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PRBlLQC;g ZJ~ IZDAJO NOVIH ZAKONOV 

S sprejetjem zakona o združenem delu (25. novembra leta 1976) 
so .se nak~ale pot;:~_be. tudi po sprejetju mnogih drugih spremi j i'· 
jo~ p;ed_pl~Ov. Z nj~ sk?šamo pomagati pri urejanju vsakdanjih 
- zJVIjenJSkih vprašanj, ki se pojavljajo v združen"m delu in za 
katere sodimo, da morajo biti na sedanji stopnji razvoja naše družbe 
enotno u rejena. že pred skupščinskimi počitnicami so bili sprejeti 
?Snut!ti ~eč .t~šnF.1 predpis<?v s pred!ogi za njihovo izdajo. O štirih 
IZDled nJih zehmo prispevati kratko mformacijo. 

ZAKON O DELO"C\!IH 
RAZMERJIH 

Ta zakon je gotno najbolj 
pričakovan, saj vemo, da po do
ločilu zakona o združenem delu 
najpozneje 31. decembra letos 
preneha veljavnost zveznemu za
komu o delovnih razmerjih. 

No>i republiški zakon bo kot 
celovit p redpis dokaj zaolu-ože
no urejaJ celotno področje de
lovnih razmerij. Po eni strani je 
to izraz izvirne republišlce za
konodaje, poleg tega pa mora 
podrobneje urediti tudi štiride
set zadev, ki mu jih izrecno na
laga zakon o združenem delu. 

Prostor ne dovoljuje natanč .. 
nega opisovanja novosti iz os
nutka zakona , nekatere, ki se 
najbolj vtisnejo v spomin, pa naj 
le omenimo: 

- C' edsebojne pravice, obvez
~rvsti i."'. odgovornosti pri delu 
določajo delavci s samoupravnim 
splošnim aktom, ki mora biti v 
skladu s samoupravnim spora
zumom o združevanju dela de
lavcev v temeljni organizaciji; 

~· 

- osnutek določa v posebnem 
členu okvir.no vsebino (področ· 
ja), ki naj bodo urejena s samo
upravnim S!;nrazumom o združe· 
vanju dela delavcev v temeljni 
organizaciji; 

- poudarjena in v določilih o 
nekaterih postopkovnih vpraša
njih je izrecno zapisana vloga 
sindikata na področju delovnih 
razmerij; 

- sistemizacija delovnih mest 
se je preimenovala v razvid (ka
talog) del in nalog z opisom nji· 
~ove _vsebine ter potrebnih znanj 
m sposobnosti delavcev, ki naj 
jih opravljajo; 

- osnutek dopušča možnost, 
da kandidat, ki sicer izpolnjuje 
vse pogoje objave oziroma raz
pisa ni izbran, nič pa se ne doti
ka razlogov za tako odločitev; 

- za sklenitev delovnega raz
merja ne zadostuje le izjava, da 
delavec spr ejema samoupravni 
sporazum o združitvi dela v te
meljno organizacijo, temveč da 
k temu sporazumu pristopa, da 
bo torej z drugimi delavci te-

Posnetek za slovo od letošnjega poletja in ptlčitniških dni 

brestov 
• 

lasilo delovne sku 

meljne organizacije združeval 
svoje delo; 

- posebna zaščita, Id so jo 
deležni mladi delavci oziroma de· 
lavke, se razširja tudi na sta· 
rejše delavce - v tem smislu, 
da ne smejo opravljati del ozi
roma nalog, Id lahko škodljivo in 
s povečano nevarnostjo vplivajo 
na njihovo zdravje; 

- nasploh naj po·sebna zaščita 
izvira iz. lastnosti posameznega 
delavca in manj iz splošno opre
deljenih kategorij delavcev; 

- nadzo.rstvo nad izvajanjem 
predpisov in samoupravnih splo
šnih aktov o delovnih razmerjih 
opravljajo občinski organi in
špekcije dela; 

- uvajajo. se določene omeji
tve glede sklepanja pogodb o 
delu. 

V predhodnih določbah je 
predvideno, da so delavci v te· 
meljni organizaciji dolžni uskl~
diti svoja delovna razmerja in 
samoupravne splošne akte z do
ločili zakona o delovnih razmer
jih najpozneje do 11. decembra 
1978. leta. 

ZAKON O REFERENDUMU IN 
O DRUGIH OBLIKAH 
OSEBNEGA IZJAVLJANJA 

Ta zakon bo nadomestil in. raz
širil dosedanji republiški zakon o 
r~ferendumu. Kot je iz samega 
naziva zakona razvidno, bo novi 
predpis dobrodošel povsod, kjer 
mora potekati odločanje na or· 

o 
ganiziran način. Predloženi os
nutek ureja poleg referenduma 
še: 

- zbore delavcev v organiza
cijah združenega dela, 

- zbor e delovnih ljudi in ob
čanov v krajevnih skupnostih, 

- druge načine osebnega iz
javljanja. 

Osnutek ureja omenjene zade
ve tako, da bodo odločitve lahko 
potekale ob uporabi zakonskih 
določil kljub morebitnim po· 
manjkljivostim v samoupravnih 
splošnih aktih, pušča pa odprt 
samoupravni prostor tudi po
sebnim pogojem in zahtevam. 

ZAKON O VOLITVAH IN 
ODPOKLICU ORGANOV UPRAV· 
UANJA IN O IMENOVANJU 
POSLOVODNIH ORGANOV 
V ORGANIZACIJAH 
ZDRUžENEGA DE LA 

Tudi ta zakon veliko pove že 
s svojim nazivom. Besedilo os
nutka izhaja iz ustave SR Slove
nije in pomeni formalno zakon
sko podlago za »pričetelt uresni
čevanja pravic delavcev v zdru
ženem delu«. V ta namen so ure
jena vprašanja o postopku voli
tev v najširšem smislu, torej o 
razpisu volitev, o volilnih komi
sijah in volilnih odborih, temelj
na določila o kandidiranju, o vse
bini lt andidatne liste in podobno. 

Sam postopek glasovanja je 
urejen le v tolikšni meri kot je 
potrebno, da se zagotovijo os
novne prvine volilne pravice in 
organiziranega glasovanja. 

Podrobnejša določila o kandi
diranju oziroma o glasovanju 
prepušča (nalaga) zakon pravi
lom socialistične zveze in sindi
kata oziroma san:oupravnim 
splošnim aktom organizacij zdru
ženega dela_ 

Za volitve organov v delovni 
organizaciji ozirom<>. v sestavlje
n'\ organizaciji se bodo na prime
ren način uporabljala določila, 
Id veljajo za volitve delavskega 
svet<>. v temeljni organizaciji. 

ZAKON O ORGANU SAMO
VPRA VNE DELAVSKE 
KONTROLE 

Ta zakon ima namen postaviti 
glavna normativna izhodišča za 
samoupravno ureditev· samo
upravne delavsl<:e kontrole . Ker 
gre pravzaprav za nov pojav in 
ker je dokaj pomemben, je os
nutek izdelan po načelu celovi
tosti. Zato in da: bi bila snov kar 
najbolj pregledna, je v mnogo
čem povzeto besedilo zakona o 
združenem delu. V osnutku so 
prikazane vse oblike samouprav
ne delavske kontrole, način daja
nja pobud za delo organa, pove
zava z drugimi organi nadzora 
in podobno. 

Posebej je določen tudi način 
volitev in odpoklica članov or
gana samoupravne delavske kon
trole in razlogi za odpoklic. 

Verjetno zaradi ovir in vp.ra
šanj, ki so se v preteklosti po
javila v praksi, bo zdaj zakon
sko u rejeno, da ima organ samo
upravne delavske kontrole pra
vico zahtevati od organov orga
nizacije oziroma skupnosti p.o
datke in poročila, pomembna za 
uresničevanje njegovih nalog kot 
tudi pravico vpogleda v vse li· 
s tine, ki so pomembne za nje· 
govo delo. 

Posebej velja opozoriti n a do· 
ločilo, po katerem je vsak član 
organa samoupravne delavske 
kontrole upravičen in dolžan da
jatj temu organu pobudo za raz
pravljanje o določeni pomanklji
vosti, ki jo je opazil. Tudi sicer 
so člani organa za svoje delo 
os~h,,o odr-ovorni delavcem, ki 
so jih izvolili. 

Vsekakor gre za štiri težko pri
čakovane zakone, ki bodo olaj
šali urejanje razmerij v združe
nem delu. Videti je, da bodo 
sprejeti pravočasno, vsekakor še 
pred koncem letošnjega leta. 

Z. Zabukovec 

porazom nove vrste 
Z zakonom o združenem delu je upeljan nov samoupravni splošni 

a!;:t in sicer »samoupravni sporazum o združevanju dela delavcev 
v temeljni organizaciji združenega dela«. Odkrito si moramo pri
znati, da še vedno iščemo ravno pravšnjo vsebino tega akta. Ne samo 
mi v BRESTU, temveč v celotni domovini. Politiki in teoretiki, ki 
se ukvarjajo s samoupravljanjem, so le nekaj poizkusov označili 
kot »primeme«, veči.na pa ni zadovoljila. 

Ker n as je čas že .pošteno sti-s
nil v kot in bomo morali široko 
r azpravljati in seveda sprejeti 
omenjeni akt tudi v nam delov
ni organizaciji, sk:ušajmo s tem 
člankom opozoriti na zadeve, ki 
so zdaj. že j asne ter na nekatera 
še nerešena vprašanja. 

Izhodišče za obravnavani akt 
je 336. člen zakona o z·druženern 
delu, ki se glasi : 

»Samoupravni sporazum o 
združevanju dela delavcev v te· 
meljni organizaciji vsebuje de
javnosti temeljne organizacije in 

(Nadaljevanje na 2. s trani) 
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Sporazum nove vrste 
(Nadaljevanje s l. strani) 

osnove za urejanje družbenoeko· 
nomskih odnosov delavcev v te· 
meljni organizaciji, zlasti pa: pri 
odločanju o sredstvih, razpore· 
janju dohodka in čistega dohod
ka, pri delitvi sredstev za oseb· 
ne dohodke in pri delov:nem raz. 
merju, kakor tudi razloge za 
združevanje dela in sredstev v 
delovno organizacijo in obvešča
nje delavcev.« 
V~dimo torej, da je ureditev 

dokaj preV'idna, saj nam nudi le 
široko in okvirno opredelitev. 

Podrobnejšo ureditev najdemo 
v osnutku republiškega zakona 
o delovnih r azmerjih, saj je v 
njem razširjeno pravkar zapisa
no določilo, poleg tega pa so v 
njem tudi nekatere določbe gle
de postopka in predvsem določbe 
o vključitvi sindikata v pripravo 
načrta tega sporazuma. 

V osnutku naJdemo glede vse
bine sporazuma n aslednja do
ločila: 

»Medsebojne pravice, obvezno
sti in odgovornosti pri delu do
ločajo delavci svobodno in ena
kopravno s samoupravnim sploš
nim aktom o delovnih razmer
jih v skladu s samoupravnim 
sporazumom o združevanju dela 
delavcev v temeljni organizaciji. 

Samoupravni splošni akt iz pr
vega odstavka tega člena mora 
biti v skladu z zakonom, z druž
benim dogovorom, s samouprav
nim sporazumom in s S'tatutom. 

S s amoupravnim sporazumom 
o združevanju dela delavcev v te
meljni organizaciji -se določa zla
sti: 

- dejavnost t emeljne organi
zacije; 

- poglavitne osnove za ureja
nje družbeno-ekonomskih odno
sov; 

- osnove za odločanje o sred
s tvih ter o pravicah, obvezno
stih in odgovornos~ih delavcev in 
njihovih organov pri Tazporeja
nju s temi sredstvi; 

- osnove samoupravnega pla· 
niranja; . 

- vire, osnove in načine pri
dobivanja dohodka, pri čemer 
določijo tudi osnove za ugotav
ljanje dela dohodka, doseženega 
iz minulega dela in za razpore
janje tega dela; 

- osnove za oblikovanje sred
stev za osebne dohodke in skup
no porabo; · 

- osnove za oblikovanje sr ed
stev za razvoj materialne osnorve 
dela temeljne organizacije; 

- bistvene osnove za deHtev 
sredstev za osebne dohodke, ki 
zagotavljajo uresničevanje načela 
delitve po delu; 

- razloge za združevanje dela 
in sredstev in družbeno-ekonom
ske smotre tega združevanja; 

- poglavitne osnove za ureja
nje d elovnih razmerij hkrati z 
določitvijo za delavce temeljne 
organizacije najznačilnejših de
lovnih obveznosti; 

- obveščanje delavcev; 
- osnove za urejanje družbe-

noekonomskih odnosov dela v cev 
v temeljni organizacij i po določ
bah prejšnjega o dstavka se do
ločajo na naravo dejavnosti te
meljne organizacije in iz nje iz· 
virajočih značilnosti in p osebno
sti.« 

Iz doslej zapisanega je razvid· 
no, da bo poslej samoupravni 
sporazum o združevanju dela de
lavcev v temeljni organizaciji te
meljni akt o osnovah za ureja
nje vseh odnosov, ki izvirajo iz 
združevanja dela in sredstev. žal 
se vzporedno pojavljajo kot ne· 
rešena vprašanja: zakaj ponav
ljanje .nekaterih določil kar. v treh 
ali celo več aktih; do kod naj se
gajo osnove in kaj je podrob
nejša obdelava teh osnov; zakaj 
zapisovati v ta sporazum zelo 
splošna določila, določila iz za
konov ali celo ustave in podob-
no. Z.Zabukovec 

BRESTOV OBZORNIK 

Gradnja novih proizvodnih prostorov za tapetništvo v Podskrajniku 

Nova organiziranost 
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 
V NOVEM SISTEMU EKONOMSKIH ODNOSOV 
S TUJINO 

Zakoni o ekonomskem poslovanju s tujino, ki bodo stopili v ve
ljavo l. januarja prihodnje leto prinašajo veliko novosti na področju 
zunanjetrgovinskega prometa. Razlogov, da je do spremembe pred
pisov prišlo, je več. Dosedanji sistem ekonomskih odnosov s tujino 
ni uspel ustrezno zajeti vseh nosilcev za razreševanje vprašanj pla· 
čilne, trgovinske in zunanjetrgovinske finančne likvidnosti Jugosla
vije. Dosedanji sistem je bil preveč distributivno usmerjen, tako da 
je breme vsega dela prepuščal zveznim upravnim organom. 

deracije velike naloge in je pred· 
vsem od tega organa odvisno de· 
lovanje novega sistema. 

Naj naštejem samo nekatere 
naloge: 

- Vzpodbujajo medsebojno do
hodkovno povezovanje temeljnih 
organizacij po vertikali od proiz· 
vajalcev surovin, prek proizvajal· 
cev polizdelkov do proizvajalcev 
končnih izdelkov in do izvoznih 
organizacij. 

- Vsklajujejo plan priliva in 
odliva deviz ter plan kreditnih 
odnosov s tujino. 

Uspehi • ID slabosti 
Novi sistem bistveno drugače 

in na novo opredeljuje položaj, 
vlogo in odgovornost združene
ga dela in republik. Funkcijo o 
razdeljevanju ustvarjenih deviz s 
prodajo blaga ali storitev v tuji
no bo novi zakon nalagal samo
upravnim interesnim skupno
stim. Ustanovitev samoupravnih 
interesnih skupnosti za ekonom
ske odnose s tujino je novost no
vega sistema. V njili organizacije 
združenega dela uveljavljajo in 
opravljajo svoje pravice in od
govornost v deviznem sistemu. 

- Zagotavljajo uresničevanje 
skupne devizne politike in spre· 
jetega načrta plačilne in devizne 
bilance republik in Jugoslavije. 

DELOVNI NAčRTI SINDIKATA V TOVARNI POHišTVA 
CERKNICA 

Ceprav smo že globoko v po
letnih mesecih, ni odveč, če ome
nimo, kakšen je letošnji delovni 
načrt sindikata v Tovarni pohi· 
štva Cerknica: 

- uresničevanje ustaWJ.ih dolo
čil in zak ona o združenem delu; 

- obravnavanje sindikalne li
ste in usklajevanj e sporazumov 
z internimi a'kti; 

- pregled uresničevanja dolo
čil samoupravnega sporazuma o 
razporejanju dohodka in delitvi 
sredstev za osebne dohodke; 

- oddih in ·preventivni oddih 
delavcev; 

- analiza delovnih pogojev za
poslenih in predlogi za njihovo 
izbolj šanje; 

- vzpodbujanje izumiteljstva, 
novatorstva in racionalizatorstva; 

- analiza bolniškega sta leža; 
- ocena delegatskega sistema 

in njegovega delovanja; 
- spremljanje izvajanja sred

njeročnega plana gospodarjenj a; 
- sodelovanje z delavsko kon

trolo; 
- razvijanje samoupravnih od

nosov v delovni organizaciji ter 
v drugih samoupravnih skupno
stih ; 

- Dan žena in druge svečano
sti v okviru temeljne organizaci
je. 

