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Treba se bo opreti na lastne moti
RAZPRAVA BRESTOVEGA DELAVCA ALOJZA OTONICARJA
NA 16. SEJI CENTRALNEGA KOMITEJA ZK SLOVENIJE

ogov
ogov
o gov

~ na
eskon sko
p us~< 10/
Cljub
'l.o valelez·a.nju
.oS.ke

·ogov
ogov
ogov
ogov
'OgoV

'<>gov
ahne

diseu

•

Z enoletnimi pripravami na sejo CK ZKS o uveljavljanju lastnih
moci v zdruien em delu ter zakljueld in usmeritvaml, ki jib bo oblikovala danasnja seja, pravzaprav samo poglabljamo razpravo o predlogu sklepov 13. seje CK ZKJ in se temeljiteje lotevamo uveljavljanja
programa dolgoroene gospodarske stabilizaclje, kjer so lastne moci
eden izmed glavnih elementov nasega stabiliziranja in prihodnjega
razvoja. Vsako ofivljanje Iastnih moci pa je pogojeno s prostorom,
Easom in ~benopolitleno ureditvijo.
V obcini Cerkitica smo z razpravo o predlogu sklepov 13. seje
CK ZKJ in s programsko konferenco komunistov v zaeetku letosnjega leta zelo neposredno
opredelili naloge komunistov pri
izvajanju gospodarske stabiliza•
cije in v delovanju politieneg~ sistema. Vendar ugotavljamo, da
osnovne organizacije naloge prepoeasi izvajajo, ker premalo iz.
hajajo iz neposrednih razmer, v
katerih delujejo.
Zelo mocna ovira prl tem so
preStevilni predpisi, kl se stalno
spreminjajo in pogosto v celoti ·
unicujejo aktiviranje lastnih moci in notranjib rezerv. Na njihovi
podlagi sprejeti samoupravni ak·
tl dohesedno po predalckih urejajo dela in naloge vsakega de·
lavca, da se preprosto lie more
izviti iz njihovega ohjema. Tako
si ta »svohodnl proizvajalec« da
duska na odprtem, neurejenem
prostoru, kjer ima mofuost reel
samo, da je »Za« ali »proti«. »Proti« postaja vse pogostejsi.

Kljub stevilnim kritikam in na·
padom na pretirano »predpisova·
nje« pa se v praksi nlc ne spre·
meni, pac pa prihajajo se novi
predpisi in novi obrazci. Zato je
nujno potrebna racionalizacija v
nacinlh odloeanja, pa tudi prl
stevilu samoupravnih aktov v
zdruienem delu.
Nujno je potrebno razmejiti
sprejemanje samoupravnih odloeitev in njibovo uresnicevanje.
Prl nas se namrec vse prepogo·
sto dogaja, da se »samoupravlja·
nje« oziroma dialog o samoupravno sprejetlh odlocltvah za·
eenja sele med njihovim izvajanjem. Zato se oh tem pojavlja
vprasanje o uCinkovltostl izvaja·
nja sprejetih. odloeltev in, namesto da hi bile odgovomo organl·
zacijsko tehnicno sprejete prek
vodstvenih delavcev, se mova
zaene dogovor 0 ie dogovorjenem.
Pri taki razglasenostl samo·
upravne ureditve se tudi disci·
plinskl postopki pogosto lzgubijo

oziroma razvodenljo. Tudl opravljanje presteviinih (notranjih ln
zunanjib) funkclj je pogosto zelo
neodgovomo in se najveckrat
zakljuci prl ugotavljanju sklep~
nosti (primer: TOZD Iverka mora s svojlml 150 delavcl pokrivatl
okrog 120 funkcij).
Za naso lesno predelovalno industrljo je macllna velika zastarelost oziroma odpisanost proiz·
vajalnih sredstev in opreme, zato
je ~e tollko bolj pomemhno aktlviranje lastnih moci v neposred·
nih razmerah. Motiviranost za
delo se kde v vrednosti oziroma
nagrajevanju za opravljeno delo
in za doseiene rezultate. Za delo
v neposrednl proizvodnjl lmamo
merna, kl pa temeljljo prete!no
na koliclnl deJa, ne pa tudl na
kvalitetl, kar v konCnl fazl vpliva
negatlvno. Za strokovna in reZlj· .
ska deJa pa sploh nlmamo opredeljenih pravlh merli za nagra·
jevanje.
Prispevek strokovnjakov in rezultatl inventivnega dela, kl lab·
ko zelo ugodno prispevajo k bolj·
semu gospodarjenju, so bolje
urejenl v kovinsko predelovalnl
industrljl. Zelo pogosto lafna so·
lidarnost med naslml delavcl
zmanj~uje motiviranost na delovnem mestu in obenem omogoea
zasluike izven dela. Steer ustrez~ samoupravnl aktl spodhujajo
inventivno dejavnost, vendar pa
jo delavci prepogosto razumejo
le kot denamo nagrado, ne pa

Oh pramovanju oheinskega primllka ho slovesno odprt nas novl oddelek strojegradnje

. Opiranje na lastne moCl je na~o, vgrajeno v zavest in ndo
revolucionamo prakso ~e v easu pred vojno. Delovnl ljudje so
ga potrjevall v vseh etapah ekonomskega, drulbenega in poll·
tlenega razvoja in upravlteno so zadovoljnl z glohalnlml rezul.
tati na§ega povojnega razvoja. Tudl v sedanjlh razmerah smo
odgovorni za to, da uporahljamo razpolofijive materialne vlre,
svoje znanje in usposohljenost za najbolj u~inkovit na~in za poveeevanje rezultatov deJa in ustvarjanje v~jega drulhenega
proizvoda ter osehnega standarda. Lastne moei so tudl v orga·
nizlrano drulbeno akcljo prellta hotenja, interest in zahteve
delovnih ljudl po vJjjl kakovostl dela, Bvljenja in okolja, pa
tudi po razvoju, usklajenem s trendl v svetu in upo§tevanjem
vrednot sistema socialistlblega samoupravljanja. Za taklno
organizlrano akcijo so odgovome vse dru!bene suhjektivne
slle, zlasti pa zveza komunlstov.
Atefan Korolec na 16. sejl CK ZKS

kot prihranek ozlroma prlspevek
k boljslm rezultatom poslovanja.
Mnogo vee pozomostl moramo
namenitl tudl uvajanju in sprem·
ljanju ter praktlenemu usposabIjanju mladlh delavcev, kl se za·
poslujejo v vse ve~jem stevliu
neposredno po konCanl osnovnl
~oll (letno v ohclni kar 30). Strokovnjakom pa je treha omogoeiti, da uporahijo svoje znanje
oh neposrednih rditvah v proiz·
vodnji ln jib za njibov prlspevek

ustremo nagradltl, da ne bodo
odhajall v re!Jjske slulbe.
Sogldam s tezaml za danalnjo
sejo in z uvodnlm referatom ter
predlagam, da usm.erltve in za.
kljucke danamje seje CK ZKS
raz~lenl oh svojib razmerah vsa·
ka osnovna organlzaclja in da rezultate akclje »Oplran.Ja na lastne moelc· spremljajo centralnl in
ohcinskl komltejl zveze komunl·
stov.

Nase osnovne usmeritve
SMERNICE ZA PRIPRAVO SREDNJEROCNEGA NACRTA 'fE.
MELJNIH ORGANIZACIJ BRESTA
Smernice za plan temeljne organlzaclje so zasnova temeljnih
clljev in interesov delavcev, kl naj bl jlh v planskem razdohju
s svojo dejavnostjo dosegll pri ustvarjanju dohodka ter prl razvoju druglh gospodarskih, soclalnlh, prostorsklh in drugih pogojev
dela in Zlvljenja, kl se uresnicujejo v temeljnl organlzaciji, v krajevni skupnostl, samoupravnih interesnih skupnostl in v druiih
ohlikah zdruZevanja dela in sredstev.
.
Smernice sluZijo temeljni organlzacijl kot naeelna usmerltev
prl dogovarjanju in sporazumevanju z ostaliml nosllcl planlranja.
Kot podlaga za izdelavo smernic je sluZila poleg iir§lh (oh&~
skih, repuh!Ukih) plansldh usmerltev tudl analiza momostl o ra;voju posameme temeljne organlzacije.
Eden izmed osnovnih clljev
naslednjega srednjerocnega obdohja ho poglahljanje samoupravnih druZheno ekonomskih
odnosov.
V vseh temeljnih organizaci·
jah in v delovni skupnosti predvldevamo poeasnej~e nara§eanje
materlalnih stroskov od celotnega pribodka, kar naj bi dosegli
z bolj~o organlzacijo dela, z uvajanjem novfh materlalov v proizvodnjo, z razvojem kooperantskih poslov znotraj in lzven delovne organizaclje, z bolj§o lzra·
ho zmogljivosti ter z varee:vanjem. Poleg tega smo v smernl·
cah opredelili tudi zdru!evanje
sredstev za nalozbe. Obvemostl
iz dohodka naj bi se realno ne
pove~evale.
·
Tudt v prihodnje hi moralo
hiti teW~e na§e prolzvodnje
usmerjeno v izvozne programe.

Menlmo, da morajo bitl Brestovi prihodnji programl v pohUtvenl prolzvodnji zahtevnejAib
izvedh, hkrati pa z v~jlm dele.
fem vgrajenega manja in kakovostl v fzdelavl ter neprlmemo
holje plaCanl. Sprejemljlvo osnovo za taklino naravnanost hi
predstavljalo gamlturno pohf.Atvo. Vsekakor hl mor.ale bitt take gamlture zahtevno ohlikovane ter lzredno kakovostno in natan~nu izdelane.
Na!a usmerltev v proizvodnjo
gamlturnega pohUtva hi pomenlla skupno ponudbo delovne
organizacl:je. Zato hl se morall
ustrezno organiziratl in tehnolo§ko izpopolnjevati. Vse proizvodne enote bi morale blti
podl:ejene skupnlm clljem oz.fro.
rna proizvodom. Nalofbeno polttlko hi morall nadaljevatl na
(Nadaljevanje na 2. strani)
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Nase osnovne usmeritve
(Nadaljevanje s 1. strani)
dopolnjevanja, ne pa prekrivanja.
Z izdelki za doma~e triiS~e
naj bi dopolnjevali izvozno proizvodnjo. TakSni izdelki bi morali biti, kar zadeva dobodkovnost,
zanimivi ter v oblikovnem pogledu zabtevnej~i.
Prednost pri nalozbah bi morali tudi v prihodnje imeti iz.
vozna proizvodnja ter zamenjava dotrajane tehnolollke opreme.
Poskrbeti bi morali za se boljso izrabo surovin in za odpravljanje ozkih grl.
Poleg teh splo~nih predvidevamo ~e posamezne usmeritve v
temeljnib organizacijab in sicer:
POHISTVO mora velikoserijsko proizvodnjo fumtranega ploskovnega pohistva prestrukturirati v proizvodnjo z vecjim delezem. masivnega pohi~tva, kar
naj bi dosegli z novimi nalozba·
mi. Za prodajo dela proizvodnje na domace trii~ee je potrebno:
- tebnolosko - organizacijsko
ukrepanje, da bi do~egli moznost za p~aloserijsko proizvodnjo posameznih inacic programov in s tem moinost za proizvodnjo pobiStva vi~jega oblikovno-kakovostnega razreda;
- obogatitev proizvodnib programov s poveeanjem deleza masive;
·
- vklju~evanje v posle inZenirlnga.
Tudi v izvozu prlCakujemo veliko konkurenco, zato je potrebno programe. cimbolj prilagoditi
zabtevam Zllnanjih triisc.
Proizvodnja in prodaja naj bi
narascali s 3 % povprecno letno
stopnjo, ob tem pa se stevilo
zaposlenib ne bi povecevalo. Povecevanje izvoza nacrtujemo s
6,8 % letno stopnjo rasti. Z doseganjem teb ciljev naj bi druZbeni proizvod in dohodek nara·
scala po stopnji 3,1 % letno.
MASIVA naj . bi preteZni del
proizvodnje namenila za izvoz,
zato nacrtujemo vecjo programsko prilagodljivost zunanjim trZi~cem. Na svetovni trg naj bi
prodrli z garniturnim pobilltvom, zato se bo povezovala z
ostalimi temeljnimi organizacijami. Z dokoneanjem nalozbe bo
moino proizvajati tudi zabtev·
nejse programe.
Stevilo zaposleriih se ne bi povecevalo, izbolj~ala naj bi se le
kvalifikacijska struktura.
Proizvodnja naj bi narascala
s povprecno letno stopnjo rasti
3,6 %. Izvoz naj bi narascal do
leta 1990 po stopnji rasti 5,7 %
letno.
Z doseganjem teh ciljev naj bi
druZbeni proizvod narallcal povpre~no po stopnji 3,7 % letno.
2AGALNICA bo cedalje bolj
omejevala izvoz zaganega lesa na
racun finalizacije jelovega iaga. nega Iesa. Na podrocju izvoza
gotovib izdelkov predvidevamo
ostro konkurenco na zabodnib
triiscih, zato bo potrebno proizvodnjo cimbolj prilagajati tem
trii~eem, kar zadeva kvaliteto
in oblike proizvodov.
na~elih

Proizvodnja naj bi narallcala
po stopnji 0,3 % letno. Proizvodnja zaganega lesa bo ostala na
enaki ravni, proizvodnja .koncnih
izdelkov pa naj bi narascala za
I % povprecno letno stopnjo rasti. Produktivost naj bi narallcala z enako stopnjo rasti kot proizvodnja, glede na to, da se stevilo zaposlenib ne bi spreme·
nilo.
Izvoz blaga naj bi narascal po
stopnji rasti 3,8 %, dru:Zbeni proizvod pa po stopnji 0,3 % letno.
GABER bi moral svojo ponudbo bolj pribliZati okusu kupcev
s cim bolj obllkovno dognanimi
in funkcionalnimi kuhinjskimi
elementi; ki imajo vgrajene sodobne materiale. Izboljsati je potrebno tudi dobavo kuhinjskega
pohistva kupcem.
Stevilo zaposlenib naj bi se do
leta 1990 zmanjsalo, izboljsala
pa naj bi se kvalifikacijska
struktura.
Proizvodnja in prodaja naj bi
narallCali po stopnji 1,8 % letno.
Izvoz naj bi naraseal po stopnji
4,8 % Ietno, dru:Zbeni proizvod
pa po stopnji 1,9 % letno. Iz podatkov je tudi razvidno, da se
dele:Z sredstev za razlliritev materialne osnove dela ne bo poveceval.
IVERKA proizvaja iveme plosce, ki se v nadaljnji proizvodnji
lle naprej obdelujejo. Zato sta
pri prodaji ivemib plosc zelo
vaZni kvaliteta in redna dobava.
' Temeljna OJ;'ganizacija bo lle
naprej razvijala dohodkovne od·
nose s porabniki ivernih plollc v
okviru delovne organizacije in
izven nje.
Dohodek naj bi povprecno narascal po stopnji rasti 1 % letno.
Stevilo zaposlenib se bo poveCalo na raeun vzdrievanja delovnih sredstev in ob morebitni
dodatni proizvodnji tankih ivernib plollc.
Proizvodnja naj bi narallcala
povprecno po stopnji rasti 0,9 %
letno. Temeljna organizacija izvoza ne bo povecevala.
TAPETNISTVO bo moralo razlliriti proizvodnji program svojih
izdelkov, iskati nove konstrukcijske rellitve in vgrajevati nove
materiale. Cim bolj se bo potrebno prilagajati zeljam kupcev, se pravi, nadaljevati z razvijanjem ~arocilniskega programa.
Z izpopolnjevanjem tehnologije bo temeljna organizacija. sposobna izdelovati tudi sodobnejlle
programe, s katerimi naj bi se
vkljuCila tudi na zahodnoevropsko trZillce.
Stevilo zaposlenih se naj bi·
stveno ne bi spremenilo. Proizvodnja naj bi nara5cala po stopnji okrog 1 % letno. Z doseganjem teh temeljnib ciljev naj bi
dru:Zbeni proizvod in dohodek
narallCala povprecno po stopnji
1% letno.
JELKA bo morala doseci pri·
lagodljivost proizvodnje in se
preusmeriti na narocilnillki sistem: Z ostalimi temeljnimi or-

Trenutno dosti te:Zav s prodajo ivemih plosc

1
(
I

(

(

t

r
(

J
(

1
\

r

1:
1·
Iz TOZD POHISTVO -

lepljenje fui!nirja

:r
1

ganizacijami se bo potrebno
vkljuciti v ponudbo celovitih
programov.
Stevilo zaposlenih se naj ne bi
bistveno spremenilo.
Proizvodnja pohistva naj bi
ostala na ravni leta 1985. Tudi
proizvodnja zaganega lesa se ne
bo poveCala zaradi omenjenih
kolicin lesne surovine.
MINERALKA bo se naprej zagotavljala prodajo s kvalitativnimi faktorji. Predvidena je
vecja finalizacija proizvodnje in
s tern popestritev ponudbe.
Izvoz navadnib negorljivih
plosc naj bi ostal pribliZno na
enaki ravni; predvideno je poveeanje izvoza finalnih plollc.
Proizvodnja naj bi nara5Cala
do leta 1990 po stopnji rasti
3,6 % letno.
Izvoz blaga se bo poveceval
bitreje kot uvoz in sicer naj bi
nara5eal izvoz po povprecni Ietni
stopnji 8,3 %.
Z doseganjem teh ciljev naj bi
druZbeni proizvod narascal po
stopnji 3,7 % letno.
STROJEGRADNJO
naj
bi
predvidoma organizirali kot samostojno temeljno organizacijo,
saj ima realne moinosti za
usp_esno prodajo. TeZila bo .k
cim boljsi kvaliteti ter k razvijanju znanstveno. raziskovalnega dela na tern podrocju.
Stevilo zaposlenih naj bi se
poveCalo v skladu s potrebami
v proizvodnji. Proizvodnja naj
bi narascala po 22 % letni stopnji rasti.
Poleg prodaje na domacem trgu se bo temeljna. organizacija
vkljucila tudi v izvoz.
Osnovna naloga PRODAJE bo
tudi v prihodnje zagotoviti prodajo izdelkov celotne delovne
organizacije, 'raziskovanje trga in
kvalitetno opravljanje drugib
storitev za temeljne organizacije
(skladiseenje in odpremljanje iz.
delkov, transport, servis ...).
Dru:Zbeni proizvod naj bi narallcal po stopnji 2,4 % letno.
SKUPNE DEJAVNOSTI bodo
morale v naslednjem obdobju
raz5iriti obseg in kvaliteto racunalniSke
obdelave,
razvijati
znanstveno-raziskovalno delo ter
opravljati racionalno in pravo·
~sDQ nabavo. Prav tako bodo
opravljale vse posle v zvezi z zunanje trgovinsko menjavo, fi.
nancno-racunovodske in planske
posle. Posebna pozornost pa bo
'v eljala podrocju or.ganizacije, kadrov in dograjevanju sistema
nagrajevanja.
Prav sredi septembra, ko smo
pripravili osnutke smernic in
analize o moinosti razvoja posameznib temeljnib organizacij,
pa je bil sprejet in stopil v veljavo nov zakon o temeljih sistema druzbenega planiranja, ki
ne predpisuje smernic in analize
kot obveznosti planskih doku-

mentov temeljne organizacije.
Zato bodo te usmeritve slu:Zile
prl izdelavi skupnib temeljev za
pripravo srednjerocnih planov
delovne organizacije. Mnogo bolj
smotmo pa bi bilo, da bi bile
tako pomembne spremembe za
to podrocje dela znane pred pricetkom priprav planskih doku·
mentov za to srednjerocno, pa
tudi dolgorocno obdobje.

