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Gradimo na izkuSnjah
ISSABELA je velik trajekt, plavajo~i hotel de luxe, kategorlje
Hilton ali Sheraton, vreden vee kot 80 milijonov dolarjev. Zgradili ga bodo jugoslovanski delavci v ladjedelnici Split. Naro~nik
je finski kupec, ladja pa bo plula po Sevemem morju od Helsinkov do Stockholma. lssabela je sestra ladije Amorella, ki ze
pluje na omejeni relaciji in zanjo pravijo, da je najbolj luksuzna, najsodobneje opremljena, najdraija in tudi najve~ja Iadja,
kar jib je izplulo iz jugoslovanskih ladjed.e lnic.
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Jugoslovanske ladj edelnice
so tretje na svetu po letni izgradnji ladij, vendar .se je v
vecini primerov vgrajevalo le
znoj lastnih rok, z Amorello
in Issabelo pa se »zacenja tociti tudi znoj glave«. To pomeni,
da se ladjedelnistvo zaveda, da
le z vecjim lastnim znanjem
lahko zvisuje standard svojih
zaposlenih. Konkurenca v ladjedehlistvu je izredno ostra.
Tisti, ki le varijo zelezje sicer

velikih tankerjev in tovornih
ladij, dobivajo le drob.tinice,
glavne, najslajse dele kolaca
pa pobere tisti, ki zna graditi
in opremljati sodobne potniske ladje s pomorsko tehnologijo enaindvajsetega stoletja.
Spet se namrec uveljavlja romantika potovanj po morju.
Vsi, ki smo s svojim znanj-em in delom udelezeni pri
izdelavi ladij, se zavedamo zahtevnosti celotnega posla, saj

Vsakdan in praznik
Odpirajo se p.rebujena in ocedena okna hiS. Vrata se
skripajoce pretegujejo v tecajih. Begajoci obrazi pozdrav·
ljajo nasmeh pomladi, ki jo je aprilska temnina predolgo
odevala v sivo. Zbledele so dolge noci in onkraj zidov so
oziveli glasovi selestecih barv.
Zivljenje pa tece naprej in jutro prevesi v vecer. Hresceci glasovi budilk nas kot zlobni duhovi zbujajo v novo
utripajoci dan, nic drugacen od drugih. Komu je mar za
pomlad, ko SO poti nasih karakQV vedno enake in trenutki
tako k.ratko odmerjeni? Koliko njih je med njimi, ki
najdejo sreco ob monotoni p esmi strojev in peres, v zatiSju pred baklo, ki pri.Ziga - nekje blizu - vzigalne
vrvice _v du5ah !judi, ki so pritisnili na petelina? Kdo vidi
jutro in razpozna noc? Med enim in drugim je nad nami
razpeta n eskoncna nit; bogata kot preja, ki veze cas z
zivljenjem. .
Ustavite se kdaj v tern casu in si vzemite cas za p raznik, tudi kadar n i oznacen na koledarju. Odpocijte si in
pomislite na utecene in neuteeene delovne poti za tovarniskim in domacim .p lotom. Morda je prav mesec maj,
napolnjen z dnevi dela, zmage in mladosti, tisti svetli list
v belezki letnih mesecev, ob katerem se zamislimo ob teh
vrednotah.
Maj pa je tudi mesec, v katerem se oglasijo piskajoci
odmevi siren, ki nas spomnijo na pretrgano idilo neke
nedelje, ko je ugasnilo zivlje nje Tita.
Zivljenje tece skozi struge te pomladi kot sleherno
pomlad. Vse se ponavlja, prebuja in vzpenja - a kaj je
v ljudeh?

smo ze v minulem letu dodobra spoznali finske in danske
inspektorje, ki pregledajo vsak
privit vijak, spoznali pa smo
tudi ostre skandinavske predpise in n orme, ki priznavajo
le vrhunske materiale in vrhunsko izdelavo. Pri gradnji
ladje sodeluje poleg ladjedelnice Split se 120 kooperantov,
med njimi je eden najvecjih
tudi Brest Cerknica. Nas delez
posla je v primerjavi s celotno
vrednostjo ladje majhen, vendar ne smemo pozabiti, da vecmo kooperantov oskrbujemo z na5o negorljivo plosco.
Vendar ugotavljamo, da je delez negor plosc manjsi kot pri
.tovornih ladjah, to pa predvsem zato, ker nasa negorljiva
plosca ne ustreza mokrim in
vlatnim prostorom na ladji.
Trenutno dela na ladji vsak
dan do 600 delavcev. Hitijo,
kaj.ti Issabela bi morala biti
koncana do konca maja. Ladja
ze dobiva koncno podobo lesk in blisc v notranjosti na zunanji strani pa jo bodo
prebavrvali v zacetku maja in
takrat bo tudi njena poskusna
voznja.
Nasa delovna organizacija
oziroma temeljna organizacija
Gaber, ki je nosilec pogodb za
del opreme na ladji, organizira in poskusa v predvidenih
rokih zagotoviti proizvodnjo in
koncno montato na ladji. Ker
pa zaradi dokaj pozno podpisane koncne pogodbe nimamo
se vseh osnovnih m aterialov,
proizvodnja ne more zagotovi.ti, da bo nas del pravocasno
oziroma po predvidenem terminskem planu tudi izgotovljen.
Priprave na proizvodnjo in
izvedbeni nac.rti pa so stekli
mnogo hitreje kot preteklo leto, kar kate, da smo si pridobili veliko izkusenj. Pri taki
proizvodnji smo se navadili, da
je treba vsak del opreme podrobno pregledati in testirati.
Vecino pohiStva moramo izdelati v vzorcih, da u gotovimo
ali ustrezajo predpisom narocnika. Tipskih elementov na
ladji ni, vse mere se morajo

prilagajati do milimetra. Na
ladji morajo biti najboljsi materiali in izdelki. Nekateri materiali so kljub temu problematicni in posamezni izvedbeni detajli se r esujejo se na
ladji. Dobava osnovnih materialov zamuja, iato se ne moreroo drlati rokov.

Pri gradnji ladje sta najpomembnejsi koordinacija in dobra organizacija. Vlagamo vse
napore, da bi bila ladja koncana v roku, da bi lastniku zagotovili ta plovni objekt, ki je
baje razprodan ze za letosnjo
sezono.
I. Gornik

Program usoosabljanja
V prlpravah na sanacijski program smo izdelali vrsto analiz.
Iz teh analiz smo ugotovili, da ima neustrezna kadrovska struk·
tura in preveliko stevilo delavcev za sedanji obseg proizvodnj~
zelo velik vpllv na neugodne rezultate gospodarjenja. Zaradi tega
smo v sanacijskem programu velik poudarek namenlll prav kadrovski problematiki. Odloeili smo se za celovito kadrovsko prenovo.
lzdelali smo program prekvalifikacij in dokvalifikacij
delavcev. Ta program smo
predstavili tudi strokovnim institucijam na ravni republike.
Ocena programa je bila ugodna in zato so nam bila odobre-

na tudi sredstva za pomoc pri
realizaciji programa. S tern
programom nameravamo usposobiti delavce Bresta do stopnje, ko bodo lahko uspesno
opravljali delo tako na seda(nadaljevanje na 2 . .strani)
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Program usposabljanja
(nadaljevanje s 1. strani)
njih p.rogramih kot tudi na taka imenovanih novih oziroma
dopolnilnih programih. Nacrtujemo proizvodnjo, v kateri
bodo lahko zaposleni vsi delavci, ki so pripravljeni z dodatnim izobraievanjem pridobiti potrebno znanje, in ki so
pripravljeni delo tudi vestno
in kakovostno opravljati. Program prekvalifikacij in dokvalifikacij predvideva, da se mora v proces usposabljanja
vkljuciti 1766 delavcev. To pomeni, da bo moral skoraj vsak
delavec obiskovati eno ali celo
vee organiziranih oblik usposabljanja.
Vecino usposablja:nja bomo
organizirali v Brestu. Za izvedbo se homo posluzevali raznih
zunanjih institucij, vkljucevali
pa homo tudi lastne strokovne
kadre.
Za tiste proizvodne programe, za katere si ni mogoce pridobiti dovolj znanja doma, homo organizirali izobraievanje
delavcev v tujini. Programi
usposabljanja so pripravljeni
taka, da se vanje lahko vkljucujejo delavci glede na svoje
dosedanje znanje, in znanje
nadgrajujejo taka, da si bodo
prizadevnej si lahko pridobili
tudi poklic.

Program prekvalifikacij in
dokvalifikacij vkljucuje naslednje oblike:
-

usposabljanje delavcev za
delo na novih proizvodnih
programih
- usposabljanje delavcev za
zahtevne povrsinske obdelave
- usposabljanje delavcev brez
strokovne izobrazbe dela v
sedanji proizvodnji - pridobitev viSje stopnje usposobljenosti
- prekvalifikacija delavcev iz
IV. stopnje drugih poklicev
v IV. stopnjo- smer lesar
sirokega profila
- usposabljanje za II. stopnjo
lesarske usmeritve
- izobraievanje iz II. v IV.
stopnjo lesarske usmeritve
- izobraievanje znanja tujih
jezikov
- izobraievanje za uvajanje
informacijskega sistema
- usposabljanje za tehnicne
in komercialne kadre
- izobrazevanje ob delu za V.,
VI. in VII. stopnje.
Nekatere oblike usposabljanja so bile organizirane, nekatere pravkar potekajo, za nekatere pa se pripravljajo programi.
Ugotavljamo, da je vecina
delavcev ze spoznala, da brez

Priznanja delovne organizacue
Na slovesni seji delavskega sveta delovne organizacije
26. aprila 1989 so hila delavcem za dolgoletno aktivno in
prizadevno delo podeljena Brestova priznanja:
Plaketo Brestov list je prejel:
Zdravko ZABUKOVEC iz Skupnih dejavnosti
Priznanja Zl.ail:i Brestov znak so prejeli:
1. Anica ULAGA
Tozd PohiStvo
2. Majda BAUMAN
Tozd Pohistvo
3. Anton PETRie
Tozd Pohistvo
4. Milan KOBAL
Tozd Masiva
5. Majda ULE
Tozd Masiva
6. Stanko MIHELclc
Tozd Zagalnica
7. Janez VOLJc
Tozd Gaber
8. Emil LAH
Skupne dejavnosti
9. Stane KOROSEC
Tozd Mineralka
Priznanja Srebrni Brestov znak
1. Alojz KEBE
2. Viktor ~PAREMBLEK
3. Ivanka MRAK
4. Tomai cUCEK
_ 5; Jozefa GODEJSA
6. Julka PREVEC
7. ·Joze LEVEC
8. Ivan JADRic
9. Irena MIVEC KOVAC
10. Franc STRUKELJ
11. Marija TRUBACEV

so prejeli:
Tozd Pohistvo
Tozd Pohistvo
Tozd Pohistvo
Tozd Masiva
Tozd Masiva
Tozd Zagalnica
Tozd Zagalnica
Tozd Iverka
Skupne dejavnosti
Tozd Prodaja
Tozd Gaber

