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Odnosi proizvodnja - trgovina znova na rešeto
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Po novem morajo biti odnosi med organizacijami združenega
dela, ki se ukvarjajo s trgovino doma in v tujini ter med proizvajalnimi organizacijami, ki z njimi trajneje poslujejo, urejeni tako,
da ustvarjajo in razporejajo skupni prihodek. To pomeni, da zakon
o združenem delu sam nakazuje, da gre v takih primerih za združevanje dela in sredstev.
Gornja ugotovitev izhaja iz 72.
omenjenega zakona. V
istem členu je zapisano še, da
omenjene organi2:acije urejajo s
samoupravnim sporazumom zlast-i:
- način določanja skupne politike proizvodruje in prodaje,
- načiln prevzemanja r:izikov
iz skupnega poslovanja,
- način vzajemne odgovorno·
sti za pospeševanje proizvodnje
in trgovine,
- način usrklajevanja stališč v
zvezi s posLi iz skupnega poslovanja,
- osnove in merila, po katerih
se razporeja skupni prihodek, način nje~vega razporejanja in
rold, v katerih se ra21poreja ...
Omenjeni. sporazum je odprtega značaja, saj po izrecni določbi
zakona lahko prlistopi k njemu
pod enakimi pogoji vsaka organizacija zdr:uženega dela.
Takšni sporazumi so, vsebi nsko
gledan10, zelo zahtevni. Da bi zakon nelroliko »pomagal« k njihovemu nastanku, ima še posebno
določilo, po katerem se ne smejo ukvarjati s prometom blaga
in stonitev 111a debelo oziroma
z izvoznimi in drugimi zunanječlena
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trgowns.kiimi posl•i tiste trgovinske delovne organizacije, ki ne
bodo do 31. decembra letos sklenile us·t reznega samoupravnega
sporazuma s proizvodnimi organizacijami združenega dela, s katerimi poslujejo. Poslovanje mimo tega pomeni hudo kazniv gospodaTski prestopek.
Razumljivo je, da zato te dni
kar dežujejo gradiva in osnutk.i.
sporazumov liz trgovinskih organizacij združenega dela k nam
(proizvajalcev) v javno razpravo.
Po pnibll~ni oceni bo BREST
podpisal več deset aktov, ki bodo urejali omenjene odnose.
Nekatere delovne organizacije
s ·področja trgovine so celo povabile posamezne delavce BRESTA k obLikovanju sporazumov.
Posebno na široko je deio zastav)jeno v okviru SLOVENIJALESA - trgovine iz Ljubljane,
saj sodelujejo pri pripravi samoupravnega s porazuma, lei bo
v skladu z zahtevami zakona o
združenem delu urejal dolgoroč
no poslovno sodelovanje na dohodkoV111ih osnovah, predstaVIJJiki
proizvodnj e in trgovine. Videti
je, da bo prvo zaokroženo gradi-
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vo prJšlo v najširšo javno razpraovo kmalu po dopustlih.
Vprašanj, ki se pojavljajo pri
urejamju zadev, o katerih pišemo, je veliko. Tako na primeT ni
še povsem jasna povezava oziroma razmejitev s sestavljeno organizacijo združenega .dela, ni oprijemlj~v določen način usklajevanja različmih interesov, pojmova-

nja o skupnih Dizikih so različ
na, spreminjajo se obrazci (formule) za izračun udeležbe na
skupnem prihodku in podobno.
Vendarle lahko ugotovimo, da
delo v tej fazi še kar zadovoljivo napreduje. Posebne težave
se bodo gotovo pojav:ile v prvem
letu poslovanja po novem, torej
v letu 1978. Zato bi kazalo v

Gospodarjenje v prvem polletju 1977
KO OB ZAKLJUčKU DRUGEGA OBRAčUNSKEGA OBDOBJA
V TEM LETU DELAMO PONOVNI PREGLED DOSEžENIH REZULTATOV GOSPODARJENJA, NE MOREMO MIMO OCENJEVANJA
FINANčNIH UčiNKOV IN S TEM TUDI ODNOSOV, KI JIH NAREKUJE RAZVOJ DRUžBENIH IN GOSPODARSKIH ODNOSOV.
PRAV GOTOVO SMO RAVNO PRI URESNičEVANJU DOHODKOVNIH ODNOSOV SE NA ZAčETKU POTI IN JE CELOTNI SPLET
VPRASANJ, KI UREJA TO PODROčJE, V NEKATERIH PRAKTičNIH PRIMERIH SE NEZNANKA. V PRVIH POIZKUSIH URESNičEVANJA V PRAKSI, NA PRIMER SPORAZUM MED PROIZVAJALCI IN PORABNIKI IVERNIH PLOSč, PA VIDIMO, DA JE
TO DOLGOTRAJEN IN VSE PREJ KOT PREPROST TER LAHKO
IZVEDLJIV PROCES.
Skladno z zakonom o združenem delu in z veljavnimi predpisi, ki urejajo celotno področje
ugotavljanja in obračunavanja
prihodka in dohodka ter njegovo
delitev kot tudi denarnega pro-

meta in evidenc, se ob zaključku
prvega polletja ne bo več izkazovalo nerazdeljenega ostanka
dohodka, temveč moramo dohodek razporediti. Razporeditev pomeni, da se iz njega pokrije vso
tako imenovano sprotno porabo
kot so osebni dohodki, stanovanjska gradnja, samoupravno dogovorjene obveznosti, davki in prispevki, sredstva za skupno porabo, rezerve in za rešitev in
izboljšanje materialne osnove dela. Delitev je sicer začasna in jo
dokončno opravimo šele z zaključnim

računom.
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Izročilo

za generacije: Cerkniško jezero -

osnova za razvoj turizma

sporazume uvest·i posebna določila, ki bodo omogočila elastično
odpravo očitnih nepravilnosti.
Poleg tega bo treba v odnosih
med trgovlino in proizvodnjo še
večjo mero strpnosti in razumevanja. No, k temu vodijo dohodk<JV'ni odnosi, če so zares dohodkov.ni!
Z. Zabukovec

PROIZVODNJA V PLANIRANEM
OBSEGU
Vrednostni kazalci o gibanju
obsega proizvodnje v prvem letošnjem polletju kažejo zelo
ugodna gibanja in so nad ravnijo
planske dinamike. Vsekakor pa
vrednostni prikaz ni najboljši kazalec zaradi vpliva sprememb cen
in vpeljevanja novih naših izdelkov v proizvodnjo z višjo stopnjo obdelave in z vgrajenimi
dražjimi reprodukcijskimi materiali. V prvem polletju je fizični
obseg proizvodnje sledil vrednostnemu obsegu v primerjavi s planom v vseh temeljnih organizacijah razen v Tovarni ivernih
plošč . Pri proizvodnji ivernih
plošč smo pod planiranim ob• segom zaradi zastojev, ki so bili
v prvih zimskih mesecih letos.
Izpad v tem obdobju bo težko
nadomestiti tudi do konca leta.
Vrednostno je obseg proizvodnje dosežen v višini 402,8 milijonov dinarjev; v primeri z letnim
planom v višini 51 odstotkov, z

enakim obdobjem lani pa z illdeksom 167.
Manj ugodna gibanja pa so v
strukturnem odnosu proizvodnje
finalnih do primarnih izdelkov.
Pohištvenih izdelkov je doseženih
70,3 strukturnih deležev v primerjavi s planiranimi 61 struktumimi deleži. Razlika je vsekakor prevelika.
Poleg vpliva v proizvodnji
ivernih plošč, je manjša od planirane tudi proizvodnja žaganega lesa.
PRODAJA V SKLADU
S SEZONSKIMI GIBANJI
Obseg prodaje v prvem polletju je v skladu s planskimi
predvidevanji na osnovi sezonskih gibanj v prodaji pohištvenih
izdelkov na domačem, pa tudi
zunanjem trgu. Vsekakor samo
s to ugotovitvijo ne moremo biti
zadovoljni, saj se moramo zavedati dejstva, da je planska obveznost do konca leta toliko pomembnejša ob ugotovitvi, da se
zaloge gotovih izdelkov, predvsem pa kuhinjskih izdelkov,
močno povečale. Strukturni sestav zalog gotovih izdelkov je po
temeljnih organizacijah zelo neugoden. Zalog kuhinjskih izdelkov je na primer več kot znaša
trimesečna proizvodnja, kar je na
gornji kritični meji. Furniranega
pohištva pa stalno primanjkuje,
tako da z dobavo kupcem nenehno kasnimo. Zato je tudi vprašljiva smiselnost dveh komponibilnih programov v eni temeljni
organizaciji.
Vrednostni -obseg prodaje je
skupaj z interno prodajo dosežen v višini 431.4 milijonov dinarjev. V primeri z letnim planom
znaša 46,1 odstotka, z enakim obdobjem lani pa je indeks 157.
V izvozu je plan dosežen v višini 43,1 odstotka, v primerjavi
z enakim lanskim obdobjem pa
je indeks 126. Vrednostno znaša
izvoz 67,9 milijonov dinarjev.
CELOTNI PRIHODEK IN
UCINKOVITOST TEMELJNIH
ORGANIZACIJ
Celotni dohodek je vrednostno
dosežen v višini 426.642.000 dinar(Kooec na 2. ·s trani)
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Gospodarjenje v prvem polletju
(Nadaljevanje s l. strani)
jev. Primerjalno z letnim planom je dosežen v višini 45,6 odstotka, kar v celoti ustreza doseženemu obsegu prodaje v tem
obdobju.
Primerjalno z enakim obdobjem lani je dosežen z indeksom
154. Prav gotovo je na takšen
porast vplivala poleg večjega obsega prodaje na domačem trgu
predvsem proizvodnja v novi tovarni ivernih plošč.
Materialni stroški se v stroktuli celotnega prihodka gibljejo
v enakih odnosih, kot so bili
predvideni z letnim planom. Prav
tako so ostali v enakem odnosu
kot v prvem polletju lani. Struktura delitve dohodka je ugodnejša, vendar še vedno pod plansko dogovorjeno.
Doseženi rezultati po temeljnih organizacijah so več ali manj
pričakovani glede na splošna gospodarska gibanja v tem obdobju. Vsekakor je izguba v novi
tovarni ivernih plošč poleg nižjega obsega proizvodnje tudi posledica kasnitve pri samoupravnem dogovarjanju na področju
dobodkovnib odnosov s porabni·
ki ivernih plošč. Sporazum je stopil v veljavo šele v drugi polovici junija.
Z rezultati po temeljnih organizacijah primerjalno s planom
ne moremo biti zadovoljni. če
prav je stopnja čistega ostanka
dohodka v TP Cerknica 6,2 odstotka, je še vedno za 0,6 odstotka strukturnih deležev pod planirano. Prav tako so pod planirano tudi rezultati v ostalih dveh

pozitivnih temeljnih organizacijah. Vsekakor je rezultat Tovarne pohištva Martinjak v tem obdobju še najbolj neugoden, ker
bo Tovarna ivernih plošč v naslednjem obračunskem obdobju
ob normalnem doseganju proizvodnje rezultat pozitiven.
GIBANJE OSEBNIH
DOHODKOV
Vrednostno predstavljajo poosebni dohodki 4.077 din
in so nekoliko nad poprečjem
v lesni industriji. Poprečni osebni dohodki na zaposlenega kažejo v primeri z enakim obdobjem
lani porast za 30 odstotkov. Od
tega predstavlja vpliv izplačeva
nja dodatka na delovno dobo letos okrog 5 odstotkov. Povečanje
osebnih dohodkov na zaposlenega na plansko primerjavo znaša
9 odstotkov. če primerjamo porast osebnih dohodkov v I. polletju letos s poprečno izplača
nimi osebnlmi dohodki lani, dobimo povečanje za indeks 121. Iz
teb kazalcev o gibanju osebnih
dohodkov v prvem polletju letos
lahko vidimo izreden por ast, ki
temelji na proizvodnem konceptu nagrajevanja med obračunski
mi obdobji. To nam narekuje,
da v sistem nagrajevanja vgradimo tudi dohodkovno načelo, s
katerim naj v naslednjih obračunskih obdobjih popravimo neskladja. Seveda z upoštevanjem
ostalih vplivov, ki se odražajo
p ri delitvi.
T.Zigmund
prečni

Premalo ovsebinskih odnosih
O DEJAVNOSTI KOMUNISTOV V SOZD
SLOVENIJALES
Ker je o dejavnosti naših delegatov v SOZD Slovenijales sorazmerno malo informacij, želim na kratko opisati dejavnost SVETA
KOMUNISTOV SOZD SLOVENIJALES
V SOZD SLOVENIJALES je litve dela, kakšna je gospodarska
1213 članov Zveze komunistov, ki situacija
posameznih
članic
delujejo v 55 osnoVlllih organiza- SOZD, odnosi s trgovino in pocijah. če u poštevamo, d a je v
dobno ...
SOZD Slovenijales zaposlenih
- Pristop k izdelavi ocene je
14.132 delavcev, je torej komuni- 'Premalo
akcijski v smislu usmerstov 8,5 odstotka.
janja
in
delovanj a v osnovnih
Priznati moramo, da je bil doslej svet komunistov SOZD poleg organizacij~ v ~~meljnib in d~
poslovnega odbora najbolj dela- lovnib orgaruzaCIJah. Kaže, da Je
predvsem višjiJ?- .'P?ven in tudi najbolj sposoben pri namenjena
litičnim organom v republiki m
razreševanju zelo težkih in po- zato
ni odraz dejanskega
membnih organizacijsko-tehnič stanjatudi
v SOZD. Delovanje osnovnih vprašanj. Vkljub različnim
pogledom delovnih in temeljnih nib organizacij in drugih orgaorganizacij Slovenijalesa je svet nov Zveze komunistov v SOZD ni
komunistov le uspel obdržati analiti čno obdelano.
pravilen in kons truktiven odnos
- če izhajamo iz lastne prakmed članicami sestavljene orga- se, iz delovanja komiteja Zveze
nizacije. S tem je 'POmagal pre- komunistov Bresta, lahko ugobroditi začetne t ežave in skupaj
tavljamo, da b i se moral tudi
z ostalimi družbenopolitičnimi svet k omunistov SOZD v svojem
organizacijami v SOZD (mladina delovanju posluževati predvsem
in sindikat) veliko 'Pripomogel k
oblik dogovarjanja za uresniče
t rdnejši moralno politični pove- vanje skupnih akcij. V zvezi s
zanosti.
tem je treba opredeliti tudi verčeprav smo za to obdobje ocetikalno povezanost osnovnih ornili delovanje in akcije sveta ko- ganizacij do občinske konference
munistov SOZD pozitivno, pa je komunistov in do sveta komunile treba omeniti tudi pripombe stov v SOZD.
komunistov Skupnih dejavnosti
- Priporočilo osnovnim orgaBresta, ki so bili podrobneje seda poslovodni in vodznanjeni z oceno idejne, organi- nizacijam,
s tveni kadri ne bi mogli biti v
zacij ske in akcijske zgrajenosti svetu
komunistov SOZD, je nein usposobljenosti Zveze komusprejemljivo,
kajti če posamezna
nistov v SOZD-SLOVENIJALES.
organizacija izvoli deleTo oceno je sprejel svet komu- osnovna
nistov SOZD 20. aprila in je bilo gata, se pri tem zavestno odloča
o kandidatu, ki bo kos nalogi in
preči ščeno besedilo posredovano
mu s t em izkaže zaupanje - ne
komunistom Skupnih dejavnosti glede
na njegov položaj - da bo
na sestanku, ki j e bil 28. junija.
pravilno zastopal osnovno orgaV razpravi, v kateri je sodelo- nizacijo v s vetu ali katerem ·k oli
valo več komunistov, so bile na- drugem organu, tudi v občinski
slednje vsebinske pripombe:
konferenci in drugih podobnih
- Vseblinsko je ocena preveč na- organih.
čelna, obenem pa preveč st atistič
To je le povzetek pripomb na
no obrav.nava organizacijska, kadrovska in ostala splošno znana omenjeno ~radivo; njihov osnovnamen •Je, da bi prek delegavprašanja (do delegatskega s iste- ni
ma); premalo 'kritično pa s e lo- tov v svetu komunis tov prispeteva razreševanja najrazličnejše vali k še bolj učinkovitemu in
problemati1ke v SOZD, na primer poglobljenemu delu komunistov
njeno delovanje na področju v sestavljeni organizaciji Slovenijales ter reševanju najbolj biplaniranja - s tem v zvezi: kj e
smo z uresničevanjem srednje- stvenih vprašanj v njej.
ročnega programa in s tem deF. Turk