Na koncu naj poudarimo, da
je to le kratek povzetek in da
omenjeni osnutki smernice lle ni·
so sprejeti, niti niso bili v obravnavab po temeljnih organizacijab in so le rezultat razmill·
ljanj strokovnih · slu:Zb in komi·
sij, ki s svojim delom lle nada·
Ijujejo in se bodo te ugotovitve
upolltevale v prihodnjem procesu planiranja.
M. Siraj
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DELOVNA SKUPINA CK ZKS NA IVERKI

p

19. septembra je bila v Ljubljani 16. seja centralnega komiteja
ZK Slovenije, na kateri so osrednjo pozornost posvetili nalogam
komunistov pri uresnicevanju politike opiranja na lastne moci v
organizacijab zdru:Zenega dela, 0 cemer je bila ze pred sejo lliroka
javna razprava.
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Z obiska delovne skupine CK ZK Slovenije
V s klopu priprav na to sejo
je predsedstvo centralnega komiteja pripravilo organizirano
akcijo za osredotocenje dejavnosti vseh druibenih subjektivnih sil za ucinkovito podporo
in pomoc delavcem pri aktiviranju lastnih moci v delovnib
organizacijah in pri njihovem
uveljavljanju kot nosilcev odlocanja v celotni druzbeni reprodukciji.
Uveljavitev dela in rezultatov
dela, znanja in ustvarjalnosti
naj bo spodbuda za aktiviranje
lastnih moci, za celovit napredek posameznih delavcev in celotne druibe in kot podlaga socialne vamosti in utrjevanja socialisticnib samoupravnih odnosov.
S tern namenom je hila 27.
avgusta v IVERKI na obisku
delovna skupina centralnega komiteja, kjer smo na razsirjeni
seji osnovne organizacije skupaj s clanom predsedstva Vik·

torjem Avbljem, clanom centralnega komiteja Milanom Medenom, Tomafem Beltramom in
predstavniki dru:Zbeno politicnib
organizacij v obcini in regiji obravnavali gospodarski polozaj
nase temeljne organizacije.
S predstavitvijo Iverke od
njenega zacetka obratovanja do
danes so bile ustvarjene ustrezne strokovne podlage za kasnejso razpravo in akcijo za usposobitev delavcev za dolgotrajni
proces spreminjanja razmer znotraj nase temeljne organizacije,
s cimer bi zagotovili hitrejsi
razvoj proizvajalnih sil in samoupravnih druzbeno ekonomskih
odnosov.
Vsebinska zasnova pogovora je
temeljila na nasi druZbeni praksi in teoretskih spoznanjih. Dokaj kriticno smo ocenili vprasanja proizvodne kapacitete, kvalitete proizvodnje, organizacijo proizvodnje ter vodenje in uprav(Konec na 3. strani)
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HeSevanje naSih finanCnih teZav
Znano je, da Ljubljanska banka - Gospodarska banka Ljubljana l}OSi veliko breme deviznega primanjkljaja, ki je nastal v
Ca.su, ko je bilo momo devizne kredite vracati v dinarjih, kar je
omogocal takrat velja¥Di devizni reZim. Del primanjkljaja pa je
nastal pri financiranju infrastrukture republUkega pomena, ker
subjekti, ki so devizna posojila najeli, Ie-teh ne morejo vraeatl v
devizah temvec le v dinarjih. Za re!evanje takega poloiaja je bila
Gospodarska banka prisiljena najemati v tujini kratkorocne kredite, kar je reSevanje osnovnega problema Ie odlofilo, istoeasno pa
so zaradi visoke inflacije in rasti vrednosti tujih valut nasproti
dinarju nastajale velike tecajne razlike.
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Organi banke so za razre!iitev bistven clen, v katerem je doloteh teiav sprejeli vrsto ukrepov. ceno, da kdor bo svojo lldevizno
Najpomembnejlia med njimi sta obveznost« poravnal do 1. 12. ledva. Za del primanjkljaja, ki je tosnjega leta z odstopom deviznastal zaradi financiranja infra- nih pravic, ne bo plaCal nikakrSstrukture zdruiujemo izvozniki nih tecajnih razlik. Ker pa je
dodatnih 6 odstotnih tock razpo- dana momost, da se »Obvezlagalne pravice iz deviznih prili- nost« devizno pokriva do konca
leta 1989, nastajajo za vse znevov.
Drugi ukrep pa je najbolj bo- ske, plaeane po 1. 12. 1985 telec in je za naso delovno orga- eajne razlike, preracunane po tenizacijo izredno teiaven, zato ga Ca.ju tuje valute na dan 31. 12.
homo poskusali natancneje raz- 1984 pa do vrednosti tuje valute
na dan placila.
loziti.
Trenutno veljavna razpolagalOmenili smo ze, da je bilo
momo pred leti (natancneje od na pravica Brestu ne omogoea
1. 3. 1980 do 31. U. 1981) zapadle velikega odstopanja deviznih pradevizne obveznosti poravnavati vic v ta namen. Z izraeunom je
z dinarji. Brest je v tem Ca.su bilo ugotovljeno, da bi bllo nepovsem regularno poravnal za . kako lie momo izdvajati letno
7 odstotkov deviznega prlliva.
3.715.432,45 dolarjev zapadlih deviznih anuitet z dinarji in s tern Tako bl Brest poravnal celoten
je bila nasa obveznost pravno znesek v petlh letih po 743.087
dolarjev. Ob upolitevanju vredformalno poravnana.
Letos pa je najprej izvrsilni nosti dolarja 350 dinarjev konec
odbor in nato se zbor banke leta 1985 in ob poveeevanju s 60
sprejel sklep; da morajo vse ti- odstotno letno rastjo v nasled·
ste organizacije, ki so v tem ca- nji letih bi nastale naslednje te·
su in na tak nacin poravnale cajne razlike:
devize obveznosti podpisati z
v 000 din
banko pogodbo, v kateri je po1985
513.282
leg ostalega navedeno, da de1986
624.102
lovna organizacija priznava de- 1987
748.885
vizne obveznosti kot svoje prav·
799.328
no veljavne obveznosti. Po vec- 1988
639.055
kratnih spremembah je banka 1989
predlorua v podpis dokoncno
3.324.652
SKUPAJ
obliko pogodbe, v kateri je poleg ze omenjene zahteve o prlCe bi lahko banka razmejila
znavanju deviznih obveznosti
nastale tecajne razlike na 15 let,
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(NadaJjevanje z 2. strani)
ljanje. Celotria razprava je bila
zelo obsezna in se je dotaknila
slehernega poslovno-organizacijskega procesa. Razpravo bi lahko zakljucili z nekaterimi ugotovitvami:
.
- Pospesiti je treba aktiviranje notranjih dejavnikov z bolj
strokovnim delom in uvajanjem
sodobnih znanj;
- utrditi je treba notranj e samoupravne odnose;
- v krizi j e naeelo dohodkovnega in prihodkovnega odnosa
v poslovnem procesu;
- natancno j e treba razmejiti
stvari med podrocji in nalogami
samoupravljanja, upravljanja, vodenja in izvaj anja ter nadzora;
- vlaganje v razvoj je v pod·
rejenem polozaju, zato je tudi

proizvodna zmogljivost primern a sorazmerno zastareli in iztroseni t ehnologiji.
Nagrajevaje po delu je nase
.notranje vpra5anje, ki ga moraroo resiti sami in postaviti odlocne m eje med strokovnim in
nestrokovim delom, m ed dobrim
in slab im delavcem , uveljaviti
znanje in u svarjalnost ter zaostriti odgovornost.
Skratka, skrajni eas je, da
vzpostavimo ustrezno vzdusje in
m obilizacijo delavcev, strokovnjakov, raziskovalcev, poslovodnih delavcev t er zagotovimo motiviranost v proizvodnem in samoupravnem procesu.
Za vse to pa so in morajo
biti komunist i najbolj odgovorni.
M. Braniselj

bi zna§ala letna obveznost Bresta 221.643.000 dio~rjev.
Jasno je, da dohodek nase deIovne organizacije takega bremena ne more prenesti, zato tudi
ni takoj pristoplla k postopku
za podpis pogodbe.
Banka pa je postavila 31. avgust za koncni rok podpisa pogodbe. Ker pa do takrat kljub
poizkusom nismo uspeli doseci
nikakdne, za obe strani spre·
jemljive reliitve, nas je banka
na osnovi sklepa svojih organov
skupaj z vseml ostalimi, ki ravno tako kot mi, te pogodbe niso
podpisali, blokirala.
To pomeni, da je bilo ustavlje·DO celotno flnancno poslovanje
z banko. S tem je hila resno
ogrozena vsa nalia dejavnost, zato je bll organiziran 9. septembra
v Cerknici sestanek, na katerem
so bill prisotni predstavniki
banke, SOZD Slovenijales, Interne banke SOZD Slovenijales, Slovenijales-trgovine, skupliclne ohcine Cerknica, samoupravnih or·
ganov Bresta ter vodilni in strokovni delavci Bresta.
Pripravljenih je bilo vee inaetc resltev, od katerih b i bila
samo ena sprejemljiva za Brest,
z njo pa niso soglaliali predstavniki banke. Zaradi razlicnih pogledov ter zaradl usklajevanja
1n iskanja rdltve, ki bi pomenila korak naprej, je bfl dogovorjen nov sestanek s strokovnimi delavci hanke, Bresta in
Slovenijalesa-trgovine v Ljubljani.
Tam pa se je koncno pokazala
momost za delno poravnavo v
Ieto§njem letu in sicer s sedem
odstotnim odstopom deviznega
prlllva od 15. septembra do kon·
ca leta in s pomocjo SlovenijaIesa-trgovine, ki bo s posebnim
izvozom omogoclla banki dadaten devizni prlliv, ta pa ho delno
pokril na5e' »obveznosti«.
Na osnovi tega je bil sklenjen
dogovor, da ho Brest prlcel s
postopkom za podpis pogodbe
prek samoupravnih organov, banka pa je v naslednjih dneh sprostila zaporo poslovanja z nami.
Posebej moramo poudarlti, da
je Brest glede na svojo velikost
in viliino >ldolga« med vsemi
doJ.Zniki poleg Yulona v najslabsem poloiaju. Zato je bil tudi
delden posebnega postopka, saj
bi slcer nalia delovna organizadja zalila v take teiave, iz kate.
rib se sama v teh casih ne bi
mogla izkopati.
S tem zadeva lie ni povsem
zakljueena, saj ostaja za na·
slednja tri leta odprtih se slabl
dve tretjini >lobveznosti«. Zopet
bo potrebno iskati u strezne ohlike razrditve. Predvidevamo pa
momost, da bo z novim zakonom o deviznem poslovanju, kl
naj bi price! veljati z novim Ietom, prililo do blstvenih sprememb tudi prl re§evanju teh de.
balansov in tecajnih razlik. Ver·
jetno n e homo vee razpolagali
s tollkllnim dele!em deviznega
prillva, kl bi zado§cal tudi za
re!ievanje teh spornih deviznih
dolgov.
P. Kovlica

Delovni posnet ek iz nalie strojegradnje

Doslej kar spodbudno
OB OBCINSKEM PRAZNIKU BO SLAVNOSTNO ODPRT NAS
ODDELEK STROJEGRADNJE
ze od maja letosnjega leta tece delo v oddelku strojegradln:ie
v novih prostorih ·v PodS:krajni~u.

Ker je pricetek proizvodnje v
novih prostorih iP<>Vezan z VI'S'I:o
lte:Zav, smo v tern obd.obju !Precej
svojega casa .in dela IPOSvetili
u.rejanju prostorov in o.rganizira'n ju proizvodnje. Trenutno urejamo in opremlj amo prosto re z
delovnimi pripomoOki ter ·koncujemo izdelavo zunanjega skladisca materiala. v naj.krajsem Casu priealrujemo t udi dostavo na·r ocene strojne in nek.atere druge
D!Preme.
Selitev in organiziranJe proizvodnje s'ta nam :povzroclla nekaj
tezav v sprotni proizvodinji.
K:ljub omenjenim !fe:Zava.m pa
smo z veliko odgovornostjo in
.pozrtvovalnostjo vseh zaposlenih
v strojegradnji prve stroje odpremili v dogovorjenem roku.
Skratka, led je prebit in jprvi nasi stroji so ze v proizvodnji.
Klj-ub nekaterim zacetnim teiavam, s katerimi je bila povezana izdelava novega izdelka, in
na kMere smo bill !ludi IP~rav
ljeni, so lrupci z nasimi stro]i za.
dovol'jtni. To potrj.uje dejstvo, da
lpri.hajajo nova nar.oCila in zahteve. Tako imamo ze sedaj za·s edeno proizvodnjo do sredine pribodnjega leta. Ker pa tk:upci povpra&ujejo tudi po nekaterih
novih tStrojih, ki jih trenutno se
razvijamo, upamo, da se ho stevilo narocil §e poveealo. Na.Cmujemo, .da bomo ze fPrihodnje Jeto
na sejmu lesno ,p redelovalnih
strojev v Lju:bljani jpreds.tav1li
nekatere nase nove proizvode.
Sedanji program in obseg proizvodnje ustrezata taka na§i tehnologi:ii kakor t udi strojni
opremljenosti. V .kratkem pa narileravamo preiti na izdelavo zahtevnej!sih strojev. Zato bomo
morali temu primerno posodob~ti in dopolniti strojno opremo,
pa tudi dvign.iti raven strokovnosti vseb zaposlenih.
Trenutno imamo se .precej nere5enih vpra~anj ~na tehnicno
.t ehnoloskem, pa tudi na organi-

Z druibenopolitlcno aktivnostjo moramo ustvarltl momosti
za spreminjanje ozracja in dru.Zbene zavestl o nujnostl spodbujanja uspellnih in prodornih ozdov ter odpravljanja povprec·
nistva, lame solidarnosti in uravnilovke. Ce bo vsakdo kot posameznik in kot kolektiv izpostavljen stalni presojl delovne in
poslovne uspellnosti in odgovomosti za doseganje rezultatov,
homo dosegli cilje, ki smo si jib zastavill na prehodu od razpravljanja o delltvl dohodka k prizadevanjem za stalno poveeevanje dohodka in dru.Zbenega proizvoda. v nasprotnem prlmeru bomo imeli vse manj sredstev za delitev in manj materialnih momosti za nadaljnjo krepitev soclalisticnega samoupravljanja, za uveljavljanje stvarnih ekonomskih in druihenib
vrednot na podlagi dela, delitve po delu in rezultatih dela in
za kontinuiteto ter nadaljnji napredek vsega, kar je sam oupravno in socialisticno.