Priznanja Bronasti B.restov znak so prejeli:
1. Joze SKERLJ
Tozd PohiStvo
2. Alojz HITI
Tozd Iverka
3. Albina DEBEVC
Tozd Gaber
4. Janez SKRLJ
Tozd Prodaja
5. Joza TURK
Tozd Prodaja.
Skupne dejavnosti
6. Tone PERcle
Ob tej priloznosti so bila podeljena tudi priznanja Inovator leta, ki so jih prejeli:
1. D.r:ago PECKAJ
Tozd PohiStvo
2. Joze BAVEC
Tozd Pohistvo
3 .. Bojan KANDARE
Tozd Tapetnistvo

dodatnega znanja ni mogoce
pricakovati boljsih rezultatov.
Vsa uspesna podjetja doma in
v tujini namrec vlagajo v usposabljanje delavcev velike napore. Taka skusamo .tudi v
Brestu ustvariti 1aksno vzdusje, kjer bo sleherni delavec zacutil potrebo po novem dodatnem znanju. Zavedati se rooramo, da je le znanje tisto, ki
nam lahko zagotovi pospesen
razvoj , bolj se rezultate in s
tern tudi vecje osebne dohodke. Cilj Bresta ne more biti
samo prezivetje in zivotarjenje, pac pa moramo z nadaljnjim razvojem zagotoviti lepso
perspekltivo zaposlenim in generacijam, ki prihajajo.
Hitrejsi razvoj zahteva vee
znanja, za kar pa ni dovolj samo organiziranje usposabljanja, pac pa je potreben dolocen napor in pripravljenost
vsakega posameznika.
Pogoji trinega gospodarstva
so kruti in prezivijo le tista
podjetja, ki so se pripravljena
sooci ti ·s hudo konkurenco dorna in v tujini.
Sanacijski program Bresta
daje zelo dohro izhodisce za
resevanje problemov, ki nas
pestijo ze nekaj let. Spremembe programov, uvajanje novih
programov proizvodnje in nov
pristop v tr2enju pa ad nas
vseh zahtevajo nova z:nanja in
veliko pripravljenost, da te
usmedtve tudi uresnicimo.
V preteklosti so Brestovi delavci ze mnogokrat dokazali,
da je to moe doseci in tudi tokrat ne bomo zamudili vlaka,
ki je ze na postaji.
J. Opeka

Kol iko prlpravnikov
imamo letos?
V letu 1989 se bo v nasi delovni organizaciji zaposlilo ~ti
rideset pr~pravnikov, ki so hili
v casu solanja nasi stipendisti.
S koncano IV. stopnjo jih bo
skoraj polovica, dobra petina
s VII., nekaj manj s V., medtem ko bo pripravnikov z II. in
VI. stopnjo zelo malo. Tudi 1 ~
tos bo pripravnikov lesarske
usmeritve premalo za vse potrebe Bresta, kljub temu, da jih
je v skupnem stevilu skoraj
tretjina, nekaj manj je pripravnikov strojne usmeritve.
Nihce nirna koncane viSje ali
visoke sole lesars.ke usmeritve,
kar bi Brest zelo potreboval.
Problemi se pojavljajo pri zaposlovanju strojnikov s koncano IV. in se bolj s koncano II.
stopnjo izobrazbe, saj je teh
sprico reorganizacije delovne
organizacije ze sedaj prevec.
Kljub temu homo vsem omogoeili, da bodo opravili pripravnistvo in upamo, da tudi
redno zaposlitev .na delih .i n nalogah, kjer je kvalifikacija potrebna.
Na tekstilni usmeritvi bo letos kar -sedern Siv.i.lj oziroma
.tekstilno-obrtnih
konfekcionark (IV. stopnja). Eni ali dvema od teh nameravamo podeJiti razpisano stipendijo za v.
stopnjo - tekstilno konfekcijski tehnik.
Od ostalih usmeritev bo stevilcnejsa le kemijska, tocneje
stirje pripravniki VI. in VII.
stopnje kemijske tehnologije.
J. Opeka

Usposabljanje delavcev po temeljnih organnizacijah ze poteka.

Dsebni racunalniki
Nova informacijska tehnologija v svetu daje velik poudarek
razvoju osebnih racunalnikov (PC). Tako se razvija nov nacin
izgradnje ·informacijsldh sistemov s pomocjo PC, oziroma v povezavi PC z velikim racunalnikom. Doloeeni problemi se hitreje
in bolje resujejo s PC kot pa z velildm racunalnikom. Zato
smo konec lanskega oziroma v zacetku letosnjega leta tudi pri
nas kupili nekaj novih osebnih racunalnikov.
. Pri nabavi osebnih racunalnikov smo se odlocili za enega
dobavitelja, to je Birostroj iz
Maribora. Tako imajo vse temeljne organizacije isti tip
osebnega racunalnika - BIMAR 400 - z enako zmogljivostjo. Dobavitelj nam zagotavlja tudi reden servis.
Da bi za dela z osebnimi raeunalniki usposobili cim vecje
stevilo !judi, smo v februarju
in marcu organizirali nekaj osnovnih teeajev. Tako je Birostroj organiziral seminar za
vse temeljne organizacije zdruzenega dela, katerim je dobavil PC. Semilnarja se je udelezilo 15 ljudi, ki so si tako pridobili osnove za delo na osebnih racunalnikih. Za potrebe
racunske slUZ.be sta bila organizirana dva seminarja. Udelezilo se ju je dvanajst !judi. Seminar je vodil Igor Klancar.
Udelezenci seminarja so se seznanili z osnovami DOS-a, to

je z osnovami za .delo z osebnimi racunalniki in s programom LOTUS 1-2-3, ki dela z
raznimi preglednicami (tabelami) . Klancar je ·p oleg omenjenih seminarjev za •temeljno organizacijo Strojegradnja vodil . .
tudi seminar WORDSTAR, to ·.
je program za urejanje bese- .
dil.
Iz tega kratkega opisa vidi- '£
mo, da je delo na osebnih racunalnikih zaiivelo tudi lila
Brestu. Kaj vse delajo po posameznih temeljnih organizaci- r .
jah na PC, v tern clanku ne
born pisal. Zelel bi, da o delu
na PC-jih v kateri prihodnjih
stevilk Brestovega obzornika
piSe kdo od uporabnikov. Mislim pa, da so se o uporabnosti in koristnosti osebnih ' racunalnikov prepricali v vseh
temeljnih organizacijah zdruzenega dela, in da niso samo
trenutna moda.
J . Dobrovoljc

MLADINSKI SERVIS CERKNICA
Clane servisa in vse tiste, ki se se niste vCianili v servis
obvescamo, da smo spremeni-li nas urnik poslovanja, in
sicer:
od rnaja do septembra nas dobite vsak dan ad 11. do 15.
u re, ob petkih pa od 11. do 17. ure.
Lahko nas poklicete tudi po telefonu na stevilko 791-332.
V maju in juniju homo zbirali prijave za pocitniSko
delo.
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Skopski .sejem~- petnajstit

PohiStveni elementi
Tem a .v galeriji Ars
Nastopajoci v galeriji ARS so dejavnosti dovolj znani: avtorja Tea in Edo Vidovic kot oblikovalca, ter tovarna pohHtva
Brest iz Cerknice kot v medijih dovolj znana, ambiciozna izdelovalka pohistva. Priloinost, ob kateri nastopajo skupaj, pa je
izjemna, zato tudi nekoliko izb rano prizoris~e za njihov nastop
v okolju umetniske galerije in trgovine s starinami.

v cern je izjemnost? v naceloma drugacnem oblikovalskem
prijemu do pohiStva in v pristanku pohistvene tovarne, da
zasnovo izdela in v izdelanem vidi eno izmed mogocih lastnih
poti prihodnjega razvoja, nemara tudi zacetek oblikovanja drugacne podobe same sebe v javnosti.
t.
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Marsikdo, navajen na znamenite »sisteme pohiStva«, kakrsne so nam v minulih dvajsetih
Ietih na kilometre ponujale nase pohiStvene industrije, se bo
zdrznil ob p ogledu na teh nekaj izbranih kosov TEME. 0
kaksnem sistemu namrec ni
sledu, nobene komponibilnosti, nobenih poskusov prilagoditi se miniatur.nim meram nasih sodobnih stanovanj, me
vsakdanjega torej, cclo nic

»prakticnega«. Oblikovalca sta
se odlocila za drugo pot. UprIa sta se prevladujocim predstavam 0 tern, kaj sodobni clovek resnicno potrebuje in »pot.rebuje« v svojem bivaliscu,
uprla sta se moreci ideologiji
sist emov, njihove sestavljivosti
in komponibilnosti, uprla sta
se cenenosti, postanosti uniformiranega videza povprecnega stanovanja nasih naselij,
naj bo v m estih ali na dezeli.
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Edo Vidovic je priSelleta 1964 na Brest kot oblikovalec.
Med novimi sodelavci se je srecal tudi s konstruktorjem
Jozetom Sl{erljem, ki ga je vpeljal v skrivnost prenosa
likov s papirja v resnicnost. Po vee letih sta se Tea in
Edo Vidovic Iotila oblikovalskega sodelovanja z delovno
organizacijo Brest in spet prisla v najozji stik z nasim
konstruktorjem. Zahvaljujeta se mu za ves trud in angaziranje pri pripravi predalcnikov za proizvodnjo in poudarjata, da arhitekt oziroma oblikovalec nikoli ne bi
mogel izpeljati svojega deJa do konca, ce ne bi bilo ljudi
kot je Joie Skerlj.

Namesto sklenjenih nizov pohi.Stvenih elementov sta si zamislila vrsto razlicnih, razmeroma nizkih predalnikov in jedi.Lnisko vitrina. Vsak kos je
v sebi sklenjen, naravnost individualiziran izdelek. Razlicna namestitev predalov, izbrane vrste furnirja (pticji ja\Zor),
prefinjena, skoraj graficno obcutena profilacija izpostavljenih delov, dragocena marmorna plosca, ki seze nekoliko cez
spodnji okvir, pa v dveh primerih drobna arhitekturna nastavka, eden s policami v nadstropju in z zrcalom, drugi

zgolj z deljenim, masivnim
okvirjem, izpricujejo dragocenost vsakega kosa pohistva poseb ej. Njihova ambicijo, biti
samostojno stojeca mala arhitektura v prostoru, pa se posebej izrazajo vidno poudarjene
noge-krogle. Te ne smejo zavesti: ne gre za premicno pohiStvo na kolescih, kot b i utegnil kdo na hitro povezati te
oblike s se vedno mocnimi in
zaenkrat prevladujocimi (pa
tudi legitimnimi) tendencami
v oblikovanju sodobnega pisarniSkega pohi.Stva vsepovsod v
razvitem svetu; te krogle, pa
tudi dr uge nove oblikovne prvine, ki taka mocno karakterizirajo pohiStvo TEMA, kot so
stebrni nastavki s polickami
in malone klasicno obdelanimi
ozadji, se zavestno ozirajo po
zgodovinskih zgledih pohiStva
iz 19. stoletja in se zato taka
dobra vklj ucujejo v nekoliko
romanticno okolje galerije
ARS. Toda enako ugodno bi to
p ohistvo ucinkovalo v nasih,
sodobnih razstaviscih, posebej
na .razstavah indu strijskega
oblikovanja in gotovo bi naslo
izbrano mesto v nasih prodajalnah s pohistvom. Tu pa se
zacenjajo sredi.Scna vprasanja,
ki zadevajo taka prihodnjo
razvojno u smeritev tovarne
Brest in njeno vizijo nastopanja na domacem in tujih triiscih, kot sirse vprasanje vloge
slovenske pohistvene industrije v narodnem gospodarstvu
in njcgovi vlogi v svetu. H krati se nam mora postaviti vprasanje oblikovanja na razpotju
mnogih poti, od katerih je ena
pac izraziteje poudarila zgodovinski, cu stveni vidik in smo
jo na hitro poimenovali za
postmodernisticno. Mocno narobe bi bilo, ce ne bi videli
tudi drugih smeri ali celo preprecevali r.azvoj ene v imenu
druge usmeritve. Edina merilo, pri katerem je treba vztrajati, je kakovost, pravzaprav
ideja in z njo kakovost, in zdi
se, da so se pogumno podali
na to pot taka oblikovalca kot
industrij a pohistva Brest.
dr. Peter Krecic

Po obsegu je drugi najvecji
specializirani sejem pobi~tva
vsekakor Skopski sejem, ki je
bil letos tudi jubilejni, petnajsti po vrsti. Potekal je od 17.
do 23. marca letos.
Slovesni otvoritvi sejma so
prisostvovale gospodarske in
politicne osebnosti mesta Skopja in republike Makedonije,
kot tudi gospodarstveniki oziroma ljudje, ki so kakorkoli
povezani s pobistveno industrijo, iz vseh koncev Jugoslavije.
Ob otvoritvi sejma je razstavljalce in druge goste pozdravil predsednik poslovodnega odbora Sozda Slovenijales dr. Anton Krasevec.
S svojimi izdelki so ria razstavi sodelovale, kot je sicer
:le v navadi, delovne oziroma
sestavljene organizacije Slovenijales, Makedonijadrvo, Treska, Lesnina, Jugodrvo, .Sipad,
Novi dom, Kosovodrvo in drugi proizvajalci s svojimi izbrano razstavljenimi eksponati.
Brest je letos razstavljal na
manjsem pr ostor u kot prejsn ja leta. Predstavil se je s programi Rubin, Igor, s kuhinjo

