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•
lasilo delovne o

t jevati gospodarstvo .in samoupravljanje er
vet jo vlogo komunistov
OSNQVNE UGOTOVITVE V RAZPRAVAH PO 13. SEJI CK ZKJ
V NASI OBCINI
Obcinski komite zveze komunistov je ria svoji razsirjeni sejl pred
dobrim tednom dni sklenU nacrtovane dejavnostl komunistov, njihovih osnovnih organizacij in oblik akcijskega povezovanja v naSi obci·
ni po 13. seji CK ZKJ, in sicer z zadoWtv.ijo, da predsedstvo obcin·
skega komiteja pripravi usmeritve in predloge za prihodnje uresni·
cevanje vodilne vloge zveze komunistov ter krepltev njene idejne
in akcijske enotnosti v na8i obcini.

v sklopu nacrtovanega so bile
lzpeljane vse razprave, ki so bile
predvidene z delovnim nacrtom
predsedstva obcinskega komlteja, razen razprave v osnovni organizacijl SAP Integral TOW Notranjska in v postaji mllice v

Cerknici, pa tudl komunistl Kovinoplastlke se niso sestali na
svoji akcijski konferenci. ·opravlcljiv je samo izostanek komunistov v postajl mllice, medtem
ko je potrebno ostale komuniste
temeljito obravnavatl in ocenitl

njihovo neaktivnost in neodgo·
vomost.
Osnovne organizacije so zveeine sprejele svoje programe razprav in dejavnostl, ki so se nanasale predvsem na razpravo 0
predlogu sklepov omenjene seje,
na obravnavo gospodarskega poloiaja samoupravnih organizacij
zdruienega dela ali skupnosti
ter na uresnicevanje lastnega stabilizacijskega programa in vodUne vloge zveze komunistov, njene
ldejne in akcijske enotnosti ter
usposobljenosti.

Rezultati gospodarjenja v preteklih mesecih letosnjega leta so
bili podlaga za kriticno razpravo,
ki je zahtevala odgovomejse obnasanje vseh za dosego boljsib
poslovnih ucinkov predvsem na
podlagi gospodamejse izrabe surovin in delovnega easa, boljse
delovne discipline ter posodabljanja tehnologije in zmanjsevanja
stroskov proizvodnje. Ugotovljeno je bilo, da je treba bistveno
izboljsati tudi odnos do druibene
lastnine.
Komunisti so zahtevali manj
poseganja drlavnih or ganov v poslovanje organizacij zdruienega
dela ter dograjevanje nagrajevanja po rezultatih dela, ki ga ovirajo nedoreeeni samoupravni splos·
ni akti, lafna solidamost in mno·
ge momosti za dodaten zaslufek
zaposlenih.
Spoznanje o nujnosti izvoza je
sicer ze trdno prisotno v nekaterih kolektivih predvsem s podroc·

ja lesno. predelovalne industrije,
lti z izvozom ze ustvarjajo dobrsen del svojega dohodka, ne pa
tudi v kovinsko prcdelovalni in·
dustriji, ki §e vedno dosega pre·
velik delez dohodka na domacem
trgu.
V razpravah je bilo tudi ugotovljeno, da je potrebno se mnogo storlti za kvalitetnejso oskrbo
s surovinaml, izboljsati opravljanje kooperantskih stontev in
ustvariti ugodnejso druibeno mi·
selnost za bolj organizirano in·
ventivno dejavnost.
Stevilni razpravljalci so svoja
razmi~ljanja posvetUi tudi opredeljevanju pribodnjega razvoja
posameznih dejavnosti, saj se
hitro bliZamo novemu srednjerocnemu planskemu obdobju,
v katerem je treba zastaviti ne·
katere smeri razvoja vse do kon·
ca tega tisocletja.
Dokaj malo je bilo razprav, iz
katerib bi lahko razbrali nerazdvojljivo soodvisnost med ustvarjanjem dohodka in njegovo delitvijo, ne Ie v gospodarstvu, pac
pa tudl v dejavnosiih posebnega
druibenega pomena in v krajevnih skupnostlh. Svobodna menjava se prakticno na vseh podroejih konca prl p roracunskem fi.
nanciranju posameznih storltev
oziroma dejavnosti, zato so nekatere ze okmjene. Komunisti v
drufbenih dejavnostih in na sejl
obcinskega k omlteja so se zato
jasno zavzeli, da se ta razmerja
ne smejo vee rusiti v skodo druibenih dejavnostl, sicer bodo nastale druibeno skodljive posledice.
Ob ocenjevanju idejne in akcijske enotnosti ter usposobljenosti
komunistov je bilo ugotovljeno,
da je potrebno okrepiti prlpadnost oziroma povezanost clanstva
s svojimi organizacijami. Spoznanje o nujnosti ldejnopoliticnega
usposabljanja in izobrazevanja
clanstva je se premalo prlsotno,
kjer pa je le prodrlo, so sl osnovne organlzacije sestavile delovni
program za to podrocje. S tem
bi bili ustvarjeni tudl pogoji za
krepitev moralnega lika komunista, ki je ze precej okmjen. K takl ugotovitvi so komuniste pripeljali predvsem tovariski in kriticni razgovorl z ljudmi, tudi s tistimi, ki niso clant zveze komunlstov.
KomunisU se zavedajo, da je
njihova aktlvnost med ljudmi in
da se njihova ucinkovitost kaie
v mobilizacijski moci v druibeno.
politicnih organizacijah, druibenih organizacijah ter drustvih,
organih upravljanja in delegacljah. Zato so mimili, da morajo
osnovne organizacije oblikovati
svoje odloeitve oziroma dogovore
za akcijo z odprto, posteno razpravo vecine svojega clanstva na
(Konec na 2. strani)

Ob ditevu republike
Le dobra stirl desetletja je stara nasa republika. In v teh
nekaj desetletjih je previharila taksno gospodarsko in d.ruZbeno
preobrazbo kot malokatera druibena skupnost v zgodovini
clove8tva v tako kratkem easu. V nekaj desetletlj smo zgostili
stoletna prlzadevanja .. .

V najbolj krutih vojnih letih, ko je velik del sveta klecal pod
vojnim nasiljem, je ustvarila svojo trdno driavnost - tlsocletni
sen na8ih narodov in narodnosti.
Zagnana povojna graditev • . • Jasni cilji v prlzadevanjih za
miroljubno sodelovanje z vsem po~tenim svetom . • . Cvrsto
krmiljenje med eermi najrazlicnejsih mednarodnih blokovskih

Delegati na III. zasedanju AVNOJ -

•••

interesov ... V prvih vrstah gibanja neuvdcenih . .. Ustvarjanje
taksnih druibenih - humanih medcloveskih odnosov - v samoupravnem socializmu, ki jib svet se ni pozna! •.. ceprav nas ob
tem spremljajo tudi spodrsljaji, ld pa pomenijo opozorila na
uravnavanje na~e poti . . . Nadvse resna prlzadevanja za ustalitev na~ega gospodarstva v krlznih gospodarskih labirintih sodobnega sveta •..
Lahko mirno zatrdimo, da je dosedanje stiridesetletno zivljenje nase republike nadvse bogato. In prav to ustvarjeno
clovesko, druibeno bogastvo pomeni zahtevo za vse nas, da
ga obdriimo in mu nenehno dodajamo vse, kar je zlahtnega
v tem nemirnem cloveskem gomazenju na nasem planetu.

ob otvoritvl vcHikega dogodka za jugoslovansko driavnost in himnl Hej, Slovani . ..
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BRESTOV OBZORNIK

osodobitev proizvodnje za izvoz
PRIPRAVE NA NALOZBE V TOZD POHISTVO
Razvoj nase delovne organizacije je bil v preteklem desetletju
usmerjen predvsem v prestrukturiranje proizvodnje, v povecanje
delefa primarne proizvodnje ob pribliino enakem obsegu koncnih
pohistvenih proizvodov. Zato so bila v preteklem desetletju skoraj
vsa investicijska sredstva namenjena za razvoj kapitalno intenzivnih
proizvodenj.
Poleg moderne zage z letno
zmogljivostjo 45.000 kubicnih
metrov razreza hlodovine in tovarne ivernih plosc z letno zmog·
ljivostjo 70.000 kubicnih metrov
plosc je hila zgrajena se tovarna
ognjeodpornih mineralnih plosc
z letno zmogljivostjo 220.000 kva·
dratnih metrov plosc. Nalozb v
posodobitev pohistvenih temeljnih organizacij skorajda ni bilo.
Zato je razumljivo, da teee
proizvodnja v vseh pohistvenih
tovarnah na zastareli in iztroseni proizvodni opremi. To je
najbolj oCitno v temeljni organizaciji Pohistvo, saj je hila zadnja vecja rekonstrukcija opravljena v letih 1968/69. Zato v zad- njem casu pada konkurencna
sposobnost te temeljne organizacije na domacem trgu, pa tudi
v izvozu. To ima za posledico
slabse poslovne rezultate in po·
sluje ze nekaj let na meji uspelinosti.
Slabi financni rezultati pa niso
problematicni samo zanjo, ampak predstavljajo problem za
vso delovno organizacijo, saj je
to nasa najvecja temeljna organizacija, ki zaposluje okrog 40
odstotkov vseh proizvodnih delavcev. SlabSa uspesnost temeljne organizacije Pohistvo se je
odrazila tudi v rezultatih celotne
delovne organizacije.
Zato je bilo ze v srednjerocnem nacrtu 1981-1985 predvideno, da poleg nekaterih drugih
manjsih nalozb poseben poudarek namenimo prav rekonstruk·
ciji in posodobitvi opreme za
proizvodnjo pohistva za izvoz v
TOZD Pohistvo.
S to nalozbo bi zagotovili
predvsem:
- Posodobitev zastarele in iz.
trosene strojne opreme in odstranitev ozkih grl v sedanji proizvodnji.
Posodobili in izpopolnili bomo
predvsem opremo za proizvodnjo pohistva iz masivnega lesa
oziroma za njegovo obdelavo. S
tern bomo dosegli vecjo prila-

godljivost proizvodnje in s tern
tudi ponudbe na zahtevnih kon·
vertibilnih trZiScih (vecji delez
masivnih elementov, po katerih
je vecje povprasevanje, mo:Znost
manjsih serij, mo:Znost za pro·
izvodnjo zaobljenih robov in
masivnih nalepk).
- Spremembo strukture proizvodnje. Poveeal se bo delef
pohistva iz masivnega lesa ozi·
roma z masivnimi izvedbami in
delez
gradbenih
elementov,
zmanjsal pa se bo delez klasicnega ploskovnega pohistva z
ravnimi ploskvami.
- Izboljsanje kvalitete. Sodobnejsi stroji bodo omogocili vecjo in kvalitetnejso proizvodnjo.
- ZniZanje stroskov, ki bo posledica uporabe cenejsih mate·
rialov, boljsega izkoristka osnovnih materialov, manjsega izmeta
in niZjih stroskov vzdr:Zevanja.
- Povecal se bo koeficient
obracanja obratnih sredstev, kar
je glede na ceno kapitala (obresti) izredno pomembno.
Posodobljena proizvodna
oprema bo odpravila tudi vrsto
tezjih fizicnih del, kar bo pomenilo vecjo humanizacijo dela.

