. , . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ----'-·-··5TEVILKA 158
LETO XIV
28. NOVEMBER 1980

brestov

•

NaSih prihodnjih pet let
v ostale temeljne organizacije.
Nekoliko sirse smo opredelill
nalozhe zaradi ohrazlozitve o prcstrukturiranju Bresta, kajti tcmelji plana niso le nalozbe. 0 priTernelji plana so osnovni nacrtovalni dokurnent in ga delavci zato hodnji proizvodnji smo si delno
spr~je~ajo z refere~dumorn. Ternelji plana ~'?rajo biti skupek raz.
sliko ze ustvarili, zato naj povelicnih mteresov, od mteresa delavca v ternelJm organizaciji do inte- mo samo to, da mora proizvodnja
resa delavca·obcana v samoupravni interesni skupnosti, krajevni pohistva naraseati samo v skladu
skupnosti ter v sirsi druZbenopoliticni skupnosti. Vsi ti interesi so s produktivnostjo dela - to jc
bill usklajevani prek samoupravnih sporazurnov o temeljih plana o okoli 3 odstotke letno. Bistveno
katerih smo ze pisali v na5em glasilu.
'
pa se povecuje proizvodnja ognje·
odpornih plosc, ki hi se z uvedho
Tezko je p~sati ~ terneljih plana za vse terneljne organizacije, saj
se rned seboJ razlikujejo glede na posebnosti posarnezne terneljne dodatne izmene povecale na
organizacije pa tudi faza usklajevanja se ni zakljucena. Zato bi v tern okoli 500.000 kvadratnih metro"·
sestavku opredelili predvsern tiste elernente ki so se rned samo- letno.
upravnirn sporazumevanjern sprernenili ali d~polnili.
Glede pridobivanja in razporejanja dohodka je predvideno. da
Najprej bi ornenili, da je do- ker finalizacija ognjeodpor- bi porabljena sredstva nara$cala
sezen nov korak pri opredeljeva- nih plosc ternelji na narocllih, do 0,5 indeksne tocke pocasneje
nju prestrukturiranja Bresta. Ne delei pohistva se vedno omogocu od rasti celotnega prihodka. To
le, da se koncept prestrukturira- normalno proizvodnjo tudi v ho zahtevalo dodatne napore in
ukrepe v temeljnih organizacijalt
nja vkljucuje v razvojne usrnerit- casu rnanjsih narocil,
na podrocju varcevanja z reorove v Sloveniji, ternvec bo tudi
- stevllo zaposlenih ostaja ne· materlali in energijo. V delitvi
banka podpirala samo projekte, sprernenjeno.
dohodka je potrehno zagotoviti
ki bodo zagotavljali preusmeritev
nase proizvodne strukture.
Med rnanjsimi sprernernbami, taksna razmerja, da hodo pocasneje narascale vse ohlike porahe
Zato je tudi v TOZD Zagalnica ki so dane v temeljih plana, bJ in hitre.ie sredstva za razsiritev
omenlli
momost
postopnega
predvidena nova rnomost proizmaterialne podlage dela. Zato je
vodnje opainih plosc. S tern se zmanjsevanja proizvodnje kar- tudi porast skladov vecji. s tern
zniZuje delei pohistva v Brestu tonske embala:le, ki pa je mogoce da temelji plana opredelijo tudi
in povecuje predvsern proizvod- samo ob pogoju, ce organizacije uporaho skladov.
s podrocja taksne proizvodnje
nja za izvoz.
Tudi v naslednjem srednjeroi:Izrednega pornena je tudi opre- omogocijo sredstva za drugacno
delitev razvoja v TOZD Jelka. proizvodnjo. Momost se ka:le v nem ohdohju ho potrehno posveMedtern, ko je bil v prejsnjih razvoju tesalnice v TOZD Zagal- titi vso skrh ohratnim sredstvom
dokurnentih zapisan sarno razvoj nica ozirorna v TOZD Jelka, ce se in Iikvidnosti. Predvsem je p ooplemenitenja
ognjeodpornih bo se naprej bistveno zniZeval trebno zagotoviti fizicno enak obseg obratnih sredstev in s tern
plosc v tej terneljni organizaciji, dotok hlodovine.
Z novim ovrednotenjem nalozb postopno izholjsanje koeficientov
je analiza trga pokazala, da je
za Brest zivljenjskega pornena se je predracunska vrednost vseh obracanja. To velja enako za zacimprejsnja in cimvecja finaliza- nasih nalozb povecala, zato je loge surovin in repromaterialov,
cija ognjeodpornih plosc. K ternu bilo potrebno premakniti v na- kar zahteva boljse operativno naje potrebno dodati se to, da pri naslednje srednjerocno obdobje crtovanje in optimalno narocanjc
taksni nalozbi lahko sodeluje tudi skladanje zaganega lesa v TOZD kot za zaloge gotovih proizvodov,
Zagalnica, ker so se pojavile kar zahteva vecje uvajanje narobanka, ravno tako pa je nalozba
zanimiva tudi za sovlaganje izven potrebe ostalih temeljnih organi· cUniskega programa ter povecazacij' pa se izgradnja dodatne hale nje izvoza. Delez proizvodnje za
delovne organizacije.
centralnega
skladiSca. Nelogicno izvoz se mora povecati do ene
Zato je v terneljih plana tudi
odstotne tocke letno, s tern da se
ta nalozba opredeljena na zacet- namrec je, da ob zahtevi po vse povecuje delez dezel v razvoju.
ku srednjerocnega obdobja, hkra- vecjem deleiu narocilniSkegn Obseg uvoza repromateriala pa se
programa in vecjern deleiu izvo·
ti z nalozbo v opame plosce.
za ne nacrtujemo povecanja skla- fizicno ne bi poveceval, · razen te-Seveda se pri tern pojavlja diScnih prostorov.
daj, ko gre za nove zmogljivosti.
vprasanje sedanje proizvodnje
Naj oh sami predracunski vreTemelji plana vsehujejo se
pohistva. Ornejena investicijska
sredstva ne ornogocajo dodatnih dnosti se enkrat poudarimo, da opredelitev druZhenega standargradbenih del, zato je potrebno gre pri treh najvecjih nalozhall da, zaposlenost in izobraievanje,
opame plosce, finalizacija odnose do delovne skupnosti, gofinalizacijo ognjeodpornih plosc
dati v sedanje prostore. Tako bi ognjeodpornih plosc ter ob tan- spodarjene s prostorom in izholjse ob vecanju deleza nove proiz- kih iverkah pretemo za sredstva sanje varstva okolja, splosnega
vodnje postoporna zniZeval delez sovlagateljev ter za banena sred· ljudskega odpora, druzhene sarnopohistva. S tern nedvomno dose- stva. Posebej to velja za tanke zascite in drugo. Vendar tega ne
iverke, kjer je nalozba utemelje- hi podrohneje ohravnavali, ker je
zerno vee ugodnih ucinkov:
na ravno s sirsega druZhenega to vee ali manj znano.
- nova proizvodnja je dohod- vidika.
Ocenjujemo namree, da
kovno boljsa kot pri pohistvu,
Naj oh koncu povemo, da teje nalozba 40 do 50 odstotkov ce- melji
plana predvsem teZijo k
- zmanjsuje se deld pohistva, nejsa od novogradnje, saj imamo
za katerega rnorarno zagotavljati ze precejsen del infrastrukture cimvecjemu prestrukturlranju ill
potrosniSke kredite iz lastnih in del opreme. Prav zato mora da vsehujejo osnovna stahilizasredstev - to pa ni nic drugega hiti interes sovlagateljev vecji, cijska prizadevanja. Le tako
kot poraba teZko pridobljenih saj Brest iz lastnih sredstev te homo namrec prisli do vecjega
tem do holjsega
investicijskih sredstev,
nalozbe ne more financirati. dohodka in ins osebnega
standar- zrnanjsujerno lastno konku- S tako postavljenim financira- druihenega
da.
renco na trgu pri ploskovnern njem vseh treh nalozb pa ostaja
P. Oblak
pohiStvu rned Jelko in Zagalnico, histveno vee sredstev za nalozhe
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Nedvomno pomeruJO nepolna stiri desetletja nove, Titove
Jugoslavije najdragocenejse in najbogatejse obdobje v tisocletni zgodov~d jugoslovanskih narodov.
To je obdobje, ko je iz nepomembnih lis na svetovnem
globusu zrasla iz nasega narodnoosvobodilnega boja in druibene revolucije trdna drfavna tvorba, ki ima danes pomembno mesto v svetovnem druibenem in politicnem prostoru.
To je obdobje, ko smo s svojim samoniklim d.ruZbenim
razvojem postali tvorci neuvrscene politike, tvorci najnaprednejse oblike medcloveskih odnosov - samoupravnega
socializma.
Tako neposredno povezujemo naso revolucionarno preteklost z oblikovanjem sedanjosti in vizijo prihodnosti.
In prav v teh slavnostnih dneh se se globlje zavemo, kako
nelocljivo sta v splet nase revolucionarne preteklosti, sedanjosti in prihod.nosti vtkani ustvarjalni in bogati Zivljenjski
poti tovarisa TITA in EDVARDA KARDELJA. Nikoli ne bomo mogli zapisati, da ju ni vee med nami. Njune misli in
vizije bodo se naprej bogatile naso druzbeno zavest in nas
usmerjale na nasih prihodnjih poteh.
Vsem Brestovcem in ostalim obcanom ob d.nevu republike
eestitamo in zelimo se dosti skupnih delovnih zmag!
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Koristno in delavno sretanje
OB III.SRECANJU NOVINARJEV IN ORGANIZA~
TORJEV OBVESCANJA V ZDRUZENEM DELU
Novembra je bilo v K.rSkem ze tretje srecanje novinarjev in
organlzatorjev obvescanja v zdruienem delu; zbralo se jib je nad
dvesto.
Globljo vsebino temu srecanju sta nedvomno dala tudi predsednik slovenskih komunistov France POPIT in predsednik slovenskih
sindikatov Vinko HAFNER, ki sta spregovorila o pomenu obvesCanja za samoupravno odlocanje in o njegovi veliki druibenopoliticni vlogi (o njunih mislih ste lahko brall v drugih sredstvib
javnega obvdcanja).
Med drugim je bil na srecanju sprejet tudi akcijski dogovor o
obvescanju v zdruienem delu. Le-ta izbaja iz nalog zveze s.i ndikatov
na podrocju obvescanja, ki si jib je zastavila na svojem preteklem
kongresu. Iz tega dogovora izdvajamo nekatere izmed zastavljenih
nalog in opredelltev, ki pomenijo tudi s plet nalog vseb nas na
podrocju obvescanja:
1. Skladno z u s tavo, zakonom
o zdruiencm delu ter z drugimi
dokumenti in tudi po dogovoru
z dr ugimi druibenopoli ticnimi
organizacijami prevzema Zveza
sindikatov Slovenije druibenopollticno odgovornost za obvescanje v zdruienem delu.
Organizacije zdruienega dela
morajo oblikovati celovit in odprt sistem medsebojnega obvescanja, ki se kat pomemben cleo
vkljucuje v celotno zdruieno delo. Norma tivno ie treba dolociti
vire informacije in kdo jih je
dolian sporocati ter prek kaksnih sredstev za obvescanje. Za
oblikovanje takega sistema in za
njegovo nemoteno delovanje so
odgovorne osnovne organizacije
zveze sindikatov in druge druibenopoliticne organizacije v zdruzenem delu in organi samoupravljanja.
Sistem obvescanja v zdruienem delu je vpet v druibeno komuniciranje kat njegov samostojen in drugim enakovreden
sestavni del.
2. Odprt sistem medsebojnega
obvescanja v organizacijah zdruzenega dela je med temeljnimi
sestavinami samoupravljanja, zato bodo sindikati posvetili posebno pozornost odprtosti virov
informacij in nemoteni poti za
povratno informacijo (odziv in
pobudo) delavcev.
3. Zveza sindika tov Slovenije
se zavzema za uresnicevanje zahteve samoupravljalcev, da so
vsakemu delavcu zagotovljene
minimalne informacije, ki so mu
potrebne za samoupravljanje in
kat smo jih ze opredelili s temeljnimi informacijami za delavce.
»Temeljne informacije za delavceu so tiste vsebine, ki jih
mora dobiti vsak delavec v vsakem delovnem okolju. Gre za
temeljne kazalce gospodarjenja
in poslovanja, ki morajo biti po
zakonu o zdruzenem delu izkazani ob periodicnih in zakljucnih racunih in ki jih sindikati
zahtevamo ze sedaj. Pri tern ne
bi smeli ostro lociti poslovnih
informacij od samoupravnih. Poudarjena je odgovornost vseh, ki
informacije posredujejo, predvsem se organizatorjev obvescanja, da bodo sporocila oblikovana in podana ustrezno delovnemu okolju.

