kdaj no vi racunalnik? 
Na rtrliScu se je januarja ietos 

pojavil new raeunalnik IBM iz 
serije 4300, tld je ·najnovejsi i:1 
najmodemejsi dosezek firme 
IBM. 

V Brestu smo ·se sicer odloc~li, 
da tZamenjamo sedanj'i racunal
ni:k v zacetku leta 1980 z racurrJ.al
nilk:om IBM 370/138. Vendax pa 
smo glede na :to, da je novi racu
na:linhl<. IBM iz serije 4300 veliko 
modernejsi in ima ·vecjo .propust
nost, da so cene i.:n stro9ki .lcljub 
veejim zmoglj:i.v.oSiti.m enake in 
da b.i bila dobava racunalnika iz 
·serije 4300 le tri do Stiri mesece 
kasnej-sa ik.ot raounaJnika 370/138, 
odlocitev v so~as~ju z drugimi 
uporaiblruki Sjpremenili in ·izbrali 
ra.Cunalrrilk IBM 4341. 

Racunalnik 4341 bo imel p ri
bliZno dvatkrat veeje zmogljivosti 
kot Taounadnilk 370/138. Na njem 
bo mogoee uporab.ljati najnovej
so organizacijsko prog·ramsko 
01premo. Ima tudi veli-ko vecje 
moim.oS!t:i za prihodnje s.irj~ 
·obdelave. La:Ze in hitreje bo moe 
uvajall:i daljinsko obded.awo podat
kcw. Sltroski pri novem .racunai
rrilru pa lbodo, lclJjub nastetim 
prednostim, .Se nclroliko ni.Zji kat 
pri ~acuna.lniilru IBM 370/138. 

Izbrani .raeunalnik bo po pred
videvanjih mogoee i.nstalirati v 
prvem o?Ji.roma v zacetku druge
ga cetrtletja 1980. Jeta. Pripnwe 
za cian bolj•se izkoriScanje ·novega 
raCun.am±ka ze teeejo. Kadri se 
ze dodatno ·solajo, Studirajo no
vosti, pripravljamo reor.ganizaci
jo sluilbe ~a awtomatosko obdelavo 
podall:ikov, p!l.ip.ravJja:m.o rekon
stllU!kcijo pros torov in napr<w, 
istoCa.sno pa teee pootopek pri 
repuibliSik:ih in zv~nih organih, 
da JSiPremembo rpr i zamenjavi ti
pa rammalniJka odobrijo. 

Do instalacije ncwega raeunal
nillca se bomo morali vsi skupaj, 
~e posebej pa delavci iz AOP, kar 

najbolj p otruditi, da -seda.nje red
ne obdelave preuxedimo, jih po 
m.ofuos.ti tudi izboljsamo, rarz:vi
jemo nova podrocja -za obdelaiVo, 
navezemo s.tike z delovnimi orga
nizacijami in simpnostmi za ob
delavo na nONem racunalniku. 

Ra.CurrJ.amo, da bodo zmogljivo
sti novega ra.CUlllallnika z more
biltnimi tdopolnitvami zadostile 
v.se potrebe vseh delovnih organi
zaoij v obcini za obdoboje p&il1 
let in da lbo mogoee avtomatsko 
obdelaiVo podat!kov uvajati veliko 
hitreje in se s tern vkljucevati 
v prizadevanja za boljso in hitrej
so obvesceoost vseh delovnih !ju
di :in obC:"a!11ov. 

J. Otonicar 

Premog je tn 
ga ni 

P.red kratkim je :zdru:lenje ju
goslovanskih premogovnikov .spo
rocilo zveznemu komiteju za 
energetiko in industrijo, da gre 
»crno zlato« slabo v rprodajo. Ve
liki rudniski •kombinati zaman 
ponujajo -trgu vecje 'kolicine ·:pre
mega ~a ogrevanje. In kako Je z 
dobavo premoga preskrbljeno za 
clane nase delovne .organizacije? 

Se v decembru lani je bila s 
»Kurivom« Ljubljana sklenjena 
pogodba za dobavo 800 <ton po 
kvaliteti razlienega premoga. 

Doslej je dobavljenih 300 ton. 
TovariS UII'baos, ki posreduje pri 
doba'Vi, je povedal, da dobava .n:i 
taksna kot je bilo pricakovati, 
zato s e je moral dogavarjati za 
dobavo iz rudnika KaniZarica pri 
Crnomlju. 

Sklepati je torej, da ·Sloven
·skih rudnikov ne pestijo prodaj
ne te:lave. 

s. Bogovcic 

Zelo veliko pa je bilo zan:ima
nja o.biskovalcev za rrrladinsko 
hiStvo TANDEM, ki prihaja iz 
TOZD GABER. Pohi9tvo je meh
ko in toplo oolilkovano i.:n pred
stavtlja Jroraoc naprej pri obddko
vam.ju pohiSt:va za mlajse, ki je 
pri nas na s.pioh se precej zane
marjeno. Kljub nespomim kvali
tetam prikaza.nega pa bo potreb
no razmisiiti, ali sedan.jim ele
mentom .ne ibi veljalo dodati se 
nekatere, na primer predaJcnike, V. Frim Oprema za tovarno roineralnih plo§~ je .ze pri nas 
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Priloga: OBZORNIK ZA OBCAN E 

Listi • 
IZ solske kronike 

OB ZAcETKU GRADNJE NOVE SOLE NA BLOKAH 

Leto 1828 

V zacotku 19. stoletja se je mla
dina poducevala v neki leseni baj
ti, ta:ko imenovani »Meznarijk 

Leta 1828 je pa obcina sezidala 
sedanje solsko poslopje na svoje 
stroske na prostorju, kjer je prej 
meZ,narija s·ta~la. 

Leta 1889 

Imel jc krajni solski svet sejo, 
ter je med drugim skleni.l, da sc 
kupi harmonium za solo, kar sc 
je tudi zgodilo (glej inventar!). 

Cast mu! 

Leto 1895 

19. 4. 1895 v noci od 14. na 15. 
april od velikonoene nedelje n::t 
velikonocni ponedeljk bil je me
can in hud 1p0tres kakor.S.nega V 

nasih krajih .n;ihce ne pomni. v 
uciteljs:kem stanovanju pod stre· 
ho je stene na vee krajih razru
silo: druzina je prvo noc v pri· 
tliCUO IStaiilOVanje k meznarjU be· 
zala in tu prenocila. Da-si ta do
godek ni uplival .na zadedek sol
skega .poduka na dezeli - pac pa 
v g•lavnem v mestu, naj se to v 
spomin zabiljezi, ker je bil splos· 
ni potres - posebno za Ljublja
na - kMa·strofa za Kranjsko. Do 
19. 4. ko sern to zabiljezi,J, ·ponav
ljajo se se vedno rnanjsi sunki. 

Solsko Ieto 1906/1907 

I<Jlj.ub neznosnim razmerarn na 
tukajsnji soli so bili ucni uspehi 
povoljni. Kra~jni solski svet jc 
imel v tern Jetu .!Jri seje. Nujni 
potrebi, da se tukajsnja sola raz· 
Siri v trorazrednico ter da se v 
ta narnen •Sezida nOVO solsko po
sJopje, je slednjic ugodil cesar
sko kraljevi dezelni solski svel. 
V koncno posvetovanje v .tej za
devi je bil sklican 5. avgusta 1907 
ves obcim;ki odbor vzajernno s 
k:raj.nim solskim svetom. Temu ve
levaznernu .posvetovanju sta pri
sostvo·vala blagorodna gospoda: 
gospod cesarsko kraljevi okrajni 
glavar Ivan I<Jremensek in go-
9pod cesarsko kra•ljevi okrajni 
akrajni .Solski nadzornik I·van 
ThUJma. Po .stvarnern .pojasnje
nju gospodov: gospoda okrajne· 
ga glavarja, gospoda okrajnega 
solskega nadzom.Vka in gospoda 
ZUipana Ivana Modica ·je slednjic 
sk!lonH obcinS'ki odbor 

1. sola pri Far~ se razsiri v 
trorazrednico. V ta namen se na i 
sezoida novo solsko .poslopje n~ 
:i.e kupljenem prostoru, in sicer 

·- - - - --

po .nacrtu trorazrednicc v Begu
njah. 

2. Obenem s to solo naj se Z:t
cne graditi nova enorazrednic:t 
za Solski okolis Sveti Duh. 

3. V .to .potrebna vsota (okrog 
sedemdeset tisoc k.ron) ·naj naj
me ob6~na proti amorti.zaciji. 

S tern ukroporn je .postavil ob
c~nski odibor temeljrri kamen 
boljsim Soi'S!kim .razmeram -
boljsi bodoonosti za izobrazbo in 
napredek ucece se rnladlne. 

Solsko leto 1908/09 

Krajni .Solski svet je imel tekom 
tega leta tri seje. v tern soliskem 
letu se je koncno resilo vprasanje 
glede gradnje nove sole. Dolocilo 
s·e je, da se ima graditi novo sol
sko poslo.pje v Novi vasi se teko
ce leto, obenem tudi enorazred
nica pri Sv. Duhu. 

Za to preracunano vsoto si j e 
je obcina izposodila pri »Kmet
ski •posoji-lnici« v Ljubljooi. Raz
merc na tukajsnji soli so ze 'p.re
kipele do vrhnnca in skrajni cas 
je bit, da 5e oikrene na bolje. 
Solsko leto 1909/10 · 

V tekocem soLskern letu je bil 
prieetek gradenj n ovih solskih 
poslopij, i.n sicer enoratzrednic~ 
pr.i Sv. Duhu in trorazrednice v 
Novi vasi Gradnja trorazrednlce 
v Novi vasi je bila oddana na 
zmanjsevalni drazbi dne 10. ok
tobra 1909 zidarskemu mojstm v 
Velikolaski okolici naseljenemu 
Italijanu Francu Venturinu za 
vsoto 46.622 kron 4 vinarje. Grad
nja enomzrednice pri Sv. Duhu 
pa zidars-kernu mojstru N. Ren
ko - .tu iz Cerkurice. 

Trorazrednico v Novi vasi so 
zaceli .gradi,H v rneseceu rnaj u. 
Delo je vodi'l zna.ni zidarski moj
ster JeiiDe\j MaTesci. 

Dal bog, da bi se delo srecno 
dokoncalo. 

Solsko leto 1911/12 

16. 9. 1911. - Ako .tudi bi se 
moral takoj zacetkom solskoga 
leta ot·voriti tretj>i razred, to n i 
bi,lo rnogoce, ker delo v novi sal
ski stav.bi ni bile se dovrseno. 
Ta~ko se je zacel torej pouk na 
dvoraz·r ednici v s tarern solskem 
prostoru. 

9. 10. 1911. - S tern dnem so 
se otvorHi pros.tori novega sal
skega poslopja il:er z dohodorn 
uciteljice gOISip<>dicne Leopoldine 
Kos se je za.Ce'lo .poducevati v 
tretjem razredu. 

21. 10. 1911. - Tega clne se je 
vrsila ikolavdacija novega solske
ga poslopja. H ·kolavdaciji so do-

sli gospodje: cesarsko kraljevi 
okrajni glavar gospod Ekl, cesar
sko kraljevi okrajni solski nad
zornik gospod Ivan Thuma, ce
sarsko kraljevi okrajni nadinzi
ner gospod Ivan Ja:: ~e . cesarsko 
kraljevi okrajni zdravnik gospod 
Meier; dalje ves obcinski odbor 
z gospodom zupanom Francem 
Drobnicem .na celu, zastopniki 
krajevnega solskega sveta in 
s tavbnega odbora. 

Po natoocnem preg.ledu vseh 
solskih lokalov se je kolavdacij
ska komisija pohvalno izrazila o 
vsem izv.rsenern bodisi zidar
skern krukor rnizarS>kem delu ter 
izrekla navzocima moj'stroma, in 
sicer zidarskemu mojstru gospo
du Jerneju Mareschiju in mizar
skernu moustru gospodu Ivanu 
Useniku svoje priznanje. . 