*

Ocenjujemo, da se bo po koncani investiciji proizvodnja povecala za 42 odstotkov in sicer
predvsem proizvodnja masivnega pohistva in gradbenih ele·
mentov. Od povecane proizvod·
nje bo okrog 85 odstotkov na·
menjene za izvoz na konvertibilno triisce, ostalo pa za domaci
trg in klirinSko triisce.
S tern se bo skupni delez konvertibilnega izvoza v celotnem
prihodku povecal od 42 na 57 odstotkov.
Predracunska vrednost celotne
nalozbe znasa po sedanjih ocenah z upostevanimi nekaterimi
podra:Zitvami 1.050 milijonov di·
narjev. Pri tem odpade najveeji
delez stroskov na domaco in
uvozno opremo, gradbenih del pa
ni dosti, saj obsegajo samo tiste
najnujnejse predelave, ki so po-

Utrjevati gospodarstvo...
(Nadaljevanje s 1. strani)
sejah, nato pa te odloeitve odgovomo, disciplinirano in neposredno uresnicevati.
Na podlagi delovanja komunistov in njihovega ocenjevanja se
bo krepil proces idejne diferenciacije, vendar ne samo v osnovnih organizacijah, pac pa tudi
v viSjih organih zveze komuni·
stov.
Precej kriticnih pripomb je bilo izreeenih tudi na racun informiranja v zvezi komunistov, saj
so informacije pogosto nepopolne in nepravocasne, kar onemogoca ucinkovito delo komunistov
med ljudmi in otezuje razgaljanje razlicnih polresnic in dezin.
formacij.
V mnogih razpravah je hila iz.
ra:Zena tudi mise!, da komunisti
ne moremo biti samo na delovnem mestu, pac pa v celotnem
samoupravnem Zivljenju in da je
potrebno odpravljati dokaj zakoreninjen oportunizem in dvolicnost v vrstah zveze komunistov.
V celotnem ucno vzgojnem procesu je cutiti premalo domovinske zavesti, kar opozarja na slabo delo z mladino, ki sorazmerno v majhnem stevilu vstopa
v zvezo komunistov.
Akcijsko povezovanje komunistov ka:le na ugodne rezultate,
zato ga je potrebno se okrepiti
predvsem v krajevnih skupnostih
in na posameznih podrocjih ozi-

roma dejavnostih. Ob preobilici
sklepov in dokumentov je treba
organizirati vee podroenih posvetov oziroma problemskih konferenc, ki bodo namenjene odprav·
ljanju zastojev na posameznih
podrocjih in ucinkovitejsemu iz.
vajanju usmeritev. Za okrepitev
dela komunistov v krajevnih
skupnostih pa je potrebno nadaljevati s prevezavo komunistov
iz zdru:lenega dela v organizacije
v krajevnih skupnostih.
Ceprav razprave in opravljene
aktivnosti v nasi obcini niso obli·
kovale pripomb na predlog sklepov 13. seje, pa lahko ugotovimo,
da so komunisti z neposrednim,
odprtim in kriticnim ter samokriticnim dialogom izrazili trdno
odloeenost, da je potrebno se naprej uveljavljati in dograjevati
politiCni sistem socialistienega
samoupravljanja in program dolgoroene gospodarske stabilizaci·
je.
Hkrati je razprava prisla do
spoznanja, da sta uresnieevanje
vodilne vloge zveze komunistov
v nasi dru:lbi ter uveljavljanje
njene idejne in akcijske enotnosti dolgorocnejsi proces, v katerem se bo zveza komunistov morala otresti sopotnikov, dvolicnezev in karieristov. Zato je potrebno aktivnosti, ki jib je spodbudila razprava po 13. seji, nadaljevati in poglabljati.
A. Pavlic

trebne za monta:Zo sodobne
opreme.
Ker je lesna industrija ze po
tradiciji skromno akumulativna
panoga, je razumljivo, da je iz.
peljava take nalozbe brez sirse
dru:lbene podpore predvsem s
posojili in zdru:levanjem financnih sredstev nemogoca. Zato je
bil v okviru strokovnih slu:lb
skupnih dejavnosti in TOZD Po·
hiStvo izdelan investicijski ela·
borat, v katerem so nazomo pri·
kazana dejstva, ki ovirajo TOZD
Pohistvo pri doseganju boljsih
rezultatov in nujnost za posodobitev proizvodne opreme, ce zelimo izboljsati konkurencnost
proizvodnje in dosegati ugodnejse konkurencne rezultate.
Elaborat je bil poslan v pregled Ljubljanski banki Gospodarski banki, ki naj bi z di·
narskim posojilom podprla to investicijo, pa tudi Mednarodni financni korporaciji (IFC), ki de·
luje v sestavu Mednarodne banke za obnovo in razvoj (IBRD)
v Washingtonu. Kot vemo, je
veljal v letih 1983 in 1984 v Jugoslaviji zakon, ki prepoveduje
razen nekaterih izjem, uvoz opre-

Iz strojnega oddelka v TOZD

POHI~TVO

me. Po tem zakonu je uvoz opreme dovoljen, ce je financiran s
kreditom Mednarodne banke ali
njej podrejene ustanove. Ker je
v nasi investiciji predvidene
okrog 40 odstotkov uvozene
opreme, je razumljivo, da moramo za uresnicitev investicije pri·
dobiti tudi mednarodno posojilo.
Glede na to, da je nalozba na·
menjena povecanju izvoza in da
prinasa poleg pozitivnega neto
deviznega ucinka tudi ugodne fi.

nancne rezultate, ocenjujemo, da
so realne mo:Znosti za pridobitev
mednarodnega, pa tudi domacega
posojila.
Seveda pa je izdelava investicijskega elaborata in zbiranje
financnih sredstev sele zacetna
faza investicije in bo do uresni·
citve teh zamisli potrebno vloZiti se mnogo prizadevanj strokovnih delavcev v TOZD Pohistvo, pa tudi v celotni delovni organizaciji.
J. Korosec

Poenotenje pri delitvi.-dohodka
OB SPREJEMANJU SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 0 SKUPNIH
OSNOVAH ZA RAZPOREJANJE DOHODKA, CISTEGA DOHODKA
IN 0 DELITVI SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE IN SKUPNO
PORABO V LESARSTVU.
Slovenski sindikati ze dalj casa vodijo akcijo za pripravo in sprejem samoupravnih sporazumov o skupnih izhodiscih in nekaterih
osnovah za razporejanje dohodka, cistega dohodka in o delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v posameznih panogah
(pano:lni sporazum). Ti sporazumi naj · bi v prihodnje nadomestili
dru:lbene dogovore o usmerjanju in razporejanju dohodka.
Delavski svet na8e delovne or·
ganizacije je imenoval komisijo
z nalogo, da organizira javno
obravnavo in sprejem pano:Znega
(lesarskega) sporazuma ter pri·
pravi program za uskladitev
Brestovih samoupravnih aktov
s pano:Znim sporazumom.
Komisija je ugotovila, da veli·
kih razlik med pano:Znim spora·
zumom in Brestovimi samoupravnimi splosnimi akti ni.
Kljub temu pa je potrebno nekatera dolocila samoupravnega
sporazuma o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje in razpo·
rejanje dohodka spremeniti oziroma dopolniti.
Pri svojem delu je komisija
tudi ugotovila, da je sprememba dolocil omenjenega sporazuma potrebna ne glede na usklajevanje s pano:Znim sporazumom.
Pred nedavnim je bil namrec
sprejet zakon o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka
in dohodka ter o ugotavljanju in
razporejanju prihodka. Temu za·

konu je potrebno prilagoditi tudi nase samoupravne akte. V samoupravnem sporazwnu imamo
tudi vrsto dolocil, po katerih se
ne ravnamo (ugotavljanje ucin·
kovitosti -dela, normiranje in drugo.
Komisija ugotavlja, da spre·
jem pano:Znega sporazuma glede
na malo pomembnih razlik ni
sporen. Za pripravo osnutka
sprememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma o skupnih
osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka pa
si moramo zagotoviti dovolj casa.
Predlagan je bil naslednji po·
tek:
Vsaka temeljna organizacija
pripravi do konca leta pripombe
na vsa tista dolocila samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje
in razporejanje dohodka, za katera meni, da niso ustrezna.
Komisija do 20. marca 1985 pripravi osnutek sprememb in do-

polnitev samoupravnega sporazuma. Delavski svet delovne organizacije razpiSe javno obravnavo
sprememb do 1. aprila 1985. Organizira se javna obravnava, ki
traja do 1. maja 1985. Komisija
uskladi zbrane pripombe do 15.
maja, skupni delavski svet raz·
pise referendum do 30. maja,
izvede pa se do konca junija
1985. leta.
Rok za sprejem sporazuma je
sicer precej odmaknjen, kljub te,
mu pa pomembnost tega akta
narekuje zavzeto delo v vseh
delovnih okoljih. ~e posebno od·
govorno in tvorno morajo pri
pripravi sodelovati dru:lbeno politicne organizacije. Ne smemo si
privosciti novih spodrsljajev pri
referendumih in razburjenj, ki
pogosto temeljijo v nepoznavanju ali-nerazumevanju predlaga·
nih resitev.
Zavedati se moramo, da noben
samoupravni akt sam po sebi se
ne daje vecjih osebnih dohod·
kov; le boljse delo, boljsa organizacija dela, gospodarno ravnanje z materiali in energijo dajejo dodatne mo:Znosti. Samoupravni akti pa samo dolocajo
nacine in postopke, po katerih
se moramo ravnati tako kot vsa·
ka organizirana dru:lba.
Vsak predlog, ki bo pomenil
b oljso re8itev in nas bo moti·
viral za doseganje boljsih rezul·
tatov, bo dobrodosel.
J. Opeka

POPRAVKI
»Tiskarski skrat« je bil v pre·
tekll . stevilki nekoliko nagajlv.
Na 5. strani je v razpredelnici o
stevilu letosnjih jubilantov zamenjal kolone; v prvi koloni bi m~
rali biti tridesetletniki, v drugi
dvajsetletniki in v tretji desetletniki (in ne 10, 20, 30 let). Na 9.
strani pa se prva vrstlca obrazloZitve za priznanje »19. oktober«
organizacijskemu odboru Bloskib
tekov pravilno glasi: >>Za doseze·
ne uspehe na podrocju telesno
kultume mani·«

Med drugimi nas je v novembru obiskal clan predsedstva CK ZKS
~tefan Korosec. Pogovarjal se je o sedanjem gospodarskem polozaju
Bresta

In se: bilo je par pripomb, da
je naslov ob oceni nasega letoSnjega devetmeseenega gospodarjenja glede na dejanske gospodarske rezultate prevec mracen,
pesimisticen • • • Drii.
Za omenjene spodrsljaje se
bralcem opravicujemo.

BRESTOV OBZORNIK

S prizadevanji tudi uspehi
RAZVIJANJE BRESTOVE STROJEGRADNJE
· Na Brestu je bilo o razvijanju strojegradnje doslej izrecenih ze
veliko besed in prelitega precej cmila (za in proti). Morda je tudi
to eden od vzrokov, da so se stvari velikokrat resevale pocasneje
kot bi bilo potrebno.
Ce pogledamo dosedanjo razvojno pot Brestove strojegradnje
lahko ugotovimo, da smo od tedaj, ko se je zacelo pri nas resneje
govoriti o vlaganju v njen razvoj, naredili velik korak naprej.
Tudi razvoj te dejavnosti je b il
povezan z velikimi zacetnimi tezavami. To vema vsi, ki poskusamo seme strojegradnje na
Brestu zasaditi v plodna tla.
Strojegradnja je za nas nova
dejavnost in smo se zato pri dosedanjih razvojnih prizadevanjih
nemalokra t srecevali z nerazumevanjem, nasprotovanji in kritiko, ki je bila pogosto neupravicena in vse prej kot spodbudna
za nasa hotenja. Menim, da smo
kljub temu naredili v tern obdobju nekatere bistvene premike
na podrocju prodaje, oblikovanja proizvodnega programa in
organizacije proizvodnje.
Taka smo v preteklih stirih
letih v razvojnem oddelku oblikovali za potrebe strojegradnje
posebno skupino konstruktorjev
in tehnologov, ki dela na podrocju konstruiranja in oblikovanja
lesno obdelovalnih strojev in naprav. Nekoliko vee tezav je bilo
pri oblikovanju skupine proizvodnih delavcev. Hitro se je
namrec pokazalo, da strojegradnja in vzdrlevanje ne gresta skupaj, kajti ti dve dejavnosti imata vsaka zase prevec
posebnosti in morata biti prostorsko in organizacijsko loceni.
V sedanj ih razmerah imamo poleg velikih prostorskih tezav tudi tezave z usklajevanjem strojnih zmogljivosti, s skladiscenjem
m ateriala, povrsinsko obdelavo,
transportom in tako naprej.
Kljub omenjenim zacetnim tezavam, ki so nekje razumljive,
proizvodnja stroj ne opreme tece
po nacrtovani poti. Tako smo se
ze na zacetku z nasimi proizvodi
uspesno predstavili na treh mednarodnih sejmih lesno obdelovalnih strojev in naprav. Omenim naj, da so bili na teh sejmih nasi proizvodi zelo dobra
sprejeti in ocenjeni.
Mogoce bolj kat to pa je pomembno dejstvo, da smo se
predstavili sirsi strokovni, pa tudi ostali javnosti kot proizvajalci
tovrstne opreme. S to so se zaceli kupci s svojimi zahtevarni
vse bolj obracati na nas, kar
nam je pripomoglo, da smo iz
zacetne brezimnosti presli v enakovreden krog ostalih proizvajalcev strojne opreme.
V tem casu smo svoje prve
izdelke ze prodali, sklenjene pa
imamo tudi pogodbe o izdelavi
novih strojev in naprav.
Vse to in pa dejstvo, da se potrebe iz dneva v dan vecajo, med
drugim tudi v domacih temeljnih
organizacijah nas je pripeljalo
do spoznanja, da za prihodnji
razvoj strojegradnje ne zadoscajo vee zgolj zanesenja.Stvo in
skromne moznosti, ampak da bo