4. Celovito obvladanje sistema
medsebojnega obvescanja v zdruzenem d elu naj zagotavljajo posebni odbori za obvescanje. Ti
o dbori naj bodo neposredno izvoljeni, praviloma na ravni delovne organizacije, predlagajo pa
jib osnovne organizacije zveze
sindikatov oziroma konference.
Sestavljeni naj bodo iz delegatov samoupravnih organov, druzbenopoliticnih organizacij
in
urednis tev.
Odbori so tore) druibeni organi, ki opredeljuJejo zasnovo in
politiko obvescanja in je njihova osnovna naloga skrbeti za
celovito (to je redno, pravocasn o, objektivno in popolno ter po
obliki samoupravljalcem dostopno) obvescanje in za njegovo
podruibljanje v svoji organizaciji
zdruienega dela. Delegati odborov za obvescanje ne morejo biti poslovodni delavci.
UredniSki odbor je za konkretno glasilo izvr!ino tela odbora za
obvescanje.
UredniStvo sestavljajo delavci,
ki so za obvcscanje zadolieni na
podlagi svojega opisa del in nalog, kat tudi drugi redni sodelavci v procesu obvescanja.
Urednistva, sluzbe in drugi izvajalci nalog s podrocja obvescanja so za svoje delo odgovorni odborom za obvescanje,
ce teh se niroajo, pa drugim samoupravnim organom.
5. Nadaljevati moramo pozitivne dosezke iz akcije »Tisoc
delavcev - sodelavcev« v zdruzenem delu: nacrtna dejavnost
druZbenopoliticnih or ganizacij in
zveze sindikatov na podrocju obvdcanja; spremljanje, ocenjevanje in n acrtovanje te dejavnosti;
oblikovanje dopisniSke mreze;
delovanje odborov za obvescanje in komisij obcinskih svetov
ZSS za obvescanje; okrepljena
povezava s casopisom »Delavska
enotnost«, itd. Posebno pozornost morajo nameniti organizacijam zdruzenega dela (in obcinam), kjer se iz objektivnib ali
subjektivnih razlogov niso uspesno vkljucili v uresnicevanje
nalog iz akcije »Tisoc delavcev
- sodelavcev«. Sindikati morajo
pokazati polno zavzetost za odpravljanje teh pomanjkljivosti.
6. Akcije Zveze sindikatov Slovenije, predvsem tiste, ki zahte-

Dostl obcanov na na~i vsakoletni razprodaji. Mo~no je narasla (v
tern ~asu) tudi prodaja v nasem Salonu pohistva

vajo javne razprave, so hkrati
akcije za dobro obvescenost delavcev. Zavest o tern moramo
razviti pri vsem clanstvu, se posebno pri nasih druzbenopoliticnih delavcih na vseh ravneh, od
osnovne organizacije do republiskega sveta, pa tudi v zvezi komunistov, socialisticni zvezi delovnega ljudstva in v zvezi socialisticne mladine. To spoznanje
mora prevladovati §e predvsem
pri vseh, ki jim je obvescanje
del njihovih delovnih dolznosti,
in to velja tudi za poslovodne
organe.
7. Komisije (sveti) obcinskih
svetov zveze sindikatov za obvescanje so odgovorne za stanje
obvescenosti v zdruienem delu
na svojem obmocju. Te komisije
(sveti) so pobudniki rednih ali
priloinostnih tiskovnih konferenc
o aktualni sindikalni dejavnosti
na obcinski ravni, na katere vabijo novinarje (dopisnike iz obcine, organizatorje obve~canja
in druge). Organizatorjem obvescanja v zdruzenem delu naj bodo te konference priloznost za
izmenjavo izkusenj in za razpra-
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ve o odprtih vprasanjih.
8. Zveza sindikatov je skozi
odbore za obveseanje v organizacijah zdruienega dela odgovorna med drugim tudi za normativno urejenost podrocja obvescanja, za zagotavljanje ustreznega statusa organizatorjev ob-

veseanja v zdruzenem delu, za
vkljucevanje podrocja obve§canja v razvojne dokumente in za
uveljavljanje dokumentov svobodne meniave dela, dohodkovnih odnosov, racionalnosti in
ucinkovitosti na podrocj u obvescanja.

Sindikati in krajevne skupnosti
Vsaka dobra 'Osnovna sindikalna organizacija mora imeti pri svojem delu in nacrtovanju poleg vprasanj iz svojega delovnega okolja
vedno pred seboj tudi jasne potrebe iz svojega okolja, kjer !ivijo
njeni delavci. Prav zato morajo organizacije zveze sindikatov veckrat govoriti ~ stvareb, ki se ticejo delavcev z obmo~ja krajevne
skupnosti, v kateri delavci prebivajo.
Zveza sindikatov si skupaj z
drugimi dejavniki prizadeva, da
bi uveljavili krajevno skupnost
kot neposredni druzbeno-ekonomski odnos in razvili enakopravno samoupravno dogovarjanje.
Da bi to dosegli, je nujno, da
nenehno ugotavljamo in izboljsujemo ustrezne oblike dela izvoljenih delegatov v samoupravnih organih in v politicnih organizacijah krajevne skupnosti.
To pa je dejansko tudi vse,
kar smo napravili, da bi uveljavili statutarni dogovor iz leta
1974. Analize kazejo. da smo
marsikje vzpostavili samo formaine odnose, ki so nastali
predvsem zato, ker nismo opredelili tudi dejanske vsebine
druibenoekonomskih
odnosov
med t emeljinimi organizacijami
in krajev-nimi skupnostmi in s
tern tudi nalog zveze sindikatov
in delavcev v krajevnih skupnostih v zvezi z njihovimi interesi.
Za uresnicevanje tako oprede·
ljenib nalog in vloge zveze sindikatov v krajevni skupnosti je
nujno potrebna povezana dejavnost osnovnih organizacij in aktivno vkljucevanje obcinskega
sveta 1!Veze sindikatov.
To mesto usklajevanja smo
na kratko opredelili kot koordinacijski odbor sindikata v krajevni skupnosti. Ne gre za uvajanje nove organizacijske oblike dela sindikatov, ampak za
mesto, kjer osnovne organizacije zveze sindikatov in obcinski
svet med seboj sodelujejo v zvezi z vsemi vprasanji, ki se nanasajo na uresnicevanje interesov
delavcev v krajevni skupnosti,
v kateri prebivajo.
Oblike dela, da bi to dosegli,
so zelo razlicne in odvisne od
posamezne krajevne
skupnosti. Najbolj preprosta je v krajevni skupnosti, kjer je sedez
temeljne organizacije. To naru
dokazuje ze dosedanje sodelovanje. Bolj zapleteni so odnosi, ko
je v krajevni skupnosti vee temeljnib organizacij, oziroma ce
je vecina zaposlenih izven krajevne skupnosti.
V teh primerih je rditev pri
oblikovanju
koordinacijskega
odbora in povezava z drugimi

temeljnimi organizacijami, ki
zaposlujejo delavce 1z istega
okolja. Dejstvo je, da v nasi obcini nimamo krajevne skupnosti, ki bi zaposlovala samo delavce iz maticne krajevne skupnosti. Zato je za vsako okolje potrebna ocena, kako oblikovati
delo sindikatov v prihodnje.
Koordinacijski odbor sindikata, katerega bistvena naloga
je usklajevanje aktivnosti v krajevni skupnosti z aktivnostmi v
temeljnih organizacijah in zvezi
sindikatov, naj bi bil ozje delovno telo, v katerega osnovne organizacije v dogovoru z obcinskim svetoro in socialisticne
·zveze dolocijo prizadevne delavce v samoupravnih in politicnih
organih, ki poznajo problematiko, zivijo V krajevni SkUipnOSti
in bodo postali nosilci razprav
z delavci v delovnih organizacijah.
To obenem pomeni, da morarna delegirati le delavce, ki tam
zivijo, kajti samo ti delavci so
lahko dejanski nosilci povezav
med temeljnimi organizacijami
in krajevnimi skupnostmi.

Sedez koordinacij s kega adbora naj bi bil v najvecji temeljni organizaciji ali tam, kjer
je predsednik, nikakor pa ne bi
bilo smotrno, da v te organe izvolimo predsednike osnovnih
sindikalnib organizacij in jih tako se dodatno obremenimo.
Te naloge bo potrebno opraviti v januarju, ko imamo letne
konference sindikata.
Sarno od teh oblik dela in zagnanosti posameznikov, ki ze sedaj delajo v krajevnih skupnostih, pa ni odvisno, kako bomo
razvili druibenoekonomski in
samoupravni odnos med temeljnimi organizacijami in krajevnimi skupnostmi. Cimprej
moramo pozabiti dostikrat izrazeno dvojnost, ko se v tovarni
odloeamo o sredstvih za krajevne skupnosti in v hipu pozabimo, kaj smo zahtevali kot obcani.
Se oposebej pa je zelo pomembno, da ima osnovna organizacija sindikata celovit p regled, kje vse bivajo njeni delavci, kajti le tako bo lahko vedela za vse tezave in jih tudi
uspesno resevala, ne glede, za
katero krajevno skupnost gre.
Da se tega zavedamo, bomo lahko pokazali ze cez nekaj dni, ko
homo obravnavali in sprejemali
samoupravne sporazume o temeljih planov v krajevnih skupnostih za obdobje 1981-85.
F. Zagar

Pravnik .odgovarja
Vprasanje:
Tokrat smo dobili vprasanje v
zvezi z delom prek polnega delovnega casa (nadurno delo). Ali
lahko delavec, ki je delal prek
polnega delovnega casa (nadurno delo), tako ustvarjen vi§ek
delovnih ur koristi tako, da je
nato ostale delovne dni doma ?
Ali je v takem primeru zaradi
tega, ker za nadurno delo dobi
dodatke na osebni dohodek,lahko doma vee casa, kolikor je
opravil nadurnega dela? (na primer za 1 naduro - 1,5 ure odsotnosti).
Odgovor:
Delavec, ki je delal prek polnega delovnega casa (nadurno
delo), ima za to delo pravico do
dodatka na osebni dohodek v
skladu s samoupravnim spora·
zumom o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka.

Tega VeCjega s tevila delovnih
ur delavec ne more koristiti tako, da je nato za toliko casa odsoten z dela.
Ce narava del oziroma delovni
proces ali izjerone okoliScine zahtevajo, se lahko v primerih, ki
so doloceni v samoupravnem
splosnem aktu o delovnih razmer·
jih , odredi prerazporeditev delovnega casa, ko znasa delovni ca::.
v doloceni dobi med letom vee
kot osem ur na dan, v preostalem
delu te dobe pa roanj kot osem
ur na dan. Vendar pa pri tem
s kupni delovni cas pri omenjeni
dobi ne sme biti v povprecju
daljsi od 42 ur na teden.
Iz povedanega izhaja, da gre
v bistvu za dva pravna primera:
za nadurno delo, ki se placa z
dodatkom in za prerazporeditev
delovnega casa, pri cemer je ena
ura pac se vedno ena ura.
A. Percic
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Podrocje cen je v nasi druzbi med temeljnimi kamni spotike. Na
delovne kolektive in na njihove vodilne delavce Ietijo ocitki, da so
ugotovili, kalco je z dviganjem cen la.Ze kot pa z delom dvigovati
produktivnost ali pa celo skrivati nedisciplino, napacne poslovne
odlocitve, resevati zgre5ene nalozbe ali opravicevati druge subjek·
tivne napake. Tisti, ki nimajo kaj skrivati, pa morda na tak neprimeren nacin izrabljajo svoj monopolni polozaj in v bistvu bolj
ali manj izkoriScajo druge delavce. Tako ravnanje ni v skladu z
zakoni in se manj z osnovnimi moralnimi naceli nase druzbene
ureditve.
SE DALEC OD NACEL
Zato je prav, ce postavimo
tak sistem oblikovanja cen, po
katerem se morajo kolektivi dokazovati pred strogim sodnikom
- trgom, za tiste z monopolnim
navdihom pa naj bi ne bila
prevec dolga pot do primerne
kazni.
2:al, zivljenje okrog cen se je
(in se se) odvija nekoliko drugace. Teoreticno in resolucijsko
morda v redu, v posledicab, ki
jib dozivljajo posamezni vecji
ali manjsi kolektivi, pa veasih iz.
redno bolece in krivicno.
ENOSTRANSKOSTI
Taksno tepeno dete resolucijskega in administrativnega pavsalizma je nasa temeljna organizacija IVERKA! Ko prebiramo
najrazlicnejsa easopisna porociIa in ce ne poznamo celotne
zgodbe, bi se morali kar sami
uvrstiti v skupino neprimernezev I kakrsnim je treba takoj sto•
piti na p r ste. Take novice se
sirijo v svet zaradi premajbne
obvescenosti pisocib, ali pa tudi
zaradi njihovih posebnih interesov. V nobenem primeru ni opravicila, zlasti pa ne v nekaterih
primerih, ki ze merijo na grobe
la.Zi.
V naslednjib nekaj odstavkih
bi rad v glavnih obrisih prikazal dejstva, ki zadevajo vprasanja cen ivernih plosc - sodbo
pa si ustvarite sami.

