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Novosti v komerciali
Razmere, v katerih se je znašla naša delovna organizaCIJa,
so zahtevale in še zahtevajo temeljito prenovo in racionalizacijo poslovanja na vseh ravneh. Priče smo različnim prizadevanjem posameznih proizvodnih enot za boljšo organiziranost,
učinkovitost, racionalnost. Cilj vseh je isti: maksimalna izraba
poslovnih sredstev s čim manj vloženega živega dela. Enostavno povedano: z manj delavci večji delovni učinek.
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Tudi področje komercialnih dejavnosti - po novem predlogu trženja - se takšnim prizadevanjem ni moglo izogniti. V
čem je bistvo?
Celoten proizvodni proces priprava, oskrba proizvodnje,
plasma (ostale dejavnosti namenoma izpuščam) - se prič
ne s trenutkom, ko nam znani
kupec naroči izdelek, oziroma, v primeru las tnega programa, ko se odločimo za določen tip izdelka in postavimo
zahtevo za njegovo izdelavo.
Našteti vrstni red osnovnih
dejavnosti je razdeljen v proizvodni ciklus in ciklus plasmaja, ki se zaključi s trenutkom prevzema blagovne protivrednosti (fizične ali materialne).
Vse skupaj je močno poenostavljeno, vendar bo dovolj za razumevcmje ukrepov
reorganizacije tržnih dejavnosti.
Brest je že celo vrsto let s
svojo dejavnostjo in proizvodi prisoten praktično po celem svetu. To istočasno pomeni, da našo učinkovitost neprestano preverjamo s konkurenti iz vsega sveta. Pomeni

pa tudi, da so tako imenovane posebnosti jugoslovanske
družbe izključno naša stvar.
Trg nam torej priznava samo
tisti del stroškov, katere ima
katerikoli proizvajalec kjerkoli na svetu. To pomeni, da je
nematerialni del stroška proizvoda, v katerem so zajeti vsi
delavci, :ki pripomorejo k temu, da dobi kupec izdelek,
močno odvisen od števila delavcev v tej verigi. Precej čle
nov te verige tvori tudi prodajna služba.
Večkratna podrobna analiza dosedanje organiziranosti
je pokazala, rda je obseg števila zaposlenih v nasprotnem
razmerju z doseženimi rezultati. Dokaj viden je .r azkorak
med izvozom in domačo prodajo, med lastno prodajno
mrežo in ostalo trgovino, v
nabavnem segmentu med nabavo na domačem trgu in uvo·
zorn. Opazno je izstopila neenakomernost
obremenitve
posameznih služb in refera1ov.
Na področju domače prodaje
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je očitna hierarhičnost in želja po uravnavi osebnih dohodkov z odpiranjem novih
delovnih mest z donečimi nazivi. Predvsem pa je bilo zelo
opazno, da .p oslovni učinek ni
bil osnovno vodilo vsakega delovnega mesta. Neučinkovitost
n a posameznih delovnih mestih se j e hotela kompenzirati
z uvajanjem novih de lavcev.
žal je ugotovitev, da to ni pripomoglo k boljšemu rezultatu,
statistično podprta. Slika je
precej .p odobna sliki učinko
vitosti ·družbe kot celote. Inflaciji normativov sledi inflacija negativnih rezultatov in
tako naprej v nedogled.
Predvidena
organiziranost
temeljne organizacije Trženje
je delno podrejena normativnim zahtevam družbe, vendar
ima bistveno drugo fizionomijo. Osnovno izhodišče je v avtonomiji delovnih mest, ki se
med seboj povezujejo v celoto
i:aključno funkcionalno. S takšnim načinom prevzame posamezni delavec tudi polno odgovornost za kakovost in obseg samostojno opravljenega
dela. Drugo izhodišče je bila
enakomerna izraba osemurnega delavnika in, kot najbolj
pomemben element, ekonomski učinek. Izrazimo ga z najmanjšim mogočim stroškom,
da dosežemo največji mogoči
dohodek. To pa zahteva zgostitev . delovnih nalog in opravil po posameznih delovnih
mestih. V novi obliki zajema
temeljna organizacija Trženje
vso komercialno dejavnost oskrbo, plasma, tržno evidenco, sekundarno oblikovanjr ,
propagando, lansiranje.
Shematski prikaz TEMELJNE ORGANIZACIJE TRžENJE je naslednji:

1. OSKRBA
a) DOMACI TRG
b)

uvoz

c) KOOPERACIJA
2. PLASMA
a) DOMACI TRG
b) IZVOZ
c) MALOPRODAJA
č) STORITVE

3.

SPREMLJ~JE

a) OBLIKOVANJE
b) INFORMATIKA
c) LANSIRANJE
Razlika v dosedanji organiziranosti je očitna na področ
ju OSKRBE, kjer je uvedena
služba kooperacije, v .k ateri je
tudi dejavnost inženiringa, če
prav je to v končni obliki
plasma proizvodov. Navedeno
službo ocenjujem za kakovostni element in novost ki
bo morala omogočiti najhitrejše povečanje obsega proizvodnje delovne organizacije. Kadri v tej službi bodo morali
imeti proizvodne izkušnje in
obvladovati strokovno delo do
potankosti.
Osrednji segment je služba
PLASMAJA. Novost je povezava plasmaja na domačem trgu z izvoz9m, s tem pa je poudarjena dohodkovna odgovornost službe. Slogan službe
je: cilj ni proizvodnja, temveč
dohodek. Usklajevanje odnosa
domači trg- izvoz j e spušče
na na operativno raven. Služba se .ukvarja izključno z plasmajem. Pri tem se poslužuje
v horizontalni povezavi tistih
dejavnosti izven službe, ki ji
to omogočajo.
·
SPREMLJANJE opravlja vse
tiste funkcije, ki so potrebne
zato, da so globalne odločitve
podprte z ustrezn1mi informacijami, ·statistiko. Nadzo.r nad
proizvodnimi zmogljivostmi in
skrb za njihovo zapolnitev je
ena osnovnih nalog. Sekundarno o bli!kovanje je predvsem element za hiter odgovor
gibanjem trga oziroma potrebam službe plasmaja in oskrbe ..
Tako je v grobem predvidena pri11odnja organiziranost
sLužbe. Podrobno navajanje
oziroma razčlenjevanje posameznih služb ci namen tega
članka. Normalno je, da se pri
taki predstavitvi postavi vprašanje, kaj in koliko je to bolj·
še ali učinkovitejše od dosedanjega načina organiziranosti?
Odgovor ni enostaven. Res
je, da se obseg števila zaposlenih v dosedanji dejavnosti trženja zma-n jša za dobrih 20
odstotkov.
Res je tudi, da ima vsako
vodilno oziroma vodstveno me-

sto še neposredno operativno
delo v svoji dejavnosti. To sta
vsebinsko dva nova elementa.
Res pa je tudi, da je odgovor
na gornje vprašanje predvsem
v tem, koliko osebne zavzeto(nadalje vanje na 2. strani)
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Kaj želimo in

priča ku jemo?

Ustrezna ureditev proizvodnega procesa, v katerem bo moproizvodnjo hitro prilagajati danim tržnim zahtevam, je
ob iskanju poti iz krize eden bistvenih pogojev za izboljšanje
obstoječega stanja in poslovanja TOZD Pohištvo. Pri tem je
treba poudariti predvsem dvoje: hitrost pretoka surovin materialov, polizdelkov in izdelkov za dosego čimkrajšega proizvodnega ciklusa na eni strani in čim manjših zalog surovin
in polizdelkov na drugi strani.
goče

lave. · Taka organiziranost zahteva kadrovsko izpopolnitev
omenjenih proizvodnih oddelkov s 35 strokovnimi delavci,
- z iskanjem kakovostne
notramje ali zunanje kooperacije, predvsem na področju
izdelave zahteVillih sestavnih
delov, za katere .sami nimamo
pogojev, tako s stališča opremljenosti, .kot glede usposobljenosti kadrov, ne nazadnje pa
tudi z doseganjem boljših
ekonomskih učinkov,
- letna količina predelanega masivnega lesa se bo na ta
nacm povečala s približno
3500 mJ na 4SOO mJ, ob upoštevanju minimalnih zalog zaradi vezave obratnih sredstev,
- z uvedbo optimalnega
krojenj.a plošč (ivernih in drugih) s pomočjo računalnika.
Letos smo povečali iz}coristek
le-teh za 2 odstotka, kar ~na
ša po sedanji porabi okrog
7000 mJ na leto, neposredni
prihranek 140 mJ na leto ali
preračunano na aktualne
cene - 42 milijonov din,
- z .uvedbo ugotavljanja in
obravnavanja
ekonomskih
učinkov na •ravni tehnološko
zaključenih segmentov proizvodnega procesa (oddelkov), ki
so se glede na tehnologijo spo-·
sobni samostojno dopolnjevati in reproducirati, za dosego
optimalne izkoriščeno sti,
- povečan fizični obseg proizvodnje temelji tudi na povečani izkoriščenosti delovnega
časa. V DO Brest in Tozdu
Pohištvo je bil le ta 1987 sprejet pravilnik o delitvi sredstev
za osebne dohodke, ki je bil
dopolnjen v začetku leta 1988.
V njem so opredeljeni ukrepi, stimulacije in destimulacije v zvezi s spoštovanjem delovne discipline, ki jo je treba

Zastarel tehnološki koncept seg proizvodnje v primerjavi
in izr.abljena oprema ne more- z doseženim obsegom proizta več dajati racionalne, opti- vodnj·e v letu 1987 za 12 odmalne produkcije in želenega stotkov, oziroma izraženo v
prožnega prilagajanja trgu. Se- norma urah na zaposlenega v
danji tehnološko-tehnični po- letu 1988, bi v primerjavi z
goji omogočajo proizvodnjo letom 1987 produktivnost naploskovnega pohištva z masiv- rasla z indeksom 126.
Te naloge bomo dosegli z
nimi dodatki predvsem v velikih serijah pri togi, več kot aktivnostmi, ki potekajo že od
1S let stari tehnološki opremi, začetka leta 1988, in s prihoki je v veliki meri že odpisa- dom novega vodstva temeljne
organizacije, ki si je zadala
na in tehnološko zastarela.
Linijska tehnološka ureditev nasledrnje naloge:
l. Povečanje obsega proizomogoča optimalno proizvajanje velikih serij tipiziranih vodnje in s tem povečan pretok materiala. To bomo doproizvodov.
Zares pa se velikoserijski segli z boljšo izkoriščenostjo
tip proizvodnje pojavlja le ob- obstoječe tehnološke opreme.
Cilj je stopnja izkoriščenosti
časno, v glavnem je proizvodnja maloserijska z velikim šrte- v povprečju od 65 do 7S odvilom netipiziranih sestavnih stotkov, kar pogojuje boljšo
organizacijo, natančnejše naelementov.
V skladu s programskimi iz- ČPtovanje in računalniško podprto krmiljenje 'Proizvodnje,
hodišči po principu parcializacije obstoječe toge velikose- ter seveda pravočasno servirijske proizvodnje na več siranje proizvodnje z repromanjših fleksibilnih ;p roizvod- materiali ustrezne ;kakovosti.
2. Ker v sklopu temeljne ornih sistemov s ciljem obvlani
zadovoljivih
dovanja proizvodnje malose- ganizacije
zmogljivosti
za
predelavo
lesa
rijskega kosoVillega masivnega
in ploskovnega pohištva, po- v masivne elemente, ki se upohištvenih front, lamelnega labljajo kot dodatek ali bistparketa in intarzij z visokoka- veni sestavni del elementov
kovostno površinsko obdelavo, proizvodrnega programa, delež
bo aktivnost temeljne organi- , teh elementov pa je čedalje
zacije usmerjena v kakovostno večji, bomo problem rešili:
- s 'Povečanjem obsega propripravo za to proizvodnjo tako na tehnološko-tehničnem izvodnje in predelave elementov iz masivnega lesa glede na
kot kadrovskem področju.
V načrtu za leto 1988 je zmogljivosti temeljne organipredviden povečan fizični ob- zacije - z uvajanjem tretje
izmene ob ustreznem dopolnjevanju kakovostnega proiz- poveča-ti,
vodnega kadra znotraj temelj- v okviru ukrepov za boljNOVOSTI V KOMERCIAL!
ne organizacije in delovne or- še izkoriščanje delovnega časa
ganizacije predvsem s področ je zastavljen cilj zmanj šati de(nadaljevanje s l. strani).
ja strojne obdelave masivnih
sti za učinkovito delo bo v elementov in površinske obde- lež izgubljenih ur zaradi bolniške odsotnosti z dela za najvsakem delavcu. Predvsem bo
morala prevladati zavest, da
delavec v TRžENJU mora
opraviti svoje delo •. saj je v
nasprotnem primeru odveč.
Zavedati se mora, da delavec
v neposredni proizvodnji zahteva vsak dan določeno količino dela, ki mu jo mora preskrbeti in to tako, da z dohodkom iz njega omogoči življenje obema.
Zavedam se, da bo odpiranje novih d ejavnosti in neposredna operativa postavila
pre d preizkušnjo podrobnejšo
shemo. V sebins.ki koncept dohodek, p a bo v vsakem primeru .osfal nespremenjen.
Na koncu moram omeniti še
koncept naziva in vrednotenja
posameznih delovnih mest. Z
novim pristopom se je zmanjšalo število nazivov delovnih
mest. Uporabljajo se splošna
imena ter v okviru naziva grupe od l. do S. S tem je omogo čeno, da lahko delavci prevzamejo različna dela, in da
se omogoči napredovanje oziroma vstop na posamezno delovno mesto.
A. Markovčič Preurejanje depoja pred montažo v Tozdu Pohištvo.