Stefan KoroAec na 16. seji CK ZKS

-------------

zacijskem p odrocju. V najkrajsem casu bomo morali ustrezno
resiti tudi vprasanje nagrajevanja delavcev. Kvalitetno in boljse delo bo vsekakor moralo
.imeti drugacno ceno od slabega,
nestrokO'VJlega in povrsnega dela.
Za zakljucek Jahko ugotovimo,
da je prise! cas, ko naj bi: strojegradn:ja koncno dobila mesto,
ki ji g.re v Brestovem , pa tudi
v sirsem druZbenem prostoru.
Uradno bomo oddelek odprli
v okviru letosnjega praznovanja
obcinskega .praznika.
S .t ern naj bi biJo konca111o za.
cetno obdobje nasih prizadevanj.
Prehajamo pa v drugo obdobje,
ki bo od. vseh nas, ki smo zaposleni v strojegradnji, zahtevalo
se veliko vee odgovornega dela.
Predvsem bomo morali opraviciti sredstva, ·ki jib je dru.Zba
vlofila v ·s trojegradnjo, obenem
IPa b omo mora.li zi:veti od rezultatov svojega dela.
B. Mlakar

Velesejem
v Hannovru
Obisk sejma 6. EMO v Hannovru je pomemben predvsem
za podrocje strojnistva, saj je
na njem nad 2000 razstavljalcev
iz 41 drlav predstavilo svoje iz.
delke in dosezke s podrocja
konstruiranja ter izdelave strojev in orodij za obdelavo kovin.
Obiskovalec sejma dobi celovit
pregled nad stanjem in usmeritvijo svetovne strojegradnje. Na
njem je bilo mogoce videti vse,
od n ajenostavnejsih strojev, pa
do zabtevnih numericno krmiljenih strojev, ki se vse bolj uveljavljajo v moderni tebnologiji.
Poleg univerzalnih strojev so bill
predstavljeni tudi namensko iz-

delani stroji, ki so uporabni le
za velikoserijsko obdelavo.
·
Proizvajald numericno krmi·
ljenih strojev so poleg samih
strojev p redstavili obdelovalne
celice, v katerih s pomocjo racunalnika robot streze vee strojem. Tako opravi na dolocenem
izdelku vse potrebne operacije,
pa tudi koncno kontrolo.
Na sejmu so hili seveda . prisotni jugoslovanski proii:vajalci
strojev in opreme za strojno industrijo, ki do dolocene mere
sledijo razvoju strojegradnje v
svetu, cesar pa za izdelovalce
strojev za lesno industrijo n e
moremo t r diti.
F . .Obreza
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lz de ar s eprijateljs vo
IZ RAZGOVORA S PREDSTAVNIKI KITAJSKIH DELAVCEV NA
BRESTU
sest tednov smo jib sreeevali v t">Varni§kem okolju ali na cerkniskih ulicah in postall so kar delcek cerkni§kega Zivljenjskega
utripa. Mislimo na deseterico kitajskih ?elavcev, ki ~o se uspos!lb·
ljali na Brestu. Pisall smo ze, da gre pr1 tem. za svo~evrstno obliko
mednarodne menjave, za prenos tehnologije m znanJa.
Bllo je to res nekaj novega za Brest in Cerknico.. Zato smo
njihove predstavnike povabili na prijateljski razgovor, IZ .katerega
smo za na§e bralce pripravili kraj§i povzetek.
S .kitajske strani so bill prisotni prihodnji direktor tovarne v
Miyunu Gao Zenzhi in tehnicni vodja Fan Changshun ter seveda
prevajalec, pa se dva Brestovca, ki sta skrbela za njihovo bivanje
in usposabljanje pri nas.
LESNA INDUSTRIJA NA KITAJSKEM
Kitajska lesna industrija je se
v povojih, saj njeno hitrej§o
rast belezijo sele po letu 1980.
Imajo okrog 2100 tovarn pohistva s pribliZno 275.000 zaposlenimi, kar j e za taka velikansko
drlavo seveda malo. Poleg tega
j e veeina teh tovarn tehnolosko
povsem zastarelih.
Zato imajo tudi velike razvojne nacrte: ze v prihodnjem petletnem planskem obdobju nameravajo zgraditi ali posodobiti ti·
soc pohistvenih tovarn s sodobnimi proizvodnimi programi in
sodobno tehnologijo.
Trigce je namrec velikansko,
zlasti mlajse generacije pa si
zelijo sodobno in kvalitetno pobistvo.
VELIKE MOZNOSTI ZA SOD&.
LOVANJE
Zaradi taksnih razmer je seveda obilo moznosti za sodelovanje z ostalim svetom in za mednarodno menjavo; in prav z · Jugoslavijo so prve oblike :tak§nega
sodelovanja ze rodile sadove. Nase pohistvo namrec ocenjujejo
•ko.t zelo kvalitetno in ne predrago.
Ker velikanski transportni
stroski ovirajo neposredni izvoz,
je najprimernejsa oblika prenos
nase tehnologije in znanja ter
na tej osnovi razvoj njihove
lastne industrije.

hvalili naso skrb za cimboljso
kvaliteto izdelkov.
Ceprav je bil program uspo·
sabljanja zahteven in obsezen,
je bil skoraj v celoti izpolnjen.
Za to imajo zasluge sami kitajski delavci ter njihov odgovoren
in discipliniran odnos do deJa
in ucenja, pa tudi nasi instruktorji in drugi delavci, ki so storili vse, da bi bilo usposabljanje
kar najbolj uspesno.
Edina tezava ob vsem tern je
bilo sporazumevanje, saj so imeli samo enega prevajalca, vendar so z dobra voljo in iznajdljivostjo na obeh straneh premostili ttidi te ovire.
STEVILNA NOVA PRUATELJSTVA
To sodelovanje je imelo · tudi
svoj cloveski vidik, ki ga ka.Ze
posebej poudariti.
Ti delavci so bili prvic v tujini in so negotovi odsli na dol-

go pot; mislili so, k~ko tezk~
bo. Vendar so se cez nekaJ
dni pocutili kot doma, ceprav
so bile tezave tudi s hrano, . ki
je niso vajeni.
Prepolno lepih besed so izrekli 0 nasi gostoljubnosti in prijaznosti, pa 0 nasi cudoviti pokrajini, polni J;~olikosti~ . gozdov, cvetja, zelenJa ... PnJetno
je bilo to sliSati.
.
. Zanje je bilo pripravlje.nih ve~
izletov, popoldne so ob1skovab
nove prijatelje na njihovih domovih vodstvo in osebje restavracije 'Jezero je storilo vse, da
bi se pocutili cimbolj domace.
Prav zato so nas na razgovoru
posebej zaprosili, naj se prek
nasega glasila v njihovem imenu
iskreno zahvalimo vsem Brestov·
cern in osebju cerkniSke restavracije, ki so omogocili, da je
bilo njihova bivanje ~ri nas k~
ristno in obenem tudi taka pnjetno.
Tudi oni so ·nas lahko necesa
naucili: s svojim discipliniranim
in resnim odnosom do dela, s
svojo veliko zavzetostjo, da l;>i s
svojim delom in novim znanJem
pomagali razvijati gospodarstvo
svoje domovine.
Naj sklenemo. Njihova bivanje pri nas ni pomenilo zgolj
tehnoloskega usposabljanja, ampale tudi graditev in krepitev
prijateljstva, kakrsno bi moralo
povezovati vse !judi nasega pla.neta.
Razgovor strnil B. Levee

Brest na Zagrebskem velesejmu

Med S.teval:mm~ jugoslovanskimi proizva jalci pohi:S.tva je
BREST to sejemsko prireditcv
izrabil za pr.i:kaz svojega celotnega pohistvenega pvograma, in sicer:
- Temelj.n.a organizacija Pohistvo je na sejmu pv1kazala program MAJA v treh izvedbah
USPOSABUANJE NA BRESTU (Maja 0 , MAJA BL in MAJA M),
program VESNA ter spalnici
- USPEsNO
MIJA IN NADA.
Zato so se odlocili, da bodo
Programa MAJA in VESNA sta
v Miyunu b1izu Pekinga zgradili bila razstavljena v ~zved.bi dnevnovo tovarno s sodobno proiz- ne sobe, otroske sobe in spa:ln!ice.
vodnjo, za kar pa rabijo tudi Odziv obiskovakev na razstavljeusposobljene delavce. In taka je · ni program je bil dober, cemur
prisla na Brest skupina delav- pa je svoj delez prispeval tudi
cev, v glavnem pribodnjih in- program MAJA M s 25-<>dstotnim
struktorjev po oddelkih, ki so zniianjem cene.
tehnologijo ze prej nekoliko· obKot novost je temeljna organivladovali.
zacija Po:h!iS'tvo predstavila spa1Kitajska modrost pravi neka- nico NADA z .n.ekaterimi novostko takole: bolje je neko stvar mi: kotno· omaro z ogledalom, izenkrat videti kot o njej stokrat vlecno omaro ter odpiranjem
samo sliSati! Pri tern usposab- mosta s poniik.om vrat proti sreljanju ni slo samo za obvladovadini.
nje posameznih strojev, ampak
- Jelka je prikazala proizvodtudi proizvodnje po oddelkih in .ni program HELENA, .k.i je bil
celotne tehnoloske linije. Pose- oblilrovan v sodelovanju s llrgobej so kitajski delavci poudarili, v~no Slovenij adesa. Proizvodni
da se niso prisli ucit samo teh- program, za k.aterega je zanim;\nologije, ampak tudi organizaci- nje <lokaj veliko, je bil predstavje dela in odnosa delavcev do ljen v izvedbi dnevne in otroske
dela in izdelkov. Najbolj so po- sobe ter spalnice, z namestitvijo

ozirom<>. kombi.nacijo nekaj no·
vih front, ki naj bi v pr.ihodnje
razbile enostransko ponudbo programa. P.rogram HELENA je bil
vazstavlje.n v dveh razlicnih razstavnih prostorih in v razlicnih
sestav.ih.
.
- Gaber se je predstav:il s kuhinjskim programorn, in s.i.ce.r s
kuhinj.o BREST-2000 in 2001 ter
BREST-11 in 15 kot ustaljenima
J<ubinjskima programoma. Kot
novost · iz kuhinjskega programa
naj omenim se kuhinji BREST2000 in 2001 brez uporabe stojk
dn distancnikov. S~ednja je bila
prikazana v razstaMlem p:vostoru
trgovine Slovenija.lesa. Kuhinja
je hila dokaj dobro ocenjena,
kljub stevilnim pr.ipombam 0
moznih oblikov.nih resitvah posameznih oodatnih elementov.
- Od sedeZ:nega pohistva, ki
ga je predstaviJ.o Tapetnistvo, .so
si obiskovalci l~hko ogledal.i kot
novost TV-fatelj ter sedeme ·pro. grame KSENIJA, MOJCA in
LENKA v vet izvedbah.
Kot je v nav.a:di, so tudi letosnji zagrebski velesejem spremljali stevilni poslovni pogovori 0
ne~oriscenih mo:Znostih za p.rodajo pohistvenih program<YV na
domacem in tujem trgu.
S . Cecek

September je bil v mamenju koles - Brestovci so jib kupili bli:z.u stirlsto.
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S prijateljskega razgovora s predstavniki kitajskih delavcev

Kdaj in kako delati
KAKO USTREZNEJE RAZPOREDITI DELOVNI CAS?

Ze dalj easa sindikati priporocajo, da bi v vseh nasih organizacijab zdruZenega dela zastavlli akcijo, s katero bi na racun pove~ane produktivnosti skrajSali d~lovni cas. Ker je ~a skraj§anje de·
Iovnega casa potrebno zagotovlt1 ustrezne pogoje, Je ta naloga dolgoroenejSa. Ze sedaj pa so skoraj v sleherni organizaciji zdruzenega
dela pogoji za ukinitev slabo produktivnih delovnih sobot. V Sloveniji je ie vee organizacij zdruzenega dela (TAM, Zlatorog . . .) prerazporedilo delovni cas tako, da imajo proste vse sobote.
Tudi na Brestu smo iskali
ustrezne resitve in pripravili
predlog, po katerem naj bi delovni cas prerazporedili taka, da
bi bile v letu 1986 vse sobote
dela proste.
Da bi zagotovili 42 urni tednik,
bi morali delati vsak dan 24 minut vee kot do sedaj. V predlogu smo se odlocili, da bi vsak
dan delali 30 minut vee. s tern
bi pokrili z zakonom doloceno
delovno obveznost, ostali pa bi
nam se trije dnevi, katere bi
kot proste dni lahko razporedili·
taka, da bi en delovni dan namenili za solidarnost , en dan bi
bil prost za povezavo prostih dni
ob 22. juliju, tretji dan pa bi bil
prost 31. decembra:.
Zastavlja se vprasanje, kako
deliti 30 minut vee v tistih delib proi:z:vodnega procesa, kjer
imamo dvoizmensko delo?
Mozne so razlicne inac1ce.
Ena od moznosti je, da zacne
prva izmena z delom ob 5.30
in konca ob 14. uri in druga izmena zacne ob 14. uri in konea
ob 22.30. Druga momost je prekrivanje delovnega casa. Po tej
varianti bi trajala prva izmena
od 5.45 do 14.15, in druga izmena od 13.45 do 22.15. Ta predlog je potrebno se temeljito prouciti, saj bi morali imeti v istem
ca~u najmanj enako proizvod·njo kot doslej. Moznosti za to
pri vecini del so, saj s prekrivanjem izmen ne bi zaustavljali
strojev zaradi ciseenja in priprave delovnih mest. Proizvodnja bi
potekala neprekinjeno.
Ukinitev delovnih sabot ima
vsekakor svoje prednosti. Zmanj§ali bi stroske energije, prevozov na delo bi bilo manj, cenejsa bi bila druibena prebrana,
delavci bi imeli na voljo vee pro~
stega casa ...
Vendar pa taka prerazporeditev delovnega casa ni odvisna
samo od sestavljalcev delovnega
koledarja. Odvisna je od pripravljenosti nas vseh. Sleherni
delavec se mora zavedati, da rooramo tudi v kraj sem delovnem
tednu napraviti vee kot doslej.
Organizatorji dela morajo delo organizirati taka, da bo sleherni delavec lahko celotni delovni cas delal produktivno. Za
uveljavitev takega predloga je
potrebna uskladitev se z ostali
mi organizacijami v obcini zaradi skupaj organiziranega prevoza delavcev na delo. Vsekakor
pa morajo o tel!l predlo~ re~i
zadnjo besedo t1st1, katenm Je

'

tak predlog naslovljen - to smo
delavci Bresta.
Ob iskanju moznosti za prerazporeditev delovnega casa z
ukinitvijo delovnih sabot smo
proucili tudi momosti za uvedbo gibljivega delovnega casa.
Ugotovili smo, da so na Brestu
nedvomno pogoji za tak delovni
cas.
Gibljivi delovni cas ni nikakrsna novost. Tak delovni cas
ima ze mnogo organizacij zdruzenega dela in pokazali so se
izredno dobri rezultati. Z gibljivim delovnim casom se doseze
boljso izrabo delovnega casa,
vecjo produktivnost in kakovost dela, boljsi izkoristek prostega casa delavca, boljse delovno vzdusje in splosno pocut·
je delavca, zmanjsanje dela
prek polnega delovnega casa
(nadure), zmanjsanje izostankov
z dela (predvsem krajsih), vecjo
prilagodljivost in moznost za
razporeditev delovnega casa, pa
tudi humanizacijo dela.
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Na Brestu imamo pogoje za
uvedbo takega delovnega casa
v delovni skupnosti Skupnih dejavnosti in v taka imenovanib
rezijskih sluzbah TOZD. Vendar
so tudi v teh sluibah dela in
naloge, kjer je narava dela taka, da gibliivega delovnega casa ni mogoce uvesti.
Gibljivi delovni cas je razdeljen na obvezno prisotnost na
delu in izbirni delovni cas. Ce
se bomo na Brestu odlocili za
tak delovni cas, bomo pripravili tudi poseben pravilnik o
tern. Pomembno je, da pred
uvedbo takega delovnega casa
zagotovimo natancno evidentiranje delovnel!a easa.
Priprave so stekle, potrebno
pa bo se temeljito prouciti vse
podrobnosti in se sele nato odlociti, ali se na tak delovni cas
tudi lahko pride.
J. Opeka
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SlANE SEMIC-DAKI
Za vedno nas je zapustil nas
rojak Stane Semic-Daki, spanski
borec, narodni heroj, clan sveta
republike in castni obcan obCine
Cerknica. S smrtjo vsakega cloveka se odipre nova rana na narodovem telesu, ki je toliko globlja in toliko bolj boleca, kadar
odide od nas clovek, kakden je
bil Daki.

I

Mokrca, 19. oktobra tega leta ze
napada Loz, potem pa se je kot
poosebljena drznost, neustrasnost in pogum strmo povzpenjal
vse do komandanta XVIII. divizije.

Ze v .zacetku nasih partizan-

skih bojev je postal strah in trepet okupatorja, ze 1943. leta je

kot prvi slovenski partizan postal narodni beroj in kot tak
eden najbolj iskanih partizanskih voditeljev, ki bi bil za okupatorje Ziv ali mrtev neprecenljiva trofeja. Ne ka:le nastevati
vseb njegovih junastev. 0 tern
pise in bo se pisala zgodovina,
0 tern se spletajo in se bodo se
spletale pripovedke.
Zadnje desetletje je aktivno
Zivel s svojo obCino in predvsem
z domaco krajevno skupnostjo
Nova vas-Bloke. Bil je poln
spodbud za bitrejsi razvoj manj
razvitih predelov obcine, vedno
je zastavljal svoj glas za pravic-

tizaovededoltega
ovepresmo
prea z
smo
ved:asa.
estu
ovni

no razdelitev narodnega bogastva in s tern dosegal, da so tudi
kraji, ki so v casu burne industrializacije postali skoraj opustoseni in prazni, spet zivi in
razgibani, da so se nekateri prevee zapostav.l jeni deli nase dornovine priceli dvigati iz umiranja in zaostajanja.

tikacas
dru> se
bljiseze
~as a,
akoprode>CUtdel a
casa
1kov
ecjo
za
' pa

Pri tern delu je, ceprav ze
resno bolan, vztrajal. Kot takSnega ga bomo trpko pogre5ali. Pogresali ga bomo kot starterja na
Bloskih tekih, pogresali kot svetovalca pri uresnicevanju vcasib
drznih gospodarskih nacrtov, pogresali borno njegovo ldeno besedo, neusahljiv optimizem, neunicljivo Zivljenjsko energijo.
Pogresali borno njegov kriticno
izostren obcutek revolucionarja
za akcijo in njegov preseren nasmeh zadovoljstva ob ugotovitvi,
da je zadel v bistvo razmisljanja
!judi, da je ravnal kot kornunist,
ki Zivi in dela z ljudmi.