-----
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ZAKAJ SMO GRADILI IVERKO
Odlocitev za izgradnjo nove
tovarne ivernih plosc je temeljila na treb glavnih izbodiScib:
- da se odpravi uvoz ivernih
plosc,
- da se s pomocjo nove tebnologije uporabijo Iesni ostanki,
ki jib doslej nismo uporabljali
kot osnovno surovino,
- da b i s tern pospesili potrebno prestrukturiranje nase
proizvodnje.
lnvesticijski elaborat je zagotavljal rentabilno proizvodnjo
pri delu v treh izmenah oziroma pri Ietni kapaciteti 60.000
kubicnih rnetrov ivernih plosc.
Tovarna je bila zgrajena pravocasno in tudi v tehnicno-tehnoloskern pogledu je bilo delo
solidno opravljeno.
CENE SUROVIN IN ENERGIJE
SO PODIVJALE
Nekako v casu izgradnje novih tovarn ivernih plosc (BREST
- MEBLO) se je pricelo nenavadno gibanje cen surovin in
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energije, ki je povzrocilo nepredvidena razmerja.
Naj ·to osvetlimo s primerjavo cen surovin in energije ter
administrativno dolocenib cen
ivernih plosc v Ietih 1980 in 1974:
indeks 465
- bukova drva
- jelova celuloza indeks 348
- jelovo Zanianje indeks 272
- lepilo
indeks 225
- mazut
indeks 314
- elektr. energija indeks 459
- iverne plosce
indeks 121
Tako smo priSii do polozaja,
lm so ze samo stroski lesne surovine in lepila za kubicni meter ivernih plosc za 500 dinar·
jev vecji od administrativno do·
locene cene teh plosc. Ta podatek tudi laicnemu opazovalcu
poka.Ze vso tezavnost, ce ze ne
absurdnost polozaja, v katerem
so se znasli proizvajalci ivernih
plosc.
SAMO NASI UKREPI
NEZADOSTNI
Sami smo skusali ukrepati,
kjer se je dalo. Delavci v temeljni organizaciji IVERKA delajo v stirih izmenah, zaostrili
so discipline, poiskali »Skrite rezerve«, kvaliteta izdelkov je solidna, doseganje normativov primerno oziroma tehnicno pogojeno. Morda bi se dalo iztisniti
se kaksen odstotek, ne pa 170
odstotkov, za kolikor je bila doslej admlnistrativno dolocena cena prenizka. Na ostale pogoje pa
nirnajo delavci v tej temeljni organizaciji nobenega vpliva in se
najmanj na tiste stroske (cene
elektrike, mazuta, Iesa, lepila), ki
v osnovi povzrocajo opisana nesorazmerja.
V nobeni resoluciji ali kaksni
drugi veljavni odlocitvi ni zapisano, naj bi proizvodnjo ivernih
t>losc ukinili. Tudi trg sam dokazuje, da je tovrstna proizvodnja v celoti potrebna, saj so bile vsa pretekla leta kvalitetne
iverne plosce zelo iskano blago.
Driati roke n avzkriz ter slepo in
formalisticno razlagati administrativne (ne)ukrepe glede ivernih plosc bi zato pomenilo zrusiti vsa prizadevanja kolektivov,
ki so zgradili tovarne ivernih
plosc.
Taksna (ne)aktivnost bi ze v
tednu dni privedla te tovarne
v sanacijo (stecaj?), sa_i ne hi
imele sredstev za t>lacilo surovin in dobavitelji bi ustavili dobavo. V naslednjem tednu bi
vee kot 10.000 delavcev lesne industlije zaman iskalo iverne plosce v svojih skladiScih surovin.
Tudi ce bi kdo poklical administracijo na odgovornost (?), b i
celotno breme n osili v prvi vrsti
delavci lesne industrije in nato
sirsa druiba.
NEVZDRZEN POLOZAJ
Leta 1977 je postal polozaj p r oizvajalcev ivernih plosc ekonornsko ze nevzdrZen. Zato so zainteresirane organizacije zdruzenega deJa (proizvajalci in uporabniki ivernih plosc) sprejele
poseben samoupravni sporazum
z glavnirn ciljem: dobodkovno
urediti razmerja pri proizvodnji
in prodaji ivernih plosc tako, da
bo tudi proizvodnja ivernih plosc
vldjucena v neke normalne, cloveku razumljive okvire. Ti morajo omogociti zanesljivo dobavo tega nepogresljivega izdelka
za potrebe pohistvene industrije.
Podrocje tovrs tnega dohodkovnega urejanja pa je se vedno
zvezano z mnogimi neresenimi
vprasanji in razlicnimi pogledi.
Zato sta nam druibeni pravobranilec samoupr avljanja SR
Slovenije in posebna komisija
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pri Skupscini SR Slovenije svetovala, da omenjeni sporazum
popravimo, tezavn i polozaj pa
da labko zacasno resujerno s
posebniml samoupravnimi sporazumi.
Tako smo se odlocili za ·korn·
penzacije. To je nacin, ko porabniki ivernih plosc dajo del
dohodka v obliki kompenzacije
objektivno izpadlega dohodka
proizvajalcem ivernih plosc, da
bi le-ti splob labko se proizvajali. Nacin, dolgorocno gledano,
morda ni najbolj primeren, zlasti ne :;:aradi dodatnih obremenitev dohodka, ka.Ze pa na velik
posluh pravobranilca in komisije za njuno dojemanje objektivne stvarnosti in na to, da jima
ni bilo vseeno, kaj bo s proizvodnjo ivernih plosc in s tern
tudi s proizvodnjo pohistva. Podporo k takernu nacinu reseva·
nja smo dobili tudi v okviru
sindikata, kar se pokriva z njegovim prizadevanjem za resevanje perecih vprasanj, ki zadeva
jo zdruieno delo.
Manj, ali nic posluha pa ni
bilo s strani »klasicnih driavnih
institucij«. Tako smo se po inspektorjevem pregledu znasli v
dveh postopkih - upravnem in
gospodarsko-kazenskem z obdolzitvijo, da smo krsili predpise o
cenab.
SMO KRsiLI PREDPISE?
Trdno smo prepr icani, da predpisov o cenah nismo krsili. Vi·
deti je, da sta si zakon o zdruzenern delu in izvedbeni predpis
o cenah sicer v budern nasprotju. Izbrana je bila najboljsa m ogoca resitev. Samoupravni spo·
razum, ki res'uje zaplete na podrocju cen ivernih plosc, je nam rec sprejelo kar 20 proizvajalcev in 170 uporabnikov ivernib
plosc.
Pri tern so pred vsakokratnim
spreminjanjem na skupnem organu temeljito pregledali kal-

kulacije in druge razloge za sprernernbo. Gre torej za igro odprtih kart. Dejstva, na katera so
oprti posamezni ukrepi, so ocitna.
Posebej velja povedati, da pro·
blematiko ivernih plosc ze od
leta 1977 obdeluje posebna strokovna komisija, v kateri sodelujejo predstavniki proizvajalcev ivernih plosc, uporabnikov
teh plosc ter predstavniki splosnega zdruienja LES, republiskega sindikata in Gospodarske
zbornice SR Slovenije. ·
Sam trdim, da formalno gledano predpis o cenab ni bil krsen, pa tudi vsebinsko bi tu nedialekticno stalisce »zakon je zakon« ne bilo V prid nasi p rO·
klamirani druzbeni stvarnosti.
Zavedati se moramo, da morajo
b iti tudi delavci v tovarnah ivernih plosc v vsaj pribliino enakopravnern polozaju kot delavci
ostale lesne industrije, ce ze ne
tudi kot delavci drugih panog.
Zgolj vprasljivo tolrnacenje predpisa o cenah je skozi n e (ukrepan je) odgovornega administrativnega organa ovrglo to osnovno
izho disee nase socialisticne mor ale.
Aktivnost sarnih zainteresiranih kolektivov in n .i ihovo dogovarjanje je zato nujen ukrep za
preprecitev druibene skode in
pomeni zakonito razpolaganje z
dobodkorn. Seveda pa je vedno
dobrodosel vsakdo, ki bi znal
predlagati boljso resitev.
Z. Zabukovec

-

TUDI NA LETOSNJEM BEOGRAJSKEM
SALONU POHISTVA LEPA PRIZNANJA
BRESTU
Posebna iiri ja je na letosnjem beograjskem salonu pobistva,
najvecjem pregledu jugoslovanske pohistvene industrije, nagradila Brestovega arhitekta Tomislava Zagarja z nagrado »jugoslovansko pohistvo '80« za projekt ,Jedinica 828«.
Komisija je ocenila, da je avtor s svojim projektom ·prepric·
ljivo povezal tradicionalni stil pohistva s sodobnim oblikovanjern. Povrsinska obdelava, posamezni elernenti in njih
sestava omogocajo najrazlicnejso uporabo pri opremljanju
prostora (komoda - vitrina, linijska serija po horizontali in
vertikali, uporaba domacib materialov, racionalizacija obdelave
in zavarovanje finalne obdelave pri uporabi barv uporabljenih
materialov).
Diplomo za »jugoslovansko pohistvo '80« je dobila tudi
arb. Colini Tatjana za »Program 3·Katarina« iz proizvodnje cerkniSkega Bresta. V obrazlozitvi pise, da je avtorica s t ern programorn zelo studiozno in sistematicno pripravila oprerno nasih stanovanjskih prostorov.

letosnn beograiski sejem pohistva
Na letosnjem beograjskern seimu pohiStva sern sod eloval bolj
v casu p riprav na sejern in n a
prikaz dosezkov in novosti v lesni
industriji. Zato bi tudi ta sejern
prikazal bolj iz tega zornega
kota, saj prav p odrobno sejma
nisem imel priloznosti p r egledati,
nisem pa izpustil najpomembnej sih razstavljenih izdelkov.
Splosni vtis je, da velikih prernikov ali sidih raziskav za nove
prijeme v oblikovanju pohistvr,
ni bilo videti. Temu je lahko
vzrok vee objektivnih tezav, n e ·
kje v manjsi rneri subjektivnih.
Vecina proizvajalcev je uvidela,
da je potrebno iti po stopinjab
znanih zahodnih proizvajalcev,
o cerner sem pisal ie v porocilih
o tujih sejmih. Ob tern, koliko so
u spesni pri posnemanju, ali bolje
recen o, uporabi n ase tehnologijc.:
za podobn e izdelke vidirno, da sc

veckrat izkaze kot neuspesno. S o
izjerne, ki se vsaj pri izdelkih
ali bolje receno prototipih, zelo
potrudijo in tudi veckrat uspe
jo. Med take proizvajalce bi pri·
stel tudi naso delovno organizacijo in jo tudi uvrstil med najboljse izdelovalce vzorcev. To jc
verjetn o posledica dolgoletne in
bogate izkusnje pr i izdelavah za.
h tevnih p rogramov v obliki n arocil za zah odne kupce.
Ce skrajsam splosno razmisljan je, bi rekel, da je bilo na tern
sej mu bolje kot sern ga videl leta
1978, da pa bo potrebno se veliko
truda, da vzorci n e bi ostajali sarno vzorci. Uporaba masivnega
lesa, nalepk, bogate povr sinske
obdelave, zaobljenih r obov in vo·
galov so ze v fazi u.porabe in ne
priprave, kar je obetavno za se
boljse izdelke.
T. Zagar

Z letosnjega beograjskega salona pohiStva
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Nic kaj obetaven pogled na skladiSce hlodovine

Zaga
v em 1zmen1
-- ------

0 sedanjem pomanjkanju- hlo
dovine in o · uresnicevanju letosnjega gospodarskega nacrta
smo se pogovarjali z direktorjem TOZD ZAGALNICA Stari trg
TONETOM PISKOM.
Na vprasanje, kako se uresnicujejo dogovori o zagotovitvi
hlodovine in v zvezi s tern celotne lesne mase za potrebe primarne lesne proizvodnje, je odgovoril:
»Omenjeni dogovor pricako·
vanj ni v celoti izpolnil. Po predvidevanju bo druibeni sektor
gozdarstva planske obveznosti izpolnil do konca leta, medtem ko
bo zasebni sektor dobavil le 7000
kubicnih metrov hlodovine od
skupaj nacrtovanih 42.000 kubicnih metrov, kolikor je hga letno potrebuje, da bi izpolnila nacrtovano proizvodnjo.
Vzrok, da bodo kmetje-lastniki
gozdov dobavili manj hlodovine,
vidim predvsem v tern, ker sedanje neskladje v cenah kmeta
sili, da ne seka. Ta kapital hrani v gozdu za tiste case, ko bo
secnja prinesla vee. Ob tern
namrec ugotavljamo, da so last•
niki gozdov zvecine zaposleni in
pridobivajo dohodek iz redne
zaposlitve, zato jim secnja lesa
ni nujen pogoi za njihova prezivljanje.
So pa tudi v druzbenem sektorju slabosti, ce gledamo iz vi·
dika dobrega gospodarja. Naj