treba v tovrstno dejavnost vloziti tudi nekaj financnih sredstev. Brez ustreznih proizvodnih
prostorov in kvalitetnejse strojne opreme namrec ni in ne more
biti razvoja na tern podrocju.
V ne najbolj ugodnem trenutku
gospodarske stabilizacije smo po
temeljitih posvetih in analizah
dosedanjega dela ugotovili, da
potrebujemo za nas prihodnji
razvoj vsaj trideset milijonov
dinarjev, s Cimer bi vsaj priblizno pokrili nase trenutne potrebe.
Verno, da so to sicer majhna
vlozena sredstva za opremo taka
zahtevnega podrocja kot je strojegradnja. Vendar nam je ze dejstvo, da se je Brest odlocil za to
investicijo, vsem, ki v strojegradnji delarno, vlil nove volje
in delovnega elana.
Z razpoloiljivimi sredstvi bomo v centralnem skladiscu v
Podskrajniku usposobili okrog
1200 kvadratnih metrov delovnih
prostorov, kar naj bi zadostovalo
za sedanje potrebe. Poleg tega
bomo kupili tudi nekaj najnujnejse strojne opreme, ki jo bomo
dopolnili z dosedanjo iz mehanicne delavnice. V tern -casu na
Brest ze prihajajo prvi stroji, ki
smo jih narocili. Z gradbenimi
deli pa bomo priceli predvidoma
v decembru.
Ce se bodo izvajalci del driali
dogovorjenih rokov, racunamo,

da se bomo v nove proizvodne
prostore preselili ze v zacetku
aprila prihodnjega leta.
S tern, ko bomo dobili svoje
proizvodne prostore in opremo,
bomo imeli vee moznosti, da
strojegradnjo dvignemo na visjo
organizacij sko in proizvodno raven in s tern ustvarimo temelje
za izdelavo zahtevnejsih in kvalitetnejsih proizvodov.
Zavedamo pa se, da s pridobitvijo proizvodnih prostorov in
najnujnejse opreme vseh problemov se zdalec ne bomo resili.
Velika vee pozornosti kot doslcj bo potrebno posvecati vzgoji
strokovnih in proizvodnih delavcev. Verjetno se vsi se ne zavedamo dovolj, da je pred nami
obdobje nove generacije lesno
obdelovalnih strojev, ki bodo od
vseh nas zahtevali povsem nova
znanja.
Na Brestu smo spoznavali in
se bomo, da brez dovolj usposobljenih in navsezadnje primerno nagrajevanih strokovnih delavcev tudi najboljsi elektronski
stroj postane kup neuporabnega
zeleza. Zato je ena izmed poglavitnih nalog v strojegradnji poleg proizvodnje strojne opreme
tudi usposabljanje strokovnega
kadra, ki bo znal in hotel izdelati in vzdrievati najzahtevnejso
strojno opremo.
Za zakljucek lahko ugotovimo,
da smo koncno le presli od besed k dejanjem. Omenjena nalozba je za vse nas, ki delamo
na podrocju strojegradnje, velika obveznost. Potrudili se bomo,
da bomo ta sredstva opravicili
in tako prispevali k se hitrejsemu razvoju strojegradnje na
Brestu.
B. Mlakar

Haznolika ponudba
OB LETOSNJEM BEOGRAJSKEM SEJMU POHISTVA
Od 1~. do 18. novembra so se v dvoranah beograjskega sejma, ki je
bU dvamdvajseti po vrsti, spet srecali domaci prolzvajalci pohistva,
trgovci in potro~niki.
Ce naj na kratko povzarnemo
nekatere bistvene znacHnosti z
letosnjega beograjskega sejma
pohistva, lahko ugotovimo, da je
bil, kar zadeva razstavljalce pohistva ali obiskovalce, dobra obiska:n in je imel sleherni obiskovalec moznost, da se seznani
z dosedanjimi, pa tudi z novimi
proizvodnimi programi domacih
proizvajalcev pohiStva.
Z razliko od spomladanskega
zagrebskega velesejma, ki je
prakticno prikazal •le nas dOSl:danji proizvodni program, se je tokrat Brest predstavil z nekaterimi novimi .programi kuhinjskega, pa tudi sobnega pohistva.
Ce11kniska tovarna pohistva je
razstavlja:la svoje programe iz
redne proizvodnje, pa tudi novi

Gradnja susilnice v MASIVI nekoliko kasni

program VESNA v sestavu otroske in dnevne sobe ter spalnico
MIJA.
Iz proizvodnega programa temeljne organizacije Gaber so si
obiskovalci lahko ogledali sestav
dveh ze ustaljenih programov
kuhmj BREST 11 in BREST 15
ter dva sestava novih programov
kuhinj BREST 2000 in BREST
2001 s prirejenim jedilnim pultom.
Jelka iz Begunj je v razstavnih
prostorih razstavHa program HELENA, in sicer v izvedbi dnevne
in otroske sobe, medtem ko je
bila spalnica novost iz tega proizvodnega programa.
Temeljna organizacija Tapetnistvo se je predstavila z dosedanjimi programi, kot so KSENIJA, MOJCA in LENKA, ter novostmi - TV-fotelj in sedezna
ga:rnitura SONJA, pa se z nekate:dmi izvoznimi programi. Povpra~evanje po tapetniskih proizvodnih programih, ki so namenjeni
kupcem na domacem trgu, je bilo
nekoliko manjse, saj se je konkurenca na podrocju tapetniSkih
proizvodov moeno povecala, predvsem na ·r acun stevilnih .k opij
nasih programov in nizjih prodajnih cen, ki jib nudijo konkurencni proizvajalci.
Med stevilnimi programi Masive Martinjak, ki jib je prikazala
na sejmu, je novost stol HAGA,
ki je po mnenju obiskcivalcev
funkcionalen, pa tudi estetski
program.
LetoS:nji beograjski sejem pohis.tva je dober dokaz, kako raznolika je danes ponudba proizvajalcev pohiStva na domacem trgu,
s tern pa tudi moznost za prodajo
nasih programov.
s. Cecek

Sedanji prostori strojegradnje na Brestu

Doslej do
PET LET NASE ~RODAJALNE V BEOGRADU
Prodaja na domacem trgu ze nekaj mesecev upada in ze povzroca
gospodarstvu. Pricakovati je, da se bo pesanje prodajne kon)unkture nadaljevalo tudi v prvem polletju prihodnjega leta. Se
posebej upada povpra~evanje po trajnih potrosnih dobrinah kakrsno
je tudi pohiStvo.
'
Prihajajoce, za prodajo pohiStva tezje mesece, naj bi Brest laze
prema~ova~ s po!Docjo vecje . ~~odaje .v lastni malopr odajni mrezi.
Dogral~~ali smo 1.0.za_to, da b1: c1m !?OlJ povecali njen delez v skupni
prodaJl m z manJsimi pretres1 preztveli obdobja oslabelega povprasevanja pri domacih kupcih.
Kako se v ta prizadevanja vkljucuje Brestov salon pohistva v Beo~adu, _katerega zaposleni bodo cez dva meseca praznovali peto obletmco nJego~ega delovanja~ 0 tern Sll_lO se pogovarjali z vodjo na~e
~alopro~aJe. Fra~cetom Z1gmundom m vodjo prodajalne v Beogradu
Z1voto Milutmov1cem.
s~rbi

- Beograjski kupci poznajo
prodajalno ze pet let. So se dosezeni rezultati pribliiali prlcakovanim?
Menimo, da je salon v tern casu povsem opravicil svoj narnen.
Prodajo smo v petih letih povecali za dva in polkrat, lani smo
uspeli povecati trini delez salona
ze na tri odstotke (v letu 1980 je
bil 2 odstotka). v nasi prodajalni
dosezemo blizu 45 odstotkov vse
Brestove p rodaje v Beogradu. To
so zelo dobri rezultati, se posebej, ce upostevamo, da je prodajalna v predmestju Beograda.
v prodajalni so zaposlene stiri
prodajalke, ki v dveh izmenah neprekinjeno delajo od osme ure
zjutraj do osmih zvecer. Predvsem se trudimo, da bi kupcem
predstavili popoln Brestov prodajni program v ze oblikovanih
bivalnih okoljih, kar nam tristo
kvadratnih metrov razstavnih po·
vrsin seveda omogoca.
- Vendar pa je letos delei
prodaje v vasi prodajalni niiji
kot prejsnja leta. Kje so vzroki
za take premike?
Ocenjujemo, da bomo letos
v primerjavi z lanskim Ietom
prodali za 25 do 30 odstotkov vee,
kar pa pomeni v delezu ma.nj ob
povecanju prodaje nasploh.
Vzrokov za nekoliko slabse
rezultate je vee. Predvsem naj
omenimo padec kupne moci, neugodno kreditn:o politiko in manj
na novo zgrajenih stanovanj. Kar
120 tisoc Beograjcanov ima povprecni osebni dohodek okoli
8 tisoc dinarjev. V salonu imamo
tudi kadrovske tezave, predvsem
zaradi pogostih opravicenih izostankov (bolniske).
Poleg tega je za nekatere· proizvode nasa prodajna politika
bolj naklonjena veleprodajni kat
maloprodajni sluibi, kar v dobrsni meri zmanjsuje · zanimanje
kupcev za nakup v nasi prodajalni. Se posebej se je to po:walo
v prodajno ugodnih mesecih, ko
smo imeli daljse dobavne rake
kot nekatere druge trgovske organizacije, ki so imele te proizvode na za·logi. Nekatere celo po
nizjih, se starih cenah.
Predvsem zelimo poudari ti, da
prodajalna z izjemo boljse predstavitve nasega programa in kvalitetnej se usluge ni imela drugih
prednosti. Se vee. V posameznih
primerih smo bili celo v slabsem

polozaju. Seveda se z upadanjem
. ta polozaj si:>remll1Ja. Omemtr tudi velja, da
v salon v minulih petih letih nism_o nicesar vlozili in je v ze dokaJ slabem stanju. Nasi prodajni
-rezultati tudi kazejo, da so dosezeni prodajni delezi pr odajalne
ugodnejsi, kadar je prodaja nasploh tezavna.
- Kaj ste naredili, da bi dosegli se boljse prodajne rezultate?
Predvsem smo povecali stevilo
propagandnih sporocil prek radia
(Studio B), televizije in reklamn~h panojev. Kolikor je pac sc
br•l o mogoce, smo izboljsali tudi
kvaliteto ponudbe.
p~vl?rasevanja

- Ali so samoupr avne in poslovne vezi z maticnim podjetjem
taksne, kot si jih zelite?
Menimo, da in formacije s podrocja c;amoupravnega dogajanja
dobro tecejo, vcasih pa se zataknc pri informacijah s prodajncga
in proizvodnega podrocja. Temu
podrocju bo potrebno posvetiti
vee pozornosti in tudi sproti odstranjevati vzroke napak.