žaga v Tozdu Jelka obratuje v dveh izmenah.
manj 13 odstotkov v primerjavi z letom 1981, stimulacije
za stalno prisotnost na delu
pa so opredeljene v zgoraj
omenjenem pravilniku,
- za doseganje boljših delovnih učinkov tako v proizvodnji kot v dejavnostih, ki
servisirajo proizvodnjo, smo
uvedli program usposabljanja
delavcev v neposredni proizvodnji kot sistem internega
usposabljanja na ravni temeljne organizacije za vsa najpomembnejša delovna opravila
v proizvodnji s ciljem obvladovanja čimveč del. Uveden je
tudi sistem stimulacije delavcev k takšni obliki izob-raževanja.
Vzporedno poteka tudi ·Sistem rednega izobraževanja, v
katerega je vključeno 10 delavcev iz proizvodnje.
Problemu izobraževanja delavcev bomo v prihodnje posvetili mnogo več pozornosti,
saj je podatek o številčnem
stanju delavcev v proizvodnem
procesu s skrajšanim izobraževalnim programom (II. PK)
zaskrbljujoč; od leta 198S do
leta 1987 se je število kvalificiranih delavcev zmanjšalo za
12 odstotkov 111a račun poveča
nja .nekvalificiranih. Zaradi tega ugotavljamo močan padec
strokovnosti, predvsem neposredno zaposlenih v proizvodnji, kar je posledica večletne

visokoserijske proizvodnje, ki
pogojuje o~ke profile specializacije,
- ukrep na področju zmanjševanja števila režijskih delavcev. Po podatkih, ki kažejo
številčno gibanje delovne sile
v neposredni proizvodnji glede na število režijskih delavcev v temeljni organizaciji v
preteklih treh letih, ugotavljamo, da se število delavcev v
neposredni proizvodnji stalno
zmanjšuje, povečuje pa se
delež režijskih delavcev, ki
predstavlja na začetku leta
1987 že 42,7 odstotka od s kupnega števila zaposlenih v temeljni organizaciji. V pripravi
je predlog reorganizacije služb
v temeljni organizaciji, s katerim se bo zmarnjšal delež režijskih delavcev in povečal delež delavcev v neposredni proizvodrnji.
UKREPI NA PODROčJU
ZMANJšANJA DELEžA
POPRAVIL IN IZMETA TER
IZBOLJšANJA KAKOVOSTI
Stanje strojne opreme in
stopnja strokovne usposobljenosti zaposlenih se odraža tudi v deležu popravil, ki se giblje predvsem v strojnih oddelkih v mej.ah med S in 8 odsto1!ki dejansko doseženega izdelavnega časa. Delež popravil
je treba zmanjšati s preventivnin1i ukrepi s področj a:
l. reorganizacije službe za
kontrolo kakovosti v smislu
hitre in strokovne prevzemne
kontrole vhodnih materialov,
pravočasnega
odkrivanja in
odstranjevanj a nekakovostnega dela v posameznih tehnoloških fazah z aktiviranjem sistema avtokontrole,
2. učinkovitejšega
sistema
nagrajevanja za kakovost in s
sankcioniranjem nekakovostnega dela,
3. s.poštovanja p redpisanih
tehnoloških postopkov,
4. povečanja strokovnosti zaposlenih.
Organiziranje plansko pre·
ventivnega vzdrževanja delovnih sredstev, povezanega v informacijski sistem vzdrževanja.
S to nalogo bomo zasledo·
vali naslednje cilje:
- urejena dokumentacija
V2ldrževanja,
- definirana tehnologija
vrorževanja,
- natančnejše dokumentacijske in organizacijske poti
s stališča evidence in analize izvršenih popravil, kot
(nadalj evanje na 3. straati)
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Skonference ZK Slovenije
V Ljubljani je 22. in 23. aprila potekala konferenca ZK Slo·
venije. To je nova oblika delovanja Zveze komunistov, ki je
bila opredeljena na X. kongresu ZKS in je najvišji organ oziroma oblika delovanja zveze komunistov med kongresoma.
Njen namen je bil predvsem oceniti, kako izvajamo kongresne
usmeritve in operacionalizirati naloge komunistov do kongresa.
Iz naše občine smo se konference udeležili trije delegati in še
delegat za zvezno konferenco.
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Konferenca je potekala v oziroma učinkovitosti ekcnomizredno demokratičnem in skega sistema. Za naš gosposproščenem vzdušju, bilo je
darski sistem pa že dalj časa,
tudi precej »kresanja« mnenj. še posebej pa v obravnavanem
Delo je potekalo - poleg ple- obdobju, ugotavljamo, da ni
narnih sej - v 3 skupinah. V dovolj učinkovit.
skupinah je bilo malo razprav
Prav gotovo je najbolj peprofesionalnih politikov in reč problem nenehnega sprečlanov partijskih forumov. Naminjanja pogojev gospodarjesploh pa je bilo razprav izred- nja. Tako se gospodarstvo ne
no veliko, predvsem delegatov more v zadostni meri posvekonference, vendar ne 'tako- titi odpravlJanju svojih lastnih
imenovanih »uradnih - na li- slabosti, ker bi z vloženim
niji«, pač pa so bile povedane trudom za dvig storilnosti za
preprosto, o problemih, ki en odstotek zamudili prilož»Žulijo« posamezno okolje. z nost za dvig- cen za deset in
nakazanimi rešitvami. Politič večkrat večji učinek; s tezr
nih parol takorekoč ni bilo bi bila organizacija praktično
za vedno potisnjena v neenak
slišati.
Scena konference je bila v položaj do }(onkurentov. Istomodernem slogu in skromna, časno v.emo, da se s takšnim
primerna današnjemu času in iskanjem izhoda iz težkega gorazmeram. Govora je bilo tudi spodarskega položaja ukvaro temah, ki so bile še do pred jajo predvsem kreativni strokrakim »nedopustne« za zve- kovni in vodilni delavci, namezo komunistov (npr. odnos sto da bi bili angažirani na
manjšine in večine v ZK). Med iskanju drugačnih dolgodelegati je bilo sorazmerno do- ročno uspešnih inovacij. In
sti inteligence (univerzitetni nenazadnje nam tako hitro in
profesorji, znanstveniki ...), ki bistveno spreminjanje pogose je aktivno vključila v delo . jev gospodarjenja za gospokonference. Veliko podporo za darske subjekte, s katerimi ni
izvajano politiko je dobilo slo- moč delati kot v laboratoriju
vensko (partijsko) vodstvo, še z epruvetami, pomeni velikoposebej pa predsednik Milan krat tudi napačne poslovne od·
Kučan. Menim, da so teze za
ločitve in nemoč pri selekciokonferenco, referat predsedni- niranju dobrih im slabih orka in zaključki dobra platfor- gani~acij.
Naslednji problem je ta, da
ma za zvezno konferenco ZKJ.
Sam sem na konferenci spre- omenjeno eksperimentiranje
govoril o »državni« ·r egulativi izhaja iz oblastniške želje za
in pogojih izvoza. Izhaj-al sem krepitev etatističnega in ceniz teze, da je tako družbeno- tralističnega vodenja gospodarpolitična samos·t ojnost kot tustva . ter nepripravljenosti za
di uspešnost političnega delo- dejansko (in ne samo besedvanja odvisna v prvi vrsti od no) uvajanje tržnega sistema
gospodarske trdnosti družbe gospodarjenja oziroma iz ne·
priznavam.ja delovanja tržnih
zakonitosti. Empirično lahko
KAJ žELIMO
ugotovimo, da po letu 1965
IN PRičAKUJEMO ?
»država« še nikoli ni imela toliko
pooblastil kot ravno se(nadaljevanje z 2. s trani)
daj,
istočasno pa tudi gospoosnove za načr tovanje predarstvo ni bilo še nikoli v taventivnega vzdrževanja,
ko nezavidljivem položaju kot
- natančnej še zajemanje
je ravno sedaj.
stroškov vzdrževanja,
Ce pogledamo samo področ
- optimiziranje zalog rezervje zunanjetrgovinskega poslonih delov,
- sistem
nagrajevanja, ki vanja, lahko ugotovimo, da
spodb ija kakovost vzdrže- nam precenjenost dinarja navanja strojev ~n naprav sproti tujim valutam, torej po(preventivno in kurativna). litika nerealnega tečaja, že
dalj časa povz roča izredne
AKTIVNOSTI NA PODROčJU motnje. Istočasno postavlja
. INOVATIVNE DEJAVNOSTI
cele panoge v dohodkovno zeLe-te se odražajo v vzpod- lo slab oziroma labilen polobujanju te dejavnosti med vse- žaj, saj občasne s timulacije ne
mi zaposlenimi, kar urej a .p ra- kompe!1Zirajo nerealnega tevilnik o ustvarjalnosti pri de- čaja. Se posebej je to izrazito
lu. Februarja je stekla v te- v zdajšnjih pogojih, ko tečaj
meljni
organizaCIJI
akcija zaostaja za domačimi inflator»Predlagaj nekaj ,kori~S tnega«, nimi gibanji. S tem so izrazito
v kateri imajo delavci mož- aktivni izvozniki še ,posebej v
nost, da predlagajo svoje ide- podrejenem položaju, saj se
je, s ka·t erimi lahko prispeva- na ta način neupravičeno in
jo k izboljšanju stanja. Po iz- prisilno odvzema dohodek.
kušnjah v drugih organizaci- Tako je tudi ceLa lesnopredejah lesne s troke se v to akcijo loval:na indus-trija predvsem
aktivno vključi okrog 10 od- po tej »zaslugi« zabredla v
stotkov zaposlenih.
težave. Ker pa predstavlja v
M. Strohsack gospodarstvu naše občine de-

lež lesne industrije kar 40 od·
stotkov, je v bistvu v velikih
težavah celotna družbenopolitična skupnost, saj se težave
gospodarstva odražajo tudi v
neustreznem financiranju družbenih dejavnosti.
To pomeni tudi v prihodnjem obdobju zaostanek v razvitosti tega območja na vseh
področjih, kljub nekaterim naravnim komparativnim prednostim (les).
Tudi področje financiranja
gozdarstva ni ustrezno rešeno.
Vse breme enostavne in razširjene reprodukcije :praktično
skoraj edinega IIlaravnega bogastva si delita go:z;darstvo in
lesna oziroma pohištvena industrija, česar pa svetovni trg
ne priznava. Vemo .pa, da na
umiranje gozdov vpliva več
dejavnikov oziroma onesnaževalcev okolja in da gozd
opravlja več splošno koristnih
funkcij. Zato je nujno, da tudi
to breme pravilno porazdelimo · in na ta način pridemo do
ustreznega vrednotenja posameznih produkcijskih tvorcev,
kar je šele prvi korak k tržni
ekonomiji.
Vsa navedena dejstva in
stagnacija standarda pretežnega dela prebivalstva, posebej
če se primerjamo z razvitim
svetom, nam dokazujejo, da
birokratsko centralistično vodenje gospodarstva in krepitev
državne oblasti in odločanja
lahko ·p ripelje do odmiranja
združenega dela.
Za rešitev takšnega stanja
je potrebno v prvi vrsti poenostaviti predpise in jih narediti razumljivejše. Dopt<ščati
morajo samoupravo in s tem
elan posameznih federalnih
enot in organizacij. Poleg tega predlagam, da začnemo tudi· z akcijo deprofesionalizacije političnih funkcij v vseh
okoljih in na vseh ravneh in
da tudi ta področja oziroma
dejavnosti postavimo v večjo
odvisnost glede na ustvarjeno
akumulacij o.

S

časom

naprej -

Delo na avtomatskem šivalnem stroju v Tozdu Tapetništvo.
Zavzel sem se za uvajanje
tržnosti na vseh področjih iJn apeliral na partijsko in državno vodstvo za
učinkovitejše .usmerjanje razvoja in doslednejše izvajanje
sprejetih usmeritev.
Na koncu naj poudarim, da
to ni uradni zapis o vsebini
načela

razprav in zaključkov na kon·
ferenci, katere ste in boste
lal1ko prebrali te dni v <Sredstvih obveščanja, .pač pa pogled na konferenco z mojega
·z ornega kota -:- pogled udeleženca konference.
M. Siraj

V Zagrebu: sejem Ambienta
. Zagrebški vele;;ejem,, v svetu. znana jesenska organizacija z dolgo
m uspe~no tradicijo, Je letošnJo leto obogatila svoj razstavni prostor s s~ eno samostojno specializirano prireditvijo na področju
lesne industrije.
V Zagrebu je bil od 5. do 9. aprila 15. mednarodni sejem pohištva z imenom Ambienta. Razstavljeni so bili tudi izdelki sprem·
ljajoče industrije in notranje ureditve prostora.
Razstwni program prireditve - nagrajenih tin komercialno us·
je obsega širok spekter pohištvepešnih proizvodov;
nih izdelkov in spremljajoče in- - ambienta-Ino p.ostav.l jenih eksdustrije za proizvodnjo pohištva
ponatov kjerkoli je to mogo- od reprodukcijskega materiala
če .
in okovja do zaščitnih sredstev
Glede
na to, da je Jugoslavija
za površinSiko obdelavo. Prav
slednje pomeni novo vsebino v pomemben .i.zv_o2lllik pohištva,
obenem pa tudi uvozn~k repropredst;wlj~ju lesne indu~>trije
na Zagrebškem velesejmu. Kot mateniallov in opreme za proizvadopo1nil.na vsebina so na sejmu janje pohištva, je bi:la Ambienta
našli svoj prostor tudi izdelki za ugodna pr.iiož.nost za srečanje
notranjo ureditev stal!lovanjS!kih domačih in tujih paTtnerjev že
v samem ,reprodukciJskem cikluprostorov lin stavbno pohištvo.
Pri realizaciji ,k oncepta prire- su te gospodars1k e veje.
Brest je bH sicer na sejmu neditve je glede na razsta(\(11eno pohištvo, ki je oolo osnovni in naj- k~ko i2lključen iz uradnega sejeiilSkega prostora, saj je paJV:ivečji dell S/kupne vsebiaJ.e te !p!I"ireditve, or.ganiza.tor že v pripravi ljon, kjer imamo svojo prodajalrazstave poSIVebl vso pozornost no in ~a2lstaV!Di prostor, lizven sejpredvsem temu, da na1 bo to raz- mi.šča, v prihodnje pa ga bodo
s-premeni:li v pohištveno blagovstava:
- novih izdelkov, ki so namenje- no hišo.
ni taiko domačemu kot tujemu
V času sejma je b.i:l naš pavitrgu;
ljon precej ob~skan ta!ko s •s trani
- novih proizvodnih dosežkov v poslovnih pwtnerjev kot drugih
kakovos ti, tehnologiji in d.i.zad- obiskovalcev, ne glede na to, da
nu·
je postavljen pred vhodom na
- uv~ljavljenih izvoznih izdel- sejmišče.
kov;
V. Lavrič

pohištvo iz ivernih

plošč
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Spremembe in dopolnitve pravilnika
o delitvi sredstev za osebne dohodke
Delavski svet delovne organizacije je obravnaval predlog
sprememb in dopolnitev pravilnika o delitvi sredstev za
osebne dohodke, hkrati pa je
temeljnim organizacijam posredoval pobudo, da predlog
obravnavajo in sprejmejo v
enotnem besedilu.
- 28. člen določa, da se delavcem, ki pri svoJem delu
znatno odstopajo od normalne
delovne uspesnosti, iz usteZIIlil1
meril lahko .korigira osebni
dohodek z ocenitvijo v razponu od + 30 do - 30 odstotkov. Zadnji odstavek tega čle
na pa določa, da je pozitivno
lahko ocenjenih največ do 20
odstotkov delavcev v vsaki
enoti. Ker 31. člen določa, da
se v primeru, če temeljna organizacija ne zagotovi !OO-odstotne povprečne individualne
uspešnosti, za presežena indi·
vidualno uspešnost zniža vrednost K.ED.
Zaradi tega omejitev pri številu pozitivno ocenjenih delavcev ni potrebna in se lahko
3. odstavek 28. člena črta.
- Da bi vzpodbudili boljše
rezultate gospodarjenja, se v
pravilniku dodatno stimulira
tiste temelj:ne organizacije, ki
bodo presegale z načrtom
predvidene rezultate.
Vsaka temeljna organizacija
mesečno izloči oziroma evidenčne vodi 10 odstotkov mase sredstev za oseb:ne dohodke, za posebno poslovno uspešnost. Uspešnost temeljne organizacije pa se ugotavlja po
vsakem periodičnem obračunu
oziroma zaključnem računu.
Temeljna organizacija ima
pravico izplačati tako izločena
sredstva, če je v zadnjem tromesečju obračunskega obdobja us trezno presegla dinamiko
načrtovarnih rrezultatov (dohodek, čisti dohodek).
Presežek mora biti najmanj
tolikšen, da pokrije izločena
maso sredstev s pripadajočimi
obrestmi. V Tozdu Prodaja in
DS SD se lahko izloči oziroma
evidenčne
vodi 1O-odstotna
masa · sredstev enako kot v
proizvodnih temeljnih organi-