se dotaknem samo nacela, ki bi
ga m orali upostevati; hlodovino
je srnotrno dostaviti do najblizje zage. Pri tern pa teh najblizjih poti ne upostevajo in posle·
dica tega je, da je trenutno pri
nas 800 kubicnih rnetrov, na :lagi v Pivki pa 8000 kubicnih metrov ali desetkrat vee hlodovine
na zalogi. Da ne govorim o sa·
rnem transportu, ko vozijo praz·
ni kamioni rnimo zlozajev na
seciscih.
Je pa se ena objektivna oko·
liScina v razrnerju na5e zage in
:lage v Pivki. Slednja pridobiva
80 odstotkov hlodovine iz dru:lbenega in 20 odstotkov iz zasebnega sektorja, medtem ko jc
pri nas to razmerje 60 : 40 v
korist dru:lbenega sektorja.
Pornanjkanje hlodovine nas sili v polovicno proizvodnjo na
zagi in v prerazporeditve preostalih delavcev v druge delovne enote, pa tudi sosednji GABER nam je z razumevanjern
priskocil na pomoc.
Taksno stanje naj bi trajalo
vse do konca tega leta. Po vsem
tern lahko ugotovimo, da bomo
letni plan izpolnili s pribli:lno
84 odstotki; to je, od nacrtovanih 17 starih rnilijard in 700
starih rnilijonov bo za 3 stare
rnilijarde manjsi prihodek, stern
pa tudi manjsi izvoz in okrnjena devizna sredstva.«
Pogovor pripravil T. Obreza
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PionirJi domovini ob njenam prazniku
Domovina je nase bogastvo, je hisa, potok, £0Zd, hrib. Zelela bi,
da bi ostala bratska in enotna. Moja domovina naj zivi v rniru in
svobodi.
Andreja, 5. d.
Svobodna domovina je kakor sonce, svobodna domovina je kakor
sreca, svobodna dornovina mi pomeni vse: sonce, sreco, svobodo,
rnladost, zivljenje.
Marija, 7. d .
Dornovina je veliko sonce, ki nikoli ne ugasne. Objema nas kakor
rnaterina roka. Ko je rned vojno krvavela iz tisocerih ran, so jih
pogumni ljudje poskusali zaceliti. Zato jo z vsem srcem spostujmo
in poskusimo njen rojstni dan proslaviti cimbolj veselo.
Barbara, 5. a.
Domovina je kakor morje, ki ga nikoli ne izsuse, je plamen, ki
ga nikoli ne pogase, je sreca, ki iari v oceh vseh nas, domovina je
nase zivljenje.
Domovina je beseda, ki je ni mogoce izraziti s crkarni, temvec samo s custvi. Domovina je nasa mati, ki se je vedno oklepamo in
nas sprejema z razprtirni rokami.
Martina, 7. d.
Srecna sem, da Z.ivim v Jugosb.viji. Moja domovina bo proslavljala sedaj ze sedemintrideseti rojstni dan. Zelim si, da bi irnela
dobre in postene !judi in da bi nasi narodi se naprej ostali bratski
in sl.o~nj. saj je v slog! moe.. s . s_~upnimi mocrni bomo se naprej
gr~drh .s~ lepso domovmo. PwmrJI se bomo potrudili, da bi tudi
rru ho~rli po poteh nasih ocetov. Ponosna sem na svojo domovina,
pomem mr vse!
Marjeta, 5. d.
Kri smo dali, svobode ne damo!
Nasa domovina je kakor dobra mati, kakor kruh in kakor zitno
klasje. Zelel bi, da bi bila srecna in da ne bi bilo v nasi domovini
vojne.
Ales, 5. a.

ljubl janski salon pohistva v prihodn je
Znano je, da ljubljanski salon
pohistva in notranje opreme v
zadnjih nekaj letih nima vee
svojega pravega mesta, ceprav
je bil vrsto let znan kot salon
ki je namenjen predvsem predstavitvi novih kreacij pohistva,
pa tudi za notranjo opremo bivalnih prostorov.
Danes ima vodilno vlogo beograjski salon pohistva in notranje opreme in vsi novi dosezki
na tern podrocju v Jugoslaviji
se praviloma prikazejo in ocenjujejo na tei prireditvi.
Vkljub tak~ nemu stanju je izvrsni odbor zdruzenja lesarstva
Slovenije na eni izmed svojih
sej sklenil prouciti moznost ozivitev ozi roma ponovno uveljavitev ljubljanskega salona pohiStva, ki naj bi glede na tradicijo
pa tudi na ugodno zaledje se
naprej deloval.
V ta narnen je bil imenova:1.
pomeben odbor, prouci moznost za prihodnjc delovanje salona pohistva in notranje opreme v Ljubljani.
Odbor je delal ses t rnesecev
in analiza je pokazala zeljo vecine proizvajalcev pohiStva, predvsem v Sloveniji, da bi prireditcv se naprej zivela, vendar v
novi obliki in novi kvaliteti.
Zato je odbor za salon pohi. stva predlagal izvrsnemu odboru lesarstva Slovenije naslednje:
- salon pohistva naj bo organiziran za obcinstvo;
- to nai bo prireditev, kjer
bo razstavljeno izkljucno pohistvo, ki je proizvod tovarn lesne
stroke;
- prostor, kjer sc razstavlja,
naj prikazuje izkljucno ambient e·
:._ naj bo to prireditev, kjer so
lahko prisotni le izdelki , ki so
prej testirani in jim pooblascena L1 Stanova izda za to ustrezen
a test;
- to naj bo prikaz proizvodnih programov proizvajalccv pohiStva in sicer: sedanjih in novo
oblikovanih programov;
- naj bo to vzorcni prikaz
stvaritcv jugoslovanskih arhitektov in oblikovalcev;
- salon pohistva v Ljubljani
naj bi bil vsako leto in sicer v
aprilu;
- sejem naj bi bil ocenjevalne narave;
- bil naj bi prireditev, kjer
bi podeljevali znak kakovosti in
bil prodajnega znacaja.
Ob razstavnih izdelkih, ki bi
bili proi::vod lesarskih tovarn,
pa je bil odbor mnenja, da bi
moralo splosno zdruzenje lesarstva najbolj uspelim proizvodom, ki bi jih ocenila strokovna
komisija in obcinstvo, dajati priznanja in sicer, da bi podeljevali
- 3 zlate, 3 srebrne in 3 bronastc spoje. Nagrajeni avtorji bi
morali dobiti diolomo in denar-

no nagrado. Visino nagradc naj
bi vsakokrat dolocil izvrsni odbor.
Odbor tudi meni, da bi lahko
razstavili vse skupine izdelkov,
in sicer:
1. kosovno pohis tvo za spalnice,
2. oblazinj~no pohistvo,
3. kuhin jsko pohistvo,
4. jedilne kote
5. kosovno pohistvo za stenske garderobe in kopalnice,
6. pohiStvo za mlade,
7. oprema za javne objekte,
8. izdelke lesne industrije za
urejanje stanovanj ,
9. repromateriale.

Za vse izdelke bi bilo po mnenju predstavnikov Gospodarskega razstavisca dovolj prostora
ob deistvu, da se vsi proizvajalci vsako leto te p rir editve ne
bodo udelezili.
Odbor je menil, da bi prireditev v taki obliki zazivela in da
taksen koncept nakazuje novo
vsebino. Tako bi bila kriza, ki
je bila doslej ob majhnem stevilu obiskovalcev prernagana.
Izvrsni odbor splosnega zdruzenja lesarstva Slovenije pa je
po mnenju odbora pristojen, da
te zamisli potrdi ali pa ovde.
F. Turk

Ozka grla v Jelki
Ciij vsake urejene in organizirane proizvodnje je nemoten in
tcKoc oretok materiala skozi vse
faze dela. Vent.ar to vedno ni mo..
go(;c, ker vpliva na prelok mate
riala vee ciejavnikov, od katerih
se nel<ateri spreminjajo glede na
tip in vrsto 1zdelka, nekateri p 3
su stalni in so pogojeni :le s samo tt.hn olosko oprerno, z njenirni
znadlnostmi t:!r delovno zmoglJivustjo opreme ali vsega O(luelka.
Tako b i tudi ozka grla v proizvodnji lahko delili na obcasna,
na tista, lei se pojavlj ajo na posameznih delih samo pri posarne::.nem izddku ter na tista, ki so
s tama in so otlvisna o d zmoglj:vosii strojne opreme.
Ozka grla, ki so se nam v zadnjem casu pojavljala na primer
pri glasbeni11 ornaricah za Zdru::.ene driavc Amerike in m iznih
p loscah za Zahodno Nemcijo,
srno dokaj u spes no odpravili. Pri
programu za Arneriko smo ozko
grlo na nadmiznih rezkarjih odpravili s spremembo nacina pri
rnontaii prestavljivih pregrad
in smo za nov nacin monta7.c
upor abili z1cne nosilce polic..,
s trojna dela, se p ravi vrtanje, pa
s mo opravili na moznicarki.
Pri miznih ploscah za Zahodno
NemCijo se nam je pojavilo ozko
grlo pri rocnem brusenju profiliranega roba in obdelavi vogala
plosce. To smo sicer resevali z
vecjirn s tevilom delavcev na teh
delih, V:!ndar srno bili tudi pri
tern omejeni s prostorom in s t<:·
vilom delavcev, ki so bili usposobljeni za to precej zahtevno
delo. Tezave pri bruscnju roba
smo uspesno resili z dodatnim
agregatom na robovni furnirk.;.
Agregat so skonstruirali in izde·
la!.i v nasi vzdrievalni sluzbi in
n:!m to dejansko pomeni zmanjsanje rocnega dela pri obdelavi
miznih plosc skoraj za polovico
poleg tega pa so tudi robovi bolj
k\'alitetno bruscni.

Ozka grla, ki pa se nam pojavljaJO zaram zastarewsti s LrOJI1e
upreme, ali premajhne zmo~lJL·
vost i SLfOJev, je teiJe odprav!JaLI.
Prea nekaJ leti smo naJbOlJ Knticna ozKa gr1a odpravllt L. n....kupom novin strojev. V strOJII!
oooe1avi sta bili to mozn.i..:a, .l\.<.1
m rooovna rurnirka, v povrsmsK1
pa straJ za luzenje.
S lem, ko smo povecali pretok
na teh strojih, se nam seaaj p:.;·
javLJajo ozka grla na orugUl 111
s1cer predvsem pri stiskalmci z;:,
furnirje, formatni Z.agi in v celotnem oddel.ku povrsm s.ke ood ~
Jave. Da bi odpravili ozka grla
na teh strojih, sta samo dve mo·
znosti: nabava novih srrojev ozirorna susilnega kanala Z<:A. povr
sinslco obdelavo ali aelo na tell
delii1 v treh izmenah.
V sedanjem financnem polozaju je na nabavo nove opreme m .. ·
mogoce racunati, po drugi strani
pa tudi, ce bi imeli na voljo financna s redstva, je vprasanjc
prostora, kam postaviri novo
opremo, obenem pa se pojavlja
tuai se vprasanje energije, saj
nam sedanja kotlovnica pokriva
l.;:ornaj potrebe po ogrevanju prostorov.
Tako nam sedaj ostane samo
ena moznost za odpravljanje o.zkih grl in sicer tretja izmena. Na
fonnatni zagi in v povrsinsk.i obdelavi delamo v treh izmenah samo obcasno, na stiskalnici za
furniranje pa stalno in tud.i ob
prostih sobotah in nedeljah. Da bi
odpravili delo pri stiskalnici ob
nedeljah, smo se s temeljno organizacijo Pohistvo dogovorili, da
nam de! elementov furnirajo -.·
Cerl<nici. Za trajnejso resitev ozkih grl, predvsem furniranja in
povrSinske, pa bomo morali najprej rnisliti na novo kotlovnico,
tako da bomo lahko pokrili primanjkljaj pri toplotn.i energiji in
s tern tudi resili vprasanje stiskalnice in povrsinske obdelavc.
A. Popek

BRESTOV OBZORNIK

NASI LJUDJE
Tokrat smo se odlocili za razgovor z eno izmed najstarejsih
delavk v temeljni organiza -::iji
Masiva Martinjak MEZNARJEVO
MAMO Marijo GORNIK iz
Grahovega.
V tej tovarni sc je zaposlila
pred sestindvajsetimi leti in ji je
os tala zvesta vse do danes, ceprav je poleg zaposlitve vzredi!a se sestero otrok. Po rodu je
Stajerka, rojena je bila v Skomarju pri .Zrecah. ze trideset let
zivi v Grahovem s svojo druzino
na tate:::) je zelo ponosna.

