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Pol leta je za nami
Pol leta je pravzaprav zelo
kratko obdobje, v katerem se gospodarska gibanja ne morejo histveno spremeniti, kljuh izrednim ukrepom, ki naj bi zavrli negativna gihanja v nasem gospodarstvu in vsem naporom nase
druzbe, zato lahko izrazim svoje
prepricanje, da vlada v gospodarskem prostoru popoln kaos in da
so se izjalovila vsa nasa pricakovanja v tem pogledu.
V podkrepitev hi navedel samo
nekatere podatke: cene pri proizvajalcih so narasle za 14,8 Ofo v
odnosu na prvo polletje lanskega leta, zivljenjski stroski so porasli za 14,5 6/6 Izvoz je ostal na
lanskoletni ravni ali je celo nekoliko niZji, medtem ko je uvoz
porastel za 36 a/o.
Kljub zakonskim omejitvam
pri porastu proracunov za 10,8 Ofo,
so ti fondi in proracuni do&ili za
vee kot 20 Ofo priliva (prilivi od
davkov so vecji za 27 Ofo, a od carin celo za 67 Ofo). Podivjala je tudi osehna potrosnja in tekma
med osebnimi dohodki in stroski
se nadaljuje. Trenutno vodijo denarni prejemki, saj so porasli v
prvem polletju v primerjavi z
enakim ohdohjem lanskega leta
za vee kot 33 ~lo, ali samo osebni
dohodki za vee kot 20 Gfo, 70 a/o
teh porastov zavzamejo vecji
zivljenjski stroski s tako velikim
porastom cen. Tako se torej nadaljuje tekma med stroski in cenami. Za mene je povsem nera·
zumljivo, d a l a h k o cene porastejo v toliki meri in to v casu,
ko so »U r a d no z a m r z n j e ·
n e«, ko je premik cen dovoljen
samo s privoljenjem ZIS. Mislim,
da je to se ena izkusnja vee, da trg
ne prenese vmesavanja s strani, vendar naSa vlada uporno v
to dela in popusca tam, kjer so
pritiski najmocnejsi in tistim ve-

jam gospodarstva, ki imajo doKaj monopolen polozaj v nasem
gospodarstvu, medtem ko cele
veje gospodarstva pwca ob strani in v agoniji zivotarjenja.
Zanimiva hi hila primerjava
porasta osebnih dohodkov in porasta cen v letosnjem letu po panogah, ne samo v globalni zameglitvi s poprecjem. To je za nas
v lesni industriji nesprejemljivo.
Zanimalo hi nas, kaksen je porast osehnih dohodkov v izvozno
orientiranih panogah, kot je na·
sa in v tistih panogah, kjer ni
trenutno nohenih zakonskih moznosti za povecanje cen izdelkov.
Nase podjetje kot tudi celotna
panoga lesne industrije posluje
po cenah pred zamrzitvijo iz lanskega leta, kar je prav gotovo
nesprejemljivo v tem trenutku,
saj belezimo v tem easu porast
cen repro materialom, ki jih uporahljamo v nasi proizvodnji, za
18 °/o.
Ko zasledujemo in analiziramo
gibanja proizvodnje v prvem polletju v nasem podjetju, ne moremo mimo vseh navedenih tezav, ki spremljajo nase celotno
gospodarstvo. Neugodni trendi,
ki so zaceli delovati v lanskem letu, imajo nezaielene posledice tudi v letosnjem letu in le z velikimi napori celotnega kolektiva
lahko le delno paraliziramo to
stanje. Ob tej priliki ne bi ponovno podrobno nasteval posledibe lanske recesije v ZDA in nje_n ega vpliva na nas proizvodni program, ker smo to ze obravnavali.
Primerjava proizvodnih rezultatov za prvo tromesecje Ietosnjega leta in prvo polletje, nam pokaze naslednje rezultate:
proizvodnja: I.-III. 1970 = 100
plan:
I.-III. 1971 = 113
dosezeno:
I.-III. 1971 = 94
proizvodnja:
I.-VI. 1970 = 100

plan:
I.-VI. 1971 = 110
dosezeno:
I.-VI. 1971 = 102
Iz prikazanega je razvidno, da
so se neugodni trendi iz lanskega
drugega polletja nadaljevali s
posebno ostrino v prvem trome·
secju letosnjega leta, da pa smo
s pravocasno angaziranostjo vseh
zaposlenih uspeli delno zaustaviti ta neugoden trend, se vee,
tendenco stagnacije in nazadovanja smo spremenili v tendenco
napredovanja in ta ugoden trend
bomo morali za vsako ceno nadaljevati tudi v drugem polletju.
Zato kljub temu, da planirane
proizvodnje nismo dosegli, smatram, da homo s takim trendom
delno izpolnili izpad v prvem tromesecju in se prlbliZali postavljenim ciljem do kouca leta.
Enaka primerjava po poslovnih enotah nam pokaze naslednjo sliko:
74
-TPC
112
-TPM
167
- TLI
127
-TIP
155
-TPS

To pomeni, da so vse poslovne
enote, razen TP, v precejeSnji meri poveCale svoj obseg proizvod~
nje v primerjavi z lanskim letom.
Seveda moram poudariti, da so
tudi glavne tezave v proizvodnem programu ravno v Tovarni

pohistva Cerknica, saj znasa delei izvoza v tej poslovni enoti
skoraj 50 Ofo od njene proizvodnje in je ta proizvodnja mocno
podvriena zunanjim vplivom.
Trend porasta proizvodnje je tu-

Nadaljevanje na 2. strani

Stabilizacijski program BRESTA
S stabilizacijskim programom
opredeljujemo kljucne teko~e naloge, ki jih moramo uresniciti v
bli:Znji prlhodnosti. S pojmom stabilizacije oznacujemo vrsto gospodarskih in drugih ukrepov, ki
imajo cilj, da bi potrosnjo (osebno, investicijsko in splosno) znova vrnili v okvire, ki jih omogoca
proizvodnj a, da bi pospesili izvoz in .ga uskladili z uvozom ter
da bi zagotovili normalni in stabilni gospodarski napredek. Zato
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si s stalbilizacijo prizadevamo, da
bi se uresnicili tisti gospodarski
in druibeni smotri, ki smo jih
zastavili z gosp0dar9ko in dru.Zbeno reformo.
Nosilci ;poglavitnega dela bremena v prilagajanju novim razmeram s·o gospodarske ·delovne
organizacije, .ki morajo v okviru
svojih moroosti in sil iskati poti
v premagovanju tezav.
Tako zvezni kot republiSki org.ani so sprejeli vrsto ukrepov, kot
npr.:
- zamrznitev cen na nivoju meseca oktobra 1970. leta,
- zamrznitev osebnih dohodkov,
s tern, da sene smejo povecati
za vee kot za 11 OJo dosezenega
lanskega poprecnega osebnega
dohodka,
- devalvacija dinarja,
- ukrepi s podrocja monetarne
politike,
- podrazitev nekaterih materialov in storitev.
Vsi ti ukrepi bistveno vplivajo na pogoje gospodarjenja nasega podjetja. Ceprav so cene zamrznjene, stroski nenehno nara scajo. Zaradi devalvacije so se
znatno podrazili vsi mater1ali, ki
jih dobivamo iz uvoza.
Kratkorocnim ukr epom bodo
sledile trajnejse resitve. Pricakujemo predpise o zunanji trgovini
in carinah, ki bodo vplivale na
pospesevanje dzvoza in zmanjsanje uvoza. Gospodarstvo je se
v~dno prevec obremenjeno, kljub
napovedani razbremenitvi. Organi
upravljanja tekoce ugotavljajo
vpliv novih pogojev gospodarjenja in sproti sprejemajo ustrezne
ukrepe, da bi ublazili delovanje
podrazitve.
Nas stabilizacijski program sestavljajo vsi ukrepi, ki so sestavni
del uresnicenja nasih nacrtov, t er
del vsakdanjih prizadevanj za
vecje delovne rezultate.
Cilji, ki smo jih postavili v planu za drugo polletje letosnjega

---

leta, so dosegljivi le ob delovnih
naporih vseh zaposlenih. Nase
proizvodne zmogljivosti nam omogoeajo, da si v bodoce zag.o tovimo
nenehno narascanje proizvodnje.
Na tern podrocju se nam odpira
vrsta nalog kot so: boljsa organizacija dela v proizvodnji in stro·kovnih sluzbah, bolj:Se planiranje
lansiranja proizvodnje, vecja delitev dela, vecja kooperacija,
standardizacija In tipizacija, zniz evanje direktnih in splosnih stroskov. Povecati moramo aktivnost
prodaje in maTketinga, da izkoristimo prodajne moinosti in pripravimo dolgorocnejsi prodaj'lli
nacrt, ki bo osnova dolgorocnemu
proizvodnemu programu. Naloge
s tega podrocja so zelo obseZ:ne.
Stabilizacijski program jih podrobneje opredeljuje, tako po vsebini, kakor tudi doloca odgovorne
nosilce nalog ter predvideni TOk
izvrs-itve. Povecani izvoz nasega
podjetja je nedvomno trajna usmerltev, ki zelo prispeva k stabilizaciji, hkrati pa je merilo nasega poslovanja tako glede kvalitete videza, kot funkcionalnosti
nasih izdelkov. Dosedanji ukrepi
za povecanje izvoza so hili nezadostni, upamo, da bodo predvideni ukrepi v prlhodnjih mesecih
pozitivno vplivali na vecji izvoz
in vsaj delno pokritje visjih proizvodnih stroskov.
Oskrbo s surovinami in repromateriali moramo izboljsati in sistematicneje obdelati trzisce nabave. Zmanjsati moramo uvoz
reprodukdjskega materiala in ga
nadomestiti z izdelki domacih dobaviteljev. Kadre v nabavni sluzbi caka se vrs ta drugih nalog, ki
jih nakazuje stabilizacijski program.
Ob povecanem obsegu poslov.anja moramo obnoviti placilno
sposobnost. To nam narekuje, da
nasa sredstva hitreje obracamo.
Zato moramo stalno spremljati
gibanje zalog surovin, materiala,
Konec na 3. strani

~----

------

-

-----

---

BRESTOV OBZORHIK

2

Pol leta je za nami
Nadaljevanje s 1. strani
di v tej poslovni enotl v drugem
tromesecju v vzponu, vendar se
vsiljuje sama oa sebe mise!, da
so ravno v tej poslovni enotl najvecje rezerve za povecanje proizvodnje, zato leZi pred tem kolektivom, p o s e b no p a p r e d
s t r o k o v n i m i de 1 a v c i , velik del odgovornostl, da te r ezerve aktivirajo in izkoristljo v najvecji moini meri. Tu moram se
posebej poudariti pomen kooperacije, katero moramo vsekakor
razsiriti tako med nasimi poslovnimi enotami, kakor tudi zunaj
nasega podjetja. s kooperacijo bi
morali resevati ozka grla v proizvodnji in tiste elemente, ki se
pojavljajo v manjsih serijah. Mislim, da se nismo pravilno dojeli
in ocenili pomembnosti kooperacije v industrijski proizvodnji,
kar je ravno tako velika naloga
strokovnih delavcev.
Pri enaki primerjavi prodaje,
dobimo naslednjo sliko:
prodaja:
I.-111. 1970 = 100
I.-Ill. 1970 = lOU
plan:
1.-111. 1971 = 134
I.-VI.• 1971 = 134
dosezeno:
I.-Ill. 1971 = 139
I.-VI. 1971 = 140
J:z; tabelarnega prikaza je razviano, da se prodaja nasih izdelkov dokaj uspesno razvija, saj je
porasla za 40 ~/o v odnosu na prvo polletje lanskega leta. Z dosezerumi rezultati ne moremo biti
v celoti zadovoljni, ker zaloge gotovih tzdelkov le pocasi padajo
m pa racunati moramo, aa je v
prvem polletju vladala dokaJ veuKa nuupovalna mrztica na nase.rn trgu m sicer v zacet.Ku leta
zaradi priCakovane aevalvacije
amarja, nato pa zaracll oojazni
pred povecanjem cen, kjer pa taKO nase podjetje, kakor tudi celotna panoga ni prispevala nic,
saj se proaaja pohi.Stvo po lansKih cenah pred zamrznitvijo.
Da dosezeni ugodni rezultati
prodaje nlso se vecji, je posledlca tudi vse teija prodaja naliega
pohi.Stva na trgih drugth repuolik, kjer se pojavljajo umetne
pregraae in skoraj ne moremo
govoriti o enotnem jugoslovanskem trgu. Te umetne pregrade
se pojavJjajo predvsem z oblikami krediterja prodaje pohistva.
l"ohiStvo, kot vecja dobrina trajne vrednosti in vecje prodajne
cene, je nemogoee prodajati za
gotovino, saj je takSnih potrosnikov zelo mato in se ti se raje
odlocijo za nakup na kredit, ker
racunajo pac z dejanskim stanjem inflacije. Poslovne banke v
drugih republikah kreditirajo
proaajo pohiStva na potrosniSke
Kredite samo svojih komitentov
iz svojih republik, v Sloveniji to
ni obicaj, ampak so slovenske
banke dodelile te kredite trgovski mreZi, zato nam kot proizvajalcem ostane kaj ozek maneverski prostor. Pos1edice takSnega
stanja so, da je prodaja na posameznih podroejih Jugoslavije
v stagnaciji ali v rahlem upadanju in se to stanje ohranjamo z
najvecjim angaZiranjem prodajnega osebja in tudi najvecjih fr.
tev s strani podjetja v stroskovnem pogledu. Druga vrsta teiav,
ld. so ovirale doseganja se vecjega obsega prodaje, so predvsem
nase notranje tefave. Nekaj mesecev smo nastopali na trgu z
desortiranim asortimentom naSih
izdelkov. K.ljub velik:im zalogam
gotovih izdelkov je v nekaterih
mesecih primanjkovalo posamez·
nih tipov (npr.: jedilnica Living,
Tamara, Polona, stoli ipd.), Desortiranost nastaja po mojem
prepricanju predvsem zaradi nedoslednega proizvodnega programa, neizvajanja planskih nalog s
strani proizvodnje, posebno v prvih 4 mesecih. Nadaljnji faktor,
ld. vpliva na prodajo, je nedvomno kvaliteta izdelkov; mislim da
bomo morali tudi v tem pogledu
se marsikaj dodelati in dognati,
da bo kupec z nasimi izdelki resnieno zadovoljen. Potrebno bo
vsekakor vloZiti vee truda in angaZiranosti posebno kontrolne
slufbe in pa vee pozornosti posvetlit tako vskladiseenju, kakor
tudi transportu pohistva.