Stane Semic-Daki kot dolgoletni
castni clan odbora tradicionalnih
Bloskih tekov
Rodil se je leta 1915 v stevilni
druii.ni v Velikem vrhu na Blokah. Oce je bil kovac, Stane pa
se je po osnovni soli v Novi va-si
ucil pekarske obrti. Tako je ze
kot vajenec spoznaval krivicnost
burioazne drufbene ureditve
predvojne Jugoslavije in s to
krivicnostjo se vse svoje Zivljenje ni. rnogel spoprijazniti.
Zato se - namesto da bi sluZil
kot reZimski vojak stare Jugoslavije - z dopusta ni vee vrnil v
kasarno, ampak ga nekaj mesecev kasneje ze sreeamo v Spaniji, kjer se je do zacetka druge
svetovne vojne boril v enotah
rnednarodnih brigad proti Francovim fasisticnim enotam.
Z zvijacnostjo pravega Notranjca se mu je v prvih dneb
svetovne vojne posrecilo prebiti
se do svoje domovine, ki je bila
takrat ze ogrozena. Julija 1941.
leta ga ze srecamo v gozdovib

NASI LJUDJE

Viado Obreza, delavec v TOZD
PohiStvo, se je na Brestu pl'Vic
zaposlil iera 1953. Po letu cl.Illi te
zaposl!itve je dobil delo v Lito·
stroju. Leta 1961 je odsel v daljnjo Avstmlijo. T-am je po treb
tednih calka!Ilj a dobil deio v manjsem podjetju. Nato pa je do leta

ti

Tokrat je bila nasa sogovornica Jo:Zica TURK iz TOZD PRODAJA.

prave sedaj, ko so nakazane tudi jem vsakdanjem delu ne uspem
realne rno:lnosti, da izenaCimo · dobiti.
do!Zino porodniskega dopusta z
- Kaj bi bilo rnogoce poenodrugimi republikami? Ste o tern
staviti, popraviti ali dopolniti v
kaj razpravljali?
delovanju delegatskega sistema?
Mnenja so razlicna. Ciani nase
Gradiva za seje skupscin so
delegacije pa se kljub aktualnodobra pripravljena, najveckrat
sti tega vpra~ anja sploh se nipa je casa prernalo, da bi jib
smo uspeli sestati, da bi zavzeli
temeljiteje predelali.
enotno stalisce. Mislirn, da bo
vecina clanov delegacije' za ize- Zanima me se tvoj pogled
nacitev z ostalimi republikami.
na »lik« dobrega delegata. Jih
imamo tudi v praksi?
- Mandat se ti ze skoraj izteDober delegat naj bi dobro
ka. Kaksne delegatske izkusnje
prestudiral gradiva, ki jih dobi
si sl nabrala v teb stirih letih?
in se nato aktivno vkljucil v
razprave in sodeloval pri sp reKot vodja delegacije Iahko rejernanju dokoncnih odlocitev.
cem, da je podrocje dela nase
Verjetno je nekaj takih tudi
delegacije dokaj obsezno in zahteva precej poprejsnjih izku- med nami.
senj in znanja, cesar pa ob svoPri,pravila V. Sega

- Ti si vodja zdruzene delegacije samoupravnih interesnih.
skupnosti za otrosko varstvo, socialno varstvo, socialno skrbstvo,
zaposlovanje ter pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. To so podrocja, ki. zadevajo skoraj slehernega izmed nas. Je zato delo delegacije la:lje?
Delegacija katere vodja sern,
zajema podrocja, ki se nanasajo na vsakega izrned nas.
Delo nase delegacije je dokaj
tezavno, ker smo izvoljeni delegati iz razlicnih slu.Zb nase terneljne organizacije (Servis Podskrajnik, Spedicija Rakek,
Vzorcna delavnica in drugih).

Mislim, da je premalo zanimanja za delo interesnih skupnosti, zato tudi pobud iz »baze«
ni cutiti.

Vi vprasujete-mi
posredujemo odgovore
VPRASANJE:

V novembru lani je svet za
kadrovske zadeve TOZD PohiStvo spre)el program usposablja·
nja delavcev.
Skupino delavcev TOZD Pobistvo zanirna, ali se bo uspo·
sabljanje po tern prograrnu, ki
se je zacelo letos v aprilu, na·
daljevalo, ker nekateri delavci
zaeetega usposabljanja se niso
koncali. Ali bo torej ta program
v celoti izpeljan?
Vprasanje je nase urednistvo
posredovalo v organizacijskokadrovsko slu:Zbo.
ODGOVOR

lzdena
. Ce
i za
iprak 0
pred

- V sklopu podrocij, ki jib pokriva vasa delegacija, so neprestane novosti. Trenutno je veliko
govora o visokih cenah za oskrbo
otrok v vrtcu, na drugi strani pa
enako zivabne razprave 0 praznih
vrtcih.

Vprasanje zahteva daljsi odgovor, zato bi bilo prav, ce povzamem porocilo, ki sern ga ~e
pred odhodom na dopust poslal
vodilnirn delavcem TOZD POHISTVA, JELKE in SKUPNIH
DEJAVNOSTI.

Kako ziva je ta : problematika
v na5i obcini?

Program usposabljanja za deIo pri pretocnih formatnih zagah
kat poizkusni program smo zaceli izvajati 8. aprila s teoreticnim delom. V treh dneh so stekla predavanja. Udelezenci so
dobili skripta za vsako podrocje
posebej in izpitna vprasanja, da
so se na i21Pite lahko pripravili.
Pri izpitih se je pokazalo, da je
bilo premalo ur narnenjenih za
predmete tvoriva, tehnologija
obdelave in ekonomika. Iz JEI.r
KE so se udelezili usposabljanja
stirje delavci, iz POHISTVA pa
devet delavcev.

Nasa · delegacija meni, da se
starsi tezje odlocajo za varstvo
v otroskih vrtcih v sedanjih tezkih financnih razmerah predvsem zaradi visokih cen v vrtcih, ceprav vrtci nudijo najboljse varstvo in vzgojo otrok. Zato
poiscejo ostale moznosti za varstvo (stari starsi, sorodniki).

Cas a

tira!bno
vse
od'eka

vore

- Se kdaj zgodi, da pride do
pobude tudi iz baze?

Nasega Dakija - Notranjca
po naravi in preprieanju - · trmastega in doslednega do sebe
in drugih, cloveka, tovarisa, neustrasnega borca do konca, ni
vee. Odsel je clovek, revolucionar, Ziva legenda nase revolucije,
Clovek, ki je od mladosti pa do
konca vedel, kje mu je mesto,
clovek, ki je vse svoje zivljenje
zrtvoval za nas danes. Ostaja pa
nam Daki- heroj, ostaja nam
Daki - legenda, ostajajo nam
pridobitve revolucije, v kateri je
bH Dakijev dele:Z neizmerljiv.

za
cas a
1 deanih
ndar
a in
1 taca-

Z obcinske zalne seje v spomin · na nasega notranjsk~a ~rodnega
heroja

ni. Nujno bi bilo treba tov:arniske ZJmogljivo9ti posodohiti; vse
prevee je o:-oenega dela, velilco jc
.nedisoipline.
Sicer pa bi morali delovno discipLi:no irzbolj~att:i na vseh ravneh
v celotrri druzbi. Vlado ne more
razu<melli nenehnega nara.S6anja
cen in s tern padalllja zivljenjske
ravni zaposJ.enofu.
Ceprav se Vuado p.ritofuje zaradi slabega v.ida .in ,sJ..uha, je ~e
·vedno CVII'St in rtis·t ili 56 'let moca10
skJ.1iva.
Kat je ZJnacilno za dobrega delavca, je Vol!ado cklrillicen do nedela, zeli •Si Ted lin dobro organi·
zi.ranje d ela. Mlaj,s e delavce nagovaT-ja k delu, ker meni, da se
s tern rewjejo te:Zave. Brez sestankan-stva, lci. ga je v tov.a:rni
odloono rprevec, pravi La~do .
Ladu sem zazelel ~e veliko delovnih ugpehov, eeprav ze caka
na p0l¥)je, ko se bo ·l ahko upokojil.
J . K.lanear

De

!
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1977 delal v elektr~cni centra:li ·v
bH.iilni mesta Corryon.
Dokoneno se je vrnoil d01mov
leta 1977 -in se 51pet zaposill na
Brestu kot ~laV111'i deJavec na formatn.Q zagi. Skupaj z zeno in sest·
letno hcerko zi'VIi v Dolenjti vasi
v hisi, ·k i ·s i jo je dogradi-1 po
vrnitvi iz _A:v5trail.ije.
Z delom v tovarni je sicer zadovoil!jen, ven:dar s.i zeli premestitve, ker so pri delu pili fonrnatka~h -tezji pogojli., !prah, ropot in
drugo, on pa ima vend:a!l'le 56 let.
Po njegovem mnenju bi moral za
to delo poprijeti mlajsi del<Wec.
Moti ga, da v tova.Tni nimamo
dorecenih proizvodnih programov. Majlme ser.ije znatno
zmanj·sujejo obseg proiZVQdnje,
. pa tudi neenakomer.no obJ-emenjujejo z deLorn posarnezne oddelke. Zato se po tpOsaanel!Ilili oddel'kih pojavlja nesora:zme.rna zapos1itev. S 'Prerazporejanjern delavcev pa VlSi problemi ruso Tese-

- V javni razpravi je predlog
o podaljsanju porodniskega dopusta. To vprasanje je staro ze
nekaj let. Kako ste se lotill raz·

Organizirano prakticno usposabljanje je bilo v obeh temeljnih organizacijah na prosto soboto, nadaljnje prakticno usposabljanje (treniranje) pa je bilo
dogovorjeno v terneljnih organizacijah, da se bo izvajalo rned
rednim delovnim casom z razporejanjem udelezencev usposabljanja za ta dela.
18. maja so bili na JELKI organizirani izpiti iz teoreticnega
in prakticnega dela. Izpit so
opravljali vsi stirje delavci in
en lesar ~irokega profila - vsi
uspesno.

V POHISTVU so bili izpiti organizirani 8. junija. Izpit je
opravljalo sedem delavcev; od
teh dva lesarja sirokega profila
ki sta izpit opravljala samo i~
prakticnega dela - oba uspesno.
Ostali u delezenci usposabljanja
pa izpita iz prakticnega dela niso opravili zaradi premajhne
prakticne usposobljenosti. Razumljivo: vsi delavci v tej terneljni organizaciji so bill prisotni le na enem usposabljanju.
Dogovorjeno je bilo, da se bo z
usposabljanjern nadaljevalo jeseni, ceprav bi se lahko izvedlo
v aprilu, maju ali juniju. Med
tern casom sern si osebno prizadeval pri vseh . mogocih delavcih, celo pri direktorju, da bi do
usposabljanja (treniranja) prislo,
pa je bilo vse zaman.
Potrdila o usposobljenosti
smo lahko izdali le sedmim delavcem.
V TOZD JELKA je svet za
osebne dohodke sprejel sklep o
~Konec na 6. strani)
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a ob letoSnjim letovanjem
Sezona Ietovanj se je koncala. Poglejmo si nekaj podatkov, mnenj
in tefav, ki so spremljale organizacijo letosnjih Ietovanj v Brestovih
pocitniSkih zmogljivostih.

a:>rikolicah in .opremi veliko skodo. Stvari, \ki jih raz;bijejo ali izgubijo, ne do~upijo, ampak samo Vlpisujejo v ·k njigo, da to aJi
ono man.jka, ali IPa se to ne .
Boljso organizacijo letovanja
moramo omogoeiti s sirsim sodelovan.jem. Nepriljubljene antkete ne nameravamo !J:>Osiljati,
saj sp .t ezave in jpOrnanjkljivosti
bolj ali manj na dilani.
Vabimo vas, da svoje kriticne
misli in ustvarja:lne ')?redloge
sporoeite osebno :po 1elefonu ali
(pismeno v organizacijsJro'lka·
d.rovsko sluibo, dokler so vtisi
z letovanja se dokaj svezi.
Druznost, pravica in zelja nas
vseJ:i. je, da tudi po tej !Plati 5.z.
boljsamo dru.Xbeni standard.
Omejiti <teiave in izboljsati
organizacijo letovanja bomo !PO·
skusali tudi ·s pripravo PRAVILNIKA 0 LETOVANJU IN ZIMOVANJU. V .osnutku pa je tudi
SAMOUPRAVNI SPORAZUM 0
ZDRUzEVANJU V POCITNISKO
SKUPNOST SOZD SLOVENIJALES, ki naj bi poS\kusaJ resevati
probleme, ki pe~tijo tudi druge
clanice SOZD.
.L. Palcic

.:razvrsca, opremlja, popravlja in
posprav.Jja pocitniske prikolice,
.saj je potrebno za rto delavce dobesedno prosjaciti kot za mHo.Scino. Za .t aka .ctela in naloge bo
1p0trebno dolociti ~judi iz enega
ali ·v ee tozdov, ild bodo glede na
'potrebe in m<>ZnoSiti opravili delo
strokoViilo in pravoeasno .
- Pri!kolice so ibile jposrtavljene 7lgodaj in na ugodnih mestih,
vendar so ~ostor okrog nekaterih pozneJ•Si »prikolicarji<< povsem omejili. Za na5e !Pripombe
v recepciji pa se uprave avtotkamrpov v zelji za zaslu.Zkom ob
Funtana pri Vrsarju
14
133 navalu turisrtov ne zmenijo dosti.
Padova III. v Banjolu
na Rahu
11
100
- V nekaterih avtokampih
Sirena v Novigradu
6
71
imamo prevee priko1ic, zato jib
Pila v PUII1atu na Krku 4
38 ho potrebno razmestiti drugam
Terme v Cateru
2
29 . in ponuditi se druga Ietovisca.
- Tudi nasi delavci bi moraE
Letovalo je 371 nasih <lelavcev posveeati vee .skrbi objektom in
z d.ruZinskimi clam, kar je za tre- pripardajoci orpremi. Nekateri se
tjino vee kot leto rprej. P.rikolice obnasajo skrajno neodgovorno
so bile poVIpreeno zasedene 80 iln s Item kali:jo ugled drugim
dni, najbolj :pa v Catezu - nad Brestovcem ter povzroeajo na
100 dni. Zaradi premajhnih zmogljivosti je bilo potrebno .t raja.nje
izmene letovanja v sezoni omejiti na 6 do 9 dni.
Letovanje smo omogocili vsem
prijavljencem, vendar smo pri
razporejanju v zelene termine
najprej upostevaJi delovne obZ organizi!raoo nabavo ozimni- · v septembru homo zacel.ii. izdavezmosti in sele potem druge ze- ce zelimo vsem Brestov.im .delav- jati prvo oz.imnico, lin sicer ja.Jje. V :prija'Vah je prislo do pre- cem omogoOi.t:i kvalitetlliO ·p reskr- bolka ter kirompir. Za jabruka so
ohremeni.t ve nekaterih terminov, bo z nekaterimi osnovnimi ziviU. dogovorjene naslednje cene: nozato smo morali nekatere prijav- Le-ta naj bi hila kar se da tkva'li- ve so:rte (j.onagold, ddored, glo1jence prer~porediti v rezervni tetna in po sprejemljliv:ih cenah. ster) 95 dinarjev za .klilogram ter
·t ermin.
'
Naba.va oZJi.rnruice ni r.aVipO pre. za jonatan iln delises 73 din~a:rjev
prosta zadeva, sarj o ko1ici.rlrl. in za ·k ilogram. Cena z-a kilogram
Iz posameznih TOZD je letova- kvaHteti ne .odloca samo clovek. k.rompirja je 45 dinarjev.
v oktobru bomo izda:jailii. se
Najvee odlocaj.o o rtem pravzalo naslednje stevilo delavcev:
prav v.remens:ke mzmere v vsem zelje ;in ETA pakete. Cena 7ia lci!odelavcev letu. Na ceno ozimnke pa vrpl.ii.va- gram zelda ~e 30 dlinarjev.
ETA rpaketi ·s o letos samo v
ta predvsem ·kol<iCina in k<valitemali embal~i rpo 12 ·kozaxcev a1i
TOZD Pohistvo
100 ta pridelka.
mini embala.Zi po 6 :kozaorcev. CeSkupne dejavnosti
81
na za ETA ozimnico nam ·Se ni
TOZD Prodaja
58
2Jllana.
T.QZD Masiva
31
Za V'SO OStaiO o:z,iiilliJiico Se Se
dogovarrjamo.
TOZD Iverka
23
Se nekaj besed o preskTbi s
TOZD Gaber
22
premogom. Vse ikaie, da tudi leTOZD Tapetnistvo
21
rtos .J:cl:jub dobremu zacetku ne boTOZD Zagalnica
21
mo pravocasno dobil!i vseh .narrocenih ko1iCi.n premoga. Na Zailost
TOZD Mineralka
7
smo mor.a:Li zaradi :remonta tehtTOZD Je1ka
7
nice v lve.r1ki prekind.ti d.obavo
ipremoga za 'Ves mesec ;prav v caPri organizaciji smo a:>os:kiusali
su, .ko je b~la 1p onudba na;jveeja.
ci.rnbolj upostevati a:>ripombe in
Sedaj, ko je •ru ie skoraj z.ima,
!Predloge, vendar vseh ni bilo mopa je dobava ipremoga lev omegoce a.aradi najrazlienejsili tezav:
jenih kolicinah.
B. Jeric
- Predvsem omejena materialna ,gredstva iz s.klada skupne
Letomj-a naroCila, k·i jih je ve.p orabe so vzr01k, da ne moremo l:iko vee kot lam, rpa tudi cene na
bistveno poveeati stevila pocitni- triiscu, nam povedo, <la letos ni·S hlh objektov in .tako omogociti smo timeli dobnih v:remenskli.h •razvsaj desetdneVlllo .letovanje v se- mer. Mrzla .zima, ki je 'li!Iliicila
zoni. &kromna · sredstva je po- veliko sadovnjakov, in premalo
trebno racionalno razux>rediti in dezevnih pardavin, vse to je po·
rpostopno veeati srtevilo objektov, ·v zroetlo, da je ·l etos kmetij.skib
dotrajano in manj primenno :pridelkov manj od prJca:kovanih.
opremo .zarrnenjati z boljso, do- Za.ra~di rpravoea:snega dogov:aJrjaIocirt:i :u.strezno stopnjo regresira- nja z dobaVlitelji .in •s .kmetijstki·
nja ~etovanja ·i n podobno.
mi ·pride1oV~alci . pa tega pomanj- Veliko tezav je okrog servi- kanja .pri ·n as ne bomo tol<i:ko cuskanja: in sestave skupine, ki •Wi.