Naše temeljne organizacije v

zac1jah, s tem, da se višina za
obračun oziroma izplačilo določa na osnovi ponderacije iz.
plačanih odstotkov ob upoštevanju števila delavcev.
Ker se izplačuje posebna poslovna uspešnost samo vsake
3 mesece in bi bila zaradi inflacije vrednost zmanjšana, se
obračunajo tudi obresti, po
obrestni meri, ki velja za enomesečno vezavo hranilnih vlog
občanov pri Ljubljanski banki. Posebna poslovna uspešnost se deli delavcem, ki so s
svojim delom največ prispevali k preseženim rezultatom.
Iz naslova posebne poslovne
uspešnosti lahko dobi delavec
za vsak mesec do 30 odstotkov
mesečne akontacije osebnega
dohodka.
Tako lahko dobijo uspešni
delavci za vsako tromesečje
do 90 odstotkov mesečne akontacije osebnega dohodka.
Prispevke delavcev ocenjujejo: direktor temeljne organizacije - vse delavce temeljne organizacije; pomočniki
glavnega direktorja in vodja
SD - vse delavce SD; glavni
direktor - vse direktorje temeljnih organizacij, vodje SD,
pomočnike glavnega direktorja in namestnika glavnega direktorja.
- Temeljne organizacije so
predlagale, da je potrebno v
pravilniku razrešiti tudi probleme, ki nastajajo ob prerazporeditvi
delavcev
zaradi
zmanjšarnih psihofizičnih sposobnosti na manj zahtevna in
s tem manj ovrednotena dela.
V pravilniku je predlagana
n aslednja rešitev:
·Delavcem, ki so na Brestu
zaposleni več kot 15 let in
imajo manj .kot 7 let do polne
pokojninske dobe (moški 40
le t, ženske 35 let) in so zaradi
zmanjšane psihofizične sposobnosti r~orejeni v tem ča
su na manj zahtevna in s tem
manj ovrednotena dela, se osnovna vrednost KED ne spremeni. Učinkovitost dela delavca pa se ugotavlja glede na

Pod~krajniku.

uspešnost opravljanja del na
novih delih in nalogah. Upravičenost do te vrste nadomestila ugotovi svet za kadrovske zadeve ob prepazpored.itvi
delavca na nova dela.
Izjemoma lahko delavski
svet prizna razliko med oceno
del na .p rejšnjih delih in opravilih in oceno del I.la delih po
prerazporeditvi, če je bil delavec razporejen na nova dela
in naloge zaradi nesreče pri
delu ali poklicne bolez.ni. Delavec mora delavskemu svetu
predložiti na svoje stroške pridobljeno !pOtrdilo specialista
medicine dela, iz katerega je
razvidno, da je prerazporeditev potrebna zaradi nesreče

Tozd Strojegradnja -

delo na stražnici.

pri delu ali poklicne bolezni.
Tako nadomestilo lahko delavski svet odobri le delavcu,
ki ima najmanj 15 let delovne
dobe na Brestu.

Df~lavec, ki predloži potrdilo iz drugega odstav.k a tega
člena, lahko zahteva povračilo
plačanega računa za pridobljeno potrdilo.
J. Opeka

Iz drugih lesarskih kolektivov
INLES Ribnica že vrsto let letih. Na vseh področjih po- parterja je delo glavnega vzdrkonstruira vratllla krila v slovanja pričakujejo omejitve, ževalca. Prihranki pri sami izdelavi so bili opreko 1,5 starre
sendvič izvedbi. Le-ta se sesto- · splošna usmeritev pa je, da se
ji iz satovja, okvirne sredice, mora poraba povečati 10 od- milijarde.
pokrivne plošče (ultrales) in stotkov počasneje od rasti
JELOVICA ima v Srbiji kar
pokrivnega furnirja. Okvir dohodka. To pomeni po eni
pet
poslovalnic i<n ena izmed
sredice, ki ol;>daja s atovje, je strani, da bodo morali donjih
je tudi v ValjeViU. že 11.
z ultralesom zlepljen v trdno segati precej višji dohodek kot
leto teče od njene registracije.
lani
za
realno
enake
osebne
konstrukcijo. Polnilo je notraSvojo prodajno mrežo je raznji del vratnega .krila, obdan dohodke, po drugi strani pa,
predla
po .zahodnem delu osredz okvirjem sredice in ultrales da bo imelo prebivalstvo relanje Srbije. Poslovalnica Valjetivno
maDJ.j
denarrja
iiil
se
bo
ploščo . Kot po.la:J.ilo se uporabvo ustvari okrog 5 odstotkov
lja satovje iz papirja, iverna kupna moč zmanjšala.
celotne :realizacije ia::J. spada v II.
plošča ali iverokal. Ultrales
V LESNI iz Slovenj Gradca kategorijo. Lani je ta poslovaldaje vratnemu krilu stabilnica ustvarila preko milijarnost, saj je zlepljen z okvir- je v drugem polletju začela s
de din realizacije, od tega propraktičnim
\POukom
v
adaptijem sredice in stavojem oz.
dajo individualnim kupcem
polnilom. Pokrivni sloj je zu- rani delavnici v Novi opremi
kar 63 odstotkov. S tako
nanji vidni del vratnega krila, prva generacija učencev dislostrukturo prodaje je i~redno
ciranega
oddelka
lesarske
šoobičajno je to furnir. Vlepek
težko doseči plan prodaje. Poje masivna letev, prilepljena le. Praktični ~pouk je potekal
slovalnica
Valjevo namreč nipo dolžini na rob vratnega v treh ciklusih po teden dni.
kakor ID.e more ponovno priPrvi
ciklus
je
bil
od
7.
do
11.
krila, tako da je prekrit z
marca. Pouk je potekal v sku- dobiti .poslov z gradbeniki in
ultralesom in furnirjem.
pinah po 11 oz. 12 učencev, ustvariti zadovoljiv obseg pro·
MEBLO si je za leto 1988 dve skupini sta delali dopol- daje gradbeni operativi.
postavilo dva glavna cilja: do- dan in ena popoldan.
seganje 10 odstotne akmmulaGARANT iz Polzele priznava
ALPLES j e za leto 1988 placije od celotne realizacije ter
svojim modelarjem, ki so v
niral izvoz v višini 4,4 mio S
izenačitev povprečnih osebnih
kar pomeni 14 odstotno sodelovanju z vodstvom tehdohodkov z republiškimi. Ta
rast glede na lansko realiza- ničnega sektorja v preteklem
dva cilja sta precej visoko pocijo. Letos prvič nameravajo letu pripravili veliko vzorčnih
s tavljena, posebej še, ke r prinameniti za izvoz več tkot po- modelov pohištva, zaslužen dečakujejo
v letošnjem letu
lovico proizvodnih kapacitet. lež pri doseganju dobrih poslabše možnosti poslovanja,
Razmerje 53 odstotkov proti slovnih rezultatov. Skrbeli bokot so jih imeli v preteklih
47 odstotkom, izvoz - domači do, da se bodo mladi tudi v
trg, ki velja za 1. tromesečj e, prihodnje odločali za proiznaj bi zadržali tudi v drugem . vodne poklice in da bodo spoKnjižne police za ZDA bodo sobni teorijo prenesti v prakše naprej predstavljale prib- so. Kajti ob še talro dobrih
ližno polovico izvoza. Po .t reh strojih so še vedno pomembletih bodo ponovno poleg ne spretne roke, dobre priprastandardnih in knjižnih polic
ve, red, prizadevno delo in še
z okroglino za f~rmo SK izdelovali tudi bukove knjižne po- bi lahko naštevali.
lice.
LIP Konjice je septembra
NOVOLES - TOZD ž AGA 1986 imenoval delovno skupije v decimirnici zamenjal sta- no za pripravo programa prore valjčne transporterje za izvodnje oken z izolirano zadeske z gnanim transporter- steklitvijo (t. i. termopan stekjem. Novi transporter se odlo). Po ugotovitvi tržnih .p olično obnese, saj odpadejo vse
gojev
in obsega programa je
slabe strani valj čnega transbilo
ugotovljeno,
da je s proparterja kot so poškodbe zidovja, vhodnih dvi~nih vrat, izvodnjo treba začeti čim prej,
ker zahtevam kupcev sicer ne
viličarjev in tudi poškodbe
delavcev, ki so prej morali >>na bo več moč v celoti ugoditi.
roke« potiskati zložaje desk.
Zaradi opustitve proizvodnje
klasičnih
oken je bil za novo
Transporter j e bil izdelan
na žagi. S ama zamisel in teh- proizvodnjo izbran Tozd Stavbnična izvedba izdelave · trans- no pohištvo Oplotnica.

s
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Kam s steklenicami?
V naši občini smo s tem
šele na začetku. Na osnovnih
šolah sicer potekajo akcije za
zbiranje starega papirja, medtem ko za zbiranje drugih odpadnih surovin, na primer v
go51podinjstvih, ni bilo doslej
še nič storjenega. Vse odpadke so ·v ozili na odlagališče smetišče
in jih tam brez
zbir anja ali sortira.nja uniče
vali.
Vsako gospodinjstvo ima nedvomno veliko neuporabnih
steklenic in druge steklene
embalaže, ki je v hiši zgolj v
napoto, pa jo j e treba nekam
odložiti.
Tako je Komunala Cevlmica
v dogovoru z delovno organizacijo Dinos Ljubljana pričela
z orgamz1·r anim zbiranjem
stekla tudi pr i nas. Nekatere
sosedne občiJ11.e imajo zbiranje
stekla urejeno že dalj časa,
p rav tako .p reko DO Dinos.
V prejšnjem m esecu smo
tudi v naši občini namestili
lične zbiralnike stekla na lokacijah, kjer je moč pričako
vati največ st.leklenih odpadkov. S.tJI'okovnjaki Dinosa so
po svoj ih izkušnjah presodili,
da bi pri nas zadostovalo 15
takšnih zbiralnikov stekla.
Zbiralnike p razni Dinos s svojimi tovornjaki.

·.

Ker j-e zbira nj e s.tekla pri
nas še na začetk u, je kot na
dlani, da Dinos s tem ne bo
imel nikakršnega za·služka,
marveč nekaj časa celo izgubo. Sele po določenem času,
ko zbiranje s teče in se zbere
toliko steklenih odpadkov, da
so stroški za zbiralnike in za

prevoz poraVIIlani, je moč pritudi finančni usp eh .
Za prve zbiralnike za steklo
prispeva pristojna komunalna
skupnost v vsaki občini. Naprej pa za njihovo vzdrževanje
in zamenjavo skrbi Dinos
sam. Na ta:kšen način smo
prvih deset zbiralliikov kupili
in postavili -tudi pri nas.
Zbiralniki stojijo v večjih
krajih v občini ob trgovinah
in lokalih. Vanje se razen
stekla ne sme metati drugih
odpadkov. Velika škoda je če
se zbira1niki poškodujejo, kajti popravila niso mogoča; novi
pa so .dokaj dragi in moramo
v takšnih primerih stroške
čakovati

kriti sami. Zato velj a uporabljati zbiralnike za steklo resnično samo v ta namen.
Veliko je še koristnih odpadkov, ki jih v svetu že organizirano zbirajo in predelujejo. Mi capljamo n ekje na
repu, po drugi strani pa porabimo največ energije na
enoto proizvoda.

P.

Tomšič

Boliše izkoriščanje surovin
Novo gospodarsko obdobje
nas sili, da se do surovin drugače obnašamo kot v preteklosti. Odnos do razpolaganja s
surovinami in s tem tudi do
izkoriščanja surovin, postaja
v Zagalnici precej kakovostnejši in s tem seveda racionalnejši.
V žagalnico prihaja iz dneva
v dan hlodovina .nižje kakovosti in vse ve čj e količine mladega lesa, iz česar lahko razberemo, da se moramo lotiti kakovostnejšega sortiranja hlodovine, kar je prvi pogoj za
boljše izkoriščanje hlodovine.
S s.edanjo tehnologijo v žagarski predelavi že v prvi fazi,
to je pri krojenju žaganega
lesa, uvajamo selektiven pristop, na osnovi katerega naj

bi bilo i:zJkoriščanje surovine
- lesa, kar največje, tako količinsko ko t kako vostno.
Vlagamo tudi vse na.pore za
hitrejše prestrukturiranje
proizvodnje v naši stari st olami, v tehnologijo larneliranih (lepljenih) friz in plošč .
čim

Vsekakor je moralo priti do
postopnega imvestiranja v novo . tehnologijo. Prvi korak
smo naredili z nabavo domačega stlroja za dolžinsko spajanje elementov LIKO - Vrhnika, z · nabavo nove stiskalnice za širinsko lepljenje lamelnih friz in plošč Tozda Strojegradnje - Brest. O kapacitivnih elementih stroja za dolžinsko spajanje tokrat ne bomo govorili, pomembno je, da
je stroj že upravičil svoj namen in dokazal svoje zmogljivosti.
če že lahko ocenjujemo smisel idej in sku šamo upravičiti
prestrukturiranje naše proizvodnje, potem lahko z goto-

l

1

,_
].

