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lasilo delovne sku

Ugodnejša prodaja v zadnjih mesecih

Pozdravna brzojavka
Delavci nad dvatisoččlanske delovne skupnosti BRESTA, industrije pohištva Cerknica toplo pozdravljamo deveti kongres Zveze
sindikatov Slovenije.
Ta kongres sovpada z obdobjem, ko naša socialistična samoupravna skupnost doživlja v svoji družbeni preobrazbi globlje
vzgibe in premike, ko delovni človek vse bolj postaja resnični
upravljalec družbenih sredstev in na vseh ravneh odloča o čim
bolj smotrni in učinkoviti uporabi sredstev, ustvarjenih z njegovim delom, ko se tako vse bolj uresničuje davna vizija delavskega
gibanja.
Zato pričakujemo, da bo kongres prav gotovo ocenil našo dosedanjo pot, sedanji razvojni trenutek, predvsem pa jasno opredelil
prihodnje naloge sindikalne organizacije ter nje110 globljo vlogo
v naši družbeni preobrazbi.
Zavedamo se, da delavski razred in vse ostale zavestne sile
čakajo ob ustavni preobrazbi pomembne in zahtevne naloge; vemo in zavedamo se, da gre pri tem za izredno širok sklop pomembnih gospodarskih in družbeno-političnih vprašanj, s katerih
rešitvijo bomo lahko uresničili naše samoupravne vrednote.
Delavci BRESTA bomo tudi v prihodnje po svojih najboljših
močeh prispevali k ekonomsko-politični krepitvi naše domovine.
Enotni smo v podpori prizadevanj Zveze sindikatov za oblikovanje novih samoupravnih družbeno-ekonomskih in medčloveških
odnosov ter za krepitev vloge delovnega človeka.
Prepričani smo, da bo kongres še bolj utrdil našo skupno usmeritev pri krepitvi in poglabljanju samoupravnih odnosov.
S pozdravi vam pošiljamo iskrene želje za uspešno delo kongresa!
Delovna skupnost BRESTA,
Industrije pohištva Cerknica

OB PERIODIČNEM OBRAČUNU ZA LETOŠNJE TRETJE TR I MESEČJE
če smo v eni izmed prejšnjih številk Obzornika kritično spregovorili o polletnih rezultatih Bresta in les ne industrije, moramo to oceno ob devetmesečju nekoliko popraviti, čeprav še marsikaj drži tudi
za obdobje januar-september.
UGODNEJšA PRODAJA
RAST PROIZVODNJE
V nasprotju s proizvodnjo je
POD PLANOM
bila prodaja v tretjem trimeseč
Dopusti v poletnih mesecih ter ju v skladu s postavljenimi plaremonti v nekaterih temeljnih or· ni. Predvsem ugodna je bila konganizacijah so vplivali tudi na junktura pri prodaji pohištva in
obseg proizvodnje. Tako je bilo
bila bi lahko še večja, če ne bi
doseganje plana ob polletju 47,5 imeli težav z dostavo blaga kupodstotka, ob koncu tretjega če
cem. Premalo kamionov, pretrtletja pa 70,6 odstotka; se pra·
majhna časovna vsklajenost v
vi, da je bila dinamika še neko· centralnem skladišču in zamude
liko manjša. Glede .na enako lan· pri izdelavi programov po narosko obdobje je indeks, izražen
čilu, vse to so vzroki, da konvrednostno, 111. Torej je težko junktura ni bila povsem izkorigovoriti o kakšnem večjem de- ščena. Ugodna prodaja finalnih
.1anskem fizičnem povečanju pro- proizvodov lesne industrije pa je
izvodnje.
pogojevala tudi dobro prodajo
Kot ugodno lahko ocenjujemo primarnih izdelkov.
proizvodnjo v Tovarni pohištva
V tem trimesečju so bile uveCerknica, Tovarni lesnih izdelkov ljavljene tudi maloprodajne cene,
Stari trg in Tovarni pohištva Jel- ki nam omogočajo nadzor nad
ka Begunje, kjer je indeks .dose- našimi cenami in cenami konkuganja nad 75. V ostalih temelj- renčnih proizvodov, dajejo pa tu·
nih organizacijah plan ni dose- di možnosti za hitrejši prodor v
žen niti 70-odstotno, zato je kaj kraje, kjer doslej iz različnih vzmalo verjetno, da bodo uresniče rokov nismo bili prisotni.
Kljub ugodni prodaji pa je
ne zastavljene naloge. Za celotni
plan realizacije - brez interne
Brest bi m orala b iti proizvodnja
- dosežen z indeksom 68,8. Iz
v zadnjem četrtletju za 20.000.000
pad je predvsem' pri izvozu, kjer
din mesečno večja od povprečne
je indeks 61,8, medtem ko je na
mesečne proizvodnje, da bi dodomačem trgu 70,5. Iz tega lah·
segli plan, česar pa ne bo mogoče
ko sklepamo, da bo mogoče plan
doseči samo, če bo konjunktura
uresničiti.

na domačem trgu še trajala, kar
bi ob gibanjih proizvodnje pomenilo tudi zmanjšanje zalog gotovih proizvodov.
Na boljšo prodajo bi v Tovarni
pohištva Cerknica in T ovarni pohištva Martinjak vplivala hitrejša realizacija programa Jasn a . V
Tovarni lesnih izdelkov Stari trg
ni težav, v Tovarni pohištva Stari
trg pa se je zelo uveljavila kuhinja Brest 03, kar povečuje prodajo, čeprav so zaloge kuhinjskih
elementov še prevelike. V Tovarni ivernih plošč je razveseljivo,
da se je povečala prodaja ople·
menitenih plošč. V Tovarni pohi·
štva Jelka so še vedno težave pri
realizaciji programa Zala. V najneugodnejšem položaj u je še vedno Tapetništvo, kjer prodaja
kljub razširitvi asortimana ne narašča dovolj.
UGODNI REZULTATI
PRI PRIDOBIVANJU
IN DELITVI DOHODKA
Delitev dohodka je videti iz naslednje tabele:
v 000 din
plan

I.-IX. 78
- celotni prib. 1.073.163 817.290
-dohodek
356.934 284.741
- čisti dohodek 230.891 193.355
osebni dohodek 174.824 141.620
- ost. čist. doh.
44.893 40.595
skupna poraba 17.450 12.439
poslovni sklad
15.560 15.474

Indeks
76
80
84

81
91
71
100

Pripomniti je treba, da podatperiodičnega obračuna niso
povsem primerljivi s planiranimi,
ker so se nekoliko spremenili
predpisi. Od teh so na večji dohodek in čisti dohodek od planiranega vplivali predvsem naslednji:
- zmanjšanje neplačane r ealizacije,
- zmanjšanje republiškega davka ter prispevkov za republiško
raziskovalno in izobraževalno
skupnost,
- r egresiranje p r ehrane, ki ni
več del porabljenih sredstev, ampak se pokriva iz skupne porabe.
(Konec na 2. s trani)
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gr s - delovni dogovor
RAZGOVOR Z UDELEžENCEM DEVETEGA KONGRESA
SLOVENSKIH SINDIKATOV- ALOJZEM OTONičARJEM
Ko bo izšla ta številka našega glasila, bo deveti k ongres Zveze
sindikatov Slovenije že mimo. Seveda še ne moremo pisati o neposrednih nalogah sindikata v naši delovni organizaciji na osnovi kongresnih sklepov, zato smo za razgovor zaprosili enega izmed udeležencev kongresa neposredno pred njegovim začetkom.
Do nedavnega si bil predsednik
sindikalnega sveta,
zelo dobro poznaš tudi delovanje
sindikata na Brestu. Kako ocenjuješ njegovo delo in vlogo v
preteklem obdobju na Brestu in
v občini?
občinskega

lavci, kar bi služilo za poglobljeno razpravo o posameznih vprašanjih sindikalnega delovanja.
Premalo je tudi sodelovanja .in
usklajevanj-a med družbenopolitičnimi organizacijami v temeljnih in v delovni organizaciji.
Slabost se kaže tudi v tem, da
vodstva osnovnih organizacij rada opravljajo klasična sindikalna
opr-avila kot pa ·bi skrbela v pomembnejših področjih, ki še kako zadevajo vsakega delavca; na
primer produktivnost dela, delov·
ni pogoji, nagr-ajevanje po delu
in še bi lahko našteval. Eden izmed glavnih vzrokov za nedelavnost je v tem, ker premalo obvladama in poznamo našteta področja. Da bi odpravili to pomanjkljivost, je potrebnega več
družbenopolitičnega
izobraževanja.
Ena izmed osnovnih nalog sindikata v tem obdobju je bila
spremljanje in poglabljanje samoupravnih odnosov, zlasti ob
sprejemanju in uresničevanju zakona o združenem delu. Kako jo
je odigral?

·\

Za delovanje Brestov.ega ·sindikata na Brestu v sedanjem, ·predvsem pa v preteklem obdobju, bi
sodil, da so uspehi približno ta:ki
kot v drugih delovnih organizacijah v občini. želeli bi poudariti,
vodstva osnovnih organizacij vse
pre več rada opravljajo klasična
sindikalna opravHa kot pa bi skrbela v pomembnejših področjih,
ki še kako zadevajo vsakega delavca; !Ila primer produktivnost
dela, delovni -p ogoji, nagrajevanje
po delu in še bi lahko našteval.
E den izmed glavnih vzrokov za
nedelavnost je v tem, ker premalo obvladamo in poznamo našteta
področja. Da bi odpravili to potrjujejo tudi razprave ob sprejemanju različnih samoupravnih
aktov. Ko pa ti akti v praksi tudi
zaživijo, pa je slišati pripombe,
da bi bilo potrebno stvari drugače urediti.
Opažam tudi, da sindikat premalo sodeluje pri pripravah raznih st rokovnih analiz, ki jih delaj o s trokovne službe in vodilni de-

Res je ibila osnovna naloga sindikatov v preteklem obdobju razprava o zakonu o združenem delu in uresničevanje njegovih določil, predvsem pa poglabljanje
samoupravnih in družbeno ekonomskih odnosov.
·
Pretekli sta že dve leti in zato
že lahko ugotovimo dobre in slabe strani našega dela. V pretekJem letu, ko s.mo morali sprejeti
več p_
omembnih samoupravnih
aktov, smo ugotovili, da so druž-

9.kongres
zveze
sindikatov
slovenije
benopolitične

organizacije premalo vsebinsko sodelovale pri pripravah teh dokumentov, da smo
časovno kasnili in ni bilo dovolj
časa za poglobljeno razpravo.

Ugodnejša prodaja vzadnjih mesecih
(Nadaljevanje s l. strani)
Rezultate za celotni Brest lah·
ko ocenjujemo glede na planirane kot ugodne, čeprav so izdvajanja in poslovni sklad še vedno
nezadostna glede na naše potre·
be, pa tudi glede na rezultate
nekaterih večjih slovenskih lesnih podjetij. V poslovni sklad so
izdvojile samo tri temeljne organizacije: TP Cerknica, TLI Stari
trg in TP Stari trg. Ostale tri te·
m eljne organizacije sicer niso v
izgubi, vendar sklad skupne porabe ne zadošča za pokrivanje
vseh. obveznosti, ki se krijejo iz
njega. Pripomniti je še potrebno, da na slabši rezultat TP Martinjak vpliva še neodpravljena izguba v Tapetništvu.
GIBANJE OSEBNIH
DOHODKOV
Po temeljnih organizacijah so
bili povprečni mesečni osebni dohodki naslednji:
plan 1978

TPC
TPM
TLI
TPS
TIP
TOP
TPS
Prodaja
SD

I.- I X. 1978 Indeks

4.403
4.138
4.055
4.182
5.168
4.178
4.388
5.648
5.828

4.413
4.251
4.324
4.251
5.444
4.386
4.634
5.828
5.975

100,2
102,7
106,6
101,6
105,3
105,0
105,6
103,2
102,5

Skupaj: 4.582

4.706

102,7

Osebni dohodki so še vedno
pod povprečjem lesne industrije
Slovenije, vendar bi se· ostanek
čistega dohodka zmanjšal za 5
do 6 milijonov dinarjev, če bi dosegli poprečje slovenske lesne industrije iz prvega polletja 1978.
Pri tem bi nekatere temeljne organizacije ob povečanju osebnih
dohodkov celo izgubile sklad
skupne porabe.

če izvzamemo TIP Cerknica,
Prodajo in Skupne dejavnosti zaradi kvalifikacijske strukture, je
razlika v poprečnih osebnih dohodkih med temeljnimi organiza,
cijami majhna, kar kaže na dejstvo, da osebni dohodki še niso
odvisni od rezultatov, ki .lih dosegajo temeljne organizacije.
Ob zaključku bi lahko dejali,
da so se rezultati izboljšali, vendar še vedno niso takšni kot jih
bi Brest lahko dosegel.
P.Oblak

Dogovorili smo se, da se te pomanjkljivosti ne smejo ponoviti
ob sprejemanju ostalih aktov, ki
morajo biti sprejeti do letošnjega decembra. Sedaj, ko imamo
časa še dva meseca, lahko ugotovimo, da delamo podobne napake -kot lani.
V sklopu nerešenih področij, ki
jih nalaga zakon, bi omenil tudi
področje delitve osebnih dohodkov po enotni metodologiji. Sedaj imamo v Brestu •kar tri sisteme nagrajevanja po delu.
Sprašujem: >>Kdo je odgovoren,
da stvari niso urejene v rokih,
sprejetih na zborih delavcev?«
Katere poglavitne slabosti v
delu sindikata še opažaš?
Notranjcem je že prirojeno, da
najraje govorimo o pomanjkljivostih in slabostih. Da ne bi bil
izjema, naj omenim še nekaj mojih iz-kušenj, s katerimi sem se
srečeval pri svojem delu in so
še žive. Poglavitna slabost v delu
osnovnih organizacij sindikata je
neznanje oziToma premajhna
idejnopolitična in stxokovna usposobljenost sindikalnih poverjenikov in aktivistov, pa še premajhna zavzetost, odločnost in
vztrajnost. Srečamo pa se tudi s
posamezniki, ki nikakor nočejo
razumeti nove vloge sindikata in
stem zavirajo normalno delo sin·drkalnih aktivistov; ti posamezniki pa so ponekod tudi na odgovornih delovnih mestih.

Od kongresa pričakujem, da bo
to delovni dogovor vsega članstva
o tem, kako še učinkoviteje uresničevati družbeno vlogo sindikata. Poglavitne naloge v prihodnjem obdobju pa vsekakor bodo:

Kaj pričakuješ od kongresa in
kakšne bodo po tvojem mnenju

- večje sodelovanje sindikatov
v krajevni skupnosti;

Rekonstrukcija v Tovarni pohištva Cerknica
poglavitne prihodnje naloge sindikata?

- še naprej uveljaljati delegatske odnose v družbenopoli ti čnem
sistemu;
- krepiti položaj in vlogo delavcev pri odločanju;

teče

po

načrtih

- uveljavljati sistem družbene·
ga planiranja, pridobivanja dohodka, razporejanje -dohodka in
čistega dohodka, uveljavljati delitev po delu in rezultatih dela,
varstvo samoupravnih pravic delavcev, družbeno izobraževanje,
krepitev socialne varnosti, zagotavljanje varnih, zdravih in humanili razmer , kulturno življenje
delavcev, rekreacijo in oddih, krepitev ljudske obrambe in družbene samozaščite.
To je samo del nalog, ki so v
predlogu sklepov kongresa. Naša
naloga pa je, da se organiziramo
in p ridobimo slehernega člana za
uresničevanj e t eh sklepov.