Za org<lll'li21iran oddih je bilo
na voljo sedemintrideset p<>C:it·
niskih pri.kol.'i.c. Spomladi smo
kupJ.Li se 1ri in s tern nekoliko
poveca!li stevilo le:ZiSc iz rpreteklega leta. Zamenjali smo .tudi
stoJe in nekaj milL, ker je hila
stara oprema ze precej dotraja.na in manj primerna za SteviJ.ne
UipOrabnike.
Pri!kolice so bile ra11porejene
na podlagi ,p rijav v naslednjih
avtoka:mrpih:
rpri- delavkolic cev

LetoSnja ·ozimnica
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Nas samski dom v Cerknici klice po obnovitvah

Premalo
druzbenih stanovanj
Letos nasa delovna organizacija ne investira v grad.njo novih
druibenih stanovanj, Tudi v obcini Cerknica ni zastavljena nobena
vecja stanovanjska grad.nja v druibeni lasti. Upoeasnil se je tudi
postopek za izpraznitev druibenih stanovanj nasHt delavcev, ki si
gradijo svoja stanovanja.
Novi delavci, pa tudi ze zapoostale instalacije, naceta so prosleni, pa ielijo primerna stano- ce]ja zgradb, neurejena je okolivanja, saj je stanovanje osnovna
ca . . . Da je stanje tako, so po
dobrina vsakega cloveka. Trenutmoji oceni krivi projektanti, izno bi rabill sest dru:Zinskih
vajalci del, upravljalci, pa tudi
in trl samska stanovanja za mlastanovalci sami.
de delavce z visoko in visjo soV prihod.njih nekaj letih naj
lo, ki so ze zaposleni. Te potrebi Brest sodeloval tudi pri veebe po stanovanjih pa bomo po
jib popravilih druibenih stanomoji ocelli zadovoljili sele do
vanj, tam, kjer stanujejo nasi
sredine prihodnjega leta. Do tadelavci. Tako je ze v izdelavi nakrat se bodo predvidoma iz
crt za preureditev samskega dodruibenih stanovanj izselili d~
ma pod Slivnico. Po idejnem
lavci, ki gradijo svoje hise, iz
nacrtu naj bi samske sobe, ki v
Brestovih stanovanj pa ~e bodo
tem objektu prevladujejo, skupizselili delavci, ki niso vee none sanitarije, kopalnice, pralnice
sllci stanovanjske pravice. Po
in drugo, preuredili v sestnajst
mo:Znosti bomo za nase delav·
ce iskali prosta stanovanja pri , garsonjer in stiri dru:Zinska stanovanja, ki naj bi imela vse podrugih delovnih organizacijah
trebne pritikline. Sedaj so nacroziroma stanovanjski skupnosti.
ti in predracuni ze v zaldjucni
fazi. Ko bodo nacrti in predDa bi pomanjkanje druZbenih
racuni za ta objekt izdelani, se
stanovanj ublaZili, bomo morali
bo treba dogovoriti o nosllcu invee vlagati v npva stanovanja,
vesticije, o izvajalcu in postoppa tudi za izboljsavo sedanjih
ku preurejanja.
stanovanj. V naslednjih letih naj
bi sodelovali pri izgrad.nji novih
V prihodnje bomo morali za
druZbenih stanovanj v Cerknici
druibena stanovanja namenjati
(Pe5cenk), v Loski dolini in v
vecji delez stanovanjskih sreddrugih krajih obcine.
stev, pa tudi vplivati na nase
delavce, ki stanujejo v druibeKakovost druibenih stanovanj
nih stanovanjih, da bolje gospoje izredno slaba. Slabi sta todarijo in upravljajo s to doplotna in zvocna izolacija. V nebrino.
katerih stanovanjih so neustrezni ali dotrajani toplovodi in
J. Otonicar
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Vi vprasujete- mi
posredujemo odgovore
(Nadaljevanje s 5. strani)
izplacilu osebnega dohodka v visini 0,045 KED, kot je to dolocal
sistem. Izplacilo pa je zadriala
racunska slllZba z utemeljitvijo,
da obstajajo nejasnosti pri tern
nagrajevanju. V TOZD POHISTVO pa tudi do pobude za izplacilo ni prislo. Sedaj preizkusa slllZba za organizacijo to zadevo urediti, vendar cas tece,
ljudje pa ostajajo razocarani.
Kdaj bodo ti delavci dodatek
prejeli tudi pri osebnem dohodku, ne vemo.

Iz vsega tega se ponuja odgovor na zastavljeno vprasanje:
nima smisla nadaljevati, ce so
tako velike ovire pri usposabljanju.
Prise! sem do spoznanja, da
se je pri vseh delavcih in vodilnih razvila mocna teznja po
uravnilovki - nagrajevanju po
>>ustih« in ne po posamicnih r~
zultatih pri delu.
Taka se je skrbala dobra ideja o izobra.Zevanju delavcev v
neposredni proizvodnji.
F. Tursic
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BRESTOV OBZORNIK

brestov

Zelsk· veteri- trinajstit

Stevilka trinajst je mesrecna,
pravi.mo. Ali pa je vsaj sreena-.
nesreaoa ali nesrecna-srecna; kakorkoli jo obracamo, vedno nosi
s seboj svojo vsebino, pa cetudi
govorimo o njej v .kulturnem in
um€1tni.Skem ZivljenjJU ali o svojih osebnih tegobah!
Nekaj misli o letosnjem .p ro(lz stevilke 96- 30. september 1975)
gramu zelskih vecerov in o organizaciji le-teh ... C~rav sem .poslusala saxno koncert komorneKAKO URESNICUJEMO STABILIZACIJO
ga mesanega 2lbora iz Postojone,
Spre.jeti program stai:J'ilizaclje nas obvezuje za sprotno izpolnjevanje za- bi
pr1pomnila, da je umetniska
stavljenih ciljev in nalog. Prav gotovo je, da samo lzdelava in potrditev raven
zelSkih vecerov zdrsnila
stabilizacijskega akta ne zakljucujeta nase dejavnosti. Delo se pravzaprav malo nize, kar seveda ne velja
s tern sele zacenja. s stalnim preverjanjem uresnicevanja zacrtane poti in
pri tern iskanje najuspesnejsih moznosti omogoca prlhodnji razvoj. Brez za vse rkoncerte in goste.
razvoja proizvodnje in vecje produktlvnosti dela si ne moremo zamisliti
ze sa:m ambient je primere::~
stabilizacije.
za i2lbrane ·vokal.ne in i-nstrumenNaloge in cilji so v stabilizacijskem programu jasno razclenjenl z nepo- .talne ansamble (kot so bili to
srednimi zadolzitvami in roki uresnicevanja.
Trio Lorenz, manjsi godalni in
pibalni kva11teti ter Slovenski,
POT ZA OBLIKOVANJE SOZD SLOVENIJALES ZACRTANA
Koroski, Ljubljanski o.ktet in
Pcudarjeno je bilo, da je nujno potrebno enakopravno oprede11ti skupne .podobno). Skratka: ·kvalitetni
nastopi brez popevk, songov in
cilje in naloge razvoja, odnose proizvodnja-trgovina, vse pa mora imeti
ra:znih atra:l<ltivnih obli:k, ki so
za cilj oblikovanje take SOZD, ki bo kot trdna tvorba zdruzevala delo in
sredstva tako, da bo vsak posameznlk vide! interes v tej zdruzbi, Vse akci- primerne za drugacne prostore.
Nobene stilne usmeritve ni bilo
je, usmerjene v tej smeri, morajo biti terminsko opredeljene, informiranost
cutiti v programu, •kar je bilo v
delovnih !judi pa naj bo osnova, da so predlaganl cilji tudi za vse sprejemprej•snjih letih bolje, ceprav je
ljivi.
znano, ·da je bilo vee zaniman.i a
za vokalne oblike - za solisticCREST NA VELESEJMU
no in 2lborovsko ipetje.
Pohistvenih novosti na velesejmu skorajda ni bilo. Na zalost se j~ ·letos
Programska usmeritev je zal
pojavila med razstavljeni~l izdelki vrsta plagiatov pohistva jugoslovanskih prepogosto
odvisna od nakljucij,
proizva!alcev. Bilo je mucno in smesno hkrati pri pogledu na vee ali manj
je nenacrtna in :priloznostna po
slabe posnetke programov pohistva, ki je ze vee let v proizvodnji. Sarno
nokaj primerov: proizvajalec X •ukrade• prvemu proizvajalcu barvo, dru- nacelu: bolje nekaj .kot nic!
gemu pa rocaje, da pa bo mera polna, ukrade se ime konkurencnega· ]z..
Obisk, •kolikor .mi je :z.nano ni
delka; proizvajaJec Y »Skombinira• dva sistema konkurence in ze je •nOV•
bil dober, celo slab! Obvestll v
izdelek z novim imenom tu.
Delu ni bilo, plakatov ne bere
vsak, pa se ZelSe in okolica sta
NOVA ZAGALNICA 80 STEKLA
odma:k!Iljen koticek Notranjske.
Mislim, da bi morali obisk bolje
V casu. (<IJ nam preostaja, bo treba prevzeti postrojenje v redno obratoorgani.zirati s predprodajo vstopvanje. Potrebno bo prevzeti opremo od domacih iti tudi od tujih dobavite-nic ('Ponuditi vstopnice s prograljev. Prvi dnevi delnega obratovanja ·in preizkusanje posameznih faz dela
mi razlicnim kDlektivom, sindize kazejo, da bo treba od nekaterlh dobaviteljev zahtevati popravilo· tehnokatom, .ipredvsem na Brestu,
loskih napak, ki so se takoj pokazale. Povsem pa bomo lahko ugotovlli vse
drugim delov:nim organizacijam,
napake. ko bomo ratiagova~i tudi bukovino, ki je v pogledu manipulacije
solam
zaganega lesa zahtevnejsa kot jelovina. Jasno pa je ze sedaj, da so pogoji
Tudi kulturno zivljenje je oddela v novi zagalnici bistveno -izboljsani. To pa je bil med drugim tudi eden
izmed vaznejsih ciljev modernizacije. Racunamo, da bo do 18. oktobra letos visno od svojih ·potrosnikov in
od lrult;urne politike! Ni duhovna obcinskem oprazniku, ko naj bi zagalnico uradno odprli, ze precej zacetne !kulture - brez ma.terialne
nih tezav odstranjenih. Zaposleni pa bodo .prav gotovo ze v tol·iksni meri
kulture je da.Jjnovidno ugotavobvladall tehnologijo, da bo delo nemoteno teklo.
Ijal ze Cankar!
TROJE MNENJ 0 INOVACIJAH PRI NAS
Letosnji p.ro!¥am je obsegal
gostovanje Svetlane Makarovic
Lepo je, da v letu ·inovacij tudi v nasi delovni organizaciji razmisljamo
o vzroklh, zakaj je pri nas tako malo tehnicrrih izbo,Jjsav. Pre.pr,ican sem, ('Posebna interpretacija ljudskih
pesmi), koncert Huberta Berganda so moznosti za racionalizacijo na vseh podrocjih dela vel·ike. Manjka pa
ta na orglah s solistom Savom
seveda interesov pri posameznikih, da bi predlagali izboljsave.
Vrem$akom v cerkni&ki cerkvi,
Po mojem sta temu kriva predvsem premajhna gmotna i'lagrada -i·n prekoncert komornega mesanega
zahteven ter dolgotrajen postopek za uveljavitev posamezne ·izbof~save .
zbora ·P ostojna in ona.stop LogaSo pa med nami verjetno tudi ljudje, ki niso .pod nobenlmi pogojl pripravskega okteta! Kvalitete mojstra
ljeni razmisljati o tern, da bi delo olajsali in pocenili.
Berganta so ze znane, novi gost
pa je bil komorni zbor iz Pos·t ojNOVO V VREDNOTENJU DELA
ne.
Ko smo se pred pribHzno letom dnl na Brestu zavestno odlocili za novi
Po -dveh letih je zbor, ·k i steje
sistem vrednotenja zahtevnosti dela, smo najprej ana~izirali dosedanji si- okrog
30 ,p.redvsem mJadih, glasstem vrednotenja deJa ter ugotovili, da sistem analiticne ocene delov.nih
beno izobrazenih pevcev, dosegel
mest ne ustreza, oziroma da nas je razvoj na tern podrocju prehitel. Ko
ze umetnisko raven komornega
smo se odlocili, da vpeljemo omenjenl novi sistem vrednotenja dela, smo
ugotovili, da je ta sistem boljs·i od prejsnjega, saj je njegova vsebin8i mnogo bolj razdrobljena po posamezi'lih krlterijih, kar daje realnejse koncne
ocene delovnih mest. lstocasno pa nam mora biti jasno, da v svetu za sedaj se ni sistema vrednotenja dela, za katerega bi lahko rekli, da .najbolj
realno vrednoti vse funk~je v nekem proizvodnem procesu.

petja. Uveljavili so se v Postojni
in okolici in na reviji »Primorska 'Poje«. Zbor v~i ·tenkocutno
in ubrano ravnatelj glasbene sole Ivo Jelercic.
Dinamit.no stopnjevanje ·ob
nastopu je bilo v ZeiSah res dognano, zlasti v polifonskih skladbah. Zbor raste in napreduje v
vokalizaciji in zlitosti melodiclnih linij. Ima •tudi dobre soliste.
Peli so za:htevnejse skladbe, od
Gallusa, Brucknerja do moder-nista Hindemitha! Najlepse sta izzveneli Adamiceva
Veeema pesem v stilu novoromantike in izrazno tako ucinko-

vita pesem Ubalda Vrabca Veter.
V drugem delu programa so peli
.Jjudske pesmi v \l?riredbi nasih
k.omponistov (Em1l Adamic, Pavel Kennj ak, Marij Kogoj ... ).
Pos1u5alci, ki jih je bilo le
okrog petdeset, sD z zanimanjem
sledili ubranemu opet ju zag.nanega in mladega umetniSkega kolektiva.
»Vse je minljivo, le melodija
je veena,« .poje Hindemithova
,p esem . Poskusajmo ujeti vsaj
nekaj tonov njene hanmonije, ki
bi ob takih veeerih .pozlahtnila
naso prazmoto in enolicnost ...
Pl'of. B. Brecelj
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LETOSNJE ZElsKE PRIREDITVE

Ze tretje leta zapored ·organizira Kulturna skupnost Cerknica - letos v
sodelovanju z oktetom Gallus (prej s Komorno sceno iz Ljubljane) - v'rsto
razlicnih koncertnih prireditev. Tako postaja ta oblika kulturnega zlvljenja
na Notranjskem ze tradicionalna; zdi se nam, da nismo vee tako odmaknjeni od vecjih kulturnih sredisc •in od razl-icllil\ oblik kultumega zivljenja.
Tudi nasi najvldnejsi umetnlki vokalne in instrumentalne glasbe so se
preizkusali v nasem lepem in funkcionalno ta~o bogatem umetniskem
kraju.
Kulturna skupnost in njenl prizadevni organizatorji, lndustrija pohistva
Brest ter oktet Gallus kot soorganiz!ltor letosnjlh prireditev zasluzijo vse
priznanje, saj so dobra izpolnili svojo nalogo: kulturo delovnemu cloveku!
DELO OBCINSKE KNJIZNICE

s

•

Oktobra bo odprta podruznicna knjiznica v Starem trgi.l s pribllzno '2000
knjlgami, v nas lednje m letu pa predV<idoma na Rakeku. V teh dveh letih
smo lahko ugotovi~l . da knjige opravljajo veliko kulturoo poslanstvo, in zelimo, da bl bralci se naprej tako Segall po njlh. Znano je tudi, da prostori
za knjiznico v Cerknici ze sedaj niso v skladu s prec\plsi o knjiznlcarstvu
in ce bomo hote li se nap rei' v t akem . obsegu vecati knjU:ni fond. bomo
nujno potrebovali vecje in bo jse prostore.
MLADI ZA HRIBARJEV POKAL
V prihodnje bo treba to tekmovanje preusmeriti v mnoz1cno, poiskati
nove panoge (kolesarjenje, kros i, Ol'ientacijski pohodi, smucarska tekmovanja) in jih prim~rno razdef.iti cez vse leto. Tekmovanje naj bi preusmerifi·
iz tekmovanja med aktivi v mnozicno tekmovanje posameznikov .iz posameznih aktivov. Tako bi odpravili tudi nasprotja med aktivi. Taksen nacin
tekmovanja bi bil gotovo dostopnejsi s irsemu krogu mladlh (tudi neclanom
ZSMS), se tesneje bi nas povezoval In poglabljal cut odgovornosti -posameznikov. Tudi financne tezave bi bile pri organlz·iranju taksnih ·t ekmovanj
manjse.