Otroska leta je prcZivela doma
na kmetiji, kjer je imela vedno
poln~ rake dela. Oce je bil kovac in prav njegovo kovastvo je
bilo za vzorec sedanji tovarni
orodja JUNIOR v .Zrecah. Doma
je spoznala Notranjca, ki jo je odpeljal v Grahovo. V prvih letih
zakonn je imela velike tezave -;
stanovanjem, toda vse je minilo;
tudi otroci so dorasli. Sarna s~
pogosto spominja na rojstni kraj,
se posebno zato, leer si je najstarejsi sin tam ustvaril svoj dam.
Ko jo vprasam ,koliko je stara.
se z vcseljem nasmeje: »Saj scm
se taka mlada!« Res je. Njena korajza, veselo razpoloienje in nas meh ji skrijejo precej let. Obcudujem t a ksne !judi, ker jc
kljub tc:lavam, s lcaterimi se j.;;

spopadla, vedno nasmejana in
dobre volje.
V teh svojih delovnih letih j~
opravila mnoge tezke naloge auma in v tovarni. Ni lahko b1ti
mati v tako veliki druzini, obenem pa biti tudi delavka v tovarni, k1 ji daje zasluzek. To ji je
pripomoglo, da je pomagala svoJlil1 otrokom do izobrazbe.
Najtde je bilo takrat, ko so
vsi hodili v solo. Vse tezave je
premagala in kljub temu osta1a
vestna delavka pri opravljanju
svoji11 del in nalog. Delala Je na
vee delovnih mestih v strojnem
brusenj u, sedaj pa najvec dela
pri ninalni brusilki. Nacrti in
~.;UJi, ki si jih je zadala, so ji
ostali kot upanje in vodnik v zivljenju. Vera v zivljenje, v delo in
veselje do njega so zanjo najvecja vrlina.
V delovno organizacijo ima
veliko zaupanje, saj v vseh letLI-J
svoje sluzbe ni nikoli ostala brez
dela in brez osebnega dohodl<a.
Kljub temu, da osebni dohodek
ni oil velik, nima razloga za dvom
in nezaupanje. Misli pa, da je deiov,l a organizacija premalo napravila prav pri nagrajevanju dclavcev. Vsa leta je pridna delavka, ldjub temu pa je njen osebni
dohodek med najnizjirni na Brestu. Menim, da bi morali boljc.:
poskrbeti prav za starejse delavce, ki so s svojim delom pripo
mogli, da je Brest eno izmed naj·
vecjih in najpomembnejsih podjetij jugoslovanske pohiStvene i11
dustrije.
Kljub temu, da je roke ne ubogajo kot so jo vcasih, ne mirujc.
Veselijo jo rocna dela ter pi ~
tenje in v tem najde tudi veliko sprostitev. Res je! Clovek s:
svoje resnicno zadovoljstvo naj de
v delu.
Marija meni, da bo sla kmalu
v pokoj, ceprav na njej tega ni
videti. Delovna organizacija se ji
zahvaljuje za dolgoletno zvestobo
v tovarni ter ji zeli se naprej
veliko zdravih let ter elm vee
uspehov pri njenih »konjickih«,
katerim se bo ob upokojitvi pre·
dala z vsem srcem.
M. Dragolic

OBISK V HISi CVET JA
Konrcrenca sindikata je 25. oktobra za Brestove delavce
organizirala obisk hise cvetja v Beogradu.
Udele.Zilo se ga je blizu seststo delavcev iz vseh Brestovih
o::movnih organizacij sindikata kljub poznemu jesenskemu
casu.
Vsi vemo, kaj pomenijo besede »TITO« in »HISA CVETJA«.
Ko pa se znajdes po dolgem, vecurnem cakanju med ogromno mnofico !judi, ki se molce pomika do zadnjega doma
CLOVEKA, ki je :livel za socloveka in vse miroljubne narode
sveta, te stisne pri srcu. Ne mores doumeti, da ta cLOVEK
pociva med cudovitim cvetjem in da se od njega tiho, z Ijubeznijo poslavljamo.
Z vseh obrazov preberes samo eno: TITO ni umrl, fivi v
nasih srcih in trdno bomo stopali po njegovi poti, TITOVI
poti, poti svobode, srece in miru.
B. Petrie

JESEN OB JEZERU (foto Igor Modic)

Iz drugih lesarskih kolektivov
V SAVINJI so napravili temcljito oceno nagrajevanja po delu.
Pri tern so ugotovili, da je sisterr.
an..,.liticne ocene del, sprejet leta
1976, d0zivel velike spremembc:,
ki P"- niso sledile razvoju tehnologije in organizacije del a; z nj irni so le porusili enotnost sistema nagrajevanja. Norme so zastarele, pri ccmer uporabljajo le
hkustvene, osebne ocenitve pri
rezijskih d.clih pa tezijo zgolj
navzgor. S temi vprasnji v zvczi
w sprejeli vrsto ukrepov.
GLIN Nazarje je letos zakljuCil c.ive pomembni nalo:lbi v skupni vrednosti 23 milijard starih dlnarjev in sicer je zgradil tovarno
za predelavo ivernih plosc ter
avtomatizirano zagalnico za predelavo tanke oblovine. Oplemenitenje ivernih plosc je tehnolosko
tako urejeno, da bodo predvsem
pohistveni industriji nudili z~
izgotovljene clemente pohiStva.
Zagalnica za predelavo oblovine
j 2 edina tovrstna tovarna v Jugoslaviji in omogoca velike kapa·
citetc zaganja drobnega lesa ob
:;koi·aj popolnem izkoriScanju
lesne mase.

delovne pogoje, ali pa so delo
nasli blizje domu.
ALPLES ima sicer samo dve
Iastni prodajalni pohiStva in sicer
v Zeleznikih in v Nisu, vendar pa
so z uspehi svoje maloprodaje
zelo zadovoljni, saj so samo v
septembru prodali za 16 milijonov dinarjev pohiStva. Zlasti belezijo lepe uspehe v pradajalni v
Zeleznikih, kjer posebno pozornost posvecajo svetovanju kupcem, odpremi z de!avci- montazcrji in resevanju reklamacij.
Tudi STOL si v sedanjih po·
gojih gospodarjenja prizadeva za
cim vecji izvoz, ceprav s tevilne
spremembe deviznega sistema niso najbolj spodbudne. Letos naj
bi izvczili v vrednosti nad 4 milijone dolarjev svojih izdelkov,
za prihodnje leto pa nacrtujejo
izvoz v vrednosti nad 5 milijonov
dolarjev. Prav sedaj se s sved·
skim kupcem dogovarjajo za vecji izvozni pose] v prihodn jem
Jetu.
LESNINA predvideva za prihodnje srednjerocno obdobje kar
polovico investicijskih sredstev
v sirjenje lastne maloprodajne
mreze. Tako nacrtujejo izgradnjo
blagovnic, prodajnih sredisc in
skladiSc v Banja Luki, Skopju,
Ivanici pri Dubrovniku, Mostarit• . Mariboru, okolici Zagreba,
L.iubljani, Kranju, Sibeniku, Tuzli, Zadru in drugod. Od teh
gradnja v Banja Luki, Skop_iu
in Ivanici %e tece. projektira jo
pa ze ob.i ekte v Mariboru, Mostarju in Ljubljani. Skoraj v vse
te zmogljivosti bodo v znatni
meri sovlagale proizvajalne organi-Y'.ldje, s katerimi imajo slcleJ~irne samouoravne sporazume o
trnjnem poslovnem sodelovanju
n::t csnovah skupnega prihodka.

V MEBLU, ki zaposluje 3015
delavcev, ugotavljajo, da je to
stevilo za 2,2 odstotka nizje kot
ga predvideva letosnji plan. Obenem so zabelezili tudi veliko
fluktuacijo zaposlenih. Med delavci, ki odhajajo, je najvec t istill
brez poklica. Odhajajo predvsem
zato, ker dobijo v drugih delov nih organizacijah viSje osebne
dohodke, ker imajo tam boljse

ELAN se 7e nekaj let uveljavl.i a s tf!lovadno opremo predsol·
skih unta::10v. V svojem programu imajo raznoliko ponudbo za
opremo telovadnic v vzgojnovarstvenih zavodih, pa tudi za otroska ie;riSca. Sedaj so svoj program
razlicnega
telovadnega
orodja in igral se izpopolnili in
ga z uspehom razstavili na beograjskem sejmu »Ucila 80«.
LIKO izva:la svoje izdelke na
vse celine. Se vedno izvazajo najvec sede:lnega pohistva, predvsem v Zdruzene drfave Ameri·
ke in v Kanado, povecal pa se
je tudi izvoz v evropske dezele
in v Avstralijo. Poleg stolov izvazajo tudi stavbno pohistvo in
primarne izdelke.

Dvanajst prikolic za prihodnje Ietovanje Brestovih delavcev. Ni pa najbd zdravo, ce bodo zmeraj na
prostem
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V LIP Bled nacrtujejo za prihodnje leto 4 do 6 odstotno povecanje produktivnosti dela. To
naj bi dosegli s povecano proiz·
vodnjo, nekaterimi novimi nalozbami, boljsim izkoristkom delovnega casa, spremenjenim proizvodnim programom in manjso
rastjo zaposlovanja.
NOVOLES u spesno uresmcuJe
letosnjo nalozbo v proizvodnjo
plastificiranih iveric. Zgradili so
podaljsek proizvodne hale, s cimer so pridobili tudi skladiscne
prostore za skladiScenje osnovne surovine za to proizvodnjo,
iverne plosce.

SLOVENIJALES - trgovina si
bo tudi v prihodnjem srednjerocnem obdobju prizadevala za
cimbol.i ucinkovito izvozno poli·
tiko. Se naprej namerava siriti
mrezo svojih predstavnistev v
tujini in vsako leto na novo organizirati eno ali dve predstavniStvi. Do leta 1985 nameravajo
ustanoviti tudi tri do stiri svoj a
podjetja v tujini in sicer v Avstriji, Spaniji in v Vzhodni Nemciji.
JELOVICA bo v prihodnjem
srednjerocnem obdobju posvetila najvec pozornosti modernizaciji proizvodnje oken in vrat ter
programu stalnih in zacasnih
monta:l.nih stavb. Temu bo podredila tudi svoje nalozbene na·
crte. Narneravajo tudi siriti lastno prodajno mrezo in povecati
izvoz.
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ostaj
Dokoncen odhod taksne umetniske in cloveske osebnosti, ka·
krsen je bil Maksim Gaspari, ld
nas je nepreklicno zapustil v tern
nesrecnem n ovembru, ne le razzalosti, tudi vznemiri ljudstvo, ki
ga je imelo za svojega, kane v
duso naroda obcutek obubozanja in malone strahu: kaj pa, ce
je odsel zadnji, ki je trdno sta l
n a slovenski zemlji? Kaj pa, ce
smo z njim izgubili usoden kos
tistega, cemur pravimo sloven·
s tvo? Kaj ce vsa procesija SO··
dobnib umetnikov in »umetnikov« ne zna in ne more zamasiti
te zijoce vrzell?

Tako imamo Slovenci danes (in
jo homo imeli zmeraj) to sre~o .
da Iahko pokazemo vsemu svetu
Maksima Gasparija: »Glejte, to
je nas slikar : dezela na teh Sli·
kah je slovenska in ljud je na
njej smo S lovenci.«
(;e so se hotele ob njem in p o
njem uveljaviti m ed nami n ove
smeri, nove vsebine in novi slogi
s likarske umetnosti, je morala
zato Gasparijeva umetnost biti
veckrat tudi krivicno ocenjena in
porinjena vstr an. Prevec je bib
namrec vrascena v narod, da bi
jo mogli obiti ali prekriti.
Toda nic ni pomagalo: Gaspari
je ostajal in ostal Gaspari. NjL·
gove slike so p rezivele. Ostale so
enostavno lepe. Ta njihova lepo·
ta pa !judi osrecuje in razveseljuje in ne potrebuje nobenih r azlag in filozofiranj. Te slike osrecujejo in razveseljujejo otroke in
odrasle, polpismene in akademi·
ke. Morda se zmrduje nad njimi
kdo iz nevoscljivosti in zavisti,
morda tudi. kdo, ki iina akademijo, duse pa ne premore. Toda
ta manjsina, kolikor je je, se
sm esna ni. Je kvecjemu usmiljt~·
nja vr edna.

Zakaj strup ob razmisljanju o
tem blagem cloveku? Zato, ker je
strah iz p rvega odstavka tu. Pri·
soten. Kdo bo v razbitost ii1
Zivcnost sodobne slovenske duse
odslej prinasal mir, kdo siroli:.
a ne s skodozeljnostjo zastrupljen humor? Kdo bo se Ijubil tu
zemljo slovensko v casu, ko celo
v nasi »resni« glasbi prevladuj('
skripanje, cviljenje, piskanje in
tuljen je, v gledaliscu psovanje,
v slikarstvu pa spakovanje ii1
sprenevedanje?
Sreca, da za Gasparijem ostaj:1
njegovo veliko delo. Sreca, da se
je to delo se za umetnikovega
zivljenja vraslo v naso zavest in
ostalo kot puseljc na p raznicni
obleki nasega naroda.
Bil je nas r ojak. Bil je na;';
castni obcan. Zadnji cas je, da
zacnemo razmisljati 0 njegovi
pokoncni osebnosti, o njegovi
zvestobi narodu, o njegovi preprosti umetniski in zivljenjski
filozofiji.
Tako bomo ziveli zlahtneje in
-· dlje.
J. Praprotnik

..

0 Krpanu,
KAKRSNEGA JE NAPISAL FRAN LEVSTIK
IN NARISAL LOJZE PERKO

Gaspari je bil tudi med svo jimi
vrstniki ze posebnost: nemoder en med modernisti - ki so vsaj
v zacetkih svoje ustvarjalne za·
gnanosti hoteli biti vsaj evropski,
ce ne kar kozmicni - je on k ar
bd izbral svojo s lovensko zemlj o, okraseno z neugnanim otro·
skim drobizem, z zaljubljenimi
mladimi ljudmi in z modrimi
starcki za vsebino in slog svojega
ustvarjalnega dela . S t ern . si je
izbral povsem svojsko mesto v
slovenski. umetnosti in o d te cisto
posebne poti kljub svoji dolgi
delovni dobi preprosto ni vee ods topil.