Beseda je tekla tudi o morebitnih obnovitvenih delih, o prodajnem programu (da je preozek?),
pa o .najbolj prodajanih izdelkih,
slabostih \" notranji organiziranosti, premajhni aktivnosti oziroma cakanju na resitve iz Cerknice, o nagrajevanju (imamo nizke osebne dohodke v primerjavi
z drugimi trgovskimi organizacijami!) in se bi lahko nastevali.
Nedvomno pa v preteklem obdobju dosezenih rczultatov ne gre
zanikat i. Zaposleni delavci v Brestovi prodajalni v Beogradu so,
to ze lahko recemo, ze kar pravi
Brestovci.
Razgovor je pripravil
in zapisal V. Frim
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eek naCrtnega usposabljanja

USPOSABLJANJE DELAVCEV ZA PROIZVODNJO V TOZD POHISTVO
Ker moeno prlmanjkuje usposobljenih delavcev za opravljanje
strokovnih del zlasti pri najbolj zahtevnih strojib, za katera razvid
del zahteva znanja - lesar ~irokega proflla (IV) in Iesar (Ill)
nacrtujemo za ta dela sistematil!no usposabljanje delavcev.

vecal KED za 0,045 ozirorna
0,0225. Po enakem postopku naj
hi ocenjevali pripravnike, ko
hodo na pripravniskern izpitu
dokazali svojo usposobljenost za
samostojno delo.
Starejsi delavci, ki so v preteklosti ze opravljali ta dela in
jih tudi obvladajo, lahko zahtevajo preverjanje znanja pred
isto izpitno komisijo. Tudi tern
delavcern se obracunava naslednji mesec osebni dohodek po
tern nacinu.
Prav gotovo homo pri izvajanju usposahljanja naleteli na
mnoge tezave in ovire, saj je ta
dejavnost y taki obliki nova.
Pravzaprav ne cisto nova, le
vee kot petnajst let je minilo
od tedaj, ko so bila izvajana
podobna nacrtna usposabljanja
delavcev. Za konec bi lahko rekli se to, da je potr eha po usposohljenih delavcih najholj ocitna
prav v tej temeljni organizaciji,
povsod drugod je namrec vsaj
minimalno usposahljanje potekalo ves cas, zato je pri njih tudi
manj taksnih potreh.
F. Tursic

z njim zelimo doseci to, da ·bi katerih ho organizirano usposahbil vsak delavec poleg svojega ljanje.
dela usposobljen vsaj se za eno,
Za udelezence izohrazevanja je
lahko r.a tudi za vsa dela v pro- predvideno povracilo za izgubizvodnJi. Tako bl laze or ganizi- ljeni prosti cas, ohracunano kot
rali nemoteno proizvodnjo, po- nadurno delo in ho izplacano po
vecali bi kakovost in kolicino uspesno opravljenem izpitu.
proizvodnje, manj bi bilo zastoPo uspesno opravljenem izpitu
jev, okvar strojev in podobn ih ho delavec ze v naslednjem menevsecnosti, bolj bi se uveljavila secu prejema-1 povecan KED in
znanja in usposobljenost, gospo- sicer za izpit, s katerim se zadarski rezultati bi se izbolj.Sali.
hteva lesar .Sirokega profila, v
Potreba po celoviteje usposob- visini 0,045 in lesar s KED 0,0225,
ljenih delavcih se je pojavila za- kar znese po sedanji vrednosti
radi proizvodnje cedalje manj- prihli:lno 500 ozirorna 225 dinar.Sih serij pohistva, kar zahteva jev na mesec, ne glede na to,
pogosto nastavljanje strojev. V ali ho ta dela opravJjal ali ne.
velikoserijski proizvodnji so ta Bo pa dolzan opravljati taksno
dela opravljali nastavljalci oziro- delo, kadarkoli ho nanj razporema rezervni delavci. Po zakljucejen.
nem usposabljanju pa rezervni
Ce se bo delavec usposahljal
delavci postopoma ne bi bili vee tudi po naslednjih programih, se
potrebni.
mu bo za vsako usposohitev poPredvidenih je 21 razlicnih
programov usposabljanja. Naj
omenim le nekatera: formatiziranje, nadrnizno in mizno rezkaRAZPI'S
nje, furniranje elementov, mozodprodaje
Iicitacije
osnovnih sredstev
nicenje, stiristransko skohljanje
in podohno. Izmed teh prograOcenjena vrec.!nost
rnov je doslej pripravljen program za ohrez plosc na format- Debelinski skobeljni stroj,
250.000 din
nih kroznih zagah. s tern progra- pripravljen za obratovanje
mom bi tudi priceli izohra:Zevati. Debelinski skobeljni stroj,
450.000 din
Postopoma homo pripravili in pripravljen za obratovanjel
80.000 din
izvajali tudi naslednje programe. Dvoosna prikolica za traktor nosJ!lnosti 5 ton
50.000 ·din
Osnovni cilj vsakega programa Vrtalka za kotne bloke
1.000 din
je, usposohiti udelezence izohra- Elektricni kotel
150.000 din
zevanja za samostojno delo. Diesel motor
300 din
Vsak program je sestavljen iz Pisalni stroj
_
150 di?teoreticnega in prakticnega dela. Pisalni stroj
Osebni
avto
LJ
260-158
Zastava
1500
BF,
.LZkazana
cena
110.000
dm
Teoreticni del vsehuje potrebLicitaclja bo 7. decembra ob 8. uri v mehanicni delavnici TOZD Pona znanja za razumevanje tehno- hiAtvo
Cerknlca.
logije, osnovna znanja o rnaterialih, strojih, merilnih pripomockih, dokumentacijah, varnostnih napravah in ohvladovanje osnovnih ekonornskih pojmov.
Prakticni del pa ohsega poznavanje stroja, pravilno nastavljanje in poslu:Zevanje stroja ob
V temeljni organizaciji POHisTVO poskubmo na razllcne nacine
ustrezni kakovosti in kolicini.
V zasnovi je predvidenih devet polskatl moznostl, da ·bt reAill del tefav zaradi pomanjkanja delovne
ur teoreticnega in pet ur praktic- sile, ki nas pesti :ie dobro leto dni. Ob tem se zavedamo, da je tudi
nega pouka, praksa pa ho poka- organizacija dela dokaj pomanjkljiva. Prav zato je potrebno in seveda
zala, ali bo potrehno stevilo ur mo:ino najtl Ae precej takih reAitev, ki bi dale bolj~e de1:ovne uspehe.
krciti ali siriti.
Statistioni podatki, ki jih irna- (Kd) in je ves cas, ki se registrira
Teoreticno izohrazevanje ho
nam ka:Zejo, da je eden iz- kot transport, dejansko cisti cas,
organizirano sredi tedna v popol- mo,
danskem casu, prakticno pa oh med najpornembnejsih elementov ki je rezerviran za izdelavno propri porahi casa na stopnji delov- duktivno delo.
prostih sobotah in nedeljah.
nega mesta toransportiranje elePri vseh teh vprasanjih ne moNa zakljucku izobra:Zevanja mentov. Ta dela spadajo med ti- remo rnimo tega, kako je urejeno
ho potreben izpit pred triclan- sta, s katerimi delavci pripravlja- vprasanje samega opremljanja
sko izpitno komisijo, na katerem jo delovna mesta, da bi nato de- proizvodnega dela. Rezultati med
hosta preverjeni teoreticna in jansko produktivno priceli z de- nasimi temeljnirni organizacijami
prakticna usposobljenost udele- lovno operacijo. To seveda pome- so tezko primerljivi prav zaradi
zenca. 0 uspesno opravljenem ni, da se stevilo izdelanih kosov neenotnosti na tern podrocju. Siizpitu ho dohil udelezenec uspo- ustrezno manj sa na racun preve- stem DISPO, ki ga v prirejenem
sahljanja ustrezno potrdilo.
Hkih izguh pri pripravi delovnega ohsegu uporabljamo pri ·nas, je
Teoreticni del izobra:Zevanja mesta.
dokaj posreden, kar je njegova
bodo izvajali deloma delavci lePri tern je pornemhno tudi to, slabsa stran, je pa med drugim
sarske sole v Postojni, deloma ·da vsa krajsa transportiranja njegova prednost v tern, da je
Brestovi strokovni delavci, prak- v okvku del in naJog upostevamo spremljanje vseh vrst zastojev
ticni del pa vodje oddelkov, v ze v izracunu dodatnega casa holjse in bolj pregledno ter na
enem mestu.
Tako dohimo pri tern rezultate,
ki so vsota prav vseh zastojev
(upravicenih ali neupravicenih)
in so v nekem smislu zelo na tancni (morda celo prevec?). Drugo
vprasanje pri tern pa je, koliko
so verjetni. Delavci namrec veckrat nekorektno ohvescajo o svojih rezultatih (stanjih) na delovnem mestu, kontrola pa je zaradi
ze omenjene posrednosti otezena.
Ne glede na ta naceta razmiSljanja moramo priznati, da se
urejanja delovnih opravil v srnislu mikroorganizacije dela ne lotevamo dovolj kvali tetno in da so
ob tern neresena vprasanja, ki
jih nacenjajo tudi sami delavci
pri konkretnih delih in nalogah.
V TOZD Pohistvo bomo vprasanja notranjega transporta in urejanja delovnih mest ohravnavali
na naslednji strokovni konferenci v decemhru, kjer homo . sprejeli dokoncne smeri dela in naloge, ki bodo iz tega izvirale.
V notranjem transportu je lie dostl >>notranjih rezerv«
M. Strohsack

HaS notranji transport

Z Ieto5njega srecanja nasih jubilantov

Sarno dopoldansko delo ...
Zadnje case temeljno organiza- kah, ko si ustvarijo druZino, ob
cijo POHISTVO ·p esti pomanjka- rojstvu otroka. Kako je rdljivo
nje delavcev in s tern v zvezi to vprasanje? Ali mislite, da bi
organiziranje dela v dvch izme- kazalo spremeniti politiko sprenah. Ugotovljeno :je bilo, da dela jemanja na delo?
samo v dopoldanski izmeni 33
Ni treha posebej poudarjati, da
delavk v proizvodnji.
si vsak clovek zeli uskladiti svoj
Kako se spopadajo s tern vprasanjem, smo povprasali vodjo prosti in delovni cas tako, kot
proizvodnje Mitjo STROHSACKA. najholj ustreza njemu in njegovi
dru.Zini. To pa je v nekaterih
- S kaldnimi tezavarni se sre· . primerih zelo tezko ali pa sploh
cujete pri organiziranju proizvo- nemogoce.
dnega dela zaradi dela nekaterih
Mislim, da togo gledanje na ta
delavk samo v dopoldanski izme- vprasanja nikomur ne koristi, da
ni?
pa smo ravno v nasi temeljni
Ker je v nasi temeljni ·o rgani- organizaciji prevec tolerantni in
zaciji organizacija dela taka, da nedosledni, da ravno pri nas lahje delo razdeljeno tudi na popol- ko delavec dela samo dopoldan.
dansko izrneno, so tezave zaradi ceprav dela njegov partner v drudela delavcev samo v dopoldan- gi TOZD ali celo izven delovne
ski izmeni postale zelo perece. organizacije v skladu z veljavnirn
Vsem znano dejstvo, da nam pri· delovnim casorn. Glede sprejemamanjkuje delavcev ze za normal- nja. delavcev na delo pa mislim,
no delo oziroma za izpo1njevanje da mora vsakdo upostevati in raplanskih ohveznosti, to stanje cunati na vsa pravila, zapisana v
glede »dopoldancev« se holj za- na&ih sarnoupravnih splosn1h akostruje: vedeti namrec moramo, tih, saj koncno svohodno odloca
da pomeni 33 delavk, ki delajo o tern, ali ho zdru.Zil svoje delo
samo dopoldan, kar celih 10 od- in s tern sprejel tudi take ali drustotkov vseh ur, ki jih v mesec- gacne pogoje.
nem planu predvidevamo pora- Ali je po vasem mnenju
hiti za izpolnitev zastavljenih struktura po spolu v korist zensk
nalog.
v nasi temeljni organizaciji neZato ostane popoldanska izrne- ustrezna?
na nesorazmerno sihkejsa, delo
tece mnogo pocasneje in s preZnano je, da je TOZD Pohistvo
cejsnjimi te:lavami.
izrazito »zenska«. Vzrokov za to
pa je verjetno vee. zenske so si
- Ali ni mogoce organizirati s svojim delom skozi vsa ta leta
dela v eni ali drugi izmeni, tako, utrdile svoj polozaj za lesno obda ne bi bllo tezav, zato, ker je v delovalnimi stroji v nasi tovarni
dopoldanski izmeni 33 delavk ze do take meje, da si moskega
vet?
p ri takem delu sploh ne morerno
Oh enostavnem primeru lahko vee predstavljati (pasovke, rocno
pokazerno, da organizirati delo brusenje i.n se kaj), ceprav v druv ta:ko stevilcno neenakomerno gih delovnih organizacijah taka
razdeljenih Jzrnenah, dejansko ni dela opravljajo prav moski. Zenpreprosto. Vzernimo za primer ske imajo ohicajno tudi vee obmontazo, kjer delajo trije trakovi veznosti doma kot moski in to
z natancno dolocenirn stevilom v pretezno zenskih kolektivih podela;vcev. Vsako odstopanje od vzroea omenjene prohleme. Mortega stevila povzroei take a.Ji d.ru- da bi se splacalo pogledati, kako
gacne motnje pri traku (slaba taka vprasanja resujejo v drukvaliteta, hitenje; neusklajenost, gih, recirno tekstilnih tovarnah,
manjsa proizvodnja) . Prav tako je kjer je zensk - delavk se vee.
na oheh linijah obdelave povrsin,
Pripravil J. Klancar
medtem ko je v drugih oddelkih
podobno,. ker tam ne moremo zaposliti vee kot .polno s·tevilo ljudi
(dopoldan), popoldan pa nam ne- SPOSOJENA NOVICA
katera dela zaradi premajhnega
stevila delavcev izostajajo jn s
ze dalj casa ugotavljamo, da
tern povzrocajo motnJe v pre- je sila tezko dobiti sodelavce, pa
toku.
tudi sicer novice s tako imeno- Znano je, da delavke del~jo vanega »komercialnega« podroc'
samo v dopoldanski izmeni naj- jL
In tako smo v glasilih Lesnine
veckrat Z!!J'adi varstva otrok: Kain Slovenijalesa-trgovine prehrali,
ko re~iti to vprasan~e?
da je hila v drugi polovici sepZal na to vprasanje ne morem temhra v Moskvi 3. specializirana
odgovoriti. Dejstvo za nas pa -je, rnednarodna -razstava strojev in
da nam to prinasa ze opisane te- strojne oprerne za predelavo lesa.
Na njej se je med razstavljalci
zave.
Na zalost morarno ugotoviti, d.1. iz 22 dT:l.av predstavilo tudi 24
je varstvo otrok veckrat tudi iz- jugoslovanskih, zvecine slovengovor pose;bno ta:krat, kadar je skih proizvajalcev strojev in napotrebno delati prek polnega de- prav za lesarstvo in gozdarstvo.
lovnega casa. To trdirn zato, ker Izmed njih je sest delovnih orgasrno ze organizirali varstvo. otrok nizacij dohilo posehno castno div vrtcu na prosto sohoto, pa je ploma .i n med njimi tudi BREST.
Vsekakor spodhudna novica za
samo ena izmed nekaj delavk
razvoj Brestove surojegradnje, a
pripeljala svojega otroka tja.
kaj, ko jo moramo prehrati v
Vprasanje vecizrnenskega glasilih drugih delovnih organidela se pojavl zlasti prl delav- zacij ...
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Pripravniitvo ri nas