Proizvodni rezultati so v vseh temeljnih organizacijah dokaj ugodni

Delo je zastawljeno
DELO OBČINSKE KOMISIJE ZA
URESNIČEVANJE ZAKONA O ZDRUŽENEM
DELU
Za t.rresuičevauje določil zakona o združenem delu je bila v
aprilu na podlagi statuta občine Cerknica, priporočila predsednika
skupščine SR Slovenije in sklepa -~seh treh z.b?rov skuJ?š~e o?čine
Cerknica imenovana posebna obcmska korms1ja. KormsiJa šteJe 14
članov ~ je sestavljena· tako, da so v njej predstavniki _temeljnih
in drugih organizacij združenega dela, samoupravnih mteresnih
skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij v občini.
Prva seja komisije je bila ob
koncu .aprila. Na njej si je komis ij a najprej ·poskusila sestaviti
svoj program dela in ugotoviti,
kakšne so njene naloge. Pri tem
je imela težave, saj je bilo pričakovati, da bo komisija za i:.lvajanje zakona o -21druženem delu
pri s·kupščini ?R _Sloven•ije izd~a
kakšna navodila m metodologiJ O
dela, ki bi b-ila v pomoč komisiji
pri sestavi njenega programa dela. Takšnih navodil in metodoJogije dela pa še ni bilo in je
bilo zato sklenjeno, da se zanJe
zaprosi.
Poleg tega je komisija še sklenila, da bo zahtevala od vseh temeljnih in drugih organizacij
združenega dela ter samoupravnih interesnih skupnosti v občini
delovne programe za izvajanje zakona o združenem delu. Nato bo
komisija na podlagi teh programov ter navodil in metodologije
dela republiške komisije sestavila svoj program dela.
Naloga komisije bo predvsem
v tem, da bo spremljala, kako
temeljne in druge organizacije
združenega dela ter samoupravne interesne skupnosti v občini
uresničujejo določila zakona o
združenem delu, jim dajala pd
tem strokovno pomoč in navodila ter usklajevala svoje delo z
delom komisij, ki so jih ustanovile družbenopolitične organizacije za uresničevanje zakona o
združenem delu.
Svoje delo bo komisija opravljala tako, da bo organizirala
skupine, in sicer za temeljne in
druge organizacije združenega
dela s področja gospodarstva ter
skupine za druge samoupravne
organizacije in samoupravne int eresne skupnos ti.
V začetku dulrija je bila druga
seja ·komisij e, na kateri je bilo
ugotovl jeno, da so vse temeljne
in druge organizacije združenega
d ela s področja gospodarstva izpolnile zahtevo komis-ije in so j-i
poslale svoje programe dela za
izvaj anje zakona o združenem
delu, medtem pa ko te zahteve
niso izpolnile nekatere druge sam o upravne organjzacije in samoupravne interesne skupnosti. Kom isija je tudi ugotovila, da republiška komisija še vedno ni pos la la nobenih navodil in metodologije dela, vendar pa bo ta komisija organizirala za predsednike občinskih komisi~i konec juli-

ja enodnevni semin ar v Ljubljan i, na katerem bo posredovala
omenjena navodila.
Na tej seji bi morala komisija
pregledati vse programe temeljnili in drugih or.ganizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij. Venda-r je
zaradi preobsežnega gradiva organizirala dve skupini, in sicer
eno za temeljne Qn d ruge organizacije s področja gospodarstva,
drugo .pa za samoupravne i.nteresne skupnosti in za druge sa-

moupnwne organizacije. Naloga
teh dveh skt11pin je, da do konca
julij a pregledata programe in
ugotovita, kakšna je njihova vsebina, kakšne so pomanjkljivosti
posameznih programov in če so
v teh programih postavljeni roki za uresničit ev posameznih določil zakona o združenem delu,
ki jih je postavil že sam zakon.
Komisija se dobro zaveda svoje
odgovorne naloge, ki bo predvsem
v tem, d a bo dajala temeljnim
in drugim organizacijam združenega dela, samoupravrrim interesnim skupnostim in drugim samoupravnim organizacijam strokovno pomoč in navodila pri uresničevanj u določiti zakona o združenem delu. Obenem bo v sodelovanju s komisijami družbenopolitičnih orgal!lizacij poskrbela,
da bi se čimveč delovnih ljudi
in občanov aktivno vključilo v
programe za uresničevanje zakona o združenem delu, tako da bi
se določila tega zakona čimprej
uresničitla v neposrednem življenju.
A. Perčič

Oblikovan je dohodkovnih odnosov
V Obzorniku smo že pisali o
programu uresničevanja zakona
o združenem delu, ki govori tudi
o dohodkovnih odnosih med
partnerji v reprodukcijski verigi. Pisali smo o nameravani uspostavitvi dohodkovnih odnosov
med proizvajalci in porabniki
ivernih plošč.
Po nekajmesečnih pripravah je
bila ustanovna skupščina podpisnikov ·s amoupravnega sporazUr
ma o dohodkovnih odnosih. V sebina sporazuma bo glede na to,
da je sporazum eden izmed prvih
tovrstnih, verjetno zahtevala
manjše, predvsem stilne popravke. Za oblikovanje le-teb je za.
dolžen izvršilni odbor skupščine.
Pobudniki sporazuma-proizvajalci ivernih plošč iz Slovenije so k sporazumu pritegnili tudi

ostale jugoslovanske proizvajalce
in porabnike ivernih plošč. Odziv
k novi obliki sodelovanja je
kljub nekaterim pomislekom več
kot zadovoljiv. Do 15. julija je
sporazum podpisalo 115 temeljnih organizacij, predvsem iz Slovenije ter iz Bosne in Hercegovine. Posamezne grupacije so že
dale načelni pristanek k podpisu,
potreben pa je še poprejšen
sklep delovnih skupnosti o podpisu sporazuma.
Dosedanji potek podpisovanja
sporazuma kaže na to, da smo
črko zakona pričeli uresničevati
tudi v praksi. Pri delu pa nas
čakajo še posamezne naloge, ki
jih moramo rešiti tudi na r avni
zakonodaje, ki še ni v skladu z
določili
zakona o združenem
delu.
V. Harmel

Veliko priznanje za delo
20. julija je bila v prostorih
občine Cerknica prijetna slovesnost. Dolgoletnima
revolucionarjema in borcema
NOB tovarišema Francetu Pavlinu in Jožetu Pircu je predsednik skupščine občine Cerknica tovariš Jože Hren podel1li visoki odlikovanji - red dela z
rdečo :zast>avo, s katerim ju je
odlikoval predsednik SFRJ Jos ip
Broz TJto.
Tovariša Pavlin in Pirc sta bila
med pomembnimi organizatorji
narodnoosvobodilnega boja na
Notranj skem, po vojni pa požrtvoskupščine

valna organizatorja in družbenopolitična delavca pri oblikovanju
samoupr a vne socialistične družbe. Na podelitvi visokih priznanj
za njuno življenjsko delo so bili
tudi predsednik CK ZKS tovariš
France Popit, tovariš Janko Rudolf, medvojni sodelavci obeh
odlikovancev ter predstavniki
družbenopolitičnih organizacij in
skupščine občine Cerknica. Po
svečani podelitvi priznanj so vsi
prisotni v prisrčnem tovariškem
razgovoru obudili spomine na
skupno r evolucionarno pot.
L. Razdrih
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Predstavljamo.

vam JELKO

Začetki današnje Jelke segajo v leto 1940, ko so kmetje iz Begunj in iz okoliških vasi postavili žago za razrez svoje hlodovine.
V jeseni 1945. leta je žaga prešla v upravljanje Kmetijske zadruge
Begunje. Poleg uslužnostnega razreza lesa so že leta 1947 začeli
izdelovati zaboje, okna, vrata in opravljati druge mizarske usluge.
Leta 1955 je bilo ustanovljeno samostojno zadružno podjetje,
vpisano v sodni r egister s predmetom poslovanja: razrez h1odovine
za blagovni promet, izdelava zabojev in opravljanje mizarskih uslug.
V letu 1958 pa se je Zadružno lesno podjetje preimenovalo v »Jelka«
- lesna industrija Begunje pri Cerknici. Pozneje se je Jelka preimenovala, kar so povzročile združitve s Kovinoservisom z Rakeka
in pozneje s Slovenijalesom.
Po letu 1950 je Jelka izdelovala opremo za trgovine in hotele.
V letih 1969 do 1972 pa se je preusmerila na serijsko proizvodnjo
pohištva za domače tržišče in za izvoz v Libijo, Skandinavija in v
Ameriko. Jelka je imela v svojem proizvodnem programu izdelavo
kabinetov in drugih delov pohištva. V preteklem letu je svoj proizvodni program zožila in izdeluje glasbene regale za Ameriko in
bare za Skandinavija. Iz proizvodnega programa zabojarne pa je
obdržala le izdelavo ladijskega poda. število zaposlenih delavcev
se je bistveno povečalo ob prehodu od individualne na serijsko
proizvodnjo (v letu 1969 92 zaposlenih - v letu 1972 176 zaposlenih
delavcev).
Jelka je združena v SOZD Slovenijales-proizvodnja in trgovina.

RAST DELOVNE SILE IN CELOTNEGA DOHODKA V ZADNJIH
DESETIH LETIH
leto
število zaposlenih celotni dohodek (din)
1967
81
4.286.818,48
83
5.617.618,92
1968
1969
92
6.471.149,21
1970
116
8.327.891,03
1971
158
16.171.733,60
21.318.260,33
1972
176
1973
183
23.658.888,38
1974
180
37.964.844,39
1975
177
46.385.119,76
1976
188
60.038.781,68
Iz gornjih podatkov je videti, da sta bila rast celotnega dohodka, pa tudi število zaposlenih v tem obdobju zelo intenzivna,
kar nam daje zanesljivo osnovo za napredovanje razvoja v tem srednjeročnem obdobju.
Iz srednjeročnega programa razberemo, da bo obseg proizvodnje
na Jelki dosegel naslednje vrednosti:
1976
59.350.000 din
1977
61.490.000 din
1978
63.350.000 din
1979
67.340.000 diin
1980
82.020.000 din
V tem srednjeročnem obdobju načrtuje Jelka veliko izvozno
usmerjenost, saj je predvideno, da bo •nad 20 odstotkov celotne
realizacije dosegla v izvozu. V letu 1976 je bil ta delež še mnogo
višj~; saj je dosegla z -izvozom 7.250 dolarjev na zaposlenega in jo
od vseh organizacij v SOZD Slovenija\les prekaša Je Lesna industrija Radomlje.
Osnovna naloga kolektiva Jelke v srednjeročnem programu razvoja 1je modernizacija pohištvenih kapacitet. Ob ugotovitv-i , da je
sedanja vrednost osnovnih sredstev na zaposlenega komaj 17.904 dinarjev, "~<~rednost vseh osnovnih sredstev z zgradbami ill1 zemljišči .pa
77.160 dinarjev lahko vidimo, da je moder.nizacija nujno potrebna.
Po grobi oceni bi znašali stroški modernizacije v tem srednjeroč
nem obdobju približno 50 milijonov dinarjev.
Pregled zaposlenih po organizacijskih enotah, spolu in kvalifikacijah
Na Jelki je sedaj zaposlenih 191 delavcev, od t ega 57 žensk in
134 moških.

Na žagi Je zaposlenih 33 de lavcev, v proizvodnji po hištva 100,
v službi vzdrževanja 9, v službi ·kontrole 7, v modelni d elavnici 4,
in v Skupnih sl užbah 38.
Kvalifikacijska struktura
1 v·i soka strokovna izobrazba
2 vtišja strokovna izobrazba
8 srednja strokovna izobrazba
8 nižja strokovna izobrazba
10 'l<lisokokvalificirani delavci
34 kvalifici rani (od tega KV v stroki 18)
26 polokvalifkirani
102 nekvalificirani.
V srednjeročnem programu p redvidevamo, d a bomo število
delavcev povečali na približno 210, spr emenili pa bomo tudi kadrovsko strukturo, s tem da bomo zaposlili štipendis t e in omogočili že
zaposlenim delavcem izobraževanj e ob delu.
J. Ope ka

Za veCji izvoz
Brest je znana kot eden izmed
pa tudi najkvalitetnejših proizvajalcev pohištva in
ostalih finalnih izdelkov iz lesa
v Jugoslaviji. Takšnega slovesa
in priznanj ni dosegel kar takoj,
temveč so posledica tridesetletnih izkušenj, naporov in odrekanj
celih generacij članov kolektiva,
strokovnjakov in aktivnih vodilnih delavcev.
Popolnoma normalno je, da
je v takšnih pogojih tudi orientacija plasirati svoje finalne proizvode tudi na tuja triliča bila več
kot pravilna. Proizvodi ali bolje
rečeno finalni proizvodi Bresta
so danes zastopani na vseh tržinajvečjih,

ščih sveta, pač po možnostih trgovske mreže in potrebah posameznega tržišča.
Razumljivo je, da gospodarska
situacija doma in v svetu zahteva čim bolj kvalitetno obdelavo
in pristop na posamezna tržišča ,
pa zaradi takšnih ali podobnih
potreb iščemo vedno nove načine za kvalitetnejšo in s tem
seveda tudi uspešnejša uveljavitev na tržiščih, ki se zanimajo
za takšno sodelovanje.
Za sedaj je tržišče Združenih
držav Amerike za naše - Brestove proizvode še vedno eno izmed največjih in najbolj zanimivih, zato si prav na tem tržišču

Jelka v Brestu
že v prejšnji številki smo pisali o tem, da so se delavci JELKE Tovarne pohištva iz Begunj in BRESTA iz Cerknice na referendumih izrekli za združitev J E LKE v BREST. Na podlagi te odločitve
se bo JELKA v prihodnjih mesecih organizirala kot temeljna organizacija BRESTA.
Ker se v J ELKI še niso odločili za sprejem sporazwna o združitvi v delovno organizacijo, ki je pogoj za vpis združitve v sodni
register, se je pojavilo vprašanje, kako bomo poslovali v času
do pridobitve ustreznega sodnega sklepa.
To vprašanje so nedavno reševali predstavniki obeh delovnih
organizacij in ugotovili naslednje:
- V času do registracije bo JELKA poslovala v pravnem prometu z dr ugimi v nespremenjeni obliki.
- Vse poslovne odločitve dolgoročnega značaja, pa tudi odločitve za leto 1978, ki zadevajo skupne interese, bosta delovni organizaciji usklajevali.
- BREST bo pošiljal JELKI v javno razpravo vse samoupr avne
splošne akte in druga gr adiva, ki s<> skupnega pomena za vse temeljne organizacije.
- JELKA se v celoti vključi v izvajanje programa za uresničevanje zakona o združenem delu in je v ta namen že imenovala
pet komisij in sprejela ustrezen program.
Lahko zapišemo, da je bilo prvo »uradno« srečanje predstavnikov J E LKE in BRESTA takšno, da je bilo pri vseh udeležencih
čutiti skrb za kar najbolj primerno ureditev nerešenih vprašanj.
Z. Zabukovec