Obenem se je pri tej ·priliki 
razpravljalo glede napeljave vo
dovoda v novo solsko poslopje. 
Sestavil se je dalje proracun za 
novo so1sko ograjo, qrvarnico, 
smeHsnice in ureditev vrta. Z .no
vimi prira·s.tki so narastJli prvotni 
stroski 46.622 kron 4 vinarji na 
skupno vsoto . . . Se danes ne 
vemo, koHiksni so bili »prirastlki«. 

8. 11. 1911. - Tega dne se je 
vrsilo slovesno blagoslovljenje 
novega solskoga poslopja. Solski 
prostori so se primerno okrasHi, 
raz strehe so vihrale mogocne 
zastave, ob vhodu so stali visoki 
mlaji. Solska mladina se je zbra
la v solskih prostorih. Po dovr
senih obredih je imel gospod 
zupn~k Jakob Koritnik na zbra
ne otroke in navzoce obcinstvo 
zelo primeren nagovor. Za nj.im 
so se nastopHi kot govorniki go· 
spodje: zupnik Franc Pavlin, .do
maci naducitelj Matej Jug in ZU
pan Franc Drobnic. Vsi so po
udarja1i ;pOitrebo sole, vzbujali 
ljubezen liil veselje -do ,nje v otro
cih in starSih, da bodo dena·rne 
z11tve obcanov in delovanje uci
teljstva rodHe obilne sadovc. 
Spomnilo se je tudi nasega pre· 
svetlega cesa;rja Franca Jozefa I., 
v katerega vecen spomin njego
vega p r eslav.nega 60-letnega vla
danja je dobila krasna solska 
stavba naslov: »Cesarja Franc 
Jozefa I. jubilejna ljudska sola«. 
Zagromeli so stoteri navduseni 
>>Slava<< 'k!lici. S tern je bila slo
vesnost tega dne koncana. 

Od ted do danes je sola v Novi 
vasi nudila os-novno znanje in 
vzgojo ok.rog :moo Blocanom. 
Medtem je preZivela dve svetov
ni vojni: v njej so se zdravili 
vojaki stare Avstrije, vojska sta· 
re Jugoslavije, sopiril i so se ita
Hjanski okupatorji in belogardi-

"' " . 
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Kdaj bo Gerbiceva hisa v Cerknici resnicni muzej? 

sti. V njej so b1li zaprti Blocan i, 
ki so jih na v·rtu za solo sodili, 
od ted pa jib .poSiljali v intcrna
cije in pred •puskc. 

Leto 1973 

19. 10. 1973 - za obcinski praz
nik, je Bloska planota z otvorit 
vijo asfa1tirane ceste od Police 
do pod Velikega vrha mnogo pri
dobila. P.ostala je laze dostopna. 

Tudi slavnoS'tna seja obcinskc 
skupsc1ne je bila tega leta v No· 
vi vasi. Skup5Cina je na tej seji 
sprejela sklop o poimenovanju 
na.Se sole po uglodnem bloskern 
aiktivistu ~n par.tizanu Tajniko
vern Tonetu. Nas naslov jc od 
tega dne: Osnovna sola Tone 
Sraj-Aljosa Nova vas - Bloke. 

Leto 1975 

8. in 9. j:unija 1975 je bil v vseh 
kTajevnih skU1piJ'lostih, :.razen v Lo
S.ki doli.ni, ki ze ima novo solo -
referendum za uvedbo samopri
speV'ka za i:z:gradnjo novih sol in 
telesnovzgoj.nih objektov v oh 
cini. 

V -program ,jzgradnje je po 
vna~pre'j dogovor'jenem prioritet
nem ·redu zajeta tudi izgradnja 
nove sole v Novi vasi. In sicer 
naj bi se najprej zgradila nova 
telovad.nica in 8 ucilnic pr.i os
novn-i soli v Cerknici, potem pa 
sola v Novi Va!Si. 

Nas •kolektiv je bil v ·teh dneh 
v celoti zaposlen: v istem veceru 
smo na s-tirinajstih mestih na 
Bloski planoti razlagali potrebo 
po samoprispevku ter pojasnje
vali program izgradnje. Na vsa
ko mesto, ikjer so se '21brali vasca
ni, Je sel 1tudi eden od uciteljev 
in po trije ·predstavni:ki pionirjev. 

V•seh sedem voli:Sc llla nasi pla
noti · se je dobro odrezalo. 

Ta!koj nasledn~e jutro smo na 
soli izdali o:bvestilo, v katerem 
smo se zahvalili k:rajanom za od
licno udele:lbo in za napredno 
odloeitev, h1krati pa smo tiho sla
vili obcutek zmagoslavja, saj 
smo se zavedali, da smo s svojo 

pr.isatnostjo na zborih .pred re· 
ferendumom, z veliko in uCinko
vito propaganda, 'ki smo jo vso 
VOdili prek SOle 1ter S t•rffia>S tQ 
udelezbo na voliScih, obcutno 
prLpomogli k uspcsnemu izidu 
referendum a. 

Solsko leto 1976177 

To leto porneni zacetek pred· 
sols·ke vzgoje in varstva ot.rok na 
Bloski planoti. Odprli smo nam· 
rec prvi oddelek ·vzgojno varstve· 
ne enote. Nekateri starsi gledajo 
nanj se z rezervo, nekaterim pa 
je v veHko olajsooje. Oddelek 
ima svoje prostore v uCiteljskem 
'bloku v eni od garsonjer. 

Leto 1977178 

19. okitober 1977. - Obcinski 
praznik je bil zelo bogat. 6tvori
tev ceste Podgora-Babno poljc, 
sklllpscinska dvg.rana v Cerknici. 
Posebna pridobi1tev: telovadnica 
v Cerk:nici -!prvi objekt iz same· 
prispevka. Kosarkarska tekma: 
BREST proti INDUSTROMON
T AZI. Lepa tekma, I epa dvorana, 
!epa otvo:i-i.tev in lepa - pridobi
tev. 

Solsko leto 1978/79 

29. september 1978. - Otvori
tev novih solskih prostorov v 
Cer.knici - drugi doseiek samo
prispevlka. 

26. jlllilija 1979. - Prvi dan po 
zak}jucku pouka je predsednik 
obcinskega sindi:kalnega sveta, 
domacin in •nekda~nji ucenec os
novne sole v Novi vasi s pomoc
jo delavcev iz GradiSca, gradbe
nega podjetja, ki je prevz~lo 
gradnjo nove sole, na vzhodno 
steno Doma TVD Partizan w:idal 
plosco s tale vsebino: OBcANI 
IN DELAVCI CERKNISKE OB
ciNE MLADINI BLOK OB DNE
VU SAMOUPRAVLJALCEV 1979. 

S tern se zacenja graJdnja nove 
sole na Blokah. 

Izbral: J. Praprotnik 

Avgusta v Zelse! 
.Ze v presnji stevilki nasega OBZORNIKA smo napovedall, 

da bomo letos spet imeli moZn.ost, srecevati se z vrhunsko 
umetniSko poustvarjalnostjo v nasem edi.nstvenem kulturno 
zgodov·inskem ambientu - v ZeJ.ski cerkvici. 

Ob nasi prvi objavi se ni bila povsem znana vsebina letos
njih koncertov. Zdaj ze vemo tudi za vsebino in ker obljuba 
dela dolg, jo posred.ujerno: 

3. avgusta bomo v koncertu baroenih glasbil slisali studente 
oddelka za muzikologijo pri filozofski fakulteti v Ljubljani. 
10. avgusta nas pricakujejo nasi dobri znanci iz ZeiS in tudi 
od drugod z vecerom opernih arij in samospevov. Nastopili 
bodo Ladko Korosec, Bozena Glavakova, Zlata Ognjanoviceva 
in Stane Koritnik. 

V petek, 17. avgusta .ne bo koncerta, zato pa nam bodo sa
mostojni koncert priredili 24. avgusta pevci Ljubljanskega ok
teta kot se po novem od l. junija letos naprej imenuje nek
danji Studentski oktet. 

Za zakljucek in vrh letosnjih ZelS - vrhunski umetniki, 
zbrani v Slovenskem oktetu, ki bodo zakljucili Ietosnje ZeiSe 
in sicer 31. avgusta. 

Koncerti se bodo pricenjali ob 19. uri. 
Kot :Ze vemo, vpis abonmajev ze tece in bi veljalo pohiteti 

z vpisom. 
Naj izrecemo se povabilo: Na svidenje avgusta v ZelSah! 
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Ribici in laslniki 
jezerskih zernljisc 

Letosnja izredna susa je priza
dela pridelovalce poljskih kultur, 
pa tudi zivinorejce; znasli so se 
pred -tezavami, kako preZiveti zi
vino zaradi obCutnega pomanj
kanja krme. 

Zato je izvrsni svet obcinske 
skupscine sprejel nekaj ukepov. 
Med drugim je ra2pravljal tudi o 
pred.logu poslovnega odbora 
KmetijS'ke zadruge Cerknica, naj 
bi izvrS1li svet zahteval od ribi· 
ske druiine Cerknica in od zavo
da za ri:bgtvo SR Slovenije, -cia 
pregrade oziroma jezove na jeze
ru zoizajo za meter ali ji:h popol
noma odstranijo ter odprejo za
poroice v Veliki Karlovici. lz
vr5tni svet je podprl vsa priza· 
devanja za odpravo posledic suse 
in takoj pripravil razgovor z vse
mi prizadetimi. 

Ob tern naj povemo, da nekaj 
kmetov ze nekaj let obtoiuje ·ri
bP!iko druZino, kako je kriva, da 
ne morejo kositi; v resnici pa sta 
kosnja in spravilo stelje moina, 
seveda, ce so ustrezni vremenski 
pogoji. 

to bilo le mogoee (primer Zadnj-i 
.ka:aj). 

Pri normalnem presihanju je-
zera te pregrade ne ogrozajo za
sebnih zemljisc. DMbeni interes 
je, ohraniti ribji zivelj ter ciste 
vade, zal pa najveck:rat pozab
ljamo na to pomembno naravno 
bogastvo. 

Zavedati se moramo, da ~ri:bis
tvo v odpr-tih in zap.rtw vodah 
pripada .kmetijstvu in je se 'kako 
pomemben vir hrane, gledano 
tudi z vidika splosnega ljudskega 
odpora. 

Na osnovi ukrepa, k.i ga je 
sprejel izvdni svet, je bil pred 
nekaj dnevi ogled teh zemljiSc. 
Komisijo so sestavljali predstav
niki pristojnega organa obClnske 
skupscine, kmetijske zadruge, 
kmetje in predstavniki ribiSke 
druiine. Ogled je bil opravljen 
na vseh podrocjih jezera, kjer 
sta mogoea takojsnja kosnja in 
spravilo jezerske stelje. Ugotov· 
ljeno je bilo, da je povdin za 
intenzivno kosnjo vee kot dovolj. 

Izredni vremenski pogoji so ze 
od zacetka junija omogocali, da 
bi izkoristili te moZ.Oos-ti, vendar 

jih skoraj nihce od kmetov ni. 
In zdaj bodo najbrl spet krivi 
ribici. Te moznosti je treba iiko
ristiti, vendar so zal ze skoraj :za
mujene. Pristoj.ni organ obcinske 
skupscine in 'kmetijska zadruga 
pa bi morala te zadeve urediti 
z lastniki zemljisc, -ki -se ze vrsto 
let ne ukvarjajo s kmetijstvom 

v 

in dati mozoe>st tistim, ki zelijo 
kositi na obmocju jezera. Upaj
mo, da bo letos - glede na moz
nosti - stelje in krme iz jezera 
vee kot dovolj. 

Ribici pa smo pripravljeni ved
no sodelovati in iskati resitve v 
obojestransko korist. 

J. Abrahamsberg 

v • 

V projekt Goroji Jadran je bila 
vkljucena ·tudi poskusna ojezeri
tev Cerkniskega jezera, v kar je 
bilo pred leti vlozenih precej 
sredstev. To je eden izmed glav
nih vzrokov, da ne odteka toliko 
vade kot pred gradnjo pregrade 
v Veliki Karlovici. Pri 1:em posku
su je med drugimi sodeloval za
vod za turizem, ne pa r~biska 
dru.Zina, 0 cemer je veekrat m ar
sikdo v zmoti. V dolgorocnem 
nacrtu so .predvidevali, da se bo 
turizem na Cerkniskem mocno 
razvil, saj so predvideli okrog 
dva tisoc turisticnih lezisc in 
stalno vodo na Cerkniskem je
zeru. 