,_
e

a
ill;:)-

e
)-

j,
.e

i.
e

o
)-

---

Takšno razmerje bo vsekakor treba spremeniti, raciOIJlalneje bo treba uporabljati koristne odpadke, kjerkoli je to
le mogoče. Zatorej moramo z
delovno organizacijo Dinos sodelovati tudi v prihodnje.

Zbiralniki stekla -

kako se bodo obnesli?

vostjo trdimo, da se skrb za
gospodaren odnos do izkoriščanja Sllii'ovine opraviči s pol
večj im izkoriščanjem jelovega
in smrekovega žagalllega lesa
in s plasmajem skoraj celotnih proizvodnih zmogljivosti
za izvoz na zahodno tržišče.

ni zgolj optimizem,
stvarnost, da bomo v
naš letni načrt .p redelave lesa
uvrstili ·količino 10 000 m3 jelovega in smrekovega žaganega
lesa, ki ga borno predelali v
naši temeljni organizaciji.
A.

Soštarič

Naši upokojenci
Kdor se j e do lani ukvarjal
z nakupom ivemih plošč, se
je gotovo srečeval z Viktorjem OGRINCEM, skladiščni
kom ivernih plošč iz temeljne
ocganizacije lverka v Podskrajniku.
Od 26. junija lani pa je Viktor Ogrinc upokojen. Ko sem
ga obiskal in poprosil za prispevek v našem glasilu, je bil
presooečen in obenem zadovoljen, kar je bilo od >>Zapriseženega« Brestovca tudi pričakovati .

Na Bre&tu je bil zaposlen od
leta 1953. Začel j e v Martinja-

Les in Slovenci - sodobnost
z razsežnostjo dediščine
31. marca ob 12. uri je bila
v avli poslovne stavbe Slo venijales trgovine v Ljubljani otvoritev .razstave z naslovom LES
IN SLOVENCI. Na uvodni prireditvi, ki so jo •pripravili ob
40-letnici ustanovit ve DO Slovenijales t rgovina, j e o lesu v
različnih oblikah spregovoril
dr . Janez Bogataj . Med drugim j e dejal: »Poznavanje
razvoja načina življenja Slovencev nam .p okaže veliko prisotnost lesa na vseh področ
jih življenja. Predvsem j e les
zagotavljal najosnovn ejše pogoj e za preživetje: streho nad
glavo, ogenj za gretj e in prip r avo h rane, kot gr.adivo tudi
orodja, 111.aprave in O,pr emo. V
vseh obdobjih zgodovimskega
razvoja je bil izrazno gradivo,
gradivo, ki ga je bi~o moč oblikovati, čeprav je les oblikovan že sam po sebi, kajti les
· ima živlJenje »zapisano« že v
svoji strukt u ri in »tek sturi«.
Iz Tozda Strojegradnja - Programirana naprava za ultrazvoč
no čiščenje kovinskih delov, ki jo izdelujejo v kooperaciji z J e torej neke vrste dokumentacija življe nja«.
Inštitutom za elektronsko in vakumsko tehniko iz Ljubljane.

Zato

temveč

Z izbranim programom sta
se predstavila še akademska
plesna skupina France Marolt
in godami kvatrtet Rožmarin.
Razstava skozi eksponate izpričuj e , da j e les v življenju
Slovencev prisoten že od najs tarejših obdobij zgodovinskega razvoja.
Najstarejša pričevanja j e v
v veliki meri že zab risal tehnološki proces propadanja lesa. Ko se spreh ajamo skozi
preteklost, vidimo, kako so
bili v razmerju človek - les
povezani eksistenčno gospodarski in !Ustvarj alni, oblikoval·s ki iJ11.teresi. človekovo prodiranje v gozd in •n jegovo izkoriščanje j e bilo tudi v preteklosti premiš ljeno, sistematiooo. Bilo je d el zaključenega
letm.ega življenjskega im tehnološkega kr.oga. človek je
znal ohranjati naraVIIlO ravnovesje kljub temu, da je bil
les navzoč na vseh področjih
življenja.
V. Lavrič

ku ko t o ddelkovodja l. strojne, potem je bil kadrovik in
kasneje tehnolog strojnega oddelka. Da , precej je govoril o
tistih časih v Martinjaku. Ppudaril j e, kar ni odveč, da danes zopet poudarjamo, s kolikšno zagnanostjo so se lotili
obnove tova.rne ob požaru.
Zgledovanje po zvestobi tak ratnih delavcev je danes še
kako potrebno. Prisluhnimo
takšnim pričevanjem in izvlecimo nauk, ne pa da skomignemo z rameni, če š, takrat so
bili drugačni časi ...

Na Iverki je bil v začetku
zaposlen kot skladiščnik ivernih plošč. Na stari lverk i je
bil nekaj časa tudi v .skladišču
su r.ovin. Koliko plošč je šlo
skozi :njegove roke oziroma
p apirje ni moč našteti. Omeniti pa je t r eba, s kolik šno doslednostjo in poznavanjem j e
on opravljal svoje delo.
Ko je o dšel v pokoj se ga
je žal lotila bolezen . Občudo
v.ati sem moral njegovo voljo
po življenju in ko sem ga t ako
gledal in p oslušal, se mi je
zdelo, da imam pred seboj vitalnega in zadovoljnega člo
veka. Se vedno ga zanima kako nam gre na lverki, kako
gre s prodajo plošč in kakšne
so zaloge. Z zanimanjem prebira Obzornik im vesel je vsakega srečanja z bivšimi sod elavci.
Sedaj pa se najbolje počuti
v krogu svoje. družine, k j er
ima veliko veselje s svojimi
vnuki.
Zaželimo mu, da bi to veselje še trajalo!
T. Obreza
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Problemi samoupravnih interesnih
skupnosti družbenih dejavnosti

Zgodilo se

•

• • •

V petek, 8. aprila, je bil v restavraciji v Cerknici občni zbor
pustnega društva Cerknica, kjer so podelili priznanja članom
društva za desetletno aktivno sodelovanje v društvu, ter delovnim organizacijam, ki so prispevale pomemben delež pri izvedbi
letošnjega pustnega karnevala. Priznanji sta prejela tudi predsednik društva Miro Jenček in predsednik organizacijskega odbora Jože Obreza.

9. aprila zvečer je bil v restavraciji letni koncert· moškega
pevskega zbora Tabor; gostovala sta tudi ženski pevski zbor iz
Gabrovke in mladinski pevski zbor Fran Gerbič iz Cerknice.

S »prvega bolšjega sejma«, ki je bil 17. aprila pri hotelu Jezero: veliko radovednih obiskovalcev, pa kaj malo kupcev in
prodajalcev.

Lani je hilo uveljavljenih več nov.ih sis1emskih intervencijskih
zakonov, ki so s svojimi omejevaJ.nimi učinki bistveno posegli tudi
na podmčje zadovoljevanja potreb delovnih ljudi in občanov po
storitvah, ki jih opredeljujejo programi srs družbenih dejavnosti.
Omejevanje sredstev za programe SlS družbenih dejavnosti je
vse leto oteževala normalno poslovanje interesnih skupnosti v
obl<iki likvidnostnih težav, krajši ali daljši nesposobnosti poravnave
računov za opravljene storitve, pa tudi pni zagotavljanju sredstev
za osebne dohodke in najnujnejše materialne stroške izvajal-skim
organizacij am v občini.
Ob koncu leta 1987 so skupni
prihodki srs družbenih dejavnosti znašali 5.943.014.000 dinarjev,
programi pa so bili ov.r ednmeni
v višini 8.19i.677.000 dinarjev. Nepokriti del programov, ki se je
kot obveznost prenesel v rl etošnje
•leto, je· torej znašal 1.355.116.000
dionarjev, kar predstavlja relativno najvišji prJmanj-kJljaj v vseh
:preteklih letih.
Del neknitih odhodkoiV iz leta
1987 je pos-ledica prenosa neplačanih obveznosti iz leta 1986 v
leto 1987. Ce bi bi-l v letu 1987 delež ne.k.nitih odhodkov izražen v
enakem odstotku kot v letu 1986
bi ta sredstva znašaia okrog
600.000.000 dinlllrjev. Del nekritih
o~~znost_i je nastal Za.Tadi premzklh prihodkov - le-ti so b1li
nižj-i zaradi refundacij, ki jih dopušča novi zvezni obračunski zakon. Temu v&o.k.u je moč pripisati 73.000.000 dinarjev ter zaradi
izpada prispev:kov osnov.nih šol
vzgoj-nOiVarstvene organizacije ~
decembru oziroma DelQIVIle organizacije Brest v decembru za november, kar Slk,upaj predstavlja
okoli 370.000.000 dinar1ev.
Ostali del nekritih odhodkov
gre pripisati višj.im cenam storitev (zdnwstvo, socialno skrbstvo), v.išjemu obsegu storitev v
primerjavi z načrtovanimi in
učinkovanju sistema solidarnosti.
že dejs.tvo, da se nepokri-ti del
programov iz leta 1987 prenaša
~ot obveznost v leto 1988, opozarJa, da bodo materia.J.nd Oikviri za
izvaj anje programov srs družbenih dejavnosti v letu 1988 izredno
zoženi in zato problemi še resnejši kot v lertu poprej.
Iz bilančnih i2računov k predlogu resoludje za leto 1988 je razv.idno, da se bo dohodek slovenskega gospodarsvva povečal za
82 odstotkov ob upoštevanju
osem · ~ndek.snih točk. Zaostajanje sredstev za zadovoljevanje
skupnih potreb za nominarlno
rastjo dohodka pomeni, da se bodo sreds~va za družbene dejavnosti lahko poveča:la za 74 odstotkov.
Ob upoštevanju, da so bili programi srs v letu 1987 ovrednoteni v višini 8.192.677.000 dJnarjev,
da bo skladno z resolucijo povprečna rast SJredstev za osebne
dohodke in materialne stiroške v
letu 1988 74-odstotna ter, da se
nepokriti del programov iz leta
1987 prenese v letu 1988, bo po
oceni za programe SlS ckužbenili
dejav.nos-ti v letu 1988 zmanj•ka·l o
za O'kohl 33 odstotkov sreds-tev,
zato so n,ujno potrebni ulcr-epi in
aktiVIIlosti za zmanjševanje tega
raZJkQifaka in za čim ve::jo možno
usk-ladi-tev prog-ramov z razpoložljivimi materiaJ.nimJ možnostmi.
Takšni u;kirepi in aktivnosti so
predvjdeni v okviru vseh !interesnih skupnosti, nekaterJ od t eh se
izvajajo že od S'fedine minulega
leta dalje.
·
Njihova osnovna usmeritev je
naravnana na veliko raciona!lnej:
še obnašanje v.seh izvaja!lskih organizacij, na ponovno preverjanje vseh programov in spro šča-

nje nalog, ki nimajo podlag v za·k onih oziroma niso nepog-rešljiva
sestavina programov SlS-družbenih dejavnosti ter na dosledno in
veliko bolj restrik!tivno izvajanje
pravic in obvez.nostJ, ki jih imajo
uporaJbniki in i..z:vajalci na podlagr sklenjenih sporazumov in
predpisov.
V kolikšnem obsegu bodo po·
trebni poseg•i v posamezne programe SlS-družbenih dejaWlosti,
v tem trenutku ni moč natanč.no
oceniti, ker še ni:so znane usmer-i-tNe nekaterih republiiDcih skupnost-i, vendar se bodo o ukrepih
opredeljeva!J illporabniki 1n izvajalci v vseh S1lrupščinah srs še v
prvi polovici letošnjega leta.
V tabeli je pdkazano gibanje
sredstev za dr-užbene dejavnosti
v družbenem proi2vodu občine
Cer..k.nica po letih in po posameznih srs v odstotkih.
1980
7,96
1981
7,59
7,93
1982
7,28
1983
1985
7,51
1986
9,16
1987 ocena
10,00

Tozd Zdravstvo Cenknica in strokovne službe SlS, in sicer:
-

-

obvladovanje in usmerjanje
kadrovskih zmogljivosti v
zdravstvenih organizacijah,
dosledno spremljanje deleža
zbranih sredstev in prispevkov uporabnikov v primerjarvJ
z njihovo načrtovano in valorizira.no vrednostjo ter z neposredno menjavo dela in od
uporabillkov iz drugih republik,
zmanjšanje materialnih st'roškov,
optimalno predpi-sovanje zdrav.il,
racionatHzacija v izvajanju
programov,
organizran1e regresno-odš\k:odninske s~užbe,
loontrola računov za opravJjene storitve.

P'fogram uklfepov in ak!tivnosti
za uskladirtev programov zdravs-tvenega varstva z materialnimi
možnostmi, s katerega doslednim
izvajanjem naj bi znižali stroške
za priblJžno 8 odstakov, ni bil
sprejet. Kako ravnati, da ne bi
pr-išlo do večjega omejevanja
pravic uporabnilkov do zdravstvenih storitev in po drugi st:ran1
omogočiti delavcem v zdravstvenih organizacijah •p ribližno el)ak
družbeno ekonomski položaj kot
drugim delavcem v združenem
delu, pa ostaja še naprej odp rto
vprašanje.