Glede na t o, da j e referendum
o združitvi delovne organizacije
Tovarne pohištva Jelka iz Begunj in Bresta iz Ce!'lmi.ce uspel,
smo pručeli s prvimi neposrednimi stiki na posameznih področ
j ih.
Ob razgovorih vods tev obeh delov.ndh organ izacij sm o izluščili
posamezna ~ašanja, k.i jih že
lahko ·rešujemo enotno (Tovarna
Jelka dz Begunj še ni T OZD Bresta, ker na r eferendumu niso
sprejeli s am·o upravnega sporazuma o združitvi v delovno organizacijo).
Na komercialnem področju
smo ·se dogovorilO. o pomoči Bresta p ri p rodaji dela proizvodnega programa J elke. V naših salonih pohištva smo postavili izde~ke Je}ke pr ogram Real. Po
rednem sest anku naših potnikov
v Cellkmioi pa smo obiskalii. tudi
Tovarno pohištva J elka v Begunjah. Z vod stvom p odjetja smo
billi v razgovoru seznanjeni z osnovnimi podatki o tovarni, o nj en em proizV'Odnem programu, o
proda!ji in prodajnih pogojih ter
o nač:iJnu pom'Oči pri proda ji njih ovega proizvodnega programa.
Pri razgovol'i h o programski
usme:r;itvi t emeljiThih organizacij
Bresta s mo dali vodstvu Jelke v

r azpravo predlog gr'Ob e delitve
prcizvodnega programa Bresta
med posameznimi temelj nimi organizacijami. JeLka bo p re dlog
proučila, taiko da bomo lahko izoblikavruli in opredelHi proizvodni program za prihodnje 1eto že
med p r ipravami za spr ejetj e letnega plana za prihodnje leto v septembru.
Za področje obveščanja smo
se dogovorili, d a vključimo v naš
informativni sistem tudri. člane
Tovarne pohištva Jel.ka. Clani kole ktiva Jelka bodo lahko dobivali
naš Brestov obzornik in o stale
informacije. Vodstvu Tovarne poh ištva J ellca smo p r edlagali, da
tudi njihov kolektiv sodeluj e pri
izmenjarvd informacij; v ta namen naj bi na sejah uredniškega
odbora Bresrovega obzorni-ka sodelorvaJ. tudi predstavnik Jelk e.
Sprotno obveščanje vseh zaposlenih v obeh lwlektivih bo n edvom no pripomoglo k čimhitrejši in
trdnej ši poveza v.i v delovni or ganizaciji Bresta.
Prav t&!ko so že začele akcije
tudi na ostalih področjih p oslovanja. Z načPtn!i.m delom na vseh
podiročj ih bomo lahko odstranili
vse n ejas nosti, ki so ali se bodo
pojavli.le ob uskl:ajevanju pripomb in zahtev nove članice Bresta.
V. Harmel

najbolj prizadevamo, da s poživitvijo dela in z novimi poslovnimi prijemi tudi v prihodnje
obdržimo oziroma še povečamo
prodajo svojih proizvodov na
njem. S tem namenom se tudi
dogovarjamo z uvoznima organizacijama Lesnina in Slovenijales.
Z njima bomo sklenili SPLOšNI
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O
NASTOPANJU V TUJINI.
S tem sporazumom bi si zagotovili prisotnost na tem tržišču,
saj imata Lesnina in Slovenijales
svoje lastne prodajne organizacije v ZDA. Tako bi Brest nastopal kot sovlagatelj oziroma kot
solastnik v teh organizacijah. Razen tega bi zunanjetrgovinski organizaciji Lesnina in Slovenijales
zagotavljali pravočasne informacije iz tega tržišča o vseh pomembnejših dogodkih in o splošni gospodarski situaciji. Istočas
no pa bi nam posredovali zahteve tujih tržišč in dajali predloge
za prilagajanje proizvodno-prodajnih programov. S sprejetjem
samoupravnih sporazumov o nastopanju v tujini z izvoznima organizacijama Lesnina in Sloveni·
jales pa nismo zaprli kroga tistih, s katerimi želimo sodelovati,
pač pa so to znanilci novih, sodobnejših pristopov k obdelavi
tujih tržišč. Vse pa seveda z namenom in ciljem, da bi izvozili
čim več našega pohištva in ostalih finalnih izdelkov.
F. Turk

OBISKALI SO NAS
Udeleženci 13. mednarodnega
seminarja slavistov so imeli letos
na programu tudi ekskurzijo na
Notranjsko - ogled nekaterih
literarno-zgodovinskih spomenikov in Bresta. V prijetni delavski restavraciji v Tovarni lesnih
izdelkov Stari trg jih je pozdravil
predsednik
skupščine
občine
Cerknica Jože Hren in jim predstavil občino in naš Brest. Zatem
je o svojem delu in o revolucionarnih dneh spr egovoril tudi pisat elj Matevž Hace, sledil p a j e
sproščen razgovor o Brestu, Notranj ski ter njenem gospodarskem in kulturnem življenju, položaju delavca in podobnem. Razpoloženje na srečanju je poživil
tudi nastop moš kega pevskega
zbora Svoboda in Star ega trga,
ki je zapel nekaj slovenskih narodnih in bovbenih pesmi (tako
hvaležnega občinstva pevci tega
zbora najbrž še niso imeli). Zatem so si gostje z velikim zanimanjem ogledali še Salo n pohištva v Cerknici.
Brigadirji mladin ske d elovne
brigade - p ravzaprav gimnazijci, ki so počitniško prakso zamenjali z delovno a k cijo - so si
najprej ogledali proizvodnjo v
Tovarni pohištva Cerknica in Salon pohištva. Po ogledu je bil
razgovor, v katerem jim je bil
predstavljen Brest, njegovo gospodarj enje, samoup ravna organ iziranost in delo družbeno-poli- ..
ti čnh organizacij. Beseda j e tekla
tudi o delu mladine na Brestu in
njenem položaju t er o sodelovanju gospod arstva in šolstva p ri
oblikovanju sistema u sm erjen ega izobraževanj a. žal na r azgovoru ni bilo pred stavnikov Brestove m ladinsk e organizacije.
B. Levec
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Naše pohištvo gre na pot
Za uvod najprej nekaj statističnih podatkov. Dnevno odpelje
z Bresta poprečno 30 kamionov, naloženih s pohištvom, poleg tega
pa je treba računati tudi z nekaj kamioni, ki opravljajo prevoz
med našimi temeljnimi organizacijami in centralnim skladiščem
in da dnevno prispe na Rakek 10 do 15 vagonov celuloznega lesa za
»lverko«. Tako nekako bi izgledal dnevni promet, vendar je ob
njem vrsta težav, ki pa ne zadevajo samo vprašanje transporta,
temveč odkrivajo vrsto slabosti našega notranjega poslovanja. Pogovarjal sem se z delavci, ki sodelujejo v ciklusu na poti naših
izdelkov.
šoferji so mi v razgovoru povedali seveda samo svoje težave.
Pravijo, da je največja težava v
tem, ker trgovci nimajo dovolj
ljudi za razkladanje blaga. To pa
je seveda dodatni napor, posebno
po dolgi vožnji. Posebej težko je,
kadar vozijo samo Katarino, pri
kateri so zapakirani elementi posebno težki. Morda naj ibo to v
razmislek tehnologom v TP Cerknica, ob upoštevanju, da prejemniki blaga običajno nimajo viličarje'J.

Tudi delavci v Salonu pohištva
so seveda sp.regovor.hl:i predvsem
o svojih problemih, od katerih
nekateri vsekakor dajejo slabo
reklamo Brestu. Največjo težavo
vidijo v tem, ker ni celotnega
programa na zalogi. Seveda pri
tem opozarjajo na že znano vprašanje priročnega skladišča, v katerem bi bila vskladiščena minimalna zaloga celotnega prodajnega programa. Trdijo, da so bili
v času konjWl'kture pri vsaki
stranki povprečno dvainpolkrat.

uri. Kazalo bi, pravijo, nekaj nalogov dostaviti prej zaradi boljše
organizacije dela in porazdelitve
obremenitve obeh izmen enako.
Trdijo, da bi bilo potrebno več
je usklajevaDjje in sodelovanje
med prodajo in centralnim skladiščem.
Nakazali so problem
kompletizacije programov. Zlasti
pl<lllll~a!Ilje bi morafo biti usklajeno med vsemi temeljnimi organizacijami. Dogodi se, da je skladišče polno, pa ni kaj odpremljati, posebno še tedaj, ko je za
en kamion bilo kar 30 nalogov.
Opozorili so tudi na pomanjkljivo markiranje blaga. Zlasti je to
opazno pri kuhinji BREST-P.
Zato ni čudno, da pride do zamenjav.
Postavili so tudi vprašanje, ali
ne bi bilo bolj smiselno odpremljati kuhinj, ki jih delajo po naročilu,
neposredno iz tovarne
stranki, mimo centralnega skladišča. Velike težave so z embalažo, ker blago pogosto prekladajo in se kartoni stisnejo oziroma poškodujejo; zlasti pri tapetniških izdelkih. Od tod tudi r eklamacije. V razmislek t ehnologom v tovarnah, torej vprašanje:
Kaj je ceneje: ali kartone ojača
ti s kotniki, ali na drag način
reševati reklamacije ali celo
opravljati zamenjavo blaga.
Delavci v prodaji so me opozorili tudi na vprašanje špedicije
na Rakeku, zlasti na mehanizacijo, pri razkladanju vagonov,
saj delo še vedno opravljajo roč
no. Postavlja se tudi vprašanje
števila ljudi zaradi sezonskih nihanj v odpremi in sp-loh odpreme blaga po železnici.

Zadovoljni obiskovalci

naš Salon pohištva v Cerknici

Bloška skupnost! Informator...
. .. pa še kaj o obveščanju
Skorajda 111e bi kazalo znova
ponavljati vsega tistega, kar je
bilo že nešterokra:t zapisanega in
poved=ega o pomenu ·in vlogi obveščanja v samoupravni socialistični družbi. Nevarno je žal
je pri nas to skorajda že v navadi - da o posamezni stvari
izrečemo toliko besed, da jih potem več ne slišimo in se jih niti
ne zavedamo.
Nedvomna pa je ugotovitev :
nemogoče si je zamisliti resnič
ne socialistične samoupravne odnose in samoupravno odločanje

brez objektivnega, jasnega in temeljitega obveščanja delavcev in
občanov.

špedicija na Rakeku -

Pustimo tokrat ob strani tudi
dejstvo, da je naše območje še
vedno »Siva lisa« v slovenskem
sistemu javnega obveščanja in
da vsa naša prizadevanja ne
uspejo pritegniti dopisnikov in
drugih novinarjev v ta lepi, pa
tudi dogajanj in gospodarskih
uspehov polni predel Notranjske.

težaško delo

Delavci v transportni službi
pravijo, da z voznim parkom in
z vozniki nimajo težav, so pa
opozorili na druge težave. Najprej prepozno naročanje kamionov. Zakaj? Potem: neizkorišče
na prostornina kamionov. Kot
vzrok temu navajajo neracionalno nakladanje v centralnem
skladišču, kjer so ceniki postavljeni od na:kladanja kamiona. Pri
tem opozarjajo na S>t·roške transporta, posebno na dolgih relacijah. Pravijo, da bi delavci v centralnem skladišču morali vedeti,
da delajo za Brest in s tem t udi
zase. Ob t em razmišljanju se
postavi vprašanje, ali ne bi pri
tako velikem manipuliranju kazalo imeti transportnega tehnologa, ki bi študijsko dolo čal najboljše rešitve in pretok blaga,
kot imajo to organizirano v tovarnah.

To je problem, ki Je ·vreden razmisleka. Stroški so veliki, posebno še, če voznik naloži samo
pol kamiona; bil je tudi primer,
ko je kamion peljal v Koper samo dva elementa. Zopet se pojavi vprašanje tehnologije ter
usklajevanju odpreme in stroškov v zvezi s tem. Opozorili so
tudi na vprašanje dokumentacije
- od naročila do odpreme blaga
kupcu. Devet dokumentov je potrebno n<~~pisaroi., da je blago
odprernljeno. Postavlja se vprašanje, ali tudi na tem podro čju
ni mogoča racionalizacija. Nekoli!ko graje je bilo izrečene tudi n a
račun nekaterih šoferjev, ki do
strank niso vljudni.
V centralnem skl adišču so m e
delavci seznanili s težavami, ki
so p ri njih vsak dan prisotne.
Najprej dostava odpremnih nalogov. Vsi so dostavljeni ob 14.

V tem sestavku sem poskusil
osvetliti probleme, s katerimi se
srečujejo delavci, ki so zadolženi
za odpremo našega blaga kupcem. Moram reči, da je o problemih, ki smo jih že obravnavali,
zelo težko dobiti v razgovorih z
delavci kakšne neposrednejše odgovore. Pravijo: kaj m e zaslišuješ, pa čeprav boš pisal samo za
časopi s? O vseh teh težavah b i
moraLi pisati sami delavci v odpremi, lallko da bli billi tudi drugi delavci BRESTA seznanjeni z
njimi.
J . Mele

Prav v zadnjem času pa na
našem območju opažamo vrsto
poskusov celovitejšega obvešča
nja delegatov ter ostalih delavcev in občanov, poskusov, ki so
skorajda spontano zrasli iz resnične potrebe biti obveščen
o vseh pomembnejših dogajanjih
v svojem delovnem okolju, pa
tudi v širšem družbenem p rostoru.
Krajevna konferenca SZDL Nova vas - Bloke j e začela izdaj ati ciklostirano glasilo Bloška
skupnost. Prva številka , ki je
tudi likovno prikupne opremljena, je preprosto, a poglobljeno
prikazala temeljne zadeve, s katerimi se ubadaj o na t em področju. Me d občani Bloške planote je_ naletela na zelo lep in topel
spreJem.
Tudi na Brestu smo se v preteklem mesecu odločili izdajati
interni Informator. Na Brestu
smo doslej uporabljali različne
oblike obveš čanja (neposredno
na zborih delavcev in po delovnih skupinah, glasilo delovne
skupnosti, 'b ilten, oglasne deske,
prek ozvočenja, posamična pismena obvestila, delegatska gradiva), pa vendar še opažamo pomanjkljivosti in vr zeli.
Zl asti ob d elovanju delegats'k ega sistema - predvsem v odnosih do drugih samoupravnih
skupnosti (zbori skupščine obči
ne, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti itd.)
ugotavljamo slabosti, izražene v
paradoksu: preveč in obenem
premalo informiranja.

Gradnja novih pr oizvodnih prostorov za tapetništvo gre h koncu;

uresničevanje

sred. razvojnega

načrta

Doslej je poskušal te vrzeli v okviru svoje temeljne vsebinske zasnove in svojih možnosti
- zapolniti Brestov obzornik s
prilogo Obzornik za občane in z
drugimi sestavki. Vendar izhaja
glasilo mesečno , pa so n ekat ere
informacije že skoraj zastarele;

ker na tem področju ni lokalnega oziroma pokrajins·kega glasila,
posega tudi v širše družbene zadeve in ne more objavljati izrazito internih informacij ali informacij, ki zadevajo zgolj ožji
krog delavcev.
Vse to je narekovale izdajanje
Informatorja, ki naj bi izhajal
dvakrat mes ečno in tako izpolnjeval vrzel med dvema izidoma
Brestovega obzornika. čeprav si
Informator šele išče in oblikuje
svojo vsebinsko podobo (pri •t em
bi morali pomagati vsi}, bo upajm o - nedvomno nekaj le
prispeval k še boljši obveščenosti
naših delavcev.
Tudi v Kovinoplastiki poleg
svojega glasila, ki ima t udi ru·
briko iz Krajevne samouprave
občasno izdaj ajo Informacije, ki
objavljajo besedila pomembnej.
ših samoupravnih gradiv. Svoja
glasila izdaja več mladinskih aktivov; tudi učenci osnovnih šol
ne zaostajajo za njimi. Na skupščini občine menda snujejo s_voj
»Delegatski informator« in nekaj
podobnega t udi v strokovnih
službah samoupravnih interesnih
skupnosti, pa še kaj smo najbrž
pozabili.