Lesarji kritično osvojem preteklem de
SKUPSčiNA SINDIKATA DELAVCEV GOZDARSTVA IN
LESARSTVA SLOVENIJE

Na svoji skupščini so delegati sindikata delavcev gozdarstva in
lesarstva Slovenije ocenili dosedanje delo in si zastavili programsko
usmeritev za prihodnje delovanje. Skupščina je ugotovila pomembne
premike v dograjevanju družbeno-ekonomskih odnosov, obenem pa
je kritično ocenila delovne uspehe sindikata.
Naj omenimo .le nekatera vprašanja, o katerih so razpravljali
na skupščini. Po uspešnem konstituiranju združenega dela ·se je
težišče dela premaknilo v pripravo in dograjevanje no !Tanje zakonodaje. .Sindikat je moral neposredno sodelovati pri snovanju samoupravnih aktov. To pa je bilo
po posameznih temeljnih organizacijah različno in z njegovim deležem ne moremo biti povsem zadovoljni. Vse preveč je forumskega dela in neprizadetega odnosa
do ključnih vprašanj. .Samoupravni akti so sicer zvečine sprejeti,
vendar so odnosi k ljub temu pogosto urejeni po starem.
V aktih je preveč leporečja,
frazerstva in nerazumljivih rešitev. Prav ob tem nas čakajo pom embne naloge. življenje je po·k azalo, da delavci prizadeto sodeluj ejo -p ri razpravah o •r ešitvah,
ki so neposredne in razumljive.
Ocenjujemo, da je pri oblikovan ju samoupravnih aktov in dopolnjevanju sprejetih rešitev prišlo do stagnacije.
Prav zato je ·potrebna spodbujevalna vloga sind1kata. V vseh
delovnih skupinah je treba oceniti sprejete rešitve in izoblikovati rokovnike ·z a sprejem samoupravnih aktov v skladu z zakonom o združenem delu. Rok za
uskladitev te zakonodaje je znan,
zato se v sindikatu ne moremo
zadovoljiti z opazovanjem tega,
kaj nam delajo komisije za uresničevanje zakona in strokovne
službe. Potrebna je sprotna in
učinkovita ocena, ki bo d elavcem
omogočila preverjati stališča pri
oblikovanju samoupravne zakonodaje. Le tako se bosta krepili
vloga in politična odgovornost
sindikata za uveljavljanje ustavno opr edeljene vloge delavca in
združenega dela.
Dosedanji uspehi pri združevanju dela in sredstev so nam
lahko kažipot za prihodnje delo.
V povezovanju lesne industrije in
gozdarstva smo dosegli lepe uspehe, predvsem kar zadeva dolgo-

ročno reševanje .poslovnih in dohodkovnih odnosov. Surovinsko
zaledje je omejeno, zato zahteva
čimveč u s klaj evanja , odpravljanja podjetniškega lokalizma in
upoštevanja interesov vseh, ki so
odvisni od surovine. Stabilnost v
odnosih ter pogojih gospodarjenja in razvoja je moč reševati s
sporazumevanjem zdr.uženega dela, ki z uvajanjem plans-kih in dohodkovnih rešitev odpravlja neustrezne tržne vplive (prepla čeva
nj e surovine, neustrezna klasifikacij a, neracionalna poraba surovin). Obli·kovanje odnosov na
osnovah skupnega dohodka in
skupnega prihodka odpravlja tudi močan vpliv administrativnih
posegov na podro čj-u cen.
Celotni s-klop razvoja lesne ind ustrije in gozdarstva je življenjsko povezan. Surovinska osnova
mora biti zainteresirana za trdno
povezano lesno predelavo, ki bo
omejeno surovino (le-ta v svetovn em merilu postaja strateški element) najustrezneje oplemenitila.
Posledica te povezanosti je višji
dohodek in s tem tudi standard
delavcev. Lesna industrija ni preveč akumulativna panoga in ni
sposobna sama prevzemati rizika
za izgradnjo zmoglJivosti, ki ni-

majo dovolj ustrezne surovine.
Vse to pa zahteva dolgoročno
plansko in dohodkovno povezanost.
Z uveljavljanjem plariiranja in
dohodkovne povezanosti v lesni
industriji in gozdarstvu se vse
bolj kaže potreba po povezovanju
lesarstva s trgovino. Doslej sprejeti samoupravni sporazumi med
t r govino in proizvodnjo niso zadovoljivi, saj temeljijo na provizijs.kem in rabatnem sistemu. Za
nekatere opažamo, da so taki odnosi med proizvodnjo in trgovino
neenakopravni in v prid trgovini.
Uspehi v našem delu so nedvomno tudi posledica delavnosti osnovnih organizacij sindikata, ki vedno bolj utrjujejo svoje
mesto in vlogo.
Vse te-.lave pri razvoju gozdarstva in lesne industrij e terjajo
večj o družbeno-politično dejavnost vseh delavcev. Za ure sniče
vanje ustavne vloge delavca v
združenem delu so nam opora :in
podlaga sklepi in stališča nedavnih kongresov komunistov t er
sprejet a izhodišča za delovanje
· sindikata. Naloge niso lahke, zato
terj ajo odgovornost do dela ter
sprejetih -stališ č in dogovorov. Samo široko zasnovane in neposredne akcije obrodijo sadove.
Naše delo bo učinkovito, če bomo z nj im prispevali k utrjevanju položaja delavca ter zagotovili njegovo socialno in m aterialno varnost. Zato se moramo ,l otiti
izpolnjevanja naših nalog usklajeno, načrtno in odgovorno.
B.Mišič

.Iz dela mladih
V novembru bo odšla na izgradnjo proge šamac- Sarajevo
zadnja letoš nja izmena mladinske delovne brigade Tone TOMSIC, ki jo sestavljajo mladi iz postojnske, ilirskobistriške in cerkniške občin e. Bivali bodo v naselju žepče.
Iz naše ob čine bo v brigadi trideset brigadirjev in brigadirk; kar
enajst jih je iz 1Bresta. Pokrovitelj b rigade je tokrat Gozdno gospodarstvo Postojna.

.

Osnovna organizacija Zveze socialisti-čne m ladim.e Slovenije Cerknica je v počasti-tev 10. kongresa mladih 7. oktobra organizirala
pohod od spomenika v Cerkn ici,

mimo spominskih obeležij v Podskrajnilm, Begunjah, na Slivnici,
Radlelm in Grahovem do Cerkn ice. Na poh9du je bilo štirideset
mladincev in mladink. Med pos tanki so jmeli problemsko konferenco in predavanje o kongresu mladih.
S. Bogovčič
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Plip rava letnega pla.na vsekakor zahteva preceJ casa, saj postaja
v naši dru:lbi plan čedal je bolj instrument, s katerim uspešno premagujemo stihijsko delovanje trga in daje temeljnim organizacijam
osnovna izhodišča za delovanje v prihodnjem obdobju. Zato so se
na Brestu začel e priprave na plan za prihoanje leto že sredi septembra.

V prvi fazi pri pripravi plana je
najvažnejša ocena tržnih zmogljivosti in ocena proizvcd."'lih kapa·
citet. Osnova je vsekakor ocena
prodajnih zmogljivosti po skupi·
nah izdelkov in po tržiščih. V tej
oceni so tudi predlogi za uvedbo
novih proizvodov oziroma za opu·
stitev starih, pa tudi možnosti za
spremembe cen posameznim pro·
izvodom. Proizvodnja pa na dru·
gi strani oceni, ali je takšen ob·
seg prodaje premajhen ali pre·
velik glede na možne delovne
ure.
Ker je ta faza tako pomembna
za celoten potek planiranja, je
bil tudi poseben usklajevalni se·
stanek med prodajo in proizvod·
njo. Predvidena realizacija oziroma proizvodnja po temeljnih or·
ganizacijah je naslednja:
Celotna
I zvoz
realizacija v 000 $
vOOO
TPC
TPM
TLI
TPS
TIP
TOP
TPJ

403.116
82.140
125.462
130.122
236.700
81.522
87.851

3.443
1.388
1.470
400
306
680

Vsekakor moramo te podatke
jemati kot prvo usmeritev, saj se
bodo med izdelavo plana še spre·
minjali, dopoJ.njevali in poprav·
ljali. Največ zapletov je bilo
okrog opredelitve višine izvoza.
čeprav so težave na področju zunanje trgovine znane vsem in so
temeljne organizacije vsekakor
dolžne izpolnjevati družbene tež·
nje, pa se vedno postavlja vpra·
šanje rentabilnosti temeljne or·
ganizacije, ki veliko izvaža.
Sicer so bill v zadnjem času
sprejeti številni ukrepi za povečanje izvoza, vendar je razpon
med domačimi in tujimi c enami
še vedno prevelik. Vseeno lahko
pričakujemo, da bo uvoz vedno
bolj odvisen od izvoza, zato mora
Brest ohraniti dosedanjo r a ven
izvoza, saj vemo, da imamo po·

-
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trebe po uvozu reprodukcijskega
materiala, pa tudi po uvozu opre·
me.
Mogoče bo koga presenetila višina vred.nosti proizvodnje oziro·
ma prodaje. Vendar je bilo ugotovljeno, da gre predvsem za
vrednostno povečanje, medtem
ko je rast p r oduktivnosti še
vedno majhna. Res je sicer , da so
temeljne organizacije omejene s
teh!lološko kapaciteto, vendar bi
mor~li iskati več rešitev v orga·
nizacijskih prijemih in v manjših
investicijah, ki dajo učinke. Zato
bo po,·eča.nje produktivnosti tudi
ena izmed osno;rnih nalog v letu
1979.
Naj se še malo sprehodimo po
proizvodnem programu, ki pa je
bralcem več ali manj znan.
V Tovarni pohištva Cerknica se
bo pojavil poleg programov Zala,
· Katarina in Jas na še nov pro·
gram, ki še ni dokončno izbran.
Napravlje.ni so sicer vzorci novih
modelov, vendar morajo doživeti
še testiranje trga, šele nato bo
dokončno izbran. Na področju
izvoza je bilo ugotovljeno, da so
kapacitete masive omejene in bo
treba iskati možnosti za izvoz iz·
deUcov, ki imajo manjši delež
masive.
V Tovarni pohištva Jelka je
glavna novost v tem, da se po·
javlja samo še proizvodnja programa Zala, medtem ko so ostali
programi opuščeni. Z zmanjševa·
I?.jem izvoza žaganega lesa je tudi
izvoz manjši, pri čemer je še
vedno vprašljiv izvoz v Madžarsko.
V Tovarni pohištva Martinjak
so nosilni še vedno programi, ki
so že letos v proizvodnji, kar velja za domači trg in za izvoz.
Tovarna pohištva Stari trg
opušČ<l proizvodnjo programa Ve·
ga in postajajo nosilni programi
Brest Ol in Brest 03. Poleg že ute·
čenega programa Brest-oreh pa
je načrtova.na tudi proizvodnja
nove kuhinje. V planu je predviden izvoz v višini 400.000 dinar-
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J eseni 1976.leta je duhove pri nas, pa tudi v naši republiki - z
živahnimi odmevi po vsem jugoslovanskem prostoru - dokaj vzbu·
rila nenadna novica, da se je košarkarski klub OLIMPIJA preimenoval v BREST.
Klub z veliko tradicijo se je namreč tedaj znašel v nepremostljivih
finančnih zagatah - kot sami pravijo, so bili to najbolj črni dnevi
v njegovi zgodovini - in so iskali v sodelovanju z našo delovno
organizacijo možnost za njegovo normalno delovanje. BREST pa je
v takšnem sodelovanju videl zelo učinkovito obliko reklamno-propa·
gandnega nastopa na tr:lišču.
V dveh letih tesnega prijateljskega sodelovanja je bilo v klubu
zastavljeno načrtno in sistematično delo, kar se je kazalo tudi v tek·
movalnih uspehih, na B1·estu pa smo ocenili, da je bil .naložba zelo
smotrna, saj so bili propagandni učinki več kot očitni, čeprav niso
bile izkoriščene vse možnosti.
V zadnjem času so se zaradi novega tekmovalnega sistema in
drugih okoliščin tekmovalni in drugi stroški izredno povečali, tako
da sedanja sredstva še zdaleč več ne zadoščajo za r..ormalno delo
kluba in za razvijanje kvalitetnega košarkarskega športa. BREST
ni bil pripravljen p rispevati dodatnih sredstev, ker bi le-ta predstav·
ljala prevelik odstotek sredstev, namenjenih za p ropagando, pogla·
vitni propagandni učlnek iz tega posla pa je bil že dosežen.
Zato se je izoblikovalo skupno mnenje, da kaže poiskati za men·
torja drugo delovno organizacijo, ki je pripravljena na račun med·
sebojnega sodelovanja izdvajati znatno večja sredstva lwt jih je
doslej prispeval BREST. Tako je bilo v razgovoru dosežer.o soglasje
o skupnih interesih s SOZD ISKRA. Organi upravljanja tega tri·
desettisoč članskega kolektiva so že potrdili takšno soglasje.
Tud i BRESTOV Skupni delavski svet je na nedavni seji o tej za·
devi razpravljal in na osnovi dejstev spr ejel sklep, da se sporazum!lo
preki.ne sedanji samoupravn i sporazum o sodelovanju med Industnjo
pohištva BREST in košarkarsk.bn klubom BREST.
Naj na koncu še enkrat poudarimo, d a je. dveletno prijateljsko-poslovno sodelovanje r odilo lepe sadove na obeh straneh.
Pa še to: upravni odbcr kiuba je n a pretekli seji sklenil, da je
treb a dati delavcem delovne organizacije BREST ter njenim samo·
upravnim in poslovodnim m·ganom posebno zahvalo in priznanje
za vso pomoč, ki so jo ves čns sodelovanja nudili košarkarskemu
klubu.
Prav gotovo se lahko tudi naša delovna skupnost košarkarskemu
klubu iskreno zahvali in mu da prizr..anje, saj je tvorno sodeloval
pri uresničevanju obojestranskih ciljev.
B. Levec
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Iverne

plošče

gredo dobro v prodajo- a za kakšno ceno?