0

Tudi letos razgibano
LETOsNJE LETNO TABORJENJE CEKNISKIH TABORNIKOV
Letos smo si postavili tabor ob
pr.ijami vasici Dol ob Kolpi. Tabori.lo -je kar 75 nasih clanov, od
naj.mlaj-sih, •k i se na 1tabomiSko
ziv.Jjenje sele ,prrpravljajo, do tistih, ·k i so si z vecletnim delom
p.ripobili fe veli·ko izkusenj.
Taborjenje nam 'POrneni viSek
celoletnega dela. Na njem poskusamo dopolniti svoje teoretieno
znamje. 1'ako so na.Si medvedki
in cebelice s·p oznavali ziv.ljenje
v naravi, odkrivali njene skrivnosti in si v gozdni soli ipridobili

no gestio. Ceprav je bilo tezko
vstati, smo d<Jkazali, da smo
pr.ipravljeni tudi na take .noenc
diverzije.
Program na taborjenju je bil
res zelo raznolik in kadar je bi-l o
·toplo, smo si privoscili t:udi kopanje v Kolipii. Najbolj pa smo
uZJ.ivali v voinjoi s kanuji, kar
sploh ni preprosto; ee s.i nepazljiv, se lahko v trenutku obrnes
v vodo.
Tisti, ki .s o bili z nami na taboru prvic, si bodo svoj krst lahko

.).

mnogo razlicnih vescin: poznavalec ognjev, pevec, Robinzon;
najte:Zja vescina pa je partizan•Ski kurir, saj mora· biti medvedek ali cebelica sest ur Iacen,
sest ur ne sme spregovoriti nobene besede, spoznati mora tudi
il:ajno sifriranje.
Za ta:bor.n~ke in tabonnice pa
so ze tezje naloge. Nauciti se morajo orientacije v naravi, signalizacije, preziveti v gozdu nekaj
dni, ;postaviti sotor, zakuriti
ogenj in se mnogo drugih stvari.
Poleg tega so si na letosnjem taboru :rridobili vescino novinarja,
signabsta, plavalca, partizanskega ·k urirja ...
Da bi se bolje ~poznali s kraji,
kjer smo bivali, smo organizirali
tudi vee izletov v okolico.
Celotno dejav.nost na taboru
smo popestri1i tudi s tiskamjem.
Sami smo si izdelali razglednke,
naltisn ili nasitke na majice, ki so
postale prava atrakcija v vsej
dolini. Da nam ni bilo treba poslusati radia, 'Slrno si zabavo
ustvarili sami. Mnoge vecere smo
tako prezi-veli ob partizanskem
ognju. Tja smo povabili tudi domacine in se jim predstavili s
svojim programom, lila koncu pa
smo tudi skupaj zapeli.
Tudi iger -ham nikoli ni zmanjkalo, saj vemo, da se najmJajsi
se vedno radi igrajo, pa tudi starejsi nikoli ne stoje ob strani.
Najbolj zanimive so bile .nocne
i!?ire, ·k ot so pihanje sveee, lov za
za:kladom . . . Najhuje ipa je bilo,
·k o je bilo treba sred.i .temne noci
vstati, ker so nas .napadli sovrazniki.
Odsli srno na noani pohod,
»Brestove Kitajce« je obiskal tu- med potjo smo morali streljati
di kitajski ambasador v Jugosla- s pusko, na ci-lju pa je moral
vsak posameznik poveda<ti skrivviji

temeUi•t o za!pOmnili.; namazali
smo j•ih z ba3."Vami, jdh navezali
na vrv in ji:h odpeljali do Kolpe,
kjer smo jih zmetal4 v vodo, da
so se lahko umili.
Mnogo nove~a smo se naucili,
mnogo doZ:iveli, spletla so se nova prijateljstva. Vse, ka;r ni bilo
prav, bo pozabijeno. Ostali bodo
s.>amo lepi .spomi:ni na ta .im'aj in
na lj-udi, ki so nam bili vedno
pripravljeni prrl:skociti na pomoc.
A. zn~darsic

SEJEM DROBNEGA
GOSPODARSTVA V CEUU
Sejem je priloznost, da se poslovne vezi med industrijo in
obrtjo se bolj okrepijo in poglobijo. Obrtne zadruge so v ta
namen priredile poslovne dneve,
ki so bili posebej namenjeni razsiritvi tega sodelovanja.
Tudi lesni stroki je bil na
celjskem sejmu namenjen poseben prostor. V tern prostoru je
b ilo videti izdelke iz lesa, Iesno
obdelovalne stroje domacih in
tujih proizvajalcev, reprodukcijski material ter predstavitev .
storitev s tega podrocja. Druga
podrocja, ki so bila tudi mocno
zastopana, so bila kovinska predelava, tekstilni izdelki in razne
inovacije.
Ugotoviti je, da je sejem nov
korak pri razvoju drobnega gospodarstva, saj nas dolgorocni
program gospodarske stabilizacije zahteva zagotovitev trajne
razvojne perspektive tako v
druzbenem kot v zasebnem sektorju.
A. Crnigoj
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UmetniSka razstava vgradu Sneinik
ZADNJI DAN AVGUSTA SO V RAZSTAVNIH PROSTORIH
GRADU SNEzNIK ODPRLl RAZSTAVO SEDMIH NOTRANJSKIH
LIKOVNIH USVARJALCEV - PETIH SLIKARJEV (B. KLANCAR,
M. MANCEK, T. PERKO, M. ROT IN B. STRMAN), SLIKARKE (S.
SLUGOVA- PUDOBSKA) ~N KIPARKE (M. BRANISELJ).

ves

Bozo Strman je posebno lep
Razstava je bila odprta
rnesec september. Ker je v tej
in cist v svoji kmeeki krajini.
letosnji res nenavadno lepi je- Clovek bi rekel, da so njegove
seni ze sam grad z okolico vre- ielene in madre podobe kristalizirano umetnisko dozivetje Sloden obiska, je kljub nikakriini
venije - nase dezele. Pokazal je
obvescenosti pricakovati, da bo
tudi nekaj drobnejsih, presenetrazstavo videlo precej slucajnih
obiskovalcev od blizu in dalee. ljivo »drugacnih« tihozitij in
portretov - !judi in flivali Razstavo je tudi vredno videti,
saj je to menda prva tovrstna vendar se zdi v svojem dozivljanju pokrajine najbolj prepric·
prireditev, ki nam nudi kolikor
toliko celovit vpogled v sodob- ljiv.
no likovno snovanje nasih umetKletni prostor, ki je za raznikov, ka:le dosezeno moe njihostave izjemno posreeen, zakljuvega umetniskega izraza v tern
casu in tu.
euje Tomaz Perko z dvema prav
Razstava je prav zaradi tega
imenitnima portretoma, z nekaj
tudi imenitnimi krajinami - z
pregleda, ki se vsiljuje, ceprav
jezera seveda, in z enim tihoZi.trnorda nima niti tega namena,
posebno zanimiva in tudi po- jem. Njegove podobe. so dobeucna.
sedno rnogocne. Ne le po razsemosti, pac pa po globini izpo·
Najbogatejsi in najzanimivejsi,
vedi in tudi po nacinu izraza.
kar irneniten, je kletni razstavni
Delujejo skoraj rembrandtovsko
prostor s stirimi razstavljalci.
Kiparski izdelki Milene Brani- - zacudimo se, kako sodobni
umetnik z vsaj na videz klasicsljeve delujejo silno moderno,
vendar nekoliko hladno in za nimi sredstvi upodobi klasicne,
nase urnetnisko neizsolano ob- ce ne kar stare teme na izrazito
svez, iskrivo domiseln in modecutje predvsern kot dekorativno
tehnicna zanimivost, ne zbujajo ren. nacin. Ali je to zelo resno
igrackanje z ·umetostjo ali umetniskega dojma, ceprav zanize rnajckeno poroga na . racun
rnivo izpolnjujejo in povezujejo
vsega: starega in novega?
razstavni .p rostor.
Skromen, toda prijeten kotiEta:lo vise razstavlja v posebcek si je izbral Bojan Klancar
nem prostoru Stana Slugova·
s svojim ciklusom grafik na te- Pudobska.
Tudi njene slike
rno »Stara vhodna vrata«. Zelo
spremljajo
nihajoci,
nesimetric·
enotna razstavica, ki kar kliee
no uravnoveseni kiparski izdelpo tern, da bi avtor zbral se vee ki
Milene Branisljeve.
teh starih lepot, ki prav v tej
tehniki delujejo se posebej caPudobska razstavlja krajine,
stitljivo - in kdaj v prihodno- rnenda vse iz svoje Loske dolisti pokazal s~ bogatejso, samo- ne. Razen pogleda ria grad
stojno razstavo samo na to Sneznik, ki je gotovo dragocena
terno.
drobcena umetnina, so druga

razstavljena platna za nase iz.
kusnje nov poskus prikazovanja
krajine. Platno je namrec vecje
od slike. Na robovih se slika izgublja v praznino. Uokvirjen je
pravzaprav le prostor, v katerega osrednji del je umetnica
osredotoeila svoje slikarsko oko.

v prvem nadstropju sta se
dve razstavni sobi. Eno je zasedel Milan Rot s svojimi jezeri,
drugo Marjan Mancek, z ilustracijami. V obeh sobah se velja
zadrfati.
Milan razstavlja tokrat le Jezera, kar se mi zdi po svoje
skoda, saj je s tern postavil na
ogled le del svojega umetniskega zanimanja. Bi .rekel, da najbolj poznani del, pa se bo morda povrsnemu ·o biskovalcu zdel
njegov izbor celo dolgocasen, ceprav je le dosledno enoten, kot
spodaj Klancarjev. Jezero je pac
v vsakem easovnem izseku drugacno, umetnisko je neizcrpljivo
in zato za slikarja zmeraj spet
nov izziv. M. Rot je hotel na tej
razstavi ocitno prikaz.ati le seepee sorodnih, umirj enih akordov
te veeno nedokoneane jezerske
simfonije ... Prostor, v katerem
razstavlja, ne daje moznosti za
popolno dozivetje razstavljenih
podob.
Marjan Mancek razstavlja svqje ilustracije, vecina ze objavljenih v revijalnih in knjiznih tiskih za najmlajse. Toda to prav
v nicemer ne zmanjsuje vrednosti. njegove predstavitve. Njegov
izbor, ceprav le delen, dovolj
zgovorno prikazuje, kako bogat
je lahko, oziroma, kako bogat
mora biti svet umetnika, ki se
je zapisal svetu otrok. Njegove
ilustracije so same dovolj zgovorne, skupaj z dobrimi teksti
pa nudijo otroku celovito
umetnisko ekskurzijo v cudezne

dezele sanj, polne carovne domisljije. Tu se prepletajo zgodovinski casi in odnosi v en
sam neobremenjen otroski svet,
poln osrecujocega dozivljanja in·
radovednosti.
Razstava v SneZniku je za na·
so obcino dragocen kulturni do-·
godek. Pomeni lep prispevek tudi k slovenski kulturi in ne
vem, kdo je spet kriv, da javnost nic ne ve . za to, da se tu
kaj kulturnega dogaja. Nic ne
ve za to, da imamo poleg sedmih bolj ali manj razvitlh kra·
jevnih skupnosti in poleg sedmih narodnih herojev tudi najmanj sedem dobrih upodabljajocih umetnikov, ki so tokrat

skromno, skoraj srameZljivo odskrnili durce vsak svoje snovalnice, da smo Iahko pokukali va·
nje in jim ukradli· delcek njiho·
vega najbolj intimnega sveta.
Po tej razstavi smo lahko
brez zadrika preprieani, da je
velika skoda, ker ga ni prostora v obcini, kjer bi se Iahko
predstavili bolj celovito s svojo
izpovedjo, kjer bi njihove najvrednejse izdelke Iahko videli
razstavljene v vsakem casu. Ce
je ta prostor grad SneZnik, naj
se za te namene naprej ureja
ta. Da ne homo eakali se sedem let.
J •. Praprotnik
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Novosti v knjiznici

I

SPOMENIKI DELAVSK.EGA REVOLUCIONARNEGA GIBANJA IN
NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA NA SLOVENSK.EM
Vodn.iki po spomenikih ~ nase zgodovine, primenn:i za la:ljo odlocitev pri organiziranju izletov. Neka:j naslovov: Kocevska Reka,
Pot v Jajce, Gcr:-arnozna ja:ma, Dob-rnic, Turjak .. .
SMITH, W.: Grom in blisk
V ozadju druZinske tragedije je pisatelj opisal razgibano podobo
Zivljenja na afriSkem jugu ob prelomu stoletja, prizore az burskiih vojn, ljubeze.n, veselje ob delu v naravi.
VOsNJAK, J.: Spomini
Knjli.ga opisuje pisateljevo dolgo Zivljenje in bogata dobo v raz-'
voju slovenskega naroda.
SIMCIC, S.: Pravljica o dedku Mrazu
Otroci verjamejo, da prihaja dedek Mraz od nekod dalec. Knjiga
pripoveduje, kaksen je blil prvi obisk dedka Mraza pri ljudeh.
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(Nadaljevanje lz prejsnje stevilke)
Dva otoka molita iznad jezerske
povrsine celo ob najvecji vodi: Go·
·rica in Otok. Oba lezita ob Javorniku, in sicer prvi na severnem,
drugi na juznem kraju. Na Gorico
spravljajo kmetje zivino v colnih
na paso, na Otoku pa stoji vas enakega imena. Skrita je za holmcem,
na katerem vabi Otocane k poboznosti cerkvica sv. Primoza in Feli·
cijana, stojeca sredi smrek in hoj.
Vas steje 83 prebivalcev, stanujocih
v 14 hiiah.
Ker so Otocani od sveta najbolj
oddaljeni in osamljeni, prijela se jih
je v vsem vedenju neka posebnost,
katera jib loci nekoliko od bliznjih
sosedov. Starejsi mozje se pripovedujejo, da so prebivalci jezerske
okolice pri njih kupovali sol in tobak. v tistih casih jim je pecenka
debelega medveda bolje disala nego
prasicja. Za suho meso so se takrat
preskrbovali v gozdu. Pravijo, da je
· bilo .od pitanih jelenov, katere so
klall s svincem. Sploh so pa Otocani gostoljubni in kogar poznajo,
da mu smejo zaupatl, temu dosti
povedo, kar se ne zve drugod. Del
Otoka proti zahodni strani, na katerem so njive, se imenuje Urlik
in je ob bregu precej skalovit. Urllku nasproti · lezi polotok Drvosec
ali Otocec. Skozi ta prehod med otokom in polotokom - ime·
novan Vrata, se pride v Zadnji
kraj ob Javorniku, kateri meri 150
hektarov.
Kdor ljubl prirodno krasoto, popelje naj se tu sem. Kar premoreta .gozd in voda, vsa ta lepota
je tukaj zdruzena. Pticev pevcev

ni nikjer toliko kakor v tern zatisju, obdanem krog in krog z goz·
dom. Na obeh straneh jih vidii in
slisii. Ob bregu sumljajo studenci
izpod skalovja, in hladne sencne
trate vabijo k pocitku, katerega
ti moti le kaka povodna plica ali
srnjak, ki si ga prepodil s pase.
Med otokom in vasjo Grahovim
je nekoliko vzvisen kos jezerskih
tal - Benetek imenovan. V bli·
zini je Osredek, tudi precejsen kos
sveta v jezeru. Oba deJa se ne locita od cele ravnine in vendar le·
zita dosti vise, ker ju zalije voda
najkasneje.
Okoli jezera so tele vasi:
1. Selice; majhna vas ob Javorniku. lmajo 99 prebivalcev, stanujocih v 20 hisah. Cerkev sv. Volben·
ka - zidana leta 1680 - stoji na
prijaznem gricu nekoliko iz vasi. Tu
je bila nekdaj sloveca bozja pot. Pobozni romarji so prihajali od vseh
strani na velikonocni in binkostni
torek v to cerkev iskat in prosit dusne in telesne pomoci. Tudi cudezi
so se baje tukaj godili.
2. Skrajnik stoji ob okrajni cesti
in iteje sest his z 39 prebivalci. Vas
se imenuje tudi Brodec In je nasta·
Ia sele v novejsem casu. V blizini
- proti trgu - je stala nekdaj cerkev sv. Jakoba, katero so pa za Jozefa II. podrli pred kakimi 110 leti.
3. Dolenja vas ima 596 prebivalcev in 112 his, ki stoje ob bregovih
Cerkniskega potoka. Cerkev sv. Lovrenca je nekoliko oddaljena iz vasi
proti jezeru. Ne dalec od cerkve
protl Selicam je hila na kamnitem
gricu Trziicu prazgodovinska naselbina. Napisl so preceJ obslrni, pa