Prestopili smo že v drugo po
lovico leta in lahko ugotavljamo, 
da je bilo delo sindikata v pre-

Delo pri krtačnem kolutu v TLI Stari trg 

teklih mesecih kar zadovoljivo. 
Lahko bi bilo seveda boljše. Sin
dikalni poverjeniki še vedno ne 
opravljajo svojih nalog, ki so jim 
zaupane. Se vedno se premalo 
povezujejo s svojo sindikalno 
skupino. To pa je eden izmed 
bistvenih vzrokov, da še vedno 
ostajajo težave, ki jih mogoče ne 
bi bilo ali pa bi jih vsa j zmanj
šali. Seveda ne smemo pozabiti, 
da je delo sindikalnega poverje
nika težko. Toda če hočemo, da 
bi samoupravljanje resnično za. 
živelo in da bi bil sleherni dela· 
vec seznanjen z dogajanji v or
ganizaciji, je mogoča samo ta 
pot, to je samoupravl.ianje po 
delegatskem sis temu. Za ta s i
stem se morajo zavzemati vsi 
delavci, posebno pa sindikalni 
poverjenik i. 

Naj na koncu še dodam, da so 
v naši delovni skupnosti še ved
no ljudje, ki mislijo, da obsega 
delo sindikata ozimnico in izle
te, to pa je tudi vzrok, da je 
sindikalno delo težavno. 

Viko žnidaršič 

Samoupravne interesne skup
nosti za ekonomske odnose s tu
jino ustanavljajo v vseh republi
kah in v obeh pokrajinah. V te 
samoupravne interesne skupno· 
sti s sedežem na ozemlju repub
like se včlanjajo vse organizacije 
združenega dela, ki kakorkoli 
ustvarjajo devizna sredstva in ki 
t a devizna sredstva trošijo za po
trebe svojega razvoja. Samo
upravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino bo 
tudi v zveznem merilu. člani te 
interesne skupnosti so republiške 
samoupravne interesne skupno
sti, ki se včlanjajo prek delegat
skega sistema v zvezno interesno 
skupnost. Samoupravne interes
ne skupnosti prevzemajo od fe-

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA VOLITVE V SKUPščiNE 
DRUžBENOPOLITičNIH IN SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTI IN SAMOUPRAVNIH ORGANOV V DELOVNIH OR· 
GANIZACIJAH V PRIHODNJEM LETU. 

PPiprave na volitve, ki so na 
vsaka štiri le ta, potekajo tako, da 
vsi nosilci volilnih priprav 
spremljajo ~n evidentir ajo tiste 
delovne ljudi in občane, ki so 
se s svojim delom v vsakdanjem 
življenju in delovanju uveljavHi 
in pridobili družbeni u gled. 

V Tovarni lesnih i?Jdelkov Stari 
trg je komisija, sestavljena -iz 
člamov sindikata, Zveze socia li
stične m~adine, Zveze komuni· 
s tov, delegata -s-kupščinskega zbo· 
ra in predsednika zbora delav
cev, pregledala in ugotovila vse 
možne kandidate, ki iz vrst de
lavcev, zaposlenih v naši temeljni 

organizaciji, do sedaj še niso bili 
evidentirani. 

Evidentiranje možnega kandi· 
data pomeni u gotoviti, ali je 
posameznik primeren za to, da 
bo opravljal ·n eko ·družbeno 
funkcijo. Pobudo za evidentira
nje pa lahko da vsak posamez
nik v okviru temeljne organiza
cije, Krajevne skupnosti, druž
benopolitičnih organizacij, samo
upravnih organov in tako na
prej. Skrb za prihodnjo krepitev 
delegatskega sistema obsega tudi 
spremljanje težav in pomanjklji
vosti , ki so se pokazale pri dooe-
danjem delu. M. Sepec 

- S samoupravnirn sporazu· 
moro določajo način in postopek 
za opravljanje dogovorjenega ob· 
sega uvoza blaga in storitev ter 
odliva deviz. 

- Določajo s samoupravnim 
sporazumom kriterije in posto
pek zadolževanja v tujini oziro· 
ma deviznega kreditiranja izvoza 
blaga. 

Tako se z ustanovitvijo samo
upravnih interesnih skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino 
v republikah in pokrajinah ter 
interesne skupnosti Jugoslavije 
prenaša na združeno delo vrsta 
dejavnosti, ki so jih do sedaj 
opravJjali drlavni organi. Delo, 
ki ga sedaj opravlja komisija za 
razporejanje uvoza opreme pre· 
ide v prihodnje na samoupravne 
interesne skupnosti, na samo
upravno dogovarjanje članov v 
okviru te skupnosti. Tudi predpi· 
se, ki sedaj omejujejo razpolaga
nje z devizami, na primer odlok 
o retencijski kvoti, odlok o deviz
nem delu amortizacije, odlok o 
globalni devizni kvoti, bo v pri· 
hodnje urejala skupnost repub· 
lik in pokrajin na podlagi enot· 
nih kriterijev, ki jih določa inte
resna skupnost Jugoslavije. 

Novi sistem ekonomskih odno
sov s tujino ne bo mogel v ce
loti zaživeti že letos, temveč bo 
leto prehodno in se bodo v njem 
samoupravne interesne skupno
sti konstituirale. Na voljo je kra· 
tek čas, da opravimo vse pripra· 
ve in vse tisto, kar je potrebno 
storiti, da bo sistem s l. janual'· 
jem v celoti zaživel. 

C.Komac 



BRESTOV OBZORNIK 

Predstavljamo proizvodni 
program JELKE 
Nič ne bo odveč, če pri predstavitvi sedanjega programa proizvod

nje posežemo nekoliko nazaj v obdobje, ki je pogojevalo sedanjo 
proizvodno usmerjenost JELKE. Pri tem nimamo namena poseči 
daleč nazaj, temveč le nekaj let, praktično v obdobje, ko se je 
integracijsko povezala s Slovenijalesom. 

Po prvotni zasnovi ob inte
graciji s Slovenijalesom naj bi 
JELKA proizvajala delovne kabi
nete in individualno opremo. 
Znano je, da so tržna nihanja 
na tem področju mnogo večja 
kot pri izdelkih široke potrošnje; 
zato so bila .nihanja tudi v pro
izvodnji. V času recesij o inve
sticijski porabi je bilo delavcem 
potrebno zagotoviti delo z do
datnimi naročili. Tako smo pri
čeli s proizvodnjo pohištva za 
široko potrošnjo. Največ smo 
proizvajal! regale. 

Razvoj ponudbe in povpraše
vanja pa je šel v smeri sestav
ljivih programov, k čemu so v 
mnogočem prispevali tudi mate
riali; na primer fein leim in po
dobno. Tak razvoj tržnih potreb 
je narekoval tudi JELKI novo 
usmeritev. Tako je bilo odločeno, 
da poleg delovnih kabinetov os
voji JELKA proizvodnjo kompo
nibilnega programa pod imenom 
TRIS. Program je bil izdelan v 
hrastovem furnirju in je na trgu 
zelo dobro sprejet. Inflacija pa 
je kmalu najedkala rentabilnost 
in program je bilo t reba opu
stiti. Bili pa so tudi drugi vzroki. 

Program delovnih kabinetov je 
bil - kot že omenjeno - bolj na 
prepihu. Različni pologi in davki 
so vnašali na to področje po
trošnje več nemira in negotovo
sti in dogajalo se je, da je pro
daja popolnoma zastala, pa spet 
prešla v nemogočo konjunkturo. 
Tako stanje je vnašalo negoto
vost v poslovne odločitve, zaradi 
tega smo se odločili, da proiz
vodnjo delovnih kabinetov opu
stimo. 

in z nekaterimi novimi elementi. 
Vgrajeno ležišče s kvalitetnim 
mehanizmom odpira široke mož
.nosti za opremljanje stanovanj
skih prostorov, ki služijo več na
menom. Spričo relativno majh
nih stanovanjskih površin je nuj
no, da se dnevni bivalni prostor 
z vgrajenimi ležišči spreminja v 
spalnega. Zaradi tega smo se od
ločili za taka ležišča. 

Tudi program TRIM je sestav
ljenka v izvedbi fronta temen 
hrast, korpus bela barva, vse 
v foliji. V uporabo folije so nas 
prisilile tehnološke razmere. 
Menimo pa, da bo uporaba foli
je postala nujnost, saj je znano, 
da je lesa vedno manj, cene ple
menitih furnirjev pa postajajo 
že nevzdržne. 

Poleg teh dveh programov, ki 
sta namenjena domačemu trgu, 
imamo še izvozni program glas
benih regalov in barov. Glasbene 
regale proizvajamo za izvoz v 
Ameriko, hare pa za skandinav
ske dežele. Oba proizvoda sta 
zelo iskana in jih toliko, kolikor 
bi jih lahko prodali, ne moremo 
izdelati. 
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Iz proizvodnega programa Jelke - glasbeni regal 

Mednarodni lesni sejem v Celovcu 
Tudi letos je bil v avgustu tra· 

dicionalni lesni sejem v Celovcu. 
Sejem je razdeljen v dva dela
prikaz pohištvenih izdelkov ter 
prikaz strojne opreme in orodja. 
Posebnost sejmov v Avstriji je 
tudi sočasni prikaz in prodaja 
gospodinjske opreme in gospo
dinjskih pripomočkov. 

Pri ogledu t istega dela sejma, 
na katerem je razstavljena stroj-

na oprema, je obiskovalec pod 
vtisom sejma v Hannovru dokaj 
razočaran. Ta del sejma je -
kot bi temu rekli >>švaštarnica« 
-in je prirejen zgolj za manjše 
tovarne z značilno obrtniško pro
izvodnjo. Večji poudarek je pri 
pr-ikazu strojne opreme za potre
be gospodarstva - od pogozdo· 
vanja do poseka, spravila in pri
marne predelave lesa. Res je, da 
so vse tovarnice in žage majhne 
in j e temu prirejena tudi tehno
logija, vendar vsa s ciljem, da 
čimbolj predela les kot dragoce
no surovino v čimbolj finalni !iz
delek. Tu so stroji za obdelavo 
okroglic in za obdelavo vej iglav
cev za vrtne ograje in podobno, 
se •pravi, da tudi tiste dele lesa, 
ki pri nas propadajo v gozdu, 
s pridom uporabno izkoristijo. 

trebno vtise s tega sejma po
drobneje doma analizirati in jih 
prilagoditi za naš proizvodno
prodajni program, še posebno, 
če upoštevamo, da je glavnina 
prodaje našega pohištva na slo
venskem trgu, ki pa ima verjetno 
tpodoben okus. kot vse alpske 
dežele. 

J. Mele 

Novi prostori 
za našo tovarno 
masivnega pohištva 

Pri analiziranju potreb po re
konstrukciji tovarne za proizvod
njo finalnih izdelkov je v Tovar
ni pohištva Martinjak prišlo do 
spoznanja, da bi delna dogradi
tev novih prostorov sicer pome
nila pridobitev prepotrebnih pro
izvodnih prostorov. Ta dogradi
tev bi sicer rešila vprašanje pro
stora v tovarni, ne bi pa omogo
čala povečanega obsega proiz
vodnje. 

Preidimo torej k predstavitvi 
sedanjega proizvodnega progra
ma. Program REAL je sestavljen
ka, kjer k osnovnim elementom 
z dodajanjem vrat, predalov in 
steklenih vrat dobimo lahko po
ljuben sestav. Udeležba masivnih 
zaobljenih obrob na vratih in ma
sivnih letev na stranicah mu da
je izredno bogat videz. Visoka 
kvalitetna izdelava in kombinaci
ja barv vinsko rdečega korpusa 
in svetle naravne fronte mu pri· 
jeten videz še poveča. 

Sestavljivi program REAL za dnevne sobe 

Pohištveni del, kjer je bila raz
stavljena tudi naša MOJCA, ni 
bil nekaj posebnega. Prikazan je 
bil standardni program pohištva 
za avstrijsko trlišče. Poudarek 
je na stilnem pohištvu in na 
kompletnih sobah, ·skoraj brez 
sestav-ljivih programov. Izjema 
pri tem so kuhinje - videli smo 
nekaj zelo posrečenih kombina
cij les - 'Plastika z zelo estet
skim oblikovanjem in z zelo lepo 
površinsko obdelavo - in delno 
sedežno pohištvo ter v celoti 
oblazinjene postelje za ·program 
spalnic. V vsakem primeru je po-

Razmišljanja so rodila idejo o 
izgradnji nove tovarne, kjer bi 
bila mogoča uvedba sodobne -
moderne tehnologije, ki bi po
krivala vse potrebe proizvodnje 
pohištva iz masivnega lesa na 
Brestu. To možnost oziroma ide
jo je narekovaJa finančna kon
strukcija rekonstrukcije sedanje 
tovarne, saj bi z nekaj več stro
škov lahko postavili novo tovar
no s sodobno tehnologijo. 

Z nizkimi elementi, barskim in 
disko vozičkom se uporabnost 
programa REAL občutno poveča; 
namenjen pa je iizključno za 
opremljanje dnevnih sob. 

Program TRIM je nadaljevan
ka programa VIS v novih barvah 

Poleg pohištva proizvajamo še 
talne obloge in žagan les. 

Razumljivo je, da v tako krat· 
kem sestavku ni mogoče pove
dati vsega, vendar za skromen 
vpogled naj zadostuje. 

T. Kebe 

Program TRIM iz Jelkine proizvodnje 

Proizvodna novost 
NOVA DEJAVNOST V TOVARNI IVERNIH 

PLOšč 
Septembra bo v organizacij

skem okviru Tovarne ivernih 
plošč stekla poskusna proizvod
nja elementov z zaoblj enimi ro· 
bovi. Postrojenje za to vrsto pro
izvodnje, s posebnim s trojem za 
naknadno oblikovanje, tako ime
novani postforming, je postav
ljeno v prostorih stare tovarne 
ivernih plošč. 

Bistvo novega tehnološkega 
postopka je naslednje: ivernim 
ploščam, ki so predvidene za po
samezne elemente, se s posebnim 
rezkarjem zaobli robove. Plošče 
se nato oblepi ·s postformin~ la
minati, torej z laminati, k1 <Se 
dajo na'knadno oblikovati. Pose
·ben stroj namaže zaob'ljene ro
bove z lepilom, segreje laminate, 
da se dajo lepo ukriviti in konč
no vse skupaj oblepi in obreže 
ter zaključi operacijo. 

Postfocming je za jugoslovan
ske razmere p recejšnja novost, 
medtem ko ga na zahodu upo
rabljajo že nekaj časa. Namesto 
dosedanjih oglatih robov je po
hištvo narejeno iz elem entov z 
zaobljenimi robovi. Takšno pohi-

štvo deluje bolj estetsko in je 
mnogo prijetnejšega vi:dez.a od 
tistega z oglatimi robovi. Ker so 
robovi v celoti prekriti (brez 
fug), je preprečeno vdiranje vo
de ter nabiranje ·prahu in uma
zanije. 

Zaobljeni robovi so se pojavili 
najprej pri kuhinjskih delovnih 
ploščah, nato pa še pri celotnem 
kuhinjskem, kopalniškem in dru
gih vrstah pohištva. Izboljšava 
higienskih lastnosti je brez dvo
ma dobrodošla tudi na mnogih 
drugih področjih; na primer za 
ureditev trgovin, l aboratorijske 
opreme in pri opremi bolnišnic. 
Zelo pa so priljubljeni tudi pri 
pisarniškem in šolskem pohištvu. 

Prvi izdelki iz te proizvodnje 
so namenjeni za novo kuhlnjo 
v Tovarni pohištva Stari trg. Ker 
pa so možnosti stroja precejšnje 
(različne dimenzije in radiji), je 
prav gotovo dosti zanimanja na 
trgu in prav zato je treba v tem 
smislu nujno organizirati del pro
dajne službe. 

A.Kogej 

Pri tem pa se pojavlja vpraša
nje lokacije tovarne. Razmišlja
nja so, naj bi novo tovarno zgra
dili na področju Krajevne skup
nosti Grahovo in sicer ali med 
Martinjakom in Marofom, ali pa 
nekje v okolici Grahovega. Ta za
deva je vredna razmisleka, po
sebno še, če se na tem področju 
poraja nova industrijska cona v 
občini. 

V razmislek tudi vprašanje 
družbenopolitičnim skupnostim, 
kako v prihodnje razvijati indu· 
strijska in ostala središča v ob
čini, da bi laže reševali krajevna 
vprašanja, pa tudi vprašanja var
stva okolja. 