Zivijenjsko vazna vprasanJa 

Te sanje se niso uresnicile in 
verjetno .se se lep cas ne bodo. 
V Veliki Karlovici je bila zgra
jena betonska pregrada, ki do
pusca odtok vade le, kadar jo je 
dovolj; cim se gladina zni..Za iz. 
pod ~tirih metrov, pa voda pre
neha odtekati v Velika Karlovico 
(sedaj St:ara Karlovica) in odteka 
samo v Novo Karlovico, ki :pa j e 
najveek:rat zama~ena s stelJo in 
z ostalimi naplavljenimi odpad
ki, kar povzroca, da voda odteka 
pocasneje. 

Struga Cerkniscice je proti Do
lenji vasi moeno onesnafena in 
zamasena z odpadki, da pri hu
dem nalivu voda ne more nor
malno odtekati po str:ugi v Kar
lovico. Zato prestopi bregove in 
preplavi zemlj isca -lastnikov. Te
mu v.prasanju ibi morala bolj pri
sluhniti vodna skupnost Ljublja
nica - Sava, ki je odgovorna za 
regulacijo in ciscenje strug. 

Tudi obcani se moramo zave
dati, da odpadki ni·so za vodo, 
temvec le za smetgce. 

Presihanje jezera je pac odvis
no od vremenskih razmer. 

Kadar so pogoji ugodni, je kr
me in stelje za spravilo na pre
tek . . Predolgo cakanje seveda ni 
priporocljivo, saj za to poskrbi 
narava i.n je v nekaj dneh jezero 
lahko spet razlito. 

Iz razgovorov med lastniki 
zemljBc pa je cutiti, da so le-ti 
premalo abvesceni o delu ribg-ke 
druzine in ostalih ustanov, ·ki so 
sodelovale pri preizkusu ojeze
ritve. Z vodami upravljata ·ribi
ska druZina in zavod za r1bistvo 
iz Ljubljane, katerima jih je dala 
v upravljanje obcinska skupsci
na. Vedeti moramo, da ·so vade 
in ribji zivelj drt!Zbena lastnina, 
ne pa zasebna, kot si se marsi
kdo misli. 

Ribiska druzina in zavod za ri
bistvo sta dobila v upravljanje 
vodo zato, da pravilno in smotr
no gospodarita z njo in z ·ri!bjim 
zivljem. Za ta·ko gospodarjenje 
so ·potrebni zivljenjski pogoji za 
ohranitev ribjega zivlja. Te pa 
zagota'Vljajo pregrade, zl?}rajene 
na druzbeni lastnini, ne 'Pa na 
zasebni. -Pd izgradnji pregrad so 
ribici skusali poiskati .skupne re
sitve z lastni·ki zemljisc, 'ki so v 
neposredni blizini struge, ce je 

PRIHODNJI RAZVOJ SAMOUPRA VNIH DRUZBENO-EKONOMSKill 
ODNOSOV V STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 

v javni razpravi je osnutek stalisc, sklepov in priporocil skupscine 
SR Slovenije o prihodnjem razvoju samoupravnih druibeno-ekonom· 
skih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Razpravo o teh stali· 
sCih organizira in vodi v temeljnih organlzacijal1 zdru.Zenega dela 
obcinski sindikalni svet, v krajevnih skupnostih pa obcinska konfe
renca SZDL. Skupscina SR Slovenije bo predvidoma 11. jullja spre
jela ta stallsca, sklepe in priporoeila in z njimi opredelila stalisca 
za spremembo dndbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem go
spodarstvu, za samoupravno organiziranje tega podrocja in na tej 
podlagi za spremenjen nacin financiranja razsirjene reprodukcije in 
za prehod na ekonomske stanarine. 

Temeljni nosilci vseh od.locitev 
o sredstvih za stanovanjsko gra
ditev ter o njihovem zdruZevanju 
in uporabi so delovni ljudje in 
obcani, delavci v temeljnih ovga
nizacijah zdruZenega dela in ob· 
cani v zborih -stanovalcev v so
seskah, kirajevnih skupnostih ter 
v samoupravnih stanovanjskib 
skupnostih. 

Delavci v temeljnih organizaci
jah ugotavljajo :potrebe tpo sta
novanjih, sprejemajo kot sestav
ne dele planov temeljnih organi
zacij programe resevanja stano
vanjskih vtprasanj in programe 
urejanja sosesk, s kateri:mi zago
tavljajo nji:hovo izvajanje v sa
moupravni stanovanj-ski slrupno
sti obcine. S plani temeljnih or
ganizacij so doloceni elementi za 
sklepanje samoupravnih spora
zumov o temeljih plana samo
upravne stanovanjske skupnosti: 
visina potrebnih sredstev, raz
merje med druZ.beno in zasebno 
gradnjo, vrsta, veli.kost in kvalite
ta stanovanja, lastna udelezba 

bodocih stanovalcev -in druge 
pravice ter obve2lnosti delavcev 
·temeljnih organizacij na podroc
ju pridobivanja in gospodarjenja 
s stanovanji. 

Izhodisce za samoupravno spo
"razumevanje in zdruzevanje 
sredstev je dolgorocno nacrtova
nje stanovanjske graditve. Vsa 
sredstva za stanovanjsko gradnjo 
se nacrtujejo evidentirajo in 
zdruiujejo v samoupravni stano
vanjski skupnosti. Sredstva 
zdruiujejo temeljne organizacije 
namensko in iz cistega dohodka. 
Drugi viri ·sredstev so se amorti
zacija, bancna sredstva, lastna 
sredstva obcanov in sredstva za 
solidarnostno gradnjo stanovanj, 
oblikovana iz dohodka temeljnih 
organizacij in skupnosti. Uvelja
vilo naj bi se nacelo lastne ude
lezbe, da mora vsak po svojih 
mofnostih prispevati lastna sred
stva za resitev svojega stanovanj
skega vpra~anja, ne glede na to, 
ali pridobiva pravico do uporabe 
druZibenega stanovanja ali v za-

Gradbi.Sce na Svinji gorici v CerJrnici 

sebni Iasti. Visina lastne udelez
be bo odvisna od ekonomskega 
in socialnega polozaja obcana in 
njegove druzine in bo z zakonom 
dolocena samo najniZja lastna 
udelefba, ki pa bo po preteku 
dolocene dobe vrnjena vlagatelju. 

l7. dohodka temeljnih organi
zaci j se se naprej zagotavljajo 
sredstva solidarnosti za reseva
nje stanovanjskih potreb invali
dov, borcev, starejsih obcanov, 
obcanov in druzin z nizkimi do
hodki in za delo nesposobnih 
ljudi, ki ne morejo pri·spevati 
Iastne udeletbe in ne re~iti sta
novanjskega vprasanja v temeljni 
organizaciji in za subvencionira
nje stanarin. 

Ekonoms.ka stanarina mora 
zagotavljati najmanj amortizaci
jo stanovanjskih his in stanovanj 
v visini enega odstotka (letno od 
revalorizirane vrednosti stano
vanjske hise in stanovanja), 
sredstva za vzdrlevanje stano
vanjskih his in stanovanj v ta
kem obsegu, da basta zagotov
ljena vzdrlevanje in zamenjava 
dotrajanih elementov, instalacij 
in opreme v skladu s sprejetimi 
normativi in standa~rdi ter sred
stva za upravljanje s stanovanj
-skimi hisami in stanovanji, ki so 
potrebna za delo his nih svetov, 
zborov stanovalcev, samouprav
nih stanovanjs·kih skupnosti in 
njihovih temeljnih skupnosti. V 
samoupravnih ·sporaz-umih, kjer 
bo .dolocena ekonomska stanari
na in postopen prehod na taka 
stanarino, bodo opredeljeni tudl 
kriteriji za delno nadomescanje 
stanar in - subvencijo. 

Samoupravna stanovanjska 
skupnost se mora organizirati 
taka, da pe>stane mesto dogovar
janja in usklajevanja interesov 
uporabnikov in izvajalcev in sicer 
pri graditvi novih stanovanj, pa 
tudi pri upravljanju sedanjih sta
novanj. 

DruZ;beno usmerjena gradnja 
naj bo zasnovana taka, da bodo 
pri oblikovanju politike in gra
ditve sodelovali vsi zainteresirani 
dejavniki, da bodo neposredno 
vplivali na .prog·ramsko in pro
storsko zasnovo zazidalnega na
crta, na raven in vrsto komunal
ne opreme, na strukturo in kva
liteto stanovanjskih objektov, pa 
tudi na opremljenost stanovanj
ske soseske s spremljajocimi ob
jekti. 

A. Percic 

MladJiJa 
• 

POJe 
10. junija se j e v kulturni dvo

rani v Novi vasi zbralo 370 mla
dih, ki so v dveurnem programu 
predstavili do zadnjega koticka 
polni dvorani gledalcev, kaj so se 
naucili v letosnji sezoni pod vod
stvom svojih strokovnih vodij na 
podrocju zborovskega petja, fol
klore in instrumentalne glasbe. 
Sodelovali so: otroski pevski zbo
ri osnovnih sol Unec, Rakck, 
Cerknica in Nova vas; mladinski 
pevski zbori osnovnih sol Rakek, 
Cerknica, Grahovo in Stari trg; 
folklorna skupina osnovne sole 
Rakek in harmonikarski orke
ster obcine Cerknica. 

Letosnjo revijo je pripravila 
v sodelovanju z osnovnimi 5ola
mi, izobrazevalno skupnostjo in 
kirajevno skupnostjo Nova ·vas 
zveza kulturnih organizacij Cerk
nica, ki je posameznim skupi
nam tudi podelila priznanja in 
prak--ticne nagrade. 

Pri zvezi kulturnih organizacij 
se zavedamo, da moramo dajati 
prednost prav mladim, saj ·si v 
solskih Ietih obli~ujejo potrebe 
po .kulturi in pridob1jo kulturnih 
navad. Prav v casu osebnostnega 
oblikovanja in dozorevanja je po· 
membno, da se mlad clovek sre
ca z umetnostjo in najde v njej 
tudi oporo. Verno tudi, da bi bil 
vzgojno izobrafevalni proces 
brez kulturne vzgoje zgresen, 
vendar vprasanj kulturne vzgoje 
ni mog.oce prepuscati samo so
lam samim, temvec tudi njene
mu okolju, druzbeno-politicnim 
organizacijam, kulturnim drus
tvom in kulturnim or~anizaci
jam. Kulturni utrip ~ole je se 
posebej •primerno podrocje za 
odpiranje sole v njeno okolje. 

Zato nacrtujemo, da bomo pod 
naslovom NA~A BESEDA ze pri
hodnje leta priceli s spletom 
kulturnih oprireditev otrok, sol
ske in ostale mladine, ki bi za
jemale vsa podrocja in oblike 
kulturne ustvarjalnosti mladih: 
gledaliske, lutkovne predstave, 
recitacijske prireclitve, ansambel
sko petje in ig·ranje, zborovsko 
petje, folkloro in druge oblike 
plesa, filmsko ustvarjalnost, li· 
kovne, oblikovalske, fotografske, 
zgodovinske in druge razstave: 

SKUPNE PRIREDITVE Z RAZ
LICNIMI SESTAVINAM~. 

Prepricani smo, da bi taka nu
dili pregled raznolike tvornosti 
mladih v obcini, sleherno prire
ditev pa iztrgali iz ozkega okvira, 
v katerem je n31Stala, ker bi jo 
predstavili sirsi javnosti. Taka 
bi dali ustvaorjalcem tudi vzpod
budo, priznanje in m<>Znost, da 
mladi predstavijo svoje boljse 
stvaritve v medobcinskem meri
lu , najboljse pa na ravni repu
blike. 