Brest 2005, s sedeznima g'lrniturama Gregor in Sonja, s hi-fi
omarico Comet in televizijsko
omarico, z videosetom Val in
cvetlicnim koritom, napolnjenim z biodisom.
Kupci so kazali se posebno
zanimanje za nove izdelke.
Obisk poslovnih portnerjev in
drugih obcanov je bil zelo velik, ne glede na trenutni gospodarski in politicni polofaj
v driavi.
Brest je na tern sejmu opeleg priznanja za usp esno petnajstletno nastopanje na sejm u dobil priznanje Bronasti
most za hi-fi omarico Comet
in za televizijske omarice, ki
so bile prodane ze na sejmu.
Razstavljanje Brestovih proizvodov na tern sejmu pomeni
precejsnjo uveljav1tev Bresta
v tern delu Jugoslavije. Ceprav
zivimo v casu ekonomske krize in padanja kupne moci prebivalstva, se nadejamo, da bomo tezave kmalu prebrodili in
da bomo res.nicno krenili v
boljso prihoc1nost.
K. Kostov

Oddelek za oblikovanje vUubUani

v zacetku letosnjega leta
smo se stirje od sestih oblikovalcev z oddelka za oblikovanje preselili v nove p.r ostore
na Slovencevi 24 v Ljubljani.
Novi dislocirani oddelek je nastal v eni od pisarn podjetja
Nama. V sklopu -teh na novo
urejenih pros.torov je Nama
odprla trgovino, kjer poleg
Brestovega pohi.Stva najdemo
tudi druge jugoslovanske proizvajalce pohiStva, dekorative
in bele tehnike.
Sklep o ustanovitvi dislociranega oddelka je bil -na delavsk em svetu potrjen ze 30.
junija 1987, vendar pa smo se
po vecjih in manjsih zapletih
preselili sele konec januarja
letos.

Vsekakor ima dislociranost
tega oddelka veliko prednosti.
Zaradi bliiin e nove trgovine s
pohistvom imamo neposreden
pr egled nad prodajo izdelkov,
torej nad .tern, kaj trziSce
bolje oriroma slabse sprejema (bodisi zaradi cen e ali oblike).
Tudi stiki s kupci in svetovanje n a domu je enostavnejse, prav taka tudi isk anje kooperantov, saj odpadejo potni
stroski med Cerknico in Ljubljana. Naj omenim se to, da
smo vsi stirje oblikovalci dorna iz Ljubljane ali bliznje
okolice in smo z odhodom iz
Cerknice pustili tam B restova
stanovanja, kar je ob vse vecji
stanovanjski stiski prav gotovo pomembno.
(.nadaljevanje na 4. strani)
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Sindikat za Cloveka

Ze sedemdeset let je preteklo od takrat, ko je bil v na5i dom ovini ustanovljen sindikat, ena najbolj delavskih druibenih
organizacij nekega casa. V njem so se odraiala vsa druibena
vrenja, ki so prinasala spremembe tudi v sindikalnem delu. ·
In danes je sindikat zopet na razpotju premnogih sprememb.
K.ako razmislja o tem Janez Zakrajsek, predsednik obcinskega
sveta zveze sindikatov?

vk.ljueeval tudi v delo delavskega sveta, avtomaticno sem
bil tudi clan izvrsnega odbora
konference sindikata Bresta.
Nazadnje sem bil predsednik
akcijske konference Zveze komunistov na Brestu, od tu pa
sem odsel na obcinski sindikat.

Vrsto let ste hili zaposleni
v zdruienem delu. Sedaj pa
ste ze nekaj casa sekretar obcinskega sveta zveze sindikatov. So bile vase prejsnje delovne izkusnje dobra sola za
profesionalno delo v sindikatu?
Vsekakor so bile. Spoznal
sem kako deluje sindikat v
zdruzenem delu, spoznaval ljudi, njihove zelje in hotenja,
njihova prieakovanja v okviru
sindika:ta, pa tudi to, kaj si
ljudje mislijo o sindikatu.
Kot vodja brusilnice sem
imel veliko stikov z ljudmi v
neposredni proizvodnji. Menim, da je prav, da prevzemajo funkcij e v sindikatu ljudje,
ki poznajo probleme delavcev
v doloeenih okoljih in ki so
jih sposobni tudi prenasati na
viSje ravni.
Na Brestu ste se kalili tudi
na samoupravnem in druibenopoliticnem podrocju. Katere
tovrstne dolZnosti ste opravljali v delovni organizaciji?
V temeljni organizaciji Pohistvo, kjer sem bil prej zaposlen, smo imeli dolgo casa
dve osnovni organizaciji, ker
je veljalo pravilo, da mora
pribliino tristo ljudi imeti svojo osnovno organizacijo. Takrat sem bil predsednik konference sindikata v tej temeljni organizaciji, kasneje, ko
smo se dogovorili le za eno
osnovno organizacijo, pa sem
bil predsednik le-te. Preko sindikalne organizacije sem se

Oddelek za oblikovanje
v ljubljani
(nadaljevanje s 3. s1rani)
Ceprav smo oddaljeni od
proizvodnega procesa, nadzor
nad potekom realizacije projektov ni oviran. Navzoci smo
povsod kjer nas potrebujejo.
Res pa je, da bi zaradi namestitve oddelka zeleli vee informacij o vsem kar se dogaja
v delovni organizaciji, denimo
zapisnike s sestankov ipd.
Hkrati pa pogresamo tudi
ustrezno nadomestilo za prehrano v Namini jedilnici.
Mateja Cukala-Ku5trin

Katera so po va5em mnenju
kljucna vprasanja, dejstva, na
katera se mora opreti sindikat
v casu takoimenovane prenove
in kje je mesto delavca v novih, trinih razmerah?
Sindikat mora postati popolnoma samostojna delavska organizacija, brez prizvoka »politiena«.
V sindikatu se naprej ostajajo programi socialne varnosti delavcev, zavzemanje za
pravice delavcev, ki brez svoje
krivde ostanejo brez dela, takoimenovani tehnoloski visk.i.
V okviru sindikata ostaja tudi
sportnorekreativna dejavnost.
Novosti so sindikalno stavkovna pravila, prostovoljno vclanjevanje - doslej je obstajal
avtomaJtizem velanjevanja, posebej pa naj bi se od vsakega
posameznika prejelo pismeno
izjavo. Pomembno je tudi
vkljucevanje na razvojnem in
inovacijskem podroeju ter v
prenovi gospodarstva. Najpomembnejse pa je seveda nagrajevanje po delu. Kdor zna,
hoce in zmore, naj tudi ustrezno zasluZi.
.Zivljenjske probleme delov·
nih ljudi velikokrat zavijamo
v meglo in jib podrejamo dru·
gim ciljem, kar je nedvomno
povezano tudi z ne dovolj veliko samostojnostjo te druibenopoliticne organizacije. Kako
zagotoviti pogoje, da bi se sin·
dikat ukvarjal le s tistim, kar
od njega pricakuje njegovo
clanstvo?
Sindikat ne more biti gasilec
za raznorazne akcije, temvec
ima svoj program, na katerem temelji vse delo. Kaj naj
bi sindikat delal, kaj se od
njega zahteva?
Prvo je prav gotovo podrocje na~rajevanja, osebnih dohodkov delavcev, potem podrocje zaposlovanja, podrocje
delovnih odnosov in socialna
varnost delavcev, odnos do
stavk in organizacija le-teh,
hkrati pa tudi za5chna funkcija (imuniteta posameznih
elanov izvrsnega odbora sindikata, ki delajo na tern podroeju, npr. ob stavkah). Vse to izvira iz izkusenj iz lastnih vrst,
pa tudi iz izkusenj sindikalnega delovanja v Italiji in Avstriji.
K.aksne so vase ocene o aktivnosti in uspesnosti sindikata po delovnih organizacijah
in drugih okoljih v obcini?
Menite, da je posameznik najpomembnejsi vodilni clen?

Sindikalne organizaCIJe v
vecjih okoljih (Brest, Kovinoplastika, Kovind) so dobra organizirane in temu primerno
tudi delujejo).
Predvsem izstopa Kovinoplastika, saj v sindikatu moeno sledijo republiSkemu predsedstvu v njegovih akcijah kot
je na primer predlog uveljavitve sindikalne liste v samoupravnih aktih. Na Brestu je
v zadnjem casu opaziti dolocen zastoj, zaspanost glede resevanja problemov, vendar pa
moram pdpomniti, da so se,
sicer z zamudo, zaeeli doloeeni
premiki.
Zelo pomembno v delovnih
organizacijah je, da sindikat
dela kontinuirano. clani sindikalnih konferenc se morajo
sestajati meseeno, slediti delu
na republiSki ravni, biti pobudniki akcij, tudi tistih, s katerimi se ne strinjajo. Doslej
je delo dokaj usmerjano z republiskega vrha. Vee poudarka bi morali dati obvescenosti,
saj so ljudje na splosno premalo seznanjeni z razlicnimi
dogajanji in p remiki.
Manjse osnovne organizacije
sindikata - pasta, vrtec, osnovne sole, obcinska osnovna
organizacija - se prakticno
ukvarjajo z osnovnimi servisnimi zadevami (ozimnica, premag, izleti), kot da nimajo interesa za aktivnejse delovanje.
Mislim, da je to praksa preteklosti, da ·p a se mora zaradi

kontinuitete sindikalnega dela
v celoti spremeniti.
Nasprotno pa je sindikat veliko bolj ucinkovit v delovnih
kolek.tivih v zdruzenem delu.
Te osnovne organizacije malokrat iScejo pomoc obcinskega
sindikalnega sveta. Poudariti

moram, da je delo v sleherni
osnovni organizaciji v veliki
meri odvisno od predsednika,
lei naj bi bil najboljsi delavec,
hkrati pa je izpostavljen in
vedno »na tapeti«.
Katere so torej tiste temeljne izkusnje, na katere se rooramo opreti, ce zelimo ohraniti oziroma ustvariti sindikat,
v katerem bodo zivljenjski in
razvojni interesi delavcev nad
vsakrsnimi drugimi interesi?
V statu:tu podjetja si mora
sindikat priboriti svoje mesto.
Brez tega sindikalna organizacija ne more delovati.
Treba se bo naueiti delati v
prostem casu, vendar bi morala biti za opravljanje sindikalnih dolZnosti predsednika

Referendum je uspel
0 nacrtih ·k !rajevne ·S kupnosti Cerknica za ureditev pokopalisca in mrli'Sk.ih vezic v
Cerknici smo pisali v nasi marcevski stevilki. Krajevne skup-
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(Dolenje Jezero, Dolenja
vas, Otok, ZelSe)

nosti Grahovo, Begunje in
Cerknica ·s o za ureditev razpisale referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka, ki je
bil v nedeljo, 4. aprila.
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ura ali dve na teden dolocena
v okviru delovnega easa. Izvdni odbor sindikata pa naj bi
se sestajal izven delovnega
cas a.
s sindikalno clanarino se
pridobijo le skromna sreds•tva,
zato sindikat ne more biti ekonomsko neodvisen. P.ri nas v
te namene zdru.Zuj-emo za ves
sindikalni sistem le 0,5 odstotka od osebnih dohodkov delavcev, medtem ko v tujini zdruzujejo precej vee. v razvitem
svetu pride na priblizno tristo
!judi en sindikalni delavec, o
eemer bi morali razmiSljati
tudi pri nas. Seveda pa bi morale v okviru sindikata potekati tudi druge dejavnosti kot
je na primer izobrazevanje.
Sindikalni predsednik bi moral biti Clovek, ki naj bi poznal tudi poslovni proces in
naj bi sodeloval s poslovnimi
organi.
Sindikat mora biti res delavski, zastopati delavce z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago, tudi s stavko. Borimo
se za uveljavitev zahtev iz sindikalne liste v vseh okoljih, za
cim vecje stevilo novih delovnih mest za mlade ljudi, ponekod za ukinjanje enostranske
tradicionalne proizvodnje. Vse
to ·terja od nas trina usmerjenost gospodarstva, seveda pa
je in bo tudi v novih razmerah delavec, elovek, nasa najveeja skrb.
Razgovor pripravila V. Lavric