Vse nanizano pnca, da se na
ravneh in okoljih
zavedamo pomembnosti celovitega obveščanja. Vendar se ga lotevamo morda še preveč spon·
tano in premalo organizirano.
Najbrž b i kazalo, da bi vsi nosilci obveščanja v delovnih orga·
nizacijah in v samoupravnih
skupnostih v naši občini na skupnem sestanku ocenili sedanje
stanje in se dogovorili za orga·
niziran in celovit sistem obve·
ščanja v občini, pa t udi za pretok informacij iz .n je v republiška in pokrajinska sredstva javnega obveščanja. Morda bi kazalo, da bi o tem predlogu oziroma pobudi občinska vodstva
družbeno-političnih
organizacij
resneje razmisllia. Glede na to,
da imajo tudi področje obvešča
nja dokaj trdno opredeljeno v
svojih delovnih programih, bi
bilo prav, da bi organizirala takšen delovni razgovor, ki bi prav
gotovo razbistril marsikatero nerešeno vprašanje in prispeval k
boljši obveščenosti delavcev in
občanov . Najbrž tudi to sodi k
celovitemu spletu programov o
uresničevanju določil zakona o
združenem delu.

najrazličnejših

B.LEVEC

....,

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE
PREDSTAVLJAMO NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI• PREDSTAVLJAMO NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost Rakek -

e

PREDSTAVLJA

•

Uspehi 1n težave

Na Rakeku se je kot gostitelj izkazal Nanos. V njegovih prostorih
smo zelo zgovorno razpravljali o najrazličnejših vprašanjih dela
in življenja v tej krajevni skupnosti. Zapisali smo tisto, kar bi
utegnilo zanimati bralce našega mesečnega glasila. Na razgovor
resda niso prišli vsi povabljeni, posredi so gotovo dopusti, vendar
so bili prisotni tovariši France Kotnik, tajnik krajevne skupnosti
Rakek, Milan Modic, predsednik krajevne konference SZDL Rakek,
France Stefančič, podpredsednik sveta krajevne skupnosti Rakek ter
Rado Udovič in Momo Vuldčevic kot člana več organov krajevne
samouprave in družbenopolitičnega življenja, ki so želeli, da bi o
razvoju krajevne skupnosti, njenih težavah in uspehih, ki jih ni malo,
povedali kar največ.
Rakovška krajevna skupnost obsega Rakek, Unec, Slivice in
Ivanje selo. Pokriva tako imenovano Rakovško kraško uvalo v nad·
re.orski višini okoli 550 metrov. V tej krajevni skupnosti živi 2380
prebivalcev, od tega je 921 zaposlenih, 220 je kmetov ali 9 odstotkov.
Krajevna skupnost je organizirana v tri vaške skupnosti, in sicer
Rakek, Unec in Ivanje selo. Središče krajevne skupnosti je Rakek,
v 7godovini pomembna postoj anka na nekdanji tako imenovani južni
železnici Dunaj-Trst.
Prav izgradnja železnice Dunaj-Trst (prvi vlak je p eljal skozi
Rakek 1856. leta) je povzročila, da se je Rakek hitro razvijal v sr edišče lesne trgovine na Notranjskem.
Med obema vojnama je bil Rakek obmejna železniška postaja;
tedaj se je število p r ebivalcev na Rakeku potrojilo. V narodni)()SVO·
bodilnem boju imajo Rakovčani in v aščani ostalih bližnjilt naselij
posebno častno mesto. Napredno predvojno delavsko gibanje jih je
pripravilo za odpor proti okupatorju ter jill usmerilo v boj za socialistično preobrazbo. Komunistična partija in SKOJ s ta takoj po
kapitulaciji stare Jugoslavije začela z organiziranim odporom. Organizirani boj proti okupatorju sta začela tod Ivan Novak-Očka in
France Popit-Jokel. 12. marca 1942. le ta je odšla v partizane najštevilnejša skupina mladih r akovških fantov; ta dan slavijo Rakovčani
~a svoj krajevni praznik. Za Rakovško četo, te hitre, drzne mlade
partizane, je kmalu slišala vsa Notranjska. Mnogi od njih, med njimi
tudi narodni heroj Ivan Turšič-Iztok, niso dočakali svobode.
Rakek je v zadnjih letih sp~t postal poselitveno zelo zanimiv,
saj so z avtocesto Ljubljana-Razdrto, z železnico in z razmeroma
zelo ugodnimi prometnimi zvezami dostopna za dnevno delo vsa
industrijska središča. Ni čudno, da večkrat slišimo, da je Rakek
,.vas na prepihu«. Rakovčani pravijo, da bi ne kazalo spreminjati
Rakeka in okoliških vasi tako imenovano »Spalno naselje« industrijskih središč.
V industrijska središča se dnevno vozi več kot dvesto Rakovčanov.

Resno bo treba o ustrezni zaposlitvi razmišljati doma, saj živi na
Rakeku 17 občanov z visoko izobrazbo, z višjo 21, srednje šole pa
ima kar 283 občanov.
Pred voHtvami delegatov v našem delegat·skem skup ščinskem
sistemu, Ici. bodo spomladi prihodjega leta, je beseda kar sama
stekla o 1r iletndh izkušnjah dela
delegacij krajevne oS>kup nosti. Rakovčani s o bolj zadovoljni z delom delegacije kraj evne skupnosti v zboru krajevne skupnosti
skup ščine občine Cerlmica, kakor
z delegacijo krajevne skupnosti
za skup ščine samoupravnih interesnih sku'}Jnosti. Med vz·r oke
. so uv.rstiH predvsem odmaknjena
(preveč normativn a) in težka
gradiva, hitre s kJ.ice skupščin ter
premajhno odgovonnost d elegatov m vodij delegacij.
SE DELEGACIJE OB POMEMBNIH VPRAšANJIH POSVETUJEJO Z DELEGATSKO BAZO
ALI DELEGACIJE O SKLEPIH
IN ODLOčiTVAH SEZNANJAJO
DELEG.\TSKO BAZO IN KAKO?

Stik je presk-romen in nes isteV 't reh letih so imeli 6
zborov občanov v .treh vaških
skupnostih. O nekaterih zadeval1
so se delegacije .posvetovale s
svetom l<.r.ajevne skupnosti. Zelo
pomem b no vlogo 'Pa je po zatrdilu pr1sotnih .imel poLitični aktiv
Rakeka, ki se je večkrat sestal
in obraWlaval zelo raznolika vprašanja. Lahko bi rekli, da se s
stališči , ki jih je s•p rejel političn i
aktiv Rakeka, oplajajo tudi samoupraVIIli organi v krajew1i
skupnosti.
DružbenopoJ:iltičm delavci Rakeka menijo, da p:r.i iskanj u kar
neposrednejŠiill s tikov med obča
ni ion delegati oziroma odločujo
čimi telesi vse premalo uporabljajo nekatere pristnejše in priroonejše obJ.ioke razgovorov v vaškili skupnostih, v ulicah in podobno. Velrlki zbori občanov jim
n iso ravno povšeči. Samokritičmatičen.

Na Rakeku je cela vrsta prometno·varnostnlli skoraj nerešljivih
problemov

no so tudi ugotoV'ili, da družbenopontične organizacije in še posebej k.rajew1a konferenca SZDL
posvečajo
premalo pozornosti
vsem potem odločanja.
KAKšNA JE ODZIVNOST OBčANOV PRI RAZREš EVANJU
TEMELJNIH VPRAšANJ O RAZ·
VOJU KRAJEVNE SKUPNOSTI?
Ne morejo se posebno pritoževati. Vselej, kadar so se lo1lili
reševanja 'Perečih vprašanj, največkrat so bila Je-ta komunalnega ali gospodarskega značaja organizirano, so občani z ve!,ikljm
razumevanie m sodelovali prJ reševa,nju. Končno je tudi obisk
seS>t<mkov, konferenc in i"azgovorov pravHoma od vi-;en od vsebine, o kate11i razprav·ljajo.
Nezadovoljni pa so s sodelovanjem mladih študiranih občanov,
ki se premalo vključujejo v živI i~mj e krajevne oziroma vaških
skupnosti. Njim je Rakek res
samo »Spalno naselje«.
Po b esedah pr·i sotnih na razgovoru so odprte možnosti za
delovanie v nairazličneiših organizmih
družbenO'pOlitičmega,
gospodarskega .in društvenega
živ~jenja na Rakeku. Mnogi, ki
so sicer uspešni na svojih d elovnih mestih izven krajevne skupna&ti, se izgovarjajo, da pretežni
d el prostega časa porabijo za delovne in družbenopolitične naloge v kraju zaposlitve.
KAKO

no obdobje. Rakovčani bodo razmišljali o izgradnji n ovega kulturnega centra na Rakeku, da bi
glasbena šola Frana Gerbiča, trije pevski zbori in druge kulturniške s kupi<ne lahko nemoteno .in
kvad.itebno delovaJe. Ko že govorimo o kulturi, moramo povedati, d a Raikovčani pogrešajo gledališke predstave, ki so bile nekdaj nepogrešljiv.i. del njihovega
vsakdanjika.
Oskrbljenost občanov krajevne
skUtpnos tii je dokaj d obra, primanj kuje pa jim najosnovnejših
izd elkOIV, predvsem pa d elikatesnih izdelkov, sadja in zelenjave.
Premalo je razv.1to malo gospodarstvo. Rakovčani še vedno niso
zadovoljni z oski"bo s pitno vodo.

Uncu so namenili vsem občanom,
družbenopohtičnim
organizacijam in društvom. Za vso krajevno skupnost prav oni organizirajo ma!I'ksistično izobraževanje
mladih, za mlade pa tudi p lesno
šolo pozimi. Precej imajo v rakovški krajevni skupnosti tudi
kjer je več nosilcev, od glasbene
šole Frana Gerbiča do aktivov
mladih v vaških s kupnostih. Mladi redno oskrbujejo obeležja in
spomenike NOB. Večkrat :r.a so
se že izkazaH pr.i očiščevalnih akcijah.
Tudi gasilska društva v krajevni s kupnosti so a ktivna. S prispevkom občanov in z razumevanjem delovnih organizacij grade na . Uncu nov gasilski dom.

URESNičUJETE

NJ:F.'RO~NI NAčRT

SREDKRAJEVNE

SKUPNOSTI?
Precej pred predvidevanj.i so
na Rakeku ouraV'i.U asfaltiranje
vaškili cest. Ob tem 'Pa s o pi-ičeH razreševati tuc:ii vprašanja
kanalizacije. Prav odplake predstavljajo v sedanjem t renu tku
r azvoja Rail<eka največjo t ežavo,
saj je ~ožena izgradnja 24-stanovanjskega bloka. V izdelav.i so
načrti z a celovito ureditev iavnih
r azsvetl iav v na.~el,i.ih Rakek,
Unec, lva!Ilje selo, SHv.ice. Na R akekn so v tem času zagreti za
ureditev pokopališča, predvsem
pa mdiške vežice.
Skrbi iih varnost na cesti. M eniio, da ·b.i morala skupščina občine ter cestna skupnost p osveti-ti več pozomos·ti za ureditev
h udih Pi"Ometnih zagat na Uncu
in na Rakeku. Vse več inter esentov za ·iz~radnjo zasebnih in tudi
družbenih s tanovan i z ahteva ureiene zazidal11e okol~še. Ob tem so
krenili skupščino občine Cerkndca, ki prepočasi urejajo vprašania va.nnosti na Rakeku. Gre za
zlovešči ovinek na križišču nod
cerkV'ijo in na podvozu pod železniško progo.
že dali časa je živ problem
zaradi dotrajanos ti kulturnega
doma. Z enodnevnim zaslužkom
vseh zaposlen.ih in s posebnim
angaži:ranjem delavcev Kartonažn e tovarne so usposobili Kulturni
dom n a Rakeku, vsaj za določe-

Pri novih gradnjah je vse

več

»komunalnih« težav

Z v.idezom naseHj niso zadovolJni. Potrebno bo mov.a ustanoV'iti .turistično društvo, da bi
ob bolj možat-ih u krepih skupšči
ne ob čine na tem področj u storili kaj več. Mimogrede, videz
Brestove .napol podrte žage ni
ravno v okras kraju. Zavedajo
se, da bi - organiz&rani - lahko
bistveno .popravili vtis, ki ga ima
popotnik, ki prihaja skooi »rakovška vrata« v občino.
IN VENDAR, RAKOVčAN! IMAJO V NE KATERIH AKTIVNOSTIH IN ZGLEDIH P OSEBNO
MESTO V OBčiNI CERKNICA?
Res je, osnovna šola Jo·ž eta
Kranjca se z a~ktiWlostmi v procesu izobraževanja, pa tudi v okviru svob odnih dejavnost-i uspešno uveljavlja; ne samo v rakovški kr.agevni sk.Utpnosti, ampak
tudi izven nje. Posebej lahko pohvatimo izvenšolske dejavnosti,
ki res sežejo n a najrazličnejša
področja dela .i!n življenja.
Uspešni in delavni pa so tudi
aktlivli. mladih v vseh treh vaških
skupnostih. Unčani so uredili
svoj ·k lub, v katerem deluje tudi
knjižnica. S pomočjo Kmetijske
zadruge CerAAica so u redili kulturno dvorano. KJ.ubsko sobo na

Sp ortno življen1e sicer ne dosega tistih vrhnncev, k i jih je
imel Ra:kek v po1pretekli dobi
(kegljanj e, orod.na telovadba,
smučalrski skoki), vendar '}Ja so
nekatere sek cije športnega društva zelo aktivne in se u spešno
vključujejo v telesnokulturno aktivnost občine. Ob dejavnostih
mladih ne smemo pozabiti na
pomembno vlogo Jamarskega
kluba Ra:kek, ki združuje kar 40
mladih zanesen3akov, ljubiteljev
podzemnega k.rasa.
še bi lahko naštevali akHvnosti v k rajevrui skupnosti Rakek...
Ponosni so na svoj vrtec pri osnovni šoli, ponosni so na svoj nogometni lcl.ub, še vedno - kot
nekoč se Rakovčani radi zb.irajo ob žele2JI1išk.i 'POStaji, zadovoljni so, da je več občilnskiih
us tanov na Ra keku kot so sodišče, ka-taster, Geodetska uprava in sedežli različnih organizacij
združe.ngea dela, ki ob dnevnem
obisku dajejo vtrs intenzivnosti
življenja v kraj u. Kot izhodišče
Rakek še vedno ostaija sorazmerno pomemben turistični kraj, žal
pa Rakek še ne more organizirati iro. voditi številnih obiskovalcev. Ne delajo si utvar, da
bi lahko Rakek kot idilično po-

deželjsko naselje postal pomembno tunis-tično središče. Ko omenjajo svoje lastne turistične možnosti, imajo v mislih predvsem
Rakov ~kocjan in Zelske jame,
ki so domala neizkol'iščene in
več lovskih objektov po prostranih rakovških gozdovih.
Rakovčani so dobro organizirali splošni ljudS'ki odpor in narodno zaščdto, uspe.š no pa uve-

!javljajo tudi zavest o varnosti
občanov.

Glede razvoja so Rakovčan i optimis·t i. Menijo, da bo Rakek še
naprej ostal poselitveno zanimiv
zaradi svojih ugodnih prometnih
možnosti in zaposHtve. Menijo,
da je krajevna skupnost v tem
trenutku primerno organizirana,
da pa bo po•t rebno vložiti več
naporov, da bi pritegnili v delo-

vanje c1m več mladih, ne glede
na to, kje je njihovo delovno
mes to.
Denarna sredstva za financiranje izgradnje nekaterih prepotrebnih objektov komunalnega in
družbenega standarda ne bi smela biti problem, saj je odstotek
zaposlenih na Rakeku visok. Kot
menijo Rakovčani, bo potrebno
intenzivno is·k ati tak§ne panoge

dejavnosti v proizvodnji, ki bi
lahko perspekt:ri.vno zaposlovale
vse več in več mladih Rakovča
nov, Ici se zaradi ugodnih prometn.ih zvez usposabljajo v različnih šolskih središčih po vsej
Sloveniji. Z urejeno komunalno
infrastrukturo in z vse bolj urejenimi družbenimi dejavnostmi
si lahko Rakovčani upravičeno
prizadevajo za še boljši jutri, ko

bodo dosežke v materialni izgradnji lahko oplemenitili z dosežki na drugih področjih, v kulturi, telesni kultur.i , seveda ob
celovito urejenem šolstvu, otroškem varstvu in ne nazadnje prijetnem okoluu, ki mora spremljati urejen kraj, sosesko ali več
naselij.
Gradivo pripravila
F. Sterle in B . Levec