le deloma ohranjeni. Grobisce lezi tero je sezidal grascak !!lteberskl,
na delu grica, ki je obrnjen proti stoji zunaj vasl ob stari cesti, ki
vodi na Krizno goro. lzvirek potoka
jezeru.
Nasli so ga leta 1877 delavci, ki steberscice izpod razvalin gradu
so delali pot na Javornik. lzkopali steberka je v blizini.
9. Gorenje jezero ali . Vrh jezera
so okoli 60 pepelnjakov, napolnje·
nih 5 sezganimi cloveskimi kostmi, s cerkvico sv. Kocijana ima 171 pre·
in nekaj loncene posode, podobne bivalcev in 23 his. Vas lezi ob jeze.
majhnim skledicam. V vsakem pe· ru in ima ekskurendno solo. v blipelnjaku so bile poleg kosti tudi zini izvira Obrh.
10. Laze ob Javorniku stejejo v 8
dve ali tri stvari iz brona prilozene.
Rocke ni bilo mogoce nobene cele hisah 40 prebivalcev. Cerkvica sv.
izkopati, ker so mnogo trpele v zelo Brikcija, patrona proti plazovom,
vlazni zemlji in so bile tudi slabo stoji nekoliko iz vasi v gozdu.
Jezero ima celo vrsto dotokov,
zgane. Bolje ohranjena je bila mala
loncena posoda. V zemljl poleg rock kakor tudi odtokov, to je poziralni·
je bilo tudi prav malo zeleznega kov, v katere se voda izgublja v poorodja, v neki rocki pa vee prevrta· mladnem casu in iz katerih prihaja
nih biserov iz jantara. Tudi predilno jeseni ob dezevju zopet na dan.
V jezero tecejo tile studenci in
vreteno iz zelo ciste ilovice se je
dobilo. Vse to - uhane, zapestnice potoki:
in druge bronaste stvari (okoli · 50
1. Potok Cerkniscica; izvira v zup·
kosov) iz tega grobiica- hrani de- niji sv. Trojice v hribovju, tece skozelni muzej Rudolfinum v Ljubljani. zi Oerknico in Dolenjo vas in se po
4. Dolenje jezero s cerkvijo sv. triurnem toku izliva v jezero v sePetra steje 49 his in 264 prebival- sa-lno jamo Reseto. V nalivih posta·
cev. Vas je zidana tako, da stoje ja jako mocan in oddaja veliko vode
vse hiie v vodoravni dolgi vrstl, v jezero.
obrnjene od severa proti jugu. Od
2. Studenec sv. Magdalene v Vitod do jezera je nekaj minut hoda. sevku ima ime od cerkve, ki je staOb povodnji pride jezerska voda do la riekdaj v blizini pod sedanjo
vasi, ljudje in zlvina se morajo okrajno cesto. Priteka izpod Slivnice
umakniti pod streho in na skednje, in zelo naraste v dezevju, sicer je
ali pa morajo celo lz his.
pa majhen in se kmalu poleti posu5. Martinjak stoji ob okrajni cesti, sl.
ima 252 prebivalcElV in 51 his. V
3. Stude nee sv. Vida v Ma.rtinja·
cerkvici sv. VIda so viseli itirje zvonovi, dva lastna, dva pa iz podrte ku izvira izpod Slivnlce in teee ob
cerkve sv. Elija, ki je stala nize pod cerkvici mimo vasi.
4. Martinski potok prihaja tudi iz·
vasjo proti jezeru.
6. Grahovo ima lastno zupnijo in pod Slivnice in tece ob drugem
dvorazredno solo in iteje 480 pre- koncu vasl Martlnjaka. Obe vodi se
bivalcev, stanujocih v 87 hisah. Sko· zdruzita zunaj vasl in se stekata v
zi vas pelje okrajna cesta proti Lo- ~lrovniscico.
5. Studenec v Trsteniku je nezna·
zu in na Bloke. Pred 200 leti sta bili
v vasi dve cerkvi, sedanja, posvece- ten in presiha 0 susi.
na cistemu spocetju Marije Device,
6. Grahovscica izvlra pod Slivni·
in druga sv. Marku. Danes ljudje ne co, tece skozi vas Grahovo in se
vedo o zadnji povedati, kje da je cetrt ure zunaj vasi zdruzl z 2irov·
stala.
.
niscico.
7. Zirovnica ima 362 prebivalcev
7. ~irovniscica prihaja izpod 2i·
in 58 his. Cerkev sv. Pavia stoji ob rovniskega grlea pod okrajno cesto
vasl na gricu, od koder je lep raz· na dan. Ta potok je vedno mocan,
gled na jezero.
bodisi suho ali dezevno vreme. Ob
8. Lipsenj z vasico Goricicami njegovih bregovih stoje zaporedoma
iteje 235 prebivalcev, ki stanujejo zage in mlini. Trdi se, da je ta potok
v 40 hisah. Cerkvlca st. stefana, ka· _podaljiek onega v bloski farl.

Na visavju pri Blokah, kakih 750
metrov nad morjem, izvira vee stu·
dencev, ki se druzijo v potok Blosci·
co. lzgubi se po enournem toku pri
Velikih Blokah na polju popolnoma
v ponore, katerih je nad dvajset. Ob
nalivu pa pride do vasi Fare in se
tam izliva v glavni ponor, kateri je
poleg vasi. Pokaze se potem, do·
koncavsi 3000 metrov dolgo podzemeljsko pot, 60 metrov nize v gra·
hovski fari pod imenom 2irovniscica, tece skozi vas ~irovnico in se
izliva - sprejemsi Martinski potok
in Grahovscico - v ponor RetJe.
Nekateri pa pravljo, da daje Blo·
scica po 4000 metrov dolgem podzemeljskem toku vodo Loskemu
Obrhu.
8. steberscica, pozneje Lipsenjscica imenovana, privre kakor mocan potok na zahodnl strani Krizne
gore iz tal. Pri dezevnem vremenu
postane jako deroc. Zelo verjetno
je, da priteka voda steberscice iz
Krizne jame. Ta potok poiilja izmed
vseh do zdaj imenovanih potokov
najvec vode v jezero. Da je tako
mocan, pride od tod, ker dobiva vodo iz okolice Sneznika, kjer pade
na leto najvec dezja ne samo na
Kranjskem, nego v vsej drzavi. Lip·
senjscica se izliva v jezerski potok
Strzen.
V blizini njenega izvira stojita razvalini nekdanjih gradov - starega
in novega steberka. Zadnji iz steberske rodovine je izgubil zivljenje
leta 1482, ko je Erazem Predjamski
napadel grad. Videc, da ga more le
beg resiti, se je hotel skriti pod
streho. A pod se mu udre, pade
skozi luknjo, pa k nesreci obvlsl
med dvema deskama, med katerima
se zadusi. Zadnji posestnik gradov
je bil knez Eggenberskl. Kdaj in na
kaksen nacin sta hila gradova razdejana, je neznano. Ostalo zidovje
izpricuje, da je bil stari grad ste·
berg velik in trden, in le velika sila
ga je mogla razrusitl. Ne dalec proc
je stala nekdaj vas Bockovo. Vse
· zene- iz te vasl so leta 1670 na gr·
madi zC1Zgali v trdni veri, da so bile
carovnice In z vragom v zvezi.
(Se bo nadaljevalo)
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KriZem kraZem po naSi obtini
Teden otroka '1985
»Ni plemenitej§ega dela,
kot je prizadevanje za dobrobit otroka in njegovo
sreco, in tone samo v ·lastni dezeli, temvec v vsakem
koticku na~ega planeta!«
TITO

rojo

najdeli
Ce
naj
reja

tnik

IN

·I

Koncno smo se vidneje uveljavili tudi na na§i televiziji, saj smo
dobili televizijsko »bodeco neio« za cerkniski nerazviti turizem, kar
naj bi pospesilo nas turisticni razvoj.
Ej, koliko desetletij so ze zbadale stevilne »Deze« z najrazllcnejsih,
tudi najbolj odgovornih ravni, pa v na§em glasilu so bile tudi pogoste, a je bilo vse bob ob steno.
Televizijci pa ·SO naivno kmalu po podelitvi >>neZe<< ze anketirall
nase obcane, ali se je ze kaj premalrnilo ...
Le kdaj se bo?
·

dloeka,

.obo
bur-

r az-·

jiga

Cesta v srediScu nasega malega mesta bo za obcinski praznik dohila novo asfaltno preobleko, ki naj bi se blestela vse tja do Martinjaka.
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RAZSTAVE, PRIREDITVE IN

~E

KAJ

Pogosto j e slisati ocitke, da v nasem rnalern mestu in v obcinskem
merilu nasploh ni prireditev, ki bi po7Jiv.ile enolicno Zivljenje krajanov in nakljuCnih obiskoyalcev tega dela Notranjske. Ali jeres ta!ko?
Res je, da ne premoremo tako imenovanih super luksuzrlih objekrov ter temu prirneme postrezbe in ponudbe, toda ta'ksnega rnrtv:ila,
kot ga nam zadnje ease pr.ipi.sujejo, vendarle ni.
ze od zgodnje pornladi pa vse do usahnitve Cerkniskega jezera so
se ob njegovili »Vodah« v.rstile rekreacijske ;i,n druge priredi-tve. Bilo
je, in verjetno se bo, nesteto kolektivnih in zasebnfu piknikov, nastopov godbenikov, razstav rejcev rna:lih Ziva:.lli, razstav stvaritev domacih in drugih umetnikov, sportnih srecanj in tekmovanj. z razstavo
so sila dorruiselno pri.kazali svojo dejavnost tudi taborn.iki odreda
Jezerska scuka. Prireditve v zelSki cerkvici so pohvale vredne. Tudi
·s mucarsko in -kmecko prireditev na Blokah je treba pohvaliti. Sicer
je res, da na nasem obmocju ni. kaksne posebne turisticne tradicije,
toda kljub temu, in ceravno s skromnirni sredstvi, so organizatorjli
le dokazali, da so kos nalogam. Ceravno se leto blifa k svojemu ko:ncu s hitrimi koraki, bo razlicnih prireditev se cela vrsta.
Gobarsko dru§tvo Cerknica bo v soboto in nedeljo, 5. in 6. oktobra,
v prostor:ih RESTAVRACIJE v CERKNISKI BLAGOVNICI pripravilo
razstavo vseh vrst gob, tudi tistih, .lti uspevajo lena drrevesih. Znana
strokovnjalcinja za gobje jedi Sonja VRSCAJ bo vodila pripravo gobjib specialitet, da bo tudi :oa lacne poskrbljeno.
Drustvo rejcev ptic pevk 4z Ilirske Bistrice bo razstavilo svoje pernate kricace, p.riredrllo tombolo in ptice po zmernih cenah tudi prodajalo. K raznoliikostli. razstave bo prispevala se .r.ibriSka druZina Cerknica s fotografijami Cerkniskega jezera in za:dnj:im preparinmirn ra·
kom- jelSevcem iz Cerkniskega jezera.
V petek 4. oktobra bodo organ.i.zira:li ·IIliiloZicno nab.ira:nje gob za
razstavo. Nabiralna akaija bo tekla po naslednjem sporedu:
- clam gobarske druZine iz Cerknice i.n blimje okolice se bodo
dobili v petek 4. oktobra ob 15.30 na avtobusni postaji v Cerknici !in
se odpeljali na teren z osebnimi avtomobili;
- clam gobarskih druZin iz drugih krajev bodo nabira~'i gobe na
svojih teren>ih. Nabrane gobe bodo dostavili v restavraoijo blagovnice
v Cerknici istega dne do 18.30.
Vodstvo gobarske c:Irumne Cerknica pri.Cakuje, da se bo nabiralne
akcije udeleZilo vecje steviJ.o krajanov, lei sicer se niso vclanje!lli v
druZino, bo pa ·t o lepa priloZ:nost, saj bodo tako spoznal>i in razlikovali uzitne od neuzntnih gob.
s. BogtOVcic
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Dom na Slivnici v zenskih rokah
Ceprav je bila z dosedanj.im upravljalcern tovarisem Antolov.i.eem
sklei).jena desetletna pogodba o opravljanju in nudenju gostinskih
storitev v domu .na S1ivn:ici, jo je le4a po petih letih pre kinil z utemeljitvijo, da se bo upokojil. Tako je bil dejansko leto9nje leto :iz tega
razloga, predvsem pa zaradi vecj:ih okvar na vodovodni i:nstalaciji,
dorn na Slivnici zaprt.
Delavslci svet TOZD Gostinstvo Cerkmca je v letosnjem avgustu
objavH v dnevnem casopisju oddajo doma na Sl·ivnici. Na objavo je
bilo vee pozivov bolj informativnega znacaja. Resna ka.ndrld.atka je
Grozdana KREVZELJ, samostojna gostinka, .kJ je do ·sedaj delala
v gostiln:i pri Milanu v Ivancni gorici. ·
Dogovorjeno je bilo, da bo dom ponovno odprt 21. septernbra. Po
njen:i.h izjav.ah in zagotov.i.tvah bo nudHa .kvalitetno postrezbo, odprt
pa naj bi bil vsak dan od 11. do 23. ure. ·
Ce bo temu res tako, je za vse nas .izz:iv, da se prepricamo :in obiscemo Slivnico v cim vecjem stevilu.
J. Truden

NaSi atroci bodo postah nosilci
jutriSnjega napredka, zato jim
rnoramo ustvarihl pogoje za njihov celovit illazvoj.
Vsak prvi teden v oktobru
praznujemo teden otroka. V tern
tednu je tu<li svetovni dan otroka. Teden otroka je pr.ilomost,
da ocenimo svoje delo, da se kot
posa.mezniki in druzba vprasamo
in rrazmis.llimo, .kaj smo storili za
razvoj in sreoo nasih otrok in s
tern tudi za naso pri.J:Jodnost.
Pri ures:nicev-anju stabilizac.ijskih ukrepov in naCrtovanju dolgorocn~h usmeritev morajo potrebe o trok zavzemati. p:rednostno mesto, saj je predsolsko obdobje eno izmed na~bolj ploc\nih,
razvojno najbolj intenzivnih ob·
dohij, ko lahko mnoge sposobnosti razv.ijamo najbolj hitro in intenzivno.
Ob letosnjem tednu otroka borno v vseh nasih vzgojno v:arSitvenih enotah pripravili razli.cne dejavnosti za otroke iz dnevnega
varstva in za otroke lizven dnevnega vatrstva v dopoldanskern in
popoldanskern casu.
Vse otroke, kli ne obisku jejo
vrtca, vabimo k vzgojnim dejavnostim vsak dan od 1. do 4. oktobra od 8. do 11. ure v vse vzgojno varstvene enote ozi:rorna oddelke v obcini Cerknica.
S programom, .k i bo organizira.n v popoldanskem casu, bodo
vsi otroci obveseeni prek plakatov na javnlih mestih.
M. Spitalar

za obdobje dveh desetletij poka,zala uspeh . IJlacrtnega selekcijskega dela v zivinoreji. Po tern
sta bili podobni zivinorejski razstavi se v letih 1966 in 1975.
Pred nami je zopet zivinorejska razsta'Va, ki bo 6. oktobra na
razstavnem pros.toru v Iga vasi.
Ocenj•ujejo, da bo z obrnocja na.
se obci.ne, •kjer je zivinoreja
osnovna usmeritev .krnetijske
proizvodnje, razstavljenih 60
plemens:kih krav, 20 plemenskih
telic, 2 plemenska zrebca, 15 plernens.kih ikobil in 2 tropa ovac.
Za !J>Opestritev ipa bodo v razstavo vkljuceni .t udi rejci malih zivali (sekcija Cerknica) in rejci
iperutnine (Perutninski kombinat
Neverke, TOZD LKP Cenknica).
Namen te razstave je predvsem iprikazarti stopnjo razvoja
rodov.niskih Zi.vali na obmoCJU
nase obcine. Razstavljene zivali
naj bodo vzpodbuda za prihodn-je d.elo, in to predvsem za tiste
napredne zivinorejce, lk i so zainteresirani za vzrejo in rejo kvalitetnih zivali. Obenem je to tudi !prilomost, d.a se vsem kupcem in rejcern sirom po Sloven iji, pa tudi po Jugoslaviji, prikaze rjavo govedo, ·ki predstavlja
I!Jasemsko usmeritev nasega obmoeja in je ze naslo pomembno
mesto v vzreji plemenske zivali
•t udi za .p otrebe triisca.
R. Klancar

Tudi letos
polharska noc
v Loski dolini
25. september je datum, ki dovoljuje vsem ljubiteljern tega
starega obicaja nasih pred.nikov,
da poskusijo sreco ~ri lovu na
polhe. Kaksna je bila letosnja
»bera«, smo slisaii in videli na
4. polharski noei, ·k i je bila V SO·
boto, 28. septembra z zacetkom
ob 16. uri pri gradu Snefuik.
Uro poprej so se zbrale vse
prijavljene ekiipe, ka:terim je posebne napotke v zvezi ·s pravili
lova dala triolanska ocenjevalna
komisija. Po odhodu polharjev
se je zacel ·k ulturni prog;ram, ki
ga je pripravilo Turisticno drustvo Lo&ka dolina: zupanova
Micka (varianta), pevci Svobode
Loska dolina, nastop najmlajsih
»Hudic goni polhe past«.
S tern j e bi.I ·k ulturni del koncan, za za:bavnega pa je poskrbel
ansambel Notranjci in se je nadaljeval pozno v noe.
Gostinske storitve je . prevzela
TOZD GostLn.stvo Cerknica, ki je
rned drugimi specialitetarni nu<lila tudi polharski kroznik, ki
tudi sodi na tako prireditev.
J. Truden

lnovacije
v Gradiscu
A.kcija, ·k i jo je izpeljalo Gradisce za vzpodbujanje mnoZicne
dnventivne dejavnosti, je oba:'odila
prve sadove. v n asih strmskih
obratih je pet delavcev .predlagalo i2boljsave na delovnih strojih
in napravah. S svojUni pred:logi
so pri.speva.li ·k racionalnejsemu
izkoristku delovnih strojev in naprav, s tern pa so pcispev.ali tudi
k zmanjsa:nju stroskov.
P-redloge so prispevali nasleunji delavci: V1ado Marolt - pri
stroju 2la i.zdelavo zascitnih VO·
galflikov je izdelal napravo, ·s katero je omogoeena veckratna
uporaba rezalnih nozev. Pred
uvedbo izboljsave je bilo mogoce rezaJne noze urtJOrabiti samo
enkrat. Sla'Vko Klancar - pri
brusenju rezalnih nozev na domacah strojih; Rok zuida:rsic, Jofe Zakrajsek in Tone Urbas zaradi va:rnosti prorneta so predela1i podnozje zerjava. Pri tern
PTedlogu je prmo do prihranka
pri pnevma1Jikah.
Predlagatelji teh izboljsav so
na posebni seji d.ruibenopoliticnega aktiva dobil:i priznanje in
nagracto.
Pciznanja in nagrade naj bodo
voclilo tudi drugim delavcern za
kreallivno razmiSljanje pri vsakodnevnern delu.
I. Urbas

Zivinorejska
razstava
Temelje razvoja zivinoreje je
organizirana .rodovni&ka slu zba,
ki skrbi .in omogoca izbor kvaJitetnih zivali za vecjo zivinorejsko iproizvodnjo. Prva r odovni9ka slU.Zba na sedanjem obrnoet u
nase obcine je bila 'i!ipeljana ze
:pred 75 leti, ko je bilo organizi.rano tudi prvo zadrufui.Stvo. V
Jetu 1929 je bila ze organizira:na
prva zivinorejska razstava, ki je

v se manj je lepih in dolgoraslih scuk ~...