je;r, čeprav
uresničiti,

vemo, da ga bo težko
saj kuhinje niso iz.
vozni izdelek.
V Tovarni lesnih izdelkov Sta·
ri trg se med interno realizacijo
pojavi tudi kartonasta embalaža.
Nekoliko več težav bo pri izvozu
sedanjega programa iz stolarne,
ker je v zadnjem času vse več
proizvajalcev teh izdelkov. Zato
bo treba v letu 1979 temeljito

pretehtati možnosti izvoza v naslednjih letih.
Tovarna ivernih plošč Cerknica
ohranja proizvodnjo približno na
planirani ravni letošnjega leta.
Vsekakor se bo zopet pojavilo
vprašanje cen, saj pri sedanjih
cenah temeljna organizacija ne
bi ustvarila dovolj dohodka.
V Tapetništvu se kot nosilni
program še vedno pojavlja Moj·

ca, ob njem pa še programi, ki
so že v proizvodnji, pa tudi novi.
Trg pa mora pokazati, kateri program bo v prihodnje zamenjal
Mojco.
Trenutno je ob pripravi plana
v delu izračun stroškov. Le-ta bo
pokazal uspešnost posamezne te·
meljne organizacije in s tem tudi
nakazal potrebne popravke pr·
votnega plana.
P. Oblak

oho ek proizvajalcev ivernih
Proizvajalci in porabniki ivernih plošč so v okviru poslovnega zdru·
ženja LES v posebni komisiji znova ošiliti svinčnike in skušajo izpo·
polniti samoupravni sporazum, ki ureja njihovo skupno pridobivanje in r azporejanje dohodka. Nesporno je, da proizvajalci ivernih
plošč ob dosedanjih pogojih gospodarjenja med katere sodi kot
povzročitelj zlasti administrativno določanje cen - le životarijo. Nji·
hov gospooarski polet je zavrt, saj so skoraj vsi v globoki izgubi ali
pa v najugodnejših primerih pri rezultatih »nič«. Po drugi strani pa
so tržne možnosti dokaj ugod.ne, ivernih plošč je letos komaj dovolj
in videti je, da bo enako tudi v prihodnjem letu.
Prav gotovo so proizvajalke in
uporabnice ivernih plošč v tesni
gospodarski povezanosti. Da bi
si zagotovile usklajeno medsebojno poslovanje, se pravi, ravno
pravšnje količine ivernih plošč in
pravilna medsebojna razmerja zlasti pri pridobivanju in pri delitvi dohodka - morajo svoje
probleme
urejati
dogovorno.
Takšno samoupravno urejanje pa
mora seveda upoštevati zakonska
določila, predvsem tudi tista s
področja cen. Bolj po domače
povedano: dogovoriti se morajo,
koliko od skupnega prihodka, doseženega s prodajo izdelkov, v
katerih so vgrajene iverne plošče, gre proizvajalcem ivernih
plošč
in koliko uporabnikom
ivernih plošč (to je, zlasti proiz·
vajalcem pohištva).
Zadeva je na oko videti preprosta, v res.nici pa ni tako. Pojavijo
se dogodki in vprašanja, ki vpli·
vajo na primernost oziroma pra·
vičnost postavljenih razmerij; na
primer:
- zelo različna vrednost dele·
ža ivernih plošč v posameznih izdelkih,
- stalne spremembe cen dru·
gih sestavnih delov (gradiv), ki
so v posameznih izdelkih,
- vpliv izvozne dejavnosti in
i.nteres za tako de.J avnost,
- vpliv različnih ustvarjalno·
sti pri delu (predvsem uporabni·
kov ivernih plošč, ki se kaže v
uspešnejšem marketingu, obliko·
vanju proizvodov in podobnem),
- različni riziki, ki jih je velikokrat težko opredeliti po nji·
hovem nastanku oziroma krivdi,
- posebno vprašanje so tudi
dobavitelji surovin (gozdarstvo
kot dobavitelj lesa in kemična
industrija kot dobavitelj lepil in
lakov) ter trgovina ; vse omenje·
ne panoge so običajno udeležene
v »Verigi« pri pridobivanju skupnega prihodka.
Omenjeno komisijo sestavljajo
strokovni d elavci proizvajalcev in
uporabnikov ivernih plošč ter
predstavnika r epubliškega sindi·

kata in republiške Gospodarske
zbornice. Komisija je ugotovila,
da je ob dosedanjih družbeno-političnih in strokovnih spoznanjih
praktično nemogoče naenkrat in
v enem samoupravnem sporazu.
mu zajeti celotno reprodukcijsko
verigo. Zato bo najprej pripravila
osnutek izpopolnjenega besedila
samoupravnega sporazuma o
skupnih osnovah in merilih za
pridobivanje in razporejanje

Iz Tovarne pohištva Cerknica -
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plošč

skupnega prihodka med proiz·
vajalci in uporabniki ivernih
plošč. V tem sporazumu pa bo
kot prihodnjo nalogo vseh ude·
leženk opredelila še vključitev
ostalih členov reprodukcijske
verige.
Sam sporazum naj zajema res
osnovne okvire in merila, ki bodo
slu:lila kot smernice za izdelavo
dvostranskih sporazumov'. Le-te
pa bodo sklepale med seboj tiste
temeljne oziroma delovne orga·
nizacije, ki bodo dejansko vstopale v medsebojna poslovna raz·
merja.
žal je nerešenih še precej
vprašanj. Dokler ne bodo rešena,
bo neposredna izvedba omenje·
nih sporazumov težko izvedljiva.
Z. Zabukovec

popravilo stroja
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renehanje delovnega razmerja
NOVOSTI IZ NOVEGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH
Glede na ustavno načelo, da je vsakemu zajamčena pravica dela z
družbenimi sredstvi v združenem delu, je razumljivo, da zakon o
združenem delu in zakon o delovnih razmerjih izhajata iz temeljnega
načela, da delavcu praviloma proti njegovi volji ne more prenehati
delovno razmerje. Do prenehanja delovnega razmerja proti volji delavca lahko pride le v izjemnih primerih, ki so posebej določeni v
zakonu.

V primerjavi z dosedanjo ureditvijo oba zakona nekoliko razširjata razloge za prenehanje delovnega razmerja l?roti delavčevi
volji, očitno zarad1 krivdnih razlogov. To je vsekakor od·r az temeljnega izhodišča zakona o
združenem delu, ki močno po·
udarja medsebojno in družbeno
odgovornost v združenem delu.
Zakona poznata naslednje razloge za prenehanje delovnega
razmerja:
l. Po volji, s privolitvijo delav·
ca: ·
- Na podlagi delavčeve pismene izjave o prenehanju dela.
Glede na ustavno .pravico do
dela delavec take izjave ni dol·
žan obrazložiti, mora pa ostati
na delu toliko časa, kolikor določa samoupravni splošni akt.
- Na podlagi sporazuma s pooblaščenim
organom temeljne
organizacije. Tudi v tem primeru
mora ostati na delu toliko časa,
kolikor
določa
samoupravni
splošni akt.
2. Proti delavčevi volji pren eha
delovno razmerje:
- če delavec noče opravljati
del oziroma nalog, ki so mu ponujene in ki ustrezajo njegovi
strokovni izobrazbi in drugim, z
delom pridobljenin1 delovnim
zmožnostim oziroma če se noče
dokvalificirati ali prekvalificirati,
kadar z dosedanjo kvalifikacijo
njegovo delo zaradi te hnoloških
ozi-roma drugih razlogov v temeljni organizaciji ni več potrebno;
- če je delavcu dokončno izrečen disciplinski ukrep o .prenehanju delovnega razmerja.
3. Proti delavčevi volji lahko
preneha delovno razmerje tudi:
- če je ob sklenitvi delovnega
razmerja dal delavec bistveno
neresnične podatke ali rpomemb·
ne podatke zamolčal;
- pripravniku, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen čas,
če po pret eku pripravniške dobe
ne opravi strokovnega izpita;
- neodgovornemu delavcu, če
je prišla temeljna organizacija
· tudi zaradi njegovega odnosa do
dela v ekonomS~ke težave;
- če se ugotovi, da delavec ni
zmožen opravljati del oziroma
nalog, ki so mu zaupana, da ne
izpolnju je več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje
del oziroma nalog, ali če se ugotovi, da trajneje ne dosega delovnih rezultatov, ki se navadno
dosegajo, pa noče opravlj aH del
oziroma nalog, ki ustrezajo njegovi delO'Vni zmožnosti;
- kadar se prične postopek za
prenehanje temeljne organizacije, ·pa ni pogojev, da bi nadaljeval z delom v drugi temeljni organizaciji;
·
- zaradi prehoda v drugo -temeljno organizacijo v primerih

in pogojih, ki jih določa samoupravni sporazum o združitvi v
delovno organizacijo, mu preneha delovno razmerje v t emeljni
organizaciji, v kateri je doslej
delal.
4. Delavcu preneha delovno
razmerje po samem zakonu:
- če noče dati pismene izjave, da sprejema samoupravni
sporazum o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji z dnem, ko ni h otel dati pi-smene
izjave oziroma z iztekom zadnjega dne za takšno izjavo;
- če se na način, ki ga določa
zakon, ugotovi, da je za delo popolnoma nezmožen - z dnem,
ko mu je vročena pravnomočna
odločba o ugotovljeni popolni nezmožnosti za delo v temeljni organizaciji (invalid I. stopnje);
- če mu je po zakonu oziroma po pravnomočni odločbi sodišča ali drugega organa prepovedano opravljati določena dela
oziroma naloge in mu ni mogoče
zagotoviti drugih del oziroma nalog - z dnem, •k o je temeljni organizaciji vročena pravnomočna
odločba;

- če mora biti zaradi prestajanja .z aporne rkazni odsoten več
kot šest mesecev - z dnem, ·k o
začne .prestajati kazen;
- če mu je izrečen vaTnostni,
vzgojni ali varstveni ukrep, ki
traja več kot šest mesecev in mora biti zato odsoten z dela - z
dnem, ko se začne izvajati ta
ukrep;
- .pripravniku, ·k i je sklenil
delovno r azmerje za določen čas
·samo zato, da bi opravil priprav·
niško dobo - z iztekom časa, ki
je določen za pripravniško dobo.
Delavcu, ki izpolni pogoje za
polno osebno pokojnino po zakonu o ;pokojninskem ·i n invalidskem zavarovanju, delovno r azmer.je ne preneha, če pristojni
organ temeljne organizacije ugotovi, da sta temeljna or-ganizacija
in delavec soglasna, da delavec
nadaljuje delovno razmerje.
O prenehanju delovnega ·razmerja odloča v temeljni organizaciji izvršilni organ delavskega
sveta oziroma sam delavski svet.
Delavec ima zoper vse odločitve
o prenehanju delovnega razmerja polno p ravno varstvo v svoji
temeljni organizaciji, pa tudi
pred sodiščem združenega dela.
Razen tega se lahko delavec obrne zaradi varstva svoje pravice
tudi na sindikalno organizacijo
in na družbenega pravobPanilca
samoupravljanja.

A.

Perčič

Skrb za dobro prehrano
DRU2BENA PREHRANA
V PODSKRAJNIKU
Z razvojem industrijske cone v
Podskrajniku se vse bolj veča
tudi število toplih obrokov, ki jih
pripravljamo za delavce na tem
področju.

Poleg tovarne ivernih plošč so
zgrajeni v Podskrajniku tudi novi prostori za protzvodnjo Olblazinjenega pohištva, pO'Večal se je
transport .. . Stevilo zaposlenih
se je povečalo tako, da dnevno
pripravljamo že do 300 toplih obrokov.
Ko se je oblikovala industrijska cona, so bili predvideni ·in
tudi, zgrajeni ustrezni J?rOstori za
druzbeno prehrano. Ti prostori
ob sedanjem številu zaposlenih
sicer še zadostujejo, če pa se bo
izgradnja industrije še nadaljevala, bo lepo urejena razdeljevalnica hrane kmalu pretesna.
Do nabave novega prevoznega
s redstva, s katerim vozimo tople
obroke iz glavne kuhinje v Cerknici v razdeljevalnico Podskrajnik, je bilo s prevozom in z redno oskrbo precej težav.
Kljub temu, .da smo te težave
v glavnem rešili, pa j e ostalo še
precej nerešenih problemov. Eden
izmed njih je v tem, da hrano
kuhamo v Cer.knici in jo vozimo
v Podskrajnik. Ceprav je hrana
v hermetičnih zaprtih posodah,
se zlast.i pozimi hitro ohladi. .Poleti pa so težave s pripravo solate in drugih hitro pokvarljivih

jedi, ki jih je treba .pripravljati
na kraju samem.
Težave ~o tudi, če prej naročeno štev1lo toplih obrokov ne
ustreza številu delavcev, ki želijo
dobiti toplo hrano. Ce je vnaprejšnje število najavljenih obrokov
premajhno, ni .mogoče v tako
·k ratkem času pripelj ati nove.
Priprava večjega štev.iJa obrokov v eni kuhinji j e finančno sicer bolj opravičljiva, vendar pa
pri tem nast!ljajo omenjene t e·
žave.
Pri naši družbeni -prehrani pa
se pojavljajo še druge težave, ki
se zlasti letos kažejo v naglem
porastu cen živil.
Od 1974. do konca 1977.leta je
bil povprečen strošek za en topli
obrok .po na.bavni ceni od 8,50 do
10,50 din, medtem, ko so stroš-ki
za nabavo živil v tem letu samo v
prvih osmih mesecih porasli od
10,50 na 13 din.
Delavci v družbeni prehrani se
trudimo, da bi oskrbo s toplimi
obroki obdržali na sedanji ravni,
bodisi količinsko bodisi kavovost·
no. Stroški družbene prehrane se
krijejo z regresi podjetja in s p lačilom delavcev. Ce se ta sredstva ne bodo .povečala v skladu
s povečanjem cen, bo dosedanjo
raven teh obrokov zelo t ežko obdržati.
J. Urbas

DVOJE DROBNIH
NOVIC

ASFALT TUDI PRED
SKUPNIMI DEJAVNOSTMI

doslej glede na število de-

tračni

brusilnic!

Uspela jesenska razprodaja
Jesenska razprodaja pohištva
je bila od 16. do 28. oktobra. Naloga te akcije je bila, razprodati
opuščene programe ·~uhinj, opuščene programe Tovame pohištva Jelka Begunje in ostan·k e
različnih opuščenih programov
iz drugih temeljnih organizacij.
Zanimivo za letošnjo jesensko
razprodajo je, da je bilo zanjo
izredno veliko zanimanje, da je
bila zares kvalitetna, saj smo ze
prvi dan iztržHti rekorden znesek
in sicer skupaj s salonom nad
150 mil·i jonov starih dinarjev.
Za to so imeli ne malo zaslug
delavci, ki so sodelovali v razprodaji ·i n pa .delavci, ki so delali v salonu. Pri tem je potrebno
omenit-i, da je znalo omenjeno
osebje kljub celodnevnemu delu
vsakemu :najbolje -svetovati in
vsakemu ;prisluhniti ob njegovih
težavah, ki pa jih ni malo, kadar
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opremljajo stanovanje. Tudi osta·
le službe so se izkazale, predvsem skladiščne službe, ·k i so si
izredno ·p rizadevale, da je bila
tudi odprema S'protna.
Glede na količino prodanega
pohištva ter na število obiska·
va'lcev lahko ocenimo letošnjo
j esensko r azprodajo kot zelo
uspešno. Pome mbna je zato, ker
smo v veliki meri razprodali po·
hištvo iz opuščenih ·programov,
uspešna pa tudi zato, ker je izredno veliko obiskovalcev obiska.
lo še sa~on in se je prodaja tudi
v njem močno povečala. S -t em
se je lahko veliko ~upcev p r epričalo o naš i kvalitetni proizvodnji
pohištva, saj se je med ·r ll2pro·
dajo tudi prodaja v salonu povečala skoraj za 100 odstotkov in
sicer za pohiš-tvo iz našega .red·
nega programa.
D. Kraševec
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Zelo obiskana jesenska razprodaja

Iz tovarne pohištva Cerknica
STROJ ZA IZDELAVO MATRIC
Dobili smo stroj za izdelavo
matric znamke REX ROTOARY.
Na stroju je moč izdelati različ
ne matrice iz originalov (recimo
navodila, skice, obrazci in ·podobno), ki jih je potrebno razmnožiti v več izvodih. Izdelane matrice je mogoče razmnoževati na
strojih, na katerih se običajno
razmnožujejo matrice AERO. Za
tapetništvo so t ako že izdelana
navodila za sestavo sedežnih garnitur s potrebnimi narisi in s kicami.

Delavska restavracija v Podskrajniku lavcev še ustreza

Delo pri

Par-kirni prostor pred Sku;mimi dejavnostmi je končno le dobil asfaltno prevleko. •P otrebno
pa bo še načrtati parkirna m esta
in urediti okolico.

- Posklvni -svet je v okviru
ukrepov za povečanje produ~tiv
nosti zadolžil strokovno službo
da izdela analizo o povečanju proizvodne re.žij e.
- Samoupravna delavska kontrola je preverjala rast osebnih
dohodkov .glede na produ.lct:ivnost
dela ter ugotovila, da je rast
osebnih dohodkov v skladu z
rastjo produktivnosti.
- Samoupravna delavs·k a kontr ola je preverjala tudi razprodajo odpadnega železa in pri tem
ni u gotovila domnevnih nep-ravil·
nosti.
- Samoupravna delavska kontrola je opozor-ila :na objestnosti
posameznikov - na osnovi nepreverjenih informacij - celo vodij
oddelkov, ki naj bi trgali z oglasnih desk razne objave in je predlagala, da je treba take primere
odkrivati ~n proti njim ustrezno
ukrepati.

- Delavski svet je na ·pretekli
sejti sprej el sklep o blagajniškem
maksimumu.
- Delavski svet ni potrdil
.predloga konHnuirrane .inventure
za odpis lllastalih razlik v skladišču Hrastovec pri Mariboru, dokler prodajna s lužba ne uredi po·
slovanja.
- S l. septembrom so se podražili avtobusni prevozi delavcev na delo, ki jih organizira te·
meljna organizacija za 10 °/o tako 'Cia bo temeljna organizacija
pla:čevala mesečno za prevoz na
vseh progah skoraj 90.000 dinarjev.