Posebno podrocje prodaje
predstavlja izvoz. lndeksna pri·
merjava nam pokafe naslednje:
izvoz:
I.-VI. 1970 = 100
plan:
I .-VI. 1971 = 150
dosezeno:
I.-VI. 1971 = 130
Dosezena vrednost izvoza je
pod planirano, a je vecja za 30 "lo
od lanske dosezene vreanosti. Tudi pri realizaciji izvoza. bi ielel
poudariti, da je od celotne vrednosti v prvem polletju celo 80 °/o
dosezeno v drugem tromesecju
in je pozitiven trend tako pri iz·
vozu se bolj poudarjen. Preprican
sem, da bomo uspeli ta trend
o bdriati in do konca leta doseCi
nekako 50 Ofo vecjo realizacijo v
izvozu, kot Iansko leto.
Tu moram podcrtati nekatere
bistvene elemente, ki spremljajo
nalio izvozno orientacijo. Znano
je, da je nasa drufba Zivljenjsko
zainteresirana na blagovnem iz-

Ekonomski aspekti poslovanja
v prvem p olletju, so prav gotovo
delno ogledalo takSne ekonomske situacije. Priznatl moram, da
so ti rezultati resnieno skromni,
gibljejo se pribliZno na predvideni ravni. Ostanek dohodka je skoraj 3-krat manjsi kot v lanskem
prvem polletju. Osebni dohodki
so vecji Ie za 5 ~/o proti enakemu obdobju lanskega leta. Ti rezultati nam dejansko ne dajejo
nekega vecjega optimizma. Vendar tudi lahko zaznamujemo pozitivne tendence, saj smo prvo
tromesecje zakljucill celo z negativnim rezultatom in je rezultat, ceprav tako skromen, vendar
ohrabrujoc. Skromen rezultat je
zasluga tudi ekonomskega sistema, ko sploh ni mogoee zanesljivo nacrtovati dolgoroene podjetniske poslovne politike. Kajti preprican sem, da je nase podjetje

Nov proizvod Tova.rne pohistva Stari trg vozu, ki te.melji na mednarodni
delltvi dela. Prav gotovo je, da
se labko le najsodobnejse tehno·
logije vkljueijo v mednarodno
delltev dela, sicer ne morejo
vzdriati ostre mednarodne konkurence, posebno na zahtevnih
zahodnih trZiseib. Nase podjetje
je taksen koncept poslovne politike osvojilo pred vee leti nazaj.
Kratkoroena politika ne more
prinesti na tem podrocju neke
vecje koristi. Da bi se uspe5neje
kosali v tej mednarodnl delltvi
dela, je bila izvdena t udl rekonstrukcija tehnologije in izvrsena
dokaj uspesna vpeljava moderne tehnologije. zal nam drufbeni
posegi tudi na to podrocje ne
omogoeajo neke daljnoroene politike v poslovni orientaciji. lz
prikaza gospodarskih gibanj za
nalio republiko in tudi Jugoslavijo - tudi po izvrseni devalvaciji
ne poteka v okviru programiranih okvirjev in je ta izvoz pod
planiranim.
Za nase podjetje ti splosni pri·
kazi ne drZijo, saj kot sem ze navedel, izvoz v letosnjem letu moeno povecujemo, kar pa ima za
podjetje v tem trenutku gotovo
slabe ekonomske posledice. Poudaril sem, da so cene reprodukcijskih materialov porasle za 18
odstotkov, kar je precej vee, kot
pa nam je devalvacija priznala,
in smo z izvozom v te.m trenutku
veliko na slabsem kot pred samo
devalvacijo, oziroma skarje stroskov in cen se odpirajo v na§o
skodo. Price smo ze nekaj mesecnim diskusijam in izjavam, da je
nujno prlstopiti k ukrepom za
pospesitev izvoza, vendar ne premakne se nicesar, vse je prepuseeno na pleca proizvajalcev, a v
isti mah govorijo o nujnosti poviSanja najniZjih osebnih dohodkov ipd. Zdi se mi, da je to politika, ki z dejanskim stanjem nima nobene zveza, taksno stanje
lahko samo podaljsuje agonijo
gospodarstva, ld. si zeli radikalnega in hitrega ukrepanja, v cilju
kratkoroenega, se bolj pa d o I·
gorocnega
stabllnega
gospodarskega delovanj a.

stvo, kuhinjsko pohistvo in kot
dopolnilo vse vrste sobnega seaeznega pohi.Stva (fotelji, zoie, jedilnisl<i stoli) in kuhinjskega seaefnega pohi.Stva. l-'roizvodni
program sobnega pohiStva temelji na funkciji tega pohi.Stva in
proizvodni prilagodljivosti velikim serijam. Ti ave komponenti
lahko zdruZimo z interno standardizacijo elementov in koncni
rezultat je sestavljeni program takega pohiStva, kjer iz
standardnih elementov sestavimo
celoto po ielji kupca in funkciji,
ki naj bi jo to pobistvo imelo
(dnevne sobe, jedilnice, spalnice,
otroske ali samske sobe, predsobe ipd.). Z ustreznim stopnjevanjem kvalitete bomo skuSali to
pohi.Stvo pribliZati tako zahtevnemu kupcu, kakor tudi kupcu, katerega momosti so omejene. Podrobnosti o tem programu ne bi
mogel nastevati, ker je program
preamet strokovnega de1a posameznih slufb (slufba za raziska·
vo trga, oblikovalci, analize vrednosti, tehnologov in drugih). Da
bi bil program trino prilagojen,
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sposobno v normalnih ekonomskih razmerah tudi rentabllno poslovati in se spoprijeti s konkurenco na slebernem trgu, tako doma kakor v tujini.
Potrebno bo se nadalje polno
angaziranje celotnega kolektlva,
da bomo obstojece stanje se iz.
boljsali, eeprav nekih visokih ciljev v takem polofaju ni mogoee
naertovati in jib tudi v nasi poslovni politiki za Ietosnje leto nismo nacrtovali. Ohrabrujoce dejstvo je tudi, da zaloge gotovih
izdelkov polagoma, a vztrajno pa·
dajo in da bomo pri takih trendib nekoliko prej odprodali iz.
delke iz lanskega proizvodnega
programa. Posledica takih tendenc je tudi nekoliko hitrejse
obracanje sredstev, kar tudi prlspeva k boljsim ekonomskim rezultatom in je to eden blstvenih
pogojev, da lahko poveeujemo obseg poslovanja, kajti za povecan
obseg potrebujemo tudi vecja
sredstva, katera pa v tem trenutku ne more.mo angaZirati zunaj
podjetja, ker enostavno sredstev
ni, ali pa so tako draga, da za
proizvodna podjetja kot je nase,
ne prldejo v postev (20 in vee odstotkov obresti).
Napacno bl bilo, usmeriti vse
razpoloZljive sUe v trenutno situacijo in ne mlsliti na jutri. Zato
moram ob tej priloznosti poudariti, da studijsko prlpravljamo
nekatere naloge in naerte, ki bodo postali uresnicljivi sele po
poglobljeni strokovni pripravi.
Naloge iz tega podrocja dela so
kratkorocne in srednjerocne. Navedel bom le nekaj bistvenih:
Kot prva n a I o g a nam ostaja se
vedno o p tim ali z a c i j a p r o izvodnih zmogljivosti.
Da bi ta cilj lahko uresnicili, je
v studijsld. obdelavi proizvodni
program za prihodnje leto. Glavne znacilnosti tega proizvodnega
programa bi bile naslednje: Proizvodne kapacitete, s kakrsnimi
Brest danes razpolaga, nam narekujejo, da postavimo proizvodni program tako, da se te kapacitete dopolnjujejo v funkcionalno celoto. Izhajajoe iz te postavke ostane glavni proizvodni
program furnirano sobno pohi·

je naloga telmologov, da pripravijo telmologijo v tem smislu, da
ne bomo vee imeli vskladiscenih
gotovih izdelkov, ampak polizdel·
ke in da izvrsimo montafo sele po
naroeilu kupca in ne samo to, na
ta nacin naj bi sprostili tudi dra·
gocen skladiSCni prostor ter razbremenili zaloge gotovih izdelkov.
Pri proizvodnji kuhinjskega
pohistva ostane sestavljajoci
program se naprej kot vodilo.
Vsekakor moramo raz8iriti asortiment tega pohistva, kar bo omogoeeno ravno tako s spremembo
tehnologije in prenosa zalog v
pollzdelke, nakar se sestavljajo
po narocilu. Nasa kuhinja v prihodnje.m letu naj bi bila oprem·
ljena z vsemi potrebnimi gospodinjsld.mi aparati in pripomocki
(bladilnik, pomivalni stroj, napa,
pee, stedilnik in drugo). Kuhinja
naj bi bila v pravilu bivalna, to
pomeni, da moramo k tem elementom dodati kuhinjsko mizo
in lruhinjsko sedemo pohistvo.
Tapeciranemu ali blazinjenemu
pohi.Stvu posvecamo vedno vee
strokovnega dela. Predvidevam,
da bo tapecirano pobistvo se pridobilo na svoji veljavi. Tu smo si
zastavili nacrt, da mora narascati
obseg proizvodnje po letni dinamild tako, da v naslednjih 5 Ietih
proizvodnjo tega pohi.Stva poveeamo za vee kot trikrat. Za takSno poveeanje bodo potrebna tudi
nova vlaganja, ld. jib predvidevamo v naslednjib 2-3 letih. Sarna tehnologija proizvodnje je
predmet intenzivnega strokovnega dela. Kot prvo je treba proizvodnjo trmo prilagoditi tako, da
bomo imeli na zalogi izdelke tapecirane, kot se temu pravi, do
belega, torej brez dekorativnega
blaga, s prevleko iz le-tega se obloii sele po narocilu kupca. Sedaj imamo stanje ravno obratno,
kljub polnemu skladiSeu si posamezen kupec ne more izbrati iz.
delka po zelji, v zelenemu blagu
in barvi. Da bi lahko studijsko
delo na nove proizvodne programe nemoteno potekalo, smo pristopili tudi k ureditvi centralne
vzorene delavnice, katera naj bl
bila urejena do konca tega leta.