»Kdo me bo? Morda vi dolgopetec, ki ste suhi kakor r azenj; ki je vas in vasega magistrovanja z vami komaj za
polno pest? Z eno samo r oko
vas porinem cez svetega Stefana streho, ki stoji sredi mesta! Nikar praznih besed ne
razdirajte!«
Levstikov Krpan je s imbol nase ljudske cudi. Notranjci s mo
nanj ponosni, ceprav njegovo tihotapstvo ni bilo nik oli cisto v
skladu z moralo p ovsem solidnega ddavlj ana. Njegova velika
resnicoljubnost, odlocnost in p remocrtnost, s katero se brez slepomiSen ja in obotavljanja loti
koclj ivega dela in ga po natancn o preracunani metodi t udi dosledno opravi; potem povsem
upravicen srd ob poskusu, da ga

TONCKA DROBNIC

partizane
Minevajo leta. Vendar je spomin
na tezke in velieastne dni nasega
UpOI'a in boja se vedno ziv.
Bilo je v avgustu leta 1942. Prvi
val Roske ofenzive je bil ze preset
nase kraje. Ljudje so bili zbegani in
pod vtisorn strahot, ki so jih poee·
njali okupatorji. Pogorisea celih
vasi ali posarneznih dornaeij se se
ni so ohladila. V druzinah so zevale
strasne praznine za pobitimi, odpeljanimi ali razgnanimi svojci. Nihce
ni vedel, ne kam so jih odvlekii, ne
kaj bo z njimi. Tudi moja rojstna
vas Grahovo je bila tedaj strasno
prizadeta.
15. avgusta je bil praznik - velik
srnaren ali nve!ika masa« - kot
pravimo na Notranjskem. Zbudila
sem se zgodaj zjutraj, ko je bila se
t ema. Okno v sobi je bilo odprto.
Okoli hise je bilo vse tiho, le voda,
ki je curljala eez mlinska kolesa,
je enakomerno sumela. Ker je bilo
zelo zgodaj, sem skus ala se malo
zaspati, pa nisem rnogla. Brz, ko
sern se zbudila, me je z vso ostri no
s pet zgrabila skrb.
Vez, ki sem jo tedaj imela s partizani, je bila pretrgana. :Ze stokrat
sem premislila vse moznosti: ka;
naj stori m, kam naj s e obrnern, da

bi spet dobila zvezo s kaksno par·
tizansko eeto. Nobene moznosti ni ·
sem videla. ltalijanov pa kot listja
in trave, povsod so jih bile po!ne
ceste, po vaseh ...
Morala sem ostati dorna, eeprav
sem bila z eno nogo ze v partizanih.
Vsa v napetosti in negotovosti sem
z grenkobo v srcu gledala, kaj se
dogaja.
Spomnila sern se, kako sem pre d
dnevi grabila seno v Zabjeku pod
griee m Spieko. Tedaj se je nad vas·
mi eisto nizko spreletavalo letalo
in trosilo nekaksne letake. Tudi na
ograbek sena je padlo nekaj tet:
rurnenkastih listov. Pobrala sem
jih in brala. Bil je poziv parti·
zanorn, naj se predajo »oblastem«,
ces, da ni nobenega smisla vee,
zadrzevati se v gozdovih. Vrnes so
bile obljube, da bodo z njimi lepo
ravnali, pa tudi groznje . . . S tega
letaka sem razbrala, da s e eutijo
okupatorji slabe in nemoene. Ce bi
bili moeni, bi udarili in unieili vse,
kar bi jim bilo na poti. Tako pa so s c
rnorali zatekati k prosnjarn, groinjam, obljubam, zvijacam ...
In ob tern so rni bili v rnislih spet
moji domaei in okolje, v katerem
sem zivela. Razlike v miselnosti in

ogoljufajo za posteno plaCilo,
pravicna beseda brez dlake na
jeziku pred najvisjo avtorit eto
ter popolno omalovazevanje plesnive birokratske pameti, ki bi
ga rada storila sebi za nor ca t o so gotov,o kvalitete, ki kaj
zlahka p r ekrijejo t isto nekaj u tajene carine, ki bi jo moral K rpan placati driavi, ce bi se hotel
preiivljati povsem v skladu s
predpisi.
Takih Krpanov je po Notranjskem in cez Notranjsko njega
dni tovorilo in tihotapilo dosti.
Tudi Levstikov ucenec JurCic jih
ni mogel obiti niti Perk ov r ojak
Matevz Hace v svojem domacijskem pisanju ne.
Vendar je Levs tikov Krpan od
vseh tihotapcev, kar jih je dalo
nase ljudstvo in umetno slovstvo, dalec najbolj izrazita figura in edini, ki je poleg svo-

v pogledih so bile vedno vecJe in
ustvarjale so napeto razpolozenje.
Hudo je bilo. Vsi domaei so bili proti meni. Storili so vse, kar so mogH,
da bi me uklonili in odvrnili od sodelovanja v Osvobodilni fronti, ali pa
spravili s poti ...
Vendar sem bila le neizkuseno
dekle. Pritisk pa je bil eedalje hujs i.
zato sem si silno zelela, da bi vsP.
te svoje stiske komu zaupala in do·
bila obeutek varnosti, potrditve, da
ravnam prav.
V tern se je cisto zdanilo. Bilo je
jasno nedeljsko jutro. Vstala sem
in postorila to in ono v kuhinji in
na dvoriseu. Ker je bil praznik, sem
se narnenila, da grern ob desetii1
k masi. Obeutek sem imela, da je
prav, ce se pokaiem ljudem precl
cerkvijo. Naj vedo, da je vse kot po
navadi in da sem doma.
Ko sem prisla v vas, sem pred
cerkvijo malo postala in se pozdra·
vila s svojimi vrstnicami in sosol·
kami iz sosednjih vasi. Minuto ali
dve smo pokramljale. Tedaj sern za.
eutila na sebi ostre in skodozeljnc
poglede nekaterih pripadnikov tedaj
nastajajoee bele garde. Dotlej so se
drzali se potuhnjeno, prikrito. Zdaj,
po ofenzivi, pa so odloeno zaceli
dvigati glave in so govorili, da ni
nobenega partizana vee, da so vsi
pobiti . ..
Z drugimi dekleti vred sem stopila prot i cerkvi in nekam s tesnobc
prestopila cerkveni prag. Ustavila
sem se bolj zadaj, na moski strani.

Maksim Gaspari: Tepezkanje
jega p repovedanega posla znal
opraviti veliko, za vso ddavo
pomembno in v celoti dobr o delo.
Pri vseh svojih otepanjih z oblastjo in pri vsej nespostljivosti
do njenih podrepnih varuhov je
se kako potreben in koristen
driavljan. Je pa iz mesa in krvi
in taksen je bil Perku vsec v
njegovih mladih letih in tudi se
pred kratkim, ko nam ga je nazadnje upodobil v skupsCinski
dvorani v Cerknici.
Kot je Levstikov Martin Krpan
z Vrha zlahka postal klasicna
slovensk a povest, napisana v nekaj dneh na Ilijevem kozolcu v
Retjah, tako lahkotno in zagnano je Perko z likovn o govorico
upodobil tega junaka. Oba umetnika sta - vsak po svoje - zlila iz sebe veliko h ot enje svojega naroda: kljub majhnosti biti
upostevan in enak velikim.
Sarna velika v svojem cloveskem ponosu sta z lahkoto premagala naso privzgojeno skrom-

V prvi klopi na desni je pri stranski
kapeli sedel Baraga, trgovec in ne·
kaksen konjski mesetar, ki ni bil
na posebno dobrem glasu. Tega eloveka doslej se nikdar nisem videla
v cerkvi. Drzal s e je vazno, zravnano. Njegova plesasta glava se je
kdaj pa kdaj zasvetlikala v odsevu
prizganih svee. Roke je imel sklenjene kot v molitvi in pobozno je zri
v oltar.
Spredaj, na zenski strani je v drugi klopi, pod priznico sedela Pepa.
Silno verno in vdano se je drzala.
Pred nekaj dnevi je hila tudi pri
spovedi in obhajllu. Dobra pa sem
vedela, da sta ji s icer Bog in cerkev toliko kot »lanski sneg«. In
se nekaj podobnih je bilo v cerkvi.
Kar verjeti nisem mogla: le kako
se morejo sprenevedati in izrabljati
cerkev in vero? Kaj vee o tern tedaj
nisem razmisljala. Le stud in odpor
sem eutila nad vsem, kar sem vi·
dela. Zelela sem si, da bi bila cim·
prej in cim bolj stran od vsega tega.
Sploh je bil o v cerkvi vse nekam
mraeno in cudno. Ko je bilo mase
konec, sern sla hitro domov.
Po kosilu sem se brz napravila
in se napotila proti sosednji vasi,
Zerovnici. Nameravala sem se ogla·
siti pri ljudeh, za katere sem upala.
da bodo kaj vedeli o partizanih in
da born dobila zvezo z njimi.
Najprej sem se ustavila pri Pi r·
manovih v Zerovnici. Njihov sin
Matija je bil partizan. Morda bodo
kaj vedeli, kako priti do partizanov.

nost, jecljavost in p oniznost in
s sirokimi zamahi upodobila veliko moe, ki se skriva pod t o
prisilno p revlek o .
Ta moe malega ljudstva izvira
iz dvojih korenin: iz resnicne
fizicne moCi, ki je v malostevilnem narodu gotovo izjemna; p a
iz prevejane zdrave ljudske pameti, ki v t ezj ih p ogojih i ivljenja, v k akrsne je mali narod porinjen, postane pravilo.
Tretjo razseinost zivljenjske
moci tega naroda pa seveda dokazuje umetnik sam, ki hoce, zna
in zmore vse to upodobiti. V
tern primeru je bil to Levstik in
za njim tudi Perko. Za obema
lahko p ovzamemo sam o tole: z
n arodom, k i ima take silake, tako pome t in morale in take
umetnike - ne bo nihce pometal.
To, mislim, je tudi sporocilo
prve razstave in ideja Perkove
n otranjske galerije.
J. Praprotnik

Na dvoriseu j e ob kupu drv sedel
gospodar Pirman. Pozdravila sem ga
in spregovorila nekaj vsakdanjih be·
sed o delu in o vremenu. Sedel je
ves pogreznjen vase, potrt in malcec: kaj je z njegovo druzino. CU·
tila sem, da mu je tezko in ga o tern
nisem sprasevala.
Hitro sem nadaljevala pot v sosednjo vas, lipsenj. Preprieana sem
bila, da born zvezo s partizani do·
bila tam. Hitela sem po prasni cesti
cez most, mimo kovaeije in tik pred
vasjo zavila na levo po stezi za
vrtovi, k eni izmed mojih sosolk.
Ko sem stopila v hiso, sem videla,
da je doma. Med drugim mi je rekla.
da je prisla iz partizanov domov, da
je bilo med afenzivo v gozdu zelo
tezko in nevarno in da pojde k ne·
kim s oradnikom. Po zvezi s parti·
zani nisem vprasala. Kmalu sern Stl
poslovila in sla.
Zdaj sem se namenila k Veselovim, saj so bil i nasi sorodniki.
V naraseajoei stiski me je kar gnalo
tjakaj. Domacija z zago in mlinom
je bila na samem, med drevjem in
globoko pod glavno cesto. Nekaj
trenutkov sem se predala prijetnim
spominom, ko me je stara mama se
kat otroka jemala s seboj tja. Pri
Veselovih so vedno imeli tako doher, doma peeen kruh. Vsakokrat,
ko sem prisla k njim, sem dobila
velik kos kruha, namazanega z medom ...
(Konec prihodnjic)
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Boste zidali?
OBLIKOVANJE
STANOVANJSKE SOSES:K 1~
V GRAHOVEM

V letu 1910 in 1911 delal se je cerkniSki vodovod. Prva voda je
pritekla v Cerknici dne 8. avgusta 19ll.leta. Kaksna strasna mizerija je bila prej zaradi vode, ne rnorern popisati; ljudstvo in zivina
je pilo nesnazno vodo iz potoka, zato je pa bilo tudi vse bolno
»skrofulozno«. V s oli se je odprla pipa dne 21. avgusta 1911 . Da sem
nakazal pipo napraviti na tern kraju, v to me je prisilila zadeva,
da nimam jedilne shramb e, zato pa imam med pipo in med kuhinjo veliko omaro za shrambo jedil.
(Izpis iz solske kronike za solsko leto 1910/ 1911, ki jo je pisal
solski vodja in naducitelj Andrej sest.)
Nedavno tega je sanitarni inspektor pobral vrsto vzorcev vode
iz pip nasega malega mesta. Njegove ugQtovitve se baje ne razlikujejo dosti od onih iz leta 1911.

•
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Javna razprava o urbanisticni
ureditvi Grahovega se je v glavnem iztekla. Na osnovi razprav
komunalna samoupravna interesna skupnost pripravlja zazidalni
nacrt, ki naj bi bil izdelan do
nove gradbene sezone. V te priprave pa se morajo vkljuciti tudi
nasi krajani.
Vsi, ki do leta 1985 :lelijo graditi zasebne stanovanjske hise,
ali so zainteresirani za dru:lbena
s tanovanja, se se lahko prijavijo.
Najprej naj si ogledajo program urbanisticne ureditve, da se
bodo laze odlocali o primernosti
gradbenega prostora. Pri tern naj
bi se novi graditelji dr:lali orga·
niziranega gradbenega reda ter
strnjenosti gradbisc zaradi komunalne in druge potrebne ureditve.
Na osnovi prijav bo komunalna
skupnost pripravila parcele za
odkup zemljiSc.
To je dolgorocna usmeritev sta·
novanjske izgradnje, zato se mo
rate odlociti cimprej, ce name·
ravate graditi.
Posebno pozornost bo treba po·
svetiti tudi s tanovanjskim vpra·
sanjern socialno sibkih druzin in
izkoristiti vse moznosti, ki jim
jih nudi stanovanjska interesna
skupnost. Pobudniki za resevanje
teh vprasanj morajo biti temelj
ne in druzbeno-politicne organiza.
cije s podrocja krajevne skupnosti ob nacrtovanju kadrovskih
stanovanj v p rihodnjem srednje·
rocnem obdobju.