Delo kmetijske razvojne skupnosti
Ob koncu leta 1971 je bil pri skupščini občine Cerknica ustanovljen sklad za pospeševanje kmetijstva, ki je pri razvoju našega
kmetijstva nedvomno odigral pomembno vlogo. Kljub doseženim
uspehom pa so potrebe po zagotavljanju zadostnih količin kvalitetne
in poceni hrane še naprej zahtevale intenzivno vključevanje organiziranih subjektivnih sil, ki naj bi kmetijstvu v tem srednjeročnem
obdobju zagotovile trdnejši položaj ter pomagale pri uveljavljanju
doslednejših družbenoekonomskih odnosov na podlagi ustave in zakona o združenem delu. Organizirano usmerjanje materialnih sredstev naj bi omogočilo boljše možnosti za razvoj, predvsem pri združevanju dela, sredstev in zemlje. Glede na novo začrtane naloge v
razvoju kmetijstva za obdobje 1976-1980, je bilo nujno, da se je v
pospeševanje razvoja naše vasi vključilo tudi ostalo gospodarstvo
v občini.
Ustanovljena je bila kmetijska
razvojna skupnost (KRS), v katero združujejo sredstva organizacije združenega dela in občinska
skupšči!Ila. ZastaVIl.jeni cilji razvoja kmetijstva nas silijo, da v
pnihodnj.ih letih ob polnem spoštovanju osebnega dela kmeta in
zasebne lastnine zemlje, ki predstavlja 68 odstotkov vseh kmetijskih površin v občini, pospešujemo združevanje dela, sredstev
in zemlje. Povsod, kjer raste zavest o pomembnosti združevanja,
naj bi se s pospeševalnimi ukrepi vključevala kmetijska razvojna skupnost.
V letu 1977 bo s.kupnost pospeševala v.s e oblike združevanja dela, sredstev in zemlje s spodbudnimi ukrepi v oblrikri regresov. Za
razvoj kmetijstva so prav gotovo
pomembna združevanja kmetov
v strojne skupnosti, podjedelske
in proizvodne skupnosti, skupinski hlevi ter skupnosti za urejanje kmetijskih zemljlišč.
Združevanje kmetov v strojne
skupnostrl. bo kmetijska razvojna
sku<pn.Ost še naprej pospeševala
z reg.resi. Kriter-i!ji so nasledji: s
30-odstotnim reg.resom vrednosti
se regresia"a naslednje stroje v
strojni skupnosti: sod za gnojevko, trosilec umetnega gnoja, trosilec hlevskega gnoja, vseh vrst
kombajnti, krožne brane, klinaste brane, freze in kultivatorji,
vseh vr-st plugov, škropilnice, sej ainice in sadliJci, goular s ka vitla,
traktorji nad 65 KS in nakladalec
hlevskega gnoj a. 30 odstotkov se
daje za naštete stroje pod pogojem, da je v strojno skupnost

vključenih

najmanj pet članov
ozkoma ·pri žitmem kombajnu
najmanj deset članov.
Kjer je v strojno skupnost
vključenih manj članov (dva do
štirje) :zm.aša regres za naštete
stroje 15 odstot>kov. IS-odstotni
regres se daje za samonakladalnike sena skupnostim z najmanj
dvema čl.anoma. Izjemoma je določen 30-odstotni regres vrednosti za rotaci~sko kosilntico, in sicer za strojne skupnosti z najmanj tremi člani ter za mešalec
za gnojevko v s trojni skupnosti
z najmanj dvema članoma. če
zaradi p remajh!nega š tevila kmetov v posameznem kraju ni mogoče ustanoviti večje
strojne
skupnosti, so dopustlna odstopanja. O takšnih zahtevkih bo izvršni odbor skupnosti posebej
razpravljal na svojih sejah.
Kmetrl.jska razvojna skupnost
postavlja v prednosti polofuj intenzivnejše združevanje dela in
sredstev v obliki polljedelskih,
proizvodnih in hlevskih skupnosti. P11i tem gre za poglabljanje
družbenoekonomskih odnosov v
kmetij-stvu s čimbolj racionalno
uporabo lastnih in družbenih
sredstev. Te oblike vlaganj naj
bi v.p1ivale na izboljšanje gospodarskega položaja kmetijskih
proizvajalcev in s tem v zvezi na
večanje kmetijske :proizvodnje.
Za nabavo kmetlij:skih strojev v
omenjene skupnosti je kme t:ri.j ska
raziskoval na skupnost n amenila
30-odstotrni regres vrednosti stroja brez posebne ome jitve član
stva.

Poljedelskim in proizvodnim
skupnostim pa skupnost zavaru,ie
tudi pridelek in s tem nosi riZli·ko v primeru nizkih cen in elementarnih nesreč.
Skupnost se je poslužila tudi
zelo vzpodbudnega ukrepa za pospešitev izgradnje skupnih hlevov. K tako vloženi investiciji
pmspeva skupnost sredstva v višini 20 odstotkov, in s-icer s tem,
da mora biti v bodočem skupnem hlevu najmanj 15 glav gove.ie živine po članu.
Velika razdrobljenost kmetijskih zemljišč, izredno neracionalno izkOIT·iščen kmetijski p rostor v obOin.i in pospešeno
opremljanje kmetij s stroj;i nas
sHi, da se brez odlašanja lotimo
smotrnega urejanja zemljišč. Pri
skupnostih za urejanje zemljišč
(melioracijske , komasaoijske) bo
skupnos t s finančno udeležbo pokrivala stroške kmetov - udeležencev. Sprejet je bil tudi
sklep, da se v prvem letu ureditve f.inancira 600 kilogramov
umetmih gnojil po h ektaru. Na
področju urejanja zemlj ~šč ni bil o do sedaj nič storjenega; taka
obhi·ka vlaganja pa daje velike
možnosti za ureditev kmetijskih

- regres za kompleksna gnojila maša 30 odstotkov prodajne
cene;
- regres za enosmerna gnojila
znaša 15 odstotkov, medtem ko
se za čisti dušik regresa ne daje;
regreskanje gnoj.il pride v poštev pd nabavi nad 800 kilogramov;
- regres za krmila znaša 10
odstotkov prodajne cene;
- za prevetrova1ne naprave se
financira regres v višini 300:J dinarjev;
- pri izdelavi betonskih silosov financira skupnost 500 kHogramov cementa; za izdelavo lesenega silosa je regres isti (vrednost 500 kilogramov cementa);
- ureditev čredinke se financira s 3000 d:inarj ev za kos;
- pri zamenjaiV·i semena znaša regres 30 odstotkov prodajne
cene semena.
Pri investicijs kih na!ložbah v
zasebno kmetijs tvo krije skup-

nost 3,5 odstotka obres·t i od najetih kreditov kmetovalcev.
Zaradi izrednega pomanjkanja
kadrov v agroživilstvu se je
skupnost obvezaia, da bo podeljevala
kadrovske
štipendije
vsem tistim, ki se izobražujejo
v kmetiJstvu, krije pa tudi stroške izobraževanja ob delu in strokovna predavanja za kmetovalce.
Toliiko o delu kmetijske raziskovalne skupnosti v letošnjem
letu. Začrtane oblike vlaganj
družbenih sredstev so podlaga za
ustvarjanje novih, trdnej ših družbenoekonomskih odnosov na področju kmetijstva ter pomoči za
postopno uresnič.i.tev zastavljenih
ciljev. Pospeševalni ukrepi naj bi
vplivali na izoblikovanje trdnejšega gospodarskega položaja
kmetovalcev in s tem v zvezi na
rast kmetijske p!I'oizvodnje. Upamo, da bodo doseženi uspehi pokazali
upravičenost
uporabe
predlaganih oblik.
F . Zrimšek

Občanov

vodnik

zemlj.išč.

Pomembni ukrepi pri pospeševanju živinoreje se nanašajo
predvsem na dajanje premij k
osemenjevanju plemenic in k zavarovanju živine. Pri osemenjevanju plemenic kvrje skupnost
premij.o v višini 90 dinarjev po
plemenioi. Premija k zavarovan.iu ž·i vine pa znaša za krave in
plemenske t e1ice 45 dinarjev. O
premiranju zavaroovanja pitancev
je treba podrobneje prouOiti pogoje, ki jih nudi Zavarovalna
skupnost »Triglav« in se bo o
tem odločalo pozneje. Potrebno
bo vplivati tudi na po-li.t iko prometa s teleti, ki negativno vpliva
na obnovo domače črede , obenem pa tudi uskladiti vlaganja v
izgradnjo hlevov z nabavo plem enske živ.i ne.
V zvezi s p osp eševanjem p orabe r epromateria•lov so sprej eti
naslednji sklepi :

V septembru letos bo skupnost s-lovenskih občin izdala priro čnik
vodnik«. V gradivu, v katerega priprav•i so sodelovali vsi
upravni organi in nekatere samoupravne interesne skupnosti, je
skupnost slovenskih občin izhajala iz osnovnega namena publikacije,
se pravi, nuditi občanom pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic
oziroma pri urejanju posameznih zadev. Poleg tega bo publikacija
karis1:en pripomoček tudi strokovnim delavcem v upravnih in drugih
organih, pa tudi odgovornim delavcem v temeljnih organizacij združenega dela in drugih delovnih organizacijah.
Ob uvodu, ki bo opredelil namen Vodnika, bodo tudi strokovna
pojasni-la in opozorila s področja splošnega upravnega postopka in
posebnih postopkov; na prlmer: kaj je vloga, stranka v postopku,
takse, pristojnosti, stroški postopkov, molk uprave, rok za izdajo
odločbe, pritožba in podobno. Poleg kazala pa bo imel Vodnik tudi
abece9-ni r~gister, ki bo omogočal občanu, da bo hitreje našel opis
oprav1la, kl ga zanima. V gradivu bodo uporabljeni izrazi, ki so občanom bolj znani oziroma jih uporabljaJo v n eposrednem življenju.
Po vsebini bo Vodnik zajemal opise postopkov in informacije
~a področje, ki j-ih pokrivajo občins lci upravni organi, samoupr avne
mteresne skupnosti in krajevne skupnosti, pa t udi .s področja zavarovanj ci.n varstva pravic ob čanov. Vsak opis vsebuje v glavnem
naslednje štiri elemente:
»Ob čanov

- napotHo, kje občan posamezno zadevo urej a;
- vlogo in kaj mora predvsem vsebovati;
- p riloge, 1d Jih mora priložiti k vlogi;
- pojasnilo v zvezi s postopkom.
Ker bo publikacija koristen pripomoček ob čanom, jo pr.ipo-

ročamo.

Letošnji Zelški koncerti
Tudi v let ošnj em avgustu se bodo v našem znanem kulturno-zgodovinskem s pomeniku - cerk vi v id.Uičnih Zelšah
zvrsti-li š tirje kvalitetni koncerti:
S. avgusta - duo Pavla Uršič, harfa (Ljubljana) in Tinka
Muradori, flavta (Zagreb)
12. avgusta - večer opernih arij in samospevov; nastopajo:
Anica Pusar-Jerič (sopran), Božena Glavak (alt), Jurij Reja
(tenor), Ivan Sancin (bas), Igor švara (klavir)
19. a vgusta - nastop študentskega okteta iz Ljubljane
26. avgusta - koncert Piccola Orchestra Venetta, solist Rok
Klopčič (violina).
Vsi koncerti se bodo

pričeli

ob 19. uri.

Glede na to, da so se zelški koncerti s svojo kvaliteto in
s voj skostjo trdno uveljavili t udi v širšem slovens kem kulturnem prostoru, pričakuj emo tudi dosti domačih obiskovalcev ljubiteljev resničnih ume tniških doživetij .
Idilika n aše Notranjske (posnetek z Bloške planote)
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NASI LJUDJE

Srečanje

ob Dnevu borca

3. julija so se v delavski restavraciji Tovarne pohištva Cerknica
srečali Brestovi borci, tisti, ki so
še zaposleni in oni, ki so že upokojeni. Kar lepo število se jih je
zbralo, saj jih je prišlo na srečanje kar sto štirideset.
Kakor vsako leto, so tudi tokrat dobili skromno spominsko
darilce - knjigo z revolucionarno tematiko. Pevci pa so njihov
praznik počastili z nekaj pesmimi.
Sekretar komiteja komunistov
Bresta Ciril Komac je pororavil
prisotne, čestital borcem ob njihovem prazniku in jim zaželel veliko delovnih uspehov, predvsem
pa zdravja in osebnega zadovoljstva. Dejal je, da so takšna sre-

čanja potrebna tudi zato, ker borci - sedanji in nekdanji delavci
Bresta - obujajo spomine na
prehojeno pot med revolucijo in
na uspehe pri graditvi podjetja
in novih družbenih odnosov. Zahvalil se jim je za vse, kar so
prispevali s svojim delom med
narodno osvobodilnim bojem in
v povojni graditvi.
Letošnje praznovanje Dneva
borca je sovpadalo z velikimi jubileji, saj letos praznujemo 40.
obletnico prihoda tovariša Tita
na vodstvo partije in njegovo
85-letnico.
Tudi za Brest je leto 1977 jubilejno leto, saj ·bo že 30 let, kar je
bilo podjetje ustanovljeno.

Prisotne j e predsednik komiteja ZK seznanil s planskimi nalogami in z vrednostjo proizvodnje. Seznanil jih je tudi z razvojnimi programi do leta 1980.
Glavni direktor ing. Jože STRLE je v pozdravnem govoru spregovoril o sedanjem gospodarskem stanju in o sedanjih prizadevanjih za uspešno poslovanje.
V razgovorih z borci sem ugotovil, da so povabila na takšna
srečanja zelo veseli in da nanje
radi pridejo, saj so ponosni na
Brest, ponosni na povojni uspeh,
kajti tudi to je poroštvo za lepše življenje, za kar so se pravzaprav borili. Brest pa je tudi rasel iz njihovega dela.
J.Klančar

»13. julij je naš - šoferski
praznik!« mi je dejal Janez 2:NIDARšiC-šentek po domače, ko
sem mu povedal, da ga bomo
predstavili v Brestovem obzorniku kot našega delavca, šoferja
in člana Avto-moto društva.
V delavsko-kmečki družini je
leta 1939 zagledal luč sveta.
Otroštvo je preživljal med vojno
v sedemčlanski družini, bil priča
požigu rojstne hiše, pomagal doma na kmetiji. že prvo leto osvoboditve ga najdemo v prvem razredu osnovne šole, ki je bila v
prostorih sedanje skupščine občine Cerknica. Po šoli je bil najprej doma na kmetiji, mi pripoveduje, in pove, da je prišel na
Brest, takratni LIP, leta 1955,
kjer je delal pri tesarjih, pri oče
tu, pri delih, ki so pomenila zametek sedanje temeljne organizacije Tovarna pohištva Cerknica.
Po odsluženju vojaš-kega ro'ka
je delal kot instruktor razreza in
si obenem s šolanjem v Postojni
pridobil kvalifikacijo šoferja. Ob
prvih zametkih sedanjega transportnega parka leta 1964 se je
preselil med šoferje.
»To so bili časi!« pripoveduje
in razmišlja. »S FAP-om smo vozili žagan les v Koper in šivalne
omarice na Reko. Vsak dan ista
pot, enak tovor, pomoč pri razkladanju, pokrivanje tovora s ceradami. Poleg slabih pogojev v
kabini tovornjaka je bilo ob snegu in poledici najhuje napenjanje poledenelih oziroma ledenih
cerad na tovor.«
Nabava novih tovornjakov in
začetek prevažanja Brestovega
pohištva po vsej Jugoslaviji je
bila nova etapa v Janezovem delovanju na Brestu.
Novi, močnejši stroji, lažji tovor, predvsem pa vsakodnevno
spoznavanje novih krajev, ljudi

Zletošnjega letovanja Brestovih delavcev
Poletje je na široko odprlo
svoja vrata in nas obdarila z izredno muhastim vremenom, kar
pa sploh n e moti množic turistov. Trume modernih, zvečine
motoriziranih nomadov hite proti morju, da si tam priborijo košček obale, na 'kateri bodo cvrle
svojo izmučeno kožo in greJe kosti. Nekateri se že vračajo, nekateri šele odhajajo, vsi pa živimo
v tistem prijetnem dopustniškem
razpoloženju, ki skoraj slehernega prisili k razmišljanju in sanjarjenju.
Brestovi delavci se že več let
zapovrstjo hodijo pražit v Fa·
žano in v Medvejo. V Fažani so
na voljo turistične sobe pri zasebrnku. Verjetno zaradi cen in
želje posameznika po popolni neodvisnosti od kogarkoli in česar
koli se je za Fažana letos odločilo le dvaj set delavcev. Cena letovanja v Fažani s kosilom in večerjo znese okrog 140 dinarjev na
osebo, kar je za marsikateri žep
občutno preveč.