Druga vrsta razvojnih nalog se
razvtJa v arugo smer, in steer povecevanje ooswjecm Kapac1tet ali
k DJmOvt moaermzaciJi. rripravui
.moramo vse potrebne stro.kovne
t:taoorate m rudi doloCiti vrstni
rea njihove realizacije. Uposreva·
joe ae]stvo, da so bl1e vse kapa..:nete za Js:oncne tzae1ke ('1rt;,
'.f.l"M, ·rttST) rekonstruirane m
moaermzirane v pretekllb dven
letm1 ne predVidevatnO veejib Vlaganj v te .kapacitete v nas1eanjl11
_.;, letib. Zato je strokovno aeto
usmerjeno preavsem v primarne
kapacuete. .fu se je pnstopiio K.
strokovni studiji 0 povecanj u kapacitete ·rovarne ivernih plosc in
.modernizaciji proizvodnje v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg.
Reci moram, da nas je situaCIJa
ne.koliko prehitela in aa smo pn·
siijeni to delo pospeSiti, koli.Kor
se da.
Brest je skupaj s podjetji Javor, Meoto, Maries m i'llovoles,
vtozil zahtevek pri mednarodru
banki za investictjska sredstva v
skupnem znesku 19 milij. dolarjev. Od te vsote je predVideno za
potrebe Bresta 4,5 milijona do·
~4l·Jev. Svoj zahtevek smo uteme,Jl11 s tem, da moramo rekonstruirati Tovarno ivernih plosc,
:..a Kar smo planirali 3,'J mllijona
aolarjev, ostalo pa za rekonstruk·
ClJO ostalih kapacitet.
Strokovnjaki Mednarodne ban·
ke SO ze Obiskali nase podjetje
in izrazili pripravljenost, da podprejo naso vlogo za zaprosena
sreustva. kazgovori so v teh mesecih ze precej dalec in koncno
odlocitev banke lahko prieakujemo ze v letosnjem letu. Seveda
moram poudariti, da je planirana
investicija do leta l'J7:J in kon·
kretno z nase strani smo plalni·
rali, da bi lahko izvedli to in·
vesticijo v Ietih 1973-75. Verjetno je danes se prezgodaj govoriti o pozitivnem ali negativnem
rezultatu te akcije, vendar reci
moram, da so vsi dosedanji raz·
govori dali pozitiven odziv s strani mednarodne banke. Kolikor
homo uspeli dobiti ta sredstva,
bi pristopill k rekonstrukciji Tovarne ivernih plosc za nove kapa·
citete in sicer na 50.000-70.000 m'
letno, s tern da 70-80~/o od te
kolieine tudi finaliziramo v ognjevarne, vodoodpome in ople·
menitene plosce. S tako ftnalizacijo ivernih plosc bi razsirili upo·
rabo le-teb v ladjedelniStvu in
gradbeniStvu.
Modernizacija proizvodnje v
Tovarni Iesnih izdelkov Stari trg
je drugo podrocje, kjer smo tudi
pristopili k izvedbi elaborata. Ta
naloga je bila postavljena ze prej
in predvidena ie za letosnje leto,
vendar je gospodarska situacija
popoinoma onemogocila ta vlaganja in homo morali vsekakor
to prenestl v naslednje obdobje.
Da je rekonstrukcija zagalnice
nujna, mini potrebno pojasnjevati, posebno je to postalo aktualno po ukinitvi zage v Cerknici.
zaga v Tovarni lesnih izdelkov
je morala obratovati v treh izme·
nah, zato tudi beleZlmo rahel padec storilnosti, posebno v nocni
izmeni.
Vzporedno z rekonstrukcijo
fage bo pristopilo Gozdno gospodarstvo Postojna k ureditvi zbir·
nega skladiSca z mehanizirano iz.
delavo gozdnih sortimentov (beljenje, razfagovanje, meritev
itd.). Pogovori v tem smislu so
ze zastavljeni z Gozdnim gospodarstvom Postojna. Ne nazadnje
nam narekuje rekonstrukcijo v
Tovarni Iesnih izdelkov Stari trg
tudi pomanjkanje delovne sile,
posebno za tezja fiziena dela v
zagi in na skladiScih.
Na kraju bi rad se dodal nekaj
pogledov o problematild. strokovnih slufb in strokovnih kadrov.
V teh nekaj mesecih smo bill prl·
siljeni napraviti nekatere organi·
zacijske spremembe in premike.
Centralizacija in koncentracija
strokovnih slufb ni mogla zan.
veti iz vee objektivnih razlogov.
Naj navedem samo nekatere: po·
manjkanje strokovnega kadra
smo poskuSali resiti tako, da smo
te kadre vzeli iz neposredne operative, praznina in prenos nalog
niso hili usklajeni, zato je prislo
v samem delu do vee tefav. Dru·
gi objektivni razlog je bil tudl
v tem, da smo ravno v tem Casu
imeli vecje programske tezave,
saj je bilo treba v zelo kratkem
Konec na 3. strani '
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Nadaljevanje z 2. strani
casu pripraviti izredno veliko stevilo novih izdelkov za proizvodnjo. Prav gotovo, da improvizaclja v neld postavljeni organizaciji
nl dovoljena in je nujna razmejitev med strokovnim delom in
operativnim delom, kajti strokovno studijsko delo je moralo biti
postavljeno na stranski tir, saj je
bll ves kader obremenjen z vsakdanjim operativnim delom. Tretja vellka pomanjkljivost je pomanjkanje strokovnega kadra,
saj se je le-ta po rekonstrukciji
zmanjsal, praznin pa do sedaj se
nlsmo popolnili.
Osebno stojim na staliScu, da
mora biti loceno delo v operativi
ali tudi vodstveno delo, ali .krajse vodstveni kader in pa strokovnl kader. Zavedam se, da v taki
delitvi dela ni vse idealno in da
obstajajo nevarnosti vecjih ali
manjsih konfliktov. Zavedati se
moramo, da je delo tako enih kot
drugih za podjetje koristno in da
je potrebno ta nasprotja usklajevati na ta nacin, da je strokovno
delo podrejeno podjetniskim ciljem in da je ta cilj dosegljiv v
kompromisu s strokovnim de1om. Strokovne slufbe morajo biti tako organizirane, da bodo sposobne nuditi proizvodnji popoln
inlenlrlng. To je osnovno vodilo
organizacijskih sprememb, katere so bile izvr!iene v maju meseen.
Glavno nalogo vidim v popolnitvi praznin, tam kjer nam stro-
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Stabilizacijski
program BRESTA
Nada:ljevanje 5 1. strani
nedovrsene proizvodnje in gotovih i zdelkov, ki ne smejo pre5eci planiranega obsega. Poleg tega moramo dospele <iolgove pri
kupcih tek<>ce terjati, od dobavit eljev pa zahtevati, da se uredijo
placilni pogoji in u skladijo 5 placilnimi pogoji do kupcev. Dosledno 5e moramo ddati sprejetih nacel 0 investicij5kih vlaganjih, ·ki
morajo temeljiti na nacelu paritemega vlaganja v investicije z
najveejo rentabilnostjo. Za vsako
inve5ticij<> mora biti li.zdelan izracun ekonomske interesantno5ti
investicije, iz katere bo razvidna
celotna vezava 5redstev in njihov
ucinek.
Investicije v letosnjem letu 5e
morajo izvajati po predvidenem
nacrtu. Omejiti moramo tudi inve5ticijsko vzddevanje. Vecjo pozornost moramo posvetiti prav
vsem 5redstvom, ki ji:h imamo v
upravljanju. Zaostriti moramo odgovorno5t za 5troske na vseh
Kuhinja VEGA 60 -

5troskovnih m e5tih in pri v5eh izdelkih .
Na projektih, ki jib terja pers pektivni razvoj podjetja, je treba
delati naprej, da bodo pravocasno pripravljeni vsi potrebni nacrti, ne glede na trenutke moinosti financiranja. V prihodnjih
mesecih bomo morali nadaljevati z graditvijo nasega sistema
upravljanja v podjetju, poslovnih
enotah, dopolniti nekatere splosne aide, predv5em lpr-avilnik dbli:kovanj in <>predelitve doh<>dka
.ter osebnih dohodkov.
Polozaj v podjetju in poslovnih
enotah vsi dobro poznamo. Cilj in
ukrepi stabllizacijskega programa
so nam prav taka znani. Z re5nim,
postenim delom ob dobrih delovnih <>dno5ih in nenehnem t rez:nem
ukrepanju bomo, tako kot vedn<>
do sedaj, premaga-li vse tezave in
tudi v b odoce dosegli postavljen
cilj in zagotovili u5pesen razvoj
podjetja.
J.Hren

uporabnost

kovnega kadra primankuje. To
seveda ni naloga, ki je re!iljiva
v krajsem casovnem obdobju.
Mora pa blti to stalna naloga kadrovske slufbe, poleg strokovnega izpopolnjevanja vseh zaposlenih. Nedvomno bo potrebno za
pritegnitev novih strokovnih kadrov prouclti tudi nagrajevanje,
saj bo te nemogoce dobiti, ce ne
bomo v stanju nagraditi take kadre vsaj enako kot drugi, se vee

stalno je prisotna dilema ze zaposlenih strokovnih kadrov, da si
poiScejo boljse pogoje. Za razresevanje tega vpra5anja je potrebna velika mera obcutka za realnost. Ne dvomim, da je ta prisotna v vsem kolektivu, posebno pa
v organih samoupravljanja, ki so
poklicani, da podpirajo vse tiste
ukrepe, ki vodijo k poslovnim
ciljem celotnega podjetja.
ini. Joze Strle
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S POTOVANJA!
PO ZDA

Ta potopis (marketing ugotovitev
zaradi konkurence ne baste nasli,
razen tistih ,ki tudl za konkurenco
niso roznate) po ZDA bo lzsel najbrz se v nekaj nadaljevanjih . Sicer
smo pa na ameriske nadaljevanke
navajeni, da trajajo dolgo.
Po ogledu reprezentancne zgradbe (neboticnika) smo se z velikim
avtobusom odpeljali prot! me5tu Eugene, ki lezi kaksnih 130 km juzno
od Portlanda. Lacni seveda ne. Po
dobri kranj5ki pa tudi amerlski navadi smo se ustavili v prijetni samopilstrezni restavracljl, kjer za
1,85 dolarja lahko pojes, kolikor hoces in mores. z menoj so imeli profit. pa tudi ostali so se sele prilagajali okusu ameriske prehrane .
Sonce je prijetno sijalo na pokrajino, ko smo brzeli proti tovarnam
vezanlh plosc. No prav hitro nismo
vozili, ker vkljub razkosju cest soferjl avtobusov spostujejo omejitve.
Sicer jih pa moram kar precej pohvalitl. Na vsej poti nl niti eden
prevozil rdecega semaforja, se vsak
dosledno u5tavil pred znakom stop,

celo pri ustavljanju pred progo z
dvignjenimi zapornicami so bili
enotni.
Popoldne smo si ogledali dve tovarni vezanih plosc. Postopek proizvodnje ml je bil ze prej poznan.
Ko pa smo videli prvo tako tovarno
v ZDA, smo jo lahko le obcudovall.
Luscenje furnirja se odvija na vellkih strojih. Posebne naprave skrbijo, da bo les vpet tako , da bo najbolj racionalno izkoriscen. Peklenska brzlna luscenja, izmenjave okroglega lesa v stroju, vse to je dajalo ton naslednjim delovnim operacijam. Transportni sistem je bil urejen tako , da so tudi odpadki nasll
pot do stroja, ki je pripravljal surovino za tovarno ivernih plosc.
Ogromne susllnice so delovale prav
grozotno. Pozirale so skladovnice
furnirja, kot da so nenasitne. Pri
sortiranju suhega furnirja posebna
naprava zacrtuje, kateri furnir ni dovolj suh . Vrtiljak s furnirjem, hitri
gibi delavcev okrog njega, vse to
daje vtls, da gre za dobra organizirano tovarno. Pet zaporedoma po-

Naprave za popoblo in brezdimno izcoreva.nje odpadkov lesne indulltriJ•

stavljenih lepilnih strojev in stiskalnic je delovalo sinhronizirano, seveda ob znatnem potenju delavcev, ki
so 5tregli strojem. Zlepke so nato
obdelovali stroji veclnoma sami. Po
dokaj enostavnem, vendar zelo preracunanem transportu so posamezne plosce druga za drugo po vee
trakovih tekle, se obrezovale, pa
brusile in se zlagale same.
Prav gotovo imajo prednost: ena
debelina, ena sirina, ena dolzina. To Kuhinja VEGA 60 - uporabnost
je res industrija. No, te vezane plosce pa tovarna obdeluje se naprej. cevasto napravo, s pritlskom se plaNajprej so plosce obdelovali s ko- stika zabije v zemljo. Sadika raste
vinskim valjem in z nj im uti rali v naprej, tulec pa propade. Tak nacin
mehko povrsino strukturo - hrasta
sajenja gre hitro od rok. Videli smo
menda. Drugim ploscam so s po- tudi vrsto diapozitivov, ki so prikasebnim strojem lzrezovali utore, v zovali drevesnice, pogozdovanje in
razdalji 10 em. Le zakaj to delajo, mlade gozdne 5estoje.
sem si mislil. Pa sem kmalu odkril,
Eugene je prijazno mestece z
da te plosce se povrsinsko obdelujejo. In glej, ze vldim plosce, ki se zgolj nizkimi zgradbaml. Hotel in se
na tiskarskem stroju obdelujejo z nekaj stavb je nekol iko vecjlh. Lepo
belo barvo. Prav tiste plosce z vtis- urejeno mestece. Posebno mi je bila povseci urejena ulica - zaprta
njeno strukturo so bile tako obdelane. Takoj sem se spomnil na pro- za promet, namenjena sprehajalcem
blem takih povrsin izpred dvanajst in otrokom za igranje.
28. maj. lz Eugene smo potovali
Jet, ko smo se mucili s polnjenjem
por hrasta, da bi dobili bela zalito v Roseburg. Ze spet 80-kilometrska
5trukturo. Kar vide) sem, kako dru- razdalja. Ta dan smo se prvic sregace bi lahko to bilo. Del plosc so cali z gozdom. Drzava je bogata z
obdelovali s tremi tlskarskiml stro- gozdovi, mi bomo videli le del. Kako gospodarijo z gozdovi, je zaniji. Prav takrat so tiskali oreh . Kako
enostavno in hitro je to slo. Kar malo predvsem tovarise lz gozdarpredstavljajte si to progo: trije tl- stva, pa tudi nas lesnolndustrijce,
skarski stroji - kana) za 5usenje- saj je gozd vir surovine za predelaoblivalni 5troj - kana! za susenje vo danes In jutri in zato ni pogled
- gotova plosca. Ja, baste rekli , vanj zastonj. Ko smo presedll lz velikega avtobusa na manjse terensko
kaksna pa je to povrslnska? Kar dobra, dobra sluzi za obloge 5tanovanj- vozilo, katerega sofer je nosil deJovno celado, si dobil pravi obcuskih his.
V drugi tovarn i smo videli isto, tek - gremo v rudnik zelenega zlasamo da je tovarna mlajsa in se ta. Kmalu smo zapustili ravnino in
bolj moderna. Ogledovanje in hoja ze jo pobiramo - pocasi sicer po ogromnih proizvodnih in skla- - proti deloviscu, kjer nam bodo podiscnih halah (nobena ni zidana) kazall izvlacenje lesa s pomocjo balona. No, to pa mi se na pamet ni
nas je utrudila. Tovaris, ki dela v
eni od nasih tovarn vezanih plosc, prislo - balon in gozdarstvo. Cesta
je z obratovodjem te tovarne raz- ni bila slaba - celo asfaltirana je
bila, skoraj do delovisca, kjer so
pravljal o zahtevah kvalltete, dnevni kolicini in drugih zanj zanimivih spravljali les na rampo. Po potl smo
srecali enega ali dva visoko nalopodatkih. Najbrz se je ta tovaris tedaj pocutil tako, kot jaz kasneje, ko zena kamlona, kl sta vozila les iz
smo si ogledovali tovarno ivernih gozda. Ti kamioni so prav za tam,
kajti na nasih gozdnih cestah ne
plosc.
Skoraj bi pozabil, ogledovali s mo vern, kako bi slo z dolzino lesa in
ostrimi ovinki. Stroji so izredno
enote Bohania Lumber Company. Tu
smo po5lusali tudi gozdarskega in- mocni. Ko kamion ni nalozen, na
zenirja, ki nam je tolmacil novi na- diri vozi priklopnik. Pogled na te
cin sajenja gozdnlh sadlk. Seme da- kamione se nam je nudil §e na5ledjo v plasticne tulce. Tu 5adika zra- nje dni, v eno smer 5i vide! voziti
ste. Sadlko in plastlcni tulec dajo v polno oblozene, iz druge so hiteli
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prazni. Videti je bilo tudi po tern ,
da je lesna in celulozna lndustrija
tu najbolj razvita.
In sedaj k balonu. Balon, ki ga je
videti na sllki, ze dve leti pomaga
pri lzvlacenju. Pri premikih z delovisca na delovisce ga privezejo za.
kamion. Balon drzi zico vlacilko in
nosilko. Poseben stroj uravnava tek
teh zic. Balon sluzi namesto zicnice
in napenjanja zic med dvema bregovoma. Zaradi velikih razdalj med
enim in drugim bregom je tak nacin spravila velikih kollcin zelo ugoden. Z balonom dvlgnjene hlode velikane je poseben viJicar po skoraj nemogocem terenu prinasal na
kup pred hidravlicno rampo ali na
samo rampo. Ko je sofer kamiona
obrnil vozilo, mu je vilicar snel tudi
zadnja kolesa z dire. Kamion je nato vzvratno zapeljaL pod ze prej dvignjenl tovor hlodov. Rocice so se
upognile, ker so taka prirejene. Se..
spust tovora na vozilo, povezovanje
in kamlon je odpeljal prot! zbirne-·
mu skladlscu. Ob tern ogledu izvla- ·
cenja lesa z balonom se je razvila•
tudi zanimiva razprava o izkorisca-·
nju gozdov. Gozdovi, kjer smo bili,
so drzavna l'ast. Pasek oddafajo na
osnovi licitacij, katerih se udelezujejo druzbe z zagami, celuloznimi·
tovarnami in tovarnami v:ezanih'
plosc. Pogoji so predvsem naslednji :,
gozdna taksa - vrednost lesa se
placuje v centralni fond, izderava
asfaltiranih gozdnih cest irt pogozditev posekane povrsine v roku' treh '
teh. Teh obveznosti se vsi drzijo,
ker si le tako zagotove se nadaljnje sodelovanje na licitacijah. Zaradi cim vecjega ucinka ogromno sekajo na golo. Prav zalostno izgledajo ti poseki. Nekaj dni kasneje smo
se vee kot dve uri vozili po dolinl
- na vsaki strani pa golosek, kamor je neslo oko.
D. Trotovsek
Nadaljevanje prihodnjlc
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NASI LJUDJE
V sejni dvorani sem ga na.Sel
za kupom nacrtov in strokovnih
podatkov. Tako je bil zamisljen
v delo, da me se opazil ni, k<> sem
vstopil Studiral je racionalizacijo
GERO programa.
Prosil sem ga za kratek razgovor. Nasmejal se je in dejal:
»Lahko se pogovoriva.«

Ivan Lovse je doma iz Slovenske vasi na Dolenjskem pri Sent-

rupertu. Rodil se je v delavskousluibenski druzini. Izmed otrok
je Ivan prvi prisel na svet. Osnovno solo je obiskova:l. v Stenrupertu, ki je pol ure hoda oddaljena od njegove rojstne vasi.
Po koncani osnovni soli se je sel
ucit mizarskega poklioa v Ljubljana k mojstru FUipu. Po izucitvi je ostal pri mojstru se toliko casa, da je postal pomocnik.
S tem pa je pridobil pogoje za
vpis v delovodsko solo v Ljubljani, ·ki traja dve leti. Za str<>Ske
solanja si je sam prihranil denar,
dobil pa je tudi skromno stipendijo na soli, .nekaj pa so mu pomagali tudi od doma.
Po koncani delovodski soli leta
1954 pa mu je preskrbel sluibo
pri Brestu sosolec, ki je bil na
tej soli nas stipendist.
Po prihodu na Brest je bil sko-raj pol leta na praksi v neposredni proizvodnji. Po praksi je bil
razporejen v pripravo dela na delovno mesto normirca. V tistem
casu se ni bilo norm, zaceti je
bilo treba vse na novo brez izkusenj. Prdblemi so se pojavili,
ko je bilo treba obracunati delavcem osebni dohodek po dose:Zenih
normah.
Takrat smo delali sivalne omarice, pisalne mize, spalnice in kuhinje.

Leta 1957 se je tovaris Lovse
vrnil domov. Mislil je, da bo ostal
na domu, toda domace razmere
so se zasukale drugace in na pismeno povabilo obratovodje je po
osmih mesecih zopet priSel na
Brest. Razporejen je bil za tehnologa.·
Tovaris Lovse je bil na razlicnih odgovOTnih del-ovnih mestih:
vodja tehnoloske sluzbe, vodja
normircev itd. Sedaj pa studira
racionalizacijo in tehnicne izboljsave v PE. Leta 1963 se je vpisal
v srednjo tehnicno solo na oddelku v Cerknici in jo v petih letih
uspesno koncal. »Za srednjo tehnicno solo sem se odl<>Cil zato, ker
sem spoznal, da brez take izobrazbe ne morem u spesno opravljati
zaht-evnega dela«, je dejal.
v privatnem zivljenju se tovar i'S Lovse intenzivno udejstvuje v
pevskem drustvu oziroma zboru.
J e tudi clan ribiske druiine, saroo nima casa za ribolov, ker
gradi stan<>vanjsko hlAo.
»Stanovajsko hiso sem se lotil
graditi zato, ker vedno ne morem
stanovati v .,samskem domu".«
Komaj sva koncala razgovor, ze
se je sklonil nad tehnicno dokumentacijo. Zopet je bil sredi de1a in spet me n i opazil, kdaj sem
zapu stil sejno dvorano. Ko sem
zapiral vrata, sem zaslisal rahlo
pokasljevanje, ki je znak nervoze ob zagnanem in poglobljenem
delu.
J. Klancar

PIKNIK US PEL
IzpoLnitev lanskoletne obljube, ki
j.o je d~a sindikalna OTganizacija
TP Martinjak, je tudi letos uspela
ter razveselila kolektiv z druzabpim piknikom.

Vsemu pa je dal poZivitev se domaci ansambel.
Postrezbo, katero je v celoti
prevzel in izvedel odbor sindikat a
s pomocjo manjsega stevila starih

rala tudi mladinska organizacija
Tovarne pohiStva Martinjak, seveda razumljivo v okviru !inanenih moznosti s solidnimi in dostopnimi cenami.
Posplosena zelja je, da se to
tudi v prihodnje leto nadaljuje,
Vsem priredi.teljem pa, ki so na
kakr§enkoli nacin prispevali svoj
delez za druzabno razpolozenje lepa zahvala.
I. Skrabec

Prijetno
srecan)e
jubilantov

- .

TPC
Kljub vremens'kim nevsecnostim,
ki so kazale vse do sobote, 3. julija neugodno, je odbor sindikata
vestno pripravljal prostor na starem mestu v »Rakovcevi ogradi«
nad Tovarno pohistva Martinjak.

clanov sindikata, je bila nadvse
zadovoljiva, -k ar potrjuje pretezni
del clanstva.
Oblika takega zdruievanja in
razpoloienja je zelo primerna.
Karkoli in v kak.rsnikoli obliki bi

"'

Vreme v nedeljo je bilo izredno
lepo. Ze ta-koj po 12. uri so zaceli
prihajati prvi gostje, kar se je
nadaljevalo celo popoldne. Proti
veceru je bila udele:Zba izredno
Velika. Za vsakega Clana j e bila
poskrbljena dobra malica, pa tudi
zlahtne kapljice ni manjkalo.

se organiziralo drugace, predvsem
mislim na obliko izleta ali podobno, ne bi nikoli zadovoljHi takega
stevila ljudi. Velika zelja, ki so
jo izrazili posameznlki, je bila, da
bi se taka srecanja ~e nadaljevala,
posebno v poletnih mesecih. Ne
bi bilo odvec, ce bi to organizi-

V tovarni pohiStva je letos veliko stevilo delavcev praznovalo
delovni jubilej. Kar 79 jih je bilo,
in sicer neprekinjeno je pri podjetju: 25 let 6 delavcev, 20 let 7
delavcev, 15 let je preseglo 27 delavcev in 10 let devetintrideset
delavcem Ber sta.
Sprejem jubilantov je bil organiziran dne 2. 7. 1971 v menzi tovarne.
Delovne jubilante je pozdravil
predsednik DS Alojz Mramor. V
govoru je poudaril zasluge za
tako velik razvoj podjetja, ki jih
imajo prav gotovo delavci, ki so
dolga leta u stvarjali dohodek in
se odrekali hote ali nehote viSjemu osebnemu standardu.
Tudi druibena skupnost v zadnjem casu zlasti po kongresu samoupravljavcev daje priznanje
delavcem za minulo delo.
Poleg predsednika sta jubilante pozdoovila se predsednik sindlkata in tajnik poslov>ne enote. Nato je predsednik delavskega sveta
podelil denarne nagrade. Med
burnim -aplavzom so hodili jubilantje po nagrede. Bili so ponosni
na svoj delovni jubilej in ne. to,
da so delavci BRESTA.
Po razdelitvi nagrad je hila se
zakuska. Ob glasbi gramofonskih
plosc pa so se zaplesali, tako da
je bilo proslavljanje delovnega
jubileja res prijetno in nepozabno
dozivetje.
J.Klancar

Spreje·m borcev
Bresta ob 4. juliju
Ze v na.va.do je priSio, da za dan
borca na Brestu organiziramo
sprejem za delavce, ki so sodelovali v NOV.
Tuell letos se jib je zbralo v
menzi kar lepo stevilo, ceprav niso prisli vsi.

Borce sta pozdravila se predsednik Zvezc borcev obcine Cerknica ter glavni direktor Bresta,
potem pa jim je pevski zbor zapel nekaj partiza.nskih pesmi.
Borci so prejeli knjizna. darila
s posvetilom.

Predsednik centra.lnega. delavskega sveta je v pozdra.vnem govoru zlasti poudaril vlogo in pomen dneva borca. ter spregovoril o borcih kot delavcih in o njihovem doprinosu pri gra.ditvi na.se druzbe.

Kma.lu je na. sprejemu za.vla.dalo veselo razpolozenje. Povabljeni
so peli partizanske pesmi ter zivo
obujali spomine na. pa.rtiza.nska
leta!
J. Klancar

lzmenjava izkuSenj
SRECANJE SAMOUPRAVLJALCEV KOVINOPLASTIKE
IN BRESTA
Ob dnevu sa.moupravljalcev je
bilo v zacetku julija v LoZu srecanje predstavnikov organov upra.vljalcev Kovinoplastike in
Bresta. Na sreca.nju so bili poleg
predstavnikov obcinskega sindikalnega. sveta tudi predsednjk obcinske skupscine Franc Zorman,
poslanec gospodarskega zbora Joze Lesar in posla.nec republiskega
zborz. Joie Telic.
Na.jprej so si predestavniki organov upravljanja z Bresta ogledati modeme proizvodne prostore
Kovinoplastike in se seznanili s
prolzvodnjo, zatem pa je bil organiziran ra.zgovor, na katerem so
si izmenjali izkusnje in poglede
predvsem s podrocja samoupravJjanja, s tem v zvezi pa so spregovorili tudl o seda.njem gospodarskem trenutku nasploh.
Obe delovni organizaciji povezuje dejstvo, da predstavlja.ta. skora.j ves gospoda.rsk.i potencial obcine, saj ustvarita skupa.j kar 78
odstotkov celotnega dohodka obcine, zaposlujeta pa 70 odstotkov
vseh dela.vcev v gospodarstvu
cerkniske obcine. Prav zato je sodelovanje med Kovinoplastiko in
Brestom se bolj potrebno, saj je
to pogoj za. skladno in na.Crtno
razvijanje gospodarstva v obcini.
V razgovoru so posebej JWUdarjali
prav povezanost med druibeno
skupnostjo in obema delovnima
organizacijama ter odgovomost,
ki izvira iz te povezanosti.
Beseda. je tekla tudi o samem
samoupravnem sistemu v obeb
podjetjih, o delovanju orga.nov
upravljanja in vplivu druibeno
pollticnih orga.niza.cij. Zanimiva je
bila zlasti primerja.va.; ka.ko sta.
organizirana s11moupravna sistem~ zaradi razlicne orga.nizacije·.
obeh podjetij.
Ceprav je bil razgovor bolj
splosnega pomena, je. bilo omenjenih vee konkretnih podroelj,
na katerih bi se med obema podjetjema labko razvilo zelo tvomo
in ucinkovito sodelova.nje; vprasanje dolgorocnejiie ka.drovske politike, saj obe podjetji zaposlujeta
velik del aktivnega prebivalstva
v obcini, usklajevanje informirarija delovnih }judi; vpra.Sanje organizaclje in vodenja proizvodnje; izmenJava izkusenJ in me-

tod pri raziskavah triisca.; vpraSa.nje stimulativnega sistema v delitvi dohodka in . osebnih dohodkov in podobno.
Tako je razgovor izzvenel v
spoznanje, da. to ne sme biti zadnje ta.k.Sno srecanje, ampak, da
mora iz njega zrasti sistematicno
in aktivno sodelovanje in izmenjava.nje izkusenj z najrazlicnejsih delovnih podrocij.
B. Levee