Prijave sprejemajo na sedeiu
krajevne skupnosti Grahovo vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Na osnovi zbranih prijav po
letih za obdobje 1981-1985 bomo
v sodelovanju s komunalno skupnostjo pripravili gradbene parcele.
Ce bo za zasebno gradnjo do·
volj prijavljencev, bomo organizirali stanovanjsko zadrugo in v
njenem okviru pridobivali po·
trebna soglasja za gradbeno do·
kumentacijo.
To je samo ena izmed predno·
s ti organizirane gradnje v okviru
stanovanjske zadruge. Druga, ki
odtehta prvo, pa je prav gotovo
financna konstrukcija in usmerjanje vseh sredstev, ki se zbirajo
v razlicnih oblikah, od osebnega
var cevanja rnimo sredstev stanovanjskih bank in samoupravnih
interesnih skupnosti, do stanovanjskih skladov v temeljnih organizacijah.
Prijave homo sprejemali do
30. januarja 1981, zato prosimo
druzbenopoliticne organizacije v
krajevnih in temeljnih organizajah, da tudi manj odlocne vzpo,~
budijo h gradnji stanovanjskih
hiS, posebej pa posvetijo pozornost tistim dru:linam, ki zaradi
svojega socialnega s tanja sami
gradnje ne zmorejo. Opozorijo
naj jih na solidarnostne sklade
v okviru akcije za dru:lbeno
gradnjo.
Dodatne informacije vam posredujejo tajniStva vasih temeljnih organizacij ali jih dobite na
sed ezu krajevne skupnosti.
F. Kranjc

Spet je zivo pred mesnicami. Tako bo menda do konca tega leta.
Kako bo pa naprej, se ne ve ...

CEMU SKRB ZA OBVESCANJE?
Ugotavljamo, da obvescanje v nasem obcinskem prostoru
skriplje: sploh se ni bilo izdelane celovite ocene o sistemu
obvescanja, niti ni le-ta oblikovan; dru:lbeno-politiene organizaCije o tern ne razpravljajo, skorajda ne delujejo tudi njene
kQmisije za to podrocje; v sredstvih javnega obveseanja izven
nase obcine se zelo redko pojavimo; nirnamo INDOK centra;
delegatske informacije so neustrezne ...
Verno pa, da v obvescanju sistematicno delujejo stevilne
skupinice in posamezniki, ki vedo vse in se kaj vee. Horizontalno in vertikalno se pretakajo ekonomske informacije: kdaj
bodo pralni praski, kava, olje, meso in ostale dobrine, se vee
pa je informacije o medsebojnih razmerjih: kdo je koga, kdo
s kom, kdo bo dobil to in to funkcijo, kaksne so place, kdo
ga lomi .. . Vse v dobrobit socloveka in za narodov blagor.
In reci je treba, da ta informacijski sistem kar dobro deIuje.
Cemu torej dodatna skrb za obvescanje?

GLEDALISKI ABONMA 1980-1981
Dvorana Cerknica - zadnji p e tki v m esecu (december, januar, februar) ob 19. uri;
dvorana Stari trg - zadnje sobote v mesecu (december, januar, februar) ob 19. uri;
sportna dvorana Cerknica - zadnja sobota v rnarcu za abonma Cerknica in Stari trg skupaj ob 19. uri
PREDSTAVE
- 26. in 27. december 1980
Anton Foerster: GORENJSKI SLAVCEK. Nastopajo operni
solisti: Vilma Bukovec, Yanda Gerlovic, Sonja Hocevar,
Rajko Koritnik, Marcel Ostasevski, Drago Cuden, Tone
Kozlevcar, Stane Koritnik.
- 23. in 24. januar 1981
Zvonimir Bajsic: KAKO SE DAN LEPO ZACNE - komedija. Gostuj e DRAMA iz Ljubljane.
- 27. in 28. februar 1981
Gledaliska predstava domace dramske skupine.
- 28.marec 1981
Nastop ansambla narodnih plesov in pesmi TINE RO:lANC
- slovenski in jugoslovanski ljudski plesi.
Cene abonmajskih kart:
sindikati
180,00 din
upokojenci
170,00 din
dijaki, s tudimti 160,00 din
prosta prodaja
50,00 din (za eno predstavo)
Abonmajske karte so v prodaji pri Zvezi kulturnih organizacij obcine Cerknica, Gerbiceva 32 v Cerknici do 25. decembra 1980.
Posamezne karte bodo v prodaji eno uro pred pricetkom preds tave.

(lz stevilke 38 -

28. novembra 1970)

INTEGRACIJA V LESNI INDUSTRIJI

V zadnjem ca~u je bila javnost informirana, da se je sest slovenskih
pohistvenih gigantov odlocilo za integracijo. Zacetni razgovori o moznostih za integracijo med vodilnimi delavci segajo tja v julij leta 1969.
Prvotna zamisel in razgovori so tekli na relaciji Meblo - Maries Brest.
Pozneje se je ideja razsirila. K s odelovanju so bil i povabljeni se Javor
Pivka, Novoles Novo mesto in Stol Kamnik.
Programi vseh teh podjetlj so tako porazdeljeni in usklajeni, da se s
potrosnikovega vidika gledano dopolnjujejo . S proizvodi vseh lahko zadovoljimo se tako zahtevnega potrosnika .
UKREPI ZA DOSLEDNO IZVAJANJE NALOG

V prihodnjih dneh bodo samoupravni organi in politicne organizacije
v podjetju obravnavale polozaj podjetja, v katerem smo se znasli v casu
stabi lizacijske politike jugoslovanskega gospodarstva . Razprave v samoupravnih -organih bodo logicno nadaljevanje razprave o analizi financnega
stanja podjetja.
Tako stanje se najizraziteje odraza na razpolozljivih sredstvih, oziroma
likvidnosti podjetja. Sprejeti ukrepi Zveznega izvrsnega sveta o stabilizac ij i gospodarstva so postavili podjetje ne samo v polozaj drugacnih
pogojev gospodarjenja, t e mvec tudi v najostrejs i polozaj na podr<>cju
obratnih sredstev.
Splosni polozaj, ki je na Brestu zaradi prehitrega narascanja vseh zalog podjetja se toliko bolj perec, pa lahko pripelje s stalisca financne
li kvidnosti podjetje celo do problema pravocasnega izplaci la osebnih
dohodkov.
OBISK G. MORSA

Glasbene omarice Brestove proizvodnje so s pomOCJO podjetja Morse
nasle potrosnika in odjemalca v vsakem, se tako majhnem naselju Zdruzen ih drzav Amerike in, kar je najvaznejse, prodaja glasbenih omaric se
vkljub nekaterim resnim tezavam v ameriskem gospodarstvu in na
trziscu nadaljuje v istem ozlroma se v vecjem obsegu kakor doslej.
MORDA KMALU AVTOMATICNO KEGUISCE

Ob novici, da zeli Mercator v Cerknici postaviti avtomaticne naprave ,
so se za Brestovo keg ljisce zacela zanimati tudi druga podjetja. Uspel
bo seveda najbol jsi ponudnik, ce vsi s kupaj ne bomo prevec togi in cakali se na nove ponudnike.
NOVE INFORMACIJE

Splosni sektor je zace l izdajati mesecne informacije o delu in sklepih
samoupravnih organov Bresta, ki so namenjene vsem delavcem podjetja
Menimo, da morajo biti vs i zapospleni seznanjeni s samoupravnim dogajanjem v kolektivu, v central nih samoupravn ih organih in samoupravn ih
telesih vseh pos luvnih enot.
Poleg Brestovega obzornika, Biltena ekonomsko-fi.nancnega sektorja bode informacije tretji mesecni informator v podjetju.
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Upokojitev je prelomnica v
cloveskem zivljenju, ko naj bi
uzival sadove svojega dela. Dejansko pa je to mnogokrat drugace. Kot neogibna spremljevalka zasluznega pokoja se pojavi
bolezen. Ta prekriza nacrte in
marsikatero skrito zeljo, ki jo
je upokojenec imel in je ni mo~
gel uresniciti prej ob vsakdanjem delu.

Eden izmed mnogih, katerim
jesen zivljenja ni naklonjena, je
tudi tovariS JANEZ KUSLAN,
upokojen strojnik v TOZD zAGALNICA Stari trg. 0 tern, kako
zivi in kako je zadovoljen, je
J anez povedal:
>>Upokojen sem od leta 1968.
Vesel sem, da ste se me spomnili, saj se clovek cuti kar zapostavljenega, ko gre v pokoj.
Pa to bi ze se slo, ko me ne bi
dajala bolezen. ze sest let sem
tako rekoc prikovan na posteljo in stezka vstanem za par korakov. Tako mi je vsak obisk
zelo dobrodosel. zivljenje je pac
taksno ...
V zadovoljstvo pa rni je, da
sem tudi po upokojitvi, dokler
sem lahko, priskocil na pomoc,
ce je bilo potrebno nadome$titi
ali svetovati. Sedaj imamo novo
stanovanje in moram reci; da
sem v njem kar bolj zadovoljen.«
Tako je govoril Janez Kuslan,
sicer zaradi bolezni tudi tezko,
toda smehljaj na obrazu in izraz v oceh je govoril 0 ganjenosti in trenutku srece, da smo ga
obiskali in poklepetali z njim.
T . Obreza

Ljubiteljem
smucanja
Da bi bili cimbolje organizirani, je smucarska zveza Slove·
nije s poprejsnjim soglasjem os·
novnih smucarskih organizacij
izdala za smucarsko sezono
1980/81 tri vrste izkaznic po naslednjih cenah:
1. za clane nad 15 let 150,00 din
2. za pionirje do 15 let 60,00 din
3. za podporne clane
50,00 din
Ciani pod tc. 1 in 2 imajo ob
predlozitvi smucarske izkaznice
naslednje ugodnosti: 10-odstotni
popust pri nabavi srnucarske oprerne (srnuci, cevlje, rolke, 2
kompleta smucarskega perila,
kapa, smucarski pulover, smucarske vezi Nevada, smucarske
hlace-elasticne, ogrevalne hlace,
vetrovka, smucarski kombinezon,
trenerka, tekaski dres, par smucarskih palic, komplet anorak).
Poleg teh ugodnosti imajo clani.
ki se ukvarjajo s tekom na smuceh, tudi 50-odstotni popust na
vseh tekaskih maratonih v Sloveniji.
Smucarski klub Cerknica obvesca vse svoje clane, da izkaznico lahko dvignejo na ZTKO Cerknica vsak dan, v petek pa tudi
popldne od 18. do 19. ure v pro·
storih.SK v Cerknici, ob kinodvorani.
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Tezave strelske dru.Zine Brest
Strelska druzina BREST je hila u stanovljena leta 1967. Od svoje ustanovitve pa do Ietosnjega
oktobra je imela prostor za treniranje, shranjevanj e orozja in
organiziranje strelsk ih tekm ovanj v stari Brestovi delavski restavraciji. Zaradi preureditve
prostora je bilo potrebno nas inventar umakniti in se izseliti
neznano kam. Taka smo sedaj
brez prostora za nasa dejavnost.
Omare in strelski invent ar, ki
ga n i taka malo, je sedaj v vlainih prostorih, kar kvarno in nepopravljivo vpliva na orozje.
Ker nimarno prostorov, tudi
ne bomo mogli pripraviti tekmovanj, ki smo jih imeli letos
v nacrtu:
- II. mnozicno tekmovanje
krajevnih skupnosti cerkniske
obcine,
- tekmovanje solskih sportnih drustev v streljanju z zracno pusko,
- tekmovanje za 29. n ovember,
- obcinsko sindikalno tekmovanje.
Ob ustanovitvi strelske druiine BREST sta v tistem casu delovali se strelski druiini Srnjak
in Racna gora, ki p a sta razpadli in taka je nasa druzina ostala glavni nosilec strelskega sparta v cerkniski obcini. Sedaj deluje tudi novo ustanovljena
strelska druiina Cajnarje, ki pa
ima manj clanov. Poleg tega ima
tezave s prostori za treniranje
in prirejanje razlicnih tekmovanj.
Rezultati, ki so jih dosegli nasi clani in clanice na republiskih in drugih tekmovanjih so
vee kat zadovoljivi, zlasti ce
upostevamo moznosti za razvoj
tega sparta v nasi obCini. Nase
vitrine so polne pokalov, diplom
in kolajn. Za doseganje se vecjih uspehov pa je t reba vaditi
v ustreznih prostorih po navodilih instruktorjev strelstva. Instruktorje imamo, prostorov pa
ne. Med mladino je veliko zanimanja za strelstvo, toda brez
varnih in ustreznih prostorov ni
mogoce delati. ze iz vidika splosnega lj udskega odpora in druibene samozascite je potrebn o nekaj ukreniti, da se bo str elski

sport se naprej razvijal in krepil. Vee zanimanja za t a sport
bi morale pokazati tudi or ganizacije in ustanove, ki se jib
streljanje in usposabljanje neposredno tice.
Svoje zelje in hoten ja smo
opredelili v srednjerocnem nacrtu za obdobje 1981- 1985 in jih
posredovali krajevn i skupnosti.
Zgradili naj bi podaljsek kegljisca kot j e bilo misljeno ze pri
njegovi gradnji, vendar zaradi
pomanjkanja financnih sredstev
t e izgradnje ni bilo.
Na novem streliscu, ki bi bilo
avtomatsko z desetimi strelnimi
mesti, bi bilo varneje vadit i. Poleg tega bi strelisce lahko uporabljale vse organizacije v obcini. Mogoca bi bila tudi r egionalna in republiSka tekmovanj a.
Poleg strelisca bi imeli se skupen prostor, ki bi ga lahko uporabljali strelci, sahisti in morda
celo mladinska organizacija. Tudi sahisti se moraj o namrec seliti iz enega v drug prostor, saj
za vadbo nimajo pogojev. Tako
pa bi dobili stalen prostor za
svoje delo.

V novembru je komisija za
sp ort in rekreacijo organizirala
v sodelovanju s k lubi sindikalne
igre v kegljanju, kosarki in vlecenju vrvi. V kegljanju je med
m oskim i presenetljivo zmagala
ekipa SO Cerknica, med posamezniki pa Darko Ozbolt iz zagalnice. Med zenskami pa je
zmagala ekipa Bresta pred GradiScem in SO Cerknica.
Letos je predvsem dosti tezav s sodelovanjem zenskih ekip,
saj se za posamezne panoge prijavi samo po ena ali dve ekipi
(za tekmovanje v odbojki in namiznem tenisu se je prijavila
samo ekipa Bresta). Komisija za
sport in rekreacijo pri obcinskem sindikalnem svetu ugotavlja, da krivico za to nosijo predvsem clani osnovnih organizacij, zadolzeni za sport in re-

1. 12. ob 16. uri in 19.30 uri -

6. 12.
7. 12.
8. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
18. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
25. 12.
27. 12.
28.12.
29.12.
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ameriski pustolovski film KAZNILNISKI BLUES.
ob 19.30 ameriSki western VELIKI REVOLVERASKI OBRACUN.
ob 19.30 in 7. 12. ob 16. uri - h ongkongski karate film ZADNJI KARATE UDAREC
ob 19.30 francoska drama DEKLE V MODREM.
ob 19.30 - francoska kriminalka PRICA.
ob 19.30 - italijanska komedija POTOVANJE Z ANITO.
ob 19.30 - ameriSki pustolovski film POTUJOCI BORDEL.
ob 19.30 in 14. 12. ob 16. uri - ameriski film SMER MEHIKA.
ob 19.30 - francoska komedija ZAKONSKA POSREDOVALNICA.
ob 19.30 - italijanska drama SKANDAL.
ob 19.30 - italijanska drama HOTEL KLEI NHOFF.
ob 19.30 in 21. 12. ob 16. uri - francoska komedija ZANDAR
PROT! MARSOVCEM.
ob 19.30 - ameriski pustolovski film ROJ UBIJALK.
ob 19.30 - italijanska komedija NEZADR:ZANE STRASTI.
ob 19.30 - ameriSki glasbeni film POSLEDNJI SHOW ELVISA PRESLYJA.
ob 19.30 in 28. 12. ob 16. uri - ameriski pustolovski film
ARABSKE PUSTOLOVSCINE.
ob 19.30 - ameriska kriminalka MAGIJA SMRTI.
ob 19.30 - italijanski dokumentarni film DIRKALNA MRZLICA.

FILMSKA VZGOJA ZA UCENCE OSNOVNIH SOL
Visja_ stopnj~: ponedeljek, 7._ 12. ob 8_. uri (za 1.- 2. razred) in ob
10. ur1 (za 3. m 4. razred) v kinu Cerkmca sovjetska barvna risanka
KONJICEK GRBAVCEK;
torek, 8. 12. ob 8. uri.- i~ti _fil?J. v k~u Stari trg;
torek, 8. 12. ob 12. un - 1st1 fllm v kmu Velike Bloke.
Vi~ja stop~ja: petek, 26. 12. ob 8. uri (za 5. in 6. razred) in ob 10.
ur1 {za 7. m 8. razred) v kinu Cerknica japonska risanka MACEK
NA DIV~~M ~AHODU. V kinu Stari trg in Vel. Bloke bo isti film
dan preJ m s1cer ob 8. oziroma 12. uri.
FILMSKO GLEDALISCE
Nedelja, 14. 12. ob 10. uri (Cerknica) in ob 15. uri (Stari trg) ameriska parodija C.A.S.H. PLACILO V GOTOVINI. (z razgovorom).

kreacijo v delovnih organizacij ah. Ti namrec niso zainteresirani za nastop :lenskih ekip, pa
tudi ne za nastope v panogah,
ki jih ne zanimajo.
REZULTATI
VLECENJE VRVI
1. GOZDARSTVO
2. KOVI NOPLASTIKA
3. BREST OZD
4. BREST - MINERALKA
KOSARKA
tock
1. BREST OZD
17
2. GOZDARSTVO
13
3. GRADISCE
10
4. BREST - MINERALKA 8
5. PROSVETA
7
6. KOVIND
6
7. BREST - IVERKA
5
KEGLJANJE - t ENSKE E KIPNO
kegljev
1. BREST
521
2. GRADISCE
497
3. SO CERKNICA
493
273
4. KOVI NOPLASTIKA
POSAMEZNO
1. HIT! C., Gradisce
2. TURK A., Brest
3. MODIC D., SO Cerknica
4. POROK D., KPL
5. SUSTARSIC M., GradiSce
KEGLJANJE MOSKI
EKIPNO
kegljev
1. SO CERKNICA
843
2. KARTONAZA

830

3.-4. KOVINOPLASTIKA 826
3.-4. GRADISCE
826
5. ELEKTRO
811
Nastopalo je 22 ekip.
KEGLJANJE MOSKI P OSAMEZNO
1. OZBOLT D., Brest zag. 227
226
2. Znidar5ic, GradiSce
3.- 5 . Klancar, SO Cerknica 224
3.- 5. OZBOLT J ., Elektro
224
3.- 5. PUNTAR, Karton aza
224
6. GORNIK F., SO Cerkn. 222
F. Gornik

BRESTOV OBZORNIK - glasllo deIovne organizacije Brest Cerknica,

n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.
Ureja uradnllkl odbor: Marta DRAGOLie,
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Bozo LEVIiC,
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton
OBREZA, Bemarda PETRie, Beno !IKERU
Irena Z!MLJAK In Viktor :!NIDAR!IIe. Foto;
Jofe Skrlj.

Tiska Zelezniska t iskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glullo toodl med prolzvode lz 7. toiike
prvega odstavka 36. i!l - zakona o obdwcanju prolzvodov In storltev v prometu, za
katere sa ne pllllfu)a mmal)nl cSnM od
prometa prolzvodov (mnanJa sekntarllta za
~nfonnl11111)e lzwrillaga sv.U SR 8 1 -l)a,
s t. 421-t/72 z dna 24. oktob,. 11174)
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Sportni portreti
TOKRAT PREDSTAVLJAMO
FRANCA CEBOHINA
Povejte nekaj splosnih podatkov o sebi!
Rojen sem b il let a 1907 v Divaci in sem od leta 1972 upokojen prosvetni delavec.

Delavske Sportne igre

Filmi v decembru
4. 12.

Delovna organizacija BREST
bi nam naredila veliko uslugo,
ce bi odstopila lokacijo ter prikljucke za vodo, elektriko in para za ogrevanje. Na pomoc bi
nam lahko priskocila Gradisce
in Kom unala s svojim str ojnim
parkom in poravnala teren. Nato bi strelci z udarniSkim delom
skopali in zabet onirali temelje.
Ko bi bil objekt zgrajen , bi ga
te delovne organizacij_e lahko
uporabljale za rekreacijo svojih
delavcev. Skupaj s temeljno telesnokulturno skupn ostjo Cerknica pa bi skusali zagotoviti sredstva se za ostali gradbeni material. Lokacija je primerna, saj
so v neposredni bliZini tudi kegIjiSce in balinisca.
Strelci bi resnicno zeleli, da
b i nas v prizadevanjih za nas
novi prostor podprlo cimvec delovnih !judi in obcanov ter delovnih organizacij v nasi obcini.
Zares bi bila nepopravljiva
skoda, ce bi zar adi neustreznih
prostorov, ki ne nudijo niti najmanjsih pogojev za treniranje
ta atraktivna sportna panoga popolnoma propadla.
T. Subic, F. Mahne

STAELISCE SO BREST

Vasi sportni uspehi?
S telesno kulturo sem se zaccl ukvarjati ze s sestimi leti v
Sokolu stare Avstro-Ogrske. Po
prvi svetovni vojni sem zacel z
nogometom kat »narascajnik«
pri nogometnem klubu Hermes
in kasneje kat m ladinec v Primorju, ki je bil prvak mesta
Ljubljane. S sedemn ajstimi leti
sem ze zaigral za prvo mostvo
Primorja, takratnega prvaka Slovenije.
Ko sta se leta 1934 zdruiila
Primorje in Ilirija, sem odsel
nazaj k Hermesu, kjer sem igral
do razpada stare Jugoslavije. Po
osvoboditvi sem bil najprej dolocen za trenerja Odreda (sedanja Olimpija) in t renerja Ljubljane, vendar sem moral obe trenerski mesti, pa t udi sluibo na
direkciji jugoslovanskih zeleznic
odkloniti, ker v Ljubljani ni bilo
mogoce dobiti stanovanja.
Kaj pa ostali sporti?
Kat student sem se ukvarjal
tudi z drsanjem , plavanjem, smucanjem in kolesarjenjem, vendar

V CERKNICI
ZALOZNIK liN BREST
Na kegljiScu Bresta v Cerknici je bilo odigrano 2. kola primorsko-notranjske lige. Med dvanajstimi ekipami je bila najboljsa ekipa Bresta, m ed posamezniki pa je dosegel najboljsi
rezultat Zaloinik iz Bresta, ki je
podrl 926 kegljev, pred Turkom
iz Ajdovscine 916 in zuzekom iz
Izole 900 kegljev.
REZULTATI:
1. BREST
5153
(Pre~eren 842, Turk 858, Hlabse 807, Krasevec 866, Zaloznik 926, Gornik 854)
2. IZOLA
5017
3. AJDOVSCI NA
5011

s kolesarjenjem manj, ker to misice otrdi in zmanjsuje h itrost.
Kolikor mi je znano, ste bili
tudi sportni organizator?
Da, tudi to. Takoj, ko sem prise! v sluzbo v Stari trg, sem bil
tekmovalec in voditelj pri Sokolu. Organiziral sem tudi prvo
smucarsko tekmovanje v Laski
dolini, na katerih so sodelovali
stari in m ladi. Po premestitvi na
novo sluibeno mesto leta 1945 v
Novo vas, pa sem nadaljeval s
smucarskimi tecaji, sodeloval pri
u stanovitvi TVD Partizan Nova
vas in pomagal pri graditvi dorna TVD Partizan.
Kaj se vam je najbolj vtisnilo
v spomin?
V spomin se mi je najbolj
vtisnila nogometna tekma Primorje : Ilirija, ko smo zmagali
5 : 2 in tako postali p rvaki Slovenije, pa tudi to, da smo dobili
po tekmi prve profesionalne drese, ki so bili takrat vredni ceIotn i mesecni zasluzek.
V Starem trgu so m i ostale v
spominu prve smucarske tekme,
v Novi vasi pa telovadni nastop
ob otvoritvi doma TVD Partizan.
Kako pa j e z mladino?
Solska mladina, ki je vkljucena v nogometni krozek, je zelo
vestna in discipliniran a ter si
zeli znanja. To lahko trdim, ker
ze od upokojitve leta 1972 vodim
nogometne soortne krozke v Cerknici, Starem trgu in Grahovem.
Skoda, da se mladina po koncani osnovni soli ne vkljuci v
klube in ne nadaljuje z rednimi
treningi. Po dveh, treh letih nedelavnosti pa je cas za uspehe
v tekmovalnem sportu zamujen.
Pri telesni vzgoji je najbolj prikrajsana zenska mladina, ker
zanjo niso dostopne vse panoge.
Kaj mislite o nogometni tekmi Italija - Jugoslavija?
Italijani so bili za razred boljse mostvo kot nasi. Pri driblanju so bili nasi prepocasni in
premalo energicni, pa tudi igrati
ne smejo po vsem igriscu v vseh
vlogah. Poleg tega pa so bili tudi premalo uigrani.
Koga predlagate za razgovor
v naslednji stevilki?
Nekdanjega reprezentanta v
smucarskih tekih Franca KANDARETA.
B. Skerlj

4. GORICA
4980
5. TOLMIN
4958
4921
6. POSTOJNA
SKUPNA UVRSTITEV
1. IZOLA
3 neg. tocke
2. BREST
4
3. AJDOVSCINA
5
4. GORICA.
8
5. TOLMIN
11
6. POSTOJNA
11
VRSTNI R ED MED
POSAMEZNIKI PO DVEH
NASTOPIH
1. ZALOzNIK, Brest
1797
2. TURK, Aj dovscina
1781
3. RADOCAJ, Gorica
1779
4. PUNTAR, Postojna
1752
5. GORNIK, Brest
1721
6. ZUZEK, Izola
1719
Naslednje kola bo decembra
v Novi Gorici.
F. Gornik