S. Sestanovic 



BRESTOV OBZORNIK 

NASI LJUDJE 
Skoraj bi morala obleci topla 

plasca, ko sva s fotografom nase
ga Obzornika obiskala Alojza Hu
marja. Nasla sva ga pri njego
vem delu, ko je vodil razprodajo 
kuhinjsk~h elementov v nekem 
kozolcu pri Starem trgu. Beseda 
je .dala besedo in .kmalu je bil 
pri.pravljen spregovoriti o svo
jem .Zivljenju. Takole je pripove
doval: 

»Rodil sem se v delavski dru
zini v Solkanu, ki je bil tedaj se 
pod I·talijo. ze v ·rani mladosti 
sem zasovrafil zatiralce sloven
skega naroda, saj razen v domaci 
hisi nisem smel nikjer drugje go
voriti slovenske besede. Po kon
cani osnovni soli sern se v neki 
obrtni delavnici ucil za mizarja. 
Tam sem si pridobival vescine 
tega poklica vse do 5. februMja 
1943. leta, ko so me Italijani v 
eni izmed racij a.retirali in po
slali v srednjo Italijo na delo v 
delavske bataljone. 

Tam sem ob pornanjkanju hra
ne in necloveS'kih pogojih pri 
delu se bolj zasovrazil fasizem 
in njegove pristase, a;ato sern ta
koj po kapitulaciji Italije navezal 
stike z narodnoosvobodilnim gi-

banjern in 3. februarja 1944. leta 
odSel v partizane. 

Vsa partizanska leta sem pre
zivel kot bataljonski kurir. Iz ·te
ga easa se rni je najbolj vtisnilo 
v spomin, ko srno unicili belogar
disticno postojanko na Ca-riem 
vrhu in pa ko srno bili v zadnji 
ofenzivi obkoljeni v Gacniku. Kot 
kurir sem bil na svojih dolgih 
poteh od javke do javke nenehno 
v nevarnosti in samo sreci .se roo
ram zahvaliti, d'\ sern ostal Zi.v, 
ko sem po zadnji ofenzivi .na poti 
v Renee ob prehodu cez cesto 
Gorica-Ajdovscina padel v moe
no nernsko zasedo. 

Po koncani vojni sem ostal v 
vojaski slu.Zbi v Lj.ubljani, od ko
der sern moral v podoficirsko 
solo v Bjelovar in Mostar. Tam 
sem se usposobil za kasnejse 
delo na avstlrijski meji .pod Oj
strim vrhom. 

Velika zelja po opravljanju 
mojega osnovnega .poklica me je 
pripeljala do ·tega, da sem leta 
1949 slekel vojasko suknjo in se 
zaposlil v Meblu v Novi Gorici. 
Tam sem opravil vrsto normir
skih tecajev in tako postal .kos 
novirn in zahtevnejsirn delovnim 

ze dolgo nismo pisali o delu nase spedicije. Kaie, da bo prevoz po 
zeleznici spet bolj zanimiv. 

No vi splosni akti 
Ob uresnicevanju zakona o 

zdru.Zenern delu srno ze sprejeli 
v glavnern vse samoupravne 
splosne akte, ki jih ta zakon za
hteva. Seveda pa bo pot.rebno 
sprejeti oziroma uskladiti z .no
vimi predpisi se nekatere. v de
lovni ·skupnosti skupnih d ejavno
sti bomo morali sprejeti se 'Sta
tut. Ta aM ni bil -5e sprejet pred
vsem zato, ker je prislo v zvezi 
z reorgani~acijo skupnih dejav
nosti po zakonu o zdruienern de
lu do organiziranja nove ternelj
ne organizacije PR<;>DAJ~ iz n~
katerih delov skupnih deJavnostl. 
Glavne zadeve, ki jih sker ureja 
sta~ut, smo zacasno uredili s sta
tutarnirn sklepom. 

Potrebno bo sprejeti tudi sta
tut delovne organizacije. Za ta 
akt ugotavljamo, da .8<1: v Pr~s~ 
nismo dosti uporablJali, saJ rut1 
teorija niti praksa nista v celoti 
OJ?Iedelili njegove vsebine. V 
n]em so predvsem take dolocbe, 
ki so ze zapisane v nekaterih dru
gih samoupr~vnih splosnih aktih 
(samoupravm sporazum o zdru-

zitvi v delovno organizacijo in 
drugje) . Tudi zakon o zdr-uienem 
delu ni dovolj podrobno opre
delil vsebine statuta. Pojavlja se 
nam V!prasanje, ali je ta akt res 
potreben. Do takSnih ugotovitev 
prihajajo tudi v posameznih dru
gih delovnih organizacijah, pa 
tudi posamezni pravni teoretiki. 

Ko bo sprejet zakon o usmer
jenem izobraievanju, bomo mo
rali uskladiti z njirn •tudi pravil
nik o izobrazevanju. 

Sprejeti moramo se pravilnik o 
inovacijah (ustvarjalnosti pri 
delu). Podlaga za ta .pravilnik, ki 
ga sprejrne delavski svet delovne 
or.ganizacije, je ze oblik:ovana v 
sarnoupravnem sporazumu o 
skupnih osnovah in merilih za 
pridobivanje in ra.:z:porejanje do
hodka. 

Tako bo ta pravilnik urejal 
predvsern postopek in organe za 
odlocanje o uveljavljanju nado
rnestila za ustvarjalnost pri del.u 
v temeljni organtzaciji. 

V tern rnesecu smo sprejeli na 
podlagi doloeil zakona o prornetu 
blaga in storitev s tujino in za
kona o deviznem -poslovanju in 
kreditnih odnosih ·s tujino samo
upravni sporazum o ustvarjanju 
deviznih sredstev in o poslovanju 
z njimi. S tern sporazumom ·so 
urejena razdelitev in nadaljnje 
ustvarjanje deviznih sredstev, 
skupno vodenje evidenc o deviz
nih sredstvih in izhodisea za po
slovanje z njimi. Tako je ustvar
jena podla:ga za nadaljnje ISamo
upravno sporazurnevanje na pod
rocju deviznih sredstev {pravic). 

A. Percic 

nalogam. V teh letih sem si 
ustvaril dru.Zino in si .poiskal za
poslitev v Kopru, od okoder pa 
sem se zaradi roravja leta 1964 
preselil v Stari trg in ·tako postal 
Bestovec.« 

- Kaj rnenite o .svojern delu? 
»V petnajstih letih, odkar sem 

zaposlen v Gabru, se je delo pre
cej iZibolj.salo, k cemur ·SO s svo
jim odrekanjem prispevali doma
la prav vsi delavci in tako omo
gocili velik razvoj. S svojim de
lorn sem zadovoljen, mislim pa, 
da bi morali biti vsi delavci bolj 
disdplinirani in da bi morali 
svoj delovni cas bolje izkoristiti. 
Seveda pa moramo starejsi de
lavci svoje delovne .naloge rpoCaisi 
prepuscati mlajsim. To sern orne
nil predvsem zato, ker se .Ze pri
pravljam, da born cez dobro leto 
odsel v opokoj .<< 

Tovaris Humar aktivno deluje 
v poli1:icnih organizacijah v svo
jern kolektivu in v .krajevni skup
nosti ter v samoupravnih orga
nih. Politicno delo v svoji te
meljni organizaciji je na splosno 
ocenil kot 'dobro, ·se posebno v 
zadnjern casu, ko se opr.ilpravljajo 
tudi na ustanovitev mladinske 
osnovne organizacije. 

Vse njegove zelje 'SO usmerjene 
k cim vecjiom uspehom delovne 
organizacije in krajevne slrupno
sti, vsem zeli zdravja in miru, 
predvsem pa, da bi otroci nada
ljevali njegovo pot. 

IZ TOZD 
POHISTVO 

A. Sega 

14. junija je bil za clane delav
skega sveta in clane izvdnega 
odbora sindikata informaotivni se
stanek. 
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SlovenStina v javni rabi 
ODPELJAL SE JE K PREDSEDNIKU SKUP~tiNE OBtiNE, KI 

JE PROFESIONALNO ZDRUZEVAL DELO V POZD MOTELI WAL
LEY INN, KJER JE OPRAVLJAL DELA IN NALOGE INDIVIDUAL
NEGA POSLOVODNEGA ORGANA; FUNKCIJO PREDSEDNIKA 
SKUP~{;INE JE NAMRE{; OPRAVLJAL VOLONTERSKO. 

Ta:kSen stavek lahko danes prebererno kjerkoli. Slovnicno in pra
vopisno je celo v redu. 

Poglejmo najprej, kaj srno iz njega izvedeli: 
- Odpeljal se je (s cirn - naVISezadnje ni pomembno. Verjetno z 

avtorn.) 
- K predsedniku &kupscine obcine (1o je treba povedati, ker bi 

sicer lahko kdo misli, da je sel k nasernu Pak:iiu, ali h kateremu 
koli predsedniku - mnogo nas je!) 

- Da je profesionalno zdru.Zeval delo - je treba povedati, ker 
bi se ~icer ne vedelo, ali je .Zupan placan ali ljubiteljsko opravlja 
to svoJe poslanstvo. 

- Da zdru.Zuje delo v POZD (pogodbeni organizaciji zdrufenega 
dela), je vendar pomembno, ker bi se res ne spodobilo, da bi bil 
zupan navaden krcrnar, torej zasebni obrtnik. 

- Da to ni Cisto navadna .klrcma, pove naslov Moteli - pomeni, 
da je to .gostilna s k.ako posteljo in s prostorom, na katerern lahko 
cez noc pociva vsaj ena limuzina. 

- 0 imenitnosti .lokala posebej kr.ici angle5ko ime ~saj ni po
membno, ee ga ne· znamo zanesljivo prav prebrati, vaino je, da ne 
vemo, kaj pomeni). 

- Nujno je 1:Udi povedati, da zupan opravlja v svojem -POZDU 
dela in naloge individualnega .poslovodnega organa. Kam bi pa opri
sli, ce bi bil predsedni'k skupscine kak knjigovodja ali celo tocaj iz 
tega POZDA? 

Veliko je 1orej vsebine v tern nasern stavku. Vendar nas v njern 
rnarsikaj moti: V kopici nepotrebnih besednih zvez in poja;snil zgu
bimo jasni namen :stavka, •preden ga preberemo do konca. 

Motijo nas tuje besede: volonter, profesionalno, Walley Inn, motel, 
funkcija, individualni. 

Motijo nas se novl, eeprav ie uveljavlj.eni in slovenski izrazi : 
predsednik skupscine obcine, POZD, zdru.Zevati delo, opravJjati dela 
in naloge, poslovodni organ ... 

Moti nas sarna dolZina stavka. Proti :k:oncu ze •pozabljamo, kaj smo 
prebrali v zacetku. 

Cankar je leta 1907 isto vsebino povedal narnrec takole: »NAPOTIL 
SE JE K zUPANU, KI JE BIL KRtMAR V DOLINI.« 

Res, da so se druzbene razmere v tern casu mocno spremenile -
na bolje, res je pa tudi, da se je nas jezik rnocno razvil - toda ne 
samo na bolje! 

Skoraj nobene stvari vee ne znamo poimenovati z eno besedo. 
FiZolu borno kmalu rekli: na preklo se ovijajOCa. grahasta stroenica 
s semeni, bobu podobnimi. Bobu pa: Pol metra visoka zelenjava s 
stroejem, v katerem eepijo ffiolu podobne letvice . . . 

Takole pribliino borno poskusali v naslednjih nekaj .stevilk:ah 
spregovariti 0 plevelu, ki se razrasta v nasih vsakdanjih papirjih. 

Na sestanku je. predst~vnik Spoznali borno, kako tratirno cas in opapir, kako razmetavamo 
TOZp PRODAJA pnspev~ infor- svoje delo, hkrati pa izgubljamo miselni stik z bralci, ce ga sploh 
~aClJO 0 trenutn~m stanJU na t_r· se kaj imamo. 
ztscu. ~ovedal Je • . da prod_aJa- Ob vsern tern niti ne pomislimo, da pomagamo kvariti svoj lastni 
up_a?-a m da prihaJ~O v tiste jezik, s tern pa »odmiramO« sebe kot Slovence. {;e smo za to, potem 
knt~cne 11?-esece, .ko Je pOV!praoSe- kar tako naprej! {;ez kakih sto let bodo po spisih na5ih vnukov brs
vanJe naJslabSe. V. TOZ.~ . _PO- kali samo se sivobradi cudaki. Razveselili se bodo vsakega veznika 
HISl::VO_ b?do vse sile vloZili za in ~redloga, zakaj vse druge besede bodo tuje ali pa cudno nove. 
povecanJe lZVOZa v tern casu. Srnisel stavcnih skrpucal bodo lahko razvozljali le se racunalniki -

V. zNIDARSIC oprostite - kornpjuterji. J. Praprotnik 

Svinja gorica dobiva novo podobo. Jese.ni bodo tam ze prvi stanovalci. 