S triintridesetimi delovnimi
leti je Marija ze zelo blizu obdobja, ko bo sla v zaslufeni pokoj. To pa je ne razveseljuje.
Zelo pa je vesela, da so zakonsko
priznali delovno dobo pred petnajstim letom starosti, saj je
morala opravljati dela ravno v
tistih casih, ko so bili delovni pogoji najslabSi.

NASI LJUDJE

Nasa sogovornica v tej dolgo- prah v zrak, da je bilo .k ar se da
letni stalni rubriki je bila tokrat zapraseno. Seveda so ventilacijo
MARIJA CUK, delavka iz TOZD kma!u zatem uredili. Za>l pa veMASIVA, ki opravlja blagajnicar- selje ni trajalo dolgo, saj je toska dela.
varna pogorela. Ma•rija je morala
na delo v Cerknico in je tako kot
Posebna predstavitev vsaj >>Mar- drugi
Kljub skorajsnjemu odhodu v
popoldanskem casu op:ratincem« m potrebna, saj ni de- . vljala vudarnisko
delo pri obnovi , zasluieni pokoj se Marija veseli
lavca, ki se ne bi nekajkrat na tovarne.
pricete nove investicije v Martimesec zglasil pri njej, najsi bo
njaku, za kate:ro meni, da je bil
zaradi izplacila denarja, placila
Ti dogodki so Mariji pustili ne- ze cas. To pa naj bo priznanje
storitev, obrazloZitve najrazlic- izbrisne spomine, saj se je delo tudi celotnega Bresta za prispenejsih odtegljajev ... Vendar naj opravlja>lo z vso vnemo.
vek >>Martinjaka « k razvoju dejo predstavimo sirsemu krogu
lovne
in za njegove
Kasneje je delala v proizvodnji, izvozneorganizacije
Brestovcev.
uspehe. Na koncu naj pozatem, pa-in se sedaj v racun- vem
.Se to, da je bila Marija za
Pogovor z delavko, ki si ze ski sluibi.
delo v druZbenopolitlicn.ih organitriintrideset let prizadeva za to,
Z delom je zadovoljna. Seveda zacijah, pa tudi v organih upravda bo nas jutri lepsi in bolj!H,
delavko, ki je opravljala najra- so vcasih tudi tezave, se poseb- ljanja odlikovana z medaljo dela
zlicnejsa dela v •p roizvodnji in v no ob dnevih jzplaCil, ko posa- in s srebrnim znakom sindikata.
racunski sluzbi, delavko, ki je ve- mezni delavci ne dobijo toliko In prav je tako. Dokler bomo
liko prostega casa posvetila druZ- -kot so predvidevali, pa mora Ma- imeli take ljudi, se nam ni treba
beno-politicnemu delu, ti razkrije rija razlagati, kaj pomenijo po- bati pr:ihodnosti.
samezni odtegljaji.
V. Jerit
nekaj , cesar ne mores doziveti
vsak dan.
Tudi vecjli odtegljaj za bolnisStara stirinajst let in pol je ko je letos precej'sen udarec za
priSia delat v Martinjak. Spomi- delavce, se posebno za tiste z niZnj a se nemogocih delovnih raz- 1e ovrednotenimi deli. Takim demer. Iz tistega casa ji je najbolj lavcem je potrebno -o bvezuo poostal v spominu zabaven dogo- racu.navati razliko do zajamcenedek, kako so merili zaprasenost ga osebnega dohodka. Zato tudi
prostora, saj ventilacije se ni sama . zeli vsem delavcem cimvec
bilo. Delavke so takrat metale zdracvja.

Sredi leta, junija in julija, smo vlozili precej truda v prlprave za
izvajanje pripravnistva, posebej se, ker se je pojavllo razmeroma
novo prlpravnistvo za IV. stopnjo izobrazbe. Sicer nl tako novo. PreJ
je bllo v obrtnUkih delavnicab, sedaj pa smo ga prenesll v tovarne.
Zato smo organizlraU semiriar za mentorje skupaj z delavsko univerzo Boris Kldrl~, 1d je po nasih izrecnih zetjah prlpravlla program
seminarja.
Da bi ugotovili, kako je s pripravnistvom pri nas, smo obiskali pripravnike in mentorje po
temeljnih organizacijah - predvsem pripravnike s IV. stopnjo
izobrazbe - lesarje sirokega profHa - in jih povprasali, -kako
poteka pripravnistvo.
Poglavitna vprasanja so bila:
ali imajo pripravniki program,
kolikokrat se videvajo z mentarjem, kdo in kako jih poucuje, ali
pisejo dnevnik, ali so z izvajanjem pripravnistva zadovoljni ...
Nekaj vprasanj pa smo postavili
tudi mentorjem.
Slika je bila zares raznolika.
V mmjsih temeljnih organizacijah je bilo pripravnistvo dobro
organiziTano, sprejemljivo in celo
vzorno. Ponekod so si s pripravniskim programom postavili celo
visje cilje, kot so bi•li postavljeni
na seminarju oziroma so doloceni z nomenklatura poklicev.
Zelo preseneCeni pa smo bili
v eni izmed temeljnih organizacij, kjer stirje -lesarji sirokega
profila opravljajo svoje pripravnistvo, za katerega pa lahko mi·rno ·reeemo, da se sploh se ni zacelo. Pripravniki so povedali, da
so dobili nepopolni pripravniski
program kasneje in ne prvi dan,

Delovni koledar 1985
z zakoni imamo v nasi driavi
predpisan 42-urni delovni teden.
v delovne dni se stejejo tudi
driavni in republiski prazniki, ce
le-ti pridejo na dan, ki bi sicer bil
delovni; delavec dobi zanje nadomestilo osebnega dohodka, ceprav ima na ta dan pravico do
pocitka.
Na tej osnovi izracunamo tudi
letni urni sklad oziroma stevilo
delovnih dni, saj je to eden od
kazakev, ki jih je potrebno upostevati pri sestavi Jetnega plana.
Osnutek delovnega koledarja za
leto 1985 je bil izdelan ze konec
avgusta. Ta osnutek je najprej
obraW1aval strokovni kolegij, zatem pa smo ga uskladili se z delovnim koledarjem Kovinoplastike ter tako izoblikova-li nov predlog. Ta predlog je obravnavala
konferenca sindikata Bresta in
nanj ni imela pripomb. Nato je
bil predlog posredovan delavskim
svetom temeljnih organizacij in
delovni skupnosti v sprejem.
Celotni urni sklad je 274 delovnih dni in praznikov po 8 ur za
posameznega delavca oziroma
182,67 ur meseeno. ·Poleg tega je
delovna obveznost se en dan za
solidarnost, :ni pa v predlogu upostevan delovni dan za potrebe
krajevnih skupnosti. 0 tern so temeljne organizacije odlocale same pri sprejemanju predloga
delovnega koledarja (razpored
delovnih in prostih dni).

Pri sestavi delovnega koledarja
so bila upostevana nekatera izhodisca, med njimi:
- da je stevilo delovnih dni
v mesecu J?riblizno enako za·r adi
usklajevanJa proizvodnje,
- da sta obe izmeni pribliZno
enako zastopani v delovnih sobotah ob popoldanski izmeni,
- po moinosti so delovne prve
sobote v mesecu (zaporedoma
oziroma v enem mesecu sta delovni najvec dve soboti),
- da je stevilo dni za obracun
osebn~h dohodkov po posameznih
mesecih priblizno enako,
- za 3. maj je predviden kolektivni dopust (kot edini delovni
dan med praznikom in prosto soboto).
V Brestu imajo vse temeljne
arganizacije in delovna skupnost
enako razporeditev urnega sklada, nekoliko drugacno razporeditev ima le Iverka za delavce, ki
delajo v izmenah, s tern da je leta usklajena z omenjenim predlogom.
Seveda pa bo stalna naloga
temeljnih orga~izacij in delovne
skupnosti, da vseskozi raciona-l no
izrabljajo in razparejajo delovni
cas ter ga ob morebitnih potrebah delovnega procesa in zahtevah trga tudi prilagajajo in prerazporejajo v smislu 42-urnega
tedna.
M. SiTaj

Vi vprasujete mi posredujemo odgovore
Tokrat nam je skupina delavcev iz temeljne organizacije PohiStvo poslala naslednje vprasanje:
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POPRAVILO KOTLA V MASIVI
Vsakoletna redna vzdrievalna deJa v kotlovnici zahtevajo najmanj
enkratno prezidavo kurl~ca. Letos
so bila taka dela ze med prvomajskirni prazniki. Zaradi vedno slab§e kvalitete ~amotne opeke pa je
pri~Io do nenadnega slaMega
stanja kurgca, kar je zahtevalo
takoj~nje popravilo. Prislljena zaustavltev obratovanja kotla je zahtevala nadomestltev delovnih
dni z delom Qb prostih sobotah,
s elmer smo le dosegli normalno
proizvodnjo. Pohvalltl velja vzdrzevalno sll1Zbo, 1d je z vell1dmi
napori v najkrajsem casu usposoblla parni kotel za roormatno
obratovanje.
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da jemo eno in isto hrano, ceprav je jedilnik napisan tako, da
se en obrok v mesecu ne ponovi.
Jedilnil< sestavlja vodja obratov druzbene prehrane.

Sicer smo zadovoljni z organlzirano prehrano v na~i delavski
restavraciji kar zadeva cene, kakovost in koJicino obrokov. Verjetno imamo drufbeno prehrano
med vsemi delovnimi organizacijaml v na~i obcini najbolje
urejeno prav na Brestu. Moti pa
nas enolicnost jedilnika. Kakih
osem, devet jedi se enolicno ponavlja iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Kdo sestavlja jedilnike in all bi bllo mogoce, da
bi bila prehrana bolj raznolika,
seveda ob enakih cenah in koliclni?

Bojan Jeric

Pravnik odgovarja
VPRASANJE:
Ali imajo tudi nekdanji delavci
Bresta, sedanji upokojenci, pravico do nagrad ob delovnih jubilejih? Glede na dolocila samoupravnih splosnih aktov, ki urejajo to pravico, v casu, ko so
bili se v delovnem razmerju,
niso hili upraviceni oziroma niso prejeli vseh nagrad za posamezne delovne jubileje (10, 20 in
30 let). Sedaj so dolocila samoupravnih splosnih aktov glede
na te pravice spremenjena in bi
bili torej upraviceni do nagrade
za delovni jubilej, za katerega
niso dobili nagrade, ko so bili
se v delovnem razmerju.

Vprasanje smo posredovali
vodji obrata druzbene prehrane
ki nam je ljubeznivo poslal na~
slednji
ODGOVOR:
Vee vzrokov je za dokaj enolicno hrano v obratih drufbene
prehrane v Brestovih temeljnih
organizacijah:
- Vedno vecji izpad dohodka
v obratih druZbene prehrane
(prispevek delavcev k pokrivanju stroskov toplega obroka ter
regres za topli obrok ne pokrivata vseb stroskov toplega obroka) je povzrocil, da smo se odpovedali nekaterim vrstam mesa . S tern smo delno osiromasili
tudi jedilnik.
- Vse dostave od nasih dobaviteljev (ribe, suhomesnati izdelki, perutnina) so enkrat tedensko in sicer ob sredah.. Ker so
zivila hitro pokvarljiva, je potrebno vnaprej predvideti, da ta
zivila Cim hitreje porabimo. Tako je jedilnik za konec tedna
dovolj raznolik, medtem ko
imamo vee kot pol tedna na izbiro samo goveje meso.
- Cas, ki ga imamo za pripravo toplega obroka, nam ne dovoljuje, da bi posegli po klasicni
pripravi obroka, tako da se v
vc1iki meri posluiujemo zacimb.
S tern zaeimbami pa smo vnesli
v na5e kuhinje nek dolocen stalen okus. Tako imamo obcutek,

Letos imamo precejsnje teiave z oskrbo lesne surovine za naso IVERKO

·

kot je doloceno v sporazumu
o izobraievanju, da se IIlliSO se
usposobili za nobeno delo v okviru poklica in da so opravljali le
pomoina dela, da ne poznajo niti
svojih mentorjev. Baje je neki
pripravnih sele v zapisniku ugotovil ime svojega mentorja, povprasal, kje dela, in ga za stojkami ves zardel poiskal in se mu
predstavil.
Ob vsem tern se clovek zamisli
in vprasa: Kako je mogoee, da
v isti hisi stvari tako razlicno potekajo? Za nekatere velja pripravnistvo z vso svojo vsebino in ga
zelo dosledno izvajajo, drugi pa
pravijo, da ze vedo, kaj je pripravnistvo in ne sprejmejo nikakrsnih novih pojasnil.
In na koncu . . . Vee kot deset
let je min·ilo, odkar smo si zaceli
z vsemi silami p rizadevati, da bi
lesno solo pripeljali bliZe nasemu
kraju. Sedaj, ko jo imamo pred
nosom, pa ob izvajanju pr.ipravniStva ugotavljamo, da ljudi s
taksnim znanjem, kot kaie, ne
rabimo. Nic cudnega, da se mladina brani lesarske sole, kajti ze
prej lahko ob taksnih pogledih
spozna, da je triletna nalozba
v znanje proc vden trud in denar.
F. Tudic
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ODGOVOR:
Po veljavnih dolocilih samoupravnih splosnih aktov za delovno dobo pripadajo delavcem
nagrade ob delovnih jubilejih in
sicer za 10, 20 in 30 let delovne
dobe. Ta dolocila seveda veljajo
samo za delavce, ki so v delovnem razmerju in ne tudi za nekdanje delavce, ki so sedaj ze
upokojeni. Ti delavci so bili
upraviceni do nagrade ob posameznih delovnih jubilejih, ki so
jih dosegli tedaj, ko so bill se
v delovnem razmerju glede na
dolocila takrat veljavnih samo·
upravnih splosnih aktov.
Tudi glede na sam pomen nagrade ob delovnem jubileju se
le-ta ne more prenasati na nekatere delavce, sedanje upokojence, saj to nagrado dobi delavec,
ki izpolni dolocen delovni jubilej v casu, ko je dejansko v delovnem razmerju oziroma, ko se
del a.
A. Percic
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elegati govore
Tokrat je za nalio rubriko govorila Silva PERCIC iz skupnih
dejavnosti.
- Kot vodja zdruiene delegacije samoupravnih interesnih
skupnosti za socialno varstvo, socialno skrbstvo, pokojninsko in
invalidsko
varstvo,
socialno
skrbstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, otroliko varstvo
in zaposlovanje se srecujete z
zelo razlicnlmi zadevami. Kako
se jib lotevate pri obravnavi?
v nasi zdrl1Zeni delegaciji smo
se na zacetku mandatnega obdobja odlocili, da bomo gradivo
za posamezno samoupravno .interesno skupnost porazdelili med
posamezne clane delegacije. Za
tak nacin dela smo se odlooili
zato, ker so praviloma gradiva za
vse interesne skupnosti nase delegacije prihajala istocasno. Kasneje pa smo ugotovili, da tak
nacin dela ni dober, ker so posamezni clani obravnavaili v svoji
sredini samo gradivo za tisto interesno skupnost, za katero je
clan delegacije dobil gradivo, ne
pa tudi za ostale skupnosti.
Zato smo kasneje delo nase delegacije zastavili po sistemu »ko
preberes - obravnavas, daj naslednj emu del~gatu« . Tak nacin
dela je vsekakor boljsi, vendar
misHm, da je tezko temeljito obdelati dokaj obliirna gradiva
vcasih kar petih interesnih skupnosti v desetih do stirinajstih
dneh, kolikor je pac casa do seje
posamezne interesne skupnosti.
Seveda pa je v tern casu potrebno sklicati se sestanek delegacije,
da skupaj oblikujemo stalisca za
nase delegate, ki se udelezijo sej
posameznih interesnih skupnosti.
- Delo valie delegacije je ob·
casno kar cutiti; je to zaradi aktualnosti tern, ki jib obravnavate
a li pripomore k temu tudi sestava delegacije?
Ce je zares outiti delo nase
delegacije, sta k temu pi'ipomogla sestava nase delegacije, pa tudi
aktualnost tern, ki 1jih obrarvnavamo. Povedati moram, da clani
nase delegacije redno hodijo na
ses tanke in da tudi nimamo te·
zav v glede tega, kdo naj bi sel
na sejo skupsCine posamezne
skupnosti. Po drugi strani pa je

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
CERKNISKO JEZERO

Krasota notranjske strani je mimo
Postojnske jame tudi eudapolno
Cerknisko jezero, znano ze Rimljanom z imenom lacus lugeus. To jezero so ze popisovali Valvazor,
Steinberg, Tublja Gruber in v »Novicah« v novejsi dobi rajni g. Jozef
Bevk in ze tudi v tern splsu omenjeni se zivi Gregor Kebe. Kamenje bi
torej nosil na Kras, ko bi ga hotel
jaz v katerem koli oziru bolj natanko
popisati. Zato born povedal od njega
le toliko, kolikor se prilega celoti tega spisa in kolikor je treba, da ima
lahko vsak od njega eist in jasen
zapopadek.
Cerknisko jezero je dolgo dve uri
in siroko cez eno uro, torej najveeje
na Kranjskem. Narava je zedinila tukaj dobrote in veselice v enem kraju, ki jih ljudje uzivajo drugaee le na
suhem in na morju. Kjer valovl prijazno sumljajo, kjer se ribe ljubko
igrajo, kjer eolnic tiho plava naprej

vzrok za vecjo aktivnost nase delegacije v aktualnosti tern, saj
gre za najbolj zivljenjska vpra5anja, ki jih domala obcutimo vsak
dan in na vsakem •k oraku. Obravnavamo vprasanja otroskega varstva, socialnega skrbstva, zaposlovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter socialnega skrbstva.
- Na skuplicine morate z oblikovanimi stalilici svoje »baze«.
Kako je to v praksi?
Glede tega, ali gredo nasi delegati na seje skupscin z oblikovanimi stalisci svoje »baze«, rooram povedati, da se zelo hitro
oblikujejo staliSca, kadar obravnavamo vprasanj a, ki nas neposredno zadevajo in vidimo tudi
svoj interes. Tezje pa je z oblikovanjem sta!isc, kadar gre za
vprasanja, ki so nekako odmaknjena od nas. V takih primerih
nimamo nekih posebnih staliSc.

Zlasti bi morale strokovne sluzbe veliko bolj pomagati delegacijam pri obravnavi gradiva in
oblikovanju stalisc, saj dostikrat
posamezne delegacije niso sposobne strokovno obdelati nekega
vprasanja. Po drugi strani pa resevanje vprasanj, ki jib obravnavajo te delegacije, ni samo v in-

· - Pomeni biti delegat le obveznost ali tudi prednost, ker je
o posameznih zadevah temeljito
seznanjen?
Delo delegata je za posameznika vsekakor velika obveznost, ce

skusa delo opravljati tako kot bi
ga moral. Ce delegat pri opravljanju funkcije ni aktiven, potem
to seveda ni neka posebna obveznost in bi bilo bolje, da naloge sploh ne bi prevzel. Biti delegat, ne pomeni zame nobene
prednosti, ampak le obveznost,
da mnenje svojega okolja prenese na sestanek delegacije in od
tam na sejo skupscine posamczne interesne skupnosti in obratno.
Pripravila V. Sega

Iz drugihl lesarskih kolektivov

V JELOVICI so se letos polcg
vecje nalozbe v posodobitev in
povecano proizvodnjo vratnih
kril (302 milijona dinarjev) lotili
se ene nalo~be - prve faze izgradnje nadomestnega objekta v
Preddvoru (namesto onih, ki jih
je pon1silo spomladansko neu rje). Objekt bo veljal 90 milijonov
dinarjev. 36 milijonov so prispevali sami, za 54 milijonov pa je
bancnih posojil.
Druga faza gradnje, ki je v pri- Z .delom ste pokazali, da ste
dober delegat. Koliklina je v de- pravi, obsega vsa potrebna oprtna in instalacijska deJa, pa tudi
legaciji moe posameznika?
vso tehnologijo, vzporedno. s tern
Vsekakor lahko posameznik pa se gradnjo suSilnice.
odigra pomembno vlogo. Pri tern
Na letosnjem bienalu industrijse mora najprej temeljito seznaniti z zadevo in si pripraviti pre- skega oblikovanja je med pohistdlog kar najboljse resitve. 0 pre- veniki prejel nagrado le STOL in
dlogu resitve se mora pogovoriti sicer za pohistvo sistema L. Celos svojim okoljem in si pridobiti ta sistema L temelji na ukrivljeni
njihova podporo za ta:k predlog. vezni letvi v obliki cr-ke L, poveCe se bo ta predlog izkazal kot zani s posebnimi spojnimi eleboljsi oziroma primernejsi od ti- menti v nosilno konstrukcijo. Ta
stega, lci ga v gradivu predlaga drii potrebne sedezne elemente
strokovna sluzba, bo verjetno ali mizno plosco, police in druge
dobH podporo pri ostalih delega- elemente. z njim so opremili ze
olimpijske objekte v Sarajevu,
tih.
delno pa so prodrli tudi ze na
- Kaj bi zeleli pri svojem de- tuj a triisca.
legatskem delu izboljliati oziroma
V SAVINJI nacrtujejo v prikaj bi se po valiem moralo spre- hodnjem letu za okrog 6 milijard
meniti?
dinarjev proizvodnje. Dosegli naj
Dosedanja praksa kaie, da v bi jo s 5 odstotki b oljsim izkonasi delovni organizaciji posve- riscanjem delovnega casa in
camo premalo pozornosti dele- zmogljivosti ter z 2 odstotkoma
gatom oziroma delegacijam za vee zaposlenih. Izjemno pozorskupsCine samoupravnih interes- nost nameravajo posvetiti izvozu,
nih skupnosti. Velika vee pozor- saj naj bi na konvertibilni trg
nosti so delezni delegati v de- izvozili za okrog 7 milijonov do·
Iavskih svetih in tisti, ki odha- Jarjev. Velike izvozne posle imaju
jajo na seje zborov obcinske s svedsko IKEO, ki naj bi priskupscine. Zato bi morale stro- hodnje leto dali priblizno 10 mi·
kovne sluzbe, sa:rnoupravni in po- lijonov svedskih kron.
slovodni organi spremeniti odnos
NOVOLES trenutno sola 118
do teh delegacij.
svojil1 litipendistov lesne stroke.

svojo pot in ribie razpenja svoje mreze, cez malo dni tam rozice cveto,
zivinica se pase, kosec brusi svojo
koso, voz leti za eilimi konjieki in
lovec napenja svojo pusko ter meri
zajcu v srce. Res radodarna narava!
Kaj pa je vzrok tega toliko zanimivega jezera? Cerkniska planjava
je obdana okoli in okoli z visjimi
kraji, hribi in gorami, s katerih se
stekajo vode na to planjavo. Ce bi
torej ne bilo celo nobenih odtokov,
bila bi vsa planjava zalita z vodo. Ce
bi bili odtoki veeji ali vsaj enaki,
kakor so pritoki, ne bilo bi nobenega
jezera. Ker so pa dotoki veasih vecji
kakor odtoki, voda zastaja in zaliva
nizjo planjavo ob Javornikovem
vznozju od Dolenje vasi mimo Jezera, pod Martinjakom in Grahovim tja
gor do Gornjega Jezera, in pokriva
s svojo mokro odejo ves kraj tako
dol go, dokler odtokl ne, premagajo
dotokov.
Pritoki v jezero so pa naslednji:
1. Cerkniski potok, ki pobJra studance od sv. Trojice doli mimo Pod-

teresu posameznih clanov delegacije, ampak celotne nase delovne
organizacije. Tako bi v prihodnje
vsekakor morali doseCi to, da bi
se strokovne sluzbe veliko bolj
vkljucile v delo delegacij in jim
pomagale.

slivnice in je ob velikih nalivih tako
mogoeen, da se komaj zbase pod
zidanim mostom v Cerknici skozi,
vcasi se pa se celo ne more, takrat
pa gorje bliznjim prebivalcem, umakniti se mu morajo iz svojih his;
2. studenec sv. Magdalene;
3 . studenec pri sv. Vidu;
4. Obrh nad Martinjakom; ti trije,
ob susi komaj znatni, jako razsajajo
pridsi spod Slivnice temnih predelov·
5·. Grahovseica, ki teee skozi Grahovo;
6. z erovnscica;
7. Lipsenjseica; ti dve zajemata
vodo tam v kotu pod Bloeicami in
Krizno goro;
8. veliki Obrh pod Gornjim Jezerom, kl nabira vode v Laski dolini
in jih pripelje pod zemlj o ta kraj
v jezero skozi vee lukenj raznih
imen; in
9. bljuje Javornik sam ob velikem
dezevju vodo iz sebe.
Javornik je namree v svojem skrivnostnem trebusju ves vote! in z vodami napo lnjen. Preden nastopi dezevno vreme, se pasejo ze vee dni
popred oblaki po Javorniku, ki pije
vodo iz njih po drevju v sebe, in v
Javorniku, visokem in velikem gozdu, dezuje po navadi tudi popred kakor drugod. Voda v njem se narasea,
da je visja, kakor je vnanji svet, ne
more je vee v sebi drzati, tisei ga,
zato jo spusti in spusea po mnogih
luknjah v jezersko planjavo na dan.
Javornikovi odcejevalci in pritoki
v jezero so pa od velikega Obrha
doli:
1. Tresenec, ki trese vodo in zemljo, 2. Slatavec, 3. Otoski Obrh, 4.
Mrzljek, 5. Vranja jama. Mimo teh je
od velikega Obrha do Zadnjega kraja
po nekaterih mestih luknja pri luknji, iz katerih ob dezevju voda iz tal
vre. V Zadnjem kraju so 6. Bobnarce,

dolarjev in za 215.000 klirinskih
dolarjev svetil. Ob nedavnem
obisku beloruske vladne delegacije so se dogovarjali za se vecjo
medsebojno zunanjetrgovinsko
izmenjavo.
V temeljni organizaciji Podnart
LIP Bled se ob zahtevnejsi proizvodnji regalov za izvoz poJavlja
precej odpadnih skoblanih desk.
Da bi jih s pridom uporabili,
bodo iz njih izdelovali korita za
roze, stojala za casopise in deznike, okvire za ogledala, zaboje
in police za shranjevanje sadja,
talne elemente za kopalnice in
vrtne ograje. Te izdelke, ki pomenijo dopolnitev pohistvene
opreme, so v javnosti ze predstavili in je zanje precej zanimanja.
V LESNINI so za novega glavnega direktorja imenovali Pavia
Brgleza, ki je bil doslej namestnik glavnega direktorja. Dosedanji glavni direktor Marijan Pianine je prevzel novo dolZnost predsednika poslovodnega odbor a SOZD UNILES.
Iz Lesninine inzenirinske deTudi sevniSki STILLES si pri- javnos-ti velja omeniti enega izzadeva za cim vecji izvoz. Trenut- med najvecjih poslov doslej pri
no izvazajo cetrtino izdelkov iz opremljanju objektov. Opremili
svoje proizvodnje. IzvazaJjo pred- bodo hotel Belvedere v Dubrovvsem na amerisko in zahodnoev- niku; posel velja vee kot 30 milirops·k o triiSce ter dezele tretjega jard starih dinarjev.
sveta (Angola, Alzir, Irak). Med
ELANOVE firme v tujini (Avizvoznimi posli imajo ta cas se
ZDA, Kanada, Svedska), v
posebej zanimivo delo - oprem· strija,
katerih je zaposlenih 166 delavljanje velike hotela na Jalti, do- cev,
dobro poslujejo in so v
rna pa so jim zaupali obnovo v
polletju realizirale 1.043
potresu poskodovanega dr?:avne- prvem
milijonov dinarjev celotnega priga muzeja v Cetinju.
hodka (od tega v Svedski 44 %,
MEBLO bo do konca leta izvo- Avstriji 28 %, ZDA 19 % in v Kazil v sovjetsko Belorusijo 120 gar- nadi 9 %). Ob koncu leta pricanitur spalnic za 82.000 klirinskih kujejo se ugodnejse rezultate.

Izrned njih jih 96 redno studirn
in 22 izredno (ob delu). Srednji
program lesne stroke obiskuje 83
ucencev, 9 ucencev se uci za lesarja - tehnika, za inzenirja lesarstva jih je 21, lesarsko fakulteto (dipl. inz. lesarstva) pa obiskujejo stirje studentje. Da dajejo izobrazevanju lesarskih kadrov velik poudarek, porica tudi
temeljita razprava o novih viSjesolskih in visokosolskih izobrazevalnih programih za lesarstvo.
V LIP Slovenske Konjice so se
Iotili nekaterih nalozb, s katerimi
bodo povecali proizvodne zmogljivosti v posameznih obratih in
izboljsali delovne pogoje. V Vitanju bodo posodobili povrsinsko
obdelavo v proizvodnji ploskovnega pohistva, ki ga 90 odstotkov
izvozijo na konvertibilna trziSca.
Dela bodo koncali do konca leta,
veljala pa bodo 11 milijonov dinarjev. V Poljcanah so ze koncali z nalozbo v susilnico lesa, v
kratkem pa bodo dokoncali tudi
izgradnjo susilnice v Slovenskih
Konjicah; vrednost te nalozbe je
okrog 15 milijonov dinarjev.

ker, kadar te meeejo vodo iz sebe, in dva visoko. Z lucjo se gre lahko
jako doni, gromi in bobni pod zem- dalee notri, ki se razsirja in zvisuje,
ljo. Zadnji kraj se pa imenuje tudi taka dolgo, da se pride do nasipa
del jezera,. ki je tam za potokom ali nanosa iz samih krljev in druge
Drvosekom in pridemo vanj od Oto- sare in ni mogoee prekoraeiti ga.
ka doli na levo skozi Vrata. Tukaj Prec za t o pa je
so tudi take jame, katere vodo iz
11. Mala Karlovca, veliko manjsa,
sebe meeejo in jo pozirajo. Pod pa grozno veliko vade pozre, ker je
Crnim gozdom Jezerski vasi nasproti dokaj nizja.
so 7. Vrsiei, ki se jim Studenscek
Zraven Male Karlovce na levo je
pravi, in 8. Sekadoljca, ki ima skoraj
za moza visoko ustje. Potem je zme- stal na visavi nad Svinjsko jamo
raj ziv studenec na Usivi loki in stu- nekdaj grad Karlovec. Njegove sledi
denec Narti, ki pa daje prav malo so pa ze tako zarascene z mahom
in grmovjem, da sva jih z gospodom
vode.
To tedaj so pritoki, ki napolnjuje- A. Obrezom neko popoldne dolgo,
pa brez kopavnega orodja zastonj
jo jezero.
iskala. V tern gradu, pravijo, je bivaKateri so pa odtoki ali poziralniki la svoje dni mlada gospodiena, ki jo
jezerski? V Zadnjem kraju so:
je rad videl sin steberskega grasca1. dve Cesljenici, velika in mala,
ka pod Krizno goro. Hodil je ponoci
2. Kotel. Od velikega Obrha po v vas v grad, in da je vedel, kam veSterzenu doli je pa
slati, postavljala mu je lue na okno.
3. Beeek, ki je pa prevec v meea- Zvedel je pa za to znamenje ljubovi zasut od leta 1854,
sumnez v gradu, ugasnil je lue na
4. Velika Ponikva, ki pozira vade oknu in postavil drugo nad Velika
za mlinski kamen,
Karlovco. Steberski vesta kakor po
5 . Mala Ponikva, ta bruha vodo . navadi, ne slute hudobije, proti luei
tudi iz sebe,
in gorje! Karlovca ga pozre s eo lnom
6. Sitarca, pri tej se deli jezerska
vred.
·
str.uga, ena gre na
Pripoveduje
se
tudi,
da
se
je en7. Vodonos. ki ima 14 poziralnih
krat grajska gospodinja peljala gori
jam, ena pa na
v ·grad po klancu, ki je bil nad Svinj8. Reseto, ki je najnizje in najbolj
jamo. Pot pod njo se vdre in ana
stanovitno in im.a spet vee jam raz- sko
pade s koeijo in kanji v jamo, ki jo
nih imen,
je za zmeraj pokrila. Od zalosti je
9. Usevska rejta, ki pozira Zirovn- ukazal potem gospod grad podreti,
seico. Bila je se ena jama nekje: Me- jamo zas uti in sam se je preselil
niska vrata, ki so jo pa, pravijo, ne- v druge kraje.
·
kdanji bistriski menihi z zelezno
V zgornjem kraju jezera je Otok
rrirezo zagradili in z zemljo zasuli, da
ni taka hitro jezero usahnilo in da z vasjo in cerkvico sv. Primoza in
so oni rib imeli. Mogoee. V spod- Felicijana v sredi otoskega gozdiea,
njem koncu jezera ·pod Dolenjo vasjo podruznico starotrske fare . Med
Otokom in Grahov1m v sredi jezera
je pa
je drug vzvisen kraj Benedke. Ka10. Velika Karlovca, nekoliko vise,
kakor je jezerski svet, zato pozira dar so te pod vodo, je tudi v Planini
le, kadar stoji voda visoko. Nje zrelo povodenj.
(Konec prihodnjic)
je strasno, siroko nad sest seznjev
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Da bi resili vprasanje objektov za vzgojo In lzobrazevanje v obcini za priblizno prihodnjih petindvajset let, je potrebno zgradlti:
- v Cerknicl 8 ucilnic, telovadnico in otroski vrtec za 200 otrok,
- v Novi vasi novo solo,
- na Rakeku 4 ucilnlce, urediti sanitarije in ogrevanje telovadnlce,
- v Grahovem novo telovadnico,
- v Begunjah telovadnico in urediti sanitarije.
Z realizacijo tako zastavijenega programs bi bile v obcini Cerknica zagotovljene priblizno enake prostorske moznosti za vzgojo in izobrazevanje nasih otrok na vseh solah. Predracunska vrednost celotne investicije znasa
30 milijonov dinarjev. To so zajetna sredstva, ki zahtevajo najsirso akcijo
vsega prebivalstva.
SREDNJEROtNI PLAN RAZVOJA

Glede na izdelano metodologijo srednjerocnega planiranja smo se tudi
na Brestu lotili izdelave izhodisc srednjerocnega plana.
Osnovna investicijska vlaganja predstavljajo investicije v izgradnjo novih
kapacitet za proizvodnjo nove tovarne ivernih plosc, modernizacijo zagalnice
ter modernizacijo pohistvenih kapacitet.
Skupna investicijska vlaganja do leta 1980 bodo po ocenah kumuiativno
znasala okrog 500 milijonov dinarjev.
SALON POHISTVA V BEOGRADU

Brestov razstavni prostor je po ureditvi izstopal. Za raziiko od prejsnjih
razstavitev smo tokrat prikazali nove, funkcionalne in estetsko lepe sestave
Dragice, Kanina, kuhinj in sedeznih garnitur. Razstavljali smo nas tekoci
program, kot noviteti edino Kanin in sedezni sistem Mojca.
Zanimanje kupcev za razstavljeno blago je bilo veliko, tako da so bill
predstavniki prodaje nenehno •pod udarom• kupcev - podjetij in posamicnih kupcev. Program je bil v celoti zelo dobro sprejet, najvec zanimanja
in pohval pa je veljalo Mojci. Mojca je po mnenju vecine kupcev doslej
najboljsi izdelek nasega tapetnistva, tako oblikovno kot tudi funkcionalno,
moti le visoka cena.
DELAVSKA KONTROLA MORA BOLJ ZA21VETI
~al je treba ugotoviti, da se kaj dosti vee od nacelnih razmisljanj ni premaknilo. Osnove za delovanje samouP.ravne delavske kontrole so sicer
ustvarjene: delovne skupnosti so imenovale svoje predstavnike v njene
organe, strokovna sluzba pa je ze pred meseci pripravila poslovnik za njeno
delo. In potem se je skoraj vse ustavilo. Po veclni temeljnih organizaclJ so
odbori sicer formalno konstituiranl, ponekod je ze bilo cutiti nesistematicno
iskanje in tipanje, kaj naj bi delavska kontrola pocela.