Nekoliko ugodneje in mogoče
tudi lepše je v Medveji, kjer imamo rezervirane avtomobilske prikolice za vso sezono. Cena bivanja brez hrane je v veliki prikolici 150 dinarjev, v mali l?a 130
dinarjev, ne glede na stevilo
oseb. Kuha si lahko vsak sam,
saj je prikolica opremljena z
vsem najnujnejšim za kuhanje.
Letos se je za letovanje v Medveji prijavilo 51 delavcev. Ver
lika večina bo svoj dopust izrabila v juliju in v avgustu, čeprav
so prikolice rezervirane tudi za
maj, junij in september. Letos
je pravi naval na to letovišče od
20. do 31. julija, saj je bilo potrebno v tem času rezervirati še
dodatnih dvajset prikolic. Te prikolice pa so znatno dražje, zato
je sklenjeno, da bo razliko v ceni pokril sindikat.
Glede na to, da v septembru
ni zanimanja za letovanje, lahko
posamezniki najamejo prikolico
tudi samo za soboto in nedeljo.
Cena je zelo ugodna, saj znese

Prijetno tekmovalno vzdušje na oddihu

90 dinarjev za veliko in 60 dinarjev za malo prikolico. Podrobnejše informacije o tem dobite v
splošno-kadrovski službi Skupnih
dejavnosti.
Tretja kategorija dopustnikov
so tisti, ki jim je oddih potreben
iz zdravstvenih razlogov. Le-ti so
imeli možnost odločiti se za katerokoli zdravilišče ali toplice v
Sloveniji. Zanje je oddih regresiran še posebej, glede na višino
njihovih osebnih dohodkov. Letos se je na priporočilo zdravnika odločilo za takšen način počitnic okrog 80 naših delavcev.
Ker smo si hoteli ustvariti čim
bolj jasno podobo o tem, kako
naši delavci letujejo, smo se odločili, da jih obiščemo in povprašamo o tem in onem. Tako
smo se sončnega dopoldneva odpravili v Medvejo. To pa zato,
ker je trenutno tam največ »naših« . Seveda smo bili nenajavljeni, zato ni bilo nikogar doma.
Zbirati so se začeli šele okrog
poldneva in potem seveda kramljanju ni bilo ne konca ne kraja.
Hvaliti so vsevprek, marsikaj pa
so tudi pograjali. Pa pojdi..!)lO
lepo po vrsti!
Zelo prijetna je lega letovišča.
Stisnjena je v ozko dolino, obdano s strmimi, z grmovjem poraslimi pobočji. Leži ob cesti
Reka-Pula, od katere ga loči le
ograja in nekaj košatih dreves.
Plaža je peščena, čista in občut
ljivejšim nudi tudi prijetno senco. Tudi voda je izredna čista in
topla. Ježev in podobnih neprijetnih obiskovalcev morskih obrežij t amkaj ni. V kasnejših popoldanskih urah leže na obalo
senca, kM pa je poleg illatr.panosti kopalcev tudi njena edina hiba.
Ker si letoviščarji pripravljajo
hrano lahko sami, n e bo odveč,
če povemo, da je poleg kampa
dobro založena samopostrežna
trgovina, ki pa jo je dobro obiskati v zelo zgodnjih urah. V
njej dobite vse, kar potrebujete,
le ljubitelji rib bodo razočarani.

Kdor pa ne želi kuhati, ima na
voljo restavracijo, ki je kar v
kampu.
Prikolice so opremljene z vsem
potrebnim, manjka le hladilnik.
Ta je pravzaprav nepogrešljiv,
zato je dokaj čudno, da to vprašanje tudi ~etos še ni urejeno.
Posamezniki •s e pač znajdejo kot
vedo in znajo. Nekater.i dopus-tniki so se pritožili tudi nad manjkajočo posodo.
Za zabavo v večernih urah s'krbi razmeroma dobra skupina
glasbenikov. Igrajo vse, kar si
srce poželi, vendar (glede na naše
navade) prezgodaj končajo.
Cene v trgovinah so zmerne,
medtem ko so v restavracijah
občutno višje. Sicer pa je tako
tudi pri nas na celini.
Moznosti za športn o rekreacijo niso ravno velike. Lahko smučate na vodi, veslate ali igrate
mini-golf, kar je pa tudi vse. V
kampu j e premalo prostora za
drugačno športno deJavnost.
F.Mele

P1.:-..ža v Medveji -

običajev,
večji osebni

in

ne nazadnje pa tudi
dohodki, so bili zadovoljstvo, ki ga ne more pozabiti še danes. Vendar pripomni,
da so takratni šoferji zaradi
preobremenjenosti in čedalje gostejšega prometa spoznali, kako
težak je njihov kruh. V enem
dnevu s tovorom v Beograd ali
Split in nazaj je bilo vsakdanje
opravilo. »V letu dni smo prevozili okrog 140.000 kilometrov. Ob
takem tempu sem bil nenehno
izpostavljen nevarnostim, več
krat sem le za las ušel najhujšemu; bilo pa je tudi nekaj karambolov. Najbolj vesel sem bil takrat, ko sem srečno pripeljal domov z dolge poti.«
V razgovoru ugotovim, da je
tudi on nosilec priznanja tovar·
ne Mercedes-Benz za ;prevoženih
500.000 kilometrov brez večjih
popravil.
Mladostna zagnanost, težki delovni pogoji na prvih vozilih,
skratka, preobremenjenost, vse
to je Janezu nakopalo poklicno
bolezen - obolenje hrbtenice. Po
prvih težavah je moral leta 1975
na operacijo hrbtenice. Po okrevanju je sedel spet za volan, vendar je moral odnehati.
Tako sem ga tudi našel v pisarni, ne pa za volanom. »Sem
kontrolor šoferjev,<< mi pravi med
izpopolnjevanjem potnih nalogov. »Delo ni težko, da ima dela
čez glavo. Dnevno odpremi nad
30 kaminono v, za rekord pa pravi, da iih ie bilo menda 65. Dela
od šestih do štirinajstih, vendar
skoraJ vsak dan povleče delo še
za kakšne pol ure. Prostega časa
skoraj nima. »Dom in družina,
pa hišo sem zgradil, pa dva otroka imam, pa pomoč očetu na
kmetiji, vse to mi vzame preveč
časa, da bi se posvečal tudi svojemu nekdanjemu hobiju, balinanju.«
»šoferji imamo svoj praznik,
kar je t udi prav; letos pa Brestovci slavimo tudi 30-letnico dela. želim, da bi še bolj napredovali, da ne bi bilo težav s prodajo naših izdelkov, predvsem pa
da bi nabavili še več novih kamionov, saj bi bilo tako doma
zaposlenih še več naših ljudi.
Vsem šoferjem pa želim srečno
vožnjo, obilo zdravja ter čim
manj popravil in nezgod.<<
Janezu in ostalim šoferjem želimo tudi mi ob nj~hovem prazniku srečno vožnjo. V. Harmel
NAšl UPOKOJENCI
30. jll!Ilija 1977 je odšla iz TOZD
Tovarna pohištva Ma:rtinjak v
pokoj delavka Terezija LAVRIC
·iz Cerknice.
V Tovarni pohištva Martinjak
je bila zaposlena od 21. aprila
1953. leta.
Delala je na različnih delovnih
mestih v strojnih oddelkih, v pokoj pa je odšla z delovnega mesta embalirooje i~delkov. Tovarišica Lavričeva j e bila vestna
delavka in med sodelavci priLjubI:jena. V.si ji želimo še mnogo
zdravih let.
Delovna skupnost TOZD
Tovarne pohištva Martinjak

zadovoljni Brestovci
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Vrednotiti predvsem delo
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•

STALiščA SEJE RAZšiRJENEGA SEKRETARIATA PREDSEDSTVA
REPUBLišKEGA SVETA ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE DO
NEKATERIH METOD OCENJEVANJA DELOVNEGA PRISPEVKA
DELAVCEV

Z zakonom o združenem delu smo opredelili poglabljanje samo·
upravne socialistične demokracije na vseh področjih življenja in
dela delavcev in postavili v središče sistema delavca, da sam, v sodelovanju z drugimi delavci, enakopravno odloča o celotni družbeni
repro dukciji in pri tem zlasti odloča o pridobivanju dohodka ter o
razporejanju in delitvi sredstev za osebne dohodke.
ter;ij uspešnosti vodenja naloge
pa je v celoti vprašljiv, ker. se
mora rezultat tega pokazat1 v
bo~jši kakoV'O~ti, yečji količil:~ ali
gospoda·nnostl oz1roma v vecJem
dohodku.
V metodi je nesprejemljiv tudi
predlagani posto.pek ocenjevanj a
delavca. Po tem postopku nadreSindikati smo na vseh ravneh
jeni ocenjuje delavca. Zaradi
vzpodbud:i1i sprejemanje progratakšnega pristopa je nesporno,
mov za uresničevanje zail<.O!Ila o
da metoda ocenjevanja delavca
združenem delu. Ti programi so
in ne detovnega prispevka, ohrasprejeti v večin[ temeljnih orga- nja odnose nadrej~osH_ in_ P?dnizacij združenega dela. Naorto- rejenosti ter uvaJa d1sc1p1ino
vano delo poteka več ali manj po
prek osebnih dohodkov, ne pa z DELO NA PODROčJU DRUžBENE SAMOZAščiTE IN LJUDSKE OBRAMBE
programih, so pa velike razlike zakonom predvidenem postopNa podlagi zakona o lju dski
- izvajanje varnos tnih in za- delom s področja družbene sav intenzivnosti pni uresničevanju
kom. Tako postavLjen sistem »pomozaščite, posebno še, kako se
obramb i in zakona o družbeni
ščitnih ukrepov pri pripravah na
posameznih .nalog.
slušnosti« do nadrejenih zaradi
samozaščiti, varnosti in notralotiti izdelave varnostnih načrtov
ljudsko obrambo.
večj e discipline lahko daje trenjih zadevah smo se na Brestu
S področja družbene samoza- po Brestovih temeljnih organizaPri uveljav.l janju načela delitnutno celo večje finančne rezulob sodelovanju občinske konfeščite pa imajo odbori še nasledcijah. Na tem seminarju so prive po delu, ki ga oprede~jujejo
tate vendar je v nasp,rotju z narence SZDL lotili letos reorgani- nje naloge:
sotni d obili t udi j asno sliko, kaj
predvsem členi zakona od 125. do
šimi s amoupraWlimi načeli, da
zacije prejšnjih odborov za sploš- izdelujejo in dopolnjujejo pomeni družbena samozaščita, da
138., je v temeljnih organizacijah
samo delo in rezultati dela doloni ljudski odpor po vseh temeljvarnostne načrte in skrbijo za ni to »referat ali sektor«, marveč
združenega dela že veliko storje- čajo položaj delavca.
nih organizacijah in v Skupnih njihovo izvajanje,
vsebina in sestavina celotnega
nega.
3. Za-kon o združenem delu dodejavnostih. Tako so delavski
- predlagajo delavskim sve- političnega dela ter samoupravloča,
da
delavci
začasno
ugotavsveti po TOZD in na ravni delov- tom ukrepe za organizacijo enot nega življenja in odločevanja.
To uresničevanje in razrešelJajo in izplačujejo osebne do- ne organizacije že imenovali odMenim, da je bil ta kratki sevanje neposrednih vprašanj ter
narodne zaščite in spremljajo
hodke za dobe, ki ne smejo hiti
bore za ljudsko obrambo in družminar zelo ·k oristen , saj je ta'k oj
opredeLjevanje staliišč se vključu
delo teh enot,
daljše od enega meseca in da beno samozaščito, v katerem so
- predlagajo ostalim organom po njem zaživelo d elo po temeljjejo poleg sindikatov, tudi Gomorajo upoštevati, tucld za izpla- zastopani
nih organizacijah, posebno pri
spodarska zbornica Slovenije in
in službam ukrepe za usklajeno
čilo akontacije, osnove in merila,
republiški sekretariat za delo. V
izvajanje družbene samozaščite
ocenjevan ju varnostnih razmer.
- predsedniki oziroma člani
ki
ustrezajo
rezultatom
delavče
to delo se deloma vldjučujejo
Le-te so delavski sveti v nekate·
v TOZD,
delavskih svetov,
vega dela in njegovega prispevka
tudi strokovne ustanove, vendar
- zadolženi so za sodelovanje rih temeljnih organizacijah že
- poveljniki štabov za civilno
v
tej
dobi,
kar
mora
biti
urejeno
ne dovolj usklageno. Poleg tega
z odbori za ljudsko obrambo in obravnavali, v drugih pa jih bov pismenem obračll!Ilu akontaci- zaščito oziroma poveljniki enot družbeno samozaščito v krajev- do n a prvih naslednjih sejah.
pa tudi vsebina njihovega dela
civilne zaščite in enot teritorialje.
Določa
tudi
dokončni
obrapo naši oceni klldub njihov.i do
Za člane odborov za ljudsko
nih skupnostih,
ne obrambe,
čun osebnega dohodka za vsake- skrbijo za vzgojo d elavcev obrambo in družbeno samDzabvi nameri n.i vedno v celoti
ga delavca, ki mora biti delavcu
- načelniki enot narodne zausklajena z izhodrl.šči zakona o
na področju družbene samoza- ščito nameravamo organizirati
vročen v pismeni obliki, upošteščite in delegati iz družbenopolizdruženem delu.
podoben seminar, na katerem naj
ščite,
vaje vsa mel'ila. Sestmesečno ozitičnih organizacij .
bi bilo neposredno prikazano de- odgovorni so za izvajanje
roma tromesečno ocenjevanje deSekretaniat predsedstva RS
V sedan jih odborih je tudi več ostalih nalog, smernic in skle- lo s področja obrambnega načrta
lavcev, kakršnega predlaga ome- mladine in žensk. Za vključeva
ZSS v razširjeni sestavi je razpov višjih organov.
in proučeni ukrepi pri izvajanju
pravl1al o eni takih metod, me- njena metoda, pa n~ma zakonske nje žensk v odbore za ljudsko obDa bi delo odborov čimprej
sklepov s posvetovanja predsedtodi »VREDNOTENJE DELAV- osnove.
rambo in družbeno samozaščito zaživelo, je bil organiziran krajši stva SR Slovenije, ki se nanaša4. Predlagana metoda pomeni si moramo prizadevati tudi v pri- seminar, na katerem so bili priCEVE UCINKOVITOSTI«, ki
jo na nadaljnje podružbljanje
le
drugačen
način
razdeliJtve
>>Obima nekaj elementov, ki upoštehodnje, saj je v delovni skupno- sotni seznanjeni z neposrednim ljudske obrambe.
J. Troha
stoječe« mase sredstev za osebvajo delavčevo uč.inkoV'itost, vensti Bresta zaposlenih skoraj 50
ne dohodke med posamezne dedar metoda sama uveljavlja
odstotkov žensk, ki bi bile v prinjegovega prispevka z vidika ko- lavce, ne motiv.ira pa delavcev meru vojne odgovorne skoraj za
za pridobivanje večjega dohodka
ličine dela, odnosa do sredstev
celotno področje proizvodnje in
pni delu in delovnih predpisov in s tem tudi večjih osebnih do- zaščite.
hodkov, na praV'ih OSIIlovah.
ter odnose do ljudi. Metoda toNa novo imenovani odbori za
5. Tudi odprava teh in onih ljudsko obrambo in družbeno sarej ne upošteva vseh, z zakonom
predpisaniih elementov za ugo- pomanjiklj-ivosti, ~i joih vsebuje mozaščito so se po vseh t emelj- ZBOR VARčEV ALCEV KREDITNE BANKE KOPER EKSPOZITURA CERKNICA
tavljanje prispevka delavca na predlagana metoda, še vedno ne
nih organizacijah in v Skupnih
osnovi živega in minulega dela. more služiti kot osnova za gra- d ejavnostih že ·k onstituirali in so
Banka Koper je začela s poslopredlagano p a j e bilo, da bi se
Poleg te pomanjkljivosti pa me- ditev takšnih odnosov v delitvi bili seznanj eni z dolžnostmi ter s
vanjem ileta 1955, ekspozlitur a v
izboljšali pogoji za najemanje letoda po-dreja merjenje delavčeve osebnih dohodkov kot jil1 določa
programom dela na področju
Cerknici pa je bHa odprta v sep- teh; zalllimanj e je bilo tudi za
ga pri~pevka ocenjevanju delav- zakon o združenem delu.
ljudske obrambe in družbene sa· tembru 1970. leta.
d ev.izna sre dstva za r azvoj maleSekretariat predseds•tva m eDJi, mozaščite.
ca.
V tem kratkem času je ek:spo- ga gospodarstva, ki so po časo
da je p otrebno v vseh osnovnih
P r ogram odborov na podro čj u zitur.i uspelo pritegn~ti k sodelo- pisnih vesteh n a voljo in niso
Ker se ta metoda večkrat ne- organizaciJjah sindikata, kjer se
vanju precejšnji del občanov
izkoDiščena .
ljudske obrambe zajema:
knitično uveljavlja v t em eljnih
odločajo za kakršnoko1i m etodo
ekn išk e občine, njen vpliv pa
- Kmetje kooperanti so zadoorganizacijah združenega dela, ugotavljanja d elovnega p rispev- izdelavo oziroma dopolnje- cr
opozarjamo posebej na nekatera ka, te m etode t emeljito oceniti. vanje obrambnega načrta, v ka- se širi tudi na sosednje kraje voljni IS kreditiranjem sodobne
čabranskega ·področja.
kmetijske dejavnosti, želijo pa si,
nes~prejeml~iva izhod~šča:
Se posebej kritično pa je po- terem s o zaj ete organizacija voj Obseg poslovanja s prebival- da ·se kreditiranje razširi tudi na
trebno oceniti posamezne ele- ne proizvodnje, organizacija tel. Metoda ocenjevanja d elavca
obnovo in gradnjo st~10vanj .
ritorialne obrambe in organiza- stvom dajejo naslednji podatki:
m ente ponujenih metod in njini sp rej emljiva, zlasti ne v te- hovo
- Odprtih je 6.810 dinarskJh
cija civilne zaščite,
- Za pospeševanje kreditiraskladnost
z
ustavo
in
zamelj-nih organizacijah združene- konom o 21druženem delu.
nja občanov za na!kup in izgrad- vzgojo in seznanjanje delav- in 829 devjznoih hranilnih knjižic,
ga dela m aterialne proizvodnje,
S ekretaniat
cev z nalogami iz obrambnega 435 žiro in tekočih računov ter njo stanovanj naj ha uved1i ob·
kjer že sedaj merijo količino in
875 depozitov.
vezno namensko varčevanje ter
. pre dsedstva RS ZSS
načrta,
kvaliteto dela z bolj ali manj
sprejeli enoten kritel'ij v vseh
Skupaj
zbrana
sredstva
objektivnimi merili. Predvsem tu
delovnih organizacijah in banprebiva~stva z.našajo 57 milijoje mogoče mer.ioti in ne ocendekah.
nov, skupno s sredstvi delovnih
vati tudi uspešnost upora-be s~red
organizacij
pa
86
m1lijonov
di- S e vedno je nerešeno vprastev, pri delu dosežene prihrannarjev.
šanje kreditiranja komunalnih
ke, torej gospodarjenje s sred- Stan~e odobrenih potrošni- ureditev, katerih pobudniki so
stvi in upravljanje z njimi.
krajevne skupnos ti.
ških kreditov je 1105 v skupnem
Mmoda ocenjevanja delovnega
- Pohvaljena je bila odločitev
znesku 9,7 milijona din, kreditov
pnispevka, ne pa delavca, s o lahza nakup in izgradnjo stanovanj
ban-k e, Iti je uvedla urnik posla·
ko le doda:toni pripomoček merjeter krediirtov za pospeševanje go- vanj a v dveh .izm enah im. s tem
nja doseženih delovnih rezultaspodallske dejavnos ti obrtnikov omogoOil.a občanom celodnevne
tov. Omenjena metoda ne nudi
pa je 661 v skupnem znesku 18,6 u sluge.
niti rešitve glede merjenja delavmilijonov diinarjev.
- Upeljana še ni oblika odca z inovacijami, racionalizacija- Skupno s krediti delovnim ločanja varčevalcev pDi plasir:lmi i.n drugimi oblikami njegove
organizacijam .:iln
ionoteresnim nju vloženih sredstev in pri udeu stvarjallnosti pri delu z družbeskupnos11im za stanovanjsko in ležb i na dohodku, ki dzhalia iz planimi sredstvi, ki lahko pomembkomunalno izgradnjo znašajo na- siranih vloženih sredstev.
no prispevajo k povečanj u doložbe 40,4 milijO!Ila dinarjev.
Iz povzetka razprave oin poročil
hodka TOZD in so zato tudi eleV razpravi je sodelovalo pre- naj člani banke na podlagi zam ent delitve osebnih dohodkov.
cej občanov, Ici so s predlogi in
kona o temeljoih kreditnega in
mnenj-i dali zbor u še večj.i pomen bančnega sistema s samouprav·
2. Metoda pred[aga kot možne
pri
razvijanju
samoupravnih
odkriterije ocenjevanja delovne
nim ·s porazumom določijo vlogo
nos ov pri uporabi sredstev.
uspešnosti tudi odgovornost pri
varčevalcev, da bodo sodelovali
delu in sam ostojnost pr.i odloRazprava je .temeljila pred- in odločali pri uporabi in usčitvah. Ta dva elementa sta lahmerja.nju sred stev varčevalcev
vsem na naslednjih mi sl~h :
ko kriterija za v;rednotenje zahter pri delitv i dohodka d.z teh
- Hvale vredna je akcija banteWlosUi dela (sestaV'ljenost). Krike pri k reditiranju obrtnikov,
sred st ev.
E. Lah
Z referenduma o združitvi JELKE z BRESTOM

Z zakonom o združenem delu
smo se obvezalJi, da najpozne~j e
do konca tega leta uveljav•i mo
določbe o ugotaV'ljanju celotnega
pnihodka, razporejanju dohodka
in čistega doh odka ter o delitvi
sredstev za osebne dohodke :i.n
za skupno porabo delavcev.

•Osnova

zavest slehernega delavca in občana

Večji
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občani

BRESTOV OBZORNIK
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Veliko srečanje v Loški dolini
SREČANJE PTT DELAVCEV SLOVENIJE IN NAŠIH OBČANOV

Gradnja skoraj

končana

-

osnovnega projekta menda še zdaj ni ...

Na tretjem zboru PTT delavcev Slovenije, ki je bil v počastitev
Dneva vstaje, partijskih in Titovih jubilejev, SOO-letnice mesta Loža
in lO-letnice prevzema pokroviteljstva nad PTT delavci, kurirji in
vezisti, je bilo nad 5000 delovnih ljudi in občanov. Med gosti so bili
tudi predsednik skupščine SR Slovenije Dr. Marijan Brecelj, član
sveta federacije Franc Leskovšek-Luka, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Janez Milčinski ter mnogi
PTT delavci iz vse Slovenije, kurirji in vezisti iz narodnoosvobodilnega boja.

na delovna orodja in z-1vma. Iz·
redna zavest delovnih ljudi se je
odražala v organiziranih akcijah
obnove in . izgradnje. Nagla rast
gospodarstva je omogočila, da je
sedaj od 14.500 prebivalcev 5000
zaposlenih, medtem ko je bilo
pred vojno zaposlenih le 250 ob-

Na Dan vstaje - 22. julija so
že v zgodnjih jutranjih urah pričele p:nihajati na prireditveni prostor na prostrano jaso ob gradu
Snežnlik v Loški dolini kolone
ljudii iz vse Slovenije. Ze je kazalo, da pravega razpoloženja ne
bo, ker je deževalo, vendar so se
te~ki oblaki kaj kmalu umaknili
in razpoloženje ljudi je raslo iz
ure v uro. Mnog.i. so se zopet
srečam z občani Loške doline. Stiskanje rok in objemov ni manjkcclo. Mnogim so prJšle solze v
oči, ko so se srečali, vendar tokrat od s<reče in zadovo~jstva, da
se zopet vidijo, aJ.i pa ob spominu na vse trpljenje, ki so ga prestaJd skupno z obča.ni Loške do·
line v tri.stih težkih časih v snežnišk.ih gozdovih.
Ob pol enajstih se je pred bogato okrašeno tribuno zbralo nad
5000 ljudi. Prisotne je prisrčno
pozdravil Dane Dovjak, direktor
podjetja za PTT promet Ljubljana, slavnostni govornik pa je bil
član izvršnega sveta SR Slovenije predsednik komiteja za promet iJn zveze Uvij Jakomin, ki
je med drugim poudaril, da je
dosedanje delovanje samourprav-

Z gospodarsko r.astjo so se razvijalli. tudi družbeno-ekonomski
odnosi, saj smo v delegacijah samoupravnih interesnih skupnosti
in skupščine ob6ine deluje 1160
delegatov,« je ob koncu povedal
tovariš Hren.
Nato so prisotni topio sprejeli
štafeta planincev z vrha Tnglava,
ki je prinesla pozdrave veličast
nemu zboru ob letošnjem jubilejnem letu, nakar so udeleženci z
burnim aplavzom sprejeli še pozdravno brzojavko, ki jo je zbor
poslal predsedrciku TITU.
V bogatem kulturnem programu so sodelovali mešani pevsk.i
zbor Poštar iz Ljubljane, moški
p evski zbor Poštar iz Maribora,
godbi na pihala iz Ljubljane in
Maribora ter recitator Slovenskega narodnega gJ edali šča iz
Ljubljane Saša Miklavc.
Po svečarui proslav.i se je tovariško srečanj e PTT delavcev
in občanov cerkniške občine nadaljevalo do poznih popoldanskih
ur. Za prijetno razpoloženje sta
poskrbela kar dva zabavna ansambla, tri lovske druž·i ne iz Loške doline in Ribiška družina iz
Cel'knice .
S. Berglez

nih intere'Sillih skupnosti za PTT
Slovenije pokaza!lo, da je mogoče rešiti večje zadeve le ob kar
največjem sodelovanju uporabnikov PTT storitev in PTT del-avcev.
Za nj·i m je spregovoiiil še glavni <&ektor združenih PTT organizacij Slovenije Slavko Jakofčič,
nakar je v imenu družbenopoli1ličmih organizacij in skupščine
občine Cerknica vse pr.i:sotne prisrčno pozdravil predsednik skupščine Jože Hren, ki je med drugim dejal:
"V posebno zadovoljstvo nam
je, da je III. zbor PTT delavcev
Slovenije prav v Loški dolini, v
enem izmed s.redišč narodnoosvobodilnega boja slovenskega naroda Celotno ozemltie naše obči
ne je bilo piiizorišče bojev, ljudskega odpora in revolucije. To
nam izpr.ičujejo številna spominska obeležja. Naši občani so dali
narodnoosvobodilnemu boju velik piiispevek, saj je bilo od skupno komaj 15.000 prebivalcev kar
1190 mr.tv.ih, veliko število pogre·
šanih, invalidov, v zaporih in internacijah je bi:lo 2276 ljudi, požgane pa so bile cele vasi, uniče-

Mi vprašujemo -

Samoiniciativa in ••samoupravljanje« na »Otroških

Bo telovadnica za

občinski

igriščih«

praznik?

PRIREDITVE IN VAJE KORISTNO

PRIJETNO IN

Na Blokah se je 14. julija začelo uriti v vojaških veš činah več
študentov iz vse Slovenije. Ob začetku vaj je bi[a slovesnost,
pni kateri so poleg študentov sodelovali načelnik štaba ljubljanskega
armadnega območja general:podpol:kovmk Jože Ožbolt, p·r edsednik
republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije Ljubo
Jasnič, narodni heroj Stane Semič-Daki, ·k omisar republiškega štaba
za splošni ljudski odpor Tone Kraševec, predsedniki medobčinskih .in
obč~ns kih družbenopolitičnih organizacij, m~adina, borci in drugi.
Z otvoritve mladinskega vojaškega cen1ra na Bfokah so poslali pozdravno brzojavko tovar.i šu Titu. Ta dan so si študentje z gosti
ogledali tudi ognjeno vajo in orožje vseh vrst.
21. julija so mladinci in starešine pod vodstvom polkovnika
Draga Ožbalta ob tabornem ognju priredili književni večer, v katerem so sodelovali vojaški orkester, vojaki in starešine ter narodni
heroj Stane Semič-Daki s spomini iz španske državljanske vojne in
narodnoosvobodilnega boja. Nekdanji komisar XIV. divizije in pisatelj Matevž Hace pa je na večeru sodelovai s svojimi deli. Studentje so skupaj z mladinci pripravili tudi veliko kulturno in športno
prireditev 22. ~ulija v počastitev Dneva vstaje slovenskega naroda.
Ceprav vreme ni bilo najboljše, so prireditve zelo uspele.
Studentje so se v kratkem času do konca juliija usposobili za
dobre voja:ke, da bodo v primeru nevarnos ti znali prijeti za puško
ali katerokoli drugo orožje.
J. Hren
tisoč

vi odgovarjate

VPRAšANJE

ODGOVOR

Zanima me, kaj je z zobozdravstvom v Cerknici. Znano je, da
so gnili zobje leglo bacilov, ki
ne povzročajo samo zobobola,
ampak še celo vrsto drugih QbO·
lenj. Sprašujemo se, kdaj bo pri
nas organizirano zobozdravstvo
tako, da bo lahko naš občan popravil zobe v najkrajšem času
in še brez posledic. O teh vprašanjih je bilo že dosti besed po
najrazličnejših sestankih in konč
no je bilo to vprašanje postavljeno tudi na občinski skupščini.
Sprejet je bil tudi sklep, da je
treba to stanje izboljšati. Zdravstveni dom je ob tem sklepu obljubil, da ne bo več čakanja in
da bo odslej vse bolj "organizirano« steklo.

Zadnje tedne smo v javnem ča
sopisu lahko brali števi1ne zelo
mtične polemike o slovenskem
zobo:z:dravstvu. Zato smo prepričani, da je -tov. M. Grbec u goto·
vila, da to ni le problem cerklliške občine, temveč vse Slovenije. Lahko smo prebrali, da obstoječa mreža zobozdravstvene
s.luzbe zadosti le 40 odstotnim
potrebam.
Zobna gniloba je najbolj razširjena epidemija civilriziranega
sveta, saj napada 100 odstotno
vse ljudi. Nobena družba Di tako
bogata, da bi lahko z družbeni·
mi sredstvi zagotovila 100 odstotno zdravstveno varstvo. Privatna
praksa pa je po Zakonu o zdravstvu SRS prepovedana.
Tov. M. Grbec je le delno seznanjena z razmerami zobozdravstvene službe v Cerknici, ki so
bile predo čene sej-i občinske
skupščine, zato naj ponovimo: 1
stomatolog v cerkniški občini
ima leta 1977 n a skrbi poprečno
2430 občanov (v letu 1976 celo
3000) .
V 286 delovnih dneh po 25 JQud i
na dan se lahko zvrs.ti v end ordinaciji 7050 pacientov - oziroma vsak od 2430 pacientov n ekaj manj kot 3 krat letno. Ker
vsi občanci ne popravljajo zob,
ali vsaj n e v Cer.knici, je dejansko stanje le nekoliko ugodnejše.
Tov. Grbčeva pravilno trdi, da
ima vsak p acient pravico sam izbirati zobozdrarvnika. Prav zaradi tega prihaja do neenakomerne obremenitve posameznih ambulant, kar je enako mučno tako
za paciente kakor ,za zobozdravstvene delavce. Nobenemu zobozdraVilliku kjerkoli v Sloveniji pa
ni prepovedano sprejeti v zdravlj enje kateregakoli pacienta, seveda v mejah svojih zmogljivosti. Skoda je, da zobozdravnik
ni stroj, ampak človek, .ki tako
kot vsi ljudje, včas~h .neplanirano, a nuJnO rabi kak dan dopusta. l'Il še bolj je škoda, da tudi
zobozdravstvenim d elavcem bo
Jezen ne prizanaša. Kot člani raznih samoupravnih organov pa
smo v hudih dilemah pred vsaklim pomembnejšim sestankom:
ali zanemariti svojo delavno ali
pa samou.pravljalsko dolžnost. V

In kakšen je rezultat po enem
letu, odkar je bil sprejet ta
sklep? Res v čakalnicah sploh
ni več vrst, vendar smo pacienti
prišli prej na vrsto vsak mesec,
zdaj pa na trl do štiri mesece,
seveda, če imaš srečo in če ni
zdravstveni delavec na dopustu.
V takem primeru ti asistentka
prepiše kartonček še za nove tri
mesece. Lahko si mislite, kako je
z na pol popravljenim ali samo
z zvrtanim zobom ves ta čas.
Ustava nam zagotavlja prosto
izbiro zdravstvenih uslug, kar pa
ne velja za občane Cerknice. Seveda si pacient lahko pomaga
na privatni praksi v Ljubljani,
če je dovolj premožen. Nikakor
pa ne more z zdravstveno knjižico na priiner v Logatec, ker je
tamkajšnjemu
zdravstvenemu
osebju prepovedano zdraviti pacie.nte iz Cerknice in njene oko·
lice. Zakaj silijo pacienti v Logatec, Loški potok in drugam?
Vsak bi rad popravil zobe in tam
si na vr sti vsak teden. Zakaj je
v Cerknici drugače? Ali še kaj
drugega gnije, ali samo občanovi
zobje?
M.Grbec
Vprašanje smo posredovali
Zdravstvenemu domu v Cerknici, od koder so nam ljubeznivo
posredovali odgovor s prošnjo,
naj ga v ničemer ne popravljamo ali krajšamo.

čanov.

vsa:kem primeru smo deležni graje.
Popolnoma se stri.njamo z
bralko: V pacientov·i h ustih res
ne gnijejo le zobje, temveč tudi
neverjetne količine ostankov hrane, tako, da je neredko pogled
v pacientova usta naravnost grozljiv. Ta nesnaga je idealno gojišče za bakterije, ki nato povzročajo gnitje zob in vnetje d lesni.
Z rednim d.n natančrnm čišče
njem zob se vsak sam lahko
učinkovito bori proti zobni gnilobi. Pri tako pomanjkljivih možnostih za zdravljenje zob, je preventiva skrb vsakega posameznika tembolj potrebna in jo moč
no priporočamo.
Kljub vsem težavam pacientov, ki želtijo leta in leta zanemarjena zobovje na hitro popraviti, .pa si upamo trditi, da ima
lahko vsak pacient, ki od otroških let dalje redno obiskuje zobozdravnika, svoje zobovje v
estetsko zadovoljivem in zdravju
n eškodljivem stanju.
Popolnoma neumestna je bojazen, da bo imela b r alka M. Grbec
zaradi svojega vprašanja neljube
konsekvence v zobni a mbulanti
Cerknica. Zdravstveni delavci
smo .po Hipokratovi prisegi dolžni ravnati z vsakim p acientom
enako in korektno. Seve da pa
si tudi mi želimo in pričakuj e
mo od svojih pacientov bolj
strpen .in dostojen ter m alo
mand piker odnos.
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POHOD PO lPOTEH DOM.ICILNIH ENOT NOTRANJSK E JE POSTAL
žE TRADICIONALEN
30. junija popoldne je bil ob železniški postaja na Rakeku pravi
živžav. že pred določenim časom se je na zbornem l:l!estu zbralo
150 članov leto šnjega pohoda po poteh domicilnih partiza·.1skih enot
Notranj ske, ki je imel letos spričo partijskih in Titovih j ubilejev še
posebno obeležje. Vodstvo pohoda je pohodnike razpm·edilo v naslednje enote: Jurišni bataljon 18. divizije, Notranjski odred, Brači
čevo brigado in 4. bataljon VDV.
Na tem, že šestem tradicionalnem pohodu, ki je opravil pot od
Rakeka čez Begunje, Brezje, Slivnico, Radlek, Bloke, H ribarjevo,
Cajnarje, ž<ilce, Zavrh, Ravnik,
Novo vas, Laš·k o dolino, Babno
polje, Zupanov laz in nazaj čez
Nadlesk , žirovnico in Grahovo v
Cerknico, so pohodruiki obiskali
in obudili spomine na revolucijo
pred vrsto spomenikov in spominskih obeležij iz naše nedavn e
preteklosti in boja za svobodo.
Vodstvo pohoda je skupaj z
občinsko konferenco Zveze socialistične mladine Cerknica poskr belo, da je bilo n a p ohodu
med odmori raznoliko družbenopoHtično in kulturno delo m iadih.
V ta namen je b il im enovan
pohodni aktiv Zveze komunistov
in sekretariat, k>i je imel p rvo
konferenco na Radleku ob pr~
sotnosti 4S komunistov med katerimi je bil celo eden z devetindvajsetim partijsldm stažem.
Dobro je b ilo p osk rblj eno tudi
za primerno obveščanje pohodnikov. V t a namen je posebni
organ, imenovan kar »COP«, ob
dnevni Bilten, katerega so razmnoževalli kar na terenu med
večerni m odmorom.
Po krajevnih skupnostih so poh odnike toplo sprejeli družbenopolitični delavci, borci, m ladina
in pioni.rji. Posebno svečan in pohvale vreden sprejem je bil organiziran v krajevni skupnosti
Nova vas. Vodstvo pohoda in organizator so p o končanem pohodu, ki je trajal p et dni, ugotovili, da so ob primerni organizacij i prehrane v primerjav~ z lanskim pohodom ob enakem številu udeležencev por abili le 60
odstotkov planiranih finančnih
sredstev.

V SPOMIN
Po dolgotrajni bolezni je 23.
maja letos umrl naš delavec
ANTON MAčEK iz Dan. V naši
temeljni organizaciji je bil zaposlen od leta 1964 kot pomočnik
čelista v žagalnici, zadnje leto
pa kot delavec na skladišču žaganega lesa.
Tovariš MAčEK bo vsem, ki
smo ga poznali, ostal v najlepšem spominu.
Delovna skupnost
TOZD TLI Stari trg

Ravno tako ugotavljajo še tudi n a podlagi izkušenj s prejšn jih pohodov, da je takšna oblika organri.ZiiranostJi najbolj učin
kovita pri negovanju tradicij n arodnoosvobodilnega boja in pri
razvijanju s amo upravne socialistične zavesti, bratstva in enotnosti in medsebojnih družbenih
odnosov. Temu bodo v prihodnj e posvetili še več pozornosti,
tako da bi bili prihodnji pohodi
osrednja politična manifestacija
m ladine, pa tudi ostalih občanov.

Za naslednje leto že načrtuje
jo, da bi pohod trajal sedem dni.
S t em bi pridobiti na času, ki bi
ga k oristno uporabili za kulturno, športn-o, družbenopolitično
delo in delo v sekdjah.
V razgovoru s komandantom
in komisarjem pohoda ter s sekretarjem občinsk e konference
ZSMS Cerknica o tem, kaj naj
bi napisali v naše glasi.!lo, so posebej poudar.iii, da se najlepše
zahvaljujejo za pomoč in sodelovanje temeljni telesno-kulturni
skupnosti,
družbenopoli tičnim
organizacijam, krajevnim skupnos t>im, dopi.sn~kom pohodnega
b iltena, vodstvenemu kadru, ki
je svojo nalogo dobro opravil in
delovni organizaciji Brest. Z njihovo pomočjo je pohod dobro
uspel in s tem opravičil svoj namen.
š . Bogovč ič

Delavske športne igre
Pred mesecem dni so se iztekle letošnje delavske športne igre
v občini Cerknica. V tej številki smo želeli objaviti uvrstitve v vseh
t eltmovalnih panogah in skupni uspeh. žal (mesec dni po koncu
t ekmovanj) na občinskem sindikalnem svetu še nimajo zbranih rezultatov. Zato objavljamo rezultate le za dve panogi, kar nam je pač
uspelo najti.

BAU NANJE

KEGLJANJE

Balinar s·ki k lub Cerknica je v
okviru delavskih špor tnih i ger
organiziral sindikalno prvenstvo
občine Cerknica za leto 1977. Prvenst vo j e zelo lepo uspelo, s aj
je na n jem sodelovalo nad 100
balinarjev. V končni razvrstitvi
sta razočarali dve ekipi, ki sta
bili lani med prvimi in sicer ekipa Bresta - Tovarne pohišva
Cerknica, ki je bila lani prva, letos pa komaj šesta in ekipa SGP
Gradišče Cerknica I., k i je b ila
lani tretja, letos pa je pristala
komaj na p etem mestu. Prijetno
pa je le tos presenetila ekipa mladih igralcev iz Kartonažne tovarne Rakek s prvim mestom.
Lepo so se odrezali upokojenci
iz Cer knice s svojo prvo ekipo,
ki so se uvrstili n a o dlično drugo
mesto in s tem dokazali, da še
niso za star:> šaro. Prav tako je
tudi 4. mesto za upokojence iz Lo·
ške doline o dličen uspeh.

Pr venstvo v kegljanju je 2S. in
26. junija organizir al KK Brest.
Td<m ovalo je 9 ženskih in 13 moških ekip v disciplini 6 x 100 m etov. Kot p rejšnj a leta sta tudi letos p ostala prvaka po pričakova
n ju BREST (ženske) in KOVINOPLASTIKA (moški).
Rezultati:
ženske:
l. BREST OZD
1410 kegil~ev
2. BR EST TPC
1392 k egljev
3. OSNOVNA šOLA
Cerknica
1290 kegljev
4. S OB Cerknica 120::1 kegljev
S. KOVINOPLASTIKA
1180 kegljev
Moški:
l. KOVINOPLASTIKA
2S23 k egljev
2. Gradišče Cerk. 2452 k egljev
2435 k egljev
3. BREST
4. GG CERKNICA
2404 kegljev
S. SOB Cerknica 2391 k egljev
Pr vaki bodo našo občino zas topaH na medobčinskih sindikaln ih igrah . KK Brest je tekmovanje vzorno izpeljaL
M. žUNi č

l.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.

Kartonažna tovarna Rakek
Upokojenci Cerknica I.
SGP Gradišče Cerknica IL
Upokoj en ci Loška dolina I.
SGP Gradišče Cerknica I.
Brest TPC I.
Jelka Begunje
železničar Rakek
GG Snežnik
Upokojenci Rakek I.
11 . Upokojenci Cerkn ica IL
12. Upokojenci Rakek II
13. Brest SD
14. Upokojenci Loška dolina II.
15. Kovinoplastika Lož
I. švelc

Filmi v avgustu
l. 8. ob 20. uri - francoska kriminalka NEPO PRAVLJIVI
BELMONDO
4. 8. ob 20. uri- nemška drama LOTTE V WAIMARU
6. 8. ob 20. in 7. 8. ob 16. ur.i - francoski pustolovs-ki film ZORO
7. 8. ob 20. uri - ameriški western ZAGRIZI V KROGLO
8. 8. ob 20. uri - jugoslovanska komedija VOJAKOVA LJUBEZEN
11. 8. ob 20. uri - nemška drama KLOVNOV! POGLEDI
13. 8. ob 20. in 14. 8. ob 16. u ri - ameriški pustolovski fi lm KARIBU S SEVERA
14. 8. ob 20. uri - ameriški zgodovin ski fiilm ROBIN HOOD IN
MARY ANN
1S. 8. ob 20. uri - jugoslovanski vojni film OKOVAN! šOFERJI
18. 8. ob 20. uri - a m eriška gr ozljivka GROF YORGA VAMPIR
20. 8. ob 20. in 21. 8. ob 16. uri - amer iški zgodovins!Q. film VETER
IN LE V
21. 8. ob 20. uri - ameriški pus tolovski film DžiNGISKAN
22. 8. ob 20. uri - amerišk a komedij a LUči VELEMESTA
2S. 8. ob 20. uri - a m eriški p ustolovski film KARATE JEKLENI
FANT
27. 8. ob 20. i n 28. 8. ob 16. uri - angleška grozljivka PREROKBA
(ni primeren za otroke)
28. 8. ob 20. uri - francoski zgodovinski film PAZI SE, LA TOUR!
29. 8. ob 20. ur i - francos ka krimin alka DETEKTIV MAčEK.

L

OB~DRNIK

BRESTOV

PROSlAVA OB
DNEVU ŠOFERJEV
10. julija je b il v Cerknki ob
zvokih godbe na pihala že t radiciona1ni avtom obilski sprevod, ki
so ga organizirali združenj e šoferjev in avtomeharri·kov ter čla
ni Avto-moto dr-uštva Cerknica.
V sprevodu , k i j e p otekal od
s pomenika do spomenika žrtvam
za svobodo iz Ceknice do Rakeka
in nato v Lošl:o dolino ter nazaj
v Novo vas in Cerknico, je bilo
31 tovornih vozil in mnogo osebnih avtomobilov. Ob spom enikih
so vozniki položili vence in tako
počastili pornin na žr tve fašizma.

Brestov obzornik, glasilo delovne skupnosti
Brest Cerkni ca n. sol. o. Gl avni in odgovorni urednik Božo LEVEC. Ureja uredniški
odbor: Marija GRBEC, Vojko HARMEL, Jo·
žica

ILERSi č,

Jože

KLANčAR ,

Božo LEVEC,

Janez MELE, Franc MULEC, Viktor OGRINC,
M iha šEPEC

in Vinko .2NIDAR !'ilč. Foto:

Jože SKRLJ. Tisl<a železniška tiskarna v
Ljubljani. Naklada 2600 izvodov.
Glasi lv sodi med proizvode i z 7. točke prve
ga odstavka 36. člena zakona o obdavčeva 
nju proizvoJov ln storitev v promet u. za ka·
t ere se ne p lačuje. temeljni davek od pr ometa proizvodov (mnenje sekr etariata za
informiranje Izvr šnega sveta SR Sl ovenije
!t.421-1/72 z dne 24 . oktobra 1974) .

Avto-ra IJy Cerknica '77
V počastitev Dneva borca je
športna komisija pri avto-moto
društvu Cer killica organizirala
avro-rally pod nazivom OD SPOMENIKA DO SPOMENIKA ž RTVAM FAšiZMA MED narodnoosvobodilnim bojem.
Kr ožna vožn ja je potekala iz
Cerknice čez Begunje, Cajnarje,
Bloke, Loško d olino in nazaj v
Cerknico s spretnostno vožnjo v
Novi va si in v Starem trgu.
Posebnost te prireditve je bila
še v tem, da so se mora:l.i tekmovalci ustavljati pred spomeniki
in spominskimi obeležji in p ismeno odgovarjati na vprašanja,
ki so bila sestavni del kriteritiev
za oceno.
Vrstni red:
Jože Zadnik, Franc Zalar, Ant on Zrimšek, Metod Urh, Y.inko

O t oničar, Miran Petan, Tomaž
Skok, Bojan Petan, Franc Vid·
mar, Jože Obreza, Jure šalehar,
(AMD Idrija), Jožica Orhar (AMD
Postojna), Franc Korošec, Ivan
Svelc in Branko štr ukelj.
Prvih šest tekmovalcev je dobilo diplome in pokale, ostali pa
nalepke AMZS. Edini tekmovalec nežnega spola, Jožica Arhar
pa je dobila .pokaJ! in d iplomo.
Tekmovalci so se poh valno izrazili o tako zamišljenem tekmovanju, povezuje obujanj e spominov ~n negovanje tradicij iz narodnoosvobodilnega boja.
Za jesensko sezono športna komisija že načrtuj e podobno priredit ev za motorist e in voznike
koles s pomožnim motorjem.

š. Bogovč ič

Upokojen ci prizadevni v športu
Te dni se je končalo tekmovanje v Notranjski b a~1inarski ligi
za upokojence. Tekmovanje zajema vsa Društva upokojencev
na Notranjskem, kar je lep dokaz, da so tudi upokoj etnci željni
tak!ih tekmovanj , še zlasti v panogi, ki je med njimi najbolj
priljubljena. Hvale vredno je dejstvo, da je tekmovanj e potekalo
nat ančno po razporedu in d a so
se naši vrli upokojenci držali res
kot pravi športniki, kar so nekoč tudi bili. Prva tri moštva so
dobila pokale in diplome, ostala
pa diplome.
Notranjsk i pokal je z najbolj
zanes1j.ivo igro osvojila ekipa
upokojencev iz Cerlmice, ki je
igrala v postavi: F ranc Kranjc,
Ivan švelc, Jože Brence, E do Petrovčič, Tone šajn in Tone Bar·
tol.
Na tem m estu ne gre prezreti
tudi uspeha ekipe keglj ačev-upo-

kojencev iz Cerknice, ki so na
področnem tekmovanj u zmagali
in se tako uvrstili na r epubliško
prvenstvo, ki bo septembra v
Trbovljah. Za to ekipo so tekmovali: Tone Bartol, Jože Brence, Ivan švelc, Edo Petrovčič,
Ivan Drobnič, Franc Kranjc in
Janez Intihar.
Vsi ti uspehi so lep dokaz, da
upokojenci Cerknice delajo načrtno tudi na športnem p odroč
ju, želijo pa si pridobiti v svoje
vrste vse, ki imajo veselje do
športa.
Razvrstitev ekip v Notranjski
balinarski ligi
l. Cerknica
226-14S 16 točk
2. ži-ri
22S-193 13 točk
3. Vrhnika
186-179 11 točk
4. Loška dol.
193-216 8 točk
S. Logatec
177- 209 7 točk
167- 232 S točk
6. Rakek
I. švelc
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DOPUSTNIŠKE MODROSTI
Po dežju pride sonce, po dopu stu p a bolniška.
Ko mine dopust, si žepi oddahnejo.
Denar je šesti čut, brez katerega preostalim petim ne moremo omogočiti dopusta.
Lenoba: navada počivati prej, preden nastopi dopust.
človek je edino bitje, ki enajst mesecev varčuje, da lahko nekl\j Jni
zapravlja.
Dopust je podoben blisku. Oba hitro mineta.
VelLlta pričakovanja, slaba ponudba, to je dopust ob morju.
Prva polovica dopusta mineva, ko si kvariš zdravje, druga pa, ko ga
poprav lj aš.
Kdor o dopustu samo sanja, naj se nikar ne čudi, če ga bo prt'!spal.
K dor hoče žeti regres, mora sejati delo.