·-· 
• • 0 -· • 
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Se precej nedoreCenega 
JAVNA RAZPRAVA 0 OSNUTKU ZAKONA 0 USMERJENEM IZO
BRAi:EVANJU NA BRESTU 

V vseh druibenih okoljih, se posebej pa v zdruienem delu se je 
nedavno iztekla javna razpr ava o osnutku zakona o usmerjenem 
izobraievanju. Nosilec javne razprave je bil sindikat, ki je usklaje
valec in zbiralec pripomb oziroma stalil:c o osnutku zakona. 

Osnovni namen j av.ne razprave s~upnosti za zaposlovanje. Kot 
je bill v tern, da se cimvee delav- svobodna d:r.uzba pa si zelimo, da 
cev in o bcanov seznani s predla- bi si med seboj porazdelili delo, 
ganim sistemom usmerjenega iz- ki ga trenutno imamo, p omeni, 
obraievanja ter oceni moinosti da bi se morala i udi vsa mladina 
in pripravljenost za prehod na odlocati za .druzbi potrebne po-
novi sistem. klice. 

JaVIIla razprava je billa v po- Naslednja pripornba se je _na-
sameznih temeljnih organizaci- nasala na mrclo sol in njenih 
jah razlicno organizir.ana, pac posledic. Ce bo.mo v Posto.jni 
glede na moznosti O'.liroma na zgradili srednjesolski center za 
navade v temeljnih orga.n.izaci- lesa-rstvo, kovinarstvo in blagov
jah. Se najbolje je potekala j av- ni promet, pomeni, da bomo 
na ra~prava v TOZD Masiva, kjer Cerknicani lesarji, Trboveljeani 
so d obili osnovne informacije r udarji, Jesenicarni zelezarji, Ljub-
vsi zaposleni delavci. ljancani ·pa upra.vni delavci. 

Os.novne cilje, ki jih na.kazuje Do zahtevnejsih .poklicev pa 
osnutek za.kona, so delavci ugod- bodo nasi otroci se teze prihajali 
no sprejeli. Naj jih ponovimo: - na primer poklici, ki sodijo 

1. odprava dualisticnega sol- v podrocje kulture. To vprasanje 
s-uva in zgradi.tev enovitega vzgoj- ni cisto nepomembno, ceprav ga 
no izobra:levaln ega sistema, v ka-

bodo ublaievali studen:tski in 
srednjesolsoki domovi, ki omogo
cajo 'Vlkljucevanje ·v sole iz odda
ljenih ikrajev Slovenije. Izgrad
nja domov .pa poteka sedaj in se 
ni zaJdjucena. 

Se vedno pa nismo spoznali, 
da je preobca21ba v usmerjeno 
izobra:levanje zadeva i druienega 
dela. Se vse premalo <:utimo .po
trebo po tesnejsem povezovanju 
zdruienega dela ~u.porabnikov) s 
solami (izvajalci). So.1s.Wo v nasi 
zavesti obstaja bolj ali manj dr
zavna zadeva in nanjo vsebinsko 
in s amouprav.p.o se ne posegamo. 
Odtod tudi pri·pomba, da so novi 
izobraievaln i sistem pripravili 
ljudje, ki zdruienega dela sploh 
ne poznajo oziroma ga od blizu 
se ovideli niso. 

Brez odl.ocilnejsega vpliva zdr u
zenega dela na p reobrazbo v us
meiJjeno izobraievanje in prila
gajanje :zrlruzenega deJa »rezul
tatom« usmerjenega izobra:leva
nja bo preobrazba zo1edela. 

F. Trusic 

terem bo izobra:levanje za delo, 
satmoupravljanje in iiv1jenje; 

2 . dvig splosno izobrazevalnc 
ravni vseh p rihodnjih generacij 
v skladu s prihodnjo »Uceco se 
dru~bo«; 

lz drugih lesarskih kolektivov 
3. prilagajanje izobrazeva1nih 

programov in obsega izobrazeva
nja ·sedan j im 1n p rihodnj im drui
benim •pot r ebam; 

4. us·klajevanje vzgojno izobra
zevalnega sistema v vsej driavi 
na osnovi enotne ·klasifikacijc 
pol<!licev. 

Odzimost v razpravah lje bila 
odvisna od interesov posameznih 
okolij. Se najbolje so jo 51prejeli 
d~Javci v .proizvodnji. Ti se nam
rec najbolj outijo osamljene. 
Mednje le redkokdaj zaide mlad 
clovek in pri delu tudi ostane. 
Novi sistem pa zagotavlja zgod
nejse usposabldanje za pokJ.ice. 
Za :preprosta dela je mozen .po
klic ze po prvem letu solanja, 
rnno:hcen IPa j e po drugem letu. 
I.zobraievalni proces poteka v 
soli in se dopoJnjuje v zdruie
nem delu. Ta.ko organiziran 
vzgojno izobraievalni proces 
nam bo zagotatVljal vecji priliv 
mladine na Bres t, predvsem pa 
na delo v -temeljne organitacije. 

Bil.o je :tudi nekaj kritiCnih pri
pomb, predvsem na svobodno 
izbitro poklica, lki je zapisana v 
usrt:avi in v dekla·racilji 0 clove
kovih pravicah, s prejeti na Hel
sinS.ki konfenmci. 

Osnutek zakana namrec pred
videva, da obseg izobra:levanja 
dolocijo u.porabni:ki in izvajalci 
v posebnih izobraievainih skup
nos t ih. Sedanje omejitve vpisa v 
posamezne vrste sol pomeni-jo 
usklajevanje obsega izobra:leva
nja s potrebami ~-ruzenega dela 
po ·poklicnih p rofilih. ce bi se 
mladina odlocala za poklice, ki 
jih ~ba ne pot'rebuje glede na 
sedanae in p·rihodnje potrebe, po
meni t o nesvobodo oziroma ob
vesnost za dm.tZbo kar zadeva fi
nanciranje, i.zobra:levanje, zdru
zevalllje sredsiev za nezaposlene, 
ce se bodo pojavili ,pred vrati 

Su~ilni kanal v TOZD POHISTVO 

ALPLES je odprl nov salon po
histva v Zeleznikib. V novi mo
derni zgradbi s o tudi poslovni 
prostori, racunalniSki center in 
foto atelje. V salonu pomagajo 
kupcem pri izbiri pohiStva trije 
arhitekti - svetovalci. Celotna 
nalozba je veljala blizu ipet mi
lijard starih d in arjev. Sedaj so 
tudi nekje sredi gradbenih del za 
novo toplarno. 

V STOLU -so se na pobudo sin
dikata dogovorili za tekmovanje 
med temeljnimi organizacijami 
za boljse gospodarjenje. Tekmo
vanjc obsega_ naslednje dejavno
sti: povecanje produ.ktivnosti de
la, zmanjsanje materialnih stro
skov, bolj.se izkoriscanje delov
nega casa, zmanjsanje bolniSkih 
izostankov, posopesena inovacij 
ska dej avnost, izbolj~anje disci
pline. Seveda so za vse te dejav
nosti izdelali tudi ustrezna me
rila. 

Tudi v INLESU si rprizadevajo 
za sirjenje lastne prodajne mreze 
na domacem -trlisou. Sedaj imajo 
po vsej ddavi devet svojih pro
dajnih enot, aprila p a ISO jo od
prli tudi v Novi ·Pazovi. V njih 
prodajo nad cetrtino celo tne SVO· 
je proizvodnje. Ob ko.ncu pretek
lega leta so zgradili nov obrat 
druibene prehrane (naloi:ba j e 
veljala prilbliino milijardo in pol 
starih dinarjev), letos .pa name
ravajo izgraditi novo kotlovnico. 

Ko so v LESNINI pregledali 
uspesnost poslovanja v prvem 
letosnjem •trimesecju, so ugoto
vili, da je bilo uspe~nej~e kot leto 
poprej, ceprav se pojavlja vrsta 
tezav. Predvsem je to vprasanje 
likvidnosti, ker za poveeani obseg 
poslovanja niso pridobili dovolj 
dolgorocnih virov, kratkorocna 
posojila pa so zelo draga. ·Precej 
lastnih sredstev so namenili za 
potrosniska posojila in za iplace
vanje izvoznih .premij, ki jih dr-

:lava regresira z vecmesecno za
mudo. 

Ob koncu maja so v JELOVI CI 
slovesno odprli nov obrat za lz. 
delavo monta:lnih his in obrat 
za izdelovanje termaton stekel. 
Zlasti od nove proizvodnje mon
tainih hiS si dosti obetajo na 
domacem triiScu, se .posebej pa 
pri izvoznih poslih. Precej teiav 
so imeli z dobaviteljem trans
portne opreme STT Trbovlje, za
to se je gradnja mocno zavlekla. 
Celotna nalozba je veljala okrog 
pet in pol milijarde starih dinar
jev. 

Maja je NOVOLES obiskala de
lovna skupina centralnega komi· 
teja Zveze komunistov Jugosla
vije, ·ki je imela nalogo, da na 
podlagi obiskov v delovnih ovga
nizacijah v Sloveniji prilpravi 
gradivo za sejo centralnega ko
miteja . . Beseda je tekla predvsem 
o dohodkovnih odnosih, -uresni
cevanju le-teh v praksi ter 0 po
lozaju in nalogah drutbenopoli· 
ticnih orgartizacij pri uresniceva
nju zakona o zdruzenem delu. 

V LIP Bled gradijo prlzidek 
pri dosedanji poslovni stavbi za 
potrebe delovne skupnosti sirup· 
nih sluzb. s to gradnjo zelijo 
zdr.utiti vse strokovne slu?,be na 
enem mestu in zagoto:viti njiho
va ucinkovitej-se in bolj usklaje
no delo. V njem bodo tudi pro
stori za racunalni-5ki terminal in 
ostalo racunalniSko opremo, je
dilnica oziroma delilnica toplega 
obroka, arhiv delovne organiza
cije in govorilnica za sprejeme 
poslovnih partnerjev. Ta nalotba 
bo veljala nekaj nad poldrugo 
milijardo starih dinarjev. 

MEBLO je nedavno dobil med
narodno nagrado za kvaliteto. Te 
nagrade .podeljuje Editorial Office 
iz Madrida, ·ki se ukvarja z izda
janjem strokovnih publikacij, v 
katerih obravnavajo posamezna 
po.drocja iz mednarodne trgovine. 
Poleg Mebla je letos dobilo enako 
priznanje se 157 podjetij iz 17 ev
rops·kih drzav. Nagcade podelju
jejo vsako leto, i.z Jugoslavije pa 
jo je doslej iprejelo 16 delovnih 
organizacij, od katerih je Meblo 
prvi s podrocja pohiS-tvene in
dustri.ie. 

V ELANU bodo med stiriteden
skim kolektivnim dopustom 
opravili najvecjo rekonstrukcijo 
doslej . Gre za raz5iritev in re
konstrukcijo prostorov za proiz
vodnjo smuci. Ta proizvodnja je 
namrec tako porasla (velik ipO· 
rast pa predvidevajo tudi v pri
hodnj em s.rednjerocnem obdob
ju), da dosedanji proizvodni pro
stori ne ustrezajo vee. 

BRESTOV OBZORNIK 
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,zLATI SPOJ« - NAJVEcJE PRIZNANJE NA SALONU POHISTVA 
V UUBLJANI 

Brest se je kot 'Proizvajalec kvalitetnega .pohistva tudi letos na tem 
specialiiZiranem sejmu predstavil z vrsto novih izdelkov, ki naj bi jih 
v prihodnjem letu vkljucili v proizvodni in prodajni iJlrogra.m. Raz
s tavljali smo rawcne kombinacije dnevnih sob, jedilnic in stilnih 
dnevnih sob. Obiskovalci salona so se za nase izdelke zelo zani.mali, 
ker smo se dejansko predstavili s popolnoma novim programom 
samo mi. 

Jugoslovanska zirija, ki so jo sestavljaH pr.iznani s trokovnjaki in 
arhitekti, je menila, da oblikovno, estets'ko, funkcionalno in kvali
tetno prednjaci predvsem program kombiniranih dnevnih sob in je
dilnic ABCD in odlocila, da ta program dobi prvo nagrado »ZLAT I 
SPOJ«. 

PROBLEMI POSLOVNE ORGANIZACIJE 
Nase podjetje bo smotrno organizirano, ce •bodo vsi njegovi deli, 

sluibe, skladno sodelovali pri uresnicitvi skupnega cilja. Zato roo
ramo posamezne sluzbe povezati tako, da obodo pri realiiZaciji poslov
ne politike skladno sodelovale. 

Hitra rast podjetja, zlasti po modernizaciji, zahteva sistematicno 
dopolnjevanje sedanj e organizacije, da bi u-stvarili sodobno, celovito 
in funkcionalno organizacijo. 0 funkcionalni organizaciji .govorimo 
takrat, ko so vse enote, sl.utbe, usklaj ene v celovit organizem. 

GARANCIJSKI LISTI 
Da bi zascitil odjemalca, je zvezni sekretariat za .gospodarstvo izdal 

odredbo o garancijskih listih. Vse pohistvo v prodaji na domacem 
triiScu mora obvezno imeti garancijo. Trfua inS.pekcija dosledno 
kaznuje vsa tista trgovska podjetja in proizvajalce, ki prodajajo 
pohiStvo orez ga.rancije. Kazni so p recej visoke. 

S SEMINARJA IBM 
Ker se j e tudi nase podjetje odlocilo, da bo podatke obdelovalo 

na mehanografskih s trojih, je ·treba takoj ·priceti s solanjem kadra, 
ki bo upravljal mehanografske stroje. Solanje je razdeljeno na sola
nje organizatorjev, solanje programerjev, solanje operaterja in SO· 
lanje luknjaCic in verificirk. Solanje bo razlicno dolgo za posamezne 
funkcije v mehanografskem centru. Najdalj se solajo or.ganizatorji 
in programerji, kar j e razumljivo, ·saj bodo ravno ti opravljali takrat, 
ko bo sis tem .Ze vpeljan, najbolj zahtevna dela v centru. 

NOVI KILOMETRI ASFALTNEGA TRAKU 
Delavci Cestnega podjetja Ljubljana so .priceli urejati ces.tisce med 

Blasko .polico in Loiem. S tezkimi •gradbenimi stroji st·ruiijo in 
ravnajo ces tiSce, na katero ze polagajo asfaltno p reprogo. Popravili 
in razsirili so tudi nekaj ostrih ovinkov, tako da bo cesta varnejsa. 
Kljub temu, da bo cesta asfaltirana in ovinki razsirjeni, pa bo hitrost 
voznje omejena na 60 km na uro. 

NOV PREBIVALE C NASIH VODA 
Sportni in ruristicni ribolov bo v vodah Ribiske drutine iz Cerk· 

nice kmalu postal zelo privlacen ne samo za domace ribice, temvec 
tudi za turiste in ribice od drugod. To privlacnost bo zvecal novi 
prebivalec voda v Rakovem Skocjanu in v .spodnje m toku cerkni
skega potoka, riba rdeceperka. Okrog t isoc teh rib je namrec ekipa 
cerkniskih r ibicev polovila v reki Pivki v Postojni in jih ;prenesla v 
omenjene vode. Te r~be se zelo hi·tro mnozijo, -se posebej pa je za 
s talne ribice zanimiva zato, ker zelo hitro zgraibi za trnek. 

Ta riba je torej .privlacna tudi za S>portni ribolov. Povedati a:no
ramo se to, da ni tezja od pol kilograma, poleg tega pa jo lahk:o 
lovimo v vsakem letnem casu, ne glede na ~licino in doliino. To 
pa je povsem novo za vse vode, k i jih upravlja Ribiska druzina v 
Cerknici. Vse ostale ribe imajo lovopust in doloceno dolzino za odlov, 
z izjemo klena. Poleg tega .pri -rdeceperki ni doloceno, koliko jih 
lahko ujamemo na dan. To je povsem od visno od spretnos·ti ribica 
ter njegove potrpe:Zljivosti in v&t:rajnosti. 

MESTNO NASEUE IN PREVZGOJA LJUDI 
Se zelo dobro se spominjam, ·kaksna je bila okolica, preden so 

podrli stare, dotrajane kmecke hise. Racunali smo, da se bo podoba 
Cerknice z novimi bloki moeno spremenila. Brest je na svoje stroske 
uredil zelenice in zasadil okrasno gnmicje in drevje. Res je, da se ni 
vse do kraja urejeno, res iJla je tudi, da n iti na t isto, kar je urejeno, 
ne znamo paziti. Ko opazujes, kako brezcutno se ljudje sprehajajo 
cez zelenice, se n ehote spomniS na prebivalce vecjih mest , ki .pazijo 
na vsako travico posebej, da je ne bi .poskodovali. Ce sami ne znamo 
paziti na naravne Jepote, kako naj to zahtevamo od mladine in otrok? 
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~RESTOV OBZORNIK 

Avto-molo drustvo Cerknica je s svojimi predavatelji in z devetimi 
instruktorji na treh tecajih usposobilo za voznike motornih vozil 
v za.dnjih petih mcsecih kar 141 obcanov in obcank. 

Drustvo je uspelo, da kandidati za voznike opravito teoreticni del 
izpita v Cerknici, prakticni del pa v Postojni. Tecaj organizirajo 
takoj, ko se prigiasi vsaj 35 kandidatov. Take tecaje ima drustvo 
tudi pri svojih sekc;jah v Starem trgu in v Novi vasi. 

• 
Buffet na avtobusni postaji nasega malega mesta je po nekaterih 

ugotovitvah najbolj obiskana taksna ustanova. Vedno je dovolj pot
nikov, rednih obiskovalcev in abonentov kuhinje. 

Ta mnozicni obisk izkoriscajo posamezniki tako, da na okna in 
celo na zidove lepijo najrazlicnejse lepake, ki kvao:ijo videz sicer lepe 
avtobusne postaje. Taksen postaja tudi vhod v stavbo skupnih -dejav
nosti BRESTA. 

* 
Pogosto je slisati, da mestani nasega malega mesta v glavnem 

nakupujejo v Ljubljani. Iz kratkega pogovora v blagovnici pa je skle
pati, da ni tako. Ta osrednja blagovna hga je imela v maju cez tristo 
starih milijonov prometa. Od tega odpade samo na konfekcijo cez 
sto milijonov. V promet gre predvsem 'perilo. Ce hi imeli na izbiro 
tudi mosko kon[ekcijo, bi bil promet se vecji. 

Zanimiv primer je s trgovino z zeleznino, .ko so pred ·kratkim pro
dali 350 prirocnili uyozenih sekiric kar v dobre pol ure. Misliti je, da 
je nase mescane zajela nekaksna sekiromanija. 

Omcniti se velja, da so v blagovnici -uvedli non-stop postrezbo od 
7. do 19. ure, da bi kar najbolj ustregli potrosnikom, dokler ne bo 
zacela poslovati veleblagovnica, ki je v gradnji in od katere si obcani 
veliko obetajo. 

V RibiSkem kotu je vedno razgibano in veselo 

Verno, da so delavci z visjimi osebnimi dohodki dodatno prispe
vali za frtv~ potresa v Crni gori se po en enodnevni zasluiek. 

Pri tej zadevi pa se je razkrilo, da zaslufi nekdo izmed ~ih 
sodelavcev kar nekaj nad sedem milijonov starih dinarjev na dan. 
Zal tega tudi sam ni vedel, ampak samo na~ racunalnik ... 

AZPIS 
Skup~cina obcine Cerknica razpisuje za solsko leto 1979/80 

stipendijo za poklic dipl. organizator za SLO. 
Kandidati naj vloge (prijava za ~tipendiranje - obr. DZS 

1,65) posljejo na.svet delovne skupnosti uprave skupsCine Cerk
nica. 

Stipendija ni objavljena v skupnem razpisu stlpendij za sol
sko leta 1?79/80, ker je bila odobrena naknadno. 

Skup~cina obcine Cerknica 
Oddelek za splo~ne zadeve 

in obco upravo 
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Kultura v delovni organizaciji 
Predsednik zveze kulturnih organizacij Slovenije Joze Humar je 

za posamezne organe zve:r-e, pa tudi za obravnavo v druibenopolitic
nih organlzacijah pripravil zelo izcrpno in kriticno gradivo o vpra
sanjih ljubiteljske kulturne dejavnosti in 0 njenem mestu v nasem 
kulturnem zivljenju. 

Objavljamo krajsi izvlecek iz tega gradiva, ki govori o kulturi v 
delovnih organizacijah; predvsem zato, da bi se tudi zamislill, kako 
je z organiziranjem kultun1ega :Zivljenja na Brestu. 

KULTURA DELAVCEVEGA bodne menjave dela, kadar gre 
DELOVNEGA OKOLJA. ELE· torej za primerno ovrednoteno 
MENTI KULTURE IN UMETNO- in po ipristojni poti opredeljeno 
STI V NJEGOVEM DELOVNEM zadovoljevanje (tudi) interesov 
CASU. PONUDBA KULTURNIH delavcev pokroviteljske delovne 
DOGODKOV, MOZNOSTI IN organizacije. 
VZPODBUDE ZA DELAVCEVO 
UUBITEUSKO DELOVANJE. 
KULTURNO-UMETNISKE OBE
LE:ZBE DELOVNIH IN DRUGIH 
PRAZNIKOV ... 

Na pogosto napacno pojmova
nje takih potez opozarjajo tudi 
zahvaljevanja podjetju ali orga
nu (na pnmer individualnemu 
poslovodnemu), kot da gre za nji
hova dobrodusno i.rtev, ne pa za 
odlocitev delavcev o tem, da vlo
ze del drufbenih sredstev v druz
beno koristno kulturno delo. 

(Ko se v mnogih organizacijah 
vendarle prizadevajo razviti kul
turno vzdusje, se ta prizadevanja 
pogosto zacno. a tudi ze koncajo 

s tern, da delovna organizacija 
prevzame doloceno ~tevilo kart 
za predstavo ali koncert in jih 
razpeca med delavci. Nezadost
nost take kulturne akcije je na 
d!ani: gre bolj za ukrep iz 'PO
trosniske miselnosti kot pa za 
resnicno, vsestransko primerno 
posredovanje kulturnega sveta 
delovnemu cloveku). 

Ko se zavzemamo za .kulturo 
v delavcevem delovnem (in praz
nicnem) -Casu in okolju, pa tudi 
zunaj njega, zaradi tega, 'ker ·kul
tura pomaga delavca osvobajati 
od dela, ;ker osmislja njegovo 
zivljenje in prizadevanja, pa ve
lja opozoriti se na sirsi druilbeni 
pogled na stvar: sarno kultumo 
osvescena de!egatska osnova bo 
v sistemu samoupravnih interes
nih skupnosti po svojih delega
tih v uporabngkem zboru znala 
in mogla kvalitetno odlocati o 
vprasanjih kulture in o umetno
sti. Ocena sedanjih delegatskih 
dejavnosti v kulturnih skupno
stih pri nas na to zivo opozarja. 

v nacelu seveda ze dolgo idej
no ni vee sporno, da socii kultura 
med sredstva, ki spreminjajo de
lavca iz suZ.nja delu v gospo
darja osvobojenega dela. Od tod 
.ie v politicnih sklepih sindikatov 
(.posebej sklepi republiskega sve
ta sindikatov februarja 1976) jas
na opredelitev, da je prebujanje 
kulturnih potreb in prip.ravljanje 
moznosti ter .priloznosti za njiho
va zadovoljevanje tudi neposred· 
na stvar delovnih kolektivov; ob
vez"a sestavina programa razvo
ja delovnih organizacij; podrocje 
politicnega deJa sindikatov; raz. 
log za svobodno menjavo dela z 
izvajalci na kulturnem obmocju 
neposredno ali v krajevnih skup
nostih. Tudi akcija »Clovek -
delo - kultura« je posegla pred
vsem nato podrocje. 

Iz sosednjih kolektivov 

Toda vecina delovnih organi
zacij se zmeraj ne programira 
svojega kulturnega zivljenja, ne 
uP:otavlja svojih lastnih kultur
nih potreb, ne skrbi za njihovo 
zadovoljevanje. Vecina delovnih 
organizacij je se brez organiza
torjev kulturnega zivljenja. Mno
ge sindikalne organizacije ocitno 
se niso prepricane, da je kultur
no zivljenje delavcev in delovnih 
kolektivov tudi stvar njihove 'PO
liticne akcije. Med akcijo »Clovek 
- delo - kultura« so se mnoge 
osnovne organizacije zveze ko
munistov le ozrle okrog sebe po 
kakdnih koli znarnenjih kultur
ne~a zivljenja kot na nekaj ne
vajenega, jih zaznale- in konec, 
ceprav je bil poglavitni namen 
akcije, da pripravi osnovne or
ganizacije k trajnemu in ustvar
_ialnemu vzpodbujanju in usmer
janju kulturnih hotenj delavcev. 

Marsikatera delovna organiza
cija p rispeva za dejavnosti kul
turnih ansamblov in drustev, kul
turnih ustanov, za posamezne ak
cije, toda ne zaradi -Iastnih spo
znanih (ali celo programsko pre.d
videnih) potreb delavcev te delov
ne organizacije, tudi ne na teme
lju preudarka o tehtnosti in pri
mernosti namena s stalisca -k:ul
turnih int eresov delavcev, tern
vee iz razlicnih drugih razlogov. 
V modo prihaja pokroviteljstvo, 
ki vzbuja videz pomembne uvi
devnosti in naklonjenosti do kul
ture, ker pa gre za druzbena 
sredstva, ima tako dejanje pravo 
druibeno tezo le takrat, kadar 
ima vsaj temeljne poteze svo-

GRADISCE IMA NOVO TRGO
VINO V PREZIDU 

V skladu z razvojnimi predvi
devanji srednjerocnega obrlobja 
je cerknisko GRADISCE 22. juni
ja odprlo novo trgovsko poslo
valnico z gradbenimi materiali v 
Prezidu. 

v njej bo moe dobiti poleg 
vseh gradbenih materialov tudi 
izolaci}ske in instalacij-ske ma
tcriale, keramicne izdelke ter mi
zarske izdelke, potrebne pri 
gradnji razlicnih objektov. 

. Kot so pouda'I'ili pre.dstavniki 
druzbenopoliticnih organizacij in 
skupnosti cabranske ter cer-kni
ske obCine, .ki jih je b ilo dosti 
prisotnih, je to vclika pridobitev 
zlasti za prebivalce Gorskega Ko
torja, pa tudi za obcane v ha
jevni skupnosti Laska dolina. 

Ne nazadnje se s tern dejanjem 
podirajo obcinske in republiske 
meje, kM je simbol nase druZ
bene usmeritve nasploh. 

V Kovinoplastikl Loz so imeli 
v junij.u skromno, a 'pomembno 
svecanos·t. Po s-tirih •letih uspes
nega delovanja za zakljucila 5ola
nje se ena skupina slu§ateljev 
dislociranega oddelka telmiske 
~ole za strojno stroko iz Ljub
ljane. 

Skupina sedemnajstih slusate· 
ljev - delavcev Kovinoplastike 
- je v juniju priS!la do zakljuc
nega izpita. K diplomi se je 
pri.jwilo stir1najst kandidatov, 
diploma jih je uspesno opravilo 
enaj·st, medtem ko jo bodo os<tali 
oprav:rojali v jesenskem roku. 

Skromne svecamos ti v Kovino
plastiki so se poleg d iplomantov 
- s i'rojnih tehnikov udelezili se 
predstavniki samoupravnih orga
nov, druzbenoli.tianih organizacij 
in vodstva delovne organi-zacije 
ter sole. 

Va]a clvllne zalcite v Loskl dollni 
24. junija je bila v S-tarem trgu 

v pocastitev dneva civilne za:Sci
te proslava in slavnostna seja 
krajevne skupnosti skupaj s sta
bom civilne zascite Laska dolina. 

Predstavn1k sveta ·krajevne 
skupnosti Franc JEsELNIK je po 
otvoritvi pozdravil vse prisotne 
in ipredstavnike druibenopolitic
nih organizacij in skupnosti. 

0 organizaciji, delovanju in o 
razvoju civilne zasci-te v tej kra
jevni skupnosti je izcrpno pore
cal njen poveljnik Dman PLAZ. 
Civilna zascita je d.obTo organizi
rana in pripravljena, vendar so 
se pomanj'kljivosti, pa bo treba 
se naprej prizadevno delati na 
tern podroeju. 

Na seji so bila podeljena tudi 
priznanja in znacke civilne za
scite zasluznim clanom . 

Po koncani seji je predsednik 
krajevne skupnosti sporocil pri-

sotnim clanom civilne zascite, da 
se bo pricela prakticna vaja. Na 
njej so sodelovali: stab civilne za
scite Loska dolina in njeni clani, 
enote RBK, enote ;tehnieno-r ese
valne sluzbe, gasilska enota Ko
vinoplastike, ekipe prve zdravni
ske pomoci -krajevne skupnosti, 
Zagalnice, Gabra in ucenci osnov
ne sole Stari <trg. 

Stab je zastavil taktieno pred
postavko vaje, v katero je bilo 
vkljueeno vse clanstvo civilne za
sCite, kar predstavlja desetino 
vsega -prebivalstva krajevne 
skupnosti. 

Vaja je lepo uspela; v njej sta 
se se enk-rat pokazali zavest in 
volja krajanov na podrocju ci
vilne zascite in druzbene samo
zascite. 

M. S~ec 

Mladinci v KOVINDU so se od
locili, da tudi letos nadaljujejo z 
udarni~kim delom. Za zacetek bo
do izkopali kana! za vodovod v 
dolzini 50 metrov. 

V Kovindu smo lani opravili 
1500 udarniSkih ur, se pravi, vsak 
clan kolektiva 16 delovnih ur. 
Opravili smo dela, za katera smo 
menili, da jih bomo sarni kon
cali hitreje in ceneje. Uredili in 
preselili smo skladiSca, podrli in 
odstranili strope v starem de1u 
proizvodnih prostorov in po
dobno . 

DeJa pri !ani zaceti nalozbi za 
i:cboljsanje delovnih prostorov 
gredo h kraju. 

zelje so velike, denarja je ma' 
lo, zato j e :cgled mladih, da na
daljujejo z udarniskim delom 
vreden pohvale. 

Dblskall smo Alples 
ze dolgo so si delavci v TOZD 

POHISTVO zeleli, da bi nekoliko 
oziveli staro tradicijo, obiske so
rodnih kolektivov. Zato smo se 
dogovorili za obisk v Alplesu. Za 
to s-mo se odlocili predvsem iz 
dveh razlogov: zaradi podobne 
p roizvodnje in ne nazadnie zara
di njihovega uspesnega gospodar
jenja. 

In taka smo z dvema avtobu
soma odpotovali na prelepo Go
renjsko. Pred tovarno so nas ca
kali -sindikalni predstavniki in 
direktor tovarne. Po kraj~em 
razgovoru smo se napotili na 
ogled tovarne. Zal ni delala s 
polno kapaciteto, bila je pac so
beta. Torej nekaj podobnega :kot 
pri nas: v soboto smo raje doma. 

Kljub temu smo si lahko ogle
dali njihovo proizvodnjo, ki je 
vee ali manj podobna nasi. Mi
mogrede s-mo se ustavili tudi pri 
delavcih na delovnih mestih in 
ze je stekla beseda o delu. Po
gover je bil prijateljski; kako 
tudi ne bi bil, saj opravljamo 
enaka ali sorodna dela. 

Po ogledu tovarne smo se mal
ce okrepcali v njihovi okrepce
valnici, nato pa je stekel pogo
vor 0 njihovih in nasih tezavah 
oziroma u spehih. 

Direktor je na kratko orisal 
razvoj n jihove tovarne. Nato so 
sledila vprasanja o vseh vprasa
njih, ki zadevajo pohistveno in
dustrijo. Najvec je tekl.a beseda 
o osebnih dohod.kih in o organi
zaciji proizvodnje. Moram po
udariti, da imajo sistem nagra
jevanja bolj urejen kot mi in da 
dosegajo visje osebne dohodke. 
To -pa predvsem zato, ker so po
sarnezna delovna opravila nepo
sredno vezana na re:oultate dela v 
posarneznem oddelku. Bese.da je 
tekla tudi o izkoriscanju delovne
ga casa in kot je bilo videti, ga 
bolj smotrno izra:bijo kot mi. 

v. Znidarsic 

_....--~ - · ----~ - --- - · 
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est ze spet 
Se&tiC) najviSii 

Vsekakor je Ietosnja Brestova zmaga na jubilejni prlreditvi ~e po
sebej dragocena, saj je dopolnila izredno bilanco: to je btla namree 
7.e SESTA zmaga v desetih nastopih. 

Brestu - teziti moramo za cim
vecjo mnoZienostjo in oponu&ti 
delavcem moznost, da se ukvar
jajo S spOI'tOm in rekreacijo V 
cim vee pan.ogah. Med letom pa 
bo potrebno organizirati tudi 
cimvec tekmovanj med Bresto
vimi ·in z drugimi temeljnimi 
or.ganizadj ami. 

NOGOMETASI SPET NA VRHU IZREDEN USPEH BALINARJEV 

Po lanskem delnem neuiSipehu 
so se Brestovi nogometasi z 
borbeno in dopadlji:vo igro spet 
·povz.peli v sam vrh te atraktivne 
panoge. Vrstni red (42 eldp): 1. 
LIP Sl. Konjice .. . 3.-4. BREST. 

KEGLJACI SOLIDNI 

Po dveh zaporednih zmagah na 
lesariadah smo od njih pricako
vali nekoli-ko vee, vendar pa so se 
ocitno premalo pripravljali na 
borbene igre. Vrstni red (43 
ekip): 1. LIK Kocevje 262 . .. 
6. BREST 250. 

KEGLJAVKE KOT LANI 

Zanje velja podobna ugotovi
tev kot za kegljace, vendar so 
zadrzale lansko uvrstitev, ki pa 
bi hila ob vecji zbranosti ·lahko 
znatno boljsa. Vrstni red (27 
eldp): 1. Meblo 202, •.. 5. BREST 
173. 

ZANESUIVI STRELCI 

Strelci so kot vsako leto t<udi 
letos v vrhu s pribliZ:no enakim 
stevilom krogov kot !ani. Zares 
nas nikoli ne razocarajo. 

Vrstni red (35 ekip): 1. Stol 
842, .. . 6. BREST 819. 

SREBRNE STRELKE 

Strelke so letos se za stopnico 
viSe kot lani, saj so na·streljale 
tudi zna too vee krogov. 

Vrstni red (25 eldp): 1. LIP Sl. 
Konjice 487, 2. BREST 464. 

MOSKI NAMIZNI TENIS 
EDINO RAZOCARANJE 

Sarno v tej panogi so hili :Ike 
stovci zrtev Z:rebanja in tekmo
valnega sistema na izpadanje; 
zdrsnili so ze ob prvem 'koraku 
in izpadli. Vrstni red (27 eldp) 
1. Lesnina,... 17.-27. BREST. 

NAMIZNI TENIS (1:ENSKE) 
-BRON 

Tudi igralke namiznega tenisa 
so ostale v vrhu in ponovile do
sedanje uvrstitve. 

Vrstni red (16 eldp): 1. GG 
Breztce, . .. 3.-4. BREST. 

ODBOJKARJI RAHEL NAPRE
DEK 

Odboj"karji so ze po prvi zma
gi naleteli na Ianskega in letos
njega zmagovalca in !kaj vee kot 
poraza ni bilo pricakovati. 

Vrstnl red (23 eldp) 1. GG 
Bled, ... 9.- 16. BREST. 

ODBOJKARICE - LEP SKOK 

Zaradi skrbnejsih priprav je 
hila tudi igra znatno boljsa kot 
pretekla leta in vrnile so se k 
vrhu. 

Vrstnl red (12 ekip): 1. Lesni· 
na, ... 3.-4. BREST. 

SAHISTI SESTI 

Tudi sahisti so ·v primerjavi s 
prejsnjimi leti napravili velik 
korak naprej in bili v hudi kon
kurenci odlicni sesti {lani -trinaj
sti). Vrstni red (27 ekip): 1. Stol, 
... 6. BREST. 

SAHISTKE KOT LANI 

Sahis tke nas kljub slabSi kon
kurenci vedno razveselijo. To
krat so bile ze tretjic zapored 
drug e. 

Vrstni red (10 eldp): 1. Lesna, 
. •. 2. BREST. 

Po odliCni igri i.n dveh zavid· 
ljivih zmagah so nas borbeni ha
linarji zares prijetno presenetili. 
Nedvomno je to posledica vztraj
nega dela. Vrstni red (21 eldp): 
1. Meblo, .. . 3.-4. BREST. 

PLAV ALCI - NAJVECJE PRE
SENECENJE 

Plavanje je bila povsem nova 
tekmovalna panoga in je bilo ·ra
zumljivo, da so prijavili samo 
tisti kolektivi, ki imajo na voljo 
bazene. Od Brestovcev (klju!b na
semu jezeru) res ni bilo kaj do
sti pricakovati. Zato se lahko nji
hovih uvrstitev se toliko bolj ve
selimo. 

Vrstni red (14 ekip): 1.Novoles, 
•.• 6. BREST. 

PLAV ALKE SE USPESNEJSE 

Isto velja tudi za plavalike, ki 
so bi·le v nekoliko .slabSi konku
renci se bolje uvrscene. Zares ce
stitamo! 

Vrstni red (10 eldp): 1. Novoles, 
... 4. BREST. 

KDO JE ZMAGOV ALEC? 

Bolj, ko se je tekmovanje iz. 
tekalo, bolj je .postajalo oCitno, 
da gre ob porocilih s tekmova· 
lise iskati zmagovalca le med 
Meblom in Brestom, saj so eldipe 
drugih kolektivov zablestele le v 
nekaj panogah. 

Mebl.ovci so na osnovi svojih 
neuradnih izracunov ze zaceli 
slaviti novo zma.go. Uradna !l"az
glasitev izidov pa je to zmago
slavje nekoliko utiSala in povzro
cila novo, se bolj bucno in pri
srcno - med Brestovci. 

Prijetnega in razposajenega 
vzdusja kar ni hotel.o bi:ti konca 
- ne na plesu v lepi sportni dvo
rani ne na poti domov, ki se je 
nekaterim kar precej potegnila. 

IZENACENOST - POGOJ ZA 
USPEH 

Poudarili smo ze, da -tici kljuc 
Brestove ze seste zmage v ize
nacenosti vseh njegovih ekiip. Sa
rno v letih, ko so bile nekatere 
panoge zanemarjene, je bila uvr
stitev slabSa. 

To kafe tudi na pravilno 
usmeritev sportne rekreacije na 

DOBRA ORGANIZACIJA 

Prirediteljema - Novolesu in 
GG Novo mesto - wre za uspelo 
organizacijo vse priznanje. Ob 
novem sistemu tekmovanja jima 
je uspelo celotne igre izpeljati v 
enem dnevu, cel?rav so hila tek
movalisca preceJ razsuta po me
stu in okolici, kar pa je ob to
likem stevilu tekmovalcev razum
ljivo in nujno. 

Posebej pa je treba poudariti, 
da se je letos v lesariado znova 
vtkal pridih prisrenega prijatelj
s:kega Slrecanja slovenskih lesar
jev in gozdarJev. To pa hi morali 
gradi-ti tudi v prihodnje. Novo
mescani •SO pokazali, da je tO S 
prizadevnim organizacijskim de
lorn in prisrcnostjo mogoce, ne 
da bi hili stroski organizacije 
kaj visji. 

0 tern pa bo treba razmiSljati 
tudi ob pr1pravah in dogovorih 
za prihodnjo- enajsto Iesariado. 

SKUPNA UVRSTITEV 

1. BREST 
2. Meblo 
3. Jelovica 
4.-5. Maries 

Lesna 
6. Elan 
7. Stol 
8. Novoles 
9. LIP St. Konjice 

10. Javor 
11. GG Novo mesto 
12. GG Postojna 
13. KLI Logatec 
14. GG Bled 
15. Lesonit 
16. S'lovenijales-trgov. 
17. L.IP Bled 
18. Lesnina 
19. Alples 
20.-21. Llko 

Glin 
22. Lipa 
23. Savinja 

B. Levee 

LES tocke 
265,5 
259 
226 
224 
224 
214 
197,5 
196,5 
175 
161 
159,5 
148 
147,5 
147 
140 
138,5 
121,5 
120 
109 
108 
108 
105,5 
100,5 
93 
92,5 
ltd. 

(Sodelovalo je 49 delovnlh orga· 
nizacij s 333 eklpaml) 

24. Oprema 
25. lnles 

FILM I V JULIJU 
1. 7. ob 16. uri - ameri-Ski pustolovski film KORA:KAJ ALI UMRI. 
1. 7. ob 20. uri - ameriSka kriminalka V VRTINCU VESTI. 
2. 1. ob 20. uri- jugoslovanski vojni film -BOJ ZA JUZNO PROGO. 
4. 7. ob 16. in 20. uri - ameriSki vojni ·film MOC ORLOV. 
5. 7. ob 20. uri - ameriSki pustolovski film SOS IZ BOINGA 747. 
7. 7. ob 20. uri in 8. 7. ob 16. uri- ameri.Ski gla·sbeni film VROCICA 

SOBOTNE NOCI. 
8. 7. ob 20. uri - nemski eroticni film GRSKE SMOKVICE. 
9. 7. ob 20. uri- ameriska kriminalka ZBOGOM IN KONCANO. 

12. 1. ob 20. uri - amerislci pustolovski film BOBBY DRYFBLD. 
14. 7. ab 20. uri in 15. 7. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film 

LJUDJE, IZGUBU.BNI V CASU. 
15. 7. ob 20. uri - ameri(;ca kriminalka DRUGA STRAN POLNOCI. 
16. 7. ob 20. uri - francoska kriminalka MACKA JE VIDELA MO

RI:LCA. 
19. 7. ob 20. uri - italijanska koruedija BELL PASSE - MOJA 'l.A

LOST. 
21. 7. ob 16. in 20. uri- ameriski karate film BRUCE LEE, POGRE

SAMO TE. 
22. 7. ob 16. in 20. uri - ameriSki pustolovski film KRIKI NA HU-

DICA. 
23. 7. ob 20. uri- ameriska drama POROCNO POTOVANJE 
26. 7. ob 20. uri - francoska drama TA MRACNI PREDMET .'l.ELJA. 
28. 7. ob 20. uri in 29. 1. ob 16. uri - ameriski pustolovski film 

PLACILO ZA STRAH. 
29. 1. ob 20. uri- ameriska drama DEKLE ZA SLOVO. 
30. 7. ob 20. uri - ameri~ka drama NAJVECJI LJUBIMEC NA 

SVETU . 

BRESTOV OB~ORNIK 

""" Ill z ocm1 
naSe 

kam re 

Komu je pravzaprav potreben ta »prastari« napis? 

Delavske sportne • 1gre 
Vecji del obcinskih delavskih 

sportnih iger je btl pred poletjem 
koncan. 0 rezultatih v nekaterlh 
sportnih panogah smo ze poro
Call, o preostalih pa porocamo 
tokrat. 

Kegljanje - moski 

1. Kovinoplastika Loz 
2. Kartonaia 
3. Brest IP 
4. Gozdna 
5. GtadiSce 
6. Brest TIP 
7. Brest SD 
8. Gostinstvo 
9. Obcina 

10. Brest TPC 
11. Brest Jelka 
12. Kovind 
13. Avtomontafa 
Izven konkurence 
6. Upokojenci 

10. Elektro 
Kegljanje - zenske 
1. Brest SD 
2. Gostinstvo 
3. Brest TIP 

Namizni tenis - moski 
1. Brest IP 
2. Kovino.plastika 
3. Gozdna I. 
4. Gozdna II. 

Nail upokojenei 
31. maja je odsla iz TOZD MA

SIVA Martinjak v pokoj nasa 
dolgoletna delavka IVANA 
SKULJ iz Grahovega. 

Pri nas je bila zaposlena od 1. 
januarja 1961. leta. Delala je -na 
razlicnih o.pravilih in nalogah v 
povrsinskih oddelkih tova:rne. V 
pokoj je od~la iz opravlianja del 
in nalog roeno brusenje IZdeLkov. 

Delovni kolektiv se ji zahvalju
je za njeno ustvarjalno delo in 
ji zeli se mnogo zdravih let. 

BRESTOV OBZORNIK - g!asUo delovne 
lkupno1d Brest Cerknlca n. sol. o. Glavnl 
Ill qovornl urednlk Bolo LEVEC. Ureja 
urecln!Jkl odbor: Pranjo GAGUI.A. Vojko 
HARMEL, Bolo LEVEC, Danllo MLINAR, 
Leopold OBLAK, Janez OPEKA, Andrej 
SEGA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN, 
1:enl ZEMUAK In Viktor 1:NIDARSI~. 

Foto: Jof.e SKRLI. Tlska :telem!Jka tl· 
skarna v LJubljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glasilo sodi med prolzvodc iz 7. t~lte 
prvep odstavka 36. l!lena zakona o obdav
¢evanJu proizvodov in storitev v prometu. 
za ltatere se ne plal!uje te:meljni davelt od 
prometa proizvodov (mn~e selr:retarlata 
za infonnlranje izvrlnega sveta SR Stove· 
uije lt. 421·1172 z dlle 24. oktobra 1!174). 

Namizni tenis - zenske 
1. Brest I. 
2. Brest III. 
3. Kovinoplas-tika Loz 

Nogomet 
1. Brest TPC 
2. Gozdna 
3. Brest TIP 
4. Kovinoplastika II. 
5. Ko-vinoplastika I. 
6. Brest TOP 
7. Gradisce 
8. Brest TLI - TPS 
Vlecenje vrvi 
l. Kovinoplastika 
2. Brest 

Balinanje 
1. Brest 
2. Gozdna 
3. Gradisce 

Odbojka - moski 
1. Kovinoplastika 
2. Brest 
Odbojka - zenske 
1. Brest IP 
2. Brest SD 
V dosedanjem tekmovanju je 

nastapilo okoli 300 moskih in 46 
zensk. Najvec jih je nastopalo v 
kegljanju (127 mosldh in 17 
zensk), v nogometu (69), kosarki 
(64) in v streljanju. 

Izmed delovnih organizacij 
prednjaCJ BREST (125 mo5kih in 
35 zensk) pred Kovinopla:stiko 
(62 te.kmovalcev), GradiScem 
(24) in Gozdarstvom (23). 

Sklenjeno je b ilo, da bodo 
uvedli novo panogo - kros za 
moske in zenske, .ki bo sep.tem
bra v Loski dolini. 

Jeseni •bodo se tekmovanja za 
posameznike v sahu, s treljanju, 
kegljanju, balinanju in namiz
nem tenisu za moske in zenske. 
Porocali bomo tudi o teh izidih. 

F. Gornik 

V spornin 
16. junija letos smo na zadnjo 

pot pospremlli nekdanjega sode· 
lavca tovarisa Franca VIRTA iz 
Loia. 

V na.Si temeljni organizaciji je 
btl zaposlen od leta 1945 pa do 
upokojitve leta 1959. 

Vsi, ki smo ga pomall, vemo, 
da je bll skromen, vesten in pri
zadeven delavec ter dober tova
rU. Takega kot je bU, se ga ho
mo vedno spominjali. 

Delovna skupnost 
TOZD 1:agalnica 

Stari trg 

·--··--------------------