J. Mele 
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Prodaja pohištva 
t~;. hočemo govoriti o prodaji pohištva, moramo najprej vedeti, 

kateri so najpomembnejši dejavniki, ki pogojujejo povpraševanje po 
njem. V glavnem lahko rečemo, da so: narodni dohodek, potrošniški 
krediti, varčevanje, gibanje števila prebivalstva, sprejeti zakoni, 
novogradnje, zaposlenost delavcev v domovini in v tujini ter osebni 
prejemki delavcev. Vse to neposredno ali pa posredno vpliva na 
povpraševanje po pohištvu in obenem njegovo prodajo. To so 
splošni pogoji in če so le-ti ugodni, potem je za proizvajalca važno 
le, da izbere pravilne prodajne prijeme, da plasira na trg svoje iz
delke in da jih trg sprejme. 

Rad bi analiziral prodajo naše
ga - Brestovega pohištva v zad
njih nekaj letih in povedal, kako 
se je gibala prodaja glede na 
najpomembnejše dejavnike, ki 
vplivajo na povpraševanje po 
njem. En sam podatek nam ne 
pove dovolj, zato je treba ugoto
viti dinamiko gibanja posamez
nih kazalcev. Najprej pa bi ~rad 
povedal, kako vplivajo na pro
dajo posamezni dejavniki. 

Prodaja v naših trgovinah se 
je v letih 1974 do 1976 povečala 
za 16 odstotkov, kar pa je uteme
ljeno, saj smo leta 1974 odprli 
trgovino v Zagrebu. 

Poglejmo, kako so se gibali 
splošni pogoji, ki .pogojujejo po
vpraševanje po pohištvu. Podat
ki so zajeti iz Statističnega go
dišnjaka za 1976, medtem k<J zad
njih podatkov še ni moč dobiti, 
zato bo slika malce nejasna. 

Narodni dohodek je v letih 
1973-1975 narastel za 12 odstot
kov, kar nam .pokaže naslednja 
tabela: 

Prostor za predvideno novo proizvodno halo v TP Stari trg 

Leto 

1973 
1974 
1975 

SFRJ 

100 
129 
168 

Slovenija --.::.Hrv::::..c..a::..:t.:..:ska=-...:S:.:r.::.bt::<.. ja=-...:.M:=a=k=e.::.do=ru"'· j<=a_..:B:..:i=.:H:..__C~.:.:rn=a'-'g"-'o.:..:ra=--

100 
130 
176 

100 
128 
166 

100 
129 
165 

100 100 
125 130 
166 172 

100 
128 
173 

Narodni dohodek je najpo
membnejši dejavni-k, saj vpliva 
na proizvodnjo in potrošnjo po
hištva vzporedno z razvojem 
splošne in osebne potrošnje. Po 
podatkih Zveznega :z:avoda za g<J
spodarsko :rlaniranje naj bi bila 
letna stopnJa rasti narodnega do
hodka od leta 1965 do 1985 1,5 
odstotka, splošne potrošnje 5,5 
odst<Jtka in osebne potrošnje za 
7 odstotkov. Vsaka rast narod
nega dohodka in osebnih dohod
kov ustvarja večje možnosti za 
prodajo pohištva. 

Leto Slovenija Hrvatska Srbija Makedonija BiH ema gora SFRJ v Jugoslaviji v letu 1972 sklenje
nih 186.156 za:konov, medtem ko 
je bilo lani to š tevilo 181.192. Se
veda pa ima ta dejavnik zapozne
li učinek na ·povpraševanje po 
pohištvu. 

Na povpraševanje po pohištvu 
močno vplivajo tudi osebni do
hodki in ostali <Jsebni prejemki 
prebivalstva. Le-ti so v obdobju 
od leta 1967 do 1970 porastli za 
49 odstotkov. Prav tako imajo 
važno vlogo potrošniški krediti; 
predvsem kreditna politika in 
obseg kreditov. Neto osebni do
hodlci vplivajo na hranilne vloge 
in s tem posredno na izvor sred
stev poslovnih bank. Pomembno 
je tudi, kakšne obrestne mere 
dajejo na hranilne vloge prebi
valstva, da si potem le-ti zagoto
vijo sredstva za kreditiranje. 

Izgradnja novih stanovanj je 
prav tako pomemben dejavnik, 
saj povratno vpliva na proizva
jalce pohištva, ker morajo prila
gajati pohištvo razsežnost~m no· 
vib stanovanj, pa tudi povpraše
vanja po pohištvu je več. 

Prodaja po posameznih repub
likah: 

Leto 

1974 
1975 
1976 

SFRJ 

100 
100 
100 

v odst<Jtkih 

Slovenija 

55,60 
53,56 
49,36 

Hrvatska 

21,22 
22,35 
22,86 

Iz tabele vidimo, da prodaja 
narašča v vseh republikah, spre
minja pa se struktura. 

Ce hočemo dobiti še boljš<J sli
ko, pa lahko izračunamo indekse 
in dobimo naslednjo sliko : 

1973 
1975 

100 
114 

100 
111 

100 
112 

Po republikah je rast narodne
ga dohodka različna. Ugotovimo 
pa lahko, da je močna povezava 
med gibanjem prodaje pohištva 
in med gibanjem narodnega do
hodka. Prodaja našega pohištva 
se je od leta 1973 do 1975 pove
čala za 98 odstotkov, kar pa si 
moramo !razlagati tudi s tem, 
da smo se šele uveljavljali na do
mačem trgu, saj smo do takrat 
dosti naše proizvodnje izvažali 
Zato ne moremo tako visokega 
odstotka pripisovati ugodnim po
gojem, temveč tudi širjenju trga 
za naše proizvode. 

Kako se je gibala stanovanjska 
izgradnja v zadnjih letih? V Ju
goslaviji se je v letih od 1973 do 
1975 povečala za 8 <Jdstotkov in 
taka predvidevanja so tudi za 
prihodnje. Ce pa pogledamo, kak
šna je rast števila novih stano
vanj po posameznih republikah, 
vidimo, da je največja v Slove
niji, kjer je od leta 1973 do 1975 
narasla kar za 51 odstotkov, sle
di pa ji črna gora s 30 odstotki. 
V ostalih republikah pa je rast 
manjša. Po š tevilu nedograjenih 

Srbija 

14,69 
16,38 
19,08 

Makedonija 

2,58 
2,71 
2,79 

BiH 

5,91 
5,00 
4,98 

Crna gora 

1,94 

stanovanj pa vidimo, da tako 
rast predvidevamo tudi še vna
prej, kar je zelo vzpodbudno za 
proizvajalce pohištva, saj nam za
gotavlja prodajo naših proizvo
dov. Po podatkih iz Statističnega 

Leto SFRJ Slovenija Hrvatska Srbija Makedonija BiH Crna gora 
---------------------------------------------
1974 
1975 
1976 

100 
101 
114 

100 
98 

103 

100 
107 
120 

100 
112 
134 

100 
107 
120 

100 
84 
98 

godišnjaka je bila rast novozgra
jenih stanovanj n aslednja: 
Leto Slovenija Hrvatska Srbija 

1973 
1974 
1975 

100 
131 
151 

100 
101 
90 

100 
111 
112 

100 
110 

100 
112 

100 
110 

100 
112 

Kot vidimo iz gornjih podat
kov, hranilne vloge zelo nara
ščajo v vseh republ<ikah, kar p o
večuje kreditni potencial bank in 
s tem tudi večje kredite. Pohi
štvo pa je trajnejša dobrina in ga 
ljudje največ kupujejo na kre
dit. Ce pogledamo, kakšna je bila 
struktura hranilnih vlog po re
publikah, pa dobimo naslednjo 
sliko: 
Leto SFRJ Slovenija Hrvatska Srbija Makedonija BiH Crna gora 
--------------------------------·---- ---- -
1973 
1974 
1975 

100 15,77 23,07 39,30 11,05 9,11 1,70 
100 15,90 23,02 39,43 10,77 9,19 1,70 
100 16,56 22,86 38,52 10,95 9,35 1,75 

Struktw-a se v bistvu ne Slp're
minja, rahel porast je pri deležu 
Slovenije, padec pa pri Hrvatski 
in Srbiji. V ozki povezavi z gi
banjem hranilnih vlog pa je gi
banje potrošniških preditov. Le
to je bilo v zadnjih letih nasled
nje: 

Iz vsega zapisanega lahko za
ključimo, da so vsi dejavniki po
membni in da je gibanje povpra
ševanja po pohištvu posledica 
delovanja vseh njih. Tudi med 
dejavniki je ozka povezava in 
sprememba enega izmed njih po
tegne za seboj vse ostale, kar ta-

Leto SFRJ Slovenija Hrvatska Srbija Makedonija BiH Crna gora 

1973 
1974 
1975 

100 
154 
233 

100 
165 
206 

100 
147 
155 

Iz zgornje tabele vidimo, da je 
obseg potrošniških kred~tov v 
zadnjih letih napravil ogromen 
skok, kar je pripisovati. tudi ugo
dnim kreditnim pogojem. Velja 
p a ena stvar, zvezni ukrep lahko 
močno zmanjša obseg kreditov. 
Samo v ilustracijo podatek, kako 
je bilo s prodajo pohištva v letu 
1974: 

- za gotovino 30 Ofo 
- na potrošniško posojilo 65 Gfo 

- z virmanom in s čekom S Gfo 
Pred kratkim se je obvezni po

log povečal z 10 odstotkov na 20 
odstotkov in ta zvezni ukrep bo 
prav gotovo vplival na obseg po
trošniških kreditov. Prav obvez
ni polog je eden izmed· glavnih 

Makedonija BiH Crna gora SFRJ 

100 
87 

115 

100 
109 
102 

100 
102 
130 

100 
108 
108 

100 
172 
274 

100 
129 
192 

100 
124 
193 

100 
142 
302 

koj vpliva na povpraševanje po 
pohištvu. J. Vidmar 

Sindikalni izlet 
Osnovna organizacija sindikata 

v Tovarni lesnih izdel:kov Stari 
trg je 26. junija skupaj z mla
dinsko organizacijo organizirala 
enodnevni izlet za svoje člane po 
Stajerski. Cena izleta za posa
meznika je bHa 50 dinarjev, raz
liko v stroŠ'kih pa je krila sindi
kalna organizacija. Kljub ugod
nim pogojem pa je odšlo na iz
let razmeroma malo članov. Vsi 
tisti pa, ki smo nanj odšli, ga 
ima:rno v lepem spominu, saj smo 
si ogledali velik kos štajerske 
dežele. 

V letu 1975 lahko vidimo padec 
prodaje v Sloveniji za 2 odstotka 
in pa v Bosni in Hercegovini za 
16 odstotkov, medtem k<J v osta
lih republikah promet narašča. 
Najbolj se je promet povečal v 
Srbiji in sicer od leta 1974 do 
1976 kar za 34 odstotkov, naj
manj pa v Sloveniji, le za 3 od
stotke. Delno si moramo tako po
večanje tolmačiti s povečanjem 
cen, lahko pa tudi rečemo, da 
imamo Slovenijo zelo dobro ob
delano, oziroma da v Sloveniji 
naše ·pohištvo prodajajo povsod, 
medtem ko v ostalih republikah 
nismo povsod prisotni. Zanimiv 
je tudi podatek, koliko prodajaln 
s pohištvom je v posameznih re
publikah: 

Povprečeni osebni dohodki po dejavnikov, ki močno vpliva na 
republikah so bili naslednji: to, koliko se ljudje odločajo za 

Pot nas je vodila prek Celja, 
kjer smo si ogledali Celjski grad, 
zatem pa smo se odpeljali v Ro
gaško Slatino, kjer smo si o~le
dali vrelce mineralne vode. Iz 
Rogaške Slatine n as je pot vodila 
prek Atomskih toplic v Ptuj, 
kjer smo si ogledali Ptujski grad, 
v katerem je stalna razstava 
predmetov od gotike pa do da
našnjih dni. Cez Velenje smo se 
v večernem času vrnili nazaj v 
domačo dolino in v ,prijetnem 
vzdušju zaključili izlet, z mislijo, 
da bi t~šno izlete še organizi
ra:li. 

Leto SFRJ Slovenija Hrvatska Srbija Makedonija BiH Crna gora 

SFRJ 

1087 

Slovenija 

45 

1973 
1974 
1975 

100 
100 
100 

116 
114 
115 

107 
106 
106 

Iz tabele vidimo, da so po
vprečni osebni dohodki najvišji 
v Sloveniji, najnižji pa v Make
doniji. Neto o sebni dohodki 'Pa 
posredno vplivajo na povpraše-

Hrvatska Srbija Makedonija BiH Crna gora 

266 528 104 112 32 

Lani so naše pohištvo prodaja- vanje po pohištvu, zato bi si lah
li v približno 600 trgovinah. Prek ko ogledali, kako so se gibale 
las tnih prodajaln pa se je pro- hranilne vloge prebivalstva po 
daja gibala takole: republikah: 

1974 19,43 Ofo od celotne prodaje na domačem trgu 
1975 20,15 Ofo od celotne prodaje na domačem trgu 
1976 19,42 Ofo od celotne prodaje na domačem trgu 

94 
96 
95 

85 
86 
86 

96 
96 
95 

87 
88 
88 

kupovino na kredit. Le-ta se je 
v zadnjih letih gibal od 10 do 30 
odstotkov. Drugi tak dejavnik pa 
je obrestna mera. 

Gibanje zaposlenosti naših de
lavcev v tujini vse bolj vpliva 
na oblikovanje plačilno sposob
nega povpraševanja po pohištvu. 
Vpliv se kaže ali prek povečanih 
hranilnih vlog prebivalstva ali pa 
na povečanju razpoložljivih fi. 
nančnih sredstev prebivalstva. 

Ce na koncu pogledamo, kako 
se je gibalo število novih zako
nov, pa vidimo, da to š tevilo iz 
leta v leto pada. Tako je bilo 

Z njim je naša osnovna orga
nizacija sindikata i:z;polnila tudi 
d el svoj ega letnega programa. 

M. 1:nidaršič 

BRESTOV OBZORNIK 

Naši ljudje 
Tokrat vam predstavljamo dol

goletnega člana našega kolektiva 
Janeza HRENA. Janez izhaja iz 
številne in skromne obrtniška
kmečke družine. Da je živel skro
mno, dokazuje že samo število 
otrok v H renovi družini, saj je 
bil Janez deseti otrok. Pri enaj
stih letih je izgubil mater, ki jo 
je zelo pogrešal. 

Leta 1962 se je zaposlil na Bre
stu, najprej kot delavec v pro
izvodnji v Tovarni ivernih plošč, 
po šestih mesecih pa je postal 
vodja skl'<ldiščne kartoteke v tej 
tovarni. Leta 1963 je prišel v To
varno pohištva Cerknica h kon
trolni službi. Delal je na vseh de
lovnih mestih v službi kontrole 
v tovarni. Sedaj je na delovnem 
mestu vhodne kontrole, to je pre
gled materialov. 

Poznamo ga kot skromnega, 
tihega in požrtvovalnega sode
Lavca. Ze vrsto let se izobražuje 
ob delu. Končal je večerno sred
njo tehnično šolo, sedaj pa obi· 
skuje visoko šolo za organizacijo 
dela v Kranju. Prizadevno deluje 
tudi v družbeno-političnih orga
nizacijah. Seveda mu vzame ve
liko časa študij , pa vseeno deluje 
še v komiteju Zveze komunistov. 
Je tudi član gasilskega društva 
tovarne in delegat v kmetijsko
zemljiški skupnosti v skupščini 
občine Cerknica. Po~reša pa bolj 
vsklajeno delo druzbeno-politič
nih organizacij. 

Težave ob razvoju Bresta je 
tudi sam občutil, čeprav ni bil 
eden izmed prvih Brestovcev. Tu
di on je s samoodrekanjem gra
dil to, kar im'<tmo sedaj in zato 
je Janez na tovarno ponosen. Z 
namenskim varčevanjem in kre
ditcm, ki ga je dobil pri delovni 
skupnosti Bresta, si je zgradil 
hišo. Poročil se je 1970. leta in je 
oče enega otroka. 

Na Brestu misli ostali še na
prej. S svojim delom j e zadovo
ljen. Napredovati si pa vsekakor 
želi, sicer ne bi vztrajno študiral. 
Težka mladost je za njim in Ja
nez živi v upanju na boljši jutri, 
kar mu - tako skror.memu sode
lavcu od srca želimo tudi mi. 

M. Grbec 
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Priloga: OBZORNIK ZA OBČANE 

PREDSTAVLJAMO NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI• PREDSTAVLJAMO NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI PREDSTAVLJA 

Tokrat predstavljamo krajevno skupnost Beg_unje 
Zunaj je lilo kot iz škafa, ko smo se znašli v upravnem prostoru 

Kmetijske zadruge v Begunjah, ki ga za svoje delo in sestanke upo
rablja tudi svet krajevne skupnosti Begunje (mimogrede: pravijo, 
da je najemnina tega prostora kar preveč zasoljena). želeli smo 
predstaviti še eno krajevno skupnost v naši občini - Begunje, ki 
je dosegla pri svojem delu že kar precej uspehov, pestijo pa jih 
tudi številne težave. 

Izmed vabljenih so v izčrpnem, prijetnem in domačem razgovoru 
sodelovali naslednji sogovorniki: Franc KRANJC, predsednik sveta 
krajevne skupnosti, Ludvik HREN, tajnik sveta KS, Janez OPEKA, 
sekretar osnovne organizacije ZK v krajevni skupnosti, Vinko ZA
LAR, predsednik krajevne konference SZDL, Rozalija SKRU, vodja 
delegacije KS za zbor krajevnih skupnosti pri skupščini občine ter 
Ivan OBLAK, predsednik odbora vaške skupnosti Selšček in član 
sveta KS. 

Preden pa poskušamo iz izčrpnega razgovora izluščiti bistvene 
misli in stališča sogovornikov, naj kot običajno nanizamo nekaj 
najosnovnejših podatkov o tem predelu cerkniške občine. 

Krajevna skupnost Begunje je ena izmed treh nerazvitih kra
jevnih skupnosti v občini. Njena površina znaša 5333 hektarov, kar 
je 11,1 odstotka celotne površine občine. Na območju krajevne 
skupnosti je 17 naselij in zaselkov s 1300 prebivalci, od tega je 
310 kmečkega prebivalstva (23,9 ~/o). 

Krajevna skupnost leži na severnem predelu občine - valovit 
gričevnat svet, imenovan Menišija ter zaključuje občjnsko mejo 
proti občinam Logatec, Vrhnika in Ljubljana Vič-Rudnik. 
Središče krajevne skupnosti je vas Begunje s 510 prebivalci, kjer 

je tudi za krajevno skupnost najpomembnejša gospodarska veja -
lesna industrija. Nosilec dejavnosti Slovenijales - tovarna Jelka 
Begunje prispeva s svojo aktivnostjo 10 6 /o ustvarjenega narodnega 
dohodka v krajev.ni skupnosti. Družbeni sektor kmetijstva (KZ Cerk· 
nica) in delež gozdnega gospodarstva znaša ta 5 6/o . Zasebni sektor 
(kmetijstvo - obrt) pa prispeva 25 ~lo k skupno ustvarjenemu na
rodnemu dohodku (leta 1975). V okviru občine znaša delež krajevne 
skupnosti le 5 OJo narodnega dohodka. 

Stevilo zaposlenih predstavlja 30,8 ~/o vseh prebivalcev (na ravni 
občine 34,6 0/o), kar je razmeroma malo. Prav gotovo je dana mož· 
nost še večje zaposlenosti ob projekcijah posameznih dejavnosti go
spodarstva, predvsem v širšem prostoru občine. 

RAZVOJ GOSPODARSTVA 

- Pričakujemo, da se bo lesna industrija v tem planskem obdobju 
še hitreje razvijala zaradi precejšnjih vlaganj v razširitev ·dejav· 
nosti. 

- Kmetijska dejavnost se bo pospešeno razvijala v okviru kra
jevne skupnosti - TOZD sodelovanje s širšim vključevanjem kme· 
tov kooperantov. 

- Aktivnost gozdarstva na področju krajevne skupnosti bo us
merjena v pogozdovanje površin (1215 gojitvenih dni letno) in v 
izgradnjo gozdnih cest in gozdnih vlek (10 kilometrov traktorskih 
vlek in 1,5 novo zgrajenih gozdnih cest). Sredstva v višini 550.000 
bo zagotovilo Gozdno gospodarstvo Postojna - TOZD Cerknica. 

Toliko torej na kratko nekaj podatkov o sedanji podobi in o pred
videnem razvoju te krajevne skupnosti v tem srednjeročnem ob
dobju. Poskusimo sedaj iz našega nevezanega razgovora izluščiti 
še nekatere sestavine, ki bodo še bolj osvetlile prej nanizanih nekaj 
podatkov. 

- Ceprav je najbrž pri vas po· 
dobno kot v drugih krajevnih 
skupnostih, naj najprej povpra
šamo o delovanju delegatskega 
sistema; kako se je pri vas ob· 
nesel, ali se delegacije sestajajo, 
kakšna je njihova povezava z ob
čani in kakšen je pretok infor· 
macij? 

Delegacija za 2lbor krajevnih 
skupnosti pri skupščini občine 
se pred vsako sejo občinske 
skupščine redno sestaja. Udelež
ba je različna, povedati pa ve
lja, da je predsednik sveta KS 

skoraj vedno prisoten. Sicer pa 
je za ·sejo težko dobiti delegate, 
zlasti kmete, ·kadar imajo dosti 
dela na ·kmetijah. Na sestankih 
predelamo vse gradivo, pri če
mer ugotavljamo, da ga je bilo 
2llasti na začetku preveč in da je 
težko razumljivo. To zlasti ob· 
remenjuje vodjo -delegacije, saj 
ostali člani -delegacije gradivo 
·premalo preučijo in mu zato pre
delava gradiva odvzame ogrom· 
no časa. (Vsi prisotni so menili, 
da moramo posebej poudariti, 
kako vodja delegacije 1:ovarišica 

O domu v Begunjah je bilo dosti besed 

Cesta proti Bezuljaku - tipična panorama iz okolice Begunj 

Skrljeva izredno vestno in vzor
no opravlja svojo funkcijo!). 

Posebno porornost posvetimo 
vprašljivim zadevam; le-te pose
bej pazljivo predelamo in se do
govorimo za skupno stališče. 

Kakšnega posebnega st~ka de
legacije z občani ni. Morda bi ka· 
zalo imeti odprte sestakne dele
gacij in če bi šlo za zanimiva 
in življenjska vprašanja, bi ob
čani nanje gotovo prišli. Sicer pa 
povratnih informacij (od delega
tov nazaj k občanom) ni, čeprav 
je svet krajevne skupnosti red
no informiran o vseh sklepih in 
stališči:h s skupščinskih sej. 

- Kako pa je z zbori občanov 
v krajevni in po vaških skupno
stih? 

Ti zbori so dokaj poredko. Ka
dar pa so, razpravljamo na n.i ih 
predvsem o krajevnih, zlas·ti bi
stvenih komunalnih vprašanjih, 
kar je povsem razumljivo, saj so 
le-ta krajanom naibližja; pa tudi 
sicer so to najbolj -pereče zade
ve, saj j e bila v preteklem ob
dobiu komunalna ureditev odroč
nejših predelov v občini močno 
zapostav.Jjena. 

- ln kako deluje splošna de
legacija? 

Po pravici povedano, z njo 
nimamo SJkoraj nikakršnega sti
ka in pravzaprav n e vemo, kaj 
in kako dela. Vemo le, da so čla
ni delegacije menda zadolženi 
za posamezna področja. 

- Očitno se ogrevate za po· 
sebne delegacije? 

Vsekakor. Vendar pa bi mora
lo biti t udi delovanje samo· 
upravn.ih interesnih skupnosti 
bolj u sklajeno. 

Posebej velja poudariti, da je 
eden izmed poglavitnih vzrokov 
za pomanjkljivo delo delegacij 
premalo ustreznih kadrov. Se 
tistih delegatov, ki smo jih ne· 
kako le našli, nismo izobraževali 
1n se zato razumljivo niso znašli 
ob številnih in raznolikih vpraša
njih. Delegatski sistem p a nedvo· 
mno teria sistematično izobra
ževanje. ·za delegate je bilo eno 
samo predavanje, pa še tisto ne
kvalitetno in strašno načelno . 

- Ali so družbeno-politične or· 
ganizacije spremljale delovanje 
delegatskega sistema in delo kra· 
jevne skupnosti? 

Povedati velja, da je na tem 
področju ena sama osnovna or
ganizacija Zveze komunistov -

skupaj z delovno organizacijo 
Jelka. To sicer nudi lepe možno
sti za povezavo .k·rajevne skup
nosti in združenega dela in zato 
lahko -tudi trdimo, da je Zveza 
komunistov spremljala delo kra
jevne skupnosti. ž:al je opaziti, 
da je v osnovni organizaciji zelo 
malo članov izven Jelke, zlasti 
kmetov in bo treba takšno struk
turo čimprej spremeniti in spre
jeti nove člane, zlasti mlajše. 

Sicer pa je srečati iste ljudi 
povsod: v organih družbeno
političnih organizacij, krajevni 
skupnosti in v organih upravlja
nja, pa zato vsi poznamo iste 
probleme. 

Delovanje krajevne konference 
Socialistične zveze je bilo v pre
teklih letih slabo, saj je bilo od
visno le od redkih posameznikov. 
O tem vprašanju je resno raz
pravljala osnovna organizacija 
ZK in pripravila predlog za nov 
odbor, ki je v zadnjem času do
bro in učinkovito zastavil svoje 
delo. 

Sedanja organiziranost družbe
no-političnih organizacij je :pri
merna glede na sedanjo situa
cijo. Posebej so se izkazali vaški 
pododbori SZDL, ki vsi -po vrsti, 
zlasti pa v Podslivnici in Otavah, 
zelo dobro delujejo in se aktivno 
vključujejo v krajevna vpraša
nja. 

- Mladina iz Begunj velja za 
zelo delavno. Ali ta ugotovitev 
d •. , 

rzt. 

Nedvomno. Vsi smo s i edini 
(na razgovoru ni bilo žal vablje
:.ega predstavnika mladine), da 
je mh•dina v preteklih letih de
lovala 7elo u spesno, da pa v zad
njem času njen d~ ~ JVlli zanos ne
kako UJ..ada. O vzrokih temu smo 
razpravljali tudi na osnovni or
ganizaciji ZK, v .kateri j e več 
mladih in so tudi aktivni. Ugoto
vili smo, da je mladina priprav
ljena delati, zlasti v kulturi in 
športu, da je nosilec družabn ega 
življenja v kraju in pomeni ne
kaj tudi v občini, da pa nima t e· 
meljnih pogojev za organiziranje 
SVOJih dejavnosti. 

Prispevala je dosti prostovolj· 
nega dela za i.tzgradnjo pre:potreb
nega doma, ki bi omogočal te in 
druge a-ktivnosti in vsepovsod, na 
vseh mogočih krajih iskala po
moči; pravzaprav je potrebnih le 
nekaj gmotnih sredstev za na
bavo materia-la, vse ostalo bi kra
jani, predvsem mladina, napra
vili s prostovoljnim delom. 

Ker pa mladi ne čutijo priča
kovane širše družbene podpore, 

tudi njihova delovna zagnanost 
upada. 

- Ali bi novi dom poživil de· 
javnost mladine, pa tudi sicer de
javnost v kraju samem? 

Seveda. Premalo pa je pri nas 
ljudi, ki bi vso dejavnost pove
zovali in vodili. Povedati je tre
ba, da je dovolj sposobnih ljudi, 
ki pa nočejo prevzeti funkcij in 
se vključevati v dejavnost kraja. 
To velja za večino prosvetnih 
delavcev, pa tudi za ostale Be
gunjčane, zaposlene izven Be
gunj. 

Nova transformatorska postaja 
v Begunjah 

- Bi povedali, kaj je krajev
na skupnost rešila v preteklih ne· 
kaj letih in v začetku sedanjega 
srednjeročnega obdobja? 

Vsekakor je veli:k njen delež 
pri asfaltiranju ceste Begunje
Cerknica. Med drugim je najela 
tudi kredit, ki ga sedaj odpla
čuje skupščina občine Cerknica. 

Vrsto let imamo veliko težav z 
elektrifikacijo. že leta 1970 je 
bila z Elektro - Ljubljana skle
njena pogodba in dela na pod
ročju Begunje - Topol bi mora
la bi.rti končana do leta 1974. Za 
sredstva smo poskrbeli s kra· 
jevnim samoprispevkom. Iz ne
razumljivih vzrokov do realiza· 
cije ni prišlo. Na zahteve obča· 



nov so zatem posredovale skup
ščina občine in družbeno-politič
ne organizacije. Sedaj kaže, da 
bo do .real~acije vendarle prišlo, 
a je morala ob tem ·krajevna 
skupnost pristati, da bodo obča
ni opravili zemelj ska in še ne
katera druga dela. 

Posebej naj poudarimo, da 
takšne stvari vl!bujajo pri kraja
nili veliko nejevoljo, pa je ra
zumlj ivo, da je bil odziv ob zad
njem referendumu za samopri
SPevek in ob drugih ciruŽ!beno
političnih akcijah dosti slabši 
kot bi bil sicer. 

S tem elekitrifikacija še ne bo 
dokončana in ostaja še vnaprej 
v programu. 

Naslednja zadeva je oskrba z 
vodo. Begunjski vodovod je pre
majhen in je zato projekt - za
jeti Koželjski graiben. Delno je 

Vodni rezervoar nad Bezuljakom 

projekt vodovoda Begunje-Be
zuljak-Kožljek že realiziran in 
bo letos iz njega pi1itekla voda 
v Bezulja<ku in Begunjah. Načrt 

pa bo dokončno rešen v prihod
nje, odvisno pač od finančnih 
sredstev. 

Omeniti velja, da je ob zad
njem samoprispevku za reševa
nje oskrbe z vodo ostal prikraj
šan Topol, 'ker je zmanjkalo 
sredstev. Zato na zahtevo dele
gatov ni bil sprejet d<Ykončni 
obračun gradbenega odbora, kra
jani sami pa so s prostovoljnim 
delom, z Jastnim materialom in 
sredstvi zadevo ·rešili. 

Se enkrat ·poudarjamo, ta tak
šne zadeve kot so bile z elektri
ko in vodovodom, pa še s cesta
mi, pri občanih vzbujajo samo 
nejevoljo. že prevečkrat smo ob
čanom na tem področju marsi
kaj obljubljali, potem pa ni bilo 
ničesar ali zelo malo stor jenega. 
To nedvomno ovira družbeno
politično delo na tem področju. 

- Katere akcije ima krajevna 
skupnost še predvidene? 

Naj na kratko nanizamo: pri
zadevamo si za asfaltiranje re-

Prihodnji razvoj trgovine 
V srednjeročnem razvojnem programu imata temeljna organizacija 

Trgovina Rakek in delovna organizacija NANOS Postojna za obdobje 
1977 do 1980 predvideno izgradnjo večjega trgovskega objekta, ki 
naj bi zadoščal potrebam potrošnikov celotnega območja naše 
občine. 

Novi objekt naj bi bil bogato 
založen z industrJjskim blagom, 
predvsem z izdelkii trajnejše 
vrednosti. Poleg industrijskega 
dela prodajalne bosta tudi večja 
sodobnejša samopostrežna pro
dajalna ter restavracija. 

Po izdelanem idejnem projek
tu bodo posamezni oddelki ob
segali: 

L Samopostrežba, ki bo v spod
nji etaži in bo imela okrog 800 
kvadratnih metrov. V tem od
delku bodo proda;ja!li osnovno 
prehrano in drobne gospodinj
Ske potrebščine, ·kruh in pecivo, 
bosta pa še mesnica in delika
tesa. 

2. Industrijski del bo v drugi 
etaži (pritličje) in bo imel okrog 

Sedanja blagovnica v Cerknici 

1400 kvadratnih metrov površi
ne. 

V tem oddelku bodo prodajali 
tekstilno blago, težko konfekci
ja, kratko blago, pletenine, me
tražo, pohištvo, belo tehniko in 
akustiko, potrebščine za šport in 
rekreacijo, galenterijo in drugo 
indust-rijsko blago. 

3. Restavracija s kuhinjo bo v 
gornji etaži s p11ibližno 200 po
kritimi sedeži in z okrog 70 se
dežev na odprti terasi stavbe. 

Površina celotnega objekta 
(vseh treh etaž) bo okrog 2500 
kvadratnih metrov. 

Izgradnjo tega trgovskega ob
jekta narekujeta nagli družbeni 
in gospodarski razvoj Cerknice 
oziroma celotne občine. Sedanja 
blagovnica v Cerknici ima sku
pad le 292 kvadratn!ih metrov 

publiške ceste Begunje-Selšček; 
v programu je asfaltiranje ceste 
Begunje-Bezuljak; do spomladi 
naj bi rešili vprašanje telefonov, 
pri čemer so največji problem 
odročne Otave; prihodnje leto 
bomo razširili pokopališče v Be
gunjah; problem postaja urbani
zacija tega področja, zato mora
mo čimprej dokončno sprejeti 
zazidalni načrt in s tem v zvezi 
tudi pritisk >>vikendašev«; rešiti 
je treba vprašanje vzdrževanja 
občinskih cest; slabo je razvita 
obrt, zato je dosti šušmarstva -
tudi to bo potrebno rešiti; pa do
končno urediti in lokacijsko do
ločiti smetišča; odpira se velik 
problem kanalizaciJe in čistilnih 
naprav zlasti v Begunjah; in še 
in še bi lahko naštevali, pa pri 
tem še marsikaj pozabili. 

- Kako je s kmetijstvom in 
gozdarstvom na tem področju? 

Kmetje se specializirajo, naj
več za živinorejo. Sicer pa kme
tijska zadruga in Gozda gospo
dastvo pos·večata v svojih pianih 
temu področju ustrezno pozor
nost in vsaj doslej ga uresniču
jeta. 

- Ste z oskrbo zadovoljni? 
Se kar. Trgovski del oskrbe je 

zadovoljiv, čeprav je ob tem 
vprašljivo, ali sta v Begunjah po
trebni dve trgovini. Posebej so 
občani zadovoljni z novo mesni
co, ki je dobro oskrbljena in ima 
velik promet, saj jo obiskujejo 
tudi Cerkničani v precej šnjem 
številu. 

Dosti slabše je z gostinstvom, 
saj v Begunjah sedaj nimamo 
niti enega samega gostinskega ob
jekta; krajevna skupnost bo po
skušala s tem v zvezi čimprej 
najti rešitev. 

Bi radi povedali še kaj takš
nega, česar nismo posebej po
vprašali? 

Posebej bi radi poudarili, da 
so naši občani zelo pPipravljeni 

prodajne površine in 150 kvadrat
nih metrov skladišč in ne daje 
več možnosti za zadovoljivo raz
stavljanje blaga in za dopolnje
vanje z novimi vrstami blaga, ki 
jih doslej nismo prodajali. 

Priprave za izgradnjo novega 
trgovskega objekta tečejo po 
sprejetem programu, tako da bo 
glavni projekt izdelan do 15. ju
nija letos in s tem vsa doku
mentaci(ja, potrebna za pridobi
tev gradbenega dovoljenja. 

Z gradbenimi deli naj b.i pričeli 
v drugi polovici letošnjega leta 
in jih predvidoma končaili kon
cem prihodnjega leta oziroma v 
začetku leta 1979. 

Po izgradnji novega trgovske
ga objekta bomo v sedanji bla
govnici v Cerknici organizirali 
prodajo železnine in avtotrgo
vino. 

Poleg izgradnje tega trgovske
ga objekta in reorganizacije ce
lotne prodaje v Cerknici je v 
srednjeročnem programu predvi
dena tudi obnov.i.tev trgovine, ob
kateri bo tudi manjši gostinski 
lokal v Martinjaku. 

Vzporedno z ureditvijo poslov
nih prostorov bomo v novem 
trgovskem objektu pridobili še 
dve družinski stanovanji za de
lavce. 

Program določa tudi dopoJnit
ve in modernizacijo drugih manj
ših prodajaln. 

Kolektiv TOZD Trgovina Ra
kek se skupaj z delovno organi
zacijo Nanos Postojna zaveda ze
lo odgovorne naloge, ki si jo je 
s tem razvojnim programom za
stavil. 

Posebno se zaveda, da samo 
izgradnja sodobnejših trgovskih 
objektov ne bo omogočila bolj
še oskrbe potrošnikov brez stro
kovnega kadra, kii bo sposoben te 
zahtevnejše objekte obvladovati. 
Zato je v srednjeročnem progra
mu razvoja predvideno tudi iz
obraževanje ustreznih strokovnih 
kadrov - od prodajalcev do vod
stvenih delavcev. 

Po programu izobraževanja 16 
naših d elavcev ob delu obiskuje 

delati in sodelovati. To so že 
večkrat pokazali s prostovoljnim 
delom, z lastnimi sredstvi in ma
terialom, pa tudi samoiniciativni 
so in so že marsikatero zadevo 
sami rešili. Zlas ti velja v zvezi s 
tem izdvojiti vaške skupnosti 
Selšček, Bezuljak in Podslivni
ca. 

Zatem bi radi pohvalili delav
nost gasilcev, ki so dobro oprem
ljeni, imajo žensko desetino in 
delajo tudi v mladino. Gasilska 
društva so tudi v Bezuljaku in 
Otavah. 

Posebno mesto v našem ·lcra
ju ima tudi sadjarsko-vrtna·rsko 
društvo, ki -prireja razstave, or
ganizira eks~ije in obiske 
raznih priredi·tev, skrbi za oskr
bo s sa·di·kami ter s tem gradi in 
poglablja pri ljudeh estetski ob
čutek za urejeno okolje. 

Asfaltirana cesta v Selščku 

Tudi Lovska družina lepo so
deluje s krajevno skupnostjo. 

Za konec samo še to: želeli bi 
več razumevanja in sodelovanja 

poslovodsko šolo, 16 učencev pa 
se redno izobražuje za poklic pro
dajalca. OstaJe zahtevnejše pokli
ce pa bomo reševaLi oziroma za
gotavlja1i skupaj z delovno or
gandzaoijo Nanos. 

Vsa ta prizadevanja želita ko
lektiva TOZD Trgovina Rakek in 

z občinskimi organi. Na številne 
naše vloge odgovorov sploh ni 
ali pa prihajajo z velikansko za
kasnitvijo. 

Razgovor je bil tako nekako 
končan; ostala pa so seveda še 
številna vprašanja in težave, s 
katerimi se otepajo in se bodo 
še otepati vaščani Begunj ter 
sosednjih vasi in zaselkov. Iz be
sed vseh sogovornikov pa je bilo 
jasno videti, da vedo, kaj hočejo 
in da so prepričani, da bodo to 
ob sodelovanju ostalih občanov 
tudi dosegli. 

žal nismo mogli zapisati vsega, 
kar je bilo povedanega v razgo
voru, kakšne zadeve morda ni
smo čisto prav razumeli; a ne
kakšno celovitejšo podobo po
glavitnih vprašanj te krajevne 

skupnosti smo - upajmo - le 
ustvarili. 

Razgovor pripravila: 
B. Levec in F. Sterle 

delovne organizacije Nanos v pri
hodnje povezovati s potrošniki 
oziroma s sveti potrošnikov v ok
viru kraijevnih skupnosti, s kate
rimi želimo v okviru dandh mož
nosti reševati skupna vprašanja 
- boljšo OS·krbo vseh občanov. 

M. Vukičevic 

Vrsta zahtevanih nalog 
NALOGE OBčiNSKE KONFERENCE SZDL ZA LETO 1977 

Smoter zastavljenih nalog je, utrditi takšno vlogo SZDL kot je 
opredeljena z ustavo in njenim statutom. To pomeni, da moramo 
zagotoviti družbenopolitične pogoje za samoupravno organiziranje 
delovnih ljudi in družbenopolitično aktivnost v okviru SZDL. Gre 
torej za naloge, s katerimi mora SZDL zagotoviti enoten akcijski 
nastop na idejnopolitičnih izhodiščih, opredeljenih v Zvezi komu
nistov. 

Da bi svojo aktivnost usmerili 
v realizacijo sprejetih dokumen
tov - ustave, zakona o združe
nem delu, zakona o ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti 
in drugih, j e treba zla~ti: 

- Težiti moramo k temu, da 
prodre dejavnost frontno organi
zirane SZDL v krajevne konfe
rence in vaške odbore SZDL, to
rej do slehernega občana. Delo
vanju osnovnih celic družbenopo
litičnih organizacij je treba po
svetiti posebno skrb. 

- Osrednja naloga SZDL so 
priprave na volitve v prihodnjem 
letu. Te naloge so zelo neposred
ne. Realno je potrebno oceniti 
štiriletne izkušnje pri delovanju 
delegatskega sistema, pospešiti 
evidentiranje možnih kandidatov, 
zagotoviti kontinuiteto dela, 
ustrezno sestavo delegacij in po
dobno. Pri tem je potrebno upo
števati dejanske kadrovske po
trebe celotne občine, kar pomeni, 
da je potrebno evidentirati in 
kandidirati dolgoročno. 

- Veliko in odgovorno delo 
nas čaka pri poglabljanju in utr
j evanju ter analiziranju delegat
skega sistema. 

- Posebno pozornost j e po
trebno posvetiti vsebinskemu de
lovanju samoupravnih interesnih 
skupnosti v občini. 

- Uresničevanje določil zako
na o združenem delu in s tem 
v zvezi usiklajevanje splošnih ak
tov v d elovnih organizacijah in v 
interesnih skupnostih je ena 
osrednjih nalog frontno organizi
ranih socialističnih sil. 

- Uresničevanju stališč 2. kon
ference Zveze komunistov Slove
nije o kmetijstvu moramo prav v 
tem obdobju posvetiti največjo 
pozornost, da bi zagotovili 
us-trezno srednjeročno i:n dolgo
ročno usmerjenost kmetijstva v 
občini. 

- Določila novega zakona o 
ljudski obrambi in družbeni sa
mozaščiti moramo čimprej uve
ljaviti v praksi, kar pomeni, da 
se je potrebno takoj lotiti ažuri
ranja vseh ustreznih aktov in ka
drovsko ustrezno izpopolniti se
stavo ljudskega odpora in druž
bene samozaščite. 

- Izobraževanju in usposab
ljanju delegatov in občanov mo
ramo posvetiti večjo pozornost. 
Predvsem je potrebno dati po
udarka družbenopolitičnemu iz
obraževanju. Za dosego tega cilja 
je potrebno skupno z izvršnim 
svetom in z ostalimi družbenopo
litičnimi organizacijami organizi
rati delavsko univerzo v naši ob
čini. 

Predsedstvo 
Občinske konference SZDL 
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Rešitev prostorske stiske 
ZAČETEK REKONSTRUKCIJE V TOVARNI 
POHIŠTVA STARI TRG 

V Tovarni pohištva Stari trg 
se pripravljamo na uresničeva
nje investicijskih vlaganj, ki jih 
vsebuje srednjeročni plan razvo
ja temeljne organizacije. S pTed
videnimi vlaganji je v prvi fazi 
mišljena rešitev prostorske sti· 
ske in nadomestitev iztrošene 
strojne opreme. 

Sedanji strojni oddelek je v 
hali, Im je široka dvanajst me
trov in predstavlja kot prostor 
ozko grlo v proizvodnji. Onemo
goča tehnološke rešitve, ki bi 
skrajšale transportne poti in po
večale propustnost oddelka. Ta
ko je stroJni oddelek praktično 
nepropusten za nekatere obdelo
vance, ki jih zato prev~amo do 
predmontaže na različne načine, 
ki niso primerni za serijsko pro
izvodnjo. 

Rešitev prostorske stiske je na
kazana s preselitvijo strojnega 
oddelka v prostore montaže, za 
oddelek montaže pa bo zgraje
na noYa proizvodna hala s pri
bližno 2000 kvadra tni mi metri 
površin. V strojnem oddelku pa 
bo vmesno skladišče polizdelkov, 
ki ga narekuje sedanji način pro-

Tovarna pohištva Stari trg 

izvodnje. S preselitvijo strojnega 
oddelka bo sproščeno tudi skla
dišče plošč, v katerem bo po 
novi tehnološki shemi skladišče 
repromateriala, ki je sedaj v 
skrajno neprimernih prostorih, 
posejanih praktično po vsej to
varni in celo izven nje. 

Druga faza vlaganj predstavlja 
na:kup nove oziroma nadomesti
tev iztrošene tehnološke opreme. 
Predvidevamo nakl.llp mozničar· 
ke, posebne krožne žage za ·kotni 
izrez, forma tne krožne žage in 
baterijskega vHičarja. 

Sedanja mozničarka je bila na
bav lj ena leta 1970 in je ustrezala 
tedanjemu programu proizvod
nje. Poleg iztrošenosti je z uved
bo novega programa (kuhinja 
BREST) obseg dela mozničarke 
premajhen in predstavlja ozko 
grlo v strojnem oddelku. Za pri
mer naj omenim, da je potrebno 
za določene elemente mozničar
ko nastavljati tudi -do .petkrat. 
Pri novi mozničarki pa bo tudi 
za zahtevne elemente potrebna 
samo enkratna nastavitev. 

Pri strojni obdelavi stranic 
spodnjih elementov in visokih 

·-............ 

Pomen fluorografiranja 
Fluorografija je metoda po· 

sredne rentgenske fotografije. 
Sliko, ki pri tem nastane na fil
mu s prehodom rentgenskih žar
kov skozi posamezne organe člo
veka, na primer skozi pljuča, 
snemamo s posebnim foto~af
skim aparatom. To metodo še 
vedno največ uporabljamo za 
množično slikanje pljuč delavcev 
v posameznih kolektivih in tudi 
vseh ostalih lj udi. 

Zgodovina fluorografije: že 
kmalu po tem, ko je Rč:intgen v 
decembru 1895. leta odkril po
sebne žarke x, so Italijani, za 
njimi pa tudi v Združenih drža
vah Amerike, skonstruirali apa
rat, ki so ga imenovali photo
fluoroscop. Uporabljali so ga za 
množično rentgensko slikanje 
človeških organov. Sestavljen je 
bil iz rentgenske cevi, zaslona in 
navadnega fotoaparata. Cas sn e
manja s tem aparatom je trajal 
eno do dve minuti! 

Sele leta 1936 je Brazilec De 
Abren prvi začel z množično flu
orografijo pljuč. Naslednjega leta 
pa je Nemec Holfelder prenesel 
izkušnje fluorograf.ije v Nem
čijo. 

Mcd II. svetovno vojno so 
Američani množično »Slikali« vo
jake. Sele po končani II. svetov
ni vojni so začeli to metodo upo
rabljati tudi ostali narodi. V Ju
goslaviji jo najbolj množično 
uporabljamo v Sloveniji. 

Nevarnosti fluorografije so x 
žarki, ki okvarjajo posebno ob
čutljive celice telesa; še posebno 

so nevarne spolnim celicam. Za
to bi bila potrebna zaščita posa
meznih delov organizma, kar bi 
pa ves postopek otežhlo. Kljub 
temu dobimo pri fluorografiji 2 
do 10-'krat manjšo dozo žarkov 
kot pri r entgenskem gledanju 
(diaskopiji), pa vendar 2 do lO
krat večjo d ozo, •kot pri snema
nju na normalne mme v kase
tah! Zaradi vsega tega ne pripo
ročajo fluorografije nosečnicam 
v začetku nosečnosti. 

Kljub vsemu temu je danes 
fluorografija !Sprejeta kot meto
da izbora. Na ta način so pri ilu
orografskih akcijah, ·ki jih v Slo
veniji redno izvajamo na štiri le
ta , odkrili že marsikatero pljuč
no tuberkulozo, ki bi sicer osta· 
'la neoo.lcrita. Skupina strokov
njakov nato iz manjših -slik, J<i 
jih proicirajo na platno, odkri
jejo vse, kar je sumljivega, še 
posebno danes, leo imamo filme 
100 X 100 m illirnetrov. Prej je 
bilo ·to nekoliko težje, ker so bjlj 
filmi manjši. 

V n ajnovej šem času se posku
ša z elektronskim delovanjem po
jačati delovanje na posebno izde
lane ekrane. S tem bi se zmanj
šal čas delovanja žarkov na or
ganizem. 

Ne glede na to je danes fluoro
grafija pljuč najboljša metoda za 
zgodnje odkrivanje ruberkuloze 
pljuč, pa ·tudi za odkrivanje obo
lenj na drugih organih, za kar 
pa se tako množično še ne upo
rablja. 

dr. A. Smalc 

omar (kuhinja BREST), točneje, 
pri izrezu za podnožje in pred
njo vezno letev se pojavljajo te
žave zaradi točnosti izreza, ust
reznih rezil in same varnosti de
la. S povečanjem deleža kuhinje 
BREST pa bo to predstavljalo 
tudi ozko grlo v strojnem oddel
ku. Z nabavo posebne krožne ža
ge ne bomo skrajšali samo časa 
za izrez, ampak odpade tudi faza 
zaokrožitve podnožja oziroma 
prednje vezne letve. To ima dvoj
ni pomen: skrajšanje proizvod
nega časa in odpravo zastojev v 
oddelku montaže zaradi slabega 
prileganja podnožja v izrez na 
stranki. Končno pa bodo izdelki 
pridobili v estetskem pogledu. 

V sedanji tehnologiji imamo 
formatno krožno žago, ki je do
trajana in neuporabljiva za na
tančno delo. Z nabavo formatne 
krožne žage bomo rešili problem 
razreza manjših elementov in pa 
krojenje odpadkov v še koristne 
sestavne dele. 

NOVA STRUžNICA IN BRUSILKA V TOVARNI POHišTVA 
MARTINJAK 

Za novo skladišče repromate
riala in za transnortiranje po to
varni bo nabavljen bateri_iski vi
ličar JT1anjše tonaže, ki bo ob
časno lahko nakla-dal tudi gotove 
izdelke v odpremi. 

Vrednost naštetih investicij
skih vlaganj je 17 milijonov di
narjev; od tega odpade na grad
beni del okrog 15 milijonov in za 
tehnološko opremo okrog 2 mi
lijona novih dinarjev. 

B. Klešnik 

V maju smo v Tovarni pohi
štva Martinjak dobiH novo struž· 
nico z brusilko za okrogle ele
mente Genini. To sta dva samo
stojna stroja, ki ju povezuje 
transportna veriga. 

Prvi stroj je stružnica KAFIRO 
90/AC; največja dolžina struže
nja je 900 milimetrov, največja 
debelina struženja pa 90 mili· 
metrov. 

Drugi stroj je brusHka LAR/90 
z enakimi teh.nričnimi podatki. S 
strojem 'kot celoto smo zado
voljni, saj dela hit reje, kva-litet· 
neje, predvsem pa smo odpravili 

večne poškodbe rok delavk pri 
ročnem brušenju. 

Trenutno stroj celo presega na
še potrebe, vendalf računamo, da 
bomo v kratkem času uredili oz
ka grla v površinski obdelavi in 
s tem tudi stroj ibolje Jzkoristili. 
Naj ob tem dodamo še to, da 
ima:J?O naročenih še nekaj novih 
stroJ~V,. za katere pa nam pri
manJkuJe ~rostora. Zato si vsi 
delavci želijo, da bi vprašanje 
pr~~ora kar. najhitreje uredi•li, 
saJ Je sedanJe stanje s stališča 
ne~otenega m. varnega dela ne-
pnmerno. M. Kusič 

Praznovanja so se pričela 
Letošnje leto pomeni trideset let Bresta, njegovega dela, uspehov 

in premagovanja težav. To pomembno obletnico bomo proslavili z 
vrsto tprireditev v oktobru. Vse te prireditve bodo poskušale obe
ležiti najpomembnejše odločitve in vsa ustvarjalna leta, v katerih 
je rastel Brest, kakršen je danes. Vsi sedanji in nekdanji Bre
stovci naj bi se ob vseh teh prireditvah spomnili težko prehojene 
poti, samoodrekanja in delčka svoje ustvarjalne osebnosti, ki so ga 
prispevali za razvoj in rast Bresta. 

Praznovanja tega pomembnega jubileja so se že pričela. Da ne bi 
v oktobru, ki je rojstni mesec Bresta, ponagajalo muhasto jesen
sko vreme, je sindikalna organizacija že ob koncu avgusta organi
zirala srečanje vseh Brestovih delavcev. O programu ostalih prire
ditev bomo pisali v prihodnji števill(i, tol~rat pa na kratko o skup· 
nem srečanju delavcev vseh Brestovih temeljnih organizacij. 

V okviTu praznovanj trideset- Posebej je treba ·poudariti po-
letnice Bresta je konferenca sin- moč mladinske organizacije Bre
dikata pripravila srečanje Bre- sta, ki je bila takoj pripravljena 
stovih delavcev. V ta namen je pomagati pri peki čevapčičev in 
u stanovila prip:ravljalni odbor, v ki je v celoti prevzela razdelje
katerem so bile zastopane vse vanje pijač. Delo, ki so ga na dan 
temeljne organizacije. prireditve opravili, je :bilo ogro

Pripravljalni odbor ni imel lah
ke naloge, zato je z delom pričel 
zelo zgodaj. Treba je bilo dolo
čiti datum srečanja, organiziTati 
prehrano, poskrbeti za pijačo, 
glasbo, prevoze, urediti priredi
tveni prostor, poskrbeti za strež
no osebje in še kup drugih po
drobnosti, brez katerih bi sreča
nje ne potekalo tako kot je t re
ba. 

Na prvem sestanku v začetku 
avgusta smo se dogovorili, da bo 
srečanje 27. avgusta pri gradu 
Snežnik. Razdelili smo si tudi na
loge, ki smo jih do dneva pri
reditve v celoti izpeljali, tako da 
je bilo dan pred prireditvijo vse 
pripravljeno. VeHko skrbi smo 
imeH zaradi vremena; k sreči so 
bile nepotrebne. 

Za ureditev prostora sta bili 
zadolženi Tovarna lesnih izdel
kov in Tovarna pohištva Stari 
wg. Dogovorjeno j e bilo, da prič
nejo z delom že v ponedeljek, 
vendar so zaradi slabega vreme
na pričeli šele v četrtek. Zar adi 
pomanJkanja delavcev jim je na 
pomoč priskočila še Tovarna po· 
hištva Cerknica. S skupnimi moč
mi so do roka izdelali plesni 
oder, kioske za razdeljevanje hra
ne in pijače ter napeljali elek
t riko. Materia l za izdelavo objek
tov je prispevala še Tovarna 
ivernih plošč. 

Avtobusne prevoze je organizi
rala Tovarna pohištva Cerknica. 
Nabavo in razdeljevanje hrane je 
prevzel obrat dr užbene p ::ehrane. 
Priznati jim je treba, da so vse 

mno in vredno vse pohvale, saj 
se je bilo treba sproti prilaga
jati nastalim situacijam. Prav 
tako pa je treba pohvaliti tudi 
ljudi, ki so pekli čevapčiče in jih 
razdeljevali, saj so delali pod ve
likim pritiskom lačne množice. 

Sama prireditev se je pričela 
ob desetih dopoldne, vendar so 
najvnetejši pričeli prihajati že 
prej. Uvodni nagovor je prebral 
predsednik konference sindikata, 
kmalu potem pa so že prišli 
godci in pevci, pojavili pa so se 
tudi že prvi pivci in veselje se ji! 
pričelo. Toplo poznopoletno 
sonce, močno vino in dobra glas-

ba so kaj hitro nabrusili pete 
plesalcem. Le-ti so bili tako vne
ti, da jim na koncu tudi plesi
šče ni bilo več .kos. Rezultat 1 : O 
za Brestovce in nekaj opraska
nih. žal pa je predvsem močno 
vino nekaterim odvzelo tudi rav
notežje in močno omehčaJo noge. 
Nekaj jih je pod ~težo grozdnega 
soka, najbrž pa ·predvsem zaradi 
~onca tudi ~magal~. Zanje velja 
IZrek: »NaJhrabreJši so padli«. 
Rezul:tat: nekaj tisoč : nekaj de
set v koris·t Bresta. Bili so tudi 
taki, ki jim je sonce in V'ino sto
pilo tja, kjer imajo sicer bolj 
malo, le-te pa smo še pravočasno 
oddali v domačo nego. 

Med prireditvijo je bilo tudi 
tekmovanje v vlečenju vrvi, ki 
pa je vzdržala, čeprav je trpela 
strašne muke. Poleg tega so bila 
še tekmovanja v malem nogome
tu in pa v streljanju z zračno 
puško. Rezultati. žal niso znani. 
Ce na :koncu pregledam izide, 
lahko ugotovim, da smo se imeli 
zelo lepo, da pa so tisti, ki so 
za počutje in razpoloženje s•krbe· 
li, delali zelo zelo trdo. Pogovar
jali smo se nekaj o tem, da bi 
bilo zelo lepo oddolžiti se .tem 
ljudem z izletom ali pa jih pova
biti. na ·prijetno večerjo. Posebno 
velja to za osebje delavske r e
stavracije, ·ki je pri vsaki podob
ni prireditvi prikrajšana, 'ker mo-
ra pač streči. F. Mele 

s·kupaj vzorno rizpeljali. Iz Tovarne pohištva Cerknica - delo pri formatki 

----------------------------........................... .. 
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Mladi po poteh AVNOJ 
Zbrali smo se v Domu JLA v 

Ljubljani. Bilo nas je okrog sto
deset iz vseh krajev Slovenije. 
Stirinajst dni '.;mo .si delili tova
rištvo, odv.isni smo bili drug od 
drugega. Hodili smo po poti, ki 
jo je pred štiridesetimi leti pre
hodila slovenska delegacija na 
drugo zasedanje AVNOJ v Jajcu. 
Kljub temu, da so bili pogoji, ki 
smo jih imeli na pohodu, mnogo 
boljši, saj j.ih sploh ni moč pri
merjati s tistimi iz leta 1943, smo 
poskušali dojeti pota naše revo
lucionarne zgodovine iz NOB, 
spoznavali smo nove kraje in lju
di. Istočasno pa je bila to šola 
samoupravljanja, -krepitev brat
stva in enotm~sti jugoslovanskih 
narodov in narodnosti, družbeno
politično usposabljanje mladih, 
še posebno na področju revolu
cionarnih tradicij, ljudske 
obrambe in družbene samozašči
te. 

Z nami sta bili narodni heroj 
Albinca Hočevar-MALI, inten
dantka Tončka Vodnik, v Drvar
ju pa se nam je priključil še 
pravi »AVNOJ-ec<< liz leta 1943, 
Janko Gregorič. 

Odpeljali smo se proti Lok
vam pri Crnomlju, ki so bile 
slavnostno prizorišče osrednje 
slovenske proslave ob letošnjem 
Dnevu borca. V bližini spomeni
ka Staneta Rozmana je slavnost
ni prostor. Prihaja na stotine in 
stotine ljudi. Od vsepovsod; nek
danji borci, mladina, gostje. Iz oči 
vseh gleda ponos; posebno Belo
kranj ci so ponosm, da so male 
Lokve v teh dneh deležne toliko 
pozornosti. .Pa ne po naključju. 
Tam so se rojevali zametki naše 
oblasti, v plamenu upora so bor
ci osvobajali ozemlje. Stevilnih 
borcev ni na svečanosti. 2rtvova
IJ.i so svoja življenja. Toda, če bi 
videli stotine mladih v Lokvah, 
bi bili ponosni. »Narodu, ki ima 
takšno mladino, se ni treba ni
česar bati,« je dejal tovariš Tito. 

Po kulturnem programu je 
predsednik republiške konferen
ce mladine Ljubo Jasnič pozdra
vil udeležence pohoda AVNOJ 
'77. V imenu pokrovitelja, cen
tralnega ·komiteja ZKS je pohod
nikom zaželel srečno pot sekre
tar predsedstva IK CK ZKS 
Franc Setinc. Poslovili smo se 
od Bele krajine. 

Pred nami je še dolga pot; še 
isti dan smo namreč potovali 

·"""-- -
Notranja dela v novi telovadnici 

z avtobusom prek Kal'lovca, 
Gline, Bosanskega Novega, Prije
dora do Mrakovice na Kozari. Na 
Kozari je svečano. Pričenja se 
druga izmena MDA KOZARA 
'77. Po slovesnosti in kulturnem 
programu - Kozaračko kolo kot 
simbol bratstva :in enotnosti ju
goslovanskih narodov, veriga 
mladih. Po nastopu skupine Eje
lo dugme nas čaka počitek, •ki 
nam je potreben, saj se naša pot 
šele začenja. 

Naslednji dan, 4. julija je pred 
domom borcev videti na tisoče 
domačinov s Kozare in izpod Ko
zare, mladino, rezervne vojaške 
starešine, heroje, borce, briga
dirje MDA KOZARA '77, udele
žence pohoda po Titovih poteh 
revolucije. . . Ne da se opisati 
tega dneva na Kozari; spomini na 
Kozaračko epopejo, svečanost, 
vzkliki in pozdravi našemu tova
rišu Titu in na koncu nepregled
na veriga pisanih množic, ki so 
strnile v Kozaračkom ·kolu. Koza
ro smo dojeli. Videli smo na ti
soče vklesanih imen žrtev, ki so 
s prelito ·krvjo branili košček do
mače zemlje in s ponosom, da 
smo potomci takega naroda, je 
iz naših ust slišati: Oj Kozara, 
joj, oj, Kozaro . .. 

Na Kozari se nam je pi'iklju
čilo še 19 brigadirjev iz drugih 
republik in pokrajin. Z avtobusi 
se odpeljemo proti Jajcu. To 
majhno bosansko mesto, ki ga 
krasijo mogočni slapovi reke 
Vrbas, je odigralo pomembno 
vlogo z zgodovini naše domov.ine. 
Ta dan smo imeli še nekaj aktiv
nosti, potem pa spanje. Poskuša
mo biti tudi atlctivni, zato smo us
tanovili partijski in mladinski ak
tiv, imamo radijsko pos-tajo, foto 
amaterje in uredniš-tvo biltena, 
ki ravno to noč pripravlja števil
ko b~lo1:ena. 

Naslednji dan si ogledamo mu
zej II. zasedanja AVNOJ-a in 
mestece Jajce. 

Po kosilu se z avtobusi odpe
ljemo v 69 kilometrov oddaljeni 
Kupreš. Ob spomeniku imamo 
komemoracijo; pozdravijo nas 
domačini, nato pa že odhitimo 
proti Livnu. To je mestece, raz
meščene po strmih pobočJih in 
ima orientalsko podobo. V ska
lovju nad mestom so ostanki sta
re turške trdnjave. Tam izvira 
reka, ki se pod mestom izgublja 

v širnem Li:vanskem polju. On
stran polja so grebeni Dinarske
ga pogorja, za njimi pa morje. 
Livno, industrijsko mesto z 
okrog 8.000 prebivalci. 1942. leta 
so tu formirali bataljon Vojin 
2ivojevic, ki je deloval v Livan
skem območju. Novembra 1943. 
leta je bilo Livno gostitelj slo
venskih delegatov, ki so bili na
menjeni na IL zasedanje AVNOJ. 
Imamo komemoracijo ob spome
niku padlih borcev, nas pa je po
zdravil predsednik občinske or
ganizacije borcev. Zvečer imamo 
ples z domačini. Toda zaspati bo 
treba, jutri nas čaka p-rvi marš. 

6. julija vstanemo že ob štirih. 
Po zajtrku prvič gremo na štiri
desetkilometrski marš. To so bili 
prvi koraki po hercegovskem kra
su. Hodimo po -petdeset minut in 
deset minut počivamo. Počitki pa 
so vedno daljši zaradi prvih žu
ljev pohodnikov. Nekaj humori
stov dviga moralo. Hodimo ob 
cesti, največkrat pa po cesti. Po 
tridesetih kilometrih jih nekaj 
zaradi žuljev in utrujenosti ne 
more naprej, tako da smo bili 
primorani .polclicati avtomobil 
iz spremstva. Ostali vztrajamo. 

Po dolgem času ob cesti napis 
Glamoč. Povrnejo se moči in sko
zi mesto zadoni pesem »Slov!!nci 
kremeniti<<. Pot nadaljujemo v 
kilometer oddaljeno Busijo, kjer 
se us-tavimo ob mlinu, v katerem 
se je zadrževal tovariš Tito ne
kaj več kot mesec dni. Tam sta 
bili seji CK KPJ 21. avgusta in 8. 
septembra 1942. leta. Predstav-

nih borčevske organizacije tudi 
ne pozabi povedati, da se je tam 
rodila titovka. 

Nadaljujemo pohod v Radosli
jo. Imamo komemoracijo ob .par
tizanskem grobišču in zopet pet 
lcilometrov marša do parka Ivo 
Lola-Ribar. V njem poste'.im.o ta
bor. Naporen marš je bil za na
mi. Premagali smo sami sebe, 
dokazali smo, da zmoremo tudi 
kaj več, če hočemo. Doktor ima 
ta in naslednji dan polne roke 
dela. Nekateri brigadirji imajo 
po sedem, osem, celo po devet 
žuljev na nogah. Naslednji dan 
~stanemo v parku Ivo Lola-Ri
bar. Ob spomeniku imamo ko
memoracijo. 

8. julija pa nas čaka zopet 
marš in sicer dolg okrog trideset 

ki-lometrov na relaciji Glavoč
Rore. Počasi nabiramo kilome
tre. Razbeljeno hercegovsko ka
menje pa zopet obuje žulje. Pri 
tem ·se pokaže prava sloga. One
mogle brigadirje nosimo na hrb
tih in na nosilih. Ker onemogli 
brigadirji narekujejo tempo 
marša, se brigada premika poča
si. Toda tudi v Rore smo pr.ilpeli 
s pesmijo »Hej brigade<<. V mra
ku imamo komemoracijo ob spo
meniku in pa kulturni program 
na radiu. Po programu imamo 
zasluženo spanje, kajti nas•lednji 
d_an nas čaka marš na relaciji 
Rore-Drvar. 

(Nadaljevanje prihodnjič) 

I. GORNIK 

Krepitev( ,splošnega ljudskega odpora 
VSE VECJA VLOGA .MLADINCEV - PROSTOVOLJCEV 
V TERITORIALNI OBRAMBI 

Ustava tudi mladim narekuje kot najvišjo čast in dolžnost - ob
rambo domovine. Stari pregovor pravi: »Kdor nekaj zna, ta lahko 
nekaj napravi<<. Tega se zavedamo tudi v mladinski organizaciji. 
Letos se že tretjič pripravlja usposabljanje za mladince - prosto
voljce v teritorialni obrambi. 

Na usposabljanju bodo mladin
ci, ki so se letos odločili, da vsto
pijo v enote teritorialne obram
be kot · sestavnega dela našega 
splošnega ljudskega odpora. Vse 
to se sicer sliši lepo. Mladi, uspo
sabljanje, odločeni, da branijo 
domovino. Res vse to drži, ven
dar pa nastopajo tudi pri tem 
težave. 

Prva težava je že pri kadrova
nju. Največkrat je vzrok slaba 
obveščenost mladih. Za to nosijo 
krivdo predvsem osnovne organi
zacije mladih ter komisije za 
ljudski odpor in družbeno samo
zaščito pri le-teh. Prav osnovne 
organizacije bi morale s široko 
akcijo pridobivati mlade v enote 
teritorialne obrambe. Na drugi 
strani pa je odpovedala koordi
nacija s sociaListično zvezo. V 
prihodnje si moramo prizadeva
ti, da bomo dosegli celovito po
vezavo med družbenopolitičniroi 
organizacijami pri ·kadrovanju 
mladincev-prostovoljcev v enote 
teritor ialne obrambe. 

O pomenu in nalogah pa so 
bili zelo slabo obveščeni tudi 
starši. Zavedajmo se, da imajo 
ravno sta:rši največkrat zadnjo 
besedo. Nepoznavanje razmer 
in nalog, ki }ih imajo mladinci
prostovoljci, je bilo krivo, da so 
tudi starši mnogokrat nasproto
vali vpisu sinov in hčera v vrste 
teritorialne obrambe. Mnogo ra
je so V·ideli, da se vpišejo v eno
te civilne zaščite kot pa v enote 
teritoi'ialne obrambe. 

A kaj bi sedaj gledali nazaj v 
preteklost, ko pa je pred nami 
tisti del, ki ga mnogi težko pri
čakujejo. Pred nami je usposab
ljanje. 

tizanska vojska štela v povpreč
ju devetnajst -let. Mladinec vza
me slovo težkega srca in se poda 
na zborno mesto. Tam vse vrvi. 
Mladi vse občine ·se zbero. Sku
paj bodo preživeli nekaj dni, na
vezovati poznanstva, postali bodo 
dobri tovariši. 

S prihodom na teren se prične 
resno delo. Mladi!Ilke in mladinci 
se uče postavljati šotore in ži
veti v naravi. Vsak dobi svoje 
orožje in sedaj so že prava obo
rožena vojska. Uče se streljati. 
Tarče sprva dolgo vzdrže, .saj 
le malokdo zadane. Vse bliže 
je konec u sposabljanja, boljši s o 
rezultati. Mladinci postanejo do
bri strelci. Vedo, da le vaja na
pravi človeka. Po napornem delu 
se prileže dobra jed. Zanjo po
skrbi kuhar, ki pi'ipravlja speci
alitete v svojem »kazanu<<. Tako 
gre dan za dnem. Noč za nočjo. 
Predavanja, streljanje, napad na 
bunker, straža, po vsem tem pa 
obilna hrana. In tako se po kon
cu usposabljanja mladi <težkega 
srca vrnejo domov, saj so skupaj 
preživeli nekaj težkih, a tudi le
pih dni. Polni vtisov se vrnejo 
domov. 

- .... 

Po končanem USJ?Osabljanju 
postanejo mladi bolj 12kušeni, še 
bolj trdno odločeni, da branijo 
svojo domovino. Vedo, da jim 
tovariš Tito zaupa. Ponosni so 
na to. Tako je po vsej Jugosla
viji, tako je tudi pri 111as. 

Draga mladinka, mladinec! 
Ali še razmišljas, da tudi ti 

vstopiš v vrste te mlade vojske? 
Izgovarjaš se, da ti pogoji niso 
jasni? No, nič lažjega. Prvi in 
osnovni pogoj so tvoja leta. Mla
dinke morajo biti stare devet
najst, mladinci pa sedemnajst 
let. Seveda za mladince velja, da 
niso vojni obvezniki. Vse ostalo 
je zelo preprosto. 

Izpolniš prijavnico, ki jo do
biš pri predsedniku osnovne or
ganizacije in jo njemu izpolnje
no tudi vrneš. Po tem boš dobil 
rpoziv za dvig opreme. V tem 
si že napol teritorialec, mladinec
prostovoljec. Vse ostalo bo na 
terenu tako kot je opisano v 
zgornjih wsticah. Ne ra2mišljaj 
več! Bolje je, da oSi usposobljen, 
lažje ti bo, saj boš tako tudi več 
lahko prispeval k obrambi do
movine. 

Omenimo naj še, da sta v naši 
občini občinski štab za teritori
alno obrambo in občinski komite 
Zveze socialistične mladine or
ganizirala usposabljanje mladin
cev-prostovoljcev v enotah teri
torialne obrambe od 24. do 28. 
avgusta. 

B. Urbar 

Marsikdo izmed mladincev je 
prvič oblekel sivozeleno unifor
mo, ko se je podal na zborno 
mesto. Mati ga je še zadnjič -
kot znajo le mame, pospremila 
in verjetno so mnogim oči zalile 
s·olze. Tako mlad je še, pa gre 
že v vojsko. Tako mlad, pa bo 
že nosil orožje. Vendar pa mora
mo ob vsem tem vedeti, da je par-

Novo šolsko leto se je pričelo. Zadnja (?) generacija prihodnjih 
Brestovih tehnikov 
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!'Iri preteklem usihanju jezera~? bili .rešev~l~i ribj~ga ž.ivlja ~očno 
presenečeni:. Prvič .. ~dkar pe;> mm JO na]star~JŠI prebivalci o~. Jezeru, 
;o se zdrstih krapi m dah Jez~ru. po grobih oc~nah čez miliJOn za
roda. V Rešetu je bil zarod vehk ze do pet centun~trov, ~ Vodonos~ 
pa nekO'liko manjši, vendar pa ga je bilo zelo do~tr. Tor~] se Je tudi 
ta Pibja zvrst prilagodi-la novim razmeram Cerkruškega Jezera. 

Obvestilo, ki ga je izdala ~ajeyna: skupno.st Cerknica ~aja letos, 
v katerem priporoča, da vsi obca~ :vzameJc;> z~res akCIJO za red, 
čistočo in zdravo okolje in se po nJeJ r avnaJo, Je n~šl~ pl<:dna tla 
in tako pozitiv_no <lelov~.l.o, da ~~orajda ~e .morel!lo pi~ati vec. o sme~ 
teh in podobm kramanJI, ker Jih skoraJ ru. SvoJ d.ele~ so pnspevah 
tudi pogosti nalivi, tako da teh problemov za sedaJ m. 

»POSLEDNJI MOHIKANEC« NA JEZERU 

Leta in leta nazaj so morali lastniki gozdov v Jav.o~ ~ad 
Skadulco prevažati les, povezan v splav, do Rešeta. To Je. bilo tezko 
in sila naporno delo, ker so vozili .večinoma v zimskem ~asu, ko ~e 
bila jezerska voda ravno dovolj viSoka za takšn~ spravil~. Za~Ja 
leta jim gre na roke Gozdno gospodarstvo, ki daJe starim m novi~ 
cestam vse več poudarka. Tako je nov.a gozdn~ pot od ~.rš~e PI?
Goričici proti Skadulci omogoč.ila, da Je ~pravdo l~a lazJe m hi
trejše. Verjetno ni rečeno prevec, da sta Joze škof, s1c~r del.avec T?
vame pohištva Cerknica in njegov sosed, oba iz DolenJe vasi, zadnJa 
splavarja na Cerkniškem jezeru. š B č" 
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Zadružni dom v Žile ab 
Pred nadavnim so se pričele priprave za izgradnjo zadružnega 

doma v Weah, saj so že zakoličili pr ostor, kjer bo stal. Ce bo vreme 
ugodno, bo zadružni dom letos že pod streho. 

Akcijo za izgradnjo zadružne- voj turizma v tem delu Notrapj
ga doma v Zilcah so sprožili že ske, saj je del stavbe namenJen 
tarkoj po vojni. Temelje so že tudi za prenočišča. DeloWle orga
izkopali, vendar se je gradnja nizacije bi lahko organizirale 1e· 
ustavila zaradi pomanjkanJa tovanja svojih delavcev v .Zilce. 
sreds,tev, pa tudi zaradi osredo- Razvoj turizma pa je ·povezan tu· 
točenja gospodarskih aktivnosti di s ponovno zajezit:vijo ume~
na Cajnarje in njJhovo okolico. nega jezera v Zali .im pa z asfalt:
Za ·pot·rebe kmetijske zadruge se- ranjem ceste od Selščka do CaJ
daj služijo spod!I1ji prost<>ri v narjev. 
stavbi, kjer je trgovina; vendar Za povezovanje krajanov z in-
so IMi premajhni. vestiJtorji in z izvajll!!ci del je 

Na zborih občanov pred štiri- ustano\"ljen gradbeni odbor, v 
mi -leti sta se izoblikovala dva katerem je sedem krajanov. Ta 
predloga za pridobilt:ev zadruž-
nega doma. Prrv.i je bil, da bi stav
bo, ·kjer je trgovina, popra'v.i'li, 
drugi pa, <la •bi zgradili nov dom. 
Od.ločl..li so se za gradnjo nove
ga doma. Ta ideja pa je bila za
snovana ta:krat bre-.1: denarnega 
kritja. Da bi se ideja o izgradnji 
zadružnega doma uresnioila, je 
bila potrebna širša akcija. 

Kmetijska zadruga je sJclicaia 
krajane žile in predstavnike in
teresruh skupnos ti, ki so zainte
resirani za gradnjo objekta. S.kli
caH pa bodo še predstavnike de
loWllh organri.zacij Bresta, Jelke 
in Kovinoplastike. Finančna sred
s tva za izgradnjo do prve faze 
so zagotov·!jena s 1kreditom in z 
lastmmi sredstvi Kmetijske za
druge (200 mil-ijonov starih di
narJev). O.sta1i del sredstev bodo 
zagotovili tisti, ki so zamteresi
rani, da zasedejo zgornje pros-to
re. Prid.orutev sredstev in upo.ra
bo prost<m:>v bo urejal samo
upraVllli sporazum o sofinancira
nJU in souporabi prostorov. Gor
nJe prootore naj bi uporabljale 
samoupravne interesne skupno
sti ~izobraževalna, t emeljna te
lesnokulturna skupnos,t, skup
nost otroškega varstva in zdrav
stvena skupnost). 

Idejni .načrt so že začeli r eSlllo 
delati 1ani. Narejen je bil načrt 
zgradbe in razporeditve prosto
rov za različne namene ooiroma 
za uporabnike. Stavba bo imela 
naslednje prostore: 

V pritiličju bodo: 
- dvorana za sestanke ter za 

kulturne in :..abavne prireditve. 
Pregrajena bo s 'premičnimi v.ra
ti, tako da •bo <iel .služil lahko 
tudi za čakalnico za .paciente; 

- prostor za zdravstvene po
trebe (občasni zdravniški pregle· 
di 1n zobozdraVI!lik); 

- otroški vrtec; 
- mladinski prostor s knjiž-

nico; 
- čakalnica za avtobus; 
- p rostor za gasilni avto in 

gasilno opremo; 
- skladišče repromater.ia:la in 

ostalega kmetijs kega orodja; 
- prodajalna; 
- pr<>stor za civilno zašči-to. 
Prostori v prvem nadstropju 

še niso dolronč.no opredeljeni, 
mož.nooti pa so naslednje: 

Vtisi z 
Koncem prejšnjega meseca je 

skupina nekdanjih internir~cev, 
njihovih svojcev ter osta~L1h de
lavcev in upokojencev iz Loške 
doline obiskala nekdanje koncen· 
t raoijlsko taborišče na Rabu. Iz
let z avtobusom sta organizirala 
Vera Strle in njen brat Vdnko 
na željo mnogih članov, ki gre~o 
radi na takšne izlete, na katerih 
je pr.Pjetno z~ruž~no s koristnim: 
Med nanri Je bdo tudi nekaJ 
nekdanjih internirancev iz tega 
taborišča, ki so obujaU spomine 
na teilke čase in radi spregovori·li 
tudi za naš Brestov obzornik. 

Janez žnidaršič iz Podloža, ki 
je s ta.r 77 let, je pripovedoval: 

»Nikoli si ne bi tedaj mislil, 
da bom dočakal ta.ko starost in 
da bom preživel vse tiste stra
hote. V taborišču je vladal te
ror. Ljudi so vezruu na kole in 
pretepaLi. Hrana je bila ~bupna. 
Včasi:h je bilo na dan tudi po 50 
in več mrtvih. Vsi smo vedeli, da 
bomo pomrli kaj kmalu, če ne bo 
v vojlfii prišlo do sprememb. V 
šotonih so bili interniranci stis
njeni kot sardine, po šes·t nas je 
spaJ.o v majhnem šotoru, ~ j_e 
bil samo za dva človeka. Naavec
ja muka je bilo pniti v šotor, ~~ 
je bil dež in si mora! poklek~t~ 
v blato če si se hotel splaziti 
na le~išČe. Ko je prišla zima, je 
na Velebitu zapadel sneg, burja 
pa je f.rfotala v šotore in. smo 
vsi otrpnild od mraza. Imeli smo 
samo dve možnosti: aH broditi 
po debelem blatu ali pa gniti v 
šotoru med ušmi. Pa kaj bi se
daj to govorili ; to. je .~a ~affi:i. 
O tem je izšla tudJ knJiga t.n Je 
v njej vse napisano.« 

Marija Kovač iz Iga vas·i je bi
la stara koma:j dvajset let, ko so 
jo z ostalo družino pripeljali na 
Rab. Najbolj si je zapomnila ti
s to usodno noč 29. septembra 
1942 ko je ob hudem neurju 
strah<>tno deževalo in ko je reka 
preplavila žensko tabor.išče. Te-

odbor •ima glavno vlogo pri or
ganiziranju akcij ·kot so pripra· 
va gmdbenega materiala, izkop 
temeljev in ostala zemeljska de
la. Pri gradnJi zadružnega doma 
bo pomagala mladin.a iz ct:rkni~ 
ške občine, pa tudi prebivalci 
krajevne skupnosti Gradišče iz 
ljubljanske občine, ki je pobra
tena s krajeVI!limi skupnostmi 
žilce, Cajnarje, Nova vas in Be
gunje bodo pomagali. 

Veliko prebivalcev ž ile in oko
liških krajev je za~posleno na Bre
stu in zato pričakujejo razume
vanje in pomoč pri gradnji nji
hovega doma. 

V. Sterle 

Ra a 
daj je bilo v tabo~išču I. i~ I_II 
strašno opustošenJe. Knki ze
na in otrok so se razlega1i da,leč 
naokrog, saj so mislili, da se je 
razlilo morje. Voda je bila viso
ka že pol metra, ponekod pa tudi 
meter. Proti jutru je pr išel ko
mandant taborišča in jih je na
podil nazaj med poplavljene šo
tore. Surovost fašistov, lakota, 
nemogoči pogoji za bivanje ~o 
povzročali množično smrt naš~h 
ljudi posebno otrok, žena m 
starc'ev. Prostor, kjer je bilo ta
borišče, je sodaj ves zaraščen s 
plevelom, travo .in robjdo. Tam
kajšnji prebivale] tega področja 
ne obdelujejo, ker pravi•jo, da na 
tej zemlji noče zrasti ničesar, ka
kor da se j e tudi narava zarekla. 

Podatki povedo, da j e šlo sko
zi rabsko taborišče 15.000 Sloven
cev im. Hrva:tov. Na pokopališču 
v Kamporu je 1005 grobov. V njih 
pa je daleč več za,k~pani~. k~r 
Ita:Irija~ni niti niso šteh, kohko Je 
bilo mrtvih in najbrž natančnega 
štev:ila mrtvih ne bo mogoče ni
koli ugotoviti. 

Janez šraj iz Vrhnike je st<H" 
67 let ·in je bil eden izmed tisti~ 
i!nternirancev, ki so pokopaval! 
mrtve na pokopališču v Kampa· 
ru. Po njegovi iztiavi ležijo mrtvi 
v skupinskih grobovih tam, kjer 
so sedaj spominSike plošče. 

Ko sva se pogovarjala s pred
sednikom odbora Združenj zveze 
borcev NOV pri krajevni skup
nosti Loška dolina Francom Ko
vačem ki je bil tudi na tem iz
letu, ~va ugotovila , da bi bjlo 
na pokopaLišču potx:ebn? obno
viti napise na spommskih kam
nih, saj .so neka-teri popolnoma 
izbrisaJTJ..i. Seveda bi bilo lepo, če 
bi tud~ mladina in druge družbe
no-poliit·ične organizacite ob. raz
ličn·ih spominskih priloznostah or
ganiZJirale obiiske tega taborišča, 
v katerem je največ Jjud.i poko
panih prav iz Gorskega Kotarj a 
im iz Loške doline. 

M. Sepec 

- l<tlubski prostor, 
- več prostorov za drutinska 

stanovanja po potrebi, Delo društva ))Ex li bris<< 
- prostori za potrebe šole v 

naravi. 
Drugo nadstropje ne bopov.sem 

dograjena, mogoče pa ga bo ure
cliti za turjstičme sobe oziroma 
za skupna ležišča. 

Osnovui namen izgradnje za
družnega doma v žilcah je, da 
bi postal to objekit, v katerem 
bi krajani žik in okoLiških vasi 
zadovoljevali vse svoje potrebe, 
tako da se IDe bi več izseljevali 
v dolino. To je osnovni motiv za 
gradmjo zadružnega doma v žil
cab. S tem bo popravljena na
paka, da smo dolgo ča.sa. zai??· 
stavljali oddaljene vas1 m Jih 
prepuščali same sebi, ·ljudje pa 
so zato odhajali v večje kraje. 
PoživHa se bo tudi kmetijska 
proizvodnja. Vidovski svet je hri
bovit in kmetje delajo v zelo 
težkih pogojih. Iz strateških raz
logov pa moraj? bi<ti te v~:si na
seljene in zemlJa okrog nJih ob
delana. Zato je treba dati t~ 
ljudem nekaj, kar jih bo pn
tegnilo in kar jjh bo zadržalo 
doma, da se jim ne bo treba več 
odseljevati. 

S postav.itvl jo zadružnega do· 
ma bo dana možnost tudi za raz-

Letos slavi društvo Exlibris Slo· 
veniae deseto obletnico svojega 
živahnega delovanja. V tem ča~u 
je bilo več kot 140 društv~n~h 
prireditev pr edvsem štev1lruh 
razstav, 'sestankov, publikacij, 
ekskurzij in podobnega. Društvo 
je v tem času tudi sodelovalo z 
delovno skupnostjo Bresta: .. En
krat je organiziralo ekskur_zrJo na 
Notranjsko, v Salonu poh1~tv~ pa 
je imelo razstavo eks.hbnsoy. 
Najbolj tesno sodeLov~nJ~ pa Je 
bilo pri otroškem e~shbr~su. C?r
ganizacijo te akcije J.t: pn~ra~1lo 
društvo skupaj z reVIJO >>P!Omr«, 
pokrovitelj .pa je bil .Br.est .. Med 
otroki je bilo za ekshbnse ~z·red
no zanimanje, saj so ·poslaJl nad 
800 izdelkov iz 52 slovenskih šol. 
Razstava otroških ekslibrisov je 
bila v okviru prireditev 15. med~ 
narodnega ekslibris kongresa, k1 
je bil leta 1974 na Bledu. Udel~
ženci kongresa .so se o teh pn
srčnih otroških ekslibrisih izra· 
zili izredno pohvalno . 

/.ktivno društvo Exlibr is Slo· 
T-c·•iae je torej uspešno prešlo 
d eset let svojega dela. Pravkar, 
sf:oraj ob proslavi desete oblet-

nice d r uš tvenega delovanja, je 
prišla med Slovence zanimiva no
va min:iaturna knjižica. Clani 
društva so bili ob letošnjih prvo
majskih prazni~ih na potc;>vanju 
po Vojvodini. Med drugim S? 
obiskali grafika - samouka Ka
rolyaja Andrus~6~ ~i _je ~e -raz
stavljal v Cerkmc1 i'Il Je bJI pred 
leti gost mladinskih razis koval-
nih taborov. R. Pavlovec 
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a1 košarkarji 
Z novo politiko telesne kulture v Sloveniji, opredeljeno v tako ime

novanih portoroških sklepih, smo se poleg množičnosti kot naše prve 
naloge, dogovorili tudi o uresničevanju koncepta vrhunsicega športa. 
V njem smo se odločili, da sta atletika in košarka panogi, ki ju 
bodo razvijali v vseh občinah. Za takšno uresničitev smo sprejeli 
tudi sklep o uveljavljanju novih tekmovalnih sistemov; to je pome
nilo njihovo korenito spremembo, saj so bili ena izmed glavnih sla· 
bosti prejšnjih razmer v telesni kulturi. 

Prav te spremembe , do katerih košarkarske zveze našega pod
je prišlo v košarki lani j_eseni, so ročja, katere sedež se je v tem 
povzročile v tej panogi spre- času preselil v Sehno. 
membe v organizaciji in s tem Vse os tale občinske selekcije, 
tudi velike težave, ker prejšnj a prav tako tudi ekipa KK Cerkni
organiziranost ni bila p rilagoje- ce, ki je edini košarkarski klub v 
na novi telesno-kulturni politiki. občini, bodo v je:;ensko-spomla
Tako je Košark:lrski klub Cer k- danski sezoni 1')77 ;78 nas ropale 
nica v prejšnjih jesensko-spo- v okviru medobčinske košarkar
mlad<U1skih sezonah z velikimi skc zveze Sežana. To pa bo traj a
us~chi tekmo·.-.tl v Il. 1~publiški 
li1;;i. skupaj s klubi Kobarid.l, 
Tolmina, Nove Gorice, Postojne, 
Pivke, žiri, Idrije, Cerkneta in 
Sežane. u 

1 
lo samo omenjeno sezono, ker je 
že v javni razpravi predlog o 
obli:kovanju novih tekmovalnih 
skupnosti, po katerem bi bil tek
movalni del telesne kulture obt:i
ne Cerknica organiziran skupaj 
z občinami Vrhnika, Logatec, Po
stojna in Ilirska Bistrica. 

Povedane nenehne spremembe 
povzročajo tudi v KK Cerknica 
velike težave, ki ovirajo nemote
no delo. Trenutno je ekipa tudi 
brez trenerja. Prav gotovo bodo 
z izgradnjo nove telovadnice v 
Cerknici tudi za košarko ustvar
jeni mnogo boljši pogoji. Zato 
utemeljeno pričakujemo še večji 
razvoj košarke v Cerknici. 

T. URBAS 

-e 
Ob novi organizaciji tekmova

nja je bil. košarkarski klub Cerk· 
nica (KK Cer ';-7lica) oreaniziran 
v rncdol~činski koš::lrkarski ligi 
Pos tojna sl:upaj s k lubi Postoj
ne, Piv!.c, !(r<!S:l iz Scž;.ne, Leso
nita iz Ilirske Bistrice in Kopra. 
Ta '·i:1 n:.::dobc':ins ,dh Jroš;:rkar
skill zvez je v Sloveniji še 
o~e.~.n. 

BALINARSKI TURNIR V CERKNICI 

S sprcro1embo tekmova.lnih si
stemov, ki j ih j e pripravila Ko
šarkarsl,,:t zve:.:a Slovenije, spre
jela pa Telesno-kulturn:! skup
n ost Slovenije, bo \ j c:.eni 1977 
v Slo eniji le slovenska li-:o:..t, v 
l::,tcri bo ilnd=. vs::tl•a m .::dob
čins~:a košar~·ars!·a z,·cza po eno 
mesto ~a s--ojo .... ::ipo - scLk
cijo. t'oleg slov.:-:1ske lif.e pa bo 
še dc.vet medobčinskih košr>rk;>x
skih li3, v }·aterih bodo nasto
pale selekcije občh 

Spomlad:mski dcl le tošnjega 
tekmov::nja je bil določen za iz
bor nosilca selekcije v okviru 
mt dobčinskih l·oš=.rl·Msbh z , .::z. 
Zato je v tem času prenehala 
tudi prcj3nja dru:_~ slovensk:. li
ga, v kateri j e ip;ral KK Cerk
r.ica. 
Medobčinska košark~i'ska zve

za Postojna pa v ter,l spomladan
skem obdobju ni orranizirala 
S\ o jega tekmo :1 nja, zato ce je 
KK Cerknica dogovoril z e 'dpa
mi Vrhnike (dani in mladinci), 
Lo~:.>.tca, Borovnice in Brezovice, 
da lo v_ ::.el zapolni. Tako je bila 
od 25. marca do konca maja vr
s ta t...kcm, ki pa so bile odigrane 
v dvoran=.h. Naxi občani teh te
kem niso videli, ker je KK Cerk
nica o;ostoval v telovadnici v Pla
nini pri Rakeku. V tem spomla
danskem tekmovanju r azen Vrh
nike Cerknica ni imela praYcga 
tekmeca. 

V tem č:lsu pa so se morali 
scd:mji klubi v okviru medobčin
skih košarkarskih zvez dogoYori
ti, kje bo sedež njihove selekcije, 
ki bo nastopala v prvi slovenki 
ligi. Kl jub večkratnim sestankom 
pa klubi medobčinske košarkar
ske zveze Postoina ruiso našli 
skupnega jezika. Za določitev se
lekcije je bil zato organiziran 
turnir med ekipami KK Cerkni
ce, KK Postoine. KK Krasa iz 
Se7.an e in KK Kopra. Na tem 
turnirju je zmagala eki'Pa Krasa, 
ki bo tako v sezoni 1977178 pred
stavljala selekcijo medobčinske 

Balinarski klub Cerknica je 
dne 6. avgusta priredil velik tra
dkionalni turni;:- v balinanj u. Le
tos je bilo vabl~enih d J::tjset c.kip 
in sicer dc.:;-~ ekip mlaj.ših i(,r:.l
c ..... in d~selekip upokoje,Jc-v. Va
bilu se j t: odzvalo ose'T!n;::.j st e-kip; 
ekip.:. naših zamejskih s:ovenccv 
iz Italije, ki je bila do sc.daj rc
cen gos t na turnirju, iz neznanih 
r .tzlogov ni prišla. 

V prl 1q,cm s:;.:)otncm dn~vu 
se je zb:·alo na n.-.šU1 baliniščih 
n~.d 120 balinarjev in na otvorit
vi se je nudiia očem prelep .. sli
ka n astopajocih eki~. l~i so bilc 
oblccene vs<:1': :1 v svojo banv 
športnega drcs<1. Na ž:tlost so 
bili zopet dom.1čini t is ti, ki ka
kor kaže, ne premorejo enotnih 
športnih oblačil. 

N::t dom::.č ,· r.1 ir4rišču w nred
TJ.jačil..: v!;e tri e~ ipc iz Cerknice 
in t::tko je od ~ r::~ ih pokalo· kar 
polovica n;..š!a pot v domače 
šporrne vitriPe. ~e zlasti so :e 
odrez::.li unokojenci iz Ccrl·nice, 
ki so svojili dva po"ala za prvo 
in tretje .• 1esto. 

Končni vrstni red: 
Upokojenci: 

l. Cerknica I. 
2. Ro7.nu d'Jlina-Ljubljana 
~- Cerknic.J IL 
4. Yrim-Rudni-1:-Ljublj~na 
5. Vrhnik::t 
u. Postojna 
7. Svoboda-Ljubljana 
8. lnv<llid-Postojna 
9. Lož - Stari tre; 

Naši upokojenci 
31. jul•ija 1977 je odšla iz TOZD 

Tovarna pohištva Martinjak v 
pokoj naša delavka Fr<a.učišlta 
ZADt'\IIK, rojena 21. 2. 1922, iz 
Martinj a ka. 

V Tovarni pohiš tva Martinjak 
je -bi·la zaposlena od 23. 9. 1953. 
leta. Delala je na različnih de lov
nih mestih v tovarni, v pokoj -pa 
je odšla z delovnega m esta paki
ranje okovja. Bila je ves tna, mar
l.i~va in med sodelavci priljub
ljena. 

Delovna skupnost TOZD TP 
Marllinjak ji želi še vrsto zdravih 
let. 

il mi v sep embru 
l. 9. ob 20. uri - jugoslovanski vojni film IZPOD UCKE GORE. 
4. 9. ob 20. uri - ameriška kriminalka GOLDFINGER. 
3. 9. ob 20. in 4. 9. ob 16. uri - angleški glasbeni film TOMMY. 
S. 9. ob 20. uri - francoska komedija RAZJEZIL SE BOM. 
8. 9. ob 17. in ob 20. uri - ameriški pustolovski film ZMESNJAVA 

V HONGKONGU. 
10. 9. ob 20. in 11. 9. ob 16. uri - ameriški p ustolovski film ZEMUA 

IZGUBUENA V CASU. ' 
11. 9. ob 20. uri - ameriška drama LET NAD KUKA VICJIM GNEZ-

DOM. 
12. 9. ob 20. ur~ - ameriŠ'ka komedija SONCNI FANTJE. 
15. 9. ob 20. UJn - angleška komedija ZASEBNI GRESNIKI. 
17. 9. ob 20. in 18. 9. ob 16. uri - ameriški zgodovinski fi.ilm SPAR-

TAK. 
18. 9. ob 20. uri - ameriška kr-iminalka VRNITE V PINK PANTERJA. 
19. 9. ob 20. ur~ - ameriški western CLOVEK IZ DOLINE. 
22. 9. ob 20. un - ameriška drama ~OLA :2:IVUENJA. 
24. 9. ob 20. in 25. 9. ob 16. uri - ameriški pustolovski fiilm DOKTOR 

DIVJAK. . 

Aktivni tekmovalci: 

l. Cerknica 
2. ~pica-Ljubljana 
3. Brdo-Ljubljana 
4. Krim-Rudnik-Ljubljana 
S. Dolomiti-Ljubljana 
6. Grmada-Planina 
7. Svoboda-Ljubljana 
8. Rožna dolina-Ljubljana 
9. Virtus-Duplica-Kamnik 
Trije prvo uvrščeni so dobili 

pokale in diplome, vsi ostali pa 
diplome. Ob tej priložnosti se le
po zahva'lj ujemo TT!CS Cerknica 
za primerno podporo. L ~vele 

Naj nanizamo nekaj zanimivih 
podatkov o hišah v naši občini. 
Pri tem posebej poudarjamo, da 
se vsi podatki nanašajo izključno 
na z:;radbe, s ka terimi upravlia 
stanovanjska skupnost. • 

Samoupravna stanovanjska 
skupnost upravlja s 87 hišami, v 
katerih je 480 stanovanj in 65 sob 
,• samskih domovih. 

Povprečna starost hiš je 65,55 
let. Najstarejše hiše so v KS Lo
ška dolina, saj je povprečna sta
rost kar 118 let, v KS Rakek 56 
let, v KS Nova vas 48 let, v KS 
Grahovo 43 let, v KS Begunje 
38 let in najmanj v KS Cerknica 
- 37 Jet. 

25. 9. ob 20. ur~ - italijanska komedija B0:2:ANSKA žENSKA. • 
26. 9. ob 20. ur~ - francoska komedija DVORNE SPLETKE. 
29. 9. ob 20. un - ameriški zgudovinski film IVANHOE. 

BRESTOV OB~ORNIK 

Gradnja temeljev za prizidek no\ih šolskih prostorov v Cerknici 

Hiše, ki so stare nad sto let: 

l. Lož 71 876 let 
2. Viševek 47 (Koča vas) 615 let 
3. Markovec 19 + 19 a 276 let 
4. Cerknica Tabor 26 176 let 
S. Cerknica Partizanska 17 

162 let 
6. Cerknica Notranjska 37 

144 let 
7. Unec 59 139 let 
8. Cerknica C. 4. maja 1/b 

131 let 
9. Rakek Ga-silska 8 126 let 

10. Cerknica Partizanska 9 

11. Grahovo 7 
12. Rakek Partizanska 6 
13. Fara 17 (Nova vas) 

113 let 
112 let 
106 let 

101 leto 

Večina starih stanovanj je ne
funkcionalnih in so slabo oprem
ljena z instalacijami (stranišče 
ima le 42,1 odsto tka, kopalnico 
pa 42,8 odstotka hiš) . 

Stanovanj~. so precej iztrošena, 
tako da je sedanja vrednost druž
benih stanovanj le 1.256 dinlm', 
k<:.r predstavlja okrog 19 odstot
kov današnje vrednosti. 

Konc:: leta 1975 je bilo v občini 
Cerknica r egistriranih -15~0 sta
novanj, od tega 3891 v zasebni 
lastnini oziroma 44,77 odstouka, · 
ali k~r 87,1 odstotka stanovanj
ske površine. 

Družbena stanovanja so manj
ša in merijo povprečno 47,79 kva
dratnih metrov, zasebna pa 67,49 
kvactrMnih metrov (SRS 49,69 m' 
in 62,18 m'). 

Povprečno stanovanje v občini 
je veliko 64,38 kvadratnih me
trov. Za vso občino je značilna 
n izka zazidava, saj je le 270 sta
n ovanj v objektih viso!{e zazi-
davc. F. Le\CC 

Brestov obzornik, glasilo delovne skupnosti 

Brest Cerknica n. sol. o. Glavni in odgo

vorni urednik Božo LEVEC. Ureja uredniški 

odbor: Morija GRBEC, Vojko HARMEL, Jo

žica llERSič, Joze KlANčAR , Bazo LEVEC, 

Jr"'.'':: ~.;_!.!: , F1.Jn:: ~'IULEC, Vilttor OGRINC, 

Mii~ !o:~!C in Vinb žNIDARšič. Foto: 

Jo<a SKRU. "(iska ž elezniška tiskarna v 

Ljubljani. N.klada 2!:JO izvodov. 

Glasilu sodi med proizvode iz 7. točke prve
ga odstavka 36. člena zakona o obdavčeva 
nju prolzvoJov in storitev v prometu, za ka· 
tere se ne plačuje temeljni davek od pro· 
meta proizvodov (mnenje sekretariata za 
Informiranje Izvršnega s veta SR Slovenije 
!!.421 -f/72 z dne 24. oktobra 19741. 
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