Najbolj je razveseljivo, da je
referendum uspel povsod, zanimivi pa so tudi na,slednj i
uradni pod.a-vki:
P.r i oceni rezultatov velja pohvaliti visok odstotek udelezbe, ·posebno pa se prebivalce
Otonice, Mahnmov in Podslivnice, kjer so dosegli sto odstotno udelezbo in najvi·s ji odstotek .(71,10 %) glasovalcev, 1ci. so
glasovaH za uvedbo samoprispevka. Posrecen je bil tudi
dan •r ef.erenduma, ki je bil na
Jsti: dan kot neposredno izjavljanje delov.nih ljudi in obeanov o clanu predsedstva SFRJ
iz SR Slovenije, s cimer so bili
stroski njegove dzvedbe mini.malni. Uspelemu referendumu
je prav gO!tovo botroval tudi
pravi program.
Vse tri krajevne ;skupnosti
so se dogovordle, da bo za uresnieitev izvedbe samoprispevka
skrbel gradbeni odbor pri krajevni skupnosti Cerknica, ki je
pooblascena tudi za zbi.ranje
prispevkov. Skupscina krajev·
ne skupnosti je na svoji seji 20.
4. 1989 Jmenovala gradbeni odbor, na podlagi sklepa teh .k ra·
jevnih s•k upnosti o uvedbi referenduma pa je odprt poseben
:racun, na katerem se bodo od
.1. 6. 1989 dalje zbirala sredstva
samopr.i spevka. Med!tem so pristojni or.gani pridobili tudi ze
potretbna zernlji.Sca.
Za vi.soko udelezbo velja zahvala obcano:m. in vsem tistim,
ki so se vkljucili v skupno akci jo ter clanom .glasovalnih od•
borov, ki so svoje delo op.ravm
odlieno.
T. Urbas
I

Referendum je uspel v vseh krajevnih skupnostih.
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KakSne oblike dela
bi bile najprimernejSe
cas, v katerem zivimo, je raznolik, poln novosti, pa tudi slabosti, a upamo, da je dovolj dobre volje, zelja in sposobnosti, da
ga spremenimo v bolj~l jutrl~nji dan. Zagotovitl moramo cloveku primemo okolje in bivanje, kar naj bi bilo zadovoljstvo posameznika in druZbe.
Osnovne zahteve .in (d<r.uzbene) potrebe posamezn.i:ka, dr.uzine in skup:Lne se v prvi vrsti
manifestirajo v ozjem okolju,
kjer Zivi - v vasi, v tkrajevci
skupnostd. Na osnovi ,t eh spoznanj smo se dogovori1i, da bomo skusali vzpostaviti cimbolj
pdstne strke (_pJ"etok mformacij) med obcinskimi vodstvi in
krajevnirmi skupnostmi. Oprede1i1i smo se za ;pogovore v
krajevnih ·s kupnostih, kje.r smo
skusa1i dobiti cimbolj ·kon:kretno sliJk.o potreb in zahtev 'k rajanov. Mislimo, da bi s taksnim
nacinom dela skupsci:nski sistem lahk.o bolje deloval ter da
bi konkretne probleme krajevnih skupnosti laie re5evali. Na
drugi strani pa bi anorali Jzvedeti, kaj bi •b ilo treba narediti,
da bi samouprava, od va.Skih
odborov do obcinske skupscine, bolje potekala in .ctelovala.
O.paziti je namrec, da se protd
d.ztek.u mandata vedno bolj
z;manjsuje Jnteres za .ctelovanje
.na teh podroejih. Verjetno so
vzroki 1tudi drugje- v neuci:nkovitem ,resevanju nasih skupnih interesov, ki so posledica
objektivniili moZ»osti, ve1ikokrat pa tudi subjektivnih slabosti .posam~ikov, ki delajo
na r azlicnih pod:rocjih od.locanja in upravljanja.
Problematika krajevnih skup.nosti, v !katerih smo se tp ogovarja1i, je dokaj raznoli'ka, po
drugi strani pa je veliko tudi
skupnih problemov. Verjetno
ne povemo nic novega, ce recemo, da je skupni imenovalec
v.sega denar. Pomanjkanje denarja .pa je v vzrocni povezanosti s pocasnim resevatnjem
·p osame:mih problemov. Najvec j ih je na podrocju infrastr.ukture .in komunale. Se vedno se nam med posameznimi
krajevnimi skupnostmi <kaiejo
dokaj velike ra.zli:ke na podrocju telefonije in preskrbe z vodo. Raz.l.ike so posledica velike
prostorske razseznosti obOine,
orga:niziranosti krajevnih ·s kup-

nosti 1er povezanosti le-teh z
.zcLruZerllin delom, .kar je eden
bistvenih pogojev za urejanje
zadev v krajevilli skupnosti.
Poman]kanje sredstev za
krajevne s.ktupnosti je ._pJ"av gotovo tudi posledica .slabega financnega stanja zdr.uienega
dela v obCini; prav zdru.Zeno
delo pa je in bo verjet:no tudi
ostalo poglavitni vir za pokrivanje 1potreb-krajanov.

Bilo je veliko pr,ipomb, naj
se predlogi, ki pridejo iz krajevnih skupnos.ti, ne upostevajo, ker da je vse ze vnaprej dogovorjeno, in podobno. Poleg
splo&ne p.roblermatike, ki smo
jo omenili na zacetku (komunaJ.a, infrastntktura itd.), se pojav.l jajo v posameznih krajevnih skupnostih se specificni
problemi. Tako je v krajevni
skupnosti Rakek najbolj perec
problem telefo.n ija, nrnl.i;ska vezica in komunalne za.deve (asfaltiTanje cest, vodovod itd.) .
Dan je bil tudi p.redlog, naj se
enotno uredi polcop obcanov,
saj je to skupen problem v
vseh Jkrajevnih skupnostih. ·Pozivtiti bi bilo .t reba delo SZDL,
saj zaradi sla.bega delovanja
tudi delegats.k.i sistem ne funkcionira taka kot bi moral.

v .k rajevni skupnosti Laska
dolina so meni:l.i, da delegacija
krajevne skupnosti ne de1a taka kot bi bilo ,treba (eeprav je
delo v pnimerjavi z .drugimi
:krajevnimi skupnostmi .Se dokaj dobra); ne uposteva se
pred.logov, 'ki pridejo iz krajevnih skupnosti na obcino.
NaCel.i so vprasanje fi.nanciranja ta:Jnikov okrajevtOih 5kupnosti. Precej k.rdticnih pripomb
je bilo izrecenih tudi na racun
dela zdravstvenega dorna :v Starem trgu, kjer je po mnenj u
krajanov zdravstveno varstvo
kljub boljsim prostorskim moznostim slabSe kot pred leti.
P.roblemi se pojavljajo tudi. na
podrocju prosto.rske uredi·t ve

in ustreznih zazidalnih nacrtov
v krajevni skupnosti.
V ik.rajevni skupnosti Begunje je bilo najvec govora o
ukinitvi zage in 0 moznosti, da
je ne bi demontirali, oziroma
bi jo dali v upora.bo ali pa prodali zainrterestiranim. Nanizani
so bill tudi stevi1ni p.roblemi
na podTocju infrastruk.ture, ki
je v tej krajevni ·sk1.11pnosti v
prJmerjavi z drugimi dokaj slabo razvita.
Izoblikovalo se je mnenje,
da bi se morali glede zage pogovoriti z Brestom.
Vseskozi pa so nacenjali
vprasanje zaposlitve tehnolos.k ih vis'kov in s tem v zvezi
moznosti za odpiranje novih
deloVDiiili mest.
Obisk·i v !krajevnih skupnostih so pokazali, da je treba s
taksnim nac:Lnom dela na<laljevati, saj je bil odziv :krajanov
dokaj dober. Sarno neposredni
stik z ljudmi omogoea ·n eposredno izmenjavo in konfrontacijo mnenj ~n staHsc.

Skupne ugotovd.tve lahko strnemo v naslednje:
-

-

-

-

-

Cerkni~kem

jezeru so se ustaviU prvl turlsti.

CERKNICA
RAZPISUJE
ob 300-Ietnici Valvasorjeve SLAVE VOJVODINE KRANJSK.E oziroma prvega opisa bloskega smueanja, nagradni
literMni in .lrl!kovilli nateeaj.
Na natecaj.u J.ahko sodelujejo osnovnosolci od tretjega
do osmega razreda osnovnih sol z
a) literarcimi izd.el!ki,
b) likovnimi izdelki in

c) zbi.ranjem .lrulturne dediscine na temo STARO LJUDSKO SMUCANJE
v obcinah Cerknica, Idtrija, Hirska Bistrica, Kocevje, Ljubljana Vic-Rudntitk, Logatec, Postojna, Ribnica, Vrhnika te.r
v obcini Cabar (SR Hrvaska).

s tern zajemamo sole v sirsem obrmocju ozemlja avtohtonega bloskega smueanja, vkljuCn.o z obcino Cabar, katere ucence vJjudno 'Vabilmo .k ·sodelovanju (pisejo naj seveda v njihovem mate.rinem jeziku).
Ueenci, .sodelujte v nateeaju! Pis.iote lahko v prozi a1i v
ve.rzih. Tudi lik.oovno zvrst (kipaTsko ali slikarsko), izbor
matmU.ala in tehni.ke ter formata va.m 'V celoti prepu:Scamo.
Cimbolj sa.mostojno ,i.n. izvirno .izrazite svoje znanje, dozivljanje in razmisljanje o najstarejsi obli.kti sm~ca.nja v. .sred~
nji Evropi - o bloskem smucanjo~, o smucarJU, ~J.egoVI
opremi, smuceh, nosnjti, segah in navadah, pa 0 vlogl m pomenu hloskega smucanja za nas in za svet, o kulturni ·dedisco in izziv.u za •p riliodnje. ZapiSite pogovore s starejsimi ljudmi, popiSite zanimive dogodke iz hudih z~m itd.
Ponujena tematitka vam nudi se mnogo drugih Jdej in snovJ za Jeposlovno ali Hkovno obdelavo. To prepu5camo vam,
dragi Jjubitelji smucanja.
Pri zbiranju .kulturne dediscine na temo >YStaro Jjudsk?
smucanje« pa vas zel.imo opozoriti na razLicne vrste krp~J ,
star.ih smuci, orodja, ki so ga .uporabljali pri .i.zdelovanJ:U
smuCi .in d.rugih predmetov, povezatnih s •s mucanjem, na
starosvetno smucarsko opremo, stare razglednice •s pni.kazom nekdanjih .smuearskili Jcrajev in smuciSc t er na ~sak.r
sno drugo dokumentacijo, k.i. labko obogati in dopolni znanje 0 zgodovini smueanja v tem p.rostoru.

-
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ORGANIZACUSKI ODBOR ZA PRAZNOVANJE
.
300-letnice Valvasorjeve SLAVE VOJVODINE KRANJSKE
oziroma opisa blo§kega smu~ja

S pogovori v krajev,nih skuop nostih lbo treba nadaljevati
tudi v prihodnje, hkrati pa
iskati nove obli!ke :dela.
V razpravah o ustav.nih
amandmajih je treba posvetiti vso pozornost p.redlogu,
ka.ksna naj bo krajevna
~upnost, in s tern vpra.Sanje funkcioniranja KS enotno resiti.
Potrebno je cV<rstejse pove,zovanje zdruZenega dela in
samouprave v korajevnih
skupnostih (izkazalo se je
na.mrec, da je resevanje krajevne problemati<ke boljse
tam, kjer je to sodelovanje
tesnejse).
0 vseh obravnavanih problemih je treba poroeati na
naslednjih srecanjih.
Pred.loge, :ki pridejo iz krajevnih s'k upnosti, je ,treba
hitreje resevart:i. 02liroma nanje odgovoriti.
Za boljse in ucinkovitejse
delo skup:SOine je treba zagotoviti boljso udelezbo de·l egatov na skupscinah.

Na vseh ·s recanjih smo si bili
enotni v tern, naj bi v ta:ksni
smeri •nadaljeval~ tudi v pr.ihodnje. Tematika naj bi bila .p repuseena udele:Zencem .razgovo'r a, saj se le na rtak nacin lahko
predstav,i celotna p.roblematika, ki je aktualna v posamezni
krajevni skupnosti.
B. Troha

Odbor za nagradni na.teeaj, :ki ga bo vodil dr. Rajko
Sugman, profesor na Fakulteti za telesno •kulturo v Lju~
ljanti, se bo potrudil, da bodo pri.spevki skrbno prebram,
pregledani in p,ravicno ocenjeni. Literarno Zi.rijo bo vodila
profesorica Marija Ber.ga:nt, names.tnka glavnega in odgovornega urednika revije Telesna k:ultu.ra, likovno Bine Rogelj, a:kadems.kti sliikar ter nekdanji drzavni reprezentant v
smucarsk.i.h skdkih, •komisijo za kulturno dediSCino pa dr .
Janez Bogataj, profesor na Filozofski faku1teti v Lj.ubljani
in priznani etnolog.
Prispevke vseh voc-st morate O,PJ"emiti s Oim natancmejsimi
podatki 0 casu, kraju, dogodku samem, intervjuvancu, itd.
tako, da 1bi dobili cimbolj popolno sliko 0 pTedmetu aLi
dogodku.
Za najboljse J.i.terarne in likovne izdelke •bodo ueenci nagrajeni. Nagrajendh bo 33 spisov in prav toliko Jikovnih
del ter naj•b olj izvirnih in zgodovinsko pomemb.nih eksponatov.
Tega posa.me.z:n:ika bo izbrala .p osebna triCJ.anska komisija v sestavi dr. Janez Bogataj, redni profesor na Filozofski
fakulteti v Ljubljan.i, dr. Rajko Sugman, tizr. prof. na Fakulteti za telesno kulturo v Ljubljani in dr. Ivan Sedej,
ravna.telj Etnografskega muzeja v Ljubljani.
Vsa .dela: likovna, 1iterarna in ·.ktulturna smucarslka dediscina, ostanejo v lasti Muzeja slovenske telesne kulture v
Lj.ubljani.
Natecaj je odprt od 20. maJrca do 20. jtmija.1989. P.r~spe~~
ke poS.ljite na naslov: Zveza telesnokultur.t?-ih org~~amJ
obcine Ce11knica, Ge.rbiceva 32, 61380 Ce.t1kmca, s ·p npl'som
NATECAJ: BLOSKO SMUCANJE. V prispevku navedite
priimek in i.me, kraj, solo, ,razred, oddelek in rtocen naslov
biva1isea.
Izi.d nateeaja bomo objavili v zacetku septembra 1989 v
spo.rtni prilogi Dela.
011ga:nizacijski .odbor
lp redsednik
Tone Urbas
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15. sretanje
mladih

lz drugih lesarskih kolektivov

EKSPORTDRVO se je letos
predstavil na velikem mednarodnem sejmu pohistva v Kolnu. Vsi navzoci so enoglasno
Organizacija 15. srecanja menili, da je bil razstavni promladih Sozda Slovenijales je. star letos izredno lepo urejen
letos pripadla mladinski orga- in da je r.azstava pohiStva ponizaciji DO Brest. Da bi zago- vsem uspela. Razstavni protovili srecanje na primerno vi- star Ekspor.tdrva je bil precej
saki ravni, smo s pripravami oddaljen od glavnega vhoda,
zaceli ze dobre tri mesece pred kar pa zaradi dobrih oznak ni
predstavljalo nikakrsne pomadolocenim datumom.
Sestavili smo organizacijski njkljivosti. Pravokotma oblika
odbor, ki je poskrbel, da bo razstavnega prostora je omovse potekalo nemoteno, seveda gocala ogled z vseh strani.
pa je dobrodosla vsaka ideja Medprostor, namenjen poslovin pomoe za izboljsavo in· po- nim razgovorom, je bil vcasih
pesnritev srecanja, ki bo 17. ju- kar pretesen. Zanimanje za
njihove izdelke je bilo toliksnija ob Cerk.ni.Skem jezeru.
no,.
da so bili delavci EksportPricakujemo okoli 200 udeledrva
z nastopom po%em q;adozencev, zato smo se za prehrano in noeitve dogovorili s THO :voljni.
Jama. Pokale in priznanja nam
bodo izdelali v temeljni orga- . JUGODRVO je 15. julija lani
nizaciji Masiva, za obdelavo re- pricelo z adaptacijo enega od
zultatov pa bodo poskrbeli v. blokov v studentskem naselju.
slmbi za AOP. Zvecer nas bo 15. januarja letos so se stuzabaval ansambel Christine, dentje ze vselili v nove prostoki bo poskrbel tudi za celotno re. Za dobra opravljeno delo
ozvocenje.
je delovna organizacija pr-ejela
Pripravljamo zabavne igre, priznanje in odprta v.rata za
ki bodo potekale na zelenicah adaptacijo naslednjega bloka.
V obnovljenem objektu je
okoli hotela, glavni poudarek
srecanja pa naj bi bil na spo- 220 dvo- in troposteljnih sob
znavanju mladih iz drugih or- s kopalnicami in cajnimi kuhinjami. v njih biva 432 studenganizacij - Clanic sozda.
Organizacijski odbor se bo tov, na podstresju pa bodo
potrudil po svojih moceh, upa- uredili prostore se za 91 stumo pa, da nam bo tudi vreme dentov.
na'klonjeno in bodo udelezenci
odsli od nas s prijetnimi vtisi.
ELAN je imel lani 262 inovacij, kar je 13-krat vee kot
R. Piletic leta 1987. Od teh jib .je bilo

Veliki ljudje
Notranjske
(nadaljevanje lz prejsnje stevilke)

nastala pretresljiva povest .0 zalosti teh preprostih ljudi nad izgub·
tudna, obotavljajoea se hoja voz- ljenim otrokom. Nekam hlastno, kot
nika, okna pozganih domov so kot fantomi korakajo pogrebci prek see·
oci mrtvaskih lobanj, mrtveci in ne, grozljiv je razcapani, smejoci se
zalostne zene, vse to se je zlilo v oce z upognjenimi rameni, prav ta·
pretresljivo celoto. Morda je tu in ka je tudi gruca zalujocih pogreb·
tam likovna zgradba slike se malce cev. K tegobnemu vzdusju in vi·
nejasna, vendar te zacetniske po· dezu neresnicnosti podobe pripo·
manjkljivosti ne rusijo temeljne more se vecerna zarja! Slika nam
odkriva dobrsen del slikarjevega
vrednosti deJa.
lz slike odmevajo mracno razpo- osebnega razpolozenja v tern casu.
lozenje in gorje tistih dni, ki so se Poleg spominov pa so ga zdaj pri·
\'Zgali v spomin vseh nasih zaved· tegnili motivi, ki mu jih je odpi·
nih ljudi, posebno pa se ustvarjal- · ralo vsakdanje zivljerije.
Leta 1953 je nastala podoba Pis·
cev. Zdi se nam, da preJ>Iramo verze ljudske pesniee Magde Strazi· mo iz Amerike. Slikar je upodobil
sar - Magduske (Tezka pot):
sedeco staro, kmecko mater, vsakdanje obleceno, mocno zasukano v
Jevo stran. :tena je polozila nogo
»Takrat, ko je sonce potemnelo
na .prucko, sklonila se je naprej, v
od dima, ker je povsod gorelo
desnici drzi pismo, pazljivo ga pre·
In je zemlja brez dezja
bira, z levico pa pridrzuje pisemsko
bila s krvjo napojena do dna
ovojnico. Spominska fantazija se je
takrat je nas rod krvavel
tod umaknila stvarnemu pogledu na
iz tisoc ran ...«
slikarski predmet. Odlcno je slikar
Kot pri zibelki, se je tudi tu sli- znal upodobiti karakteristicno drzo
karjeva vizija srecala s sorodnim sedece zene, trdno strukturo nje·
nega telesa ter rok, kar vse je bist·
pesniskim videnjem!
Par Jet kasneje je nastala podoba veno povezano z njeno duhovno za·
poslenostjo. Ob tern »stvamem«
Ciganckov pogreb (1954). Z desne
v Jevo stopa po poti pogrebni spre- predmetu imamo vtis, da je Perko
vod, spredaj koraci decek s pre-. preset na umirjenejse in konkretnejse pozicije, ceprav je duktus nje·
prostim krizem v roki, nato odrasel
moski z belo krsto pod pazduho. Za govega copica ostal se vedno moe.
no nemiren.
njima gredo ostali pogrebci, tudi
V vrsti slik iz tega obdobja, ki
pes ne manjka. Podoba ima, bi rekli, izrazito spominski znacaj. Slikar pritegnejo nase zanimanje, so sli·
je nekoc na sprehodu srecal ta po- karjevi najljubsi, najbolj potrpezljivi
in najboljsi modeli - njegovi lastgreb, ki ga je morda sprva pritegnil
· kot narodopisna zanimivost. Toda, ni otroci ter druzina. Leta 1953 je
ko je skica prerastla v podobo, je Perko naslikal podobo Toma.Z s ces·

doslej sprejetih 80. Avtorjev
prijavljenih inovacij je bilo
112. Komisija za inovacije je
potrdila odskodnine za 22 vlog,
cista gospodarska korist pa je
znasala 61.437.210 dinarjev. Odskodnine so znasale 8,36 odstotka od ciste gospodarske
koristi. Na razpis za nagrade
in priznanja obcinske raziskovalne skupnosti so poslali en
inovacijski predlog, oktobra
pa so s stirimi predlogi sodelovali na obcinski razstavi inovativnih dosezkov.
LIP je - kot smo ze pisali
- v lanskem letu na Bledu
odprl Center za in:leniring in
marketing. V pritlicju stavbe
je trgovina, v prvem nadstopju ima sedez prodaja, v drugem nadstropju je razvojnl biro in sektor za projektivo in
prodajo strojne opreme, v kleti pa je prirocno skladiSce, atelje, mizarska delavnica in gara:le.
Center je ze v kratkem casu
delovanja pokazal upravicenost nalozbe. Objekt bodo v
prihodnosti z vecjo reklamo se
bolje izkoristili, posebej za
maloobmejno prodajo tujcem,
turistom v turisticni sezoni in
za prikaz ter prodajo proizvodov visjega cenovnega razreda.

povezuje odbor. Za sedaj je v
DIT vclanjenih 105 clanov.
Drustvo je dobilo ze vse akte
0 konstituiranju in svoj ziro
racun, organizirana je bila vrsta serninarjev in ekskurzij,
zal pa ni bilo vse izpeljano.
Tudi za letosnje leta je odbor
pripravil predlog za aktivnosti,
ki obsegajo vsaj po eno strokovno ekskurzijo za vsako sekcijo.
SLOVENIJALES trgovino so
obiskali clani gospodarske delegacije iz italijanske pokrajine .Pesaro, ki jo je vodil podpredsednik pokrajinske u prave dr. Mario Fabbri. Ob sprejernu delegacije je gener.alni
direktor Matija Skof najprej
predstavil podjetje, ki si prav

taka kot gostje, ob dolgoletnem politicnem sodelovanju
obeh mest - Ljubljane in Pesara - prizadeva vzpostaviti
tudi gospodarsko sodelovanje.
JELOVICA je v preteklih
dveh letih odprla sedern preds tavniStev, ki so se pokazala
kot izredno dober nacin prodaje. Za predstavniStva je znacilno, da p rodajajo le na osnovi eksponatov (zaloga izdelkov,
ki jib taka prodajajo, pa je v
rnaticni poslovalnici); za delovanje taksnega predstavnistva
je potrebno le 50m2 prostora
in dva delavca, kupcern se preko predstavnistev veliko bolj
priblizajo, rentabilnost je zelo
dobra. Lani so na .ta nacin
ustvarili skoraj deset odstotkov realizacije pri celotni pro·
daji preko trgovske mreze.

V NOVOLESU so proti koncu lanskega leta o:Zivili delo
drustva inZenirjev in tehnikov
v podjetju. Ker so v firrni poleg lesarjev se drugi profili,
ima· drustvo tri sekcije: lesarje, kemik.e in strojnike, ki jih

Tozd Pohistvo- delo na miznem rezkarju.

njami. Sinko Tomaz - danasnji
akademski slikar - sedi na prepro·
stem stolu ali morda naslonjacku·,
postavljen je frontalno pred gledalca, z rokami pridi'Zuje v narocju
skledo z razkosnimi cesnjami. Na
glavi ima zelen, silast klobucek, na·
pravljen je v svetlo srajco in tern·
ne, kratke hlace z oprtami. Slikar
je bil oblikovno vezan na portretno
vernost, zato je zgradba podobe
umirjena, zanimivo pa je, da so se
v Perkov barvni svet spet prikradli
rjavkasti barvni toni.
Poseben pa je izpovedni, duhovni
svet te slike! Pri vsej otroski lju·
beznivosti in neposrednosti, ki di·
hata iz portreta, se izza srecnega
zunanjega videza nekje oglasajo
tudi drugacni akordi. Nehote nam
pride na misel, ali je fantek sploh
vesel cesenj? Velike oci, njihov str·
mi in skoraj obtozujoci pogled, ne·
rna usta in nekako razkazovanje
sadezev, nas popreje spominjajo na
zgodbo izvirnega greha v Edenu, ka·
kor pa na sladko, obetavno otrosko
uro!
Podobna oblikovna in barvna
vprasanja, le bolj sprosceno, je ob·
ravnaval slikar v podobi Tincek
(1954). Decek stoji pred prazno, za·
pusceno steno, zasukan je rahlo v
desno, nosi belo srajcico s kratki·
mi rokavi in moder kombinezon. Je
bos in gologlav, v levici drzi ri·
bniskega loncenega petelincka, desnice pa je kot v zadregi skril za
obleko. lmeniten model, lep, dasi
ma(ce cukast in nic kaj »Otroskiu.
Slikar je podobo zgradil zelo siro·
kopotezno, gre za tkanje krepkih,
pastozno nanesenih barvnih lis, skala tonov je bogatejsa kot pri prejsnji podobi.
Jsto Jeto je nastala tudi slika
Skleda mocnika! Prostor je isti kot
prej, decek sedi na prucki, zasukan
proti levi, v narocju pridrzuje z le·
vico skledo z jedjo, z desnico nosi
zlico v usta. Garderoba je ista, kot
smo jo videli pri Tincku, tudi likovna resitev je skoraj istovetna, Je
se nekoliko pogumnejsa. Judi mali
jedec nas gledalcev nima posebno
rad. Desno oko je kriticno priprl, v

vsej otrokovi drzi cutimo duhovno
napetost, le nesmiselno besedo iz·
recimo, pa bo model jadrno poiskal
materino zavetje!
Leta 1955 je Perko naslikal podobo Materina sreca. V preprosti
notranjscini, ki ne govori o bogast·
vu, saj je opravljena le z najnujnej·
sim pohistvom, je slikar v ospredju
na desni naslikal sedeco mater,
obleceno v kmetisko noso, ko hrani
otroka. Najmlajsi je na vrsti, le ta
sedi samosrajcen na prucki in je,
njegov bratec ter sestrica pa sto·
jita ob njem in cakata, ce bo kaj
v latvici ostalo.. . Decek je po fan·
tovsko skoraj »aroganten«, dekletce
pa je potrpezljivo · in sramezljivo.
Podobo bi lahko oznamenovali kot
sintezo Perkovega druzinskega figu·
ralnega slikarstva in je duhovno iz·
redno poglobljena. Mati, ki hranl
otrol<e, je zrastla iz slikarjevega
spominskega· sveta - je to slikar·
jeva mati, ki je mnogo prezgodaj
umrla, otroci pa nosijo poteze domacega gnezda? Vse te prvine so
povezane v prepricljivo enoto, ki jo
-podpre tudi figuralna skupina, zgra·
jena v obliki kompozicijskega loka,
ki trdno, kot relief, poveze posa·
mezne figure. Slikarskl svet te po·
dobe je malce hlasten, zelo svoboden. Zdi se, da ga je slikar, potem
ko mu je njegova vizija dqzorela,
hitro gradil, kot da bi se bal, da
se mu bo spet utrnil v temo brez.
licnosti.
lsto leto (1955), ko se je umetnik
oddolzil spominu umrle matere in
izprical svoje slikarsko dozorevanje
ob upodabljanju clanov lastne dru·
zine, se je spet vrnil k motivom iz
·nase narodnoosvobodilne borbe. Ta
cas je nastala podoba Mrtvi kurir!
V zanimivem pismu zeni, aprila mesees, se je o sliki Perko lepo sam
razpisal in ker gre za dokument, kl
je za p!)znavanje ustvarjanja nase·
ga slikarja izredno vazerl, se bomo
v sledecih vrsticah oprli na njegovo
pricevanje. Takole pise slikar:
»Danes sem koncal sliko Mrtvi ku·
rir. Logarjev Bine mi je bil za mo·
del. To se pravi, da je poziral na
koncu dela, ko sem korigiral· sliko,

katero sem vceraj zacel in zvecer
koncal. Torej dan in pol.
V dusi pa jo nosis leto dni ali
pa se vee. Vsak hip, ki ga zivis, v
srcu in v mislih snujes, obracas,
tisockrat spreminjas, popravljas,
komponiras, delas skice, v mislih
gradis, vidis delo pred seboj, kaks·
no bi moralo biti. Ko gres k izpolnjevanju svojega nacrta, takrat je
realnost tisockrat drugacna. Nic ni
od tega, kar si si zamislil. Potem
te v .dusi silno zge in ko se te
oklene se to navadno zivljenje 1 +
1 = 2, fiksas kot hudic in marsikdaj
ti je l<aj na poti, ko ti sicer ne bi
bilo . . ·" Zares prizadeto je Perko
opisal Jastne .ustvariteljske tegobe,
ki pa so znacilne za umetnike vseh
casov in krajev na tern pisanem
svetu. Ko smo videli, je nastala po·
doba v kratkem casu, ceprav jo je
slikar nosil v sebi zelo dolgo! Vazna je za nas tudi ugotovitev, kako
razlicen je ideal od uresnicenega
dejstva - tudi ta bolecina je skupna last vecine umetnikov.
V nadaljevaniu pisma je Perko
opisal svoje delo: »Da ti (podobo1
malo opisem: »Temen oblak, nh
desni se dviga v daljavi bel Snez·
nik. Na zviseni zemlji lezi mrtev
kurir, levo roko v pest zaprto di'Zi
na prsih, z desno oklepa se pusko
in izropano kurirsko torbo. Veruj,
da ni nic podobno kot si rekla za
skico, da je kot Milunoviceva mrt·
va zena, pac pa sem se priblizal
skici: Pokol v Lofu, ki jo imam do·
rna . . . Partizan je spojen z zemljo,
rjavocrna postava s svetlozelenimi
refleksi. Bam videl, kako bo delo·
vala na te .. ·" (spodaj na desni je
slikar v pismu podobo skiciral!). J··
odmev slike pri slucajnostnih gle
dalcih? »Mati Logarjeva je jokala
ko je videla sliko. Bil je danes no·
vinar iz Postojne, ta, ki bo vodil
vso tehnicno stran razstave in propaganda. Nad sliko je osupel od
navdusenja. Fotografiral je 3·krat.
Rekel je, da tako mocne stvari ni·
rna povojno slovensko s likarstvo,
kar se tice partizanskih motivov.
Verjetno je pretiraval .. ·"
(nadaljevanje monografije prihod·
nji~)
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OSNOVNA ORGANIZACIJA -

TEMEWNA CELICA ZA DELO KOMUNISTO"

Na sestanku obcinske konference Zveze komunistov so posebej izpostavili vprasanje neodgovornosti komunistov do izpolnjevanja svojih nalog, kar
ustvarja posploseni vtis, da je organizacija premalo delavna.
Premalo pozornosti posvecamo idejni rasti clanstva in druzbeno-politicnemu izobrazevanJu sploh. ceprav je prav v zadnjem casu na tern podrocju
le cutiti oapredek - ob dogovoru z druglml druzbeno-politlcnimi organizacijami. Tako je za.Zlvela vrsta novih oblik izobrazevanja za komuniste,
delegate, clane organov upravljanja ·in druge; je pa kljub temu videti tudi
ze vrsto slabosti, zlasti je premajhna odzivnost.
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PRIPRAVA SREDNJEROCNEGA PLANA

Na koncu preteklega i.n v zacetku tega meseca so delavski sveti temeljrrih organizacij sprejeli sklepe o obvezni pripravJ srednjerocnega nacrta
za obdobje 19!!1-1985 in do1gorocnega nacrta za obdobje 1986-1995. Ceprav se zdi, da je casa do novega srednjerocnega obdobja na pretek, pa
bo prav tekma s c&som najhujsa. To bomo skusali pojasnit:i ob posameznih
fazah v pripravljanju plana.
Pripravljeni fazi, .kJ je ze za naml, sledi anat.Jza uresnicevanja sedanjega
srednjerocnega nacrta. Del te analiza ze imamo v poslovni politiki, del pa
bo treba se narediti. Na osnov.i taksne analize ·i n ocene do leta 1980 bomo
izluscil·i tiste naloge, ki jih moramo prenestl v naslednje srednjerocno obdobje.
SPL05NO ZDRUZENJE LES
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V slovenskem lesarstvu zdruzuje delo in pridobiva sredstva za skupni in
svoj razvoj 36.700 delavcev v 190 organizacijah zdruzenega dela, ki prede'iajo letno 1.600.000 kubiCnih metrov lesa v lesna tvoniva in v koncne lesne
proizvode. V letu 1978 so dosegli 20 milijard celotnega p~ihodka, 6 milijard dohodka, izvozili proizvodov za 160.000.000 dolarjev ter ustvarili nad
100.000.000 dolarjev neto deviznega priJ,iva. Ta in druga dejstva so narekovala, naj se za dejavnost lesarstva ustanovi splosno zdruzenje lesarstva Slovenije, ki naj med drugim nadaljuje tradicionalno zdruzevanje slovenskih lesarskih kolektivov v poslovnem zdruzenju LES Ljubljana.
NOVA PRODAJALNA V BANJA LUKI

V Banja Luki, mestu s priblizno 120.000 prebivalci bomo 7. maja pr.iceli s
prodajo pohistva v nasi sesti lastni prodajalni. ·Prodajni prostor- le-ta meri
pribilzno 70 :kvadratnih metrov - je v pr·itlicju zasebne hise, ki sto}i ob
severni vpadnici v mesto. Je povsem urejen, ogrevan in .Jma telefonskl
prikljucek. Prodajalna, ki smo jo vzeli v najem, je sicer nekol.iko majhna za
predstav·i tev celotnega Brestovega :programa, vendar pa razpored prostorov
omogoca postavitev enega od ambientov za vse pohistvene programe. Za
otvoritev smo ze dobili vsa potrebna soglasja in sklenili ustrezne pogodbe.
0 USMERJENEM IZOBRAZEVANJU

Zakon o usmerjenem .Jzobrazevanju je osrednji akt za temeljito preobrazbo srednjega in visokega solstva v usmerjeno .izobrazevanje. Sprejet naj bi
bi l se letos, tako da bi lahko ze v solskem letu 1980/81 presli na usmerjeno izobrazevanje.
Razprava bo usmerjena predvsem na predlog »nomenklatura lesarskih
poklicev•, ki sta ga pripravila splosno zdruzenje lesarstva •S iovenije in izobrazevafna skupnost Sloven'i je. 0 njej bo tekla razprava tudi v vseh ·drugih
lesarskih organizacijah zdruzenega dela. Vprasanje je tudi lociranost sole
za Brestove lesarske kadre in nacin financiranja za izgradnjo sedemtisocdvesto kvadratnih metrov solskega prostora, ·ki je pogoj za uvajanje usmerjenega izobrazevanja.
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Nasi upokojenci
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Iz temeljne organizacije PohiStvo Cerknica, so se od avgu; sta 1988 do aprila 1989 upokojili naslednji delavci:
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SIS druZbenih dejavnosti

Obzorn I k v preteklem

:i

~

J oze ADAMic iz Podskrajnika, Vera ZNIDARslc z Blocic,
Anton PETRie iz Cerknice,
Ivan JAKOPIN iz Otonice, Tilka GOLIK iz Cerknice, Julka
SERNEL iz Mahnetov, Anica
UDOVC iz Dolenje vasi, Kristina MRAMOR iz Cerknice, Joze
OTONICAR z Dolenjega Jeze~ ra, Antonija KERZic z Rakitne, Olga SRPAN z Rakeka,
Marij a MEKINA z Rakeka,
Franc MEDEN iz Selscka, Hilda ZALOKAR z Rakeka, I van
TURK iz Nove vasi, Stefka VIele iz Cerknice, Marjan sEGA
iz Cerknice, Ivanka RUPAR iz
Begunj, Jozefa ULE iz Dolenje
vasi, Anton SKOF iz Dolenje
vasi, Brona ZRIMsEK iz Do-

lenje vasi, Ana SUHADOLNIK
z Rakitne, Vinko TURK iz
Cerknice, Francka KRASEVEC
iz Hruskarjev, Joze NARED iz
Begunj, Marija MACEK iz
Cerknice, Marija MISIC iz
Cerknice, Janez BORSTNIK iz
Otav, Milka BOR§TNIK z Rakitne, Anton ZOT z Rakitne,
Jagica BENIC iz Cerknice,
Francka CIMERMANclc iz
Begunj, Marija TURslc z Rakitne, Ana ULE iz Cerknice,
Joze JAKOPIN iz Begunj, Milan RIS iz Cerknice, Janez PETRie iz Topola, Barica ERZEN
iz Cerknice, Stanko cEcEK iz
Begunj, Ivanka KRANJC z Rakeka in Franc BRENCE iz
Cerknice.
V imenu delovne organizacije Brest, Tozd Pohistvo, zelimo vsem upokojencem zdravja, zadovoljstva in se veliko
let v zasluzenem pokoju!

letu

Oblikovanje sredstev za druzbene dejavnosti poteka ze nekaj
let pod vplivom omejevanja, razmere na tem podrocju pa se iz
dncva v dan bolj zaostrujejo.
Ze na zacetku leta, ko je veljavni zvezni interventni zakon
predpiSoval 10-odstotno zaostajanje sredstev za druzbene deja·. nosti za rastjo dohodka, je bilo ocenjeno, da bi v primeru, ce bi
zakon veljal do konca leta, za programe SIS druibenih dejavnosti letos zmanjkalo za okoli 33 odstot!mv potrebnih sredstev.
Skupscine vseh SIS so v
maju in juniju 1988 prav zaradi zr.nanjsanja tega razkoraka
in z namenom, da bi kar najbolj uskladili programe z
razpolozljivimi
m<llterialnimi
zmoznostmi, sprejele stevilne
ukrepe in aktivnosti, ki so se
odrazile v veliko bolj racionalnem poslovanju izvajalskih organizacij, v opusttivi dodatnih
programov in v mocno zmanjsanem stevilu upravicencev do
vseh vrst socialnovarstvenih
pomoci.
Aprila je zvezna skupsCina
sprejela dopolnitve interventnega zakona, ki so le zacasno
olajsale polozaje druzbenih dejavnosti. 15. maja je prislo do
sprejema novega interventnega
zakona, ki je dovoljeno rast
sredstev za druzbene dejavnosti omejil v obdobju od januarja do .ctecembra na 127 odstotkov. Ker so bili ovrednoteni programi samoupravnih
interesnih skupnosti se vedno
visji kot je predpisoval interventni zakon, nacrtovani priliv
sredstev do konca leta pa nizji
kot je zakon dopuscal, je prislo julija na skupscini obcinske zdravstvene skupnosti in
obcinske raziskovalne skupnosti do povisanja prispevnih
stopenj.
Avgusta je bil omenjeni zakon spremenjen, tako da je doloci! nizjo rast sredstev, opredelil pa je tudi nizjo osnovo
za leto 1987. Vpliv teh zakonskih sprememb na oblikovanje
sredstev za SIS druibenih dejavnosti je bil tako v obcini
Cerknica kot tudi v republiki
precejsen- v smislu znizanja
dovoljene porabe - zato je
Zavod SR Slovenije za druzbeno planiranje izdal navodila,
ki so korigirala osnovo za leto
1987. Taka je dovoljeni izvirni
priliv za SIS v obcini Cerknica
lahko ostal na ravni, ki je bila opredeljena v sprejetih financnih nacrtih.
Novembra je bil interventni
zakon ponovno spremenjen,
tokrat v smislu visje rasti dovoljene porabe, in sicer z indeksa 219 na indeks 242,1. Ob
koncu leta 1988 v obcini Cerknica ni bilo izkazanih presezkov na podrocju SIS druzbenih dejavnosti, temvec primanjkljaj v visini 562.106 tisoc
dinarjev.
Ob koncu leta 1988 so skupni prihodki SIS druzbenih dejavnosti znasali 16.609.996 tisoe din, odhodki pa so bili
realizirani v viSini 18.964.939
tisoc din. Nepokriti del programov, ki se je kot obve~nost
prenesel v leto 1989, znasa tako po podatkih iz zakljucnih
racunov SIS 2.408.415 tisoc

din, oziroma ob upostevanju,
da so v tern znesku tudi obveznosti, ki so se na podrocju
zdravstva pokrivale ze za leto
1989, 2.008.415 tisoc din. Prenos nepokritega dela programov je realno za skoraj polovice nizji kot v preteklem letu.
Za leto 1989 je v globalnih
bilancnih izracunih za SR Slovenijo opredeljeno, da je pri
projekciji sredstev SIS druzbenih dejavnosti upostevano,
da bi se v letu 1989 ohranil realni obseg sredstev iz leta
1988.
Vsi prihodki naj bi skupaj
zna5ali 36.887.481 tisoc din, primanjkljaj sredstev pa bi nastal v okviru kulturne skupnosti, obcinske skupnosti socialnega skrbstva, ter v okviru obcinske zdravs.tvene skupnosti,
in sicer v skupni VlSIDl
2.954.462 tisoc din. Predvideni
primanjkljaj bo v letu 1989
treba pokriti z izvajanjem
ukrepov za zmanjsanje porabe

Po veljavnih prispevnih stop·
njah bodo dosezeni prilivi nizji
od nacrtovanih - bo potrebno
pipe bolj odpreti?
sredstev ter z izrednimi akcijami pokrivanja programov.
Glede na trenutno veljavne
prispevne stopnje bodo dosezeni prilivi nizji od nacrtovanih, kar pomeni, da bo treba
med letom prispevne stopnje
pri posameznih SIS nekoliko
korigirati.

Tekmovanje v karateju
2. aprila letos je karate klub
Postojna v cerkniski sportni
dvorani organiziral primorsko
regijsko tekmovanje za pionirje. Tekr.novanje je bilo organizirano v Cerknici, da bi tako
prebivalcem Notranjske predstavili to borilno vescino. Sodelovalo je 56 mladih tekmovalcev iz Idrije, Ilirske Bistrice, Nove Gorice, Pivke in Postojne. Najboljsi so se uvrstili na .republisko tekmovanje. Med najboljsimi mlajsimi
pionirji sta bila tudi domacina
z Rakeka.
Prvo mesto je dosegel Andrej Trontelj, drugo pa njegov
brat Saso.
Rezultati:
Mlajse pionirke:
1. Albina Hamdanovic

Andrej in Saso Trontelj

»V

- Postojna,
2. !ram Smrdel
- Ilirska Bistrica,
3. Mirjam Perkovic
- Postojna;
Mlajsi pionirji :
1. Andrej Trontelj
- Postojna,
2. Saso Trontelj
- Postojna,
3. Peter Veljacic
- Postojna;
Starejse pionirke:
1. Martina Vicic
- Ilirska Bistrica,
2. Mojca Barbis
- Ilirska Bistrica,
3. Ziva Carusa - Idrija;
Starejsi pionirji:
1. Jernej Sever - I drija,
2. Zikret Agic - Postojna,
3. Jasmin Agic- Postojna.

akciji«.

BRESTOV OBZORNIK

Fil111i v 111aju, juniju
BREZ MILOSTI, ameriska kriminalka
USODNA PRIVLACNOST, ameriska drama
TOM! - MOJSTER, ameriSka komedija
LA BAMBA, ameriSld. glasbeni film
ZAKON ORO.ZJA, ameri.sld. akcijs.ki film
ZALJUBLJENI POROTNIK, ameriska komedija
MAJA IN VESOLJCEK, slovenski otrosk.i fiLm
OVER THE TOP, ameriski akcijski film
CAROVNICE IZ EASTWICKA, ameriSka komedija
SKRIVNOST MOJEGA USPEHA, amer.iSki mladinski film
PRESIDIO, ameniSki akcijs.ki film
LEPOTEC, italijanska komedija
LJUBEZEN IN STRAST, ameriska drama
JUMPIN' JACK FLASH, ameriSka komedija
PREDATOR, ameriski akcijski film
BARBARI, ameriski zgodovinski film
POLICIJSKA AKADEMIJA IV., ameriS:ka tkQIIledija
MAMA JE ZNORELA, ameri.ski zabavni film
KOBILICA, ameriSika drama
PARIZ PONOCI, francoska .kr.i.minalka
AMERISKA PRAVLJICA, ameriSka risa.nka
PRICE NASILJA, ameriSka srhljiv~a
Datumi in ure predvajanja filmov bodo objavljeni na oglasni
deski pred kinodvorano, ker ob izidu Obzornika, zal, se niso bill
znani.

ral p.ridobiti drugod, predvsem
od delovnih organizacij v obcini. Taka so klubu s svojimi
sredstvi pomagale realizirati
zastavljeni program predvsem
naslednje delovne organizacije: Kovind Unec, Mercator Na·
nos Postojna Tozd Trgovina
Rakek, THO Postojnska Jama
Tozd
Gostinstvo Cerknica,
Imos SGP GradiSce Cerknica,
Izolirka Ljubljana Tozd Novolit Nova vas, Kmetijska zadru·
ga Cerknica, Kovinoplas-tika
Loz, DO SAP Ljubljana Tozd
Notranjska, Perutninski kombinat Pivka Tozd LKP Cerkni·

Kosarkarske
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Taborniske novtce

Tokrat bom zacela z nasrm
informatorjem - Scuk.o, ki je
koncno le p.riplavala na svetlo.
V njem so porocil.a z akcij, zvedeli smo, kaj delajo enote in
·kakS.Ue a:kcije bodo potekale do
taborjenja. Tudi tokrat .nis.mo
pozabHi na zlet, saj smo podrobneje predstavili program.
Kdo pa bo sel v Medvode, se se
ne ve. Sli naj bi tisti, ki -si boKosarkarski klub Cerknica je po koncanih poletnih pocitni- do to zaslufili z delom. Torej,
cah septembra lanskega leta nadaljeval s svojo dejavnostjo.
je cas in velja se potruditi.
v osnovnih solah celotne obcine je v okviru solskih sportnih se
V programu zleta bomo sodelodrustev organiziral treniranje mlajsih in starejsih pionirk in vali tudi mi. Vsem udelezenpionirjev. Treninge so vodili trenerji kluba in profesorji teles- cem bomo predstavili naso najne vzgoje v posameznib solah.
vecjo akcijo Kanu-scuka
Delo je najbolje potekalo v
v tern casu je klub sodelo- zlet.
osnovni soli v Cerknici in No- val z ekipama kadetinj in kaln nasi nacrti za prihodnje?
V aprilu smo v pocastitev
vi vasi, precej slabse pa v Sta- detov v republiski ligi. Uspesrem rtrgu. Zal v osnovni soli nejsa je bila ekipa kadetinj, dneva tabornikov (22. april)
na Rakeku nismo uspeli orga- kar tudi kafe, da imamo se- priprav.Hi obcinsk.i mno.goboj
nizirati treniranja pionirk in daj v zenski konkurenci bolj- za murne, Me, tabornike in ta·
pionirjev, za kar pa menimo, so in kakovostnejso ekipo. V bor.n ice, v soboto, 22. aprila pa
da krivda ni samo na nasi clanski konkurenci je klub tek- smo pri.Zgali tud:i taborni
strani, temvec tudi na strani moval z ekipo clanic v II. re- ogenj pri osnovni soli Cer.kni·
solskega sportnega drustva os- publiSki ligi Zahod. Ekipa je ca. Seveda nas bodo najboljse
novne sole.
bila zelo uspesna, saj je od se- ekipe zastopale na podrocnih
stih
tekem izgubila le eno in mnogobojih, ki bodo v jun!ju
Konec leta 1988 in v zacetku
v Cerknici (TT) in v Ilirski Bitaka
osvojila prvo mesto.
letosnjega leta je klub organistrici (MC) .
s
tern
se
je
ekipa
clanic
ziral .t ekmovanje za pionirski
uvrstila
v
drugo
fazo
tega
tekPrvomajske praznike smo
festival v obcinskem merilu,
movanja.
Tudi
v
drugi
fazi
tek·
klubovci
in nekateri vodniki
in sicer za mlajse in starejse
movanja
je
bila
ekipa
zelo
preziveli
v Berlinu. Obiskali
pionirke in pionirje. Skupno
je v obeh tekmovanjih sodelo- uspesna. Od sestih tekem je smo Sokole, si ogledali mesto,
valo devet ekip. v vseh stirih izgubila le eno in z enakim zivalski vrt, zanitmive gale.rikategorijah sta sodelovali le stevilom tock kot zmagovalna je . . . Nazaj smo potovali cez
osnovna sola Cerknica in Nova ekipa Sentvida zasedla drugo Cesko in si ogledali Prago. Prevas. Osnovna sola Stari trg je mesto. S tern se ekipa sicer ni ziveli smo osem zanimivih in
sodelovala le z ekipo starejsih neposredno uvrstila v I. zen- prijetnih dni v tujini, .kamor
pionirjev, kar pa je za ta kraj sko republisko.ligo, vendar vse smo taborniki prvic potovali
in njegovo bogato kosarkarsko kafe, da bo zenska ekipa po skupaj.
Seveda pa nas v .maju caka
tradicijo vsekakor veliko pre- enoletni odsotnosti ponovno
nastopala v I. zenski republi- se veliko dela. Velika bo delovmalo.
ski ligi, kjer ne bi smelo biti nih akcij za ureditev vrta.
Klub namrec ne more uspes- zgolj borbe za obstanek, am- Uvedli smo tudi delovne obveno opravljati svojega dela, ce pak uvrstitev nekje na sredi- ze (vsak MC se mora udeleZiti
nima v vseh okoljih organizi- no lestvice, za kar je ekipa dveh akcij, TT-ji in klubovci
ranega treniranja vseh mlajsih glede .na kakovost in z vklju- pa vsaj treh). Velja tudi, da
kategorij ze v osnovnih solah. citvijo
nekaterih
mlajsih tisti, .k i ne bo izpolnil obveze,
Le na podlagi tega se lahko igralk vsekakor sposobna.
ne .bo mogel na 1a'borjenje. Na
vzgojijo kakovostnejse starejMaja in junija bo nas klub svoj nacin bomo praznovali
se selekcije, vse do clanskih nastopal v republiskih tekmo- Dan mladosti, kak5na izmed
ekip.
vanjih z ekipami pionirk in ekip se bo udeleilla STPM-ja,
Pri mlajsih pionirjih je zma- pionirjev ter kadetinj in kade- vsi pa si bomo prizadevali .kar
gala osnovna sola Nova vas, tov. Vse te ekipe so v slabem se da najbolje izpeljati naso
pri mlajsih in starejsih pio- mesecu in pol odigrale skupaj akcijo - Kanu-scuka zlet, ki
nirkah ter starejsih pionirjih stiriindvajset tekem, od .t eh bo letos ze peta po vrsti. Sopa osnovna sola Cerknica. Vse polovico doma, polovico pa na tore bomo postavili v soboto
zmagovalne ekipe so se uvr- gostovanjih vse od Novega in nedeljo, 27. in 28. maja v
Zadnjem kraju.
stile v nadaljnje medobcinsko mesta do Partorofu.
tekinovanje. Najvecji uspeh pa
Za vso to dejavnost kosarLetos bo v tekmovanju neje dosegla ekipa mlajsih pio- karskega kluba so ne glede na ·k aj sp.rememb: Jokostrels.tvo in
nirk osnovne sole Cerknioa, ki dejstvo, da se veCino dela izdelovanje vesla bodo posadke
se je uv.rstila v cetrtfinale re- opravi prostovoljno, potrebna :izvedle ze v soboto, tudi vrisopubliskega p ionirskega festiva- sorazmerno velika sredstva. v ali v karto bodo na ta dan.
la Slovenije za leta 1989. Vse- Tako sredstva, ki jih klub doV nedeljo boob 8. uri start
kakor ima najvec zaslug za tak bi za svojo dejavnost od zveze prvili ekip na orientacijski p rouspeh vodja te ekipe, profesor telesnokulturnih
organizacij gi.
telesne vzgoje Joze Mele, ki ze obcine Cerknica, zadoscajo koOrganizaoijsk.i odbo.r ze dela,
vrsto let zelo upesno vodi in maj za slabo petino programa pokrovitelj akcije pa bo tudi
vzgaja mlade kosarkarske ta- kluba. Vsa druga sredstva za tokrat Brest Cerknica. P.r ijave
lente.
pokritje .programa je klub mo- tabor.niskih in rekreativnih

.

ca, Iskra - elektroveze industrija sistemov elektronike obrat Cajnarje, Gozdno gospodarstvo Postojna Tqzd Gozdarstvo Cerknica, Tozd Gozdarstvo Sneznik, Skladisce Meles
Marof in BREST industrija
pohistva Cer.knica. Klub se
vsem delovnim orgam.izacijam
za njihova pomoc iii razumevanje najlepse zahvaljuje in
pricakuje, da mu bodo vse te
delovne organizacije tudi v letosnjem letu s svojim prispevkom pomagale uresniciti zastavljeni program dela.
A. Percic

ekip bo sprejemal Marlci na
mladinskem servisu.
Za zakljucek solskega leta
bomo sli na bivakiranja- VO·
di bodo preziveli .nekaj dni v
naravi, si postavili bivak, lSi kuhali ...
V zacetku ju1ija se bomo
udelezili 10. zleta v Medvodah
(okrog 20 clanov iz nasega od.reda) . Ne bomo pa pozabili letnega taborjenja. Letos bomo
deset dni (od 21. do 31. julija)
preziveli v zgornjem delu reke
Idrijce - v Idr.i jski Beli.
Prepricani smo, da bo tudi
.Ietos pestro in zanimivo, zato
se hitro prijavite. Zadnjoi rok
za prijave je 15. julij 1989.
A. znidarS.ic

Kegljaske

.

nOVICe

Na •kegljiSC.u Bresta se je koncalo letosnje obcin.sko prvenstvo
v keg1janju za moske in Zf<nske
ter pionirje in pionirke v devetih
kategorijah. .Nastopilo je 146 tekmovalcev in ·te:kmovalk.
Rezultati:
PIONIRJI 1 X 100 (do 15 let)
1. Jani znidarsic
392
2. Matej Urbas
373
3. Milos Pohole
341
PIONIRJI 1 X 100 (do 12 let)
1. Tadej Urbas
336
2. Davor Meden
324
3. Milan Zaloznik
276
PIONIRKE 1 X 50
1. Ka·t ja Meden
229
2. Natasa ZnidarSic
223
3. Tanja Hiti
162
.ZENSKE 1 X 50 polno
1. Ana Urbas
280
2. Marica Kra.Sevec
267
3. Mira znidarsic
265
.tENSKE 1 X 100
1. Ana Urbas
380
2. Mira znidarsic
344
3. Lidija Bavec
342
VETERANI 1 X 100
1. Alojz Kranjc
421
2. Franc Pregelj
419
3. Franc Strukelj
410
MOSKI 1 X 100
1. J anez Gornik

2. Jure Gornik
3. Franc Strukelj

448
439
431

MOSKI 1 X 200
1. J oze Meden
867
2. JuTe Gornik
854
3. Janez Gornik
853
AKTIVNI TEKMOVALCI 1 X 200
1. Edo Terzic
954
2. Tone Urbas
951
3. Edo Preseren
940

Koncano je bilo tudi ligasko
tekmovanje obcinske lige, v katerije nastopilo 16 ek.ip v di:sciplini 6 X 100 lucajev in v borbenih
igrah.

REZULTATI:
6 X 100 Iucajev
1. MARTINJAK

2. KOVINOPLASTIKA
3. NOVOLIT
BORBENEIGRE
1. GOZDNA

V februarju smo se poslovili
od nasega sene dvajsetletnega
delavci Matija Hribljana iz vasi TavZlje. Po predcasni vrnitvi s slufenja vojaskega roka
se je vrnil v temelj no organizacijo, kjer je opravljal dela
v nanosu ploskovnih elementov. Toda po treh tednih dela
in zivljenja v nasem kolektivu
nas je pretresla vest o nesreCi
pri delu doma, o njegovi prezgodnji smrti.
Ohranili ga bomo v sporninu
kot veselega in prizadevnega
delavca ter dobrega tovariSa.
Delovni kolektiv
Tozda Pohistvo .

2. KOVINO.PLASTIKA
3. NOVOLIT
O.b zakljucku tekmova.lne sezone je kegljaski klub podelil po-

sebna priznanja >>BRONASTI KE·
GEUcc .trem clanom mladinske
ek.ipe (Piletic, Premrov in Svelc),
ki je osvojila naslov drlavnih pr- ··
va:kov, ter Janezu Znidarsicu za
Tazvoj pionirskega kegljanja v
obcini.
Najboljsi pionirji KK Brest so
se udelezili 1. pionirskega pr.ven·
stva primorsko-notranjske regije.
REZULTATI:
PIONIRKE 8-10 let
1. Katja Meden
Brest
198 kegljev
2. Jasmina Curk
Tekstina
145 ·kegljev
3. Mojca Leban
129 kegljev
Tekstina
PIONIRKE 11-12 let
1. Natasa znidarsic
Brest
462 kegljev
2. Daniela MiSkovic
Gorica
357 kegljev
3. Miranda Curk
Tek.stina
340 kegljev
PIONIRJI 13-14 let
11. Davor Meden
Brest
299 kegljev
PIONIRJI 15-16 let
1. Matjaz Hladnik
Tekstina
399 kegljev
2. J ani znidarsi"C
Brest
388 kegljev
3. Darko Krizancic
Brest
386 kegljev
F. Gornik

BRESTOV OBZORNIK - informatlv·
no glasilo delavcev delovne organ!·
zacije BREST Cerknica, n. sol. o.
lzhaja na dva maseca v nakladl 2.800 ~
vodov.
Glavnl In odgovoml urednlk: Yanda LAVRIC.
Urednllkl odbor: Mlran PETAN. Franc GOR·
NIK, Peter MELE, Janaz OPEKA, Jo!a KO·
RO!:EC, Zdravko ZABUKOVEC, VIII FRIM,
AndreJ VIVOD, Hedvlka MELE, Hermina
MALIS, Joilca IKERU, Franc MELE, Anton
OBREZA.
Foto: Joie IKERU.
Oclbor za obvel~)e )a lzvrlllnl organ delavskega aveta delovne organlzaclje. Pred·
sednlk oclbora: VIII FRIM.
Tlska 2elemlika tlskama v L)ubl)anl.
Glasllo sodl mad prolzvode lz 7. tKka
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdiV•
hnJu prolzvodov In atorltev od promata
prolzvodov (mnen)e aekretarlata za lnfor·
mlranje lzvrlnega avata SR Slovanll• l t.
421·1/72 z dna 24. oktobra 11174).