,,,

Stroški varstva pomenijo velik izdatek.
ZA PODROCJE OBCINSKE
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI
SO OPREDELJENI NASLEDNJI
UKREPI:
l. Nadaljnja prizadevanja za
prehod na financiranje bolnišnične in specialis-tične
dejavnosti v okviru regije.
čimprejšnji

2. Povečanje prihodkov na podlagi sprememb zveznega interventnega zakona, sol.idaiflllosti in
vJšje pa,r ticipacije.
3. Pokrivanje nekritih odhodkov iz preteklega -leta in 'fefundiranih sredstev v odnosih .neposredne svobodne menjarve dela.
4. Nadaijnje izvajanje že Spifejetih ukrepov v olw.iru NZD

POLJSKO . CVETJE JELENE LOVRič
V našem salonu v Cerknici si je od 19. aprila do 20. maja
moč ogledati prodajno razstavo likovnih del Jelene Lovric.
Umetnica je diplomirala na Ped agoški akademiji v Petrinji
1972. leta. Doslej je priredila niz razstav š irom po Jugoslaviji;
tako so si njena dela lahko ogledali v Zagrebu, Crilkvenici,
Reki, Beogradu, Zadru, Splitu in Sibeniku. Slike Jelene Lovric
nam odkrivajo neznani svet poljskega cvetja. Poseben vidni
učinek Il/Udi grudasta osnova, narejena iz m ešanice peska in
k a mna, ki je polna naravne bujnosti in živi.

ZA PODROCJE OBCINSKE
IZOBRAžEVALNE SKUPNOSTI
SO OPREDELJENI NASLEDNJI
UKREPI:
Delovanje osnovnih šol je določeno z ustavo in zakonom o osnovni šoli, zato je poleg racionalnejšega poslovanja os-novnih šol
in večje neposredne svobodne
menjave na področju materialnih
stroškov, zmanjšanje programa
možno le še v dodatnih programih.
·
Nadaljnje možnosti za zmanjšanje dodatnega programa so:
l. Prehod iz celodnevne oblike
uano vzgojnega dela v osnovni šo·
li Iga va-s na poldnevno.
2. V oddelkih podaljšanega b ivanja uves·ti participacijo staTšev.
3. Ust'fezno postopno .omanjšanje sof:in.aciranja gJlasbene šole s
strani občin-ske izobraževaJne
skupnosti (:zananjšamje za 25 odstotkov) in v2ll2oredno povečanje
prispevka s·t arsev.
4. Ustanovitev enoviiJ:e delovne
organizacije je v telku (v delu je
elaborat za ustanOlVitev), katere
cHj je predvsem v poenotenju samoupravnega in finančnega poslo(na.daljevanje n a 7. strani)
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Problemi samoupravnih interesnih
skupnosti.družbenih dejavnosti
(nadaljevaje s 6. strani)
vanja, medtem ko biswenlih finančnih prihTarrkov ni moč PTiča:kovati.

NA PODROCJU OBCINSKE
SKUPNOSTIOTROSKEGA
VARSTVA SO OPREDELJENI
NASLEDNJI UKREPI:

be in svojo clru2Jino z dohodkom iz kmetij-ske dejavtnos·t i
se bo prarv]loma IPI'edlpostavljalo, da s svojo dejavnostjo
zagotavlja sebi in svoji družini ustreZJOo sociaLno varnost.
- Enako naj bi veljaJo tudi za
vse tiste prosi'lce, lki pridobivajo dohodek hkrat·i iz kmeti:jske dej avnosti i:n iz delovnega razmerja aoli zgo1j iz delovnega :razmerja.
- Zaposlenost le enega od obeh
staršev ne bo razlog za pridobitev socialnovarst!vene pomo-

Vzgojnovarstvena delovna organizacija ne bo zapOS>lova1a novih delavcev; pr~ vsaiki nadomestitvi bo pretehta•l a utemeljenost,
·zmanjšala bo števi!lo odsotnih dni
zaposlenih delavcev, varčeva<la z
či.
materialnimi stroški ter vključila - Pri ugotavljanju upravičenos1i
večje števHo čakajo&h otrok v
do sooialnovar.s tvene pomoči
skupine na račun velike dne·v ne
naj bi še bolj kot doslej upoodsotnosti otrok.
števa~li tudi premoženjS!ke 'fazObč.inska skupnost otroŠlkega
mere prositlcev (hiše, stanovavarstva. bo pri oblikovanju prinja, zemljišča, avtomobili ...).
spevkov sta!l"Šev za vzgojnovaTstvene stori1tve vodHa tako politiko, da bo udeležba staršev v ce- ZA PODROCJE OBCINSKE
lotnem prihodku vzgojnovarstve- SKUPNOSTI SOCIALNEGA
ne delovne orga<nizacije Certknica SKRBSTVA SO OPREDELJENI
NASLEDNJI UKREPI:
čim višja.
P·r.ispev.ki staršev naj bi se doV letu 1988 ~e na področju sosledno odmerjali na p<)dlagi 9. cialnega skrbstva lcljub izvaj anju
člena sporazuma, tako da bi prasprejetih ukrepov in aktivnosti
viloma vsi starši v celoti prispe- za
zmanjšanje in Ulkintjanje provali za stroške vars<tva :in prehra- podlag pričakovati naraščanje pone (60 odstolkov ekonomske cene). treb, tako po v.rstah stori•tev kot
Ce .pa bo upravičenec menil., da tudi po obsegu sredstev. Program
je ta cena glede na njegov socia.J.- je
namreč pogojen s .splošnim
ni položaj previsoka, bo njegove družbenoekonomskim stanjem in
stvarne socillllne razmere ugoto- razmerami, zato ni !Pričakovati,
vil Center za sooiaillno delo, odbor da bi se obseg programa b~stve
pa določil nižjo .višino prispevka. no zmanjšal. Glede na opTedeljePo l. maju .naj hi b~li do dTuž- ne manjše pl'ihodke 'V primerjavi
bene pomo či otrokom upravičeni z odhodlki pa se bodo v okviru sole tisti, .ki si s svojim delom in cialnega skrbstva na podlagi
sredstvi ne morejo zagotavljati slclepa skupščine še nadalje in. še
min~malne socia[ne varr-nosti, zato
bolj dosledno in !fes:t:rikti'VIIlo kot
bo potrebno preveriti upraviče- doslej, izvajali nas lednji ukrepi
_.:>st vsakega prejemnika. Na po- in aktivnosti:
dročju denarnih pomoči otrokom
DMbene pomoči - prejembo v letu 1988 osnovna nadoga niki edinega in dopolnilnega vJugotavljanje stvarnih sociainih ra sredstev za preživljanje so najrazmer družin, ter:
bolj o~ožena skUipina občanov,
- Zaostritev uporabe meril za zato naj bi z mediletnimi valorizaugotavljanje upravtičenosti. in cijami sicer sledili rasti ž.ivljenskdh stroškov in. zagotovili P:!esicer:
- V primerih, ko bo vlagatelj jeiillli'kom minimalno :lJivljenJSkO
oseba, ka1erega družina prido- eksistenco, medtem, ko naj bi se
bilva dohodek s samostojnim enkratne in začasne denarne podelom in sredstvi v zasebni la- moči občanov še naprej pravilosti. Ko vlagatelj preživlja se- ma dodeljevale v obliki posojil.

Tradicilinalni prvomajski
pohod na Slivnico ·
Dolgoletna tradicija je, da se delovni ljudje in občani ob
prazniku dela zbirajo na raznih praznovanjih. V svetu so se
uveljavile različne oblike praznovanja l. maja: protestni pohodi, zborovanja, proslave itd.
Na slovenskem so se še posebej uveljavili pohodi na planinske vrhove. Tej tradiciji se tudi v naši občini že nekaj let
pridružujemo.
S pohodi na Slivnica so začeli v krajevni skupnosti, nadaljevala je konferenca OO ZSS. Brest, zadnja leta pa je pohod na
Slivnico postal osrednja občinska prireditev ob l. maju.
Občinski svet ZSS Cerknica je organizator pohoda, pri organizaciji pa pomagajo šD Sovica Grahovo, OO ZSS Masiva
Martinjak, LD Grahovo, d·e lavci družbene prehrane Brest in
mnogi drugi, saj je nemogoče imenovati vse, ki kakorkoli prispevajo k uspešnosti prireditve.
Pohod se bo začel v dopoldanskih urah l. maja 1988. Ob 11.
uri bo pri lovski koči LD Grahovo proslava s slovesno ·podelitvijo sindikalnih priznanj. Za udeležence pohoda bo do 14.
ure poskrbljeno za brezplačen topli obrok. Delavci družbene
prehrane Bresta bodo postregli s tradicionalno dobrim pasuljem s klobaso. Udeleženci pohoda naj posodo in jedilni pribor
prinesejo s seboj! Osvežilne in ostale pijače bo prodajala OO
ZSS Masiva Martinjak. Taborniki bodo postregli s palačinkami,
člani LD Grahovo pa z jedmi z žara. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel Notranjci.
želimo, da se pohoda udeleži čimveč delavcev in občanov
naše občine. Tradicija je, da se pohoda udeležimo peš, z avtomobilom pa naj gredo le tisti, ki imajo majhne otroke in
tisti, ki jim zdravje ne dopušča hoje.
R. Palčič

Zavodsko vaifstvo - prispevki
svojcev k ce!hl oskrbnega dne v
socialnih zavodih se bodo valloriziral.i skladno ·s priporočili o valorizaciji socialnova:r&tvenih pomoči in sicer v višini in rokill ki so
dogovorjeni, za nove primere pa
b<;>d~ glede· višine pri51pevka s Idenjem dog9vori v čim višjem lastnem poknvanju stroškov osk<rbe.
Dosledno se bo uresničeval tudi cilj, da se ostarelega občana
ohrani čim dlje v njegovem domačem okol-ju.
Plačilo stroškov za letovanje
oskrbovancev v 'VZgojnih zavodih
rejništvih in za letovanje otrok
v mladinskih O'krevališčih bo potekalo ob čimvečji soudeležbi
stadev.
Da bi dosegli č-im višjo realizacijo ostalih prihodkov, bo potrebna maksima,lna angažiranost stirokovnih delavcev Centra za socialno delo za dosego čim hitrej šib
i2rterjatev, nadalje tekočih pokrivanj stroš>kov iz premoženja uporabillk:ov socialnovarstvenih storitev ter sprotno -v alorizacija
stroškov oskirbe na dej ansko
vrednost.
KULTURNA SKUPNOST
CERKNICA
S l. julijem 1987 je ·pričel delovati Družbeni center v ustanavljanju, oza katerega je sklep sprejela s.kUipščina Kulturne skupnosti Cerknica v decembru 1986.
Plan za tekoče leto v znesku
174210.000 din pomeni eksistenč
ni minimum .lru1tumega dogajanja v občini, p:rUmanj:kljaj pa je
glede na dovoljeno porabo 52.810
tisoč dinaTjev.
Načrt za leto 1988 ne vsebuje
več obveznosti za redno delo Zgodovtinskega aThiva in regionalnega zavoda za spomeniško varstvo
Ljubljana, ker 3e le.:te prevzela
Kulturna skupno~t Slovenije, se;red~ od 15,5-odstotnem zmanj~~JU s~redstev za delovanije obcmske kuJ.t'll'nlle skupnosti. .
Zelo pomembno je, da je Kulturna skupnost Slovenije ipcipravljena prispevati sredst!va tako za
knjižnico kot za a<rheološk.o topografijo Cenkniškega polja in Loške dolme ter urejanje gradu
Snežnik in panka s pogojem 51odstotne participacije Kulturne
skupnosti Ce11knica:
Knjige
20.000.000 din
Topografija
1.400.000 din
Grad Snežnik
6.000.000 din
Park Snežnik
10.000.000 din
Z. Jerič

Tozd Mineralka so si v aprilu ogledali gostje iz Kitajske.

Novosti v knjižnici
STROKOVNA LITERATURA
T. HEALEY: Najbolj
nenavadno, vendar resnično
N. BLUNDELL:
Največje skrivnosti NLP
M. žMUC-Tomori:
Klic po očetu
MARKSIZEM v obdobju
Tretje internacionale
F. G. RIPEL: Rdeča magija
F. G. RIPEL: Magija Atla:ntide
A. TRSTENJAK:
Pastoralna psihologija
A. LEšNIK: Tretja
internacionala-kominterna
H. E. SALISBURY:
Dolgi pohod
S . VRišER:
Uniforma v zgodovini
P. L. BERGER in
T. LUCKMANN: Družbena
konstrukcija realnm>ti
S. LOKAR: Zveza komunistov
Jugoslavije na pragu
21. stoletja
N. BLUNDELL: Najbolj
prebrisani goljufi tega sveta
l. TURK:
Finančno računovodstvo

S . KITZINGGER: Rojstvo
D. CERNELC: Alergija
.
M. PARKER: Najbolj
presunljivi spački naše dobe
Trate in grmovnice
Pozdravi iz slovenskih krajev
J.PENCA:
Trideset tisoč korakov

' .

~rev je

... . ..
~

in cvetje odeto ali lepota . pomladnih dni.

· - ---=--..::._ _ _ _

- - -----

B. BUčAR: športni potapljač
B . PARMA in B. KUTIN:
šah za vsakogar
M. jr. šTEFANčič Najboljša
leta našega življenja
OXFORD - Duden Cankarjeva založba:
nemško-slovenski slikovni
slovar
TUJI ROMANI
V. HOLT: Demonski ljubimec
M. LEBRUN: Avtocesta
T.CAPOTE:
Glasba za kamelecme
G. de MAUPASSANT:
Srhljive zgodbe
M. L. FISCHER: Grajske gospe
B. F. CONNERS:
Plesna dvorana
A.HAILEY: SOS, Vancouver
A. NATION: Preživeli
J. KLIMA: Poletna ljubezen
E . SEGAL: Razred
B . OKUDžAVA: Potovanje
diletantov (l. in 2. del)
O. FALLACI: Neki človek
R. TAGORE: Lačni kamni
U. DANELLA:
Vse zvezde z neba
J. ALDRIDGE: Resnica o Lilli
SLOVENSKI ROMANI,
POEZIJA IN DRAMATIKA
B. A. NOVAK: Dramski diptih
B. šTIH: Vajkardi
T. PAVčEK: Goličava
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čez Cerkniško jezero
(nadaljevanje iz prejšnje številke)
Od tistega srečanja z jezerom se je v nama tiho, a vse
bolj netila želja za morjem.
Vse, kar je v kakšnem časopi
su ali v knjigah, ki jih je izdajal »Naš narod« pisalo o
mornarici, sva p rebrala. Tako
sva željo, da pos.taneva mornariška oficirja vse b olj utrjevala.
OGNJENI KRST OB
CERKNI~KEM JEZERU
Leta so tekla. Prišla je vojna in z n jo tudi leto 1944.
Naš 2. bataljon Notranjskega
odreda, v čigar 3. f.eto sva prišla, se je nahajal v vasici Gorn j e Jezero. Bilo je lepega julijskega dne popoldan. Dano
je bilo povelje, da se bataljon
postroji v popollili bojni opremi, vendar brez nahrbtnikov.
Zbrane partizane je ogovoril
komandant bataljona kapetan
Tone Hitejc. Rekel je, da išče
prostovoljce za tvegano akcijo, kakšno, pa ni povedal. Iz
v.rste so izstopili skojevci in
se prijavili za akcijo. Med
njimi tudi Mitja in jaz. Takoj
smo krenili proti Grahovem.
V kolon i nas je bilo okoli trideset pa.r.tizanov. Vodila .sta
nas komandir 2. čete Filip Jelenc in intendant 2. bataljona
Franc Lubič. V Cerknici smo
pri mostu zavili levo. čez polja smo hodili v koloni in zelo hitro. Ob robu gozda smo
se pov~peli na hrib na katerem je bila cerkev, na zahodni strani pod hribom pa
manjša vas. Intendant Lubič
je zbranim partizanom šele tu
povedal, da je to vas Zelše in

vvoino mornarico·

da bomo v vasi naredili p.re·
hranjevalno akcijo. Partizani
smo temu rekli - rekvizicija.
Hrano so potrebO\•ale partizanske boltnice. Rekel je še, da
moramo povelja, ki jih bomo
dobili v vasi, hitro izpolniti,
kajti v Rakeku, ki je le 2 kilometra oddaljen, je okoli 600
domobrancev in 100 Nemcev.
;Kaj kmaJ..u bi lahko prišli v
vas, če bi zvedeli, da smo
tam. Komandir je razmestil
bojno zaščito, ostali pa smo
se z intendantom v strelcih
in s puškami, pripravljenimi
za strel, spustili po hribu v
vas. P.,red nami je energično
stopal intendant z brzostrelko
v rokah.
Bil je postaven in čeden
fant, oblečen v lepo novo
angleško tmiformo. Vlival 'je
korajža in zaupanje. Bil je
hraber partizan.
V vasi, ki je bila videti prazna, nam je ukazal v katero
hišo naj kateri izmed nas gre
in kaj naj zahteva. Z Mitjem
sva t ako stopila v hišo, ki je
stala sredi vasi. V tkuhinji so
sedele le ženske, okoli n jih so
stali otroci. Mlajši so se :tiščaii svojih mater. čeprav sva
tudi m~dva izgledala bolj
otroško, saj sva imela šele 17
let, so puške v rokah, bombe
za pasom in rdeča zvezda na
titovki vzbujale spoštovanje.
Dišalo je po svežem kruhu.
Zato sva najpreje p ovprašala
po njem. Gospodinja je brez
obotavljanja vzela nož, prerezala hlebec in dala vsakemu
polovico. Zahvalila sva se ji
in kruh spravila pod vojaško
srajco, pri tem pa r ekla, da

LOG.A.ŠKO

okrajno glavarstvo.
Zetul!episni in

zgodov in~ki

opis.

Ure(Ul Vojteh B ·i bnikar.

V LOGATCU.
Izdalo .,Dm~h·,, učiteljev in ~olskih prijateljev okraja Logaškega".
1889.
SV VID NAD CERKNICO
2upljanska, ob enem šolska obima enorazredno ljudsko šolo
ter š teje po ljudskem štetji 1880,
l. 1520 prebivalcev in je politična
podobč ina glavne politične občine
na Blokah.
Za vsakdanjo šolo bilo je
godnih dečkov leta 1880 88,
leta 1889 119,
godnih deklic leta 1880 93,
leta 1889 126,
čina

obiskujočih

dečkov leta 1880 61 ,
leta 1889 85,
obiskujočih deklic leta 1880 66,
leta 1889 108;
za ponavljavno šolo pa
godnih dečkov leta 1880 22,
leta 1889 36,
godnih deklic leta 1880 34,
leta 1889 35,
obiskujočih dečkov leta 1880 21,
obiskuj očih deklic leta 1880 34,
leta 1889 32,
leta 1889 32. ·

morajo dati tudi kravo.
»Saj sem vama dala kruh,«
je rekla ženska.
Midva pa: »Kruh je· za naj u , krava pa za partizane.,<
ženska naju je vprašala : »Kaj
vidva nista partizana?<< »Seveda sva,« sva odgovorila, pri
tem pa tesno Sltisnila vsak
svojo puško. Dodala sva še,
da nas je veliko partiza.nov in
da morajo vsi jesti. Odšla sva
v hlev, v katerem je bilo S ali
6 krav. Vse so bile odvezane,
povodca pa nikjer. Kmalu sta I z leta 1935 ·- parnik, sestavljen iz štirih čolnov-drvakov na
za nami prišli dve dekleti Cerkniškem jezeru.
svetlih las. Takoj sva dobila
povodec, izbrala kravo, ena od veljeval. Srečno smo se umakBila sva na levem krilu n~
deklet pa ji je zavezala vrv nili iz vasi. Ko pa smo prišli še bojne črte. Levo od naju je
okrog rogov. In že sva bila s na njive pod hribom je bilo, bil le še !llamestnik komisarja
kravo sredi vasi. Intendant kakor da nas je ·napadel roj neke čete . Z Mitjem sva ležanama je dal naslednj.o nalogo, sršenov. Nekatere krave so la in strelj.ala izza debele
kravo pa sva izročila nekemu zadete od rafalov bežale po smreke. Pred seboj sva si popartizanu.
njivah iJn mukale od bolečin, r inila nekaj ·v isokih skal in
Se v dve hiši sva šla po raz- druge so pantizani izpustili, tako imela boljše kritje. Videne stvari. Prav tako tudi dru- da ~o lahko hitreje prišli na ti je bilo kot da pada zelen
gi partizruo.i. Zdeio se n am je, vrh hriba v zaklonišče. Mimo sneg. To so bile le majhne
da vse skupaj nekam dolgo naju je pridrvel voz .p oln smrekove vejice, odbite s krotraja in da bodo zdaj zdaj vreč. Konje je poganjal mlad glami pušk in mitraljezov.
prihrumeli domobranci. Po- partizan, oblečen v angleško čez čas nama je namestnik
sebno še, ker nas je v1del ne- srajco. Kar verjeti nisva mo- komisarja dejal, da je ranjen
ki kolesar, ki se je peljal v gla, da ga nobena krogla še v trebuh. Začudeno sva ga poZelše, ko smo se s puščali v ni zadela, k,o pa se je od vreč gledala, ker je kljub temu še
vas. K.olesar se je obrnil in kar kadilo. Mitji sem zavpil, vedno streljal. Kmalu so ga
zdrvel proti Rakeku. Končno naj priveže krav{) za voz, jaz odnesli v zaledje, tja proti Dosmo se le vsi postrojili sredi pa sem ·k ravi »pomagal« s pu- lenji vasi. Kljub il:ežk:emu povasi. Imeli smo kakšnih 6 do škinim kopitom, da smo do- ložaju se je vse srečno kon8 krav in poln >>loj1trnik« i'az- hiteli voz in je Mitja kravo čalo . Nobenega 1padlega nismo
ne hrane. V »lojtrnik« sta bila privezal. Potem sva se pogna- imeli. Ranjen je bil le namestvprežena dva iskra konja. Te- la čez hrib mimo cerkvice, nik komisM'ja. Prehranjevaldaj pa so zaropotale strojnice kjer ni bilo več našega m itra- na akcija pa: je v glavnem doz vseh strani. Tudi naš mitra- ljeza im. ob robu gozda našla bro uspela.
ljez pri cenkvici se je pridno partizane, ki so že organiziraBlizu Dolenje vasi so za živo
oglašal. Dano je bilo povelje no streljali na domob.ra.nce. mejo ležali skriti borci čete
za umik k cerkvici. Lntendant Priključila sva se jim in tak{) l. bataljona Notranjskega odLubič je ~ zraku vihtel s
postala prava vojaka. Puške v reda. Varovali so nam hrbet.
svojo brzostrelko in tako po- rokah n iso bile več lesene.
(nadaljevanje na 9. str ani)

Na jugu, kot mejnik med Vidov·
sko in Begunjsko župnijo, stoji ponosno Stražišče, precej visok in
vstast hrib, dalje pa Malo Straži·
šče, Ostri vrh in čohov hrib iz
katerega se vidi Ljubljanska rav·
nina.
Izmed rečic in potokov omeniti
je: lš ke, katera izvira pod Lužarji,
v Vel. Laške) župniji pod imenom
Mala lška ter teče ob vzhodnej in
severo·vzhodnej meji, deli Vidov·
sko župnijo od Robske, ob jednem
Ložki · sodnijski okraj od VelikoJa.
š kega, Logaško okrajno glavarstvo
od Kočevskega in ob jednem No·
t ranjsko od Dolenjske. V lško se
izlivajo: Opečnik, izvirajoč pod vas·
jo Rudolfovo, teče nekaj časa ob
Vidovsko Trojiški meji, Košutnica,
izvirajoča pod vasjo Tavžlji in črni
potok, izvirajoč pod čohovim hri·
bom, goni lesoreznico in dva mli·
na; Zala, izvirajoča pod Pikovnikom, deli Vidovsko župnijo od Ra·
kiške. - Po teh potokih povečana
teče lška skozi lško vas, ponikne
v jame ter se pri Studenci na Igu
zopet prikaže in potem izliva v
Ljubljanico. - Proti jugu teče rečica Cerknica, katera pod Hotenjem
in Mramorovem v župniji sv. Tro·
jice iz jame priteče in precej leso·
reznic goni, ter je pri iztoku tako
topla, da v najhujši zimi ne zamrzne. Pod vasjo Ponikve zapusti
Vidovs ko župnijo, ter teče pod Begunjami, potem skozi Cerknica, ter
se v Cerkniško jezero izliva. Po ce·
lem teku goni lesoreznlce in mline.
Stranski potoki so: Stopnjak, kateri
pod vasjo Hruškarjl izvira in goni
lesoreznico in mlin, Jazbina, ki izvira pod vasjo sv. Vida ln goni leso·
reznico in mlin. Pod Stražiščem Iz·
vira . Borovničlca, goni več lesorez.
nic, ter teče potem proti Borovnici.
Stoječih voda ni v teJ občini.
Občina sv. VId šteje 150 kmetov.
Večji izmed njih redijo po 10, 12
do 15 glav goveje živine. živina je

v obče lepa, večinoma sive barve.
Konj je malo v tej občini. Razen s
poljedeljstvom se ljudstvo .peča tu·
di z izdelovanjem lesenih žlic, ka·
terih na tisoče proda v Trst. lzdelu·
jejo jih pa le navadno v zimskem
času. Ljudsko materijalno stanje je
srednje dobro.
Vasi je v š olski občini 39 in si·
cer:
1. Sv. Vid 14 hiš . štev. 121 preb.,
2. Osredek 16 hiš. štev. 115 preb.,
3. čohovo 6 hiš. štev. 51 preb.,
4. Zala· 9 hiš. štev. 23 preb.,
5. Pus tiles 4 hiš. š tev. 32 preb.,
6. Rudolfovo 9 hiš. štev. 62 preb.,
7. Jeršiči 4 hiš. štev. 30 preb.,
8. 21lice 4 hiš. štev. 25 preb.,
9. Ravne 14 hiš. štev. 110 preb.,
10. lška 2 hiš. š tev. 10 .preb.,
11. Zahrib S hiš. štev. 40 preb.,
12. Tavžlji 5 hiš . štev. 60 preb.,
13. Lešnjak! 6 hiš. štev. 48 preb.
14. Strukljeva vas 9 hiš. štev. 70
preb.,
15. ~lrmanje 4 hiš. š tev. 32 preb.,
16. Sčurkovo 2 hiš. štev. 17 preb.,
17. Hribljanje 2 hiš. štev. 15 preb.,
18. Bečaj! 5 hiš. štev. 34 JPreb.,
19. Hruškarji 5 hiš. štev. 50 preb.,
20. Kremenca 6 hiš. štev. 35 preb.,
21. Gora 3 hiš. štev. 22 preb..
22. Milava 3 hlš. štev. 24 preb.,
23. Ponikve 5 hiš. štev. 41 preb.,
24. Gošič 2 hiš. štev. 23 preb.,
25. Krušče 2 hiš. štev. 12 preb.,
26. Reparji 2 hiš. štev. 20 preb.,
27. Cajnarjl 6 hiš. štev. 51 preb.,
28. Slugovo 3 hiš. štev. 24 preb.,
29. Koščak! 2 hiš. štev. 20 preb.,
30. Kranjče 9 hiš. štev. 48 preb.,
31. Korošče 3 hiš. štev. 20 pr!!b,,
32. Dol. Otave 2 hiš. štev. 25 preb.,
33. Gor. Otave 13 hiš. štev. 100
preb.,
34. Stražišče 3 hiš. štev. 24 pre b.,
35. Pikovnik 2 hiš. štev. 20 preb.,
36. Zibovnik 1 hiš. štev. .10 preb.,
37. Kržišče 2 hiš. štev. 13 preb.,
38. župejno 5 hiš. štev. 36 preb.,
39. Be č 2 hiš. š tev. 17 preb.

Podružnic ima št. Vidska župnija
štiri in sicer: Sv. Jurja na .Gori, sv.
Jakopa v štrukljev! vasi, sv. Primo·
ža v Osredku in sv. Andreja v Gor.
Otavah.
župljanska cerkev sv. Vida, ex voto - obljubljena cerkev imenovana,
jela se je zidati leta 1717 ~v tem
letu bil je namreč postavljen temelj
- in je najmlajša izmed vseh cerk·
va v župniji. Zidana je bila le po
miloščln i posebno sosednih faranov.
Pomagale so pa tudi podružnice sv.
Andreja v Gor. Otavah, sv. Jurija
na Gori, sv. Jakopa v štrukljev! va·
si, sv. Duha, cerkev Matere Božje
na Vel. Blokah in sv. Nikolaja na
Ulaki. Dolgo časa bila je sloveča
božja pot pri tej cerkvi, posebno k
sv. Valentinu na stranskem oltarji.
Do l. 1753 bila je cerkev podružnica
Bloške župnije, še le v tem letu
bila je ustanovljena duhovnija. far·
ni predstojniki bili so vikarji, ali na·
mestniki župnika Bloš kega, a to do
leta 1864. Prvi vikar bil je Matija
Kaiphas (Kajfeš) od 4./12. l. 1753
do 31./ 7. l. 1762.
še le leta 1864 nahaja · se v listi·
nah Matija Mikš prvi med župniki.
Kapelanov bilo je od aprila leta
1755 do 30./4. l. 1874 vseh skupaj
48. -

Prvi med njimi bil je Markus
Krajnc.
Kor bil je blagoslovljen l. 1717 od
arhidijakona Ludovika čobalio.
Drugo zidovje bilo je drugo nede·
Ijo po Malem šmarnu l. 1719 go·
tovo. šola bila je zidana okoli leta
1822, prvi učitelj bil je Josip Zalokar, kateri je 30 let v tej občini
služboval, drugi učitelj bil je Kukec,
za tem Ivan Juvanc, Per, Fran Kli·
nar, Rudolf Piš, Hinko Likar in sedaj
Rožanec.
Leta 1861 je š ola pogorela ln
kmalo potem so šolo zamenjali z
drugo kmetsko hišo, v katerej se
sedaj nahaja.
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~ez Cerkniško jezero
(nadaljevanje z 8. strani)
Med njimi je bil .namestnik
komal!ldirja čete Franc Rožanc, doma iz Begunj pri
Cerknici. Za~pomnil sem si ga,
ker je imel pogled in sijaj oči
kakor sokol.
V Dolenjo vas naju je pripeljal nek obveščevalec. Tu si
Je izposodil žensko kolo. V vasi smo se poslovili od ranjenca, ki je že ležal na »lojtrniku« na slami, pokrit z odejo.
Zaželeli smo mu skorajŠnjo
ozdravitev in vnnitev v enoto.
Ljudje so nam prinesli toplega mleka, ne da bi jih prosili.
Po poljskih poteh smo se nato odpeljali proti Grahovem.
Nad cerkniško dolino se je

vvojno mornarico

spu stila noč, na nebu pa je
sijala polna luna. Njeni žarki
so se zrcalili v .kapljicah rose.
Imela sva občutek, da je po
polju posuta na tisoče biserov. »Kako lepo bi bilo, če ne
bi bilo vojne!« sva si govorila.
Zaobljubila sva se, da bova, če ostaneva živa lin zdrava,
peš obšla celo Cerkniško jezero. Začela bova pri Zelšah.
Pri lipah pred Grahovim
sva zapeljala v emo od lukenj ,
ki so jih naredile mine v junijski ofenzivi. Zračnici sta b ili počeni, midva cela, kolo pa
neuporabno za nadaljnjo vožl).jo. Obve ščevalec nama je povedal kod naj hodiva in se
odpeljal. Počutila sva se var-

-brestov

obzornik
(26. april 1978 -

Ml -

-l

številka 127)

V ODNOSIH S TUJINO

V začetku aprila so vsi delavski sveti naših temeljnih organizacij
sprejeli samoupravne sporazume, ki urejajo gospodarske odnose s tuji·
no.V našem glasilu je že pisalo o oblikovanju samoupravnih Interesnih
skupnosti za ekonomske odnose s tujino, zato tega ne bi ponavljal.
SISEOT, ki so bili ustanovljeni po republi kah i.n pokrajinah pred dobrim
letom, da bi pristojnosti države za urejanje ekonomsk,ih odnosov s tujino
prenesli na republike ·in na združeno delo. V prihodnJe naj bi republike
in združeno delo skrbeli za politiko jugoslovanske plačilne in devizne
bilance.
SPODBUJATI IZVOZ ZNOTRAJ BRESTA?
O tem, da našo družbeno skupnost žulijo težave zunanje trgovinskega
pr imanjkljaja, da so cene v Izvozu bistveno nižje kot na domačem trgu,
da se temeljne organizacije, ki izvažajo, v pretežni meri otepajo s
finančnimi težavami , lahko preberemo vsak dan v dnevnem časopisju ali
slišimo, ko nanese pogovor na stanje našega gospodarstva.
Vseh mogočih stališč in predlogov, ki skušajo ta vprašanja reševati,
je nešteto. Največkrat pa se pojavlja vprašanje, kako naj tetneljna organizacija, ki več uvaža kot izvaža, stimulira sosednjo temeljno organizacijo, l<.i da•je potrebna devizna sredstva. Do teh vprašanj največkrat prihaja med panogami in med delovnimi organizacijami, vendar pa so moč·
no prisotne tudi v odnosih med teme ljnimi orga nizacijmi znotraj delovne
organizacije Zato ni čudno, da je do teh vprašanj pr.i šlo tudi na delav·
skih svetih Skupnih dejavnosti in TOZD Prodaj a, ko sta razpravljala o
samoupravnem sporazumu o ekonomskih odnos·ih s tujino.
Vs i ti pomisleki še v večji meri veljajo za Brest, saj . so v preteklosti
temeljne organizacije rastle ravno z združevanjem sr edstev in z n ač rtno
usmeritvijo proizvodnega programa, ki j e bil v interesu vseh temeljnih
organizacij. Zato j e treba vse te pomisleke ponovno preveriti, preden
se odločimo za interno stimulacijo izvoza. Seveda to še ne pomeni, da
do t ega ne more priti, vendar mora za tem stati fnteres vseh temeljnih
organizacij in delovne organizacije.
BREST NA ZAGREBšKEM VELESEJMU
Največ pozornosti je vsekakor požel proizvodni program Tovarne pohištva Stari trg, predvsem kuhi nja BREST-03. Predstavljen je bil s icer
ves naš proizvodni program kuhinj, izstopala pa je prav omenjena kuhinja. Tudi pri obiskovalcih j e vzbudila največ zanimanja in lahko rečemo,
da je kuhi-nja BREST-03 v vrhu jugoslovanskih kuhinj.

NOVO IZ NAšEGA TAPETNišTVA
Po prvem letošnjem četrtl etj u lahko ugotovimo, da se je proizvodnja
tapetniških izdelkov v novih prostorih v Podskrajniku utekla in da ni
posebnih večjih organizacijskih all tehnološk,ih težav ·oziroma ovir za doseganj e planskih nalog in ciljev. Trenutno so pred kolektivov tapetništva
zelo velike in odgovorne naloge: samoup.ravno organiziranje v temeljno
organizacijo tapetništva t er izvolitev vseh ustreznih organov upravljanja,
povečanje obsega proizvodnje, pocenitev proizvodnje, povečanje delovne
storilnost·i, razširitev proizvodnega programa po modelih in blagu, prehod
na proizvodnjo po n aroči lu, zagotovitev zadostne in pravočasne dobave
ogrodij od kooperantov in ne nazadnje izboljšanj e kvalitete izdelkov in
delovne discipline.
BODOčNOST

JE VERA • . •

14. aprila je Zveza kulturnih organizactj občine Cerknica priredila kulturni večer v počastitev 100-letnice rojstnla s lovenskega pesnika Otona
ZUPANč i čA.

Raznolik program so pripravili č lani kulturno umetniških društev iz naše
amatersko gledališče Svoboda iz Loške doline, mešani pevski
zbor prosvetnega društva Heroj Iztok z Rakeka, cerkniški pihalni orkester in gojenci glasbene šole Frana Gerbiča.
Ponov-itev je bi la naslednji večer v Starem trgu.
ob či ne :
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na. Za nama je bil ognjeni
krst, ki sva ga uspešno in
srečno prestala. Najraje bi zapela in zavriskala. Ob enih
zj.utraj sva prišla v Gornj e
Jezero, v svojo enoto.
Pred Petričevo gostilno, kjer
je bil štab 2. bataljona naju
je ogovoril 1komandant bataljona kapetan Tone Hitejc.
Med drugim je dejal: »No, vidita, da »vsaka« .n e zadene!«
Pred Mulčevo štalo, kjer je na
semiku spala naša 3. četa, pa
sva zagledala »najino« kravo.
Bila sva je vesela, rkakor da
je zares najina. Posebno še,
ko nama je partizanka Malka
Intihar, ki jo je .ravnokar pomolzla, povedala, da je to
edina krava, ki smo jo odpeljali iz vasi. Poboža! sem jo.
Ona ni vedela zakaj, jaz pa
sem!
Bratova in moja pot do svobode je bila še dolga in polna
trpljenja. Peljala naju je čez
Sv. Ano nad Ložem, v sodnijske zapore v Ljubljani in mene celo v Dachau. Kljub temu
pa je svoboda le prišla. Navdušeno srno p a rt izani prav
tam, v Dachauu ob svobodi
zapeli partizansko:
»Zdaj zaori, pesem o svobodi .. .«

* <
l

...

Presihajoče

jezero s

'

...

\

~

»presihajočo<<

mornarico -

kot v pripo-

vedld ...
enainštiridesetih letih sva izvedela, da je bil tisti hrabri
voznik voza, ki ga nobena
krogla pušk in mitraljezov ni
zadela, ko je drvel z vozom
polnim hrane, Miro Mlakar iz
Loža.
Miro pa je končno zvedel,
da sva kravo na voz privezala
midva. Da ima kravo prvezano na voz, je videl šele blizu
Dolenje vasi, ko je v divji vožnji zapeljal na veliko skalo in
se je zadnji del voza prevrnil.
Ko se je ozrl, jo je zagledal.
»Le kdo je kravo privezal, kje
in kdaj?« ga je mučila dolgih
štirideset let.

V VOJNO MORNARICO
Vojne rane so se mam celile, počasi smo pričeli uresničevati mla.dos1Jne želje. Po končani gimnaziji sva z Mitjem
jeseni 1947. odšla v Monnariško vojno a~kademijo, ki je
bila blizu Splita. Leta 1950
sva postala rnonnariška podporočnika. Potem sva zaplula na
škna morja in oceane. Tovariša Tita sva spremljala vse
tja do Turčije, Gocije, vzhodne
in zahodJ?,e Afrike, v Indijo,
Burmo in lepo Indonezija. Na
Jadranskem morju sva bila pa
tako doma. Tudi ko sva plu1a
po širnih morskih prostrans•tvih, ko so divjali hudi viharji,
sva se vedno s toplino v srcu
spominjala Cerkniškega jezera in čolna - drvaka. Najinega »prvega morja in prve
ladje«!
.
Z Mitjem sva plula skupaj
na isti ladji le kot gojenca
Mornariške vojne akademije,
. pozneje pa ne, čeprav n aju je
poveljnik - admiral eskadre
vprašal, če želiva biti skupaj.
Odklonila sva. Na ladjah sva
preživela osemnajst let. Poveljeva la sva IDa mnogih ladjah,
pozneje tudi divizionu. V vojni mornarici pa sva bila polnih osemintrideset let. Lepo
je bilo! Ce bi ponovno izbirala življenjski poklic, bi se prav
gotovo zopet odločila za mornarico.
Zadnja tri leta je prišel čas,
ko se lahko udeležujeva raznih proslav in srečanj borcev
Notranjskega odreda ter proslav Ob čine Cerknica i:n KS
Loška dolina .. Ob takšnih priložnostih nas .p ogovor vedno
zanese v obujanje spominov
na NOB. Tako je bilo tudi na
spominski proslavi pri Sv. Ani
nad Ložem 12. januarja 1985.
leta. V .p ogovoru smo prišli
tudi do akcije v Zelšah. Po

,
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IZPOLNITEV OBLJUBE
Jjn obljubo, ki sva si jo dala
ob Cerkniškem jezeru v tisti
lepi noči, polni mesečine in
>>posutih biserov«, sva z Mit·
j em tudi izpolnila. Resda šele
štirideset let pozneje. Koncem
oktobra 1984. sva dobro otovorjena izstopila iz avtobusa
v Podskrajniknl in se napotila
v vasico Zelše. Potrkala sva
na vrata hiše, kjer sva dobila
kruh i:n koravo. Hiša - sicer
urejena - je delovala hladno
in praz.no. Na oknih ni bilo
rož, ponosa slovenskih deklet.
Napotila sva se k cerkvici sv.
Volbenka na hribu. Videti je
zapuščena, čeprav tu prirejajo
orgelske koncerte. V cerkvici
je n ekaj ženicam maševal v
vijoličast plašč ogrnjen mašnik. Tiho sva zaprla vrata, da
jih v tem lepem jutranjem miru ne bi zmotila. Prelep pogled se je s hriba nudil na
cerkniško dolino, Sliv.nico in
jezero, polno vode. Na robu

gozda sva obudila Srpomin na
»Zelene snežinke« , potem pa
hodila po cesti, ki pelje ob jezeru vse tja do Otoka.
Tu sva obiskala Slavko, sestro borca Notranjskega odreda Jožeta Martinčiča, ki so
ga domobranci ujeli in ustrelili v Borovnici. Pod napuščem
nekega kowlca sva videla lep
drvak. Mimo Laz sva se poVzPela na Klance in tu pozdravila Janežičeve. Zdaj imajo lep dom in gospodarsko
poslopje. Med vojno pa so
imeli pozimi vedno troplo
peč . . . Ln že sva bila ila cesti
od Gorrnjega Jezera, mimo žirovnice, Grahovega .do Martinjaka. Tu naju je ujela noč.
Pri hiši, ki stoji na levi strani
pred mostom, so ob vozu stali
trije možje in dv.a fanta. Takoj so nama ponudili domače
žganje. Branila S·v a se, ker sva
qila od dolgega pohoda že kar
utrujena. Ce bi tistega dne
popila samo šilce žganja povsod tam, kjer so nama postregli z njim, ne bi prišla niti do
žirovnice. Ko pa je eden moških dejal, da je bratranec
Matije Knapa, sem prijel za
steklenico in dobro >>potegnil«
ter -rekel: »Za le,p spomin .na
Matijo, prvoborca, komisarja
Slandrove brigade, najinega
sotrpina v sodnijskih zaporih
v Ljubljani in mojega v Dachauu! «
Po tri.desetih kilometrih pohoda sva bila v Cerknici. Zadovoljna v duši, da sva izpolnila obljubo, dano pred štiridesetimi leti.
»Ob jezeru, v temni noči,
mlad partizan molče stoji ... «
B . Tollazzi

Upokojili so se
Iz delovne skupnosti Skupne dejavnosti so odšli v prvih
mesecih letoš.n.jega leta v pokoj naslednji delavci:
l. Anica HOMOVEC - invalidsko upokojena s S. februarjem 1988.
Na Brestu je bila zaposlena
od l. julija 1970, invalidsko pa
se je upokojila z del in nalog
>>Čiščenje upravtnih prostorov«.
2. Mara SLAJNAR - upokojena s 16. februarjem 1988.
Na Brestu je bila zaposlena
od 16. oktobra 1964. V pokoj
je šla z del in nalog >>vodenje
finančnega knjigovodstva«.
3. Dragica TAVžELJ- upokojena s l. aprilom 1988. Na