SPET TEHNitNE IZBOLJSAVE

V zadnjem casu delavci temeljne organizaeije zdruzenega dela Tovarne
pohistva Cerknica cedalje pogosteje predlagajo tehnicne izboljsave. To pomenl, da so zaceli resno razmisljati o racionalnosti proizvodnje, o izpopolnitvah. cutitl je prizadevanje, da bi delo lzpopolnili tako, da bi prihranili
na casu in materialu.
Zelo razveseljivo je dejstvo, ko strokovne komisije ugotavljajo, da je vecina teh lzboljsav uporabnih In jih je mogoce takoj vpeljati v proizvodnjo.
Prav te dni smo v tajnistvu prejeli dva predloga izboljsav.
NK CERKNICA JESENSKI PRVAK

Po stiriletnem sistematicnem delu z vsemi ekipami se kazejo prvi sadovi
tudi na lestvicah. Mladinska in clanska vrsta sta v jesenskem deiu brez
konkurence prvaka. Pionirska vrsta ima tezji boj z Oiimpijo, Usnjarjem in
Rudarjem iz idrije. Ob tako mnogostevilnem in izenacenem igraiskem kadru
smo prepricani, da tudi v spomladanskem prvenstvu dobljenih pozicij ne
smemo lzgublti.
cestitamo vsem igralcem, vodstvu kluba in gledalcem za zvesto bodrenje!

Priznanie za uspeSno delo
·~·b'

Posebej velja poudariti tesno
povezanost samoupravnih orga·
nov krajevne skupnosti z druZbenopoliticnimi in delovnimi organizacijami. To se se posebej vidi
v ucinkovitem delovanju delegacij, ki dajejo vrsto ustvarjalnih
:pobud za skladen razvoj te kraJevne skupnosti.

ga <hm':'•·
na piliala, voC
lovskih m gasilskih dru~tev.
Povezovalno vlogo krajevne
konference SZDL je cutiti tudi
v razgibanem delu druZbenopoliticnih organizacij; posebej velja
poudariti tesno sodelovanJe med
borcevsko in mladinsko organizacijo pri ohranjanju tradicij NOB.
Pozabiti aJe gre tudi prizadevanj
za organiziranje celodnevne sole,
ki je edina v nasi obcini.
Tesna povezanost z zdruZenim
delom se kaze tudi v hitrem razvoju in urbanizaciji naselij, pri
cemer so bili dosezeni ze pomembni uspehi (stanovanjska iz.
gradnja, izgradnja vodovoda,
asfaltiranje po naseljih, razsvetljava, TV pretvornik, varstvo narave in se kaj).
Tudi na podroeju kmetijstva
so bili dosezeni bistveni premiki,
kar zadeva vecjo pridelavo hrane
in oblikovanje strojno pa~nih
skupnosti.
Dobro urejeno in organizirano
je tudi delovanje na podroeju
splosnega ljudskega odpora in
druZbene samozascii:e.

Bogata je tudi dejavnost DPD
Svoboda, v okviru katere delujejo razlicne sekcije (pevski zbor,
dramska skupina, kino sekcija
idr.), pa tudi TVD Partizan, turisticnega, planinskega, polharske-

Vsekakor pomeni letosnje zvezno priznanje novo spodbudo za
se hitrejsi in se bolj poglobljen
razvoj krajevne samouprave ne
le v tej krajevni skupnosti, ampak v vsej obcini.

KRAJEVNA SKUPNOST
LOSKA DOLINA JE DOBILA
POSEBNO PRIZNANJE
ZVEZNE KONFERENCE SZDL

Vsako leto podell zvema konferenca SZDL po posameznih republikah po eno zvemo plaketo
in nekaj zvemih diplom najboljsim krajevnim skupnostim in posameznikom za njihovo dolgoletno delo in prlspevek prl razvijanju komunalnega sistema in krajevne samouprave.
Med letosnjimi dobitniki zveznih diplom je tudi krajevna skupnost Loska doiJna, ki ze vrsto let
uspesno razvija krajevno samoupravo in organizira najrazlicnejse dejavnosti na vseh podroejih
druzbenopoliticnega Ziv.Jjenja.

Zahvala B:restu
Postojnska bolnUnica za zen·
ske boleznl in porodnlStvo, katere dejavnost pokrlva tudi nase
obmocje, si ze dalj easa prlza·
deva za nabavo ehosonografa za
preiskovanje nosecnic. S pomocjo
zdruZenega dela (prispeval je tudi
Brest) so zbrali dovolj dinarskih
sredstev.
Pred kratkim so dobill zelo
ugod.no ponudbo Jz tujine, vendar
jim je za uvoz prlmanjkovalo deviznih sredstev. Na pomoc jim
je prlskotll tudi Brest in jim od·
stopil 5.000 dolarjev za ustremo
dinarsko protivred.nost.

nozabavno delo ima namrec pomemben dele~ v naSi dejavnosti.
Razsli smo se z zeljo, da bi
nasa organizacija se naprej -uspesno delovala in omogocila mladim koristno prezivljanje prostega casa.
A. znidarsic

Prizadevni taborniki
LETNA KONFERENCA
TABORNisKEGA ODREDA
JEZERSKA SCUKA
26. oktobra smo imeli taborniki
odreda Jezerska scuka svojo letno konferenco. Od zacetka nMega
delovanja pa do danes smo si prizadevali, da bi kar najbolje iZJPOl·
njevali naloge nase organizacije.
Pri svojem delu pa se seveda
srecujemo tudi z mnogimi tezavami, o katerih smo se pogovorili
prav na tej konferenci. Na njej
so se zbrali taborniki vseh starosti, prisotnih pa je bilo tudi nekaj starsev in predstavnikov nckaterih organizacij .
Najprej smo ocenili nMe leooSnje delo, staresina tabora pa je
prebral porocilo o taborjenju v
Poljanski dolini. Ugotovili smo,
da smo letos izpeljali .precej
akci:i, s katerimi smo zeleli prikazati na5o dejavnost. Sodelovali
smo tudi na vecjih tekmovanjih,

na katerih smo preizkusali svoje
znanje iz orientacije, topografije
in drugih tabomiskih vescin.
Sprejeli smo tudi program dela
za prihodnje IJ.eto. Program temelji na praznovanju nase desetletnice, se posebno slovesno pa
bo 22. aprila. Pripravili bomo
razstavo o nasi dejavnosti in
vrsto drugih akcij, izletov in pohodov. Sodelovali bomo tudi na
nekaterih tekmovanjih in na republiskem zletu, ki bo tokrat v
Mariboru. Se bolj se bomo povezali z ostalimi organizacijami,
vojaki, civilno zascito in teritorialno obrambo.
Zatem smo naeeli teiave, s katerimi se sreeujemo. Skupaj s
starsi in vodstvom smo poskusali najti cimboljse resitve. Sprejeli smo tudi predlog o povisanju
letne clanarine.
Na koncu smo podelili se priznanja najboljsim.
Konferenco smo poZivili s kulturnim programom; prav kultur-

Nogo111etna sezona kontana
Lestvica po jesenskem delu:

1. RAKEK
8 7 1 0 39:11 15
2. CERKNICA
(V)
7 5 1 1 38:19 11
3. CERKNICA 7 4 1 2 28:15 9
4. STARITRG 7 4 1 2 21:17 9
5. SOVICA
6 3 1 2 18:16 7
6. SLIVNICA 8 3 1 4 20:27 7
7. NOVA VAS 6 2 0 4 24:23 4
8. RAKEK (V) 7 1 0 6 11:37 2
9. CAJNARJE 8 0 0 8 14:44 0
Tekme, ki niso bile odigrane,
bodo spomladi. V jesenskem delu nam je najvec tezav povzrocalo sojenje, saj imamo premalo
sodnikov. Zato tudi ni bilo mogoce odigrati vseh tekem. V prvenstvu je nastopalo devet mostev, kar je najvec, odkar imamo obcinsko ligo. Prvic se je
letos pojavila ekipa iz Cajnarjev,
kar je spodbudno, saj v tern predelu ni nobenega podobnega
drustva.
Rakek je prepricljivo prvi,
cerkniSki veterani pa so letos
zablesteli z igro izpred desetih
let, ko so nastopali v ljubljanski

..

•

podzvezi. Cerknica, lanski prvak,
je nekoliko razocarala, prav tako
tudi Stari trg in Sovica. Slivnica
je nekje na ravni iz prejsnjih
sezon, Nova vas pa ima se moznost, da se uvrsti vise.
Dodal bi se, da pripravljamo
. ustanovitev obcinske nogometne
zveze, o cemer so ze bill opravljeni razgovori s predstavniki
slovenske nogometne zveze.

•
Ob tej prilomostl tudi obvescamo vsa nogometna mostva,
dru5tva, mladinske aktlve, te·
.meljne in delovne organizacije
in ostale, da bo zimska trim llga
v malem nogometu tudi letos.
Prijave sprejema Franc Udovic
(tel. 796-017), kjer dobite tudi dodatne infonnacije.
Startnina je 1.500 din, poravna
se ob irebanju. Pionirske ekipe
so startnine opros~ne.
Rok za prijave je 10. december,
kasnej~ih prijav ne bomo sprejemall.
S. Doles
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Predstavljamo sportne kolektive
Tokrat predstavljamo smucar·
ski klub Cerknica. V razgovoru
sta sodelovala predsednik kluba
Matjai Kebe in tajnik Janez Zakrajsek.
. - Kdaj je bU ustanovljen
smuwski klub?
V letu 1973 se je v Cerknici
zbrala skupina smucarjev in
ustanovila smucarski klub. Nje. gov prvi predsednik je bil Tone
Skuk. Vsako leta se nas na obCnem zboru zbere okrog 50 clanov.
- Kako in kje se Iahko obcani
vklju~ijo v dejavnost kluba?
Sprejmemo vsakogar, ki ima
-.
veselje do smucanja in tudi nekaj prostega cas a za prostovoljno
~ c:~ntcl !W~ u znatru ·a~est~. P<Wt~te -tvomice na:n)c§taja
delo. Clanarina v letosnji sezoni
bezo r t lime dn v~uk:og drvenot panoa - jedan je ormac osta~
l-.x~ra a - ~a koJe.tn su isplslvall rezultate tog m~a. 1 ta ~
ZnaSa za clane 400 dinarjeV in za
P 1-"4 osWt kao suvenit u lkollll ~oJ .e J)rekrasno• dvor- ~• •-•
mladince 200 . dinarjev. To ni saIUMet 1 odtgrao.
~
"'t"!' -~
roo clanarina, ampak imajo clani
• Sust>et sa Nl~OZC!ll8kom. je jol jeduom pokazao ~ruUU iaU~
posebne popuste pri nabavi smuJau - talcve Prlredbe treba or,canb:trau a. