
IK 

i
·r 

r· 
' 

/. 

n 
a 

:i 
h 

. ., 

T 

l. 

I 

t 

rJ/1Vll 

BIIESTOV 

1 
LETNIK V 31. AVGUST 1971 

11 

1 
STEVILKA 47 

Kmalu samoupravo • 1 sporazum 
V kratkem bodo verificiran i 

prvi samoupravni sporazumi o de
litvi dohodka in osebnih dohod
kov. Predvidevamo, da bo v dob
rem mesecu verificiran in dokonč
no uveljavljen tudi samoupravni 
sporazum za skupino lesne indu
strije SR Slovenije v okviru pos
lovnega. združenja. LES. Verifici
ran sa.moupravni sporazum od 
treh podpisnikov združenega. do
govorz nt. področju Slovenije; iz
vršnegt. sveta, gospodarske zbor
nico in sindikatov bodo zamenjali 
zvezni predpis limitirane enajst 
odstotne stopnje, do katere so se 
smeli letos primerjalno z lanskim 
letom največ povečati 0\Sebni do
hodki. Z drugimi besedami, ad
ministrativni poseg na področju 
delitve dohodka in osebnih dohod
kov bo zamenjal samoupravni do
govor, za katerega so se dogovo
rilo in odločlc delovne organiza
cije same v okviru posa.me~nih 
grupacij. Trije republiški podpis
niki družbenega dogovora. pa bo
do skušali predvsem· uskladiti sa
moupravne sporazume med po
sameznimi grupacijami gOISpodar
stva. in družbenih dejavnosti v re
publiki. 

V CEM JE BISTVO 
SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 
Vedeti je treba, da so osebni 

dohodki eden izmed pomembnih 
povzr<>čiteljev ot1estabilnosti v ·go
spodarstvu, če presegajo dejanske 
možnosti izpla<čevanja. To pomeni 
takrat, kadar je produktivn'Ost de
la nižja od izplačanih osebnih do
hodk'Ov oziroma drugače poveda
no, kadar so izplačani osebni do
hodki višji Qd svoje realne vred
nosti. Ta•ki nenormalni pojavi pa 
so za naše gospodarjenje v zad
njih nekaj letih zelo značil~i. Za 
lažje razumevanje potreb po 
skladnejši deli-tvi bom uporabil 
nekaj podatkov, objav-ljenih v 
Ekonomski politiki 26. julija letos. 

Stopnja rasti produktivnosti od 
leta 1966 do 1969 je bila v Jt,~go
slaviji letno 5,1 DJo letna sbopnja 
.rasti realnih osebnih dohodkov pa 
je znašala 6,7 Ofo. Za primerjavo 
:11avaja pisec stopnjo rasti produk
tivnosti in realnih osebnih dohod
kov v razvitejših deželah. V istem 
obdobju je narasla produktivnost 
v ZRN 6,1 Ofo in reaini osebni . do
hodeki 3,4 °/o na Japonskem je 
razmerje 11,7 °/o in 5,2 OJo, v Italiji 
6 °/o in 3,2 OJo. Iz podatk·ov -lahko 
zaključimo, v čem je bistvQ dolo
čene stopnje stabilnosti in hitrej
še ekspanzije ra~zv:i:tej~h dežel. Se
veda bo marsikdo oporekal, da 
kljub viooki rasti osebnih dohod
kov v Jugoslaviji le-ti zna·tn'O za
ostajajo za gospodarsko ·razvitej 
šimi deželami. VsekakQr je to res, 
vendar iz teh osebnih dohodkov 
odseva predvsem v tem, da se za
gotovi skladna .rast produktivnosti 

in osebnih dohodkov ter hiirejša 
rast razširjene reprodukcije. Ce k 
tem ciljem samoupravnih spora
zum-ov dodamo še pomemben fak
tor - usklajevanje osebnih do
hodkov v eni med panogami go
spodarstva ob upoštevanju enot
nega jug'Oslovanskega trga, potem 
sem verjetno v nekaj besedah 
strnil ~avne cilje samoupravnega 
sporazumevanja. Danes je najod
ločnejše delo pred veri.fikacijsko 
komisijo. Od njenih uspešnih po
segov v u sklajevanje različnih in
teresov posameznih grupacij bo 
najb rž odvisna tudi uspešnost spo
razumov in stabiliziranja gospo
darstva na spl'Oh. 

podaljšanem času, za delo na dan 
tedenskega počitka, nedelj in 
državnih praznikov in podobno, 
.ter za faktor stimulacije (uspeš
nost gospodarjenja). Z upošteva
njem vseh meril bi znašal netto 
osebni dohodek na zaposlenega na 
Brestu v I. polletju 1971 okrog 
1.480 din•arjev. Po tem kriteriju 
predstavlja ta številka samo zne
sek, do katerega naši osebni do
hodki ne bi bili obdavčeni. De
jansko znašajo poprečno izpla:čani 
netto mesečni osebni dohodki za
poslenih na Brestu v prvih sed
mih mesecih letos 1.321 dinarjev. 
Ze uvodoma smo ugotovili, da 
mora biti rast osebnih dohodkov 

Srečanje borcev na Cerkniškem jezeru 
Na. skupnem sestanku predstavnikov družbenopolitičnih or 

ganizacij so se sredi avgusta dogovorili, da bo osrednja ob
činska proslava ob 30. obletnici vstaje 19. septembra na 
Goričici ob Cerkniškem jezeru. Tedaj se bodo srečali aktivisti 
Notranjske in borci partizanskih enot katerim je cerkniška 
občina podelila domicil. 

V programu bodo sodelovali pevski zbori in godbe na pihala 
iz Loške doline in Cerknice, pevski zbor osnovne šole iz Cerk
nice, recitatorji ter note teritorialne obrambe in civilne za
ščite. 

Organizatorji pripravljajo tudi razstavo slikarskih del s 
partizansko tematiko umetnika Doreta Klemenčiča. - Maja, 
Organizacijski odbor, ki je bil imenovan za pripravo sreča
nja, pričakuje ta dan do tritisoč gostov in drugih obiskovalcev. 
podjetje Partizanska knjiga iz Ljubljana. pa bo razstavila 
zbirko partizanskih del in opremo za enote civilne zaščite. 

SAMOUPRA VNI SPORAZUM ZA 
LESNO INDUSTRIJO 

V okviru poslovnega združenja 
LJo;s pripravlja svoj sporazum 
gru'Pacija lesne industrije Slove
nije. Med 52 podpisnicami tega 
sporazuma je tudi BREST. 

Iz konkretnega sporazwna ·bom 
skušal izluščiti pomembnejša vse
bino oziroma dogovorjena osnov
na merila, ki bodo z dokončnim 
sprejetjem obvezna za vse podpis
nice sporazuma. Pripominjam, da 
navajam podatke iz osnutka, za 
;katerega je mog-oče, da se delno 
še spremeni. Samoupravne spora
zume bodo pred uveljavitvijo ob
ravnavali in sprejemali delruvski 
sveti podjetij - podpisnic spora
zuma. 

Pri sedanji ·kvalifikacijski struk
turi in število zaposlenih na Bre
stu bi lahko v letu 1971 znašali 
pop,rečni kalkulativni mesečni 
netto osebni dohodki na m posle
nega 1.448 dinarjev. Kalkulativni 
Qsebni dohodki se bodo lahko po
večali še za maso izplačil za po
sebne pogoje dela, na primer za 
delo v nočnem času, za delo v 

pog•ojena s produktivnostjo. Ce to 
ugotovitev uporabimo za Brest, 
lahko rečemo, da bi n aše osebne 
dohodke lahko povečali na po
prečno mesečno 1.500 dinarjev, se
veda ob enakem povečanju naše 
prodl.llk:tivnosti. 
Poprečni kalkulativni osebni 

dohodek vseh podpisnic sporazu
ma znaša za leto 1971 1.442 dinar 
jev. 

Po sporazumu naj bi bil pri 
normalnih pogojih dela in nor
malnem doseganju rezultaiov naj
nižji osebni dohodek 800 in naj
višji -osebni dohodek 6.000 dinar
jev. 

Pri tem so za glavnega direk
torja postavljena posebna merila. 
S sporaJZumom se vsklajujejo na
slednji dodatki k osebnim dohod
kam: 
- za delo v podaljšanem delov

nem času (nadure) so dolžne 
podpisnice sporazuma povečati 
obračunsko osn'Ovo za najmanj 
50 0/o, 

- za delo v nočnem ·času ~med 
22. in 5. uro) se mora obračun
ska osnQva povečaii za naj
manj 250/o, 

Iz vsebine: 

- za delo na dan tedenskega po
čitka, n edelje in državnih praz
nikov so dolžne podpisnice po
večati <>bračunsko osnovo za 
najmanj 30 0/o. 

Dodatki se medsebojno ne iz
ključujej-o. Za primer vzemimo, da 
je delavec morail delati n a držav
ni praznik. Za to delo bo moral 
dobiti naslednje plačilo: 

PERIODICN! OBRACUN IN PLAN ZA II. POLLETJE - RAZSIRI
TEV KOOPERACIJSKIH POSI.iOV - SEJEMSKE NASTOPI LETOS 
-PRAVNIK ODGOVARJA - RAZVOJ TAPETNISTVA V TP MAR
TINJAK - DELOVNA KONFERENCA CERKNISKIH BORCEV - PO 
POTI SLOVENSKE DELEGACIJE V JAJCE 

- plačilo praznika po obračunski 
osnovi (prazniki se plačujejo, 

dela prosti dnevi ne!), 
- plačilo za opravljeno delo po 

'Obra~unski osnovi (100 0/o), 
- plačilo doda·tka za nadurno de

lo (50 0/o), 
- plačilo dodatka za delo na dan 

tedenskega poči-tka (30 0/o). 
Skupaj .bo moral dobiti delavec, 

ki bo moral delati na državni 
praznik svoj obračunski osebni 
dohodek (100 0/o) povečan za 
180 OJo. 

Na talro kvantificiranih dodatkih 
vztraja predvsem verifikacijska 
k'Omisija. Le-ta meni, da dela, ki 
se plačujejo z dodatki, predvsem 
zmanjšujejo prosti čas delavcev. 
Dodatki b'Odo predvsem breme ti
stim ocganizacijam, ki ne bodo 
mogle ali znale organizacijo dela 
urediti tako, da bo čim manj tak
šnega dela, ki se plačuje z do
datkom. · 

Osebni izdatki nadomestil, ki se 
obračunavajo v breme material
nih stroškov, bodo po sporazumu 
lahko znašali: 
- polna višina dnevnice za po
tovanje v Jugoslaviji največ do 

80 dinarjev, 
- dnevnice za potovanje v tu

jino največ v višni, določeni s 
predpisom, veljavnim za u
pravne organe, 

- pov:račilo stroškov za prenoče
vanje največ po predloženem 
računu, 

- povračilo za upora:bo lastnega 
vozila v službene namene naj
več 0,90 din za dejansko pre
voženi kilometer, 

- terenski dodatek do največ 
700 din netto na mesec in tako 
naprej . 

Z u skladitvij·o nadomestHa na 
Brestu ne 'bo t ežav, k er so vsa se
danja nadomesila nižja od ame.; 
njenih limitov. 

Nad<Jmestilo osebnega dohodka 
za čas bolezni bo moralo znašati 
najmanj 80 OJo po prečnega osebne
ga dohodka, ki ga je delavec do
bil v pretek-lem letu. Na Brestu 
je znašala doslej najnižja stopnja 
nadomesti'la za bolezen 70 0/o. 

Sporazwn predvideva, da bodo 
podpisnice 'Oblikovale sredstva za 
finansiranje skupnih potreb de
lavcev takole: 

- da masa sredstev regresa za 
letni dopust ne bo znaša:la 
manj kot 300 in več ·k'Ot 600 
dinarjev letno na zaposlenega, 

- da bo regresirana prehrana de
lavcev najv-eč do 50 dinarjev 
netto mesečno. 

Zadnja leta Brest ni regresiral 
letnih dopustov (izjema so bili 
zdravstveno ogroženi delavci). 

S sporazumom bo mora!l Brest 
izdvojiti v ta namen najmanj 
560.000 din letno. 

Regresiranje prehrane na zapo
slenega znaša letos mesečno 46 di
narjev, kar pomeni, da smo skoraj 
na meji, postavljen.i v sporazumu. 

V sporazumu je tudi določilo, 
'<la lahko izplača podpisnica spo
ra zuma odpravnine pri odhodu 
delavca v pokoj, ali pomoč 'Ob 
smrti delavca največ do višine 
dveh mesečnih poprečnih osebnih 
dohodkov, doseženih v zadnjih 
treh mesecih. Pri tem je še dile
ma, ali naj bo vezana odpravnina 
na poprečni dohodek delavca ali 
podjetja. 

Po sporazumu morajo podpis
nice nameniti za izobraževanje in 
strokovno usposabljanje delavcev 
najmanj 1 °/o sredst ev, računano 
na letno brutto maso osebnih do
hodkov. Brest je v letu 1970 po
rabil za iwbraževanje 1,5 OJo na 
letno brutto maso osebnih doh'<>d
kov. 

V tem sestavku sem Qmenil le 
glavna določila sporazuma. Mora
mo pa vedeti, da samoupravni 
sporazum določa predvsem okvi
re konkretna določila pa ·bo spre
jelo vsa:ko podjetje samo s pravil
nikom o delitvi dohodka in oseb
nih dohodkov. Te praviJ.nike bodo 
morale podpisnice vskladiti s spo
razumom najpoz;neje v šestih me
secih Qd dneva vpisa sporazuma 
v register. 

Za izvatianje sporazuma oo ·ime
novana sedem članska komisija, 
sestav·ljena iz članov podpisnic 
sporazuma. Na·loge 'komisije bodo 
predvsem spremljati r-eadiza.cijo 
spurazuma, reševati morebitna ne
soglasja in pripravljati predloge 
za spremembo in dopolnitev spo-
;razuma. D. Mlinar 

Nova deja.vnost Bresta - razrez iprena za lastne potrebe in ostale 
domače kupce 

- - -- - ----------------- -- --- . 
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Periodični obračun in plan 
za drugo polletje 1971 

konstruir.anih kapacitet pomenilo, 
da bi zašli v meje renta·bilnosti 
poslovanja. Zato od planiranega 
povečanja proizvodnje ne more
mo odstopiti. V ta namen je Brest 
vložil pri Ljubljanski banki za
htevek za 10 milijonov dinarjev 
dodatnih <Obratnih sredstev, s ka
terimi b i pokrili m~nimalne po
trebe po sredstvih za povečano 
proizvodnjo. 4. avgusta je centralni delav

ski svet podjetja obravnaval in 
potrdil periodični obračun za I. 
pollletje ter sprejel predlog plana 
za IL polletje 1971. . 

Po rezultatih, dti smo jih že do
segli in tki jih planiramo za pri
hodnje, pričakujemo v letu 1971 
195,5 milijon<Jv dinarjev bruto 
produkta, 196,4 milijona dinarjev 
realizacije. 
· Dosežena proizvodnja ali bruto 
produkt znaša v I. polletju 86,9 
dinarjev, kar pomeni, da smo za 
dosego 195,5 milijonov dinarjev 
bruto produkta planirali v II. 
polletju proizvodnjo v obsegu 

daje v I. poletju znaša 89,3 mili
jonov dinarjev, tkar je za 44 °/o več 
kot pa smo dosegli v istem o.b
dobju lani. 

Najbolj je letos obseg prodaje 
narasel na domačem trgu, kjer · 
smo naša planska predvidevanja 
celo presegli za 7 Ofo. Ugodnejši 
·rezul1lati prodaje so predvsem 
-odraz zavestnih akcij pri osvaja
·nju domačega trga s čim večjo 
prisotnostjo na tržišču prek izbi
re ustreznega asortimana, orga
mzmane prodaje s trg<Jvskimi 
potniki, lastnega angažiranja ka
pitala za potrošniške kredite v 

Sestavljivi program dnevne sobe Tama.ra. 

108,6 milijona dinarjev. Takšen 
obseg proizvodnje je v primerja
vi z lanskim letom za 30 odstot
kov večji. 

Plan proizvodnje v II. pollet
ju je zlasti po obsegu precej za
h teven v finalnih poslovnih eno
tah. Vendar pa z doslednim iz
polnjevanjem sprejetih stabiliza
cijskih ukrepov v podjetju priča
kujemo, <la bodo tudi v teh po
slovnih enotah izpolnili prozivod
ni plan. 
. Namen sta-bilizacijskih ukrepov 
našega podjetja je doseči kar 
najboljše poslovanje, zlasti pa 
proizvodnjo <Ob nespremenjenih 
prodajnih cenah iz lanskega leta 
in ob stalnih dražitvah reproma
terialov zaradi monetarnih spre
memb d<;>ma in v tujini, pa tudi 
zaradi drugih sprememb, ki so 
vplivale na zvišanje stroškov po
slovanja (družbeni dogovori o 
spremembi cen določenih repro
inaterialov, zvišanje cen gorivom, 
PTT uslugam, prevoznim storit
vam itd.). 

Smisel st abilizacije na področju 
proizvodnje je torej v tem, da bi 
čim bolje izkoristili sedanje ka
pacitete s kooperacija med po
slovnimi en<Jtami in s tujimi ko
operanti ter poenostavili proiz
vodni program v finalnih poslov
nih ehnotah. 

Nasploh je značilnost letošnje
ga· proizvodnega programa v pri
merjavi z lanskim v zožitvi pro
grama, saj proizvodnja v največ
ji tovarni pohištva temelji le na. 
dveh dnevnih sobah za tlomače 
tržišče (POLONA in TAMARA) ,v 
izvozu. pa na glasbenih omaricah 
in pr-ogramu IN- IN. 

Prodajni rezultat i so bili v I. 
polletju, .zlasti na domačem trgu , 
dokaj zadovoljivi, n ekoliko manj 
pa v izvozu. Doseženi obseg pro-

večjih trgovskih hišah v drugi•h 
republikah, najemanja •kreditov 
pri poslovnih bank!ah za poživi
tev prodaje s pomočjo trgovskih 
hiš, propagandnih nastopov in 
podobno. 

Nov:i Ukrepi Zveznega i'Zvršne
ga sveta v omejevanju potroš-nje 
z znižanjem osnove hranilnih 
vlog za potrošniške kredite za 
20 Ofo, pa tudi splošna nelikvid
nost v gospodarstvu b odo v II. 
pol'letju od vseh služb, z1asti pvc
daje marketinga, pa tudi ekonom
sko-finančnega sektorja, zahte-

Dnevna soba Tamara. z ležiščem 

vali dodatne rešitve za čim bolj
šo prodajo na domačem trgu. 

Vendar zaradi sest avljivega 
manjšega kosovnega pohištva kot 
prog.rama dnevnih sob, pa tudi · 
so TV-vit rine, Lyving, stoli, par
ty-bar in sedežne garniture, pri
čakujemo da kljub <Omejitvam po
trošnje ne bo bistvenega zmanj
šanja prodaje. Do sedaj smo pri 

Celotna in:edba dnevne sobe Tamara 

teh izdelkih dosegali izredno u
godno prodajo, ker le-ti izdelki 
zaradi ugodnejših cen pri vseh · 

· po svoji vrednosti le predstavlja
jo hitro obračajoči se kapital. 

Splošna gospodarska nelikvid-. 
nost, pa tudi samo povečanfe pro
izvodnje, zamrznenje cen naših 
izdelk-ov ter podražitve reproma
terialov, vse to zahteva v našem 
podjetju še večje angažiranje za 
obratna sredstva, predvsem pa, 
da bi dosegli likvidnost podjetja 
in nemoten potek proizvodnega 
ciklusa. Težnje po omejit vi pot
.roš-nje v gospodarstvu na predvi
dene proporce, zaradi pomanjka
nja obDatnih sredstev in zaradi 
pomanjkanja obratnih sredstev in 
zaradi splošne nelikvidnosti v go
spodarstvu, imajo lahko v našem 
p odjetju za posl edico znižanje 
proizvodnje. To pa bi zaradi re-

Kljub delni nelikvidnosti po
slovnih ba·nk pričakujemo - ob 
pozitivnih p redpisih za poživitev 
izvoza v našem gospodarstvu -
da bomo dobili d<Jdatn-a obratna 
sredstva za povečan izvoz oziro
ma za pripravo izvoza. 

Precejšnja anarhičnost v _go
spodarski Z>akonodaji seveda moč
no vpliva tudi na nestabilnost 
mikrogosp odarstva, zlasti še zato, 
ker zaradi pogostih zakonskih 
sprememb onemogoča trdno in 
eksaktno planiranje. Zato bodo 
potrebna dodatna prizadevanja 
vseh nas, da bi d'Osegli zastavlje
ne planske cilje. To pa bomo dQ
segli le· ob vestnem izpolnjeva
nju stabilizacijskega program::~ 
našega podjetja. 

R. Zadravec 

Razširitev 
kooperacijskih poslov 

Kooperacija je postala beseda, 
iki jo čedalje pogosteje uporablja
mo in srečujemo v vsakodnevni 
praksi. Tudi pri nas postaja po
membna dejavnost v poslovnem 
proc-esu. Vsekakor pri ·tem ne mi
slim samo na tistih nekaj poliz
de1lrov, ki jih izdelujejo v eni ali 
drugi poslovni en<Oti, pač pa daljše 
progr amirane ra'ZŠirjanje kroga 
zunajnih partnerjev, ki ·bi s pol
izdelki oziroma izdelki dopoLnje
vali naše .kapacLtete, pa tudi asor
timent .proizvodov. 

Vsekak<Or lahko ugotovimo, da 
smo šele· na zečetku poti, da smo 
šele začeli iskat1 možnosti za so
delovanje. Pri tem lahko ug.oto
vim<O, da tega ni mogoče delati 
kampanjsko, predvsem zato ne, 
ker si podjetja in obrllne delavni
ce, pa tudi <Obrtniki programirajo 
zasedenost kapacitet na daljši 
rok, poleg tega pa h<Očejo ·biti go-

tovi, d a bo po sklenjenem spora
zumu njihova kapicitella v resnici 
stalno pokrita z naročili. Zato je 
jeseni pred nami naloga, da pri
·pravim'() program, kaj vse bomo 
oddali ali v IQbdelavoQ ali v izde
lavo izven podjetja, .tako da bi si 
zagotovili -kapacitete in sklenili 

dolgor-očne pogodbe. Jasn-o je, da 
je to težko prlpraviti zaradi na
šega raznolikega in naročilniškega 
programa proizvodje, venda-r je 
to edina mogoča pot, da neb1 za 
vsak izdelek oziroma polizdelek 
na vrat na nos iskali proizv:ajalca. 

Pri razmišljanju o tem ne sme
mo pre2!relii tudi ene izmel\i -osnov
nih stvari, za katero si prizadeva
mo pri razv;ijanju takih .posl'Ov, 
to je pocenLtve stroškov izdelave. 
Le v takem primeru namreč do
seže kooperacij-a svoj cilj. Zni
žanje poslovnih stroškQv je lablko 
neposredno že pri -samih poliz
delkih, ker mora bibi rezultat do
bavljenega blaga povečan obseg 
proizvodnje illl s tem večji do
hodek. 

Naj omenim klasična primer do
bro <Organizirane kooperacije, v 
.kateri sodeluje .tudi naše .podjet
je. Firma Morse v · ZQ.ruženah 
državah Amerike sama ne pro
izvaja ničesar, pač pa samo se
stavlja posamezne sklope oziroma 
·sestavne del-e svoj ih lrooperantov 
(mi sodelujemo z našimi glasbeni
ani omaricami - J.eseni del) in 
prodaja velike količine finalnih 
izdelkov po vseh Združenih drža
vah Amerike. 

Tudi naša prizadevanja naj bi 
šla v 1to smer, da bi po eni strani 
z dobavami različnih polizdel:kov 
večali naš <Obseg proizvodnje, po 
d rugi srani pa tudi asortiment 
prodaje s proizvodi, ki so pri nas 
izven proizvodnega . programa, bi 
jih pa lahko prodajali. Prl tem ne 
smem'O prezreti tudi dejstva, da 
bi lahk<J tudi na področju naše 
<Občine za .perprostejša dela raz
vijali obrat. Ugotavljamo namreč, 
da nam ·obrtniki lahko nudijo do
bre usluge, sa·j nam -že sedaj obrt
.ni:k.i. po vsej Sloveniji dobavljajo 

-različne polizdelke. Zato se po
stavlja vprašanje, zakaj ne .bi take 
dejav:nosti razvijali tudi v naši ob
čini. Navrgel sem le nekaj misli 
o kooperacijSkih poslih, vendar pa 
jih bo treba gojiti še z v-ečj-o pri
zadevnostjo ne samo navzven pač 
pa tudi v okviru kombinata. 

J . Mele 

Z ZADNJE SEJE 
centralnega delavskega sveta 

Tucli zadnja- av.gustovska seja 
centralnega delavskega sveta je 
imela obsežno ion tehtno tematiko. 
Večji del seje je potekal ob pre
tresanju periodičnega obračuna 
za I. polletje 1971, plana za II. 
polletje 1971 in stabilizacijskega 
programa podjetja. 

Ceprav o teh stvareh govore 
nekateri članki v prejšnji, pa tudi 
v tej številki našega čas<Jpisa, ve
lja posebej poudariti, da so člani 
centralnega delavskega sveta pred 
vse poslovne enote 1n strokoQvne 

službe postavili odločno zahtevo, 
da je treba stabilizacijske ukrepe 
in planske zahteve dosledno izpol
njevaoti, če h<Jčemo d-oseči plani
rane poslovne in proizvodne re
zultate. V nasprotnem primeru 
bod<J potrebni - skladno s statu
t om podjetja - odločnejši ukrepi. 

Razprava je tekla tudi o pred
logu samoupravnega sporazuma 
o merllih za delitev dohodka in 
o sebnega dohodka lesne industrije 
Sl-ovenije. Osnutek ima namen 
načelno urediti in vskladiti delit• 
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vene ·odnose med slovenskimi les
no-industrijskimi podjetji in bo 
osnova našemu novemu pravilni
ku o deli tvi dohodka in osebn1h 
dOhQdkOV. 

Na zadnji seji je bilo po javni 
razpravi sprejeto tudi dokončno 
besedilo pravilnika o urejanju de
lovnih razmerij, s čimer je izpol
njena znatna vrzel v spl'O§nih ak
tih podjetja. 

Poleg tega so člani centralnega 
delavskega sveta sklepali tudi o 
pogojih stanovanjskega krediti
ranja in izv-olili t<Ovariša Jožeta 
Hrena, pomočnika glav. direktor
ja, za delegata Bresta za volitve 
organov Gospodarske zbornice SR 
Slovenije. 

Posebej je treba <Omeniti, da je 
bila imenovana tudi posebna ko
misija, ki ima nalogo, načrtno 
proučiti ustavna dopolnila .zvezne 
in slovenske ustave, spremljati 
zakonodajo in ukrepe, ki bistve
no spreminjajo pravni in gospo
darski položaj podjetja in njego
vih enot in zlasti še proučiti 
strukturo ter ekonQmski položaj 
podjetja in enot v luči ustavnih 
dopolnH. Na osn-ovi tega mora iko
misija -oblikovati za pristojne or
gane upravljanja konkre1me pre
d loge, .kako prilagajati razmere v 
našem podjetju novim možnostim 
ki jih da jejo ustavni .amandmaji. 

B. LEVEC 

Akcijski 
program· 

komunistov 
Sklepi sekretariata osnovne 

organizacije Zveze komunlstov 
na Brestu 

Na zadnji seji srekretaria.ta. os
novne organizacije Zveze k\lmu
nistov so njegovi člani razprav
ljali o najbolj bistvenih vpraša
njih sedanje situacije v našem 
podjetju in v širši družbeni skup
nosti. Osnova za razpravo je bil 
predvsem akcijski program za. u
resničitev sklepov 20 .. seje. cen
tralnega komiteja Zveze komuni
stov Slovenije, ki ga je pripravil 
komite občinske konference Zve
ze komunistov. 

V zvezi z akcijskim programom 
so bili sprejeti naslednji važnejši 
sklepi: 

- Določila ustavnih dopolnil 
je treba primerjati s · statutom 
podjetja.; splošne a.kte bi bilo po
trebno prilagajati novim razme
ram. 

- Clani Zveze komunistov bi 
morali biti stalno seznanjeni s 
stanjem v delovni skupnosti. Več 
komunistov bi moralo biti prav 
v neposredni proizvodnji, kjer bi 
lahko vplivali na obveščenost in 
razpoloženje v kolektivu. 

- Nenehno je treba spremljati 
izpolnjevanje ·stabilizacijskega 
programa podjetja. 

- Več pozornosti je treba. po· 
svečati spremljanju novih čla.nov, 
zlasti mlajsill in stalno spremlja
ti delo mladinske organizacije. · 

- Organizacijsko in kadrovsko 
b i morali organizacijo Zveze ko
munistov utrditi. 

- Bolj sistematično in neneh· 
no je treba. spremljati ekonom
ske rezultate v poslovanju pod
jetja. 

Poleg tega so čla.ni sekretari
ata izrekli tudi več kritičnih mis
li o pomanjkljivih oblikah infor
miranja., kar ima za poiledico 
precejšnjo neobveščenost, zla.sti v 
nekaterih poslovnih enotah. V 
ra.zpra.vi so spregovrili še o pri
hodnjem proizvodnem programu, 
o sedanji mednarodni situaciji 
ter o ra.zvoju Zveze komunistov 
v cerkniški občini. 

Na. koncu so sklenili, da je po
trebno v avgustu sklicati sesta
nek osnovnih organizacij po po

. slovnih enota.h in na njih pretres
ti predvsem sedanjo mednarodno 
situacijo, material o razvoju Zve-

. ze komunistov v cerkniški občini 
in s tabilizacijski program pod
jetja. 

B. LE~C 
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Sejemski nastopi letos 
Letošnje le~o je po sejemskih 

nastopih precej bolj razgibano od 
prešnjih. Po številu in pestrosti. 

januarju smo sodelovali na 
Salonu pohištva v Parizu na 
skromnih 70 kvadratnih metrih, 
prav ta~ko -tudi na sejmu v Tripo
liJU v Libiji. Na domačih tleh rsmo 
sodelovali na prodajni razstavi na 
Bledu, ki jo je organiziralo trgov
sko podjetje Murka iz Lesc. V ap
rilu je bil spomladanski zagreb
ški velesejem i:l v juniju Salon po
htštva v Ljubljoani. V avgustu smo 
razstavljali v sklopu Slovenijales 
m Murko v Kranju na Gorenj
skem sejmu in v Celovcu. 

Casa za dopustniško razpolože
nje je bolj malo. Priprave 2la je
senski zagrebški velesejem so že 
v teku. Tokrat boono razstavljali 
v novem paviljonu pohištva in
dustrije, ki ima uradno oznako št. 
12. Leži ob prihodnji ·avtocesti Za
greb-Ka-rlovac. Zunanje površine 
bodo pokrile ·ogromne svetlobne 
reklame razstavljalcev. Pritličje 
bo enotno izvedeno, kar je novost 
na naših sejmih. To je pobuda 
•skupine devetih«, katere člani 
smo tudi mi. Sestavljajo jo vid
nejša slovenska podjet}a. Na 230 
kvadratnih metrih bomo r azstavili 
komercialni proizvodni program, 

saj bo po končanem sejmu tam 
stalna prodajna r azstava. 

Od jesenskega zagrebškega ve
lesejma pričakujemo predvsem 
poslovnih stikov s trgovskimi 
partnerji in pa predstavitev aso-r
timenta O·biskovalcem sejma. 

V oktobru je zadnja pomemb
nejša sejemska prireditev v tem 
letu - Sa·lon pohis tva Beograd. 
Razstavljali bomo na 200 .kvadraJt
nih metrih v hali ·osem. Tudi le
tos ima »skupina devetih« svojo 
halo. 

Nada:ljujemo z lastnimi izkuš
njami pri organizaciji posebne ti
skovne konference, ki jo za »sku
pino devetih« organizira revija 
Naš dom. 

V vsakem paviljonu bosta dve 
hostesi, prav tako pri vh-odu v 
halo. Njihova naloga bo, dajati in
formacije o razstavljenih izdelkih. 
Salon v Beogradu nima toliko ko
mercialnega pomena kot Za·greb. 
Pomembnejše je soočenje dosežkov 
pohištvene industrije. Najboljšim 
podelijo »Zlati ključ«. Razstavljali 
bomo predvsem novosti, ki jih 
uvrščamo v proizvodni program. 
V Ljubljani smo -obiskovalce pre
senetili z light - showom. Kaj 
bomo pripravili za Beograd, naj 
ostane še majhna skrivnost. 

F. Golob 

S potovanja 
po ZDA 

Iz gozda smo se napotili nazaj v 
dolino. Videli smo še tovarno za iz
delavo nosilcev. Cisto tesarsko de
lo, vendar mehanizirane do skraj
nosti. Veliki transporterji usmerja
jo prizme v skobljanje (skoblanci so 
izredno tvorivo za iverke), v rezanje 
vse do lepilnih strojev in stiskalni
ce, ki stiska les v nosilec za streš
ne konstrukcije. Temeljiti pregled 
še ene tovarne vezanih plošč iz leta 
1969 firme Lumber Company. Tudi 
tu se je razvila živahna diskusija o 
količini in drugem. Zanimivo, da 
smo v tej tovarni videli več ženske 
delovne sile kot v tovarnah doslej . 
Tudi tovarna ni bila kar tako. Mo
derna, vrsto delovnih operacij so 
opravljali stroji sami, medtem ko so 
v prejšnjih delavci prav na teh me
stih posebno hiteli. 

Višek predstavlja ta dan ogled ve
like tovarne ivernih plošč. Velike 
pravim, saj je naša nasproti njej kot 
palček iz pravljice - ig račka za v 
muzej. Dnevno napravijo 400 ton 
plošč, po izgradnji nove proge pa 
kar 2400 ton plošč na · dan. Nič ne 
pretiravam, če napišem, da je 52-
etažna stiskalnica visoka kot stolp
nica in nič se nisem izmisli l. če za· 
pišem, da je prostor, v katerem 
montirajo novo Siempelkamp tehno
logijo, tolikšen kot 3 hale Tivoli. Kot 
surovino uporabljajo ostružke, žago
vino (med ostružki), katero dovaža
JO z ve li kimi tovornjaki, nalašč za to 
pripravljenimi. Kvaliteta plošč je od
lična, z novo tehnologijo pa pravijo, 
da bo še boljša. Nikjer nisem videl 
okroglic in nobenih strojev - ivera
čev. Tudi ljudi skoraj ni bilo videti. 
Plošče razrezujejo v formate po na
ročilu. Laboratorij Imajo opremljen 
z najsodobnejšimi napravami za kon
trolo kvalitete in teste. No, sedaj 
sem tudi jaz dobil svoje in tudi ti
sti, ki gradijo nove kapacitete iver
nih plošč na Slovenskem. Ena taka 
tovarna iverk bi bila dovolj za celo 
Slovenijo in še več. No, mi pa uži
vamo, da ima vsaka vas svojo! še 
nekaj. Tudi tu so potrdili resnico: 
tverka ni sposobna tekmovati s ce
no celuloznega lesa, niti 111. razre
dom žagarske hlodovine, niti sekan
ca- če hoče svoji ekonomiji dobro 
- mora kupovati le ostružke in od
padke furnirja . ln pri nas? 

Sonce je že šlo počasi v .:aton, 
ko smo dospeli do našega Ina -
hotela (enkrat Royal, enkrat Holy
day itd.). Bili smo precej iz centra 
mesta, zato smo se omejili na bliž
nji super market in nabavo dobrot 
za večerjo. 

29. maj. Slaba proslava 25. oblet
nice poroke. 180 milj (1 milja 1.4 
km) potovanja z avtobusom iz Ro
seburga v Portland. O poti z avto
busom ni kaj dosti pisati, razen če 
se ne ustavimo ob obisku kapitola v 
kraju Salem, ki je glavno mesto dr
žave Oregon. Zanimivo je, da glav
na mesta posameznih ameriških 
zveznih držav niso velika mesta, pač 
pa so to manjša mesta s tako ali 
drugačno zgodovino. Pri ogledu 
predsedniške palače smo videli 
ureditev notranjih prostorov, kjer j~ 
tudi ta dan delalo nekaj poslancev 
s svojimi tajnicami (že med tednom 
niso imeli časa). 

V Portland smo prišli zgodaj po
poldne. Namestitev v hotelu je vze
la precej časa. Televizija v barvi je 
tudi v tem hotelu potrjevala, da je 
hotelski standard v Ameriki vse več
ji. Portland, veliko mesto, skrbno 
urejene ceste in hodniki. A glej, 
hodniki za pešce prazni. To velja za 
vse ceste, ki niso v samem centru 
mesta. Kako smešni smo bili, ko 
smo v manjši skupini šli peš. Kdo 
še hodi peš? Avtobusov skoraj ni, 
taksi in rent a car so predragi. Do
bro, da ni bilo daleč do Loyd-centra, 
kjer si imel vsega - od trgovin, re
stavracij do drsališča in sprehaja
lišč . Tukaj pa ljudi, da se je kar tr
lo. Pripeljali so se z avtomobili, ti
sti iz okolice, drugi iz centra mesta, 
tretji od kdo ve kje. Zanimivo - zu
naj mesta, pa tak promet. 

30. maj, nedelja - Ogled turistič
nih zanimivosti Portlanda - sicer 
pa nedeljski dolgčas. 

31. maj, ponedeljek - Memorial 
day. Praznični dolgčas, to je dobro, 
da je TV dajala program na vseh ka
nalih, kolikor jih je. D. Trotovšek 

-O-

V štev. 46 je bil pod sliko napa
čen podpis. Pravilno se glasi: Na

. prava za natovarjanje kamionov s 
sekanci. 
(Nadaljevanje sledi) 
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PREDAVAN-JE 
ameriškega strokovnjaka 

Podjetje Slovenijales je organi
ziralo v juniju seminar, ki ga je 
vodil dr. Frank E. Cotton, profe
sor in vodja oddelka za industrij
ski ingeneering na Mississippi 
Statne University, ZDA. Seminar 
je obravnaval predvsem področ
ja: ekonomika proizvodnje, kon
trola cen in stroškov, kontrola 
učinkovitosti in sistema znižanja 
stroškov. 

Zaradi zanimivosti predavanj 
dr. Cottona sem se odločil, da n~
pišem nekatere značilnosti, ki si
cer niso nič novega, vendar ta
ko podane in utemeljene, da se 
kar jeziš, zakaj tudi mi dosledno 
ne uporabljamo metod sodobne
ga obravnavanja vrste proble
mov. 

Veliko je bilo povedanega o 
kontroli. 1'u ni mišljena samo ti
sta kontrola, ki jo poznamo mi 
in na tak ali drugačen način pre
gleduje dospeli reprodukcijski 
material, polizdelke v proizvod
nji ali gotove izdelke. No, tu gre 
še za kontrolo stroškov, postop
kov, akcij in kdo ve katerih ak
tivnosti, ki se pojavljajo. Gre tu
di za kontrolo izvajanja ciljev 
(standarda). Uspešnost kontrole 
je prav gotovo zagotovljena, če 
upoštevamo proceduro, ki obse· 
ga predvsem naslednje: 

- pravilno in sistematično za
jemanje podatkov, 

- v naprej postavljeni cilji in 
standardi zaradi primerjave po· 
datkov, 

- pravilna vrsta analize po
datkov za primerjavo s cilji ozi
roma standardi, 

- zagotovitev pravilnih podat
kov pravim ljudem ob pravem 
času, 

- pravilna akcija organa od· 
ločanja. 

Zbiranje podatkov naj zajema 
samo tiste podatke, ki jih potre· 
bujemo, tako da lahko te podat
ke potem vežemo na sprejete ci
lje, na ključne standarde ipd.; n e 
zbirajmo podatkov, ki jih ne ra
bimo, niti jih ne zbirajmo tako, 
da niso sposobni za obdelavo. 

V naprej postavljeni cilji in 
standardi so osnova uspešnejših 
akcij. Zelo pogosto razpolagamo 
z nepravilnimi standardi, pri tem 
pa mislimo, da so dobri. Razvoj 
in vzdrževanje ciljev in standar
dov so nujnost podane strategi
je. 

Ko je tekla razprava o kontroli 
stroškov, je bilo posebej omenje
no preprečevanje stroškov, pose
bej pa zmanjševanje stroškov. 

Stroške torej lahko prepreču· 
jemo. Kdaj in kje? že pri obli
kovanju izdelka j e misliti na to. 
Gre za uporabo metode analize 
vrednosti. To metodo so začeli 
prvi uporabljati pri General Ele-

ctric Company v ZDA in je da· 
nes v svetu zelo uporabljana me
toda. Po tej metodi v lesni indu
striji v ZDA znižajo stroške tudi 
do 30 Ofo. Ta metoda ni kritika 
projektantov, to je le spoznanje, 
da projektanti niso v poziciji, da 
vse vidijo. To je pravzaprav po
moč pri designu. Z metodo ana
lize vrednosti preprečujerpo stro· 
ške. Metodo lahko uporabljamo 
tudi pri vrsti drugih aktivnosti 
npr. v proizvodnji, pri načrtova
nju, transportu itd. 

Za zmanjševanje stroškov pa 
je prav tako več metod. Ce ho
čemo uspešno zmanj-ševati stro
ške, potem moramo v prvi stop
nji razviti pravilne oblike, to je 
pravilnik oblik kontrole in pro
cedur. Na jnaštejemo nekaj me
tod. 

Prva zajema primerljivost sta
nja med novim in poprejšnjim 
stanjem, potem ko smo že izvr
šili neke ukrepe s ciljem zmanj
šanja stroškov. 

Druga metoda zajema organi
zacijsko skrb za zmanjševanje 
stroškov. Ljudje z različnimi po
gledi - team - s skupnim de
lom lahko vplivajo na zmanjša
nje stroškov. Razprava pokaže, 
kateri so ključni problemi. Zno
traj teama so tudi ljudje, ki raz
iskujejo stroške. Vodja te skupi
ne naj bo tudi odgovoren za 
fiktivnost projekta zmanjšanja 
stroškov. Ta sistem pa ustvari 
še vrsto drugih ugodnosti. Razvi
ja namreč delovna razmerja med 
ljudmi različnih delovnih struk
tur in osebna razmerja znotraj 
organizacije. Ta metoda je v ZDA 

močno razvita, dr. Cotton pa je 
pri tem pripomnil: Evropa to še 
bolj rabi. Treba je več profesio
nalnega sodelovanja. Bo menda 
že resnična ta ugotovitev, na Bre
stu smo precej daleč od te me
tode in profesionalnega sodelo
vanja. 

Naslednje metode zmanjševa
nja stroškov so še: vrednotenje 
procesa zmanjšanja stroškov, za
sledovanje prištedenja po letu 
dni, razne metode analize stro
škov. 

Zelo zanimivo področje, tako 
znano, pa istočasno tako tuje. 
Vendar menim, da bo treba tudi 
pri nas zagristi v stroške, pa ne 
samo z analizami, tudi z ukrepi 
zmanjševanja stroškov. 

že v uvodu sem omenil postav
ljanje ciljev. Ta metoda je širo
ko uporabljana v zadnjih letih. 
No, metoda za nas ni nova, saj 
smo preko samoupravnih dogo
varjanj že tudi pri nas postavili 
cilje. Osnovno pri vsem tem je 
teamsko postavljanje ciljev in za
izvajanja teh ciljev. Periodični 
gotovitev periodičnega nadzora 
nadzor ima namen sodelovanja, 
predvsem pa, kako nadaljevati pri 
doseganju ciljev z določanjem 
naknadne pomoči ali pa da se 
napravijo analize, zakaj se cilji 
ne izvršujejo. 

Predavanje je gotovo dalo lep 
pregled teh sistemov, katerih se 
bomo morali - dobro bi bilo ta
koj - lotiti tudi pri nas modifi
cirano za naše prilike. 

D. Trotovšešk 

Na letošnjem Celovškem sejmu 
Naše podjetje že nekaj let zapo

red sodeluje na Celovškem sej
mu. Ta sejem smo v organizaciji 
Slovenijalesa obiskali tudi letos. 
Ce sem odkrit sejem za nas ni 
ne vem kako 2lanimiv, saj že ne
kaj let na njem nismo dosegli no
benih večjih komercialnih uspe
hov. Vendar so za to tudi objek
tivni vzroki. Avstrija ima precej 
razvito drobno pohištveno indu
stnjo. Zato nam visoke zaščitne 
carine, poleg tega pa je uvoz po
hištva kontigenti.ran. Ne glede na 
vse to pa se naša prizadevanja, 
da bi prodrli na to tržišče, še na
daljuje in prav je tako. Vztrajnost 
je lepa čednQst, pravi pregovor. 
Zato je treba s temi prizadevanji 
nadaljevati ter jih prilagajati na
stalemu polož.aju. 

·Prireditev sama je bi~a v stilu 
Gorenjskega sejma. Tudi po obse
gu ta sejem ni bistveno večji. Za 
obiskovalca je bolj kot :z;aradi raz-

stavljenega pohištva zamm1v za
radi ogromne izbire najrazličnej
ših tehničnih pripomočkov za 
drobno obrt vseh strok. Ogromno 
pa je tudi gospodinjskih pripo
močkov. Kar vidim, kako bi si na
še gospodinje ogledov-ale te drob
ne napravice, ·ki bi jim seveda, 
če b i jih imele, zelo olajšale na
porna domača gospodinjska dela. 
Na·š trg še daleč ne nudi .vsega 
tega, predvsem pa ne tako, da bi 
p-okazali, kako vsako tako napra
vo praktično in koristno uporab
ljamo. Obisk takega sejma je zel<> 
koristen in ne bi bilo napak, če 
bi si-ndikat v prihodnjem :letu o-r
ganiziral skupinski ogled pred
vsem za gosp-odinje. Seveda, če 
ima za to potrebna sredstva. Za
radi oddaljenosti bi bilo mogoče, 
saj je v eno smer iz Cerknice le 
okrog sto 'kilometrov. 

T. Kebe 
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Stalna slikarska razstava 
v Brestovem salonu pohištva 

S .kulturno revolucijo so na Ki
tajskem razgibali javno življenje 
v vseh plasteh in s tem dosegli, 
da se vsi kraji enakovredno so
udeleženi pri spreminjanju družbe. 

Tudi pri nas je čutiti, vsaj na 
področju umetnosti, hotenja manj
ših krajev, da nedovisno od kul
turnega središča- Ljubljane, ob
likujejo umetnost po svoji meri 
in potrebah. Zato ni čudno, da vse 
:večkrat slišimo imena Slovenj 
Gradec, Kostanjevica, Skofja Lo
ka, Stentvid pri Stični in druga. 
To postajajo središča nove \ljudske 
umetnosti. 

Tudi razlike med samimi umet
niškimi vrstami so čedalje večje. 
V Ljubljani je vedno manj pro
stora za mladJa in mlajša imena 
slovenske umetniške ustvarjalno-

sti. Ze pred časom so se nekateri 
zatekli na podeželje, eni razoča
rani nad komercializmom visoke 
umetnosti, drugi zavadi miru in 
tretji iz drugih razlogov. 

Umaknili so se pred velikimi 
slavnimi imeni, ki jih ne omaja 
niti to, da se zna1dejo njihova 
dela na razstavi kiča. 

Ta uvod sem napisal zato, ker 
je morda nenavadno dejstvo, da 
se tako :majhnem področju, kot je 
prostor med Javornikom in Sliv
nico, najdejo kar trije akademski 
slikarji. . 

Prvi, dobro znan, je s\l.ikar Loj
ze Perko, prvi priseljenec. Pripa
da starejši generaciji. Domačin je 
Milan R<ot, drugi priseljenec, prav 
tako slikar mlade generacije, pa je 
Franc Golob. 

Praktikanti na BRESTU 
Ko šole za~pirajo svoja vrata in 

se študenti usipaj-o iz njih, imajo 
pred seboj še eno nalog·o- opra
viti morajo enomesečno počitni
ško pra1kso v podjetjih, ·ki jim jo 
določi šola. Tam morajo preizku
siti svo·je teoretiano z;nanje, pred
vsem pa najti stik teorije s prak
so, saj se zanjo tudi pripravljajo. 
Odkod vse so prišli praktikanti? 
Prav iz vseh šol, od osnovne pa 
do fakultet. 

Na vseh poslovnih enotah je bi
lo 168 praktikantov, kar gotovo ni 
malo. če pa k tem praktikantom 
štejemo tudi tiste, ki so počitniške 

dni izkoristili, da bi si prislužili 
kašen dinar, pa bi bilo to število 
še precej večje. Praktikanti so v 
večjih poslovnih entah omogočili, 
da pvoizvodni ciklus ni ·bil ·okrnjen, 
ko so prišli dopustniški dnevi. 

Zanimal sem se za uspešnost 
dela pvaktikantov, pa so jih razen 
redkih izjem, povsod pohvalili, da 
jem:ljejo delo resno in vestno. To
rej nimamo kaj negodovati nad 
mladimi ljudmi, saj bodo, sodeč 
po njihovem delu, postali dobri 
delavci in samoupravljalci. 

F. Turšič 

Zapis s počitniške prakse 
Ze sredi maja smo se med ne

kim odmorom dogovorili, kje in 
kdaj bomo opravljali počitniško 
·prakso. Takrat je bilo domenjeno, 
da bomo začeli s prakso 14. ju
nija. 

Tako smo tistega dne, prepriča
ni, da se bomo že potiH ob stro
jih, odšli v Tovarno pohištva 
Martinjak. Vsi smo bili že stari 
znanci te tovarne, zato smo se 
kot la'Ili napotili v pisarno šefa 
proizvodnje. Ko nas je zagledal, 
si je najprej pomel oči in nas na
to še enkrat premeril. Takoj smo 
vedeli, da s prakso ne bo še nič. 
Povešenih glav smo sedeli za mi
Z·O in čakali, da bo ura sedem, ko 
pridejo v službo ljudje, ki vedo 
kaj več o naši praksi kot je vedel 
šef proizvodnje. 

Ob pol osmih smo slišali, da 
smo žrtev pomote in da moramo 
uŽiivati še štirinajst dni počitnic 
in se šele nato prikaZJati v tovar
ni. 

Cez štirinajst dni smo spet se
deli v pisarni. Tokrat le pol ure, 
nato pa smo že dobili delo. Delali 
smo v vseh oddelkih tovarne. 
Medtem smo spoznavali tok pro
izvodnje, težave pri delu ter de
lavce in njihove misli o okolju, 
v kater em delajo. Videli smo, da 
imajo tehniki slabe stike z de-

Praktikanti pri delu 

lavci in da imajo delavci o njih 
zelo slabo mnenje. Imajo jih za 
nesposobne in Brestu nepotrebne, 
ker da samo povečujejo str.oške. 

Slišali smo še nekaj obrablje
nih fraz o dolgolascih, sicer pa so 
bili delavci še kar dobri z nami, 
saj so nam nekateri celo razložili, 
kako opravljati delo, ki smo ga 
spoznavali. Posebno dobro meto
do za priučevanje k delu je po
kazal neki delavec, ki je čudovi
to zaklel, ko sem zjutraj prišel k 
njemu, da bi mu pomag.al. To je 
bila tudi edina instrukcija, ki mi 
jo je dal, toda takoj sem vedel, 
kaj moram delati. Ce sem storil 
·kaj narobe, so me delavčeve 
kletvice takoj opozorile in napa
ko sem popravil, ne da bi mi on 
na dolgo in široko razlagal, kako 
in kaj. 

Takšna doživetja nam bodo o
hranila počitni.š'ko prakso še dol
go v spominu. Tudi potem, ko 
bomo že v službi, se bomo radi 
spomi'Iljali, da imajo delavci ze
lo »vzpodbudna« mnenja o mla
dih tehnikih. Ker nam bodo t i 
spomini mogoče zagrenili službo, 
ni nič čudnega, če .raje hodimo v 
šolo, saj je tam le deset profesor
jev (proti toliko delavcem prava 
malenkost), ki nam grenijo urice. 

I. Zabukovec 

Svet, zajet med Snežnik, Javor
nik, Cerkniško jezero in SlivniC'O, 
je bogat oblik in barvnosti. Cerk
niško jezero se spreminja iz dne
va v dan. Slika·r 1ahko ta bežni 
trenutek beleži in se nato izraža 
v črto, barvo in obliko. Toda ta 
bogati notranji svet umetnika, 
prenesen na platno ali kos pa
pirj·a, naj ne bi osai skrit v ate
ljeju. 

Sedaj, ko se Cerknica ponaša 
s Salonom pohištva, bi lahko 
vključili dejavnost treh umetni
kov - slikarjev v okolja s pohi
štvom. Tako bi prepletli industrij
sko oblikovano pohištvo z umetni 
škimi slikami, pokrajino, tihožitji 
in novejšimi iluzijami. Mogoče bi 
se jim kasneje pridružili tudi dru
gi in Cerknica bi morda postala 
gostiteljica slikarske kolonije. In
dustrija pohištva Brest, občinska 
skupščina, osnovna šola in druge 
ustan,ove pa bi prišle tako do 
m anjših slikarskih zbirk. Slike, 
razstavljene v Salonu, bi bHe na
prodaj. Mislim, da bi ·bila to pri
vlačnost za SalOn in tudi uvelja
vitev Bresta kot mentorja te po
bude. Zadnjo besedo bodo verjet
no dali komercialisti in propag·an
dis ti. Mo·rda boste lahko ze jutri 
gledali slikarsko razstavo v Salo-
nu pohištva. F. Golob 

Vratarska služba 
mora biti budnejša 

Pred časom je bil sestanek med 
podjetjem Varnost in predstavniki 
našega podjetja. Na njem so se 
pogovorili o delu vratars'ko-čuvaj
ske službe. 

Ko je svet za koordinacijo po
slovanja našega podjetja razprav
ljal o predlogu podjetja Varnost 
za povečanje dotacije oziroma 
osebnih dohodkov vratarjem, je 
bilo več kritičnih pripomb na de
lo vratarsko-čuvajske službe. Me
nili so, da vratarska služba ni do
sledna pri svojem delu in da ne
kateri posamezniki zanemarjajo 
delo oziroma ne izpopolnjujejo 
določil, ki so jih dolžni na pod
lagi zahtev delovnega mesta, pa 
tudi glede na pogodbo, sklenjeno 
s podjetjem Varnost. 

Na posebnem sestanku je bilo 
ugotovljeno, da so posamezni vra
tarji preveč prepuščeni samim se
bi in da je premalo nadzorstva 
nad tem, kako izpopolnjujejo na
loge. Tudi s strani podjetja Var
nost ·bi moralo biti nadzors tvo 
bolj r edno. 

Svet za koordinacijo poslova
nja je sklenil, da bo delno po
večal dotacijo podjetju Varnost, 
vendar se mora delo te službe 
znatno zboljšati. Ce se s:tanje ne 
bo popravilo, potem je po mnenju 
sveta za k-oordinacijo treba pred
lagati organom upravljanja, da to 
službo ponovno prevzame naše 
podjetje. Na svetu za koordinacijo 
poslovanja je bilo ugotovljeno, da 
služba ni dosledno vodena in če 
je resnično tukaj vzrok, da služba 
ne del-a tako kot je potrebno, po
tem je t reba zadevo kadrovsko re
šiti. 

P.ri tem pa je •tudi res, da imajo 
vratarji pri izpolnjevanju nalog 
veli!w težav s člani kolektiva, ki 
nočejo upoštevati opozoril vratar
jev in se nočejo ravnati po to
varniškem redu. Verjetno bi mo
rale splošne službe poslovnih enot, 
pa tudi ostale službe, sporočila 
vratarjev o napakah resneje . re
ševati in delavce, ·ki so preveč 
predrzni, ·kaznovati. I . Klančar 

RAZPIS 
Delavska. restavracija. Industri

je pohištva BREST Cerknica raz
pisuje prosto delovno mesto ku
harja-ice za obratno menzo v To
varni pohiš tva Martinjak. 

Pogoji: 
-· koni:ana. šol~. gostinsko-kuhar

ske stroke ali 
- končana osnovna šola s 6-let

no prakso v kuharski stroki. 
Interesenti naj pošljejo svoje 

prijave s kratkim življenjepiso-m 
v kadro-vski sektor SKS do 20. 
septembra 1971. 

BRESTOV OBZORNIK 

Zapoznel posnetek: jubilanti Tovarne pohištva Cerknica med 
slovesnostjo ob sprejemu v juliju 

Pravnik odgovarja 
VPRASANJE: Ali delavka z 

otr·okom, starim do osem mesecev, 
ki .dela po štiri ure na dan, lahko 
v tem času koristi redni letni do
pust? 

To vprašujem zato, ker v ta
kem primeru zavod z;a socialno 
zavarovanje ne izplača nadome
stila za štiri ure. Zanima me tudi, 
ali lahko podjetje kljub štiriur
nem delu na dan šteje tak dan za 
en dan izkoriščenega letnega do
pusta. 

ODGOVOR: Vprašanje zahteva 
pravzaprav več odg·ovorov. Naj
prej lahko ugotovimo, da ni za
konske ovire, da delavka v času 
odobrenega štiriurnega delovnika 
ne bi nas topila letnega dopusta. 
Iz vprašanje je tudi razumeti, da 
>>socialno« v takih primerih ne iz
plača nadomestila :z;a štiri ure. To 
ne drži. V pisarni zavoda za soci
alno zavarovanje so nam povedali, 
da tudi v takih primerih izplačajo 
nadomestilo za toliko dni, koli
kor jih je določil zdravnik. 

Bolj kočljivo je vprašanje, ko
liko dni dopusta sme delavka iz
koristiti v takih ·primerih. O tem 
je več mnenj. 

Po delovnih organizacijah je 
praksa, da delavka, ki nastopi do
pust v času odobrenega štiriur
nega delovnika, koristi dva dni za 
enega. Neuradno so tako stališče 
potrdili tudi ·na republiškem se
kretariatu za delo. Menim, da bi 
bilo pravično, če delavka, ki ji je 
dovoljeno delati le štiri ure na 
dan, lahko k oristi dvojno število 
dni dopusta, če ga sporazumno z 
delovno skupnostjo nastopi v tem 
času. Podjetje praktično pri tem 
ni oškodovano, saj je delavka iz-

koristila, tedaj izostala z dela ena
ko število delovnih ur. Pri tem 
pa je treba poudariti dvoje: 
- podjetje ni dolžno, da določi 

delavki čas dopusta prav v ča
su dovoljenega štiriurnega de
lovnika; 
nadomestilo osebnega dohodka 
bo »socia\l.no« izplačevala le za 
toliko dni, kolikor ima delavka 
odobrenega štiriurnega dela, 
·kar je povsem razumljivo. 

Zal se stališče »socialnega zava
rovanja<< razlikuje od omenjenih 
pogledov. Štiriurni delovnik je de
lavki odobren zaradi nege (pre
hranjev-anja) otroka v njegovi 
najnežnejši starosti. štiriurni de
lovnik v ostalih primerih pa je 
namenjen prebolevnikom, da se 
počasi vključijo v delovni proces. 
Tako - skrajšano delo jim je celo 
potrebno. S posebno okrožnico pa 
je zavzeto stališče, da se v takih 
primerih sme izkoristiti le številč
no toliko dni dopusta, kolikor jih 
delavcu pripada po določbi. Mne
nje je utemeljeno s tem, da zakon 
govori o »Številu dni«, ne pa o 
»številu ur<< dopusta. 

Tako stališče se da pobijati z 
določilom čl. 71 Temeljnega zako
na o delovnih razmerjih, ki pravi, 
da časa .kakPšnek:oli odsotnosti 
z dela, ki se priznava v delovno 
dobo, delovna skupnost ne sme 
odbiti od letnega dopusta, ki ga 
je delavcu določila po splošnih 
pogojih in merilih. 

Na koncu lahko ugotovimo, da 
zadeva ni povsem -razščiščena in 
je žal zakonsko premalo oprede
ljena. Različna stališča pa povzro
čaj-o v praktični uporabi nemalo 
težav. 

Z. Zabukovec 

Avtomati na kegljišču 
Večkrat smo že pisali in ugi

bali, če, kdaj in ·ali sploh ·bomo 
lahko metali krogle v keglje, 
ki nam jih bodo po uspešnih za
detkih postavljali avtomati. Zdaj 
vendarle lahko odgovorimo pri
trdilno. 

BREST je dal kegljišče v najem, 
sopogodbenik pa bo ta športni ob
jekt opremil z avtomatskimi po
stavljalci in preuredi! sedanje 
prostore v - upajmo - bolj pri-

jetne k·ot so. S tem dogovorom se 
gotovo obetajo boljši časi tudi 
kegljaškemu klubu, ki si je zago
tovil dvakrat tedensko po štiri ure 
brezplačnega treninga. Preurejeno 
kegljišče bo prispev•alo k poživitvi 
kegljaškega športa v Cerknici in 
nudil'O našim občanom prenekate
ro uro rekreacije - predvsem v 
zimskem času. Kdaj bo kegljišče 
nared, bomo pravočasno poročali. 

Z. Zabukovec 

Stiristezno kegljišče kmalu ne bo več samevalo ni daleč dari, ko bodo 
vgrajeni avtomati 
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BRESTOV OBZORNIK 

Razvoj tapetništva 
v Tovarni pohištva Martinjak 
Začetki tapetništva v Tovarni 

pohištva Martinjak segajo že sko
raj petnajst let nazaj. Tedaj so 
pričeli s nizkim tapeciranjem, to 
je, s •tapeciranjem sedežev za sto
le lastne proizvodnje. Leto 1965 
predstavlja korak naprej v razšir
janju tapetništva z osvoj~tvijo 
zahtevnejšega stalnega tapecira
nja Y-garniotur. Razumlj.ivo Je, da 
tovarna pohištva Martinjak n i ho
tela osta·ti na pol poti, saj pred
stavlja surovoo ogrodje fotelj•a ko
maj tretjino cene. Tapeciranje je 
seveda tudi dosti bolj zapletno. 
Ekonomski rezultat dela ogrodja 
ter tapetništva je prav tako ugod
nejši pri celotnem izdelku kot pri 
sami lesni konstrukciji. Sprva so 
v Tovarni pohištva Martinjak ta
pecira-li le modele, ki so bili na
menjeni izvozu, kasneje pa so pre
šli tudi na lastne izdelke. 

Perspektiva tapetništva, ki se je 
pokazala že. s prvimi izdelki, je 
na·rekovala rekonstrukcijo tapet
niškega oddelka. Rekonstrukcija 
je bila leta 1969: z njo smo dob-ili 
765 kvadratnih metrov p r.oizvod
nega prostora, skladišče m ateriala 
za tapetništvo v velikosti 510 .kva
dratnih metrov ter skladišče go
tovih izdelkov s 725 kvadratnimi 
metri. Po rekonstrukciji se je pro
izvodnja v letu 1970 dvignila n·a 
1,5 milijarde starih dinarjev isto
časno pa je nastala vrzel v pro
izvodnem programu. Osnovni iz
delki v tem letu so bile sedežne 
garniture Daniel.:a, ležišča ter fo
telji Florida, sedeži ter Y -garni
ture. Ta program je bil mnogo 
preozek, kar potrjuje tudi prodaja 
le-teh garnitur. Da bi zapolnili 
razpoložljive kapacitete z ustrez
nimi novimi garniturami, sta na
stali dve novi sedežni garnituri 
Monika in Sonja. Med tem ča :com 
pa sta lebos i•zpadli sedežna garni
tura Daniela ter Florida in s pro
gramom smo bili zopet na starem . 

V zadnjem času je program 
obogatel z novimi izdelki kot so 
KONSTANCA, HERMINA, MILE
NA .ter sedežna gamitura K-23, 
kar pa je le začetek širjenja pro
izvodnega ·asortimenta, ki bi mo
ral obsegati na.jmanj 20 sedežnih 
g.:u-nitur. V drugem polletju 1971 
je predvidena v tapetništvu pre
usmeritev proizvodnje na račun 
odprave skladišča repromateriala. 
Le-bo naj bi se preselilo v seda
nje prostore gotovih izdelkov, 
vključeva'lo pa bi tudi skladišče 
lastnih ogrodij ali ogrodij iz ko
operacije. Proizvodnja bi s skla
diščem materiala pridobila novih 
510 kvadratnih metrov delovnih 
prostorov, kar bi znaša-lo skupaj 
1275 kvadratnih m etrov. V teh 
proizvodnih prostorih bi glede na 
re.zultate sorodnih podjetij, kjer 
znaša poprečna proizvodnja 4 do 
5 milijonov S din/m2 maksimalno 
povečali obseg na 5 do 5,5 mili
jard l:astne proizvodnje. 

Novi proizvodni prostori bodo 
namenjeni pripravi materiala ter 
elementov. To bo v glavnem pro
stor za krojenje, šivanje, vzmete
nJe •ter lepljenje iprena. Zagoto
viti S1 moramo proizvodnjo manj
ših serij, ki bodo lansirane z na
romniškim sistemom. Tu na eni 
strani zahteva zaloga polizdelkov 
in materialov, obenem pa tudi ze
lo kratek ciklus proizv·odnje ter 
prilagajanje raznovrstnemu de~u. 
To velja prevsem za trak proiz
vodnje oblazinjenega pohištva. Pri 
polni obremenitvi te p~oge .bo .• v 
dveh izme:J.ah zaposlemh pnblLz
no 70 ljudi, ki bodo morali obvla
dati delo sorodnih operacij na 
različnih izdelkioh. Drugi trak pro
izvodnje, to je .tapeci<ranje stolov 
ter foteljev (sedež in naslon), se 
ne menja od dosedanjih zahtev. 
Nastala pa je potreba po takojš
njem povečanju kapa-citet za stil
no -tapeciranje. Na teh ·delovnih 
mestih je predvideno v tretjem 
1Jraku osem delovnih mest, ki naj 
bi bila z •novim prai:zvodnim pro
gramom v celoti zasedena. Skup
no bo v teh izmenah lahko zapo
~>lenih okrog 160 delavcev, od ka
teri'h bi vsak ustvarjal več kot 
30 miUj.onov starih dinajev letne 
proizvodnje. 

Polna ·obremenitev povečanega 
tapetniškega oddelka pa zah·teva 
angažiranje služb in posamezni
tkov. Sedanjim težavam se bode 
s povečano proizvodnjo in nači
nom dela pridružile nove. Pred
vsem pa bl morali >Odločilti o ne
katerih vprašanjih. 

l. Zagotoviti stalna tn pravo
časna naročila iz komerc~alne 
s lužbe. 

2. Na podlagi teh naročil in 
predvidevanj skrbeti za .;;talno za
logo polizdelkov in materialov. 

3. Povečati proizvodni program 
z nov1mi izdelki, jih temeljito ob
delati ter prilagoditi pogojem 
·kvalitetne in cenene proizvodnje. 

4. Rešiti vprašanje ikvalitetnega 
prevoza gotovih izdelkov, poseb
no še ob pakiranju v .polivinil 

vreče ter načinom dela sedanjega 
transpor.ta. 

5. Glede na lastno razrezovalni
co iprena upoštevati ta material 
kot polnilo blazin, ki je za nas 
cenejši. 

6. Zagotoviti kooperacija za iz
delavo lesnih ogrodi(j ter elemen
tov. 

7. Realizirati dobavo strojne 
opreme ter pripomočkov po izde
lavnem spisku k rekonstrukciji 
tapetništva. 

In •kakšen naj bi bil prihodnji 
razvoj tapetništva? Vsekakor v 
gNlditv.i novega objekta, ki bo v 
mnovi prilagojen .;;odobni tehno
logiji ta:petniške proizvodnje ter 
bo zagotovila delovna mesta novi 
delovni sili. 

F . štrukelj 

Lepi načrti 
Mladinski aktiv v Tl}va.rni lesnih izdelkov Stari trg ustanovljen 

že na občnem zboru sindikata 
je bilo sklenjeno, naj bi usta-no
vili mla·dinski aktiv v Tovarni 
lesnih izdelkov Stari trg, saj je v 
njej večje ševilo zaposlenih mla
dincev. 

14. junija je bil ustanovni se
stanek mladinskega aktiva, na 
katerem so izvolili vodstvo s 
predsednikom Anico Zabukovec, 
tajnikom Antonom Strletom in 
blagajnikom Angelco Solomun. 
Aktiv šteje 64 mladi-ncev in ve
čina jih je prišla na ustanovni 
občni zbor. Med ostalimi naloga
mi se je aktiv zavezal, da bo ob 
pomoči sindikata organizral na 
željo članov kolektiva izlet ali 
piknik za rekreacijo. Ker se je 
' ečina čl anov 'kolektiva odločila 
za piknik, je to dolžnost prevzel 
akt!·v mladine in v splošno za-

dovoljstvo priredil piknik v 
smrekcah pri Markovcu. S pro
stovoljnim delom so opravili vsa 
pripravljalna dela, strežbo in 
ostalo. Finančno pomoč je nudil 
sindikat. Piknik se je začel ob 
13. uri in je trajal za delavce sin
dikalne organizacije do 18. ure 
zvečer. Od 18. ure naprej pa je 
bila veselica, ki je bila zelo dobro 
obiskana. Na pikn~ku in na vese
lici so igrali Deltoidi. 

Na piknik je prišlo skoraj 80 
odstotkov delavcev te poslovne e
·note. 

Organizacija piknika in veseli
ce je bila prva naloga, ki si jo je 
zadal nov·o ustanovljeni aktiv. 
Vendar to ni edina akcija, saj i
ma aktiv še precej lepih načrtov 
za prihodnje delo. 

A. Zabukovec 

Proizvodni problemi Tovarne 
lesnih izdelkov Stari trg 

Problematika žagarstva v TLI 
Stari trg nas čedalje bolj sili, da 
se ji resno posvetimo. Vodilni iz 
te poslovne enote z zaskrbljenost
jo izražajo pr·obleme, katerih ni 
mogoče rešiti čez noč. Za odstra
nitev teh problemov je potreben 
sistematičen pristop k študiji ce
lotne tehnologije. 

Navadno se smatra, da .za tako 
enostavno proizvodnjo, kot je ža
garska, ni potrebna posebna orga
nizacija. Opravičujemo take misli 
z dokaj visoko produktivnostjo, 
kljub slabi opremljenosti. Pozab
ljamo pa pri tem na ostale pro
bleme, ki poleg razžaganja hlo
dovine tudi predstavljajo proiz
vodni ciklus žaganega lesa. 

Predvsem mislim pri tem na 

urejenost, mehanizacijo in or·ga
nizacijo dela na hlodišču in skla
dišču razžaganaga lesa. Optimalna 
tehnološka ureditev tako prvega 
kot drugega skupaj z žagalnico je 
edina pot, da se rešimo sedanjih 
težav. 

S tem namenom smo začeli z 
izdelavo kompleksne tehnološke 
študije primerne žagarske proiz
vodnje, Projekt naj bi poleg hlo
dišča, žagalnice, sortirnice ter 
skladišča žaganega lesa zajel tudi 
lokacijo za zbirno skladišče z 
ustrezno mehanizacijo, za be
ljenje in krojenje debel. Gozdm1 
gospodarstva zaradi vse večjih te
žav ročnega beljenja vztrajno po
segajo po sodobni mehanizaciji . 
Tako pa lahko ekonomično kori-

Skladišče hlodovine v TLI Stari trg 

stijo le v primeru, če imajo na 
r-azpolago prostor, na ·katerega se 
steka neobeljena lesna masa v 
čim večjih dolžinah. Razumljivo 
je, da bi tako zbirno skladišče za
dostovalo za celotno naše gravi
tacijsko področje. 

Ko bo projekt dokončno pri
pravljen, bo vsekakor zahteval za 
realizacijo znatna finančna sred
stva. P omembno pri tem je, da 
bomo znali ocen~ti, kaj je glede 
na razpoložljivo surovino potreb
no mehanizirati od strojnih mož
nosti in kaj le delno. Ka·kršne
koli ambicije povsem avtomatizi
rati žagi ne bi bile umestne. Vse
kakor je kapaciteta važen faktor 
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pri odločitvah o stopnji mehani
zacije. 

Druga pomembna odločitev pa 
je, da bomo začeli z moderni
zacijo po etapah. Ker je tr enut
no največ težav na hlodišču pri 
dovozu in sortiranju hlodovine v 
mesecih, ko je dovoz največji, bo 
verjetno prva faza rekonstrukcije 
zajela prav skladišče hlodovine. 
Prepričan sem, da bomo z re

alizacijo tako zastavljenih nalog 
problematiko primerne proizvod
nje na Brestu dokaj odpravili. Ta 
proizvodnja pa se ·bo tako IPO me
hanizaciji in organizaciji dela pri
bližala ostalim poslovnim enotam. 

D.Mazij 

Težave s prevozi 
Težave s prevozi pohištva od 

proizvajlcev - naših poslovnih 
enot- do kupcev, je precej. Bilo 
je že mnogo vroče krvi na ta ra
čun, pisanj-a, razpravljanja a o
stalo je še vedno pri starem. Na
vada je železna srajca in tako je 
tudi pri nas. 

Prva težava je po moji sodbi v 
tem, da pohištvo odpravljamo ne
enakomerno. Pride dan, ko ko
merciala naroči le dva ali tri ka
mione, prOtti koncu meseca pa tu
di trideset kamionov za en dan. 

Kot pa vemo, ima Brest sedem 
kamioonov. Dva s·ta s prikolico, 
pet pa jih je brez nje. Ce bi bila 
odprema enakomerna, bi bili na
ši karnioni precej boljše izkoriš
čeni, 'kot so sedaj. V dneh, ko ni 
odpreme, ne vem, kam z njimi, 
ko pa je potreba po k.amionih 
večja, pa kličem po telefonu na 
vse . strani po vsej Sloveniji, da 
dob1m kamione in zadovoljim 
prodajne referente. 

Glede na to, da sedaj izgubi šo
fer za nakladanje kamiona vča
sih po pet ali šest ur, bi bilo zelo 
dobro in lepo, če bi pohištvo, ki 
ga delamo v kooperaciji v dveh 
ali treh poslovnih enotah, že prej 
s.kom.pletirali v nekem central
nem skladišču. Tako da bi celo 
dnevno sobo a.Ui jedilnico nakla
dali na enem mestu, ne pa tako 
kot sedaj, ko je treba včasih s 
kamionom v Tovarno pohištva 
Martinjak samo po štiri stole. 
Tako bi se izognili veliki zamu
di časa, pa .tudi stroškom pri pre
vozu za posamezne dele pohištva. 
če bi bil za centralno skladišče 
določen prostor komerciala in 
skladiščnik pa na pravem mestu, 
bi lahko dopoldne pripravili bla
go, ki bi ga popoldne naložili na 
kamione. Tako bi se izognili u
prav.ičenemu razburjanju šofer
jev ter negodov:anju skladiščnih 
delavcev v odpremi. 

Brestov prevozni park ob skladišču gotovih izdelkov 
Tovarne pohištva Cerknica 

Kamiona s prikolico največkrat 
vozita med Cerknico in Reko. v 
glavnem prevažata glasbene o
marice za izvoz v Združene drža
ve Amerike. Ostali kamioni vo
zijo pohištvo po vsej Jugoslaviji. 
Upora·bljamo tudi v<>zila privat
nikov, vendar za krajše razdalje, 
prav tako tudi ostala prevozniška 
podjetja, koli·kor pač zmorejo. 

Druga težava je z nakladanjem 
pohištva iz različnih skladišč, ki 
so rastresena po vsej Cerkniški 
in Loški 'doli.!ni. Navadno je treba 
kamion nakladati v popoldan
skem ali večernem času. To je \' 
'l'ovarni pohištva Cerknica in 
Martinjak 1lahko, ker delata v od
premi dve .izmeni, n i pa ·lahko, če 
je treba naložiti še pohištvo v 
Tovarni pohištva Stari trg (Ga
ber), kjer dela le ena ·izmena, ki 
konča delo ob štirinajstih. Tedaj 

· mora šofer zvečer naložiti v prvih 
dveh tovarnah, počakati m ora 
naslednji dan in ob šestih zjutraj 
nakladati še v Tovarni opohištva 
Stari trg. Sele potem gre lahko 
na pot - to pa se lahko zavleče 
tja do desetih ali enajstih, na
mesto da bi šofer odpelj.al ob treh 
ali štirih zjutraj. Jutranji čas naj 
bi torej šoferji upora-bili za vož
njo ne pa za nakladanje. Nujno 
pa bi bilo treba tudi v Tovarni 
pohištva Stari trg uvesti popol
dansko izmeno v odpremi pohišt
va. 

šofe~. n_aj bi šel na pot spočit, 
ne pa z1vcno utrujen in razburjen 
- kar se sedaj večkrat dogaja. 
Na prepolnih cestah potrebuje 
zbran-ost in dobro počutje. 

M. Meden 

- O-

z dvignjenim palcem na pot 
V~j.eni .smo . že avtostoparjev, 

bod1s1 tak1h ah drugačnih. V za
četku avgusta so se trije j·amarji 
z avtostopom 'Odpravili na Polj
~ko, da bi raziskali najglobljo 
Jamo v Srednji Evropi - svetov
no znano SNE2NO JAMO v ka
teri je višinska razlika m~d naj
višjo in najnižjo točko 880 m. 

Vodja odprave v poljske Tatre 
je Zoran Trošt, ki je naš štipen
dist. Ostala dva jamarja pa sta 
Branko Bombač z Rakeka in Ja
nez Cimerman-Cimi iz Jama rske
ga kluba Logatec. 

Jamarji mislijo ostati na Polj
skem do konca avgusta, saj bo
do za sam spust v jamo potrebo
vali lkar teden dni. V akciji bo 
sodelovalo tudi več jamarjev iz 
pobratenega kluba GLIWICE na 
Foljskem. 

Trije popotniki so nabiti s kon
dicijo, obložen! z nahrbtniki, ma
lo manj pa seveda z denarjem. 

O odpravi v tuje podzemlje 
bomo še poročali v nasleqnjih 
številkah. 
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Delovna konferenca 
cerkniških borcev 

Letne delovne konference Zve
ze združenj borcev NOV občine 
Cerknica, .ki je bila 20. julija 1971, 
se je udeležilo okoli 40 delegatov 
iz krajevnih organizacij in gostov. 
Iz predsednikovega poročila je bi
lo vi-deti, da se je dejavnost 
organizacije Zveze borcev v pre
teklem letu odvijala kolektivno, 
preko sej občinskega odbora, 
predsedstva, plenumov, komisij, 
upravnega odbora sklada za reše
vanja stanovanjskih zadev borcev 
in s posvetovanji s predsedniki 
krajevnih organizacij. 
Občinski odbor Zveze združenj 

borcev NOV je v glavnem raz
pravljal o politični situaciji v 
svetu, o vlogi organizacije Zveze 
borcev pri tem, o delu krajevnih 
organizacij, programu dela odbo
ra, predsedstva in komisij, vse
splošnem ljudskem odporu, o sta
nju gospodarstva v občini, zbira
nju podatkov za ZBORNIK NOB, 
proslavah in rednih letnih konfe
rencah krajevnih organizacij. 
Predsedstvo občinskega odbora se 
je sestalo trikrat in obravnavalo 
problematiko borcev, zaposlenih 

Letošnje poletje je preplavilo 
skoraj vse jugoslovanske kraje z 
množic{) doma.čih in tujih turi
stov, zato ni čudno, če v čedaJj_e 
večjem številu prihajajo tudi v 
naše malo mesto, njegova pred
mestja in okolico. Predvsem bi 
radi videli čudežno Cerkniško je
zero, vendar - joj, kako so ne
razgledani! - potem začudeno 
sprašujejo: >>Kje pa je voda? Kje 
je jezero, o katerem tolik{) piše
jo?<< Lahko jim je razložiti, da je 
to takšen in takšen naravni po
jav, da je edinstvenost jezera v 
•tem, da ga ni, dosti teže pa je 
razložiti, ko sprašujejo - joj, 
-kako so naivni! - kje v našem 
malem mestu najti primeren go 
stinski lokal, ki bi zadovoljil za
hteve vsaj podpoprečnega turista. 
To pač ni naravni poj av! 

-o-

že večkrat smo v našem časo
pisu natančno zapisali, kje so naj-

v delovnih organizacijah, krediti
ranje stanovanj borcem, o prizna
valninah, o popisu aktivistov NOV 
in kmetov in borcev, kar je še 
vedno pereče ln nerešeno vpra
šanje, t er o občinskem proračunu. 

Na zadnji redni letni seji kon
ference Zveze združenj borcev 
NOV občine Cerknica je bilo 
mnogo razprav ·Okrog nerešenega 
stanovanjskega vprašanja borcev 
v občini. To vprašanje se je zelo 
počasi reševalo. Sele ko je repub
liška skupščina sprejela zakon za 
namensko zbiranje finančnih sred· 
stev za gradnjo in adaptacijo sta
novanj, se je stanje hitro popra
vilo. Upravni odbor sklada pri 
občinski skupščini je v tem ob
dobju razdelH 8.589.000.- dinarjev 
451 prosilcem. Poleg tega pa bo 
še 21 borcev dobilo stanovanje v 
blokih, ki jih sedaj gradijo. Na ta 
način bodo v glavnem rešeni sta
novanjski problemi borcev v 
cerkniški občini, nekateri, ki ni
so posebno pereči, pa se bodo re
ševali s finančnimi sredstvi, od 
posojil, ki jih bodo koristniki vra
čali. Občinski odbor Zveze zdru-

večja smetišča v srcu našega ma
lega mesta. Tokrat svečano ob
ljubljamo, da tega o posameznih 
smeti.ščrh nekaj časa ne bomo pi
sa:li, ker je v teh poletnih mese
cih, ko ni dežja in vetra (dobrih 
starih komunaJlnih delavcev), vse 
naše malo mesto nastlano s smet
mi, papirjem in odpad:ki, skra1Jka, 
je smetišče. 

- o -

Rekonstrukcija cerkniškega vo
dovoda traja že precej časa, tako 
da smo že skoraj pozabili nanjo. 
Da p a nam le ne bi ušla iz spo
mina, poskrbi vodovod sam, ki 
n am od časa do časa pokloni iz 
pip čisto rjav·o vodo, polno sm eti, 
peska in različnih živalic. Tako 
nam da lepo »vedeti na znanje«, 
da se v tej zadevi le nekaj gib
lje ... 

Lepo skrbimo za urejenost našega malega mesta. Slika brez 
komentarja 

ženj borcev NOV pa ima zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev 
še vedno težave pri zadovoljeva
nju potreb za priznavalnine in za 
pomoč pri šolanju otrok padlih, 
umrlih in še živetih borcev. 
Namreč sklad za bOTce pri ob

činski skupščini ima v ta namen 
::SoO.OOO.- dinarjev. Od te vsote 
prejema priznavaln~no 139 upra
vičencev od 100.- do 300.- dinar
jev. Poleg tega Je bilo razdelJenih 
!l9 enkratnih pnznavalnin, pomoc 
pri šolanju pa je prejemalo 68 
otrok. Poleg tega se s sklada kri
jejo tudi stroSki pogrebov, kli
matskega in topliškega zdravlje
nja, vzdrževanje spomenikov, do
tacija Muzeju v Ložu itd. Repub
liško priznavalnin-o prejema na 
podrOCJU cerkniške občine 17 ob
čanov. Vsekakor se bodo morali 
borci temeljito seznaniti z novim 
zakonom o priznavalninah. Prav 
gotovo so še upravičenci do re
publiške priznavalnine, pa je 
zaradi n epoznanja zakona ne 
prejemajo. 

Skrb za zaščito invaHdov, bor
cev in aktivistov ter svojcev pad
lih bo še nadalje delo tako občin
skega odbora kot krajevnih orga
nizacij. Borci želijo, da bi bili 
predpisi bolj natančni z enotnimi 
kriteriji, sredstva pa stalna. Vpra
šanje pokojnin je zelo pereče, zla
sti še za tiste, ·ki so odšli v pokoj 
pred letom 1965. Ti upokojenci še 
·kar naprej plačujejo akumulacijo, 
kakor tedaj, ko so bili aktivni z 
nizkimi osebnimi dohodki. Občas
ne valorizacije sedanjih in prej
šnjih pokojnin so še vedno take, 
da ne dosegajo podražitve življenj
skih stroškov, kaj šele, da bi bile 
usklajene z današnj-imi pokojni. 
nami. Zato so se borci zavzeli za 
čimprejšnjo ureditev pokojnin
skega sistema, ki ne bi po.znal 
razlik. Reševanje posebne delov
ne dobe iz NOB gre prepočasi. 

Nekateri člani imajo vloženo vso 
potrebno dokumentacijo za pri
znanje posebne dobe tudi po pet 
let. Zato so obsojali primer, da 
je -borka prej umrla, kot je imela 
rešeno posebno delovno dobo. Tak 
primer se je zgodil pred kratkim 
v Starem trgu. 

Na kraju del ovne konference pa 
so delegati kritično ocenili raz
ne nepravilnosti, ki se pojavljajo 
v gospodarstvu, predvsem kar za
deva uvoz, nelikvidnost gospo
darstva, nepokrite investicije, na
raščanje cen, ter obsodili nekatere 
posam eznike, k i bogatijo na ra
čun naše družbe. Zato so podprli 
stališča in sklepe 18. seje ZKJ in 
sklepe kongresa samoupravljav
cev v Sarajevu. 

S. Berglez 

Asfaltiranje proti 
Dolenjem jezeru . 

Te dni končujejo z asfaltira
njem ceste na Dolenje Jezero. 
Cesta je tlepa in dovolj široka, le 
bankine bo treba še urediti in u
t vdi·ti. Končno se bodo turisti 
vendarle lahko peljali do jezera 
po udobni cesti. Skoda je le, da 
ni asfaltirana prav do Rešeta. 
Vsekakor bo treba sedaj od kon
ca asfalta makadam bolj vzdrže
vati kot doslej, saj bi bilo škoda, 
če bi bil ·turist zaradi preosta.lega 
dela ceste slabe volje. 

Asfaltiranje te ces te prav go
tovo pomeni lep n apredek. Pri 
tem je treba pohvaliti prizadeva
nje krajevne skupnosti, saj je bi
Lo treba v eliko n apor-ov, da je do 
asfaltiranja sploh prišlo. Potreb
no je bilo zbrati sredstva, zain
teresirati ostale dejavnike, uredi
ti s posameznimi posestniki zem 
lji.šč in podobno. Nedvomno smo 
na cerkniškem podr-očju zaradi 
aktivnega dela krajevne skupno
sti v zadnjih letih v komunalnem 
pogledu precej napredovali. 

J. KLANCAR 

BRESTOV OBZORNIK 

Delo pri rekonstrukciji cerkniškega vodovoda kljub težavam 
vendarle napredujejo 

Razvoj turizma 
zahteva dobre ceste 

Cerkniška dolina je sicer zazl
vela v industrijskem pogledu, še 
vedno pa zaostajamo na ostalih 
področjih. 

Mislim, da je osnovno, da po
leg vode in elektrike zagotovimo 
vsem prebivalcem dobre ceste, 
zlasti po vaseh, ki se zaradi na
raščajoče motorizacije kopajo v 
prahu. 

Te probleme srečujemo tako v 
Cerknici, kot na Dolenjem Je
zeru, v Dolenji vasi in otoku. 
Krajevna skupnost Cerknica se 
tr-udi, da bi rešila te probleme, 
toda vseh hkrati ne more. Letos 
poteka ena glavnih akcij, to je 
rekonstrukcija cest iz centra pro
ti Dolenjemu Jezeru. Ta bo pote
kala po obstoječi cesti do Skuko
ve hiše, nato v ·ravni črti do po
kopališča in proti Jezeru do kon
ca vasi. 

Cesta bo široka pet metrov, na 
vsaki strani pa bo še 50 cm banki-

Skoda je, da n ismo mogli prej 
dobiti kredita, k er poteka rekon
strukcija ravno sredi turistične 
sezone, ko je veliko prometa. 

Potrebno bi ·bilo organizirati še 
več takih akcij. Na cerkniškem 
področju je nujno urediti še ceste 
po Dolenji vasi, v Cerknici pa pri
ključke v Videm, Kamna gorico, 
v naselje pod Slivnica itd. Ome
niti moram, da je nujna načrtna 
ureditev ceste od Dolenjega Jeze
ra proti Otoku, saj nam ta ni 
ravno v ponos. Tako mislijo tudi 
turisti, domači in tuji. 

Vprašam odgovorne, čigava je 
ta cesta? Je občinska ali Gozdne
ga gospodarstva? Ce ni ·od n iko
gar, naj se imenovana sporazu
meta in odločita, kdo jo bo 
vzdrževal. 

Razumem, da so občinska sred
stva skromna, ne morem pa ra
zumeti, da kažemo tak malomaren 
odnos do vloženih sredstev. Tudi 

Zadnja dela. na. cesti proti Dolen;em jezeru 

ne. Proti pokopališču bo poleg ce
ste še ~·!!lesna zelenica in peš pot 
tako, da bo na tem predelu ši- · 
rina kar 9 metrov. Tudi krajevna 
skupnost Begunje je prizadevna 
in je letos rekonstruirala cesto 
skozi vas, do Cerknice pa jo bo 
uredilo Cestno podjetje Ljubljana. 
Za -obe Krajevni skupnosti je to 
velika pridobitev. In od kod sred
stva? 

Cesto na Dolenje J ezero f inan
cira Krajevna skupnost Cerknica. 
Stala bo okoli 63 milijonov S din. 
Krajevna skupnost Begun je bo 
odš tela za cesto skozi Begunje 60 
milijonov S din. Za cesto od 
Begunj pa je zagotovil sredst va 
republiški sklad. 

odnos Gozdnega gospodarstva Po
stojna do te ceste bi bil lahko 
drugačen. 

Na več področjih •imamo vpad
nice, ki peljejo v gozdove do 
gozdnih cest, ki so lepo vzdrže
vane. Vpadnice so občinske in so 
preobremenjene. Za te ni dovolj 
sr edstev in zakaj ne bi Gozdno 
gospodars tvo dodelila del teh 
sr edstev za vzdrževanje. Iz go
zdov na našem območju večaj o le
pe vsote denarja; veliko lesa je 
bilo prepeljanega ravno po t eh 
cestah, zato zaslužijo malo več 
pozornosti. Problemov je veHko, 
lahko bi jih vsaj delno rešili, če 
b i bilo več razumevan ja in vse
kaoko>r več dobre volje. A. Hrblan 
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K BRESTOV OBZORNIK 

Načrti ·ribiške družine 
Ribiška -družina v Cerknici iz 

leta v leto povečuje svojo dejav
nost. V zadnjih nekaj letih je iz
peljala vrsto a-kcij, saj je obnovi
la ali na novo zgradila precej je
zov, za katerimi se kljub suši za
držuje toliiko vode, da nekaj rib
Jega življa preživi. Tako smo na 
primer obnovili jez v Rešetu. Ce 
nam muhasti kraški svet ne bi 
zagodel, bi v Rešetu ostalo toliko 
vode, da bi je bilo dovolj za ribe 
m še za ostale namene. Da bi 
vseeno zadržali vsaj toliko vode, 

lahko uporabljali lastniki gozdov 
in ostalih zaemljišč, saj jim bo 
vožnja olajšana. 

Družina si Je zastavi~a nalogo, 
da za vsako ceno obdrži vodo ia 
jezom v Rešetu. Zato smo se od
ločili, da speljemo vodo iz Retja 
po Sudanki v Stržen za Gorico. 
Požtralnik Sitarico bomo izolira1i 
s pregrado - jezom , tako da bo 
voda stala v Strženu in pri dolo
čeni višini odtekala po strugi v 
Rešeto. Da bodo poti prevozne, 
bomo na teh mestih položili be-

z razstave ribiških pripomočkov, ki je bila med mednarodnim 
mladinskim taborom v Cerknici 

da bi se ohranil podmladek, smo 
se odločili, da bomo v Rešetu po 
strugi napravili vrsto jezov, med 
katerimi bo prav gotovo ostalo 
toliko vode, da jo bo za ribji ži
velj dovolj. Delo nam je prepre
čilo slabo vreme, letos pa smo 
našli drugo rešitev. 

Obnovili smo jez v Retju. Za 
jezom se zadržuje toliko vode, da 
bo v nekaj letih rib na pretek. 
Prav ta-ko smo obnovili jez v 
strugi pod Brkinovim lazam. Tam 
smo napravili tudi pot, ki jo bodo 

tonske cev1 m napravili nasipe 
iz drobinja. 

V prihodnjem letu bi z deli na
daljevali. Predvsem nameravamo 
napraviti jez p red Veliko Ponik
vijo. Jez sicer že je, je pa pre
majhen, zato ga bomo povišali in 
skopali novo strugo od Velike 
Ponikve v prvi ovinek struge od 
Male Ponikve navzdol. 

S temi deli bi tok vode toUko 
preusmerili, da bi dotekala v Re
šeto. Imeli bi stalno vodo po stru
gi, skratka, za-držali bi toliko vo-

Po poti slovenske 
delegacije v JAJCE 
Srečanje s kraji. in ljudmi, ki 

jih ne poznaš, je vedno prijetno 
in zanimiv<>. Posebno še za mla
dega, živl jenja iščočega človeka, 
pomeni takšno srečanje nepre
cenljivo v.rednost v iskanju last
nega idola, kadar se napoti po 
poteh, ki so -bile v boju malega 
slovenskega naroda za sv·ojo ne
odvisnost i n sv-obodo .tako po
membne in odločilne. Vsi tisti, ·ki 
danes opisujejo narodnoosvobo
dilni ·boj kot že davno dotrajano 
preteklost, so v zmoti oziroma 
premalo cenijo svobodo, za kate
ro je bilo potrebno toliko žrtev, 
junaštev in odpavedovanja. Tudi 
pred mladega človeka, ki se od
pravi po poti s lovenske delegaci
je na II. zasedanje AVNOJ, stopa 
to vprašanje živo na plan. Zulji, 
utrujenost, vročina in mraz, s ·ka
terimi se sreča mlad človek na 
p<Jti v rojstni kraj nove Jugosla
vije Jajce, so veren dokaz, da 
mladina še vedno živi z naš-o re
volucijo. In ~o mlad človek temu 
doda še boje z okupatorjem, po
tem spozna, kakšne žrtve so bile 
potrebne za pridobitev svobode, 
ki jo tako brezkrbno uživa. 

Iz popotnega dnevnika 
Cetrtek, 22. julij 1971- Crnomelj 

Mladinke, mlad inci in vojaki iz 
raznih ·krajev Slovenije smo pri
potovali v Lokve pri Crnomlju. 
Zbirali smo se pri spomeniku 
F.ranca Rozmana-Staneta; zbor
no mesto pa je bilo pri seniku 
Orahko.ve domačije. Civilno ob
leko smo zamenjali z rjavimi hla
čami ·in svetlosivimi srajcami, z 
znalrom Zveze m ladine Slovenije 
i:n z oznaik-o »AVNOJ 71«. Tako 
uniformirani smo odšli na prire
ditveni prostor osrednje proslave 
ob tr-ideSeti obletnici vstaje slo
venskega naroda. Udeleženci po 

poteh slovenske -delegacije na II. 
zasedanje AVNOJ smo popo1dne 
preživeli prosti čas na p?:iredit
venem prostoru med udeleženci 
proslave iz vse S lovenije. Stab 
.brigade se je prvič sestal popold
ne ob 14. uri .in komandant Ro
bert Bobanec je opravil prvo de
litev dela znotraj br-igade, med 
drugim je tudi imenoval koman
dirje čet. Po sestanku štaba je 
prišel v štab n-a krajši obisk tudi 
Franc PopM:, ·ki se je vračal s pro
slave. Pogova·rjal se ·je z udele
ženci pohoda. V pogovoru s ko
misarjem brigade Stanet·om Skra
barjem, ki ga je povabH na zbor
no mesto, se je zanimal za pot, 
sestav udeležencev, bil pa ·je se
znanjen tudi z ustanovitvijo 'llkti
va Zveze komunisbav v brigadi 
med pohodom. Tovariš Popit je 
pozdravil p obudo o sprejemanju 
novih članov v Zve2JO komuni
stov, ki bodo sprejeti v Jajcu in 
ob tej priložnosti dejal: 

>>Ce bom le mogel, pridem o
sebno čestitat novim članom Zve
ze komunistov, sprejetim na tem 
vašem pohodu.« 

Zaželel nam je še srečno .pot in 
lepo vreme. 

Ob šestih smo odpotovali" v Vi
nico ob Kolpi, kjer smo se po 
sončnem zahodu prepustili miro
vanju v šotorih. 
Petek, 23. julij - Damelj 

"NA TEM MESTU JE SLO
VENSKA DELEGACIJA NA 
SVOJI POTI NA II. ZASEDA
NJE AVNOJ PRESTOPILA 
KOLPO. MLADINA SLOVENIJE 
OB 30. OBLETNICI OF.« 

To je besedilo spominske plo
šče, ki smo jo pritrdili na :Zagr
jev mlin pod V>asjo Damelj, ka
mor smo prispeli po dveurnem 
pohdu iz Vinice. Medtem ko smo 
hodili, je naš svetovalec za zgo-

de, da bi ribji živelj lahko pre
živel. 

Pri vsem tem pa bi rad pouda
r.ill, da bi ribiči želeli več sodelo·
vanja in pobud od vaščanov. 

Nekaj sredstev imamo, poleg 
tega pa veliko volje, do dela za 
skupne koristi. Ribiči ·kljub temu, 
da o njih govorijo marsikaj, nis
mo individualisti, ampak imamo 
mnogo smisl a za skupnost. Zato 
bi bila vsaka pobuda vaških od-
b orov zelo korisna. · 

T. KEBE 

Reševanje rib 
• na Jezeru 

Kakor vsako leto, nas je tudi 
letošnje doletela enaka usoda. 
Voda je odtekla. Za razliko od 
prejšnjih let pa presihanje le 
!kasni za dobrih šest tednov. Do
sedanji posegi, s katerimi bi že
leli zadržati vodo, niso tolikšni, 
da bi prebrodili poletno sušo. Z 
zapiranjem Most, Kamnov, Svinj
ske jame pa računamo, da se bo 
ta doba še podaljšala za kakšnih 
šest tednov. Tako bomo z delno 
zadržano vodo lahko dočakali je
sensko deževno obdobje in voda 
bo skoraj s talna. 

S tem sestavkom pa bi rad 
pravzaprav seznanil bralce s tem, 
kaj smo ribiči med presi:hanjem 
napravili. Obnovili smo okrog 
40.000 mladic. Od tega smo jih 
16.000 prodali drugi-m ribiš:kim 
družinam, ostale pa smo vložili 
v naše .rezervate. Poleg tega smo 
odlovili 350 kilogramov rakov, o
krog 1.200 kilogramov linjev (šla
njev), 500 kilogramov ščuk in več 
kot 1.000 kilogramov krapov. Ve
čino tega smo prodali, le ščuke in 
krape smo v ložili nazaj. Ribiči so 
za to delo opravili več kot 2.500 
delovnih ur. 

Organizacija odlova in reševa
nja je bila mnogo boljša kot 

dovino, podpolkovnik Janko Gre
gorič, pripeljaJ. na kraj slovesno
sti tudi nekdanje·aJrtrlviste - čol
narje. Med njimi sta bi.la tudi 
Franc Šabelj in Franc 2agar. Na 
to slovesnost so prišli tudi pi·o
nirji iz osnovne šole v Vinici, ka
terim smo izročili s pominsko ·plo
ščo v varstvo. Po slovesnosti in 
·krajšem počitku smo se prepelja
li s čolni čez Kolpo. Veslal je šti
riinšestdeset letni Franc Sabelj, 
ki je pred osemindvajsetimi leti 
prepeljal sl<>vensko delegacijo 
čez Kolpo. Tega moža, ki zdaj 
živi z ženo in najmlajšo hčerko, 
smo zaprosili za ~razgovor. 

»Pripeljali ste nas čez K<>lpo; 
ka-kšni -so vaši občutki?« 

»Kljub letom sem še pri moči. 
Ponosen sem, kot sem bil tak!rat, 
ko sem prepeljaval delegal!;e 2la 
II. zasedanje AVNOJ. Poznal sem 
jih ·in vedel sem, kam gredo in 
zakaj; bil sem namreč delegat na 
Kočev-skem zboru.« 

»Ka;ko zdaj živite v tem kraju?« 
»Imam petnajst hektaTov zem

lje. Od tega je orne komaj dober 
hekta!r. Obdelujem jo z ženo in 
najmlajšo hčerko. šest otrok r 
je šlo po svetu. Sin se je pred 
kratkim vrnil iz Svedske. J e :kro
jač in pravi, da si bo •blizu doma 
poiskal delo. Naj se pohvalim da 
imam 120 din priznavalnine.<< 

prejšnja: leta.Večina članov se je 
disciplinirano odzvala pozivu, le 
zelo redki so bili zadržani. 

Kljub priza!devanju pa nam je 
vsako leto - in tako je bilo tudi 
letos - določeno število ribjega 
življa poginilo. Zaradi razsežno-
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sti jezera je nemogoče, da bi vse 
.rešili, kljub ogromnim napmom, 
Id ' ji:h član~tv.o prispeva. 

·Prav zato si prizadevamo ob
držati čimveč vode, da do takih 
katastrof ne bi več prihajalo. 

T. KEBE 

Letos je Cerkniško jezero kljub pletni suši usahnilo šele v avgustu. 
Najprej se je spet izprazniJo Rešeto 

Ker nas je moral osemkrat pre
peljati čez Kolpo, smo .ga povpra
šali, koliko smo dolžni. 

"Ni me treba žaliti. Tudi dele
gate sem prepeljal zastonj. To 
sem storil •tudi za vas, saj je to 
navsezadnje tudi moja dolžnost,« 
je dejal ob slovesu. 

Ko smo prišli v Veliki Jadrč
hodili smo po stez;ah skozi b re
zove gozdičke z visoko praprot
jo - smo se ustavili prav pred 
hišo, v klateri so med narodno
osv<>bodilnim bojem prespali par
tizani. Ta:m sta se nam dva pio
nirja ponudila za vodiča in nas 
spremljala do studenca Okrug-

-
ljak. Vsa sreča, da smo v tem 
kraju imeli da:ljši počitek, kajti 
vprašanje je, ·kako bi bil videti 
naš fotoreporter Marjan. •Precej 
je ·zaostal za kolono - menjal je 
namreč filme - in prisopihal za 
nami otovorjen z deset kilogra
mov <težk1m »fotoparkiom«, ki je 
v·reden 30 000 dinarjev. Proti ve
čeru smo prišli do predmestja 0 -
guf.ina, kjer smo se utaborili. Tam 
s ta nas obiskcrla nekdanja dele
gata z II. zasedanja AVNOJ Ja
ka Avšič in Josip Rus, ,ki sta o
budila nekaj spominov na tiste 
dni. Z njima je prišel tudi pred
sednik Republiške konference 
Zveze mladine Sl<>venije 2ivko 
Pregl. Kljub utrujenosti - hodili 

smo namreč dvanajst ur - je ve
Č":f minil v prijetnem razpolože
nJu. 

Sobota, 24. julij 

Sobotni dan nas je dokaj utru
dil in _nam. dar_ovai p?:ecej žuljev. 
~at_o Je bilo JUtranje oblaganje 
zulJev poseben obred. Na poti na 
?gulins~o železniško postajo nam 
Je bolečme v nogah .Iajšala parti
zanska pesem iz -našega kombija. 
Seveda smo bili na poti skozi me
sto svojevrstna atrakcija. 
. Nekako smo se stlačili v va~ 
m vsak trenutek pričakovali že 
~nani sunek. Seveda ne bi bile to 
Jugoslovanske železnice, če ne bi 
na odhod čakali pol ure. 

• Rudopolje - Pred nami je bi:Io 
se okoli petnajst kilome!mov. Hra
no smo že -razdelili in ču1:arice so 
bi.le polne. Pot skozi čudovit gozd 
z mogočnimi smrekami je močno 
spominjala na naše pohorske it' 
roš~e gozdove. Na križFšču, kjer 
se Je gozdna pot združila z a·sfalt
no cesto, smo ustanovili pevski 
zbor. Kaj bo iz njega, še ·ne ve
mo. Kvinotet, sekstet, oktet aH še 
kaj več, kdo ve? Glasove moramo 
še uskla-diti. Pet -kilometrov as
falta, ki nas je ča·kal, 111am ni 
vzbujal prav prijetnih misli. 2e 
vnaJprej smo vedeli za ~rezultat. 
Ka:kšen je bil, bi najlaže povedal 
zdravnik, ki je več kot dve uri 
ordiniral ob pomoči simpatične 
sestre (njegove soproge) in zdra
v il ožuljene ooge. '.Dabor smo po
stavili nekaj metrov st ran od ta·b
le v Plitvičkem Ljeskovcu, ki na
zorno kaže, da je tu taboa-enje 
prepovedano, vendar smo to te
žavo z odgovornimi "it;ovariši kma
lu r ešili. Iz kotJ.a je že prav pri
jetno dišalo, ko se je iz bližnje 
gostilne (Sloovenci ne bi bili Slo
venci) vrnila skupina udeležencev 
pohoda in iz osveženih grl je za
mila mogočna partizanska pesem. 
Po večerji se je petje še nadalje
valo. Prav loa.hko smo ugotovili, 
da se je v teh nekaj dneh raven 
našega petja zelo dvignila in da v 
Jajcu ne bomo dela.U sramote na
ši lepi partizanski in domači 
p esmi. I. Najger 

.(N-adaljevanje pl1Lhodnjič) 

·- ----------·---------- ·-- ---
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Pomemben jubilej NK Rakek 
Gostovanje Olimpije na Rakeku 

Rakek : Olimpija 1 : 3 

V počastitev 45. obletnice delo
vanja nogometnega kluba Rakek 
je bila prijateljska nogometna 
tekma med NK Rakek in prvoli 
gašem Olimpijo iz Ljubljane. O
limpija je prispela na Rakek z 
najboljšimi močmi. Prišel je celo 
poškodovani Ameršek, ki pa je 
tekmo spremljal med gledalci. 

Gledalci so se zbirali že uro 
pred tekmo, da bi si od blizu o
gledali Oblaka, Popivodo in dru
ge igralce Olimpije. Ze sam zače
tek tekme je bil slavnosten. O
limpija je pričela v najmočnejši 
postavi: Sarap, Srbu, Rogic, Sa
matovic, Soškic, Klampfer, Ro
žič, Bečejac, Pejovic, Oblak, Po
pivoda. V drugem polčasu so ig
rali še Milevoj, Dekič, Glišic, Ka
pidžic, Golec in Skulj. Tako so 
na. igrišču Rakeka za.igrali vsi 
najboljši igralci Olimpije. 

Za Rakek so igrali: Urbas (Ko
dele), Oblak, Bauman, Udovič, 
Baraga, Benčina, Kopitar (Mišič), 
Furlani, Mlakar, Arko, Modic. 
Poleg njjp. sta igrala še Kovšca 
in Kušlan. 

Tekma je bila zelo zanimiva. 
Izredne poteze Oblaka in Popi
vode so navdušile gledalce. Ce
prav je Olimpija mnogo boljše 
moštvo, se je Rakek kar dO'bro 
upiral. Včasih je z nasprotnimi 

napadi celo nevarno ogrožal vra
ta Olimpije. 

Po koncu tekme je nastalo 
sla v je. Rakovčani so bili presreč
ni zaradi ugodnega izida, gledalci 
pa. zadovoljni z dobro igro in so 
takoj obkrožili igralce Olimpije. 

Po tekmi sem prosil nekaj ig
ralcev Olimpije, naj za naše bral
ce povedo svoje mnenje o tekmi. 

OBLAK: Rakek se je zelo u
spešno up·iral in ima nekaj dob
rih igralcev. Le igrišče je zelo 
slabo. 

POPIVODA: Rad pridem na 
Rakek in večkrat sem ga že o
biskal. Tekma je bila zelo dobra. 

SOSKIC: Cestitam slavljencu. 
Tekma je bila solidna in fair. 

GUGOLJ - trener Olimpije: 
Rakek je zelo trdno in izenačeno 
moštvo. Igra je bila dobra. 

ROGIC: Cestitam! Igrali ste 
fair in dobro. 

Vtisi so torej lepi. Olimpija bo 
še prišla na Rakek, saj je nale
tela na lep in prisrčen sprejem. 

Teden dni pozneje p a sta se v 
okviru proslavljanja srečali na 
Rakeku staro in mlado moštvo. 
Stari so zmagali z rezulta.tom 
3 : l. Po tekmi so v RakO'Vem 
Skocjanu podelili 60 plaket za
služnim članom in igralcem, ki so 
se borili za klub od njegove usta
novitve do sedaj. 

B. Mišič 

Tradicionalno 
gasilsko tekmovanje 

Naši gasilci so, ta'ko kot vsako 
leto, tudi letos sodelovali na ga
silskem tekmovanju za prehodni 
pokal podjetja BREST - MAR
LES- MEBLO- STOL in NO-, 
VOLES. Tokrat je bilo v S traži 
pri Novem mestu. Tekmovanje se 
je začelo z gasilsko parado in 
pozdravnimi na•govori, \končalo pa 
z razglasitvij-o rezultatov, po<;ie
litvijo priznanj najboljšim in 
skupnim kosilom. Prireditev tudi 
tokrat ni zgrešila cilja, ki. j~ pred
vsem v prijateljskem srečanju in 
izmenjavi izkušenj med gasilci 
petih v elikih slovenskih tovarn 
pohištva. 

Tekmovanje je obsegalo tri 
tekmovalne discipline. Pomerili so 
se v suhi izvedbi trodelnega na
pada, ki obsega vse priprave n a 
gasilsko posredovanje s pomočjo 
motorne brizgalne, v pol ag.anju 
gasilskega cevovoda na dolžini 
105 metrov in v gas·hlski štafeti 
9 X 50 metrov z ovirami. Vaje je 
bilo treba opraviti :kar na•jhitreje 
s kar najmanj napak. Vsaka se
kunda dela je štela za eno kazen
sko točko, vsaka napaka katere
gakoli tekmovalca v ekipi pa gle-

de na njeno težo od pet do tride
set točk. Sodili so republiški sod
nilki. iz Ljubljane in Novega me
sta v skladu s pravni, ki. veljajo 
za gasilska tekmovanja. Uspeh 
·posameznih moštev kaže nasled
nja Tazpredilnica: 

l. NOVOLES 
2. MEBLO 
3. STOL 
4. BREST 
5. MARLES 

kaz. točke 
210,7 
216,5 
222,0 
238,1 
253,0 

Prvo mesto in prehodni pokal 
so si tovej pri!borili tekmovalci iz 
Novega mesta. Tako je le-ta v 
petih leti!h že čewtič menjal last
nika. Brestovi ·gasilci so ga do
slej osvojili dv.akrat, vsi .drugi, 
razen teklnovalcev iz ·Marlesa, pa 
po enkrat. V trajno last ga bo 
dobila tista ekipa, ki ga bo ·osvo
j ila trikrat. To pa morda še ne 
bo t ako kmalu, saj s o ekipe :z:ara
di bližanja vrhunskim rezultatom 
močno izenačene. Zato o prvem 
mestu pogosto ne odločata samo 
znanje in spretnost, temveč tudi 
športna sreča. 

S tem tekmovallljem je bilo 

Naša tekiDovalna desetina gasilcev med trodelnim napadom 

hkrati zaključeno že 1peto' preiz
kušanje znanja v gasilskill vešči
na.h med gasilci omenjenih pod
jetij. To pomeni, da je vseh pet 
industrijskih gasilskih društev ta
ko tekmovanje tudi enkrat orga
n~iralo in da je v naslednjem 
letu zato spet vrsta na nas, ki 
smo s tem tekmovanjem pr.ičeli. 

V. ZNIDARSIC 

Filmi v septembru 
2. septembra ob 20. - francoaki 

film TETOVIRAN. Melodrama z 
Jeanom Gabinom v glavni vJogi. 

4. septembra ob 20. in 5. sep
tembra ob 16. - ameriški film 
SCHALAKO. Razgibana zgodba z 
Divjega zahoda. V glavni vlogi 
Sean Connery. 

5. septembra ob 20. - ameriški 
film ORLOVSKO GNEZDO. Na
pet film o akcijah ·ameriških ko
mandosov v Nemčiji. 

6. septembra ob 20. - ameriški 
fHm NOC BREZ PRIC. Izredno 
uspela in razgibana •krimina!Jika. 

9. septembra ob 20. - a.meriŠ!ki 
film SKRIVNOSTNA CEREMO
NIJA. Pretresljiva ps:iholookadra
ma. V glavni vlogi Elisabeth Tay
Ior. 

11. septembra ob 20. in 12. sep
tembra ob 16. - ameriški film 
SINOVI MUSKETIRJEV. Nepo
zabni film Dougloasa Firebanksa. 

12. setembra ob 20. - francoski 
film ZANDAR SE ZENI. Zopet se 
bomo do .solz nasmejali Louisu de 
Funesu. 

13. septembra ob 20. - ameriški 
film BOB, TED, CAROL IN ALI
CE. Duhovita komedija, v kateri 
pa izvemo tudi marsikaj resnega. 
V glavni vlogi Nathalie Wood. 

16. septembra ob 20. - ameriški 
film LADJA FAN'I10M .Film, v 
katerem vidimo smeh, ·solze in ce
ilo duhove. V glavni vlogi David 
Nieven. · 

18. septembra ob 20. - jugoslo
vanski film MOST. Film prikazuje 
napeto akcijo iz slavne zgQdovine 
narodnoosv·obodHnega boja. V 
glavni vlogi Bata Zivojinovic. 

19. septembra ·Ob 16. in 20. -
ameriški film UGANI KDO PRI
DE NA VECERJO. Film o rasni 
d1skrimi.Jnac.iji v Ameri!ki. V glav
ni vlogi Sidney Poetier. 

20. septembra ob 20. - ameriški 
film SKRIVNOST VATIKANSKE
GA ZAKLADA. Akcijska krimi
n.alka. V ~avni vlogi Klaus Kin
sky. 

23. septembra ob 20. - nemški 
film VITEZ BURIDAN. Pustolov
ski fi:lm. 

25. septembra ob 20. in 26. sep
tembra ob 16. - italijanski film 
DNEVI JEZE. Napeta kavboj-ka. 

26. septembra ob 20. - ameriški 
film MOZ, IMENO V AN KONJ. 
Film pri'kazuje težave belca, ki se 
je pr.idružiJ. lndijancem. 

27. septembra :ob 20. - ameriški 
film NAJBOW NORI 'DNEVI 
STANIA IN OLIA. Ze opo naslovu 
vemo, da nas bosta zabavala s tara 
in priljubljena komika. 

30. septembra ob 20. - franco 
ski film BAJ, BAJ BARBARA. 
Napeta kriminalka. 

BRESTOV OBZORNIK 

Reprezentant Bra.ne Oblak je med ljubitelji nogometa na Rakeku 
vzbudil največ pozornosti 

NOVA DEJAVNOST 
LJUDSKE TEHNII<E 

Delovanje organizacije Ljudske 
tehnike je bilo svoj čas zelo ak
tivno in to predvsem v tistih sek
cijah oziroma klubih, v katerih je 
delo člane pač najbolj zanimalo·. 
Aktivnost je bHa rezultat sploš
nih pogojev delovanja, predvsem 
pa rezultat dela dobrih organi
zatorjev in njihove zavzetosti za 
razvoj posamezne odgovornosti. 

Z odstopom al-i prenehanjem de
lovanja takih članov pa je obi
čajno zamrlo tudi delo celotne 
sekcije. 

V času, ko gre razvoj tehnike 
v svetu s tako naglico, bi se mo
r ala tehnična vzgoja prebivalstva, 
posebno pa še mla·dine, stopnje
vati. Udejstvovanje mladega člo
veka v kateri izmed dejavnosti 
Ljudske t ehnike v veliki meri 
vpli:va na njegovo odločitev, kak
šen poklic si bo v življenju iz
bral, posebno, če je v amaterski 
dejavnosti ter pri pouku tehnične 
vzgoje v šoli odkril delo, katerega 
bi želel poklicno opravljati. Saj 
prav v amaterizmu mlad človek 
lahko ugotovi posebnosti določe
nega dela, .tako njegove dobre, ka
kor tudi senčne strani. 

Z namenom, da se obnovi delo
vanje določene sekcije Ljudske 
t~ike na področju Loške doline, 
se Je formiral posebni iniciativni 
odbor, katerega naloga je bila pri
praviti vse potrebno za izvedbo 
ustanovnega občnega zbora ra
diokluba. Kaj je namen te dejav
nosti? Znano je, kako je važno v 
določenih situacijah hitro in za-

ZREBANJE NAGRADNE 
KRIZANKE 

Pasji dnevi, težja križanka 
malo rešitev, samo 20! Od tega le 
10 pravilnih. Vse so seveda na
grajene. Muhasti žreb je namenil 
nagrade: 
100 din 
Ferfila Br~tnislava, Cerknica, No-

tranjska 9 
20 din 
Zalar Branko, Martinjak 24 
Zalar Marija, Martinjak 24 
Tavželj Draga, Peši!enk 11, Cerk-

nica 
Zurga Ivan TP Martinjak 
Sež~tn Marina, Partizanska 19, 

Cerknica 
10 din 
Paternost Vesna, Peščenk 11, 

Cerknica · 
Ferfila Bronislava, Cerknica No-

tranjska 9 · 
Rudolf Mojca, Loško 2, Cerknica 

Nagrajencem čestitamo, nagrade 
pa bodo dobili v blagajni SKS. 

Brestov obzornik, glasilo kolek
tiva . Brest Cerknica. Odg~tvorni 
urednik Danil~t Mlinar. Urejnje 
nredniški odbor: Vojko Harmel, 
Jože Klančar, Janez Lavrenčič, 
Oanilo Mlinar. Dubrovka Pazič. 
Vinko Mahne, Franc Mulec, Miha 
Sepec, F ranc Strukelj, Dušan 
Trotovšek in Zdravko Zabuko
vec. Tiska železniška tiskarna, 

Ljubljana 

nesljivo vzpostaviti zvezo, pa naj 
bo to v domovini ali s tujino. 
Predvsem pride to v poštev ob 
raznih naravnih katastrofah ali 
večjih nesrečah. Posebno naj o,po
zorim na vlogo zveze v pogojih 
vseljudske obrambe v primeru 
vojne ali neposredne vojne ne
varnosti. Saj je prav od pravočas
ne zveze čestokrat odvisen rezul
tat akcije, kar je bilo v praksi že 
mnogokrat potrjeno. 

Sicer pa zahteva uspešno delo 
radioamaterja veliko truda, uče
nja in potrpežljivosti, naj bo to 
konstruktorja radijskih in teleko
munikacijskih naprav ali radiote
legrafista, ki se s svojimi kores.po
denti sporazumeva ·s pomočjo 
morsejeve abecede preko elektro
magnetnih valov. Za vsakega člo
veka, ki vsaj delno pozna to delo, 
je to svet zase z vsemi skrivnost
mi, uspehi, velikokrat pa tudi ra
zočaranji, kar pa vnetega amater
ja ne odvrne od dela, ampak ga 
spodbudi, da še z večjo vztraj
nostjo »vrta« k zastavljenemu 
cilju. 

Poslanstvo novoustanovljenega 
·naj lbi bilo povezovati rezervne 
radiotelegrafiste in ostale vojaške 
obveznike, katerih področje dela 
je bila radiozveza, da bi v okv-iru 
radiokluba obnavljali svoje stro
kovno znanje, posebno skrb pa 
naj bi posvetili šolski mladini, da 
se ji nudi osnovno znanje s po
dročja telekomunikacij in elektro
tehnike, da se ji vzbudi zanima
in veselje do konstruktorstva v 
radioamaterstvu in usposobi za 
delo :na amaterskih radijskih po
stajah. 

Dne l. julija t.l. je bil v Starem 
trgu ustanovni občni zbor, na ka
terem s o bili prisotni .predvsem 
vojaški obvezniki. Tedaj je bil 
sprejet statut radiokluba ter iz
voljeni vsi organi, ki jih za klub 
predpisuje sta'tut Zveze radioama
terjev Slovenije. 

Ustan ovnemu občnemu zboru 
sta prisostvovala tudi predstavni
·ka odseka za narodno obrambo 
Skupščine občne Cerknica. Po
zdravila sta zamisel za ustanovi
tev radiokluba ter izrazila moral
no podporo in zagotovitev, d.a bo 
navedeni organ v okviru svojih 
pristojnosti in možnosti nudil klu
bu pomoč, predvsem v ustrezni 
tehnični opremi ipd. To je prisot
ne zelo spodbudilo, saj je znano, 
kako draga je tovrs tna oprem':! in 
naprave. RADIOKLUB LOZ -
kot se bo imenoval - naj bi za
časno deloval v prostoru bivšega 
hotela »Jelen« v Pudobu, za kar 
je dala KOVINOPLASTIKA Lož 
kot lastnik stavbe že pristanek 
Po dograditvi nove šole pa bo u
pravni odbor radiokluba stopil v 
stik z vods tvom Osnovne šole 
Stari t rg in Krajevne skupnosti, 
da ·bi se preuredi! primeren pro
stor v sedanji šoli. 

Ne pričakujemo, da bo radio 
klub postal množična organizacija 
v okviru Ljudske tehnike, želimo 
pa, da bi se vanj vključilo čim 
več članov, posebno mladine, ter 
da bi s skupnim in složnim delom 
prispevali k njegovemu uspehu. 

F . Mlakar 