Priloga: OBZORNIK ZA OBČA .NE
PREDSTAVLJAMO OBČINSKE INTERESNE SKUPNOSTI
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V telesni kulturi

jasen dogovo

TELESNO-KULTURNA SKUPNOST ZASTAVILA
RAZVOJNE NAčRTE NA NOVIH OSNOVAH
Nadaljujemo s - pred meseci pričeto - »nanizank:O<< Predstavljamo
občinske interesne skupnosti. Tokrat je bila na <tapeti občinska telesno kulturna skupnost z vsem, kar sodi k njenemu delovanju.
O vseh poglavitnih vprašanjih telesne kulture v naši občini so nam
pripovedovali tile sogovorniki: Tone URBAS, prejšnji predsednik
skupščine TTKS in sedanji predsednik njenega izvršnega odbora,
Slavko TORNIC,sedanji predsednik skupščine, !Franc MIHELCIC,
predsednik zbora izvajalcev in predsednik odbora Zveze telesno kulturnih organizacij, Iztok RAZDRIH, strokovni tajnik skupnosti in
Peter KOVSCA, organizator rekreacije na Brestu. :lal tudi tokrat
(menda iz objektivnih razlogov) ni bilo vseh povabljenih.
Tudi to pot je beseda tekla o samoupravni organiziranosti na tem
področju, o uresničevanju zastavljenega srednjeročnega načrta, predvsem pa o ključnih in najbolj živih vprašanjih razvoja telesne kul·
ture v naši občini.
Telesna kultura ima v našl občini kar precejšnjo tradicijo. Spomnimo se, da sta pred nekaj leti dva nogometna kluba (Cerknica in
Rakek) praznovala svoji ,p etdesetletnici, vemo pa tudi za razborito
predvojno rivalstvo med Sokoti in Orli - zlasti v Loški dolf.nl.
Tradicija se je nadaljevala tudi neposredno po vojni. Nekaj entuziastov je v sila težavnih pogojih organiziralo vrsto dejavnosti:
orodno telovadbo, smučanje in odbojko v Loški dolini, nogomet v
Cerknici in na Rakeku . . . Kasneje je telesna kultura v svojem razvoju precej stagnirala; skokoviti gospodarski razvoj tega zaostalega
področja je terjal predvsem naložbe v industrijo. Zato ni bilo novih
športnih in rekreacijskih objektov, v proračunskem financiranju pa
je bila ta dejavnost vedno na repu občinskega proračuna.
Kljub temu se je ob pom~či d elovnih organizacij ta dejavnost le
nadaljevala, razvijati pa so se pričele tudi nove panoge (predvsem
zelo kvalitetno kegljanje, pa košarka, delavske igre ...)
Kljub sorazmerno skromnim pogojem za razvoj telesno kulturne
dejavnosti v občini (pomanjkanje objektov in strokovnih kadrov) se
je telesnokulturna dejavnost v zadnjih letih precej razširila, predvsem, kar zadeva množičnost ln tekmovalni šport.
Ob telesno kulturnih objektih (večnamenska športna igrišča, balinišča, smučarski objekti, kegljišča, telovadnice) je vse več improviziranih igrišč in igrišč v manjših naseljih.
V društvih, klubih in sekcijah aktivno deluje okrog dva tisoč občanov (med telesno kulturne aktivnosti štejemo tudi planinstvo in
taborništvo), v množične tekmovalne športne prireditve pa se občasno in manj organizirano vključuje še več drugih občanov (Bloški
teki, TRIM akcije, lesariade, športne igre gradbincev, sindikalne
igre in druga množična tekmovanja). Poleg množičnosti posvečajo
društva J>OSebno pozornost vzgoji vaditeljskega kadra.
In kaj zastavlja srednjeročni načrt razvoja?
V telesni kulturi bomo po načelih vzajemnost i in solidarnosti uresničevali naslednje cilje:
- z načrtnim uveljavljanjem rekreativne dejavnosti bomo izboljšali zdravstveno stanje ter telesne in duševne sposobnosti vseh občanov;
.
- z načrtnim uvajanjem telesno kulturne dejavnosti na vseh
stopnjah izobraževanja bomo krepili delovne in obrambne sposobnosti prebivalstva;
- izenačevati bomo možnosti za množično telesno kulturno delovanje delovnih ljudi in občanov;
- omogočUi bomo doseganje vrhunskih rezultatov v sporazumno
določenih športnih panogah (predvsem nadarjenim posameznikom).
Skladno z urbanističnim razvojem bomo zagotovili najmanj 20 kvadratnih metrov skupnih oziroma 5 kvadratnih metrov koristnih površin za telesno kulturno dejavnost na prebivalca v občini.
V srednjeročnem obdobju bomo z izgradnjo novih telesno kultur·
nih objektov povečali površine za t elesno kulturo:
- skupno površino od sedanjih 1,35 .n a 3,95 ·k vadratnega metra na
prebivalca,
- koristno površino pokritih telesno kulturnih objektov od seda·
njih 0,09 na 0,25 kvadratnega metra na prebivalca,
- koristno površino odprtih telesno kulturnih objektov od sedanjih 1,26 na 3,7 kvadratnega metra na prebivalca.
Objekte bomo zgradili s sredstvi ITKS, s sredstvi, zbranimi s samoprispevkom za izgradnjo šolskih prostorov in telovadnic, s sredstvi, zbranimi s samoupravnim sporazumom o združevanju sredstev
za sofinanciranje rekreacijskih objektov, s sredstvi športne stave in
z drugimi sredstvi.
V tem srednjeročnem obdobju bomo zgradUi:
- telovadnico v Cerknici,
- telovadnico v Grahovem,
- obnovili prostore za telovadnice v Begunjah in na Rakeku,
- odprte telesnokulturne objekte v športno rekreacijskih centrih
krajevnih skupnosti, Id so zapisani v samoupravnem sporazumu o
združevanju sredstev za sofinanciranje rekreacijskih objektov.
čale posebno pozornost
množičnosti . . .

- Kako ocenjujete dosedanje
delo vaše samoupravne skupnosti, delovanje delegatskega sistema in učinkovitost samoupravne
organiziranosti?
Skupnost j e billa u stanovljena
leta 1973. S te m so prvič po dol·
gih letih začela redno dotekati
sredstva tu di za to dejavnost in
ni bilo več treba beračiti za po·
moč ·pri delovnih organizacijah.
Tako je bila ustvarjena materialna osnova za delo, vsebinska pa
se žal še doslej ni dosti spremenila. Ož:ivelo je delo dotedanjih
društev, začele pa so se razvijati
tudi nove dejavnosti, k i so posve-
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- Kako je s kadri na področju
telesne kulture v naši občini?
V preteklih letih kadrovski polJitiki na področju telesne kulture
nismo posvečali bistvene pozornosti. Vse delo so pravzaprav vo·
diii posamezni zagnanci. Solanih
kadrov, ·ki bi oblikovali in izva·
jali politiko telesne ·k ulture, razen nekaj izjem v šolah, ni bilo.
Prav tako tudi ni bilo povezave
med šolami in telesno-kulturno
s}(jupnostjo.
Sprejeti programi postavljajo
pred telesnokultumo skupnost
tudi zahteve po u sposobljenih kadrih. Taki kadri naj bi se organizacijsko in strokovno usposabljali v okviru klubov, v občini, pa
tudi na različnih seminarjih. Temeljna telesnokulturna &kupnost
zagotavlja v letu 1978 tudi sredstva za u sposabljanje; vendar iz
klubov, razen od tabornikov, ni
bilo zahtevkov. Na število kadrov
vplivajo tudi spremembe razHč
mh predpisov (predpis i o društvih, statistika, FinanČino poslovanje). Obremenjevanje s taJdnimi nalogami gre na škodo organicziranosti, strokovnosti in neposrednega dela s klubi.
Sodimo, ·da bi morali vzporedno z grad~tvijo objektov vzgajati
tudi kadre, predvsem organiza-

t orie, strokovne delavce, sodnike,
redarje, ne pa posvečati · pozornosti predvsem vzgoji kadrov, ki
se ukvarjajo zgolj s tekmovalnim~ športi.
- Sedanja in prihodnja politika v telesni kulturi glede na
portoroške sklepe?
Te meljni vzrok za slabo stanje
v tel~s ni kulturi je bila premajhna skrb za množičnost, ·k ar nepo·
sredno vpliva na ohrornljeno .pripravljenost in delovno sposob·
nost občanov pa tudi na njihovo
zdravstveno stanje. Poudarek je
bil predvsem na dra~ih tekmovalnih športih, kar se Je odražalo
t udi pri tekmovalnem kadru, saj
tcrko rekoč ni:smo imeli .p odmladka.
Portoroš-ki sklepi predvsem poudarjajo množičnost .ter določe
ne prioritetne športne panoge
(tekmovalni šport). Tudi naša temeljna telesnokulturna skupnost
je sprejela svoj program dejavnosti v tej smeri: predvsem bo·
mo izenačevali možnosti za množično telesno'lrulturno delovanje
delovnih ljudi ·i n občanov, omogočali pa borno tudi doseganje
vrhnns·k ih -rezultatov v sporazwnno dolo čenih športnih panogah.
Izv ajanj e programa pa ni samo
naloga te meljne telesnokultume
skupnosti in kilubov, temveč tudi
družbeno političnih organizacij v
temelj111ih organizacijah in krajevnih skupnostih, posameznih
šolah in vrtcih .. .
- Katere neposredne množič
ne akcije so bile izpeljane v preteklih letih?

- - - -- - --- -

V letu 1976 je bilo izpeljanih
nekaj us pešnih množičnih športnih akcij ; na primer sindi·kalne
športne i-gre ter akcije s pod·
ročja kolesarskega športa ter
S'IIlučanja. V letu 1977 smo skušali akcije spet izpeljati, vendar
so nastale težave pri posameznih
nosilcih, zato nam zamisel ni v
celoti uspela. Trenutno -deluje le
nogometna trim liga v Loški dolini, v •košarJ:<arski trim ligi pa je
vključenih približno 300 otrok od
petega razreda osnovne šole dalje ter okrog 200 članov , tako da
se s košarko ukvarja nad SOO
občamov.

- Kako je z množičnostjo v
temeljnih organizacijah ln z vlogo sindikata?
Delo oziroma telesno lrulturna
dejavnost na Bre stu sloni na dvanajstih organizatorjih po posameznih temeljnih organizacijah.
Delujejo tudi odbori za šport in
rekreacijo. Organizirali smo tudi
tekmovanja v okviru temeljnih
organizacij med nj<imi in obliko·
vali ekipe Bresta. Precej u speha
imamo z zače tniki ; organizi-raN
smo tudi redno vadbo. Težave so
bile, k er so nekateri odklonili
strokovno vadbo, zato je bila tudi udeležb a skromna, ·brez !Ilje
pa ni u speh a. Letos srno se raz·
delili na ustrezne dn s trokovno
vodene interesne skupine.
Telesno kulturna deja vnost v
Kovinoplastiki s loni na nekaj posameznikih. Razvija se spontano ,
saj se nekateri posamezniki še
ne morejo otrest i zas tarele Illliseln osti o tej d ejavnosti v okviru
delovne organizacije . Delujejo pa
športni mladinski kllubi.
V drugih temeljnih orgam.izacijah v ob čini se kaj dosti ne ukvarjajo s to dej avnostj o oziroma
nimajo niti nosilcev aktivnosti.
-

K ako sodelujete z ostalimi
samoupravnimi loteresnimi skupnostmi na mejnih
občinskimi

področjih?

predvsem

V delu delegatov je še dosti
slabosti. Skupščine so bile pogos.to nesklepčne, p a tudi vpliva
občanov na njeno delo prek de·
legatov skorajda še ni čutiti. Delovni ljudje so se začeli zanimati
za telesno kulturo, •ko s o ra:z:pravljali o programih in sredstvih, ob
uresničevanju progr amov pa j e
zanimanje splahnelo. Prav ob tem
in ob dogovarjanju o novi politiki v telesni kulturi bo treba še
v marsičem spremeniti miselnost
naših ljudi.
Po novem je tudi naša skup-

-

~čina d vodomna. Pri tem razmišlj amo, da bi Z.veza telesnokulturnih organizacij v celoti predstavliala zbor izvajalcev ~n obenem
usklajevala delo klubov. Morda
bo nova samoupravna organiziranost prinesla več neposrednega
dogovarjanja med uporabniki in
izvajalci ter omogočila večji vpl~v
delovnih ljudi in občanov.

Nogometno

igriSče
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v Kolenu. Kdaj bedo na njem tekme?
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Za enkrat aktivno sodelujemo
z ob čins ko izobraževalno skupnostjo predvsem p r i dejavnos ti
šolskl.ih športnih društev. Delo
t eh društ ev je tudi n aš inter es.
Dogovarjamo se tudi o skupnih
naloga-h pri financiranj u šolskih
š portni h društev, o vzgoji ·k adrov
ter o oblikovanju skupnih akcijskih programov. Z drugimi interes nirn~ s kupnostmi doslej nismo
sodelovali, želimo pa si ožjih po·
vezav s skupnostjo za otroško
varst vo. Le-ta sicer na čelno podpira naše p rograme, nima pa po(Konec na naslednji strani)

··- --· --- ~----

V telesni kulturi (Nadaljevanje s prejšnje strani) jasen dogovor
sluha za skupno načrtovanje in
financiranje izgradnje igrišč ter
za združevanje sredstev v te namene.
-

Kako ocenjujete vlogo družorganizacij, krajevnih skupnosti in delegacij?
beno-političnih

Delo sindikalnih organizacij je
sicer zadovoljivo, niso pa še povsem odigrale svoje vloge, da bi
se v razHčne športne ·in rekreativne dejavnosm vključilo čimveč
ljudi. Manjša nesoglasja smo
imeli z mladinsko organizacijo,
ko se je le-ta v nekaterih a·k aijah
pojavila kot nosilec in so telesno
kuJlturna sku pnost ter klubi ostali v podrejeni vlogi.
S krajevnimi skupnostmi žal
ne sodelujemo, razen s krajevno
skupnostjo Loška dolina, s katero smo pripravili •i n uskladili načrt za izgradnjo telesno-kulturnih
objektov. Takšna nepovezanost
je tudi posledka dela v s·kupšči
ni naše s-kupnosti, kjer se -delegati pojavljajo predvs·e m kot izvajalci in ne kot uporabnik~ ter
običajno :posredujejo svoja osebna mnenja oziroma stališča, ne
pa st ališča delegacij.
- Ali nmožičnost omogoča tudi selekcije; kako je s kvaliteto?
Temeljni vzrok za spremembe
v telesni kultulli je premajhna
množičnost. Zato moramo prav
na tem področju ustvariti takšne
pogoje, da se bo čimveč delovnih
ljudi in občanov ·ukvarjalo z e no
izmed oblik telesno kulturne dejavnosti. Organizirane obl·ike
množičnostlj naj bi zaživele v okviru krajevnih s-kupnosti, temeljnih organizacij, šolskih športnih
društev in naj bi se ne razvij ale
izven obsega občine, razen ko gre
za pregled vseh aktivnost•i v skla-

du z dogovori med zvezami telesnokulturnih organizacij.
Množičnost je tudi edina prava
osnova za selektivni ·šport, kjer
se s telesno kulturnimi aktivnostm i ukvarjajo asti, ki to zmorejo
in ·hočejo. Tem pa moramo zagotoviti vso potrebno opremo, strokovno vadbo in obvezne treninge. S selektivn~m športom naj bi
dosegali tudi vrhunske uspehe.
- Kako je z uresničevanjem
srednjeročnega načrta za obdobje 1976 do 1980?
Ko smo analizirali dejaV'l1.ost
na področju telesne .kulture, smo
ugotJovlili, da je temeljna slabost
razmer v telesni ·k ulturi premajhna množičnost, kar pa ima sv-oje
vzroke tudi v pomanjkanju telesno kulturnih objektov. Ker ni
bilo možnosti, da bi v okv·i ru dogovorjenih sredstev, -k i so sicer
skromna že za izvajanje sprejetih p11ograrnov, zagotov~Ii tudi
sredstva za naložbe, smo se odločili za zodruževanje sredstev, ki
so na-menjena za gradnjo počit
niških domov in za njihovo vzdrževanje.
Tako smo v občini ·sklenillj samoupravni sporazum o združevanju sreds tev za sofinanciranje-rekreacijskih objektov. Sredstva po
tem sporazumu naj bi se zmrala
od leta 1974 do 1985. Spr ejeli smo
tud~ program in vrstni red naložb. Pri izvajanju programa imamo težave, saj s-r.e dstva na osnovi
samoupravnega sporaQ:uma ne
pritekajo tako kakor smo predvideli, precej-šnje težave pa so
tudi pri določanju lokaoij, ker
ni še ur-banističnih oziroma zazidalnih načrtov. Delno pa je u resničen program izgradnje telesnokulturnih objektov z dokon ča
njem talovadnke v Cerknici.
Razgovor zapisal in priredil
L. Razdrih

Letošnja občinska
•
•
priznanja
Na slavnostni sej-i skupščine ob
ljena naslednja priznanja:

občinskem

prazniku so bila pode-

Naziv častnega občana občine Cerknica sta prejela HACE Matevž,
komisar 'legendarne XIV. divizije in pisatelj, ki je trdo življenje notranjskega človeka predstavil svetu in
GASPARI Maksim za -i zjemne dosežke v slik arstvu in enkratno
P'reds-t-av.itev notranjskega življa .svetu.
Priznanja občine Cerknica »19. oktober« sta prejeli
Krajevna konferenca SZDL Nova vas-Bloke za doseženo stopnjo
frontne organ-iziranosti na območju krajevne skupnos ti, uspešno
organiziranje množičnih manifestacij na področj u športa in ohranjanja tradicij NOB in za pomemben delež pri obveščanju krajanov;
Osnovna šola Jože KRAJC Rakek za pomembne rezultate v učno
vzgojne p rocesu , za razvijanje samouprave pri delu šolske s kupnosti,
za razvijanje -svobodnih dej avnost-i učencev v šoli tin izven nje, za
ohranjanje in razvijanje revolucionarnih t radicij NOB, za vzgojno
delo na področju splošone ljudske obrambe in sodelovanje z Jiugoslovan$ko ljudsko arma-do in za .uspešno povezovanje s krajevno s kupnostjo ter z združenim delom.
Za pomemben prispeve k v ljudski revoluciji in NOB, za požvtvovalno delo pri izgradnji in uveljavljanju komunalnega sistem a, za
di"UŽbeno-politično delo v krajevni s kupnosti in občini, za prenašanje
izročHa NOB na mlade, za aktivno vključevanj e v organizacijo splošn e ljudske obrambe in družbene sarnozaščite ter prizadevanja na
po.dročju planiranja in r azvoja gospodarstva in družbenih dejavnosti
v občini je skupš čina občine Cer knica podelila plaketo občine Cerknica naslednjim tovarišem:
KRANJC Franc
LIPOVEC FTanc
MLAKAR Lojze-Lj.ubo
MLAKAR Rudi

MLINAR Danilo
OTONICAR Alojz
STRUKELJ Iva
VUKICEVIC Djordje

Ob 30-letnici Kmetijske zadruge Cerknica in ob 20-letnici Glasbene
šole Frana GERBičA je skupščina občine obema podelila spominsko priznanje.
Prejemnikom plliznanj iskreno oestitarno!
IZ DELA ZVEZE KULTURNIH
ORGANIZACIJ
Razstava LIKOVNI SAMORASTNIK! .OBCINE CERKNICA
SE VAM PREDSTAVLJAJO bo
odpr ta v »Maksovi brivnici« v
Cerknici, kjer je ·sedan ji atelje
Hkovnih u stvarjalcev, od 20. do
30. novembra vsak dan od 9. do
12. ure in od 15. do 18. ure. Razstavljena de la bodo tudi na prodaj.

Likovni ustvarjalc i občine Cerknica se cerkniškemu BRESTU
zahvaljujejo za izdelavo s tojal za
risanje, ki so jih izdelali delavci
modelne delavnice.
Zveza kultumih organizacij občine Cerknica vabi občane v počas titev
DNEVA REPUBLIKE

27. novembra ob 18. uri v športno
dvorano Cerknica na proslavo
oziroma p red stavitev Kult ur nega
d ruštva Cerknica.

Posnetek za dokončno slovo od poletja in sončne jeseni

še letos bomo vo 1i 1i
PRED VOLITVAMI V ORGANE SOCIALISTičNE ZVEZE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Zavedajoč se pomembnosti in odgovornosti do volitev delegatov v
nova vodstva organizacij Socialistične zveze na vseh r avneh so se
tudi v naši občini krajevne organizacije lotile vsebinskih organizacijskih in kadrovskih priprav na volitve. širino politične dejavnosti
opredeljuje dejstvo, da je Socialistič.na zveza na temeljih socialistič
nega samoupravljanja zasnovana prostovoljna in demokratična zveza
delovnih ljudi in občanov ter v našem političnem sistemu dobiva
nove, pomembne in odgovorne naloge.

V predkandidacijskih, kand-idacijskih in volilnih dejavnostih bo
treba nujno preveriti dosedanje
delo Socialističn e zveze kot fronte vseh, v njej z-druženih organiziranih sociali-stičnih sil ter vseh
njenih vodilnih organov ~n oblik
dela, spoznati dosedanje slabosti
in težave t er -poiskati u strezne rešitve, da bi jih odpravili. Ob tem
pa bo treba neposredno opredeliti tudi pllihodnje naloge.
Dejavnost Socialistične zveze
in vseh, ki se v njej združujejo,
mora biti močneje .usmerjena v
ustvarjanje pogojev, da bo dejanski nosilec odločanja delovni
človek , samoupravno organiziran
v vseh oblikah dr.užbenega -in polit-ičnega živ-ljenja.
V obdobju, ki je neposredno
pred nami, morajo organizacije
vodstva in a ktivisti Socialis tične
zveze posebno pozornost na men iti razvoj-u in krepitvi delegatskih odnosov. Delo Socialistične
zveze je pogoj za uspešno delovanje d e legatskega sistema in za
uvelj avljanje delegatskih odnosov. Doseči je treba neposre dno
povezanost samoupravnega .delegatskega in političnega de lovanja
ter hitreje odpravlj ati slabosti in
težave, s katerimi srno se že spoznali v prvem delegatskem obd obju; nekaj več izkušenj in spoznanj .pa lahko izluščimo tudi iz
dela delegacij, ki so bile izvoljene na letošnjih spomladanskih
volitvah.
Izhajajoč iz organiziranosti Socialistične zveze je nujno treba
preiti iz forumskega delovanja
med delovne ljudi in občane . Sociali-stična zve za mora začeti svoje de lovanj e m ed občani v vaški
skupnost-i, zaselku, stanovanjski
soseski; samo to sta sprejemljivi
metoda in oblika dela. Ob 'tem ·pa
seveda ne moremo mimo dej stva, da mo.ra biti v slehernem
okolju skupina aktivistov, ki
imajo ugled med občani ·i n znajo
okrog seb e zbrati ljudi po različ
nih interesnih dejavnostih, ki so
in morajo biti prisotne med občani in delovnimi ·l judmi.
Ena izmed mstvenih nalog v
pripravah na volitve delegatov v
konfevence Socialis tične zveze je
kadrovsk a krepitev novih vodstev od vaške skupnosti naprej.
S skupnimi dogovori moramo
zagotoviti ·tak šno š tevilčnost -p osameznih ·k onferenc :in vodstev,
da b odo v s·k ladu s statutarna

opredeljeno
funkcijo
lahko
opravljala svoje družbene naloge
in da bodo v njegovem delovanju
resnično prihajali do izraza ·interesi in potrebe vseh, v Socia'listič
no zvezo -p ovezanih delovnih ljudi .i n občanov.
Letošnje volitve delegatov v
organe Socialistične zveze bodo
na zborih občanov v vaš-k ih skupnostih in soseskah, kje r se bodo

občani

z javnim ali tajnim glasovanjem odločali, koga bodo izvol•ili. Istočasno bodo voljeni tud i delegati v skupš-čine krajevnih
skupnosti in v odbore vaških oziroma sosednih skupnosti. Zbori
občanov ·naj bi bili do l . decembra letos, do konca letošnjega leta pa se bodo kons titu~rale novo
izvoljene krajevne konference Socialistične zveze in skupščine
krajevnih skupnosti, ki bodo izvolile svoja delovna telesa.
Od temeljil!ih prirprav na volHve, od objektivne ocene dosedanjega -dela vseh, v ·krajevni ·skupnosti združenih ·subjektivnih sil,
zavisi tudi prihodnji .razvoj, zla·
sni, če borno vanj vgradili takšen
program-dela, ki ga bo zares mogoče uresničiti v .prihodnjem ·štiriletnem mandatnem obdobju.
F. Tavželj

Samouprava .na področju
zaposlovanja
Zakon o združenem delu je tudi za področje delovanja skupnosti
za zaposlovanje zahteval določene spremembe. Pravno podlago za
preoblikovanje skupnosti za zaposlovanje daje Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in o zavarovanju. za primer
brezposelnosti. V skladu s tem zakonom bodo delavci in občani najkasneje do 31. 12. 1978 s samoupravnim sporazumom ustanovili samoupravne skupnosti za zaposlo vanje. Novost je v tem, da· se skup·
nosti ustanovijo za območje občine, medtem ko so se doslej za območje regije. Delavci in občani v občinskih skupnostih za zaposlovanje so nosilci vseh nalog in obveznosti pri uresničevanju · pravic
in potreb delavcev, združenih v skupnosti. Svoje pravice in dolžnosti
pa uveljavljajo preko delegacij in svojih delegatov v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih.
Poleg občin:s·kih skupnos ti' za- medob č inske skupnosti za zapokon o zaposlovanj u določa, da za slovanj e izhajati ·predvsem iz
opravlj anje določenih skupnih na- skupnih potreb in interesov delog in za uresničevanje ·načela -so- lavcev in občanov na širšem ablidarnosti in vzajemnosti za pri- močju (več občin) zaradi enotnih
mer brezposelnosti lahko delavci
Uikrepov, ki so potrebni in srnov organizacijah združenega dela
trni za izenačevanje pravic -dein dmgi delovni ljudje s s amo- lavcev pri zaposlovanju ter zaupravnim spora'liumom us-tanovli- radi racionalne delitve dela. Zajo medobčinsko .s kupnost za za- kon o zaposlovanj.u določa,.· da se
poslovanje ter ji določijo naloge,
s sarnoupravni-m sporazumom, o
odgovornosti in razrnerj a do usta- ustanovitvi skupnosti 4olo6i tudi
noviteljev.
način oblikovanja in organizacijNa osnovi zakona je torej mož- ski s estav d elovne :Skupnosti ter
no medobčinsko tpovezovanje za- morebitne delovne enote , upošteradi skupnega :programiranja na- vaje pri tem načela smotrnosti,
log in ukrepov varovanj a zapoekonomičnosti in uspešnosti -deslitve i n pravice do dela, pre- la t~r nj egov olblleg:
·
usmerjanju zaposlitve delavcev
Strokovno s lužbo
us-tanoVIi
ter za njihovo u sposablj anje in skup ščina •skupi:losti. Pri tem pa
prekvalifiikacije,pri uresničevanju ni obvezno, da je celotna stro·k onkretnih možnosti in pogojev kovna sLužba u s tanovljena v vs.a~
za uspos abljanje in .zaposlovanje ki ob6nL Več skupnosti za zainvalidnih oseb , namensko zdru- poslovanje lahko u stanovi eno~no
ževanje sredstev za uSklajeno strokovno -službo in določi , tkateurejanje pri r eševanju posamez- •re naloge se morajo izvajati ne·
nih pojavov na •področju zaposlo- posredno v vša<ki občini ter kavanja in določanju ustreznih tere je -možno izvajati na 'sedežu
ukrepov pri zagotavljanju zapo- s trokovne ·službe. Vsekakor je z a
slitve in preprečevanju brezpo- enotno s trokovno službo na medselnosti in z a ustanavljanje skup- občinski ravni pornembno,da lahnih strokoVIIlih služb za,radi ko določene strokovne naloge
opravljanja s.kJupno dogovorjenih
opravlja kar najbolj učinkovito
nalog . Seveda mora u s tanovitev
in racionalno.

BRESTOV OBZORNIK

s
~

Poklicna.obolenja
v lesni industriji

NASI LJUDJE

Poklicne bolezni - v najširšem pomenu besede - imenujemo vsa
bolezenska stanja in okvare zdravja kroničnega ali akutnega poteka,
ki nastanejo pri delu ali v zvezi z delom. Bolezenski dejavniki raznega izvora iz tehnološkega Jn delovnega procesa ter delovni pogoji
s svojim dolgotrajnim ali pa tudi trenutnim delovanjem na posa·
mezne slcupine delavcev povzročajo mnogo večje število obolenj in
okvar kot pri ostalih prebivalcih.
Ni nujno, da je ·pogostnost pojava posameznih vrst poklicnih
bolezni v neposredni vzročni zvezi ·S tehnološkim postopkom, ampak lahko nastane zaradi nefizio·
Joških pogojev dela ali zaradi pomanj-kanJa splošnih higienskovarnostnih pogojev na delovnem
mestu.
Poleg že omenjenih pogojev so
za nastanek pdklicnih obolenj
važni tudi subjektivni dejavniki
pri posameznikih . .Skodljivosti in
delovni pogoji, ki pri nekom povzročijo poklicno obolenje v krajšem časovnem obdobju, rabijo
pri drugem več časa.
Poškodbe spremljajo človeka
že od njegovih prvih dejavnosti,
medtem ko se ·razvijajo poklicne
bolezni vzporedno s civilizacijo.
Nekatere poklicne b6lezni so bile
znane že pri najstarejših narodih, medtem ko so o teh obolenjih konkretneje pisali Je grški
in rimski zdravnl·ki. V začetku
16. stoletja je Mattioli opisal zastrupitev indri}skih rudarjev z
živim sr ebrom. -Bolj sistematično
pa je pisal o zastrupitvah ter poklicnih boleznih italijanski zdravnik iz konca 17. stoletja Ramazzini.
Tudi naši zdravniki in drugi
manstveniki so začeli pisati o
teh obolenjih sorazmerno zgodaj.
V začetku 19. stoletja je že A.
Mraovič na Dunaju pisal o za·
strupitvi z živim srebrom.
Najpogostejše poklicne bolezni
v lesni inckrstriji so okvare sluha, Ici nastanejo zaradi ropota
strojev za predelavo in obdelavo
lesa. Grobo lahko ocenimo, da je
ropot prekomeren, če nas sodelavec na delovnem mestu ne ranume, kadar normalno glasno govorimo. Strojev, U<i obdelujejo
les, je v moderni industriji vse
več. Njihov ropot .pa lahko Ie
zmanjšamo - z osebno zaščito
in da ob pregledih pravočasno
odstranimo delavce, ki že imajo
okvaro sluha.
P:recej pogoste so tudi bolezni
zaradi delovanja raznih fizikalnih
in kemičnih dražil na kožo in di·
halne organe. Tu pridejo v .poštev .prašni delci lesa; še posebno je nevaren lesni prah elksotičndh lesov, katere v zadnjem
času VISe več ·predelujemo v lesni
industriji, .razna •t opila, razredčila in barvila. Vse omenjene
škodljivosti povzročajo razna
obolenja na ·k oži ter obolenja
zgornjih in ·spodnjih dihal. Posledica .teh Š'kodljiivosti so po-
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'lclicna .obolenja kot so kronični
pljučni katar, bronhitis in astma.
Kljub temu, da v lesni industriji uporabljaj o vse več orodij, ki
povzročajo v~bracije, vibracijska
bolezen v tej veji industrije ni
pogosta.
Težko telesno delo v tehnolo·
ško zaostalih obratih, pa tudi vi·
sok odstotek stareJših delavcev
povzročata nastanek velikega šte·
vila obolenj sklepov, obsklepnib
obolenj, kostnomišiČillih bolezni
in sprememb na medwetenč.nili
ploščicah hvbtenice. Zaradi pogostih in ponavljajočih se gibov
rok pa mnogokrat nastanejo
vnetja kitnih ovojnic ter vnetja
pokos·tnice v neposredni bližrini
kit.
Med večje probleme poklicnih
obolenj v lesni industriji sodijo
poškodbe pri delu, red:keje pa
akutne zastrupitve z raztopill,
razredčili in barvlli, ali pa z drugimi plini, ki nastaj3!jo pri tehnološki obdelavi lesa. Po§kodbe
so na:jvečkirat lažje.
Sicer pa je v lesni industriji
vse več kemilkalij. Taiko nastaja
pri izdelavi plastičnih mas iz poliuretana poleg drugega tudi
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Anton Popek

AKCIJA
Cerknica 1978
V praznovanju praznika občine
Cerknica sta sodelovali tudi podjetje za PTT .promet Ljubljana in
podjetje PA·P. ·P oslali sta svoie
brigadiTje, da izkopljejo 850 metrov trase od Cerknice proti Dolenji vasi in da položijo telefonski kabel.
21. oktobra se je skozi Cerknica proti Dolenji vasi vila kolona
o·krašenih avtobusov in osebnih
avtomobilov. Delo se je kmalu
začelo. Delali so vsi: otroci, dekleta, fantje, možje in žene. »Pokazati moramo, da nismo prišli v
Cerknica samo na izlet!«
Ljudje, kQ. stanujejo vzdo'lž trase, so z veseljem opazovali našo
vnemo, saj so videli, da res ni več
daieč dan, ko bo tudi pri njih zazvonil telefon. Ob poslušanju
cerkniške godbe, ki je igrala
vzdolž vse trase, smo vsi skupaj
še z večjo vnemo .rinili lopate in
krampe v zemljo.
Delo je bilo kar prehitro konnato pa smo vsi skupaj odhiteli na zborno mesto, kjer je bil
krajši kulturni program in pa seveda partizanski golaž, saj brez
tega akcija ne bi b ila prava »brigadirska«. Vsi udeleženci akcije
smo se zatem odpeljali v Lož na
ogled muzeja NOB. Vseskozi se
je razlegala pesem, pred muzejem pa smo kot ena družina zaplesali kolo.
čano,

močno d ražeč plin metildizocianat, ki močno draži dihalne rpoti
in povzroča obolenje le-teh.
Akutne za·strupitve z anilinski·
mi in benzolovimi preparati, še
poprej pa s šelakom, ki so se
pred nedavnim dogajale v lesni
industriji, so z zamenjavo teh
preparatov z novejšimi poliestri
redkejša.

Najuspešnej·š i so dobili odličja
udarnika, vsi ·pa značko in 'Pri·
znanje za sodelovanje. V mraku
smo se vsi zadovoljni, čeprav
utrujeni, s pesmijo na ustih vračali na svoje .d omove. Zavedali
smo se, da je bilo to Cerkniča
nom najlepše darilo za njihov
občinski praznik.

Bolniki, ki obolijo od poklicmh
bolezni, katere ·s o na tako imeno·
vani listi poklicnih bolezni, imajo
posebne ugodnosti. Je pa treba
povedati, da <vsa pokiicna obolenja v <to lti.sto niso uvrščena.
Družbe, ki so bogatejše, imajo v
to listo uvrščenih več poklicnih
bolezni, revnejše pa manj.
dr. A. .Smalc

J. Meško

Anton POPEK, vodja proizvodnje v JELKI, je- čeprav po letih še mlad - že dolgoletni član
našega kolektiva. Na JELKO je
prišel kot vajenec leta 1963. Po
končani učni dobi se je zaposil
na JELKI in delal v mizarski delavnici ter pri montaži hotelske
opreme. Po dveh letih delovne dobe se je vpisal na delovodsko šolo v .Skofji Loki. Nato je opravljal različna dela v pripravi dela.
Od 1971. do 1976.leta je bil vodja
službe za kontrolo kvalitete. Eno
leto je opravljal dela tebnologa
in od leta 1977 dalje je vodja
proizvodnje.
O svojem dosedanjem delu je
povedal: »Na JELKO sem prišel
v času največje izgradnje in šir·
jenja tovarne. Takrat še nismo
imeli čisti lke in sem tako kot vsi,
začel s pometanjem in pospravljanjem. Moram poudariti, da
smo izdelovali tako raznolike izdelke, da se je lahko vsak uče
nec, če je le imel kaj zanimanja,
marsičesa naučil. Stroji, na katerih smo delali, so ·PO večini imeli
oznake iz časov Marije Terezije.
Ob modernizaciji proizvodnje
smo se morali tudi vsi delavci
stalno znova učiti in prilagajati
novim pogojem. čeprav že od
prv:ih dni dela na JELKI neneh·
no moderniziramo proizvodnjo,
pa obenem vedno znova ugo tavljamo, da je proizvodni proces

zastarel. Pri zelo hitrem razvoju
pohištvene industrije v Jugoslaviji je posodobitev proizvodnje
postala nuja, o kateri ne gre samo razmišljati, pač pa se je treba tega lotiti. Prve korake smo
storili že s tem, da smo izdelali
investicijski program za rekonstrukcijo in da že letos pričnemo
graditi energetsko postajo.
Odkar sem zaposlen na JELKI,
sem bil izvoljen že skoraj v vse organe upravljanja. Sedaj sem delegat v delavskem svetu Slovenijales in v skupnem delavs-kem
svetu BRESTA, predsednik koordinacijske komisije za osebne dohodke v Brestu in vodja delegacije za zbor združenega dela.
Ce k tem svojim funkcijam do·
dam še to, da sem kot vodja proizvodnje vabljen tudi na sestanke
drugih samoupravnih organov v
temeljni organizaciji, je razum·
ljivo, da imam zadolžitev preveč
in bi bilo v prihodnje treba razširiti krog delavcev za delovanje
v samoupravnih organih. S tem
bi se izognili večkratnim očit·
·k om, da nekateri delavci polovico
časa sedijo na sestankih.
želim, da bi čimprej modernizirali proizvodnjo in s tem dose·
gali boljše delovne pogoje, večje
osebne dohodke in prikazovali
ugodnejši finančn i rezultat kot
doslej.«
J. Opeka

Nadaljevati tradicije
OB KONGRESU SLOVENSKE MLADINE
V slavnostno okrašeni Novi Gorici je bil od 12. do 14. oktobra
deseti kongres Zveze socialistične mladine Slovenije, na katerem
je bilo nad 700 delegatov in več kot 300 gostov.
Iz naše občinske konference
mladine je bilo na kon~res.u šest
mladincev in ena · mladinka (Marija Turk, Drago Frlan, Miro Mlakar, Dušan Jernejčič, Ludvik Martinčič, Vojko Otoničar). ·ki so zastopaLi našo mladino in dali svoj
prispevek k delu kongresa.
Kongres je ·pričel delo s plenar·
nim zasedanjem, drugi dan pa je
nadaljeval z delom po komisijah
ter končal z drugim plenarnim
zasedanjem, na katerem smo
sprejeli poročila o delu komisij,
statut i n resolucijo, izvolili delegate za deseti kongres Zveze socialis·tične mladine J ugoslavije in
izvoHdi novo republiško vodstvo
mladine.
V ra.z pravah 'PO komisijah smo
lllritično in z veliko mero samo·
kritičnosti ocenili naše delovanje
med obema kongresoma. Uspehi,
ki smo jih dosegli, so izraz enot·
nega delovanja mlade generacije,
ki se kaže v skupni akcijs ki us·
meritvi ter v jasnih idej-nih izhodiščih za prihodnje leto. Mladi
smo s svojim delom dokazali, da
smo postali napre~en de)a':'ni.k ~
naši samoupravn1 sociahstJčru
družbi in da s svojo napredno
družbeno vlogo težimo h krepitvi
svoje odgovornosti pri spremljanju političnih, gospodarskih in
drugih odločitev.
Vendar pa nas na vseh področ
jih čaka še mnogo trdega dela.

Naj omenim samo uresničevanje
zakona o združenem delu, ki nam
odpira veJ.i'ke možnosti, da postanemo dobri delavci in samoupravljalci, uvajanje v delegatski
sistem, s pomočjo ka-terega bomo
lahko vsa vprašanja skupaj zdrug.i rni delovnimi ljudmi in občani
uspešno reševali. Na področju
šolstva smo še vedno zelo odmaknjeni od dejanskega samoupravljanja in odgovomosti, ki jih imamo na tem področju in še bi lahko naštevali. Mislim pa, da ni potrebno, saj bomo morali obveze,
ki smo jih sprejeli na desetem
kongresu, vsi in z lastnimi močmi
reševati.
Naj zaključim z mislimi tovarišev Ka,rdelja in Jasniča, ki so
bitJe nič kolikokrat izrečene in se
jih moramo odgovorno in dosledno zavedati:
>>Interesi in hotenja mladih so
n a vseh področj ih neloclj·i v del
·i nteresov delovnih ljudi in obča
nov, zato ne smemo biti ograjeni
s krogom sta tutarnih določil,
temveč moramo nenehno izhajati
iz novih spoznanj, da je delo v
Zvezi socialisti čne mladine kot
dTUžbeno-politični organizaciji ne
samo dolžnost, temveč tudi p ra·
vica vsakega mladega človeka, ne
glede na njegovo svetovnonazorsko opredelitev.« V. Otoničar

RAZPIS
ZA ZBIRANJE PRISPEVKOV PESNIKOV IN PISATELJEVZACETNIKOV V

OBčiNI

CERKNICA

Vse občane (učence, dijake, Študente in odrasle) . obveščamo, da
bomo pri Zvezi kulturnih organizacij zbirali do konca decembra
letos prispevke tistih, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z literarno dejavnostjo - pišejo pesmi, krajše zgodbe, morda celo romane.
Literarne prispevke bo pregledala posebna komisija mentorjev. Za
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK pa bo Zveza kulturnih organizacij izdala LITERARNO GLASILO in ob tej priložnosti organizirala
tudi literarni večer.

...

....·

Prispevke pošljite na Zvezo kulturnih organizacij,
Cerknica. Objavimo jih lahko tudi brez podpisa.

Svinja gorica že dobiva podobo stanovanjskega naselja

--------------------.----.--

-

Gerbičeva
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Iz drugih kolektivov lesne industrije
V STOLU (ta kolektiv šteje
16SO delavcev) posvečajo vse več
pozornosti inovacijam oziroma
tehničnim izboljšavam. Letos Je
bilo pPijavljenih že devetnajst
tehničnih izboljšav. Za vrednotenje inovacijtskih. ~~ispevkov im~
jo posebno komlSlJO; le-ta podplra to d ejavnost in pomaga inovatorjem, ki so že prijavni svoja
dognanja, pa tudi novim, ki še
iščejo pot k racionalnejšemu in
var.nejšemu delu, vendar jim je
do prave odločitve potreben še
kora·k.

njem predlogu junija letos je bil
preklican v zadnjem trenutku.
ALPLES posveča posebno pozornost kvaliteti svojih izdelkov.
Analiza reklamacij je pokazala,
da se je skupni odstotek letošnjih reklamacij zmanj šal za
0,4 Ofo ter da so stroški reklamacij transporta in odpreme precej
višji od stroškov reklamacij proizvodnje. Da bi še laže nenehno
spremljali kva!Heto izdelkov, bodo tudi v tej delovni organizaciji
oblikovali lastno testirnico.

V NOVOLESU so v preteklih
letih kreditirali predvsem zasebno stanovanjsko g-radnjo, letos pa
dajejo večino svoj,ih stanovanjskih sredstev za .nakup družbenih stanovanj. Doslej je imel Novales na voljo 92 svojih stanovanj, letos pa so jih kupili še
šestnajst.

V MEBLU so sprejeli pravila
poslovnega reda za nemoteno delo samoupravnih organov, ker je
prihajalo do posameznih pomanjkljivosti in premalo odgovornega odnosa posameznikov do
dela teh organov. Posamezne
sluŽJbe in vodstvene delavce ta
pravila opozarjajo na njihove ob·
veznosti pl'i pripravi gradiva, sodelovanju na sejah in pri obveščanju o -sprejetih sk!lepih.

V SLOVENIJALESU - trgovina so izdelali nov predlog samoupravne organiziranosti, o ·k ate·
rem so že razpravlj ali predstavn4·k i družbenopolitičnih organizacij. Razpis -referenduma o prejš-

V JELOVICI ocenjujejo gospodarjenje v op rvem polletju kot
uspešno, edino z izvozom so te-
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žave, saJ Je precej pod planom.
Jelovica letos skoraj ne ·i zvaža
stavbnega pohištva. Edini večji
izvozni dosežki so z •i zvozom montažnih hiš v Zahodno Nemčijo.
Klj ub tem težavam je njihov izvoz še vedno večji od uvoza.
ELAN vse bolj širi svojo proizvodno dejavnost in postaja tako
naš vodilni proizvajalec športnega orodja. Novost ~z njegove proizvodnje so jadralna letala, za katera bodo uporabljali predvsem
materiale iz plastike. Prvo ietalo
je že vzletelo. Omenimo naj še,
da v tem kolektivu snujejo tudi
svojo INDOK službo.
Oktobra je bil v LESNINI referendum, na katerem so delavci
temeljnih organizacij glasovali o
sprejemu samoupravnega sporazuma o združitvi v delovno organizacijo, o statutu delovne organizacije in o sta tutih temeljnih
organizacij.
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upokojenci o

o~ brestu . i~J

jrUl ~

L.-< c:J L_ ~ L.-< -r- 1 '-./ P...

(Iz številke 13.-30. oktober 1968)
NAšE GOSPODARJENJE V PRVIH DEVETIH MESECIH
V LETU 1968
F izični obseg proizvodnje po prodajnih cenah franco tovarna je
bil v prvih devetih mesecih letošnjega leta dosežen v višini 6,8 milijard starih din in se je povečal nasproti enakemu obdobju lanskega
leta za indeks 127. Značilnost doseženega obsega proizvodnje se kaže
v hitr.i rasti proizvodnje pohištva, ki je v tem obdobju narastla kar
za 3S% in v zelo majhnem povečanj u proizvodnje primarnih izdelkov. Taka struktura proizvodnje nam pove, da BREST vedno bolj
utrjuje -in povečuje prodajo sodobnega pohištva na zunanjem in
domačem tržišču, s čimer si hkrati zagotavlja ugoden perspektiven
razvoj in se vedno bolj vključuj e v mednarodno delitev dela.

BREST NA SEJMU POHišTVA V BEOGRADU

~~'f;~ ~:f~}~~eJifiel~~kli.~':;

FRANC KOVAt iz Iga vasi je
bil pred upokojitvijo v Tovarni

družbeno-politični delavec. Dela

pri Krajevni skupnosti Loška dolina, kot predsednik ZZB .pa ima
tudi .pogoste stike z drugimi -Brestovimi upokojenci, zlasti v Loški dolini.
»Ne morem se pohvalno izrazi-ti o stikih med sindikati in mladino v temeljnih organizacijah
z nekdanjimi delavci. Tudi organi upravljanja za to ne skrbijo.
Upokojenci, še -kar precej nas je,
so nekdaj orali ledino in ustvarili
pogoje, da se je industrija razvila in da BREST •Samo iz LoŠlke
doline zaposluje čez SOO delavcev. Središče teh delavcev je krajevna skupnost Loška dolina, ven-

Iz Tovarne lesnih izdelkov Stari trg

(Ne) izobraževan je delegatov
V vseh naših razgovorih z delegati, pa tudi ob organiziranem
predstavljanju krajevnih skupnosti in ob činskih samoupravnih interesnih skupnosti v -našem glasilu, se je vseskozi kot rdeča nit
ponavljala ugotovitev: delo delegata je nadvse zahtevno; da bi
lahko zadovoljivo opravljal svoje naloge, se mora nenehno izobraževati in razširjati svoja
družbena obzorja.
Se pred slabim letom so se v
družbeno-političnih organizacijah
na različnih ravneh vse pogosteie začela pojavljati vprašan ia:
kaj je s Klubom samoupravlj alcev; za·kaj ne zaživi: zak"ai ne
začne opravljati svojih nalog pri
družbe no-političnem izobraževanju ...
Pred nedavnim ic T<lub samoupravliakev le pričel z delom, se
orjranizaciisko utrdil, spreiel.program svojega dela- med drugim
tudi program izobraževanja (o
tem smo pisali v naši prejšnji
ŠtPvilki).
Najprei je pričel z izobraževan iem vodi i delegacij v krajevnih
skuonostih in temeljnih organizacijah po programu, ·k i je eno-

Živo ob ribiškem kotu
Od maja do oktobra je bilo v
ribiškem kotu ob Cerkniškem
jezeru vseskozi veselo »pikni-kovanje<<. Ribiški kot je torej po

Izdelek, ki najbolj privlači, je še vedno naša standardna FLORIDA,
takoj za njo pa DANIELA, zlasti regal in cvetlična skrinja. Stilne
garniture so na tem sejmu zopet v precejšnji pozornosti.
NOVI UPRAVNI PROSTORI V TP MARTINJAK
Dolgoletne težnje strokovnih delavcev in samolllpravnih organov
v TP Martinjak, da bi uredili primerne pr ostore za delo strokovnih
služb, se bodo v krat·kem uresnič ile.
Z ureditvijo novih <
p ros torov za strokovne službe je pričakovati tudi
večjo delovno vnemo vseh delavcev, kaj ti delovno okolj e je eden
važnih pogojev za večjo produktivnost. Možnosti so, d3 se bodo
v nove prostore selili že pred novim letom 1969.
ZALOGE GOTOVIH IZDELKOV IN POTREBE

TRžiščA

TAPETNišTVO

Lastna tapetniška proizvodnja daje možnos t za hitrejše prilagajanje tržišču. Trg v novejšem času zahteva hitro spreminanje oblik
in uporabnosti oblazinjenega pohištva. BREST se mora temu pri·
lagoditi, zato mora nuditi tržišču kvalitetno, oblikovno dognano oblazinjeno pohištvo.
Tapetniška dejavnost se bo razvijala v TP Martinja-k. Osnova za
to bo dosedanja proizvodnja oblazinjenih stolov in proizvodnja ogrodij za sedežne garniture stilnih in modernih linij.
S SEJE OBtiNSKE SKUPštiNE
Kljub povprečno dobr.i m gospoda·rskim u spehom j e nekaj gospodars-kih organizacij, ki gospodarijo na stopnji rentabilnosti. Med
njimi so Jel·ka iz Begunj, Gaber v Starem trgu, Kmetijska zadruga
Cerknica pa ima celo izgubo. Zato je skupščina znova skle nila priporočiti tem organizacijam, naj poiščejo možnosti za integracijo,
kajti le tako se bodo kolektivi lahko obdržali.
SMUčARSKA

SKAKALNICA V BEGUNJAH

Mladinski aktiv BRESTA v Cerknici je prevzel nalogo, da bo mladina zgradila novo š tiridesetmetrsko skakalnico v Begunjah. Odprtje skakalnice bo konec januarja a li v začetku februarja v poča
stitev Notranjskega partizanskega odreda.

Sicer pa jo je letošnja suša zagodla tudi ribičem. Jezero je začelo v septembru hitro usihati in
treba je bilo rešiti, kar se je rešiti dalo. Za .vse to truda polno
delo v blatu in neprimernem vremenu j e bilo izrabljenih precej
dopustniških dni. Zato pa je marsikateri hudomušnež pripomnil,
je zaradi ·r eševanja r ibjega življa močno upadel promet v cerkniški mes nici. Kaj se ve, morda
je res?
S. Bogovčič
NABAVNA SLUZBA IZGUBILA
ORIENTACIJO

Dnevnih sob DANIELA ni na zalogi že od meseca junija, v novembru pa bo prišlo iz proizvodnje SOO garnitur. Zahtev je že za več kot
700 enot, vsak dan pa se oglašajo novi naročniki, vsak dan je nešteto
zahtev po vk ljučitvi v novembrsko serijo.
Dnevnih sob FLORIDA nimamo na zalogi že od začetka septembra.
Serija v decembru bo dala 1000 enot. Več kot polovica je že naračena, v novembru pa pričakujemo nadaljnje povpraševanje po teh
. sobah .
NOVA DEJAVNOST BRESTA -

ten za vso republiko. Odziv je bil
naravnost porazen, zlasti v Cerknici, kjer so bila predavanja za
področje Cerknice, Grahovega,
Begunj, Nove vasi in Cajnarjevžilc. Od pr-ibližno petdesetih vabljenih je na posamezna predavanja prišlo le pet, šest vodij delegacij ...
Takšen neodgovoren odnos do
izobraževanja ie obravnaval in
obsodil tudi občinski politični akt iv, vendar se stvari niso v niče
mer spremenile na bolje. Sedaj
je rn.enda progr<Jmirani ciklus
predavanj zaustavljen; nadalieval se bo baje v poznojesenskih
in zimskih mesecih.
Udeleženci predavanj so se sicer pritoževali, da ča~ za predavanj a ni bil na i-bo lj e izbran te r
da so predavanja preveč splošna
in načelna, da bi bila v pomoč
pri neposrednem delu. Morda je
temu res tako, vendar pa to nikakor ne more opravičiti skrajno
neresnega in neodgovornega odnosa tistih, katerim so delovni
ljoudje in občani zaupali, da ·prek
njih odločajo v različnih samoupravnih in družbeno-političnih
skupnostih.
B. Levec

dar se tudi tu medsebojni odnosi premalo ra.zvija,io. življenj-ska
potreba delavca ni samo razvoj
tovarne, ampak tudi komunale,
šol-stva, socialne varnosti obča
nov. Kdo drugi bo zagat:av-ljal
sredstva za vse .te .potrebe kot
delovne organizacije? O teh in
drugih potrebah se premalo pogovarjamo med krajevnimi skupnostmi in delovnimi organizacijami.
Veseli pa me, da se BREST sodobno razvija. Delo je zaradi mehanizacije Jažje in tudi mi upokojenci srno srečni in zadovoljni,
ko vidimo napredek.«

mnenju ribičev in drugih stalnih
gosto'J opravičil svoj namen. Pečene ribe so kot okusna soccialiteta že dobile svo,ie stalne odjemalce iz Cerknice, Postojne in celo iz cl<.olice Trsta. Prav ti so o·':J
sohotah in nedelj ah redno prihajali po ·s voje porcije.
T<'~. del turizma pri nas je torej
zaživel; samo še organizacijsko
je treba izpopolniti vrzeli, pa se
ored prihodnjo sezono ne bo treba bati nepotrebnih zastojev.

SE ZGODI ...
Zveza kulturnih organizacij
Cerknica ra7;pisuje abonma za
obiske dramskih preds tav v Cerknici in v Starem trgu za letošnio
kulturno sezono. Zares hvale
vredna pobuda, sai pomeni lep
korak naprej v našem kulturnem
življen.iu in približevanje kulture
delovnim ljudem in občanom!
Naklj učje pa je hotelo, d;~. je
na spor edu l. novembra (Dan
mrtvih) komedij a VDOVA ROSLINKA, 5. marca (tri dni m ed
Dnevom žena) pa komedija KURBE. Igra slučaja . . .
(Podatld so s plakata)

Lesne vijake, namenjene v Tovarno pohištva Martinjak, pošiljajo v Tovarno pohištva Cerknica. Klobučni papir za Tovarno
pohištva Cerknica ·pošiljajo v
Martinjak. Vezane plošče .za Tovarno pohištva Martinjak pošiljajo v Tovarno pohištva Stari trg.
Morda je to nova metoda »prebukiranja<<.
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Slovesno ob občinskem prazniku
Lepaki, ki so se v začetku letošnjega oktobra razbohotili po panojih in stenah hiš v slehernem kotičku naše občine, so nas s svojo
bogato vsebino opozarjali na praznovanja ob 19. oktobru, prazniku
naše občine.

7 oktobra je bilo prijateljsko srečanje med cerkniškimi in domžalskimi ribiči. Gostje so si ogledali Rakov Skocjan in Cerkniško
jezero. Navdušeni so bili nad lepotami Notran jske t er nad neomadeževano naravo, ·k i je oni žal nimajo več zaradi vse večjega onesnaževanja okolja. Na srečanju jim je predsednik Ribiške družine Cerknica izročil pismeno rzahvalo za plodno sodelovanje. Poslovili so se
z dogovorom, da se bodo prihodnje leto srečali v Domžalah.

*•*

DARILO PIONIRJEM
življenje, ki teče naprej, ki teži
za popolnostjo, pa ni čakalo lepakov, saj smo že konec sept embra odprli sodoben prizidek
osnovne šole v Cet:knici in s tem
omogočili
učencem
cerkniške
osnovne šole enoizmenski pouk.
Slavnost, ki so biH najvidnejši
predstavniki naše občine in gostje iz republike, nam je prinesla
izredno prisrčno zahvalo pionirj ev in njihovo pripravljenost, da
že jutri postanejo nosilci razvoja
naše družbe. Verjetno je bilo
to največje darilo, ki so ga lahko dobili za dan pionirjev.
TRIDESET LET KMETIJSKE
ZADRUGE
Kmetijska zadruga se je ob
svoji 30-letnicl zelo izkazala s
prispevkom k praznovanju našega praznika. S strokovnim posvetom, s svečano sejo zadružnega sveta in z lepo razstavo kmetijske mehanizacije je dokazala
da je vsa leta svojega delovanja
živo prisotna v prostoru naše občine, da živi z ljudmi. Res, da
odstotek kmečkega prebivalstva
pada, toda ostajajo naprednejši
kmetje, ki ob veliki pomoči zadruge dosegajo boljše rezultate
pd kmetovanju.

POBRATENJE DVEH
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Z malo treme, n ekako nestrpno
je Loška dolina pogostila prijatelje iz krajevne skupnosti Fram
pri Mariboru. Višek je slavje doseglo s podpisom listine o pobra·
tenju obeh krajevnih skupnosti
in tako okrepilo prijateljske vezi,
ki segajo v viharje našega osvobodilnega boja in revolucije, saj
je Bračičeva brigada prebivalcem
Frama in okolice prinesla upanje
v svobodo, v srečnejše življenje.
PRIZNANJE NASEMU
UMETNIKU
Starosta slovenskih slikarjev
Maksim Gaspari, naš rojak iz
Selščka, bo 21. oktober ohranil
v lepem spominu in v prepriča
nju, da ga nismo pozabili, saj
smo mu na rojstni hiši ob kratkem kulturnem programu odkrili spominsko ploščo. Se veter je
to soboto dopoldne močneje potegnil in ponesel besede nastopajočih po Menešiji in naprej v
svet.
SLAVNOSTNA SEJA
Slavnostna seja zborov občin·
ske skupščine in samoupravnih
interesnih skupnosti, obogatena s

Na gradbišču novegc>. naselja na Svinji gorici, za katero se je že
ime »Golan«, je vedno živ-žav. Ob prostih sobotah in n edeljah drug drugemu pomagajo ob izdatni pomoči bližnjih in daljnjih sorodnikov pri b etoniranjlll plošč, kar zahteva veliko pridnih rok.
Opaziti je, da je po cerkniških lokalih manj gostov. Delo in skrb
pač zahtevata svoje.
udomačilo

*•*
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Slovesno smo odprli nove šolske prostore v Cerknici
JUBILEJ GLASBENE SOLE
Samonikla Glasbena šola Frana
že dvajset let usposablja
naše, za glasbo nadarjene gojence. Praznovala je s koncertom
svojih goJencev ln s svečano sejo
sveta šole. Kot Kmetijski zadrugi, je tudi Glasbeni šoli skupšči
na občine podelila spominsko priznanje.
Gerbiča
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Kvalitetne prireditve v novi cerkniški telovadnici so vedno zelo dobro
obiskane

.
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Vsa praznovanja so pokazala,
da vemo, kaj terja od nas življenje v -samoupravni socialistični
družbi, pokazala so, da znamo
delati in dosegati uspehe. Letošnj e praznovanje je znova potrdilo, da bomo še naprej u spešni,
da obvladujemo pot k popolnejši
in srečnej-ši družbi.
A. PAVLIC

Pohod na Slivnico

V našem malem mestu se je spet poj avila skupina (ali posameznik), ki si je zadala nalogo, spuščati zrak iz koles parkiranih avtomobilov. Začeli so na parkirnem prostoru pred Kulturnim domom
in za Blagovnica. Očitno so jim na poti tudi novi lični rdeči smetnjaki, ki jih je že videti kdaj pa kdaj prevrnjene (živali verjetno
ne bomo krivili za taka dejanja, p a tudi viliarja zadnje čase v našem
malem mestu ni bilo).

Vse se je trlo na »modni reviji« pred Blagovnico, kjer so pokazali,
kaj je moč kupiti pri nas. Prihodnjič bodo baje pokazali, kaj naAi
občani kupujejo v Ljubljani, Postojni, Trstu . . .

v trajnem spominu, še posebno
pa b orcem Notranjskega odreda.
Lahko smo ponosni na pionirje,
.na mladino; za našo dediščino
nas ni treba skrbeti.
Posebno toplo so udeleženci
slavnostne seje pozdravili 95-letn ega slikarja Maksima Gasparija
in pisatelja Matevža Haceta. Obema je občinska skupščina podelila naziv častnega občana. Zahvalne besede umet nikov so se
utopile v navdušenju prisotnih,
začutili smo, da sta oba velikana
samo delček naših ljudi, trde notranjske zemlje, da izhajata iz
ljudi in za njih ustvarjata. To je
bil velik, razkošen trenutek
skromnih notranjskih ljudi.
Na slavnostni seji so bila podeljena še druga priznanja, Id jih
podeljuje občinska skupščina organizacijam in posameznikom za
uspehe pri delu, kar je nov dokaz, da našl občani delajo in z
delom žanjejo uspehe.
Srečanje
v novih prostorih
osnovne šole je zd~o stare
znance in odprlo nova poznanstva. Ugotovilo je zadovoljstvo ob
naših delovnih uspehih, potrdilo
pa tudi misel, da se Notranjska
odpira navzven, kakor, da je
končno le spoznala, da ne sme
svojih uspehov sramežljivo pri·
krivati svetu.