Sprejem jubilantov SKS
V sredo 21. julija so imeli jubilanti Skupnih strokovnih slu.Zb
Bresta slavnostni sprejem, na katerem so jim podelili denarne nagra.de za dolgoletuo delo v podjetju.
V imenu podjetja se jim je z~
hvaW za plodno delo glavni direktor ini. Joie Strle in predsednik obcinskega sindikalnega sveta tov. Janez PakiZ, ki je v imenu predsednika republika odllkoval tova.riSa. Vinka Mikecina z
redom dell\ z zlatim vencem ob
petdesetletnici Zveze sindikatov
Jugoslavije.
TovariS Mikecin je v podjetju
ze petindva.jset let in je bil prvi
ta.jnik sindikalne orga.nizacije pri
ta.kra.t . usta.novljenem podjetju
·LIP Cerknica, ki se je kasneje
prelmenQvalo v Brest.
Tova.riS Mikecin je bil zelo delaven sindika.lni delavec v okviru
podjetja in . v obcinskem merilu.
Odlikova.n je bil za. pozrtvova.lno in nesebicno delo na. delovne;
mestu in v sindika.lni orga.nizaclji. TovariSu Mikecinu je to ze
drugo odlikOVI!onje po]eg VeC pismenib pohval in diplom.
Enaindvajset prisotnih jubilanto;v je tova.risu Mikecinu za ta.ko
visoko odlikovanje toplo cestitalo
·in mu zelelo se. mnogo dolgoletnega deJa in s~delovanja..
·
Letos je bllo na. Brestu kar 228
dela.vcev, ki so v podjetju vee kot
deset let. Od teb je deset takih,
ki so v podjetju za.posleni na.d
25 let. Med njimi je tudi odllkova.nec.
·
S. Bogovcie

(

BRESTOV OBZORNIK

Analiza poSkodb pri delu
V prvem polletju letosnjega leta
se je v podjetju pripetilo skupaj
107 nezgod pri delu ter na poti
na delo :in z dela. V istem obdobju
lanskega leta j~h je lbilo le 62, kar
pomeni, da je letos ta stevilka
poskocila za celih 72,5 °/o. Glede na -to, da se stevmo zaposlenih nekoHko dvignilo, sem
za natancno analiza vzel kot primerjavo stevilko 1000 zaposlenih,
taka za lansko kat za letosnje leto. Podatki so obdelani v spodnji tabeli:
Pri stroju

Poslovna
enota

TPC

Leto

TPM

1971
1970
1971

indeks
na 1000
zaposlen.
TLI

1970
1971

indeks
1970
1971

indeks
1970
1971

indeks
TIP

1970
1971

indeks
1970
1971

Na 1000
zaposlen.

indeks

»BREST«

1970
1971

mdeks
1970
1971

indeks

Skupaj

Na poti

stev. izgub. stev. izgub. stev. izgub.
nezg. dnevi nezg. dnevi nezg. dnevi

313
389
124,2
43-s -

22,7
206

263,9
220

29,4
151

257,2
91

52,2
150

521,2
120

8
7
87,5

81
64
79

8
25
31:2,5

91
238
262

5
2
40

21
34
162

249
316
127

18,3
17,6
96,2

186
153
82,4

18,3
57,8
326

207
570
275

11,4
4,8
42,1

176
33,5
19,1

48,2
81,3
169

570
756
131

47
129
274

2
7
350

136
100
73,5

169
209
124

8
17
212

352
438
124

1970
1971

indeks

Ostala dela

22
25
204
87
14
3
22
192
39
197
226,4 157,1
94,1
156
121- -1-=9- ,4.,---·-=-28-,-3--,7- -4-,1- -3-o,-5_3_4_,7-

8
17
indeks 212,5
-19- 7-o - f1

Na 1000
zaposlen.

na 1000
zaposlen.

stev. izgub.
nezg. dnevi

obdobju lani. Resnost poskodb pa
je upadla za 27,5 0/o. Posledice nezgod so bile lazje, kljub t emu pa
je bilo za boleznine delavcev izplacanih v celoti 57.978,55 dmarjev. To je pa ze kar velika stevilka, ki se bo do ·k onca leta priblizno se podvojila, ce pravih
v.zrokov nezgod ne bomo v kali
zatirali.
Primerjava z lanskim prvim
polletjem se najbolje prikaze, ce
vzamemo za iZJhodiSce analize 1000
zaposlenih. Grafikon poskodova-

4
5
125

22,6 266
20
515
88,5 193
3
300

56
31
55,4

11,3 720
28
400
248
56
4
8
200

38
68
179

11,5 645
35,7 370
310
57,4

46
437
95,6 810
207
195,5

21
32
152,5

271
421
155

28
62
221

469
598
127,3

12,6
19,2
152

163
252
154,5

16,8
37,2
221

281
356
122,5

V tabeli niso prika-zane p0Skodbe iz SKS -C erknica. V letosnjem
prvem polletju so bile 3, v lanskem pa 1. To sem omenil zato,
ker se podatki iz tabele sicer ne
bi ujemali: s podatki v besedilu.
Zaradi poskodb je bilo izgubljenih v podjetju skupaj 1.387 delovnih dni ali 25 Ofo vee kot v istem

2
5
250

77
14
18,2

11,3 955
20
850
89
177
3

130
145
141

1180
35,7 1730
146,8
10
10
100

371
368
99,5

6
223
5,98 220
99,5
98,6

45,3 1990
68 1750
150
88
7
14
200

197
244
l24

80,5 2260
167 2905
207
128,5
61 1111
104 1387
170,5 125
36,7
62,1
169,5

668
828
124

nih na 1000 zaposlenih, -k i je narisan spodaj, nazorno poka.Ze, da
se je pogostost nezgod mocno
dvignila.
Najvecja pogostost nezgod pri
delu je v TIP Cerknica, kjer se
poskoduje pri delu poprecno vsak
sesti delavec. Na tern zalostnem
mestu je bila ta poslovna enota

letovanje bolj skromno
Kljub sorazmerno VlSJlm cenam penzionov v letosnji sezoni,
se je za letovanje na morju odloCilo 51 clanov kolektiva in stirinajst za zdravljenje v Dolenjskih in Smarjeskih toplicah.
Sprico stevila zaposlenih to res
ni spodbudno stevilo, res pa je,
da vecina letuje brez sodelovanja podjetja.

Posamezniki se se vedno prijavljajo za rezervacije. Vsem je
tezko ugoditi, ker so vsa mesta
v sezoni vecinoma zasedena. Vee
moznosti pa bo po 15. avgustu,
ko tujci zapuscajo obalo. Vreme
bo takrat se vedno ugodno in kar
je najvaznejse, cene bodo nizje.
s. Bogovcic

Dela.vci Tova.rne pohistva Cerknica. z· druzinami na piknikn ob
Cerkniskem jezeru. Dobre volje ni manjkalo.

ze lani, toda letosnja stevilka presega vse meje. Res je, da so tam
delovni pogoji tezji (formaldehid,
mocan ropot), je pa zato delo v
veliki meri avtomatizirano in
manj neva:rno kot drugje, vsaj
kar se tice mehanskih poskodb organizma. Zato je to stevilo toHko bolj nerazumljivo m ga ne
smemo tolerirati. Vse pa ·k aze na
to, da so tu delavci veliko manj
disciplinirani kat v drugih poslovnih enota:h in ignorirajo varne
delovne postopke. Zato je naloga
instruktorjev te poslovne enote,
da jLh neprestano navajajo na
varne nacine dela in da krsitev
teh navodil smatrajo kat krsitev
delovnih dolznosti. Stanje v drugi-h poslovnih enotah je nekoliko
boljse, do neke mere pa zadovoljuje le TP -Cerknica, kjer se poskoduje poprecno vsak devetnajsti delavec.
Najcesce je v prijavi nezgode
vpisan .kot vzrok neprevidnost delavca. To je sicer v mnogih primerih res, vendar pa ne v vseh.
Iskanje pravih vzrokov nezgod je
zelo za-pleteno in tezko, posebno
'se, ce so izjave delavcev netocne
ali cel o lazne. Pri resevanju tega
problema je treba uposteva.ti psihicne in psihosocialne dejavnike,

Proizvodna
problematika
v Tovarni
pohistva
Stdri trg
V TLI Stari trg so bge zaZa.gale
v granato, ki je ostala. v drevesu
od druge svetovne vojne
kakor tudi dejavnik okolja. Upostevati je treba torej t. zv. <':loveski faktor, tehnicni faktor (stroj,
delovno mesto, orodje itd.) ter
faktor delovne okolice. V teh treh
faktorjih namrec ticijo pravi vzroki ali simptomi nezgod. Z urejevanjem socialnih razmer, izboljsevanjem delovnih pogojev in odnosov med zaposlenimi pa tudi s
smotrnim poucevanjem delavcev
o varstvu pri delu boano storili
velik korak naprej, k zmanjsanju
stevila nezgod.
F.Mele

Po nekaj letih spet tezja
poskodba pri delu
V sredo, 14. julija se je v furnirnici Tovarne pohistva Cerknica
pripetila nesreca pri delu, pri kateri se je huje poskodoval Janez
LOGAR, zaposlen kot neobvezni
praktikant v casu solskih po.Citnic. Poskodba je zelo huda, saj
so mu skarje za rezanje furnirja
odrezale vse prste na desni roki.
se ne stirinajstletnega Janeza
so sprejeli na delo v Tovarno pohistva Cerknica 1. julija, po veckratni nujni prosnji aceta, ki je
vecletni delavec Bresta. Njegova
prizadevanja za vsaj enomese&l~
zaposlitev sina razumemo, saJ
lahko zmerno delo dorascajocemu
fantu samo koristi, razen tega je
vsak taka zasluzeni denar nedvomno dragoceno dopolnilo k sicer skromnemu druzinskemu proracunu Zaradi fantove mladoletnosti so ga razporedili k navidez
povsem nenevarnem delu. Njegova dolZnost je bila le prinasati
zveze furnirja z delovne mize pri
skarjah za njegovo precno razrezovanje na delovno mizo pri
skarjah za vzdolzni obrez, ga sortirati in -koncno obrezanega odlagati na stojko. To delo je fizicno
lahko in nenevarno. Premalo pa
so upostevali fantovo mladost in
njegov nemirni znacaj. Delavci, ki
delajo s skarjami, so kmalu po
njegovi namestitvi opazili, da je
nemiren, radoveden in da ga delovanje strojev zelo zanima. Zato
so nanj se bolj pazili, ga opozarjali na nevarnosti skarij, ki si jih
je v trenutkih prostega casa taka
rad ogledoval in ga odganjali z
njegove blizine. To pa je zaleglo
le navidez. Vse namrec kaze na
to da opozoril ni resno dojel in
d~ je cakal le na primeren trenutek~ ko bo svoji ze~ji po delu
s stroJem lahko zadostll.
Tega dne se je delavka pri
skarjah za precno razrezovanje
furnirja od stroja za hip oddaljila. Odslej je h okrog 3 m oddaljeni
stojki, da bi na njej poravnala
sklade furnirja. Ta cas je hotel
Janez hitro izkoristiti za to, da bi
na njenem stroju prerezal sop odrezkov. Polozil jih je v sk.arje in
pritisnih na gumb stikala. Rezilo
se je v trenutku spustilo in mu
tezko poskodovalo roko, ·k i je ni
pravocasno umalmil z nevarnega
obmocja.
Vest o nesreci nas je globoko
pretresla. Socustvovanje pa Janezu ne more vrniti izgubljenih
prstov. Tega ni mogoce popraviti
niti z iskanjem in kaznovanjem
delavcev, ki so s svojim ravnanjem pri delu poskodbo posredno
omogoCili. Se posebno ne, ker tega prav gotovo niso napravili namerno. Kl j ub temu pr egovor, da
je po toci zvoniti prepozno, v tern

primeru ne velja. Razglabljanje
o vzrokih tega neljubega dogodka
je lahko se kako koristiti, ce se
iz tega lahko kaj naucimo. Zato
ga namer.avam obravnavati le kat
opomin na to, kako zelo se lahko
mascujejo navidez majhne in nepomembne napake pri delu.
"IDna najvecjih napak, ki so povzrocile nezgodo, je prav gotovo
nepremisljenost in neprevidnost
mladega delavca. Ce bi se ravnal
po navodilih instruktorja in drugih delavcev v svoji delovni okolici, bi do poskodbe ne moglo priti. Taka ug.otovitev pa -nas ne sme
zavajati. Dolznost delovne or-ganizacije namrec n:i samo -opozarjanje delavcev na nevarnost, ki
pri delu prete njihovemu zivljenju ali zdravju, temvec zagotavljanje njihove varnosti pri delu.
To velja za vse, ki delajo ali se
kako drugace zadrzujejo na podrocju podjetja, od delavcev v rednem delovnem razmerju do udelezencev strokovne ali druge ekskurzije. Ta dolznost nam nalaga
tudi precej-§nje odgovornosti, oki se
jih vcasih vse premalo zavedamo.
Kako se bo Janez obnasal pri delu, se je npr. dalo sklepati ze na
osnovi njegove starosti. Vendar je
bil kljub temu sprejet na delo.
S tem so v tajnicstvu TP Cer.k nica
pokazali Ie prevec razumevanja
do tezav svojega delavca, Janezovega aceta. To pa je bila le majhn a napaka v verigi drugih. Da je
fant prevec zivahen za delo v blizini strojev, so kaj knnalu spoznali tudi delavci v njegovi okolici
in instruktor oddelka. Mozne posledice takega ravnanja pri delu
so bile -ocilme, kl jub temu je, iz
istega razl oga, ostalo le pri ·opozarjanju.
Da je do nezgode lahko prislo,
pa se je moralo zgoditi se nekai
drugega. Stroj, ·k i je poskodoval
delavca, je mogoce aktivirati le
z istocasnim pritiskom na obe stiJ.-:'lli, ki sta toliko razma-knjeni, da
jih ni mogoce doseci hkrati z eno
roko. To pomeni, da je moralo ·b iti v trenutku nezgode eno od teh
stik;'[l na kakrsenkoli nacin ze
prej aktiv·i rano. Kako se je to moglo zgoditi, lahko samo predvidevamo. Verno le, da vcasih to delavci namerno napravijo, s cimer
je dana moznost za vecjo storilnost, hkrati pa ob sprosceni roki
za nesreco. Nekaj podobnega zasledimo sem pa tja tudi drugod,
npr. pri strojih za nanos lepila
ob njegovem ciScenju. Da instruktorji oddelkov lahko kaj takega
dopustijo, je nerazumljivo. Vse
kaze, da se vse premalo zavadajo
moZln:ih posledic takega ravnanja
in svoje odgovornosti za varnost
delavcev, ki jih vodijo.

Naslov teme daje siroke moznosti za razglab ljanje, vendar se
bo treba opredeliti Ie na najnujnejse.
Zakljucili smo I. polletje Ietosnjega leta in lahko reeemo, da so
dosezeni rezultati zelo zadovoljivi.
Proizvodnja je dosezena v vrednosti 13,220.000 dinarjev, ·k ar
predstavlja 49 Ofo letnega plana. Za
II. polletje pa je plan ckorigiran
in je za 8 °/o visji kat v I. polletju.
Vzrok poviSanja plana je v tern,
da ponovno spreminjamo proizvodni program, oziroma ga prilagajamo izkljucno moinosti sedanj e tehnologij e.
Popolnoma bomo opustili proizvodnjo furniranega kosovnega
pohistva dn izdelovali samo ·kuhinjsko pohi·stvo. Poleg dosedanje
kuhinje VEGA - 55 bomo izdelovali .nov tip kuhinje VEGA - 60,
ki se razlikuje -ad sedanje v naslednjem:
1. Nova sodobna barva, ki je
bila v od strani potrosnikov na
Salonu pohiStva v Ljubljani ocenjena zelo pohvalno. '
2. Vsi predacli v elementih bodo plastificirani.
3. Kuhinja bo imela vgrajene
vse potrebne gospodinjske aparate (stedilnik, pecico pomivalni
stroj hladilni-k).
4. Globina kuhinje bo prilagojena JUS.
Dodatni proizvodni program
nam bo omogocil zadovoljiti tudi
zelje najza:htevnejsih kupcev.
Vsekakor pa cbo z razsirjenim
asortimentom v proizvodnji potrebna temeljita pr.iprava, kajti
sistem mora ostati neizpremenjen,
.kar pomeni, da moramo vedno
imeti optimalne zaloge vseh elemento_v, ker le tako je mozno, da
prodaJa tece normalno. Tu pa nastane vprasanje pravilnega planiranja, -ki pa ga pogojujejo stevilni elementi. V ospredju je vsekakor pravocasno narocanje in pravocasna dobava reprodukcijskih
materialov, kar pa je razumljivo
s povecanjem proizvodnje vedno
tezje.
Dogaja se, da dolocenih matei:-ialov, -k i so osnovni za proizvodnjo, veckrat zmanjka, ker jih proizvajalci-dobavitelji ne morejo
pravocasno zagotoviti.
Veckrat pride do zastojev, ki se
jih ne da odkloniti niti z vso dobro voljo in posredovanjem nabavne sluzbe.
Nadalje bo potrebno uskladiti
normative casa, ker le tako je
mozno proizvodne plane terminsko pravilno dolocati.
Stalno je treba analizirati tehnoloske .postopke, jih poenostavljati -i n tako povecati proizvodnjo
in kar je najvazneje, delati s cim
manjsimi izdelavni stroski.
Studija embalaze je vsekakor
pomemben clen od koncnega izdelka do potrosnika. Kartonska
embalaza, taka kot je, zadostuje
le za kamionski transport, medtem ck o za prevoz po zeleznici ne
ustreza.
.Se -bi lahko nastevali, vendar
zaenkrat dovolj. Poglejmo pa,
·k aksne so nase moinosti, da nastete pomanjkljivosti odpra'Vimo.
Tako hiter vzpon proizvodnje, -kot
ga bele:Zimo letos, zahteva pre_dvsern temeljito pripravo. Sluzbe,
s katerimi razpolagamo, lahko vse
to pripravijo le v grobem, kajti
pripravo dela sestavlja 1e troje delavcev, k i mora~jo skrbeti za tehnologij o, casnovne norme, nacrte,
spremnice, kalkulacije, narmative materiala, proizvodne plane skratka obvladati proizvodnjo v
vrednosti 3 milijard starih didarjev.
Iz tega je razvidno, kje je -kljucna tocka, ki jo je potrebno pastaviti na prvo mesto: okrepiti pripravo dela, zagotoviti strokovne
delavce: tehnologa, analitika casa, kalkulanta ter tehnicnega risarja.
D. Plaz
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Projekt »Gornji J adran«
OBCINA CERKNICA JE VKLJUCENA V PROJEKT GORNJI JADRAN, Kl GA FINANCIRAJO ORGANIZACIJA ZDRUZENIH NARODOV (POSEBNI SKLAD ZA RAZVOJ UNDP), SOCIALISTICNA
REPUBLIKA HRVATSKA, SOCIALISTICNA REPUBLIKA SLOVENIJA IN OBCINE, PRI IZDELAVI PROJEKTA SODELUJEJO
DOMACI STROKOVNJAKI IN STROKOVNJAKI IZ FRANCIJE,
AVSTRIJE IN ITALIJE
~a pobudo Socialisticne repubhke Hrvatske je Izvrsni svet
Skupscine Socialisticne republike
Slovenije dal v marcu leta 1969
soglasje, da skupno z Izvrsnim
svetorn SR Hrvatske predlaga
Zveznernu izvrsnemu svetu, naj
se le-ta zavzame pri posebnem
skladu za razvoj pri OZN za izdelavo prostorskih nacrtov v razvoju turizma na podrocju Gornjega_ Jadrana in neposrednega
zaled]a. 0 stanju priprav je nato razpravljal tudi komite Izvrsnega sveta za turizem ter komisij ~ Izvrsnega sveta za vprasanja
reg1_onalneg~ p~ost<_:>rskega planiran]a. SpreJet J~ bil sklep, da je
potrebno zarnuJeno nadomestiti
m SR Slovenijo aktivno vkljuciti
v vse faze priprav in v izdelavo
p~epotrebfii!l projektov v prihodn)em razvoJu turizma. Takrat so
tudi dokoncno dolocili katere
obcine v Sloveniji bodo 'vkljucili
v projekt Gornji Jadran.

CILJI RAZVOJNEGA NACRTA
GORNJI JADRAN

Vsebina sedanje jugoslovanske
zah~eve o;z;N je v bistvu nadaljev~nJe prc;>J~kta. Prostorski razvojm nacrt JuznoJadranske regije ki
je bil izdelan v Ietu 1968.
'

regije pred posledicami neusklajenega razvoja in koncno ustvariti progresivno organizirano rekreacijsko obmocje evropskega pomena,
c) nadaljevati s planiranjem
Gornjega Jadrana tako, kot j e bilo ze v projekt u OZN Prostorski
razvojni nacrt Jufnojadranske
regije, in tako ustvariti kompleksno koncepcijo o razvoju jugoslovanske jadranske obale in neposrednega zaledja.
Za razliko od projekta Jufni
Jadran ima projekt Gornji Ja9-ran povsem drug znacaj regije
m celotnega gospodarstva. Tu so
nekateri moeno razviti predeli
dveh republik, ki sta v jugoslovanskem merilu najbolj razviti
irnata dovolj razvite strokovn~
slufbe in znaten potencial za urbanisticno oblikovalno in arhitek~urno p~ojektiranje . Na podrocJU GornJega Jadrana gre tudi
za regije, kjer se turizem vklju·
cuje med druge vodilne gospodarske aktivnosti kot na primer
industrijo, ladjedelnistvo in podobno in se postavlja v ospredje
problematika prometa, tranzitnega turizma, boljsega izkoriscanja
sedanjih kapacitet, povezava s
komplementarnirni oblikarni zimskega, gorskega, kraskega, lovne-

OBSEG OBMOCJA PROJEKTA
GORNJI JADRAN

Projekt obsega obalno obmocje od Sibenika do meje sosednje
Italije na povrsini z okoli 19.500
kvadratnimi kilometri, kjer je po
dosedanji valorizaciji mogoca izgradnja vee kot 1 milijona 200 tisoc lezisc v razlicnih kategorijah
objektov. Na ozemlju SR Hrvatske so v ta projekt vkljucene obcine Umag, Buje, Buzet, Novigrad, Porec, Rovinj, Pula, Labin,
Pazin, Opatija, Reka, Crikvenica,
Krk, Mali Losinj, Rab, Pag, Senj,
Gospic, Zadar, Obrovac, Benkovac, Biograd, Sibenik, Cabar, Delnice, Vrbovsko, Ogulin, Otocac,
Titova Korenica, Donji Lapac,

Gracac, Knin in Drnis. Na tern
podrocju .Zivi okoli en mifijon
prehivalcev na 19.459 kvadratnih
kilometrih, razpolozljivih je okoli 200 tisoc lezisc.
V Sloveniji zajema projekt Gornji Jadran obmocje naslednjih
obcin:
Koper, Izola, Piran - ohmorski predel,
Sezana, Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica in Ajdovscina ter
Nova Gorica - kraski predel,
Tolmin, Radovljica, Jesenice in
Trlic - alpski predel.
To obmocje obsega 5566 kvadratnih kilometrov, na njem pa
zivi okoli 292 tisoc prehivalcev;
turisticnih lezisc je okoli 21 tisoc.
V SR Hrvatski hodo izdelali
12 nadrobnih turisticnih nacrtov
za posamezna turisticna srediSca,
kjer bo vsako leto sredisce imelo
kapacitete od 5 do 10 tisoc ali pa
vee leziSc. Na obmocju SR Slo-

ga, ribolovnega turizma in podobno. Gre za podrocja za katera ze izdelujejo region~no prostorske nacrte ali so celo ze izdela~. podrobn_i nacrti (Zgornje
PosocJe, ZgornJa Savska dolina,
Alpsko turisticno sredisce Bovee
Slovensko prirnorje in Istra Re:
ka itd.). Tu se pojavlja pred~sem
po~_reba po . visoko specializirani
tUJl pomoC! na podrocju regionalne ekonomike, turisticnega gospodarstva, transporta na sploh
in ~estnega prometa se posebej,
soctalnega planiranja in vzgoje
oziroma izobrazevanja za gostinstvo in turizem in ne toliko za
kompletne tuje teame, ki bi izdelovali nadrobne nacrte.

BRESTOV OBZORHIK

B

venije oa hodo izdelali sarno dva
nadrohna urhanisticna nacrta, in
sicer za turisticni sredisci Bohinj
in Strunjan. Tudi Cerknica se je
prijavila za izdelavo nadrobnih
urbanisticnih nacrtov za turisticno sredisce Cerknisko jezero, vendar so takrat prevladali argumenti za izdelavo teh nacrtov za
Bohinj in Strnnjan. Prav sedaj
tecejo razgovori z vodstvom projekta Gornji Jadran in s strokovnjaki iz Francije in Avstrije, da
hi za Cerknisko jezero le izdelali
nadrobne urbanisticne nacrte.
0 tern, kakSno mesto je dobila
Cerknica z vsemi naravnimi znamenitostmi v okviru projekta
Gornji Jadran in kako bo z izdelavo nadrobnih urbanisticnih nacrtov Cerkniskega jezera in drugih ohmocij v obcini Cerknica,
pa homo pisali kdaj prihodnjic.
T.Krasevec
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NOVE GENE V DELAVSKI
RESTAVRACIJI BRESTA
Cene prehrani v delavski restavraciji bi lahko analizirali in
zagovarj ali:
- s stalisca celotnega podjetja v
interesu najvecjega zadovolj
st\lia kolekmva z visoko storilnostjo in najmanjsim pokrivanjem razlik v ceni - zgube v
restavraciji,
- s staliSca Uprave delavske restavracije, da posluje rentabilno in v urejenih medsebojnih odnosih,
- s stalisca sindikata v zelji, da
se kolektivu nudi kvalitetna
in cenena prehrana,
- s stalisca a~bonenta, da bi lahko po zelji lizbirali hrano s
primerno ceno.
Prednosti urejene in kvalitetne
delavske prehoone v kolektivu so
znane. Izrazajo se predvsem v
doseganju vecjega dohodka.
K sklepu uprave delavske restavracije o povisanju cen prehrani od 1. 6. 1971 dalje so dale
pristanek vse proi·zvodno-.poslovne enote, skupne strokovne slufbe pa so dale pristanek s tern,
da na predlog niso niti odgovorile.
Mnenja sern, da bi moralo vodstvo podjetja pri urejanju delavske prehrane posveti'ti vee p<>zornosti ob sodelovanju obratnega
zdravni.ka in ekonomistov.
Z grobo analiza fi!Ilancnega stanja delavske restavracije po stanju 30. 6. 1971 se je ugotovilo, da
:ni uterneljeno poviSanje cen, ker
bi bili stroski skoraj v celoti kriti, ce bi delavska restavracija obracunala razliko v ceni malice, ki
so jib poslovne enote odobrile ze
v lanskem letu .
V tern mesecu pa ni bilo mogoce izdelati analize, kako poslujejo posamezne kuhlnje v .poslovnih enotah. Nekateri podatki ikazejo, da se veliko vee zivil trosi
v Martinjaku in Starem trgu in
sicer na racun kvalitetnejsih
maJ.ic.
Delavska restavracija nudi Cianom kolektiva malico ali kosilo
(katera pa se veckrat razlikuje
samo z dodatkom juhe ali solate)
po naslednj'ih cenah:

lz pregleda je razvidno, da so
se cene obcutno povecale pri kosilih. Utemeljitev upravicenosti
v primerjavi z malico bi lahko
poda:l je strokovnjak s predhodno
ugotovitvijo kV18.Htete in kaloricne vrednosti :
Verjetno ne bi bil odvec predlog, naj bi se malica izboljsala
po izbiri in kaloricni vrednosti;
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unaterialne moinosti obstajajo, da
bi se lahko pripravljale najmanj
v dveh variantah, za lazjo ·i n teijo prebavo. Dalje bi bilo treba nu·
diti po ·primernih cenah tudi vecjo izrabo hladnioh in mlecnih jedi,
vsaj toliko, kolikor sedaj lahko
clani kolektiva dobijo v gostinskih obratih in deUkatesnih trgovin.ah.

08 V. MLADINSKEM MEDNARODNEM
RAZISKOVALNEM TABORU V C·ERKNICI
V dneh ad 3. do 11. julija je bila
Cerknica spet gostitelj Mednarodnega mladinskega raziskovalnega tabora. Tabor je bil letos petic, v Cerknici tretjic. Mladinski
tabori, katerih organizator je Gibanja ZNANOST MLADINI, so
postali med mladino zclo priljubljeni in sta poleg cerkniskega v
Sloveniji se dva. Namen ltakih taborov je seznaniti mlade s strokovnim nacinom dela, prikazati
jim, •k ako bo potekalo delo in studij na visji stopnji njihovega solanja. Do letos je ·b il tabor v
Cerknici pod pokroviteljstvom
Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, letos pa Akademija pokroviteljstva ni sprejela in je bila
pokrovitelj tabora SOb Cerknica.
Tabor je trajal samo en teden,
ker so bila financna sredstva
skrcena skoraj ;na polovico.
Udelezenci tabora so bili ·predvsern iz Slovenije, nekaj jih je bilo s slovenske Koroske, eden iz
Zagreba in dve Svedinji. Mentorstvo so prevzeli priznani strokovnjaki: inf. Mitja Brodar, prof. Anton Polenec, dr. Danilo Furlan,
Mira Bergant, dr. Boris Kuhar,
prof. Matilda Urleb, prof. Lojze
Sercelj in mg. Rado Gospodaric.
Notranjsko je tabornikom z zanimivimi predavanji predstavil
dr. France Habe.
Udelezenci tabora so biH razdeljeni v sest skupin. Palanteologi so v stranskem rovu Kriine
. Kosilo

Malica

Cilji predlozenega projekta pa
so:
a) oblikovanje celovitega prostors~ega nacrta o razvoju regije
Gorn]ega Jadrana in priprava
predlogov za funkcionalni in prostorski razvoj na novo izbranih
turisticnih kompleksih v okviru
te regij e. Turizern se pri tern pojaylja ~ot vodilni dej avnik, ki bo
strmu~1ral gospodarski prostorski
r~VOJ celotne regije in ozjih regtJ,
b) prikazati ustrezne trende in
nacine razvoja v korist kompleksnega gospodarstva drlave in regije, oblikovati podlago za bolj
usklajeno. politiko investiranja,
zavarovatl naravne lepote in kulturne zgodovinske vrednosti te
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Poslovna
enota

star. c.nov& c. 0/o

TP CERKNICA
TIP CERKNICA
SKUP. STROK. SLUZBE
TP MARTINJAK
TLI STAR! TRG
TP STA:RI TRG
ZUNANJI

1,40
1,75
1,50
1,70
1,50
1,20
3,80

Poslovne enote prispevajo k
cenam malic ali kosil naslednje
razli:ke:
Po Po
starem novem
2,10
2,10
TP Cerknica
1,75
1,75
TIP Cerknica
Skup. strok. sl\lZbe
2,00
2,00
TP Martinjak
2,10
2,10
TLI Stari trg
2,00
2,20
TP Stari trg
2,30
2,30

jame kopali kosti jamskega medveda in skusali ugotoviti, ali gre
tudi. za arheolo5ko najdisce. Arheologi so v Benetah nadaljevali
z odkopav:anjem stare anti.~ne zapore (zidu). 'Meteorologi so merili
temperatura ozracja in vode v
Cerkniskem jezeru. Zoologi so lovili pod SneZn.ikom pajke, speleologi pa so merili Medvedjf JXW
v Krizni jami. Palinologi so vrta-

din

din

podr.

2,00 42,8
2,35 34,3
2,10 40,0
2,00 17,6
1,90 26,7
1,20
4,50 18,4

li in jemali vzorce na Blokah, et-

nologi pa so po notranjskih vaseh
zbirali gvadivo za razstavo, ki so
jo pripravljali ob zakljucku tabora. Poleg terenskega dela so
vsak dan ·poslusali tudi predavanje enega izmed mentorjev. Ob
takem, res obl$.irnem dnevnem
programu dela, za zabavo in razvedrilo skoraj ni bilo casa.
Tabor je tudi letos uspel, v t ern
so si edini tako mentorji, kat taborniki. Ob takem strokovnem
vodstvu in takem nacinu dela se
da mnogo nauCiti tud·i v sedmih
dneh. Mnogo je bilo talbornikov,
ki so bili letos ze drugic v Cerknici in vsi so poudarili, da bi drugo leta spet radi priSH.
Ali bo to mogoce? Medtem ko
se v Cerknici marsikdo spraAuje,
zakaj tak tabor in komu je namenjen, ko se organizatorji in pokrovitelji tabora na vse nacine
trudijo, da bi tabor v Cerknici
ostal, pa naletijo marsf.kje na gluha usesa, je v Sloveniji vrsta krajev, ki si na vse naCine pri-zadevajo, da bi bil tabor pri njih.
Verjetno se se ne zavedamo, lmj
in koliko kraj s ta:ki:m taborom
pl'idobi. Ce pusti:mo ob strani vse
msto, .Cesar se mladi tu naucijo,
in ugotovimo, da vsako leta spozna Cerknico in njeno okolico 40
mladih ljudi iz Slovenije in tujine, da ti mladi radi IPOvedo, kako
je tu, kaksni kraji so to, potem je
ze to dovolj, da bi se morali truditi, da 'b o mladinski raziskovalni
tabor tudi v naprej v Cerknici.
I. R.

sta'l". c.nova c . •J,
din

din pod!".

7,90
8,25
8,00
7,90

46,3
43,5
45,5
46,3

8,00 11,00

37,5

5,40
5,75
5,50
5,40

Strelstvo
V pocastitev Dneva vstaje in v
spomin strelskega prvaka, Postojncana Jankovica, ki se je
smrtno ponesrecil, je obcinski
strelski odbor Postojna organiziral tekmovanje v streljanju z MK
pusko in piStolo za Jankovicev
memorial.
Nastopilo je sedem strelskih ekip, med ka.terimi je bila tudi e·k ipa Tovarne pohistva Cerknica.
Ek;ipno so se nasi strelci uvrstili
v obeh disciplinah na drugo mesto.
Posamezno pa se je nas tekmovalec J. Kebe uvrstil na. tretje
mesto.
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BRESTOV OBZORNIK

a

Kako organiz·irati
LESARIADO 1972
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Prihodnje leto bomo organizatorjoi delavskih iger lesnooindustrijskih podjetij iz Slovenije.
BREST naslednje leto slavi 25
let ohstoja in v tej p rehojeni dohi
zelimo tudi s strani rekreativnega ra-zvedrila pokazati, da BREST
predstavlja to, kar smo dokazali
v Celju. Osvojitev prvega mesta
in zaupanje organizacije LESARIADE je dokaz mnozicnega nastopa.
Pri vserri tern, da smo veliko
gradili, se opremljali tehnolosko,
tehnicno, smo velikokrat v prehojeni dohi poz,abili na kvaliteten sport. .Cerknica - Brest v
sportu Slovenije ne predstavlja
nic. Glavni vzrok tega neuspeha
je v tern, da ni sistemationega dela. Da pa ni uspeha, je vzrokov
vee:
1. Odgovorni ljudje - gospodarstveniki in druzheno politicni delavci ne posvecajo nohene pozornosti sportnim drustvom.
2. Zaradi tega, ker jih ne poznajo tudi ni in ne more biti organizirano njihavo financiranje.
Zivotarijo na prosjacenju, kar pa
je zopet odvisno od sreee.
3. Toda ce so v Cerkn-ici sposobni rekreativni sportniki, da ossvojijo prvo mesto na Lesariadi,
v Celju, smatram, da ga lahko
osvojijo tudi doma.
Toda tu je vpra5anje, ·k je tekmovati.
Dosedanji organizatorji teh iger
niso ime.li tezav z igriSci in tekmovalnimi napravami.
Vseg·a t ega Cerknica nima.
Zgradili smo novo igriSce (se to
holj na skrivaj) pri osnovni soli
v Cerknici. Ce realno gledamo, za
<iolocene panoge sparta ne ho tezav s tekmovalnimi prostori - za
strelce, sah iste, delno za keglj"ace.
Bodo pa t ezave z igrisci za odbojko, za nogomet. Poglejmo si

tale p odatek: predvidoma ·b o igralo mosko odbojko 20 ekip, zenske hodo sestavljale 10 ekip in v
malem nogometu ho recimo 20
ekip. Sestevek vsega tega je 50
tekmovalnih ekip. Ena tekma traja poprecno 45 minut, kar pomeni,
da je skupni cas za 5 tekmovalnih
kol 100 ur <igranja. Za tako ohsezno tekmovanje v enem dnevu
hi hilo potrehno 12 igriSc. Na ozjem ohmocju Cerknice pa imamo
trenutno stiri: igrisce osnovne sole Cerknica, Rakek, Begunje iz
Sovkova.
Kje zagotoviti ostala igrisca in
kako to ·o rganizirati, je potrehno
misliti ze danes. Ce ne homo na vse
to misliti, bo jutri slava in moe
Bresta v mnozici ljudi - sportnikov postala neslavna in nemocna
Prihodnje leto je olimpijsko leto.
Mozje Miinchna bodo pokazali
sportnikom celega sveta, ka•k o jih
cenijo. In kaj vse jim hodo nudili ! Najholj zadovoljni b odo pa
sportniki tega mesta, ker vse napra.v e ostanejo njihova last. Posnemajmo delcek njihove zelje in
razumevaJilja, da ho tudi v Cerknici kaplja Miinchna - lesariada.
T. Kranjc

Lep napredek NK Uerkniea
Vsak z,acetek je tezak, tako je
tudi z NK Cerknica. Prehodili
smo eno t ekmovalno obdohje zelo zadovoljivo. Uspeh, katerega
smo dosegli, je cas ten: na sredini
lestvice.
LESTVICA
20 19 1 0 90 : 22 39
1. Ihan
20 14 3 3 74: 27 31
2. Krim
20 11 2 6 58: 37 24
3. Medvode
4. Borovnica 20 12 0 8 59 : 56 24
5. Kocevje
20 10 3 7 54 : 42 23
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0 lepoti CerkniSkega jezera
smo ze veliko pisali. Mi in drugi.
Da hvala ni iz trte 1zvita, dokazuje letosnje poletje, saj smo imeli
ob Goricici pravo parado veselic.
Prav je tako, da se poveselimo,
videti je, da ho kmalu treha uvesti rezervacije za prostranstvo
nasega jezera.
Skrhi pa nas nekaj: sredi ribiskih, lovskih, soferskih, tovaniskih, cehelarskih in kajvemsekakSnih organizatorjev so se izgubili gostinsko-turisticni. Nemara v visoki travi. Kdor jih je nasel, naj jili da nazaj!

Da sroo prehivalci malega mesta dobri soferji, kar dokazujemo na vsakoletnili spretnostnih
vomjah, je vsakomur poznano.

Na letosnji lesa.riadi v Celju sta bili Brestovi strelski ekipi med naj boljsimi

Malo pa jih je, ki hi vedeli od
kod ta vescina: imamo posebno
stezo za urjenje- cesto do samskega doma. Pesci, ki odskakujejo in preskakujejo globoke in siroke luze, pa se obdrfijo v cvrsti
telesni kondiciji. Sportni zdravo!
Zakaj naj bi hili s amo malomescani? Malo spretnosti in ze
se lahko merimo z najvecjimi
mesti in celo z Ljubljana. Ne verjamete? Oglejte si no poprecne
cene na nasi trfnici. Morda homo postali celo glavno mesto Slovenije. Do takrat pa ugibajmo,
kaj ovira nase kmetovalce, da hi
za zelenjavo, jajca in morda za
tezkega petelina iztrzili nekaj denarja.

6. Menges
7. Cerknica
8. Enotnost
9. Rrbnica
10. Logatec
11. Partizan

20 9 2 9 48 : 36
20 8 4 8 49 : 50
20 6 4 10 53 : 63
20 5 2 13 30 : 56
20 1 3 16 28 : 83
20 1 3 16 33 : 104

20
20
16
12
5
5

Julij je mesec pocitka, tudi nase mostvo si je zelelo oddiha po
napornih tekmovalnih kolih.
Ce malo pogledamo nazaj v prehojeno pot, je bil tekmovalni uspeh v jesenskem delu na ravni
zacetnikov in smo nahrali le 7
tock. PriSlo je spoznanje, da se
uspehi ne dosegajo S•amo Z zeljo,
igrabi -nogomet .samo brez discipline v kluhu, rednih treningov, sistematicnega dela z mladimi itd.
Program dela kluha je zacrtan,
mostvo pa ho tekmovalo se dalj e
v svojem razredu z zeJ.jo osvojiti
cim holjse mesto.
Novost predstavlja vkljucitev
mladincev v Ljubljansko tretjo
ligo. To uvajamo zaradi tega, da
hi tako mladi igralci v vecjem obsegu tekmovali z vecjo resnostjo.
Dosedanja praksa je pokazala, da
le trening in obcasno organiziranje prijateljskih tekem ne daje
zazelenih rezultatav.
Prav zaradi tega mladinsko in
pionirsko mostvo trenira tudi
med pocitnicami.

Novi uspehi
strelcev
Nasi strelci so svoj nacrt dela
v prvem polletju docela izpolnili.
Sodelovali so na naslednjih srecanjih z drugimi strelskimi organizacijami:
- liga tekmovanje za leto 1971
z zracno pusko v Postojni;
- otvoritev streliSca za zracno
pusko v Cerknici in trohoj strelcev iz Cerknice, Postojne in Starega t rga;
- dva dvoboja s strelci iz Kovinoplastike;
prvenstvo v streljanju z
zracno pusko;
- druzinsko tekmovanje za
Zlato puscico;
- ohcinsko tekmovanje za Zlato puscico in vee tekmovanj z
malokalibrskim orozjem.
Njihov trud ni bil zaman. V hudi konkurenci so hili na II. lesariadi tretji in tako zasluzeno dohili pokal v traj no last. Ce upostevamo, da je nastopilo kar 20
strelskih ekip, lahko damo nasiro strelcem vse priznanje.
Tokrat ni imen najholjsih clanov in clanic. Potrudili so se vsi
in lahko le zelimo, da bodo naslednje leto se boljsi.
S. BogovCic

Clani zacnejo z '.rednimi treni:ngi 2. avgusta, 15. avgusta pa ze
imajo prvo prijateljsko tekmo.
Tekmovalni program se zacne konec avgusta aH v zacetku septemhra.
Popularnost nogometa v Cerknici raste tako med mlaidino in
gledalci. 2elja kluha hi hila, da
hi ta duh priSe! do takih tovaris ev - moz, ki hodo videli, da so
pogoji za kvaliteten. sport skromni. Pogoje imamo vee kot skromne, Zivotarimo iz dneva v dan.
Sredstva, katera smo predvideli,
da jih homo zhrali od gospodarskih organizacij, so z izjemo Bresta ta ko majhna, da lahko takoj
prekinemo z delom kluha. Sklep
UO NK Cerknica je, da zagotovimo ohcanom Cerknice malo ·s portnega razvedrila. Z gledalci smo

zadovoljni, saj si ogleda vsako
tekmo poprecno 200 ljuhiteljev
nogometa.
Da ho ta sport napredoval, bo
potr~hno v prihodnjem ohdohju
vee vloziti v sportne ohjekte in
naprave. Potrehujemo asfaltirane
ceste, trgovine in gostinske lokale, toda potrehujemo tudi te.lovadnico, tople garderohe, urejena
igrisca itd.
Pripravljamo program ureditve
igrisca v Kolenu. Poleg nogometnega igrisca hi morali imeti manjse atletske naprave, igrisce za
mali nogomet, manjso telovadnico z garderobami.
Upamo, da bo to v leto.Snjem
letu pripravljeno, odgovorni na
nasem podrocju pa seznanjeni s
prohlematiko, ki ni romata.
F . Kranjc

SLAVJE NK RAKEK
Nogometasi Rakeka so uspesno
zakljuci·l i tekmovanje v Ljubljanski podzvezni ligi.
Sedaj se pripravljajo na slavnostno proslavo juhileja 45-letnice ohstoja kluha. Osrednja proslava ho 15. avgusta na igriscu
Rakeka, kjer se hodo srecale vse
generacije nogometasev. Predvidevamo, da ho to slavnosten trenutek, ker je skozi NK Rakek prislo veliko igralcev iz Rakeka,
Cerknice in Starega trga. Mnogi
m ed njimi zivijo sedaj v drugih
krajih in to ho priloznost za osvezitev spominov.
Da hi bila proslava juhileja
cimbolj slavnostna, je NK Rak ek
povabil NK OLIMPIJO. Tako bo
ta kluh s prvim mostvom gostoval 1. avgusta oh 16.30 na Rakeku.

--

--------

Torej, imeli h omo prilomost gledati na Rakovskem i:griscu Ohlaka, Popivodo, Becejca in druga
slavna imena nasega vrhunskega
nogometa.
Gledalci bodo liZivali v igri, ker
igrati proti Olimpiji pomeni dati
vse od sehe za cim holjsi ~ezultat
in afirmacijo.
BRESTOVI NOGOMETASI PRVI

V organizaciji sindikata Bresta
11. 7. 1971 je bil turnir v malem

nogometu. Ekipa Bresta v sestavi Jencek, Mozetic, Gasper, Drohnic, Strozak in Misic je prepricljivo osvojila prvo mesto. Tako so
nogometasi Bresta dokazali, da
so med najholjsimi ekipami v malem nogometu v na5i ohcini. B. M.
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BRESTOV OBZORNIK

VRSTA

RAZPIS
Za vas dopust v >>pasjih dneh•
spet an·gradna krizanka.
Nagrad.e:
1. nagrada 100 din
2. nagrada petkrat po 20 din
3. nagrada desetkrat po 10 din.
Re1iitVe posljite v Splosni sek·
tor SKS do 18. 8. 1971.
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fREDDOPUSTNISKO RAZMISLJANJE NEKEGA REFERENTA

JUllj; Mir in tisina v slu7Jbi. V
sobi, razkoilno osonceni, en sam
l•jubi referent, sicer· pa muhe nemoteno :brencijo v presvetli dan.
Se ta samcati birokrat nekam odsotno bulji v ciklostirane akte.
Karta, oki jo je prejel z dopoldansko po!lto, zgov:orno vabi v boljse
case: ta·kole se glasi: >>Vroc pozdrav z vrelega Jadrana - ocvrti
Gustelj z ?P~ceno familijo.<<
Prv.c iten nasmeh. se razvije . v
respo razmisljanje, kaj mu je
vzeti .aa mqrje, da tudi njega pohanega ne odneso s plaze v kak
prirqcni obmorski: sanatorij. Sklep:e, da je zadnji cas, da zacne inteiiZiv'no pripravo na domacem te.r eim; na Cer.kniskem ·blatu, dokler je· se·kaj vode v kotanjah in
dokler -raubsici ob skromni pomoci . zaprisezenih ribicev se niso
prestayili vseh scuk v vecna lovtsca. ·
Potem · v duhu pregleda vso
svojo pomorsko opremo, od najvecjega kosa - soncno oranznega sotora, ki ga je v prvomajskih
pra:z:nikth tako elegantno pripeljal mimo vseh carin okupirane

Ceske in neangazirane domovine,
do zadnjega ponos vzbujajocega
orodja - zepnega noZa z vsemi
mogocimi rezili, bodali in odpirali, ki ga bo s svojimi elegantno
graviranimi platnicami edini spominjal, da je navsezadnje njegov
pravi zascitni znak vendarle Brest
s staro bazensko zago nad nerodnimi crkami.
Cisto nazadnje se je revez
spomnil se zene in ljubih otrok,
ki mu bodo predvidoma edini grenili slani okus po svobodnem uzivanju.
Potegnil je veter, sotor nad plavim morjem se je napel, referent
je zazehal, zeljno pogledal v zelenje pod oknom, mlade pave, ki
so se pretegovali na travi in mimogrede se avto, ce se ni sonce
ze toliko premaknilo, da je morda
njegov zadek ze v pripeki.
Sicer je pa v tern mesecu dosti
prostora za parkiranje. Prakti.kanti. tako se prihajajo pes v sluzbo. Mili bog, ·kako dolgo se, k o
ima ze vsaka stara mama svojo
karo!

In misli se ze motajo v cudezu
jugoslovanskega standarda:
Ta mesec se bo gotovo spet kaj
pomembnega zgodilo. Vselej v tej
·vroeini, se spominja, je kaj razburljivega: najvec julija, kvecj emu se avgusta. Pa se poskusa
spominjati, kolikor mu pac ravno
pamet dala: Izraelci so napadli ze
junija, Ran.kovic se je preselil v
juliju, prvi reformi smo prisegli
v enako vrocem mesecu (morda je
prav zato splavala po vodi) in celo
nedolzno Cesko je bilo najlazje
vzeti takrat, ko se je pol ·bratov
grelo na toplih obalah nasega socializma.
Kaksno poslastico nam neki pripravljajo letos domaci <in tuji politiki? Zunaj se nima kaj zgoditi:
balkanske zveze kljub davnemu
prizadeVIanju Josifa Visarionovica
najbrz se ne bo. Ce se bosta srecala Mao in Nixon, je to toliko,
kot ce bi Pravda pisala, da Breznjev vsakega 5. decembra zvecer
nastavlja Miklavzu. Kaj bolj nenavadnega ni pricakovati na zunanje politicnih straneh nasega
casopisa.
Pa doma?
Amandmaji so koncno sprejeti.
PrvJc za Karantanijo imamo Slovenci spet svojo d!'Zavo, ceprav
pomakndeno malo na jug. Nova
zvezna vlada je izvoljena in pod-

prta iz vseh strani. Ni dvoma, da
bo najboljsa, ceprav je bila tudi
dosedanja taksna. Morda bo sklenjen kak samoupravni sporazum,
da bodo tudi cene po pocitnicah
lahko ostale tako vitalne, da mora
clovek vedno znova pomisliti na
melbrozijo. Toda tega smo .ze vajeni. Gotovo bo na obali zmanjkalo piva, a tudi to se dogaja redno
in uvoz ostane neokrnjen, lahko
pa pijemo navsezadnje tudi viski.
Kaj bi lahko novega prinesla
Notranjska stran? Ali vsaj nas
Obzorni.k?
Miss Notranjske je izvo.l jena,
kot se je dalo prebrati - res da
v Logatcu, toda s pomoejo cerkniilkega izvedenca, na kar je tukajsnja kulturna javnost gotovo
ponosna.
In kaj se ima po vsej tej poLitil'mi in sploh vsestranski aktivnosti ile zgoditi? MoTda bo Ivei'ka
spet izstopila iz pakta? To bi bilo
sicer zanimivo, ne bi bil pac vee
sok.
ce sese za strajke zacnemo samoupravno dogovarjati, potem
lahko .kot edino in najveeje preseneeenje, k i bo pretreslo javnost
in razgibalo pocitn<iske kuloar.ie
- objavimo tam nekje v prvih
dneh avgusta, da smo na Brestu
zaceli del a ti osebne dohodke po
novi anaU.ticni oceni - s ·pripi-

1. avgusta ob 16. uri - ameriski film NEK!OC JE BIL DIVJI
ZAHOD; mojstrovina znanega remserja westernov, Sergia Leoneja.
1. avgusta ob 20. uri - francoski film REGRUT; komedija.
2. va·g usta ·o b 20. uri - ameri!lki film NAVZKRIZNI OGENJ;
5. avgusta ob 20. uri - ameriski film ROSEMARIJIN OTROK;
pr etresljiv film re:Ziserja Polanskega. V gla•vni vlogi Mia Farrow.
7. avgusta ob 20. u ri in 8. avgusta ob 16. uri - ameriSki film
BRISILJIDN, DA UBIJA; groba
zgodba z divjega zahoda.
8. avgusta ob 20. uri - mehiski
film DIVJE SRCE; drama o d veh
bratih, advokatu in iihotapcu.
9. avgusta ob 20. uri - ameri!lki film T ARZANOVO IZZIVANJE; ze sam n aslov dovolj pove,
da gre za novo Tarzanovo pustolovscino.
12. avgusta ob 20. uri - ameriski film MAROKO 7; izredno zanimiva zgodba iz eksoticnega Mar oka. V glavni vlogi Dick Palmer.
14. avgusta ·Ob 20. uri - ameri!lki film GOLOROKI SERIF ; borba med ovcarji in govedorejci, v
~atero koncno poseze serif.
15. avgusta ob 20. in 16 uri ameriski film TARZANOV TAJNI ZAKLAD; tokrat igra prvi
Tarzan Johnny Weismiler.
16. avgusta ob 20. ur·i - ameriski film SAM WHISKY ; v napetern pustolovskem filmu bomo videli iskalce dragocenega zlatega
kipa.
19. avgusta ob 20. uri - ameriski film LOCITEV PO AMERISKO; duhovita komedija o modernem ameriskem zivljenju. v
2L vagusta ob 20. uri - svedski film DEVICA IZ BAMBERGA
22. avgus1Ja ob 16. in 20. ur i ameriski film INCIDENT PRI
PHANT-OM HILLU; napet western govori o skritem zak.ladu, ki
le:Zi na ozemlju bojevitih Indijancev. V glavni vlogi Robert Fuller.
23. avgusta ob 20. uri - ameriS.ki film CINCLNATI KIDD ; burno zivljenje v igralnicah New Orleansa. V glavni vlogi Steve Me
Qwin.
26. avgusta ob 20. uri - francoski film LJUBEZENSKO IZZIVANJE; sentimenta:lna romanca po romanu Francoise Sagan.
28. avgusta ob 20. uri- ameriski film OBRAMBA OBT02UJE;
drama 0 cloveku, ki je bil po krivem obtozen uboja. Igra Dirk BogaTt.
29. avgusta ob 16. in 20. uri ameriSki film TRIJE MUSKETIRJI; napet film o znanih pustolovcih iz Dumasov·i h romanov.
30. avgusta ob 20. uri - amenski film UMOR V BEVER HIUU;
resniena 2igodba o tolpi, ki je
morila v Bever Lillu, v ulici, kjer
zivijo sami znani igralc·i.
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Brestov obzornik. glasilo koiektiva Brest Cerknica. Odgovorni
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
nredniski odbor: Vojko Harmel,
Joze Klancar, Janez Lavrencic,
Oanilo Mlinar. Dubrovka Paziii,
Vinko Mabne, Franc Mulec, Mih~
~epee, Franc ~trukelj, Du.San
Trotovsek in Zdravko Zabuko-
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vec. Tiska Zelezniska tiskarna,
Ljubljana

.k

som seveda, da si na moe prizadevamo doseci jugoslovansko poprecje mesecne place: 1.371 dinarjev polzecega tecaja.
To je bil tudi edini resen podatek v tern poCivajocem razmisljanju, zato je referent, potem ko
je z vesco :kretnjo ujel muho na
svoji ·kosmati levici, spet zacel
pregledovati neznansko dolgocasne rubrike svojih ciklostiranih
maierialov.
Pra<pr otnik
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