B~estu je bila zaposlena od
l. avgusta 1963, upokojena pa
je bila z del in nalog >>administracija v razvojni ·s lu žbi«.
Iz Tozda Prodaja je odšel
v .p okoj

Franc KLOBASA - invalidsko upokojen s l. februarjem
letos. Na Brestu je bil zaposlen od l . aprila 1983 na delih
in nalogah »skladiščenje gotovih izdelkov«.
Za njihovo dolgoletno delo
se jim iskreno zahvaljujemo
in jim želimo še vrsto zdravih
let.
Kolektiv DS SD in
Tozd Prodaja

BRESTOV OBZORNIK:
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Taborniške nov1ce
Aprila taborniki p.raznuje- . stavil svet z diapozitivi. 17. in
mo. 22. april je namreč dan 24. aprila pa smo pri hotelu
tabornikov in zato smo se od- organizirali bolšji sejem, ki je
ločili, da bodo vse akcije v
bil velika atrakcija za mnoge
tem mesecu potekale pod obiskovalce, žal pa je bilo proskupnim imenom Mesec tabor- dajalcev dosti manj. Seveda je
nikov. Začeli smo delovno: po- to šele začetek, upamo pa, da
čistili smo vrt . in obrezali
bo že naslednjič več pogumnedrevje. V nedeljo, 3. aprila, žev, ki bodo pospravili po svosmo se ob Volčjem jezeru sre- jih stanovanjih in prinesli načali s skavti iz Berlina. Pomaprodaj zanimive predmete.
gali smo jim pri dogovarjanju
Kako ;p a v naprej? Do taborza poletno taborjenje v juli- jenja nas čaka še veliko dela.
ju in avgustu pri nas. Za ta- Na dan tabornikov bo v Cerik:bonni.ke in tabornice smo or- nici akcija Ilegalec, ki se bo
ganizirali zabavni večer s ple- zaključila s tabornim ognjem.
som, vsi pa smo se zbrali v
že naslednjega dne, v soboto,
skladišču ob čaju in pesmi. 9.
bo odredovo orientacijsko tekin 10. aprila je 50 naših ta- movanje v Cerknici. Prvomajbornikov s posebnim avtobu- ski prazniki pa bodo zapolnjesom odšlo v Crnuče na sreča ni z izleti.
nje odredov OJS in OHV. V
Maj bomo začeli z odredapro~ramu, ki so ga pripravili,
smo si poleg taborniških ak- vim mnogoboj em, ki bo 7.
tivnosti ogledali še lutkovno maja v Kolenu v Cerknici.
predstavo, Cankarjev dom in Najboljše eltipe se bodo udeleljubljanSlki grad. Crnučani pa žile področnega mnogoboja,
pridejo v Cerknica 14. in 1S. ki bo v začetku junija v Izoli.
Naši klubovci bodo odšli na
maja.
STPM v Kamnik, ki bo . 20.,
Začeli smo tudi akcijo zbiranja steklenic z navoji. Zato 21. in 22. maja. To je eno najprosimo . vse, k i so jim stekle- težjih orientacijskih tekmonice v napoto, da jih pripra- vanj, na katerem se srečajo
vijo in oddajo tabornikom. V vsi starejši taborniJki iz Sloveponedeljek, 11. aprila, je bil nije.
v Cerknici znani popotnik ZvoZa 2S. maj pa taborniki
ne Seruga, ki je predaval o predlagamo ekološki Dan mlasvojih popotova.njih in pred- dosti:

Kanu -

ščuka

zlet 88

Letošnji, četrti Kanu-Sčuka
zlet bo 28. in 29. maja v Rešetu. Glavni pokrovitelj tekmovanja bo industrija pohištva
Brest iz Cerknice. Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah, tabor-n iški (tričlanske mešane ekipe) in netaborniški
(dvočlanske ekipe). Gostje bodo na jezero prispeli že v soboto do 14 .ure. Ta dan bodo
vrisovali v karto traso tekmovanja, v večernih urah pa se
bodo predstavile tudi gostujoče ekipe. Zbor vseh tekmovalcev in začetek tekmovanja bo
v nedeljo, 29. maja ob 8. uri
zjutraj .
Tekmovalci
bodo

opravljali naslednje naloge:
streljanje z lokom in fračo,
izdelovanje vesla, hitrostna
etapa ...
Vse občane Cerknice pa še
posebej vabimo, da pridejo na
jezero in .s e ob 10. uri v nedeljo udeležijo javne tribune o
Cerkniškem jezeru, ki bo potekala v taboru v Rešetu, ob
14. uri pa si lahko ogledajo
demonstracijsko lokostrelsko
tekmo (American round). Zaključek zleta z razglasitvijo
rezultatov bo ob 16. uri. V primeru slabega vremena bo zlet
prestavljen na 4. in S. junij.

Filrni v maju
2.
2.
S.
7.

8.
9.
12.
13.
14.
15.
19.
21.
22.
23.
26.
28.
29.
30.

ob 16. uri- ameviški akcijski film REMO WILLY.
ob 20. uri - ameriška komedija žENSKA V RDECEM.
ob 20. uri- ameriška komedija KJE SO FANTJE.
ob 20. uri in 8. 5. ob 16. uri- ameriška kriminalka
F X UMOR S TRIKOM.
5. ob 20. uri - nemški erotični film ZALJUBLJENA MELODY.
5. ob 20. uri - italijanska ljubezenska drama KLJUC . .
S. ob 20. uri - ameriška drama VOJAKOVA ZGODBA.
S. ob 17. in 20. uri - ameriški fantastični film KOSMATE
POSASTI.
S. ob 20. uri in 1S. 5. ob 16. uri - avstralski mladinski film
BMX PEKLENSKE STEZE, II. del.
S. ob 20. uri in 16. S. ob 20. uri - hongkonški karate film
OBLJUBA.
S. ob 20. u r i - kanadska komedija NE GLEJ SKOZI TUJA
OKNA.
S. ob 20. uri in 22. 5. ob 16. uri - ameriški fantastični film
PLANET ODESA.
S. ob 20. uri- amer~ška drama SILKWOOD.
5. ob 20. :uri - ameriška melodrama MOž , žENA IN QTROK.
5. ob 20. uri - ameriška kriminalka BRAZGOTINEC.
S. ob 20. uri in 29. S. ob 16. uri - ameriška komedija POLJUBI ME ZA SLOVO.
5. ob 20. uri - ameriški zabavni film DOBRODOSLE V
OSEMNAJSTEM.
5. ob 20. uri - ameriški spektakel žENSKA- SOKOL.

S.
S.
5.
5.

prebudimo občinske ekologe
- pridobimo družbeno podporo
- v sodelovanju z OS Cerknica očistimo bregove jezerli,.
postavimo table z napisi,
ki bodo prispevale k varovanju jezera, pripravimo
sode za smeti ter kontejnerje.
Maj bomo zaključili z našo
največjo
akcijo: KANU SCUKA ZLET!

-

Veliki nogomet
zopet .v Cerknici
Po dolgih sušnih letih, za
katere so bili vzrok »portoroški sklepi« in nepremišljenost
takratnega izvršnega odbora
kluba, se je letos spomladi zopet začelo igranje velikega
nogometa v Cerknici. Samo zagnanosti in notranjski trmi
članov NK Cerknica gre zahvala, da je dobil cerkniški
nogomet zopet igrišče velikega
nogometa, za kar smo porabili
več kot tisoč prostovoljnih
ur in morali pož.reti marsikatero grenko na račun nogometa v našem kraju - pa če
prav smo sami najmanj krivi,
da je igranje v Kolenu skoraj
zamrlo. Lani smo začeli nastopati v drugi članski ligi zahod (ljubljCllllska regija) in osvojili zelo solidno 9. · mesio.
Igrali smo v gosteh na Vrhniki, za kar se NK Usnjar najlepše zahvaljujemo; želeli smo
namreč ohraniti naše igrišče
za spomladans-ki del sezone.
Tako smo letos v Cerknici že
odigrali dve srečanji in sicer
z ekipami NK Jezero (Zbilje)
in izgubili z rezultatom 2 : 1,
ter z ekipo Borovnice, katero
smo premagali s S : 1 in dokazali, da. nogometa še nismo
čisto pozabili in da smo na
pravi poti. Cerkniškemu nogometu želimo povrniti nekdanji
ugled.
Vabimo naše zveste -n avijače, da se naših tekem udeležujejo v čimvečjem številu in
nam tako v športnem duhu
pomagajo do novih zmag. Vse
t ekme igramo ob sobotah popoldne ob 16.30 v Kolenu. Do
konca spomladanskega dela
prvenstva igramo v Cerknici
še tri srečanja: 27. aprila Cerknica : Krim, 14. maja Cerknica : Dragomer in 28. maja
Cerknica : j ežica.
M. Gornik

Radioklub "Jezero.. je zaživel
Občina Cerknica je bila ena
redkih v Slovenji, ki do nedavnega še ni imela organizirane dejavnosti radioamaterstva v okviru Zveze radioamaterjev Slovenije.
P·r ve aktivnosti za ustanovitev radiokluba so se pričele v
letu 1980, vendar pa so zaradi neizkušenosti mladih navdušencev in pomanjkanja tehničnih sredstev kaj !kmalu zamrle.
Dejavnost je ponovno zaživela konec lanskega leta, ko
je bil ma občnem zboru za
predsednika izvoljen Be.mard
Mlakar, ki je pri ustanavljanju kluba pokazal največ zavzetosti.
S pomočjo združenega dela
občine Cerknica je klub nabavil 7 sodobnih radijskih postaj znamke Kenwood, ki jih
je moč priključ~ti na računal
nik, kupili so tudi računalni
ško vodeno napravo za učenje
telegrafije za 40 slušateljev
ter drugo opremo. Vsa oprema
bo lahko služila tudi za potrebe SLO.
Radioklub je registriran pri
Zvezi radioamaterjev Slovenije. Svoje delo je zastavil zelo
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Kegljaške nov1ce
Končano je letošnje tekmovanje v l. slovenski ligi, v kateri je zelo uspešno nastopala
tudi moška ekipa Bresta, saj
je zasedla odlično drugo mesto.

KONCNI VRSTNI RED
l. SLOVAN Ljubljana
2. BREST Cerknica
3. SCT Ljrubljana
4. DONIT Medvode
5. PROLETAREC Zagorje
6. HIDRO Medvode
7. FUžiNAR
Ravne na Koroškem
8. RADENSKA Murska Sobota
Na

kegljišču

Bresta se je
tudi letošnje prvenstvo posameznikov, na katerem
je nastopilo 158 tekmovalcev
in tekmoval!k v 6 kategorijah.
Prvič letos je bilo izvedeno
tudi tekmovanje v pionirski
kategoriji, v kateri nastopajo
tekmovalci do 15. leta starosti.
končalo

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknica,
n.sol.o
Ureja urednl§kl odbor. Srečo DROBNI e,
Vili FRIM, Franc GORNIK, Karmen KAN·
DARE, Danilo MLINAR, Anton OBREZA,
Janez OPEKA, Miran PETAN, Zdravko ZABU·
KOVEC.
Foto: Joi a !!KRU.
Odbor za -obvallanja Ja družbeni
upravljanja.
Predsednik odbora:
MLAKAR.

organ
Franc

Glaallo aodl med proizvoda Iz 7. toake
odstavka 38. člena zakona o ob·
davfenlu proizvodov ln storitev od pro·
mabl proizvodov (mnenJa aekratarlata Zli
Informiranje lzvrlnaga aveta SR Slovenija
It. 421·1/72 z diM 2A. oktobra 1974).

prve~

Naklada 2800 izvodov.
Tiska 2eleznllka tiskarna v Ljubljani.

resno. Da bi strakoVID.o usposobili čim več članov je bil
organiziran tečaj za radiooperaterja razreda »E«, kat~rega
se je udeležilo 24 slušateljev,
Konec meseca aprila so opravljali izpite, s tem pa so si
tudi pridobili pravico do lastnega poziWiega znaka. Eden
izmed člCllllov kluba vodi tudi
radioamaterski •krožek v osnovni šoli v Cerknici. V jesenskem času pa bo organiziran
tečaj za operaterja razreda
»C«.
Radioklub za svojo dejavnost trenutno nima ustreznih
prostorov. Začasno bo klub
dobil sobo v stavbi družbeno.političnih organizacij. Ko pa
bo rešen problem ustreznosti
prostA>Jrov, bo vpeljana tudi
konstrukcijska dejavnost, za
kar vlada veliko zanima:nje.
S pravilno u smerjenim delom želimo :oapolniti prosti čas
mladim v občini, s tem pa tudi dvigniti raven tehnične
kulture. Zato k sodelovanju
vabimo vse zainteresirane. O
delu Radiokluba pa boste v
Obzor.niku lahko še marsikaj
prebrali.
M. Ogrinl

REZULTATI:
Pionirji
l.

žnidaršič

2. Križančič
3. žagar
ženske
l . Pokleka
2. B.avec
3. žnidaršič
Moški - 1 X 100
l. Meden
2. škrbec
3. Jenc

527 kegljev
514 kegljev
391 kegljev
392 kegljev
353 kegljev
339 kegljev
443 kegljev
436 kegljev
427 kegljev

Veterani -

1 X 100
428 kegljev
426 kegljev
419 kegljev

l. Strukelj
2. Svelc
3. S . Gornik

24
16
16
16
10
10
10
10

točk

točk
točk
točk
točk
točk
točk
točk

+
+
+
+

1106
907
270
106
70
240

-

601 kegelj
1060 kegljev

Moški - 1 X 200
l. Svelc
2. J. Gornik
3. Svigelj
Aktivni tekmovalci
l. Prešeren
2. Urbas
3. F. Gornik

kegljev
kegljev
kegljev
kegljev
kegljev
kegljev

884 kegljev
853 kegljev
847 kegljev
- 1 X 200
933 kegljev
883 kegljev
876 kegljev
F. Gornik

OBVESTILO!
Obveščamo vse zainteresirane, da so se taborni;k.i letos odločili za izposojo
- kanujev (pri »bifeju« ob
jezeru)
- šotorov (za štiri osebe)
Podrobnejše informacije dobite pri Alešu Manfredi, Cesta 4. maja, ali po telefonu
791-277.
A. žnidaršič