številnimi gosti iz sosednjih občin in republike, je dokazala posluh naših delovnih ljudi in občanov
za življenje. Pokazala
je naše uspehe, ki jih je v slavnostnem govoru orisal predsednik občinske skupščine, nato pa
pozdravila poimenovanje cerkni·
ške osnovne šole v osnovno šolo
Notranjski odred. Zahvala. lastna
samo pionirjem, nam bo ostala

Znova stkane vez1•
20. oktobra smo sprejeli v Loški dolini delegacijo krajevne
skupnosti FRAM pri Mariboru in
podpisali z njo listino o pobratenju . Ob prisotnosti številnih
krajanov je bila v Starem trgu
svečanost, na kateri s ta nastopala godba na pihala iz Kowno·
plastike in pevski zbor iz Loške
doline.
Po svečanosti so bili gostje in
prijatelji iz FRAMA povabljeni
na večerjo in na .prijateljslci razgovor v delavsko restavracijo
Kovinoplas tike. Gostje so prenočili pri naših prijaznih krajanih, s čimer smo pokazali, da
smo jih sprejeli kot iskrerri prijatelji in bratje.
Delegacija je obiskala tudi spomeni-ke in obeležja iz narodnoosvobodilnega boja. Na Ulaki so
položili venec v. spomin padlim
borcem, o težlcih vojnih časih pa
je spreg<YVoril predsednik krajevne borčevske arganizacije Slavko

21. oktobra pa so bili gostje na
kosilu v prostorih delavske restavracije Tovarne lesnih izdelkov. Ogledali so -si tudi naš
obrat. V prisrčnem razgovoru z
njimi smo lahko ugotovili, da pomeni to pobratenje iskreno sodelovanje in izmenjavo izkušenj na
vseh področjih.
M. Sepec

Ob občinskem prazniku s ta ta·
borniška organizacija in Kulturno društvo Cerknica organizirala
trim pohod na Slivnica.
Ceprav pohod ni bil kaj dosti
reklamiran, se je sončnega nedeljskega dopoldneva 23. oktobra
zbralo pod Brestom precej m lad ih in starejših občanov in jo
peš ubralo na Slivnica .
Do dvanajs tih se je pred planinsko kočo Smučarskega kluba
pri Stalah zbralo nad dvesto po·
hodnikov in še so prihajali vse
tja do štirinajste ure.
Pevsko društvo s svojim harmonikarjem je posk-rbelo za prvi
del kulturnega programa, mladi
z recitacij ami pa za drugi del. Za
zaključek so prireditelji poskrb eli še za nagrade naj starejšemu
in najmlajšemu pohodniku ter
najštevilnejši družini, ki je prišla na Slivnica.
Najstarejša pohodnica s -svojimi enainsedemdesetimi leti je
bila Ivanka VIDRIH. Najmlajši
pohodnik je bil dveletni Miha
MELE , najštevilnejša družina pa
Ravšljeva.
Izredno lepo vreme je vplivalo
na počutje starih in mladih, zato
ni nič čudnega, če je bilo dosti
predlogov, da si želijo še takšnih
pohodov, ki zbližujejo ljudi.
S. Bogovčič

-':---------··· - ------.:..:.-.:.~-

Kočev ar.

--------------.
--

.

~

.

---- --

-

-

- -

··-- -

-~-

-

-

.
z ocm1
BRESTOV OBZORNIK

8

"

.......

Sportna rekreacija v novi sezoni
V začetku septembra se je sestal Brestov odbor za športno
rekreacijo, ki je sprejel okvirni
program rekreacijske dejavnosti
za jesen in zimo.
Tekmovanje v malem nogometu naj bi potekalo v okvihu občinske sindikalne lige, v katero
naj bi bile vključene ekipe
TOZD, če 'Pa tega tekmovanja ne
bo, potem bomo zopet orgarllizirali našo TRIM ligo.
V odbojki želimo povečati število aktivnih igralcev in zagotoviti strokovno vodstvo. Po možnosti bi vključili obe ekipi v medobčinsko sindika·l no ligo, če bo
letos zopet zaživela.
Kegljanje je panoga, v -kateri
smo do sedaj dosegli z dosedanjim načinom tekmovanj največ
jo množičnost. Letos bomo že
ustaljenemu sistemu dodali še
strokovno vodeno TRIM tekmovanje za začetnike .

Strelska sekcija sodi med najbolj akti-vne, vendar bi bilo treba povečati število aktivnih
strelcev in strelk. V oktobru je
na programu tudi trim streljanje.
Namiznoteniška sekcija je številčno najbolj šibka, še posebej
pri moŠikih. Vseeno pa se bodo
igralci vključili v medobčinsko
sindikalno ligo, ki jo bo letos
organiziral JAVOR Pivka, prizadevali pa si bomo, da bi ligo organizirali tudi za žens:ke.
Sahovska ·sekcija do !Sedaj ·n i
pokazala večje aktivnosti, ·saj v
glavnem delo oživi le okrog LESARIADE, zato je potreboo organizirati več tekmovanj kot so
različni turnirji, prijateljski dvoboji in podobno.
V okviru planinske sekcije bo
na željo članov organiziran izlet
na Triglav in če bo še ugodno
vreme in zanimanje, tudi drugam .

Smučarska sekcija ima nalogo
pripraviti vsaj eno trimsko tekmovanje za člane kolek:tiva; ekipa BRESTA bo na podlagi s·klepa odbora sodelovala na različ
nih tekmovanjih, ekipa tekačev
se že pripravlja na letošnje maratone, za člane kolektiva, ki bi
se želeli preizkusiti v teku na
smučeh, pa imamo nekaj parov
smuči za izpO$Ojanje.
Splošna rekreativna vadba bo
tudi letošnjo sezono najbolj bistveni sestavni del rekreacije naših d elavcev. Prišlo bo do spremembe v tem smislu, da Ibo letos
vadba orgaruzirana (poi?Jkusno)
po interesnih skupinah, za odbojko, košai'ko, splošno Tekreativno vadbo in mogoče še za kaj
drugega.
Toliko na kratko o rekreacijski dejavnosti v novi sezoni. 2eleli ·bi le, da bi vse načrtovane
oblilke dela zaživele v polni meri.
P. Kovšca

naše
kamere

PARADOKS: zgoraj - parkirni prostor pred »Upravno zgr~dbo«;
spodaj lepo pokrito parkirišče. Med obema je slabih 200 metrov
razdalje.

BRESTOVCI NA TRIGLAVU
Veliko smo letos že slišali o
triglavskemu jubileju, o dvestoletnici prvega vzpona na njegov
2864 metrov visoki vrh. Veliko govorimo o Triglavu nasploh. Ob
tem ne bi kazalo pona vljati, da je
danes iti na najvišjo goro Jugoslavij e že vsakdanjost in morda
modna muha čas a. Tudi planinska sekcija našega odbora za
šport in rekreacijo je letos pri·
pravila pohod ·Brestovcev na Triglav. Pričakovali smo skromen
odziv in bili presenečeni nad petdesetimi prijavami za t uro. Varno pripeljati toliko ljudi na vrh,
ni od muh. Vodstvo ture je zato
prevzel Janez Zakrajšek, »cerkniš·k i Gorenj e<<, nekaj Jet nazaj uspešni alpinist in dober poznavalec naših gora.
Do prenovljenega Aljatževega
doma v Vratih, ki je ohranil zna·
čilno podobo iz let, ·k i so zapisana v najlepša leta s lovenskega a lpinizma, smo se pripeljali v pe·
tek zvečer, 22. Se'IJtembra. Nočni
počitek je bil bolj želja kot stvarnost. V soboto smo nadaljevali
pot čez Prag na Kredarico, od
tam na vrh in nato do -koče na
Doliču.

Trud pri premagovanju strmin
je bil poplačan z vsem, kar kdo
zna doži,·eti na gori, čeprav j e
bilo precej ljudi, da o vremenu
sploh ne govorim. V enem dnevu
smo imeli dež, sonce in zimski
mraz s snežno ploho, pa še malo
m egle za ocv.i rek. S sobote na nedeljo je del skupine prenočil na
Doliču, del p a jo j e na lastno
pest ubral kasno popoldne na
Sedmera jezera. O nezgodah, naglih spremembah vremena, nepoznavanju, muhavosti gora in

NAŠl UPOKOJENCI
Iz Tovarne pohiš tva Cerknica so
odšl·i letos v p okoj naslednji delavci:
Ivanka Jakopin iz Brezij. Pri
podjetju je bila zaposlena od leta
1957. V pokoj je odšla z delovnega opravila »čisbilec prahu<< 23.
marca.
Ana Lovko iz Dolenjega jezera
j e bila upokojena 20. marca. V
tovarni je delala od 1963. leta.
Pred .upokojitvijo je delala v materialnem s kladišču.
Antonija Puntar iz Unca je odšla v pokoj 1. maja iz delovnih
opravil »krožna žaga<<. V tovarn i
je delala od leta 1964.
Jože Konestabo iz Cerknice je
odšel v pokoj 11. maja. V tovarn[
je delal od leta 1964.
Francka Rožanc iz -Begunj je
bila upoko jena 28. j ulija. Na Brestu je bila zaposlena o d le ta 1964;
nazadnje je dela·la na »čistilcu
prahu<<.
štefan Gašparič iz Cerknice je
bil upokojen 10. julija. V tovarni
je bil zaposlen od leta 1964 kot
»popravlj aČ<<.
Francka tenčur iz Cerknice je
odšla v pokoj 29. septe mbra. Pri
nas je bila zaposlena od leta

neodgovornosti kdaj drugič; tokrat brez komentarja. V lepem
dnevu smo naslednji dan prešli
čez Sedmera jezera in Komarčo
v Bohinj, vsak s svojo zalogo
vtisov in doživetij.
Mnogi so biH na visokogorski
turi prv ič. Tem se je t u ra verjetno najbolj vtisnila v spomin;
morda ·k ot prva in zadnja. Važno
je pač biti na Triglavu.
Bili smo torej na Triglavu. Kot
sto žensk, tristo železarjev in tako naprej. Doživeti goro je dolga
z<>;odba. Zgodba predvsem o veli-

kih alpinistih in njihovih gorah.
Zato je Triglav vreden in zasluži,
da ne hodimo samo čezenj v nase spomnimo prvega pristopa štirif: Bohinjc_ev, 'Pa Jakoba Aljaža,
Joze čopa m Pavle Jesihove, narodnoosvobodilnega boja. Naših
skromnih, klenih ljudi, k i so osvojili in naredili Julijce in še posebej Triglav z njegovo Steno
skozi težka leta za simbol slovenske biti v tem času in prostoru. Tudi za naslednje rodove.

F . Korošec

NEUSPEH . . .
DELOVNA ORGANIZACIJA SLOVENIJALES - TRGOVINA JE V
POtASTITEV SVOJE 30-LETNICE ORGANIZIRALA šPORTNE
IGRE tLANIC SOZD SLOVENIJALES.
Prireditev je bila 30. septembra na Kodeljevem v Ljubljani.
450 tekmovalcev iz šestnajsmh
delovnih organizacij je nastopilo
v šahu in kegljanju (moški in
ženske) ter v malem nogometu.
Na tekmovanju so sodelovali
tudi naši športniki.
REZULTATI:
Mali nogomet: l. Slovenijales
-Trgovina 2. ž ičnica Ribnica, 3.
Oprema Izola, 10. Brest Cerknica
(15 ekip).
Šah - moški: l. TM Slovenj
Gradec, 2. KLI Logatec, 3. Ligno-

1961. Delala je na delovn~h opravilih »Či ščenj e v II. strojni«.
Fa11i Levar iz Rakeka je šla v
pokoj 30. septembra iz de lovnih
opravil »razkladanje stalaž v nanosu ploskovnih elemen tov«. V
tovarni je delala od leta 1956.
Marija šivec iz Selčka je bila
upokojena 11. sep tembra. V pokoj je odšla iz delovnih opravil
» pomočnik pri brizganju laka<< ·
v tovarni je bila zapos.lena od let~
1956.
Sodelavci želijo vsem upokojencem veliko zdravj a, osebne
.sreče in prijetnega 'POČutja pri
prihodnjem delu ·i n življenju.
Delovna sku pnost
TP Cerknica
8. septembr a je odšla iz TOZD
Tovarna pohištva Mar tinjak v
pokoj naša dolgoletna delavka
Ela Rupar iz Mar!'injaka.
V Tovarni pohištva Martinjak
je bila zaposlena od 1. 8. 1956. leta. Delala je na delovnih mestih
v površinski obdelavi. V pokoj je
odšla iz oddelka embalaža - t apeciranje sedežev. Delovni kolektiv se ji zahvaljuje za njeno prizadevno delo.
Kolektiv T OZD
TP Martin jak

šper Bos. Novi, 5. Brest Cerknica
(8 eki-p).
šah - ženske: l. Slovenijales
- Trgovina, 2. KLI Logatec, 3.
BREST Cerknica.
Kegljanje - moški: 1. Alples
železniki (1306 'kegljev), 2. Brest
Cerknica (1222 kegljev), 3. LIK
Kočevje (1201 kegljev) (15 ekip) .
Kegljanje - ženske: l. Sloven~jales - Trgovina (1042 kegljev),
2. Alples ž elezniki (969 kegljev),
3. Savinja Celje (957 ke~ljev), 6.
Brest Cerknica (846 kegljev) (8
ekip).
I zidi kažejo, da se naše ekipe,
z izj emo kegljačev, n iso uvrstile
najbolje. Glavni vzrok temu je
pomanjkanje časa za priprave.
V naših razmerah je najteže
z.bra ti ekipe za tekmovanja v j eseni, ker j e veoina obremenjena
s takšnim ali druga čnim delom
in z obveznostmi. To se je pokazalo tud i na LESARIADI leta
1976, ki je bila prav tako septembra.
Upamo, da bodo zimske in letne
športne igre SOZD Slovenijales
postale tradicionalne.
P. Kovšca

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne
skupnosti Brest Cerknica n. sol. o. Glavni
ln odgovoru! uredn.l.k Božo LEVEC. Ureja
uredniški odbor: Franjo GAGULA, Vojko
HARMEL, Mate JAKOVAC, Božo LEVEC,
Danllo MLINAR, Leopold OBLAK, Janez
OPEKA, Tomaž STROHSACK, Andrej SE·
GA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN, tenf
ZEMLJAK ln VIktor 2NIDARSIC. Foto:
Jože SK.Rl.J. Tiska tele=Uka tiskarna v
Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glas ilo sodi med proizvode iz 7. točke
prvega ods tavka 36. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in s toritev v prometu,
za katere se ne plačuje temeljni davek od
prometa p roizvodov (mnenje sekretariata
za informiranje izvršnega sveta SR Slovenije ~t. 421-ln2 z dne 24. o ktol>ra 1974).

Vozniki na tovarniških prostorih
novih •k ilometrov.

FILMI

v

očitno

mislijo, da je omejitev 10

NOVEMBRU

l. 11. ob 16. uri in ob 19.30- angleški zgodovjnski film QUENTIN
DARWOURTH.
2. 11. ob 19.30 - ameriška drama MANDINGO.
4. 11. ob 19.30 - ameriški pustolovski f ilm DEMON AUTOSTOPA.
S. 11. o b 16. uri in ob 19.30 - ameriška glasbena .k omedija HALLO
DOLLY.
'
6. 11. ob 19.30 - danski erotični film ROMANTIKA V POSTELJI.
9. 11. ob 19.30 - ameriški pustolovski film KRVAVI JASTREBI
ALASKE .
11. 11. ob 19.30 - a meri·šk:a komedi-ja ARTISTI IN MODELI.
12. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriški western M02 IZ VIRGINIJE.
13. 11 . ob 19.30 - amerišk a krimina lka BUMERANG.
16. 11. ob 19.30 - jugoslovanski vojni film HAJKA.
18. 11. ob 19.30 in 19. 11. ob 16. uri - ameriški vojni film FANTJE
IZ TRETJE CETE.
19. 11. ob 19.30 - italijans·k a komedija NENAVADNE PRILOžNOSTI.
20. 11. ob 19.30 - angleška komedija D02IVLJAJI CISTILCA OKEN.
23. 11. ob 19.30 - italij ans'k a komedija ZMEDA V HONG KONGU.
25. 11. ob 19.30 - ameriški akoij ski fi1m UUBEZENSKE IN DRUGE
DOGODIVSCINE.
26. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - francoska kriminalka HARMAGEnON.
27. 11. ob 19.30 - italijanska k:riminalka NASILJE V NEAIPLJU
29. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - Hong Kong karate film: SEDE M VEUCASTNIH BOJEV.
30. 11. ob 16. uri in ob 19.30 u ri - ameriš~i glasb eni fil m VELIKI
VALCEK.