To ni rekreacija, ampak najpogosteje delo v tej jeseni

Nasa jesenska rekreacije
Marsikdo se v rteh dneh rekreira ob pripravi ozimnice in
truko zdruiuje prijetno s koristnim. Malo pa j e izmed Brestovcev t3!lcih, ki se ukvarjajo tudi
s sportno rekreacijo.
V oktobru vas vabimo, da tudi vi stopite med aktivne in se
udeleiite sportno rekreativnih in
drugih pnreditev v p oeastitev
obcilllskega ·p raznika. Jesem je
cas, ko ·p reverjamo svoje sposobnosti. Tudi vi se ocenite, aJi ste
ipripravljeni, cili in zdravi! Koliko kilornetrov, metrov lahko
opravirte v desetih rninutah, ce
hodite oziroma •teeete? Kako dalec skocite z mesta?

Ce vas zanimajo ta in podobna
preverjanja, lahko to opravite v
cetrtek 17. oktobra v S.portnem
:parku p ri osnov:ni soli v Cerknici.
Predvidorna v prvih d!neh novembra bomo prieeli sploSn.o
vadbo v telovadnici osnovne sole
v Cerknici. Ce bo dovolj zanimanja, bo le-ta dvakra.t na >teden,
to je ob :ponedeljk.ih in cetr~kih
od 20. do 21.30.
Obvezna je sportma oprema
(copati, trenerka ali dres) .
Povabite zakonce, prijatelje in
znance. Drufuo je vse prijetneje!
L. Palcic

BRESTOV OBZORNIK
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19. oktobru

DELOVANJE KOLESARSKEGA KLUBA GRADISCE

easu od 29. 9. do 20. 10:

~PORTNO REKREATIVNA TEKMOVANJA PO RAZPORE·
DU OBCINSKE TKS
sobota, S. 10. ob 10. uri v Cerknicl: ·
TRADICIONALNO KOLESARSKO TEKMOVANJE ZA PO·
KAL KK GRADI~CE
nedelja, 6. 10. ob 10. uri v restavraciji nad blagovnico v Cerk·

Letosnja kolesarska sezona se izteka. Pred nami je se - v okviru
praznovanja ob~lnskega pramika - kolesarjenje osnovnosolcev za
pokal GRADISCA, odprto prvenstvo kluba (vomja po cerkniskih ulicah) in pa sodelovanje na kolesarjenju prljateljstva po Itallji in Sloveniji.

Letos smo doslej org.allizirali
vee rekreatlivnih .k.olesarje111j v
ohcini za maoko -kolesarskega
ODPRTJE GOBARSKE RAZSTAVE
kluha, sodelov-a:li smo na nekate- nedelja, 6. 10. ob 11. uri v lga vasi:
rlih marart.onih, ikot so koeevski,
ZIVINOREJSKA RAZSTAVA
maratJOn. Fmnja in pa Dakijev
maraton, za kate.rega skupaj s
·
- ponedeljek, 14. 10. ob 12. ·uri v Podskmjniku:
Partizanom Vic organiziramo po·
ODPRTJE PROIZVODNIH PROSTOROV STROJEGRADNJE
mozni start in cilj v Cer.kniai.
VBRESTU
V po~astlitev 35-le1JJ.ice SGP
- sreda, 16. 10. ob 11. uri v Cerknlci - stara §ola:
Gradi.See smo letos organizirali
ODPRTJE NOVIH PROSTOROV GLASBENE ~OLE FRAN
· tudJi. voinjo »po IMO~vih delovGERBIC
nih orgaci2iacija:h«.
- sreda, 16. 10. ob 11. uri v Begunjah:
Skupina petih kolesarjev s
ODPRTJE NOVE OSNOVNE ~OLE
spremljevakem v komhiju Gra·
disea se je podala na 800 kilome·
- petek, 18. 10. ob 11. uri v Podskrajnlku:
·tlrov do}go pot po Sloveniji in
ODPRTJE NOVE LAKIRNICE V TOZD TTN AVTOMON·
delno po Itailiji. V•s a pot je hila
TA2A
razdeljena na sest etap, doJ.gih od
- nedelja, 20. 10. od 9. ure naprej:
80 do 190 Jciiometrov, pnilagojeno
. TRADICIONALNI POHOD NA SLIVNICO
k.rajem, kjer so IMOS-ove <lelovOSREDNJA SLOVESNOST:
ne organi1Jacije.
- sobota, 19. 10. ob 11. uri v Cerknlci, skup§cinska dvorana:
Med potjo smo ohiskaN enajst
SLAVNOSTNI ZBOR DELEGATOV ZBOROV SKUP~CINE
delovni.h
loolektlivov, ikjer so nas
OBCINE, SKUPSCIN SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
povsod pnisrcno sprejeli z usurezSKUPNOSTI IN DRU2BENOPOLITICNIH ORGANIZACIJ
oimi napitki in hran.o, pa ceprav
V k.ultumem programu sodeluje Boris Kralj.
smo kolesariLi tudi v sohoto in
- lstega dne ob 10. uri v Cerknicl:
nedeljo. Na ;razgo"VOI'ih s predODPRTJE PRENOVLJENEGA DELA CESTE CERKNICAstavniki podjeti1 smo se pogovarMARTINJAK
jaJi o gospodarsklih uspeh:ih in
teZa.v.ah, pa tud!:i. o delu ·sindi.k:ata
:in o organnziram 'l"ekreaciji. Bili
smo si edi:ni, <Ia se poleg sodelo·v anja ·n a gospoda!rskem podroC.
ju delovni kolekti:w se tesneje poVeZejo z medsehojnimi srecanji,
pa naj si. hodo t o kolesarji, pla·
VVDO Cerknica bo za predSolske otlrOke, stare od f!)retjega leta do ninci, pohodni..k!i., ·k egljaci dn druv.stopa v solo, k!i. niso 'VIkljuCeni v ¥Nee, orga.nizir~a CICIBANOVE gi.
URICE v vseh natili Jm-ajeV!D.i.h skupnost!ih.
Nepozabni vtisi so ostali na
Vp:is otrok bo v oktobru rpo na'-Slednjem <rarZJporedu:
sreeanj.ih v Trlicu in Titovem
Vele111ju, pa tudi na pre<lzadnji
Kraj
Datum
Uira
V prostorih dan v Grosupljem, kjer smo si.
-

nlcl:

Nekaj obvestil

CERKNICA
BEGUNJE
CAJNARJE

1. 9.
9. 11.
12. 10.

oh 10. uri
oh 10. uri
oh 10. uri

ZILCE

12. 10.

oh 10. uni.

UNEC

GRAHOVO

2. 10.
2. 10.
1. 10.

STAR! TRG
IGA VAS
BABNO POLJE
NOVA VAS

1.
2.
1.
1.

RAKEK

10.
10.
10.
10.

oh 15. uri
oh 15. uri
oh 16. uri
oh
oh
oh
oh

17.
17.
10.
16.

uri
uni.

uri.
uri

Ll

Vse vet kolesarjev tudi pri nas

Program_praznovanj

pri.vosoili. -tudi nekaj Zlahtne-kapljice, saj ·s mo b-.i>Ii S'koraj ze doma.
Na dvoriscu GRADISCA nas je
pricakala skupina clanov delovnega kolektiva, kjer so nam podelli:i tudi s-pom:inske kolajne. Po
zakljucnem razgovoru na sedezu
podjetja nam je biJo kar zal, da
·s mo kolesa!rsko pot ze opraW!ii..
V sestih dneh smo postali ne·
razdruZJ.jci.va skupina na cesti in

Rezultati
EKIPNO:
1. BREST II.
2. BREST I.
3. POSTOJNA

krogov
502
498
477

POSAMEZNO:
1. Franc Mahne, Brest

krogov
178

Zveza telesno kultUI1Ilih organizacij in rtahorniS:ki odred Jezerska
Sc'Su.ka C:erknica organizirata oh~insko Jokostrelsko tek:movanje tza posame2il1Th:e.
Tekmovanje bo v nedeljo 20• •oktobra z zacetkom ob 10. uri prl
Stalah na Sllvnicl.
Tekmovali. homo 1oceno (mo5ki, zenske) v naslednjih krutegorijah:
1. -do 12 let,
2. od 12 do 18 let,
3. nad 18 let.
Oprema telmnovalca: Jcxk hrez meni-Lnih naprav, najmanj 5 pu5cic.
lnfoi1Dlacije in prijave sprejema UNIS TURIST v Cenklnici (telefon
792-113).
Prijaviti se je ·t reha do 15. oktobra 1985.
V po~astitev ob~inskega pramika bo STRELSKA DRUZINA BREST
organizi.Tala odprto obclnsko tekmovanje v streljanju z vojasko pusko M-48 v lefeeem polozaju.
Tek.movanje bo v nedeljo, 13. oktobra 1985 s pri~etkom oh 8. uri
v peskokopu v ZELSAH.
VSI LJUBITEUI STREUANJA VABLJENI NA TEKMOVANJE!

V pocastitev ohcinskega .praz·
nika ohcine Sezam.a je teritorialna ohramha v sodelovam.ju z ob·
cinsko strelsko zvezo organizirala tekmovanje z vojaSko pusko
:pod nazivom »Za prehodni :pokal
28. avgust«. Na tekmovanJe je
hila ;povahljena tudi strelska
drufina Brest kot zmagovalec
prvega .tekmovanja. Tek.movaJo
je 57 ekip oziroma 168 posameznikov.
Vsa:k nastopajoci je imel tri
poskusne strele in deset strelov
za oceno. Spet je prehodni po'k al osvojila ekipa Bresta.
Rezultati
EKIPNO:
krogov
240
227
219

krogov
1. Jam.ez OBREZA, Brest
88
2. Janez MATICIC, Brest
86
3. Bogdan ERCIGOJ, Vr emscica
83
REPUBLISKO TEKMOVANJE
Z VOJASKO PUSKO
Strelska zve.za Slovenije je h ila organi.zator letosnjega repubH~ega prvenstva v streljanju z
voja5ko :pu5ko. Tekmovalo je 22
rtriclanskih ekip iz vse Slovenije.
~a BRESTA je zasedla solidno 10. mesto s 486 •k rogi.

V Begunjah bo -p redvidoma v oktobru Ietos odp.rt oddelek za predsolske otroke, stare od dveh do sedmi:h J.et.
. ~tarsi, ki so zadnteresi.rani za vklju&ev ·svojlih otrok v dneVillO vzgoJO m va:rstvo, naj do 20. oktobra 1985 v.Jomjo pro5njo z rojstndmi. poda:t.k.i otrok v tajlllistvo VVDO Cemkni.ca.
WDO Cerknica
Ob susnem re§evanju rib so resevali tudi ponirke - simpati,e ne prebivalce jezera

Filmi v oktobru
3. 10. oh 19.30 - ameriski fantas11icni film POSAST IZ MOCVIRJA.
5. 10. oh 19.30 in 6. 10. oh 16. uri - amemlli pustolovski f.i:lm BEG
IZ EL DIABLA.
6. 10. an 7. 10. oh 19.30 - .ameriska drama OSAMLJENA ZENSKA.
· 10. 10. oh 19.30 - nemska ljuhezenska drama DEKLE Z REGRATOM.
12. 10. oh 19.30 in 13. 10. o h 16. uri - francoska knimi.nalka BOZANSKA.
13. 10. in 14. 10. oh 19.30 - ameniska komedija ZADNJE AMERISKO
DEKLE.
/
17. 10. oh 19.30- ameriski ljubezensld fiHm STRASTI.
19. 10. oh 19.30 .in 20. 10. oh 16. ur.i. - hongkonski karate film MEC
RUMENEGA TIGRA.
20. 10. in 21. 10. oh 19.30 - ameriska erotiena drama MODEL.
24. 10. oh 19.30 ~ anglclka drama VEDOZEIJNA RITA.
26. 10. oh 19.30 i n 27. 10. oh 16. uri - ameriski pustolovskli. film TAR~
ZAN.
27. 10. in 28. 10. oh 19.30 - ameliiska kriminalka POLNOCNI MORILEC.
31. 10. oh 19.30- jugosl-ovanski glasbeni ffim NI PROBLEMOV (Lepa
Brena) .
Vse obiskovalce fllmsldh predstav opozarjamo, da se bodo veceme
predstave prieele ob 19.30.

I
I
I

I
I
I
I
I

POKAL 28. AVGUST ZE DRUGIC
OSVOJIL BREST

POSAMEZNO :

WDO Cer.kni.ca

LOKOSTRELCI, NA PLAN!

2. Janez De Reggi, P09tojna
175
3. Janez Obreza, Brest
171

1. BREST
2. VREMSCICA Vreme
3. PIRAN

Stal'si, pripeljite svoje otroke!

Mladbtskl pevsld. zbor Fran GERBIC zell sprejetl ~im vee
dobrih pevcev, zato bo organiziral posebno avdicijo, ki bo v torek 8. oktobra 1985 ob 19. uri v novem vrtcu v Cerknici (Za
vrtovl). Vablmo vse ljubltelje lepe pesml, kajtlpesemnas druil!

v premagovanju vseh ov.ir, ki jih
ni hilo malo. Ze prvi dan nas je
pesti:la peklenska vroiS.ina. Nepo·
zahen je klanec iz Skofij na Opcine, .k.i. smo ga tliscali v popoldanski wocini. Naslednj~ dan n as
je sprejel dez, ·protli AjdovsCini
hurja, v Colu ledeni dez, tako da
so vzponi na Cl"Jllivec (920 me·
trov), na stajerslci <:e$ti, pa proti
Turjaku in Boncarju, postali prava pos1astica.
RazSJ:i smo ·Se z zeljo, da hi PO·
dohno voinjo se ·k daj pnipravili,
in s hva.l.e:Znostjo pokrovitelju,
35 let staremu >>Gradis~u«, ki
nam je omogoCil sest dni p rij etnega kolesarjenja.
F. Levee

Strelske novtce

WE Cenknica
oddelek Begunje
prostori KS Cajnarje
v domu Jruiture
Zil.ce
OS Unec
WERakek
oddelek Grahovo
- vrtec
WE Sta.r.i trg
od-delek Iga vas
OS Babno p:olje
oddel.ek Nova vas

PESEM NAS DRUZII

3'

•

REGIJSKO TEKMOVANJE
Z VOJASKO PUSKO
Za primor&ko-notranjsko regijo je hilo tekmovanje na strelis~u v l:jubljani, ker mi nimamo
ustreznega s trelisca. Strelci so
tekocnova.Ji z vojasko pu&ko M-48
v lefecem .polozaju hrez naslona.
V.sak tekmovalec je imel sest poSikusnih i.In 20 strelov za oceno. V
ekipni in ~samicni u vl'Stitvi so
prevJadovali strelci Bresta.
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IGRE ALPE-ADRIJA
Postojna je hila gostiteljica
leto5mjih iger treh <lezel pod nazivom ALPE-ADRIJA. Na igrah
so nastopili tudi strelci.
Reprezenta.nca je hila sestavljena -n a osnovi dveh i2hir.nih te·k em v Ljubljani in Postojni. V
njej -s ta bila ru-di Ines Otonicar
in kot rezerva Damjan Kandare
iz Cerknice. Ines Otonicar je bila tretja.
F. Mahne

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne organizacije BREST Cerknica,
n.sol.o.
Glavni in odgovornl urednik Bozo
LEVEC
Ureja urednllkl odbor: VIII FRIM, Franc
GORNIK, Vlktor JERIC, Jofe KLANCAR,
Srefo KNAP, Bofo LEVEC, Drago MAZIJ,
Danica MODIC, Janez OPEKA, Vande IEGA,
Marjan l:IRAJ In Franc TRUDEN
Foto: J~e CKRU
Odbor ..,. obvelfanJe J• dndbenl orvan
upreviJanja. Preclaednlca odbora: Vanda
!IEGA.
Glasllo aodl mild prolzv~ lz 7. to~ke
prvega odatavka 31. iHaiUI zaltone o ob·
dav~enju prolrvodov In atorltev v prom•
tu, za katere M ne piKIIJ• tamaljnl davek od promate prolzvodov (mnanJa . .k,..
tarlata za lnfonnlr.n)a lzvrinega avete SR
SlovaniJ• it. 421·1/72 z dna 24. oktobre
1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska 2eleznlika tlakarna v L)ubljanl.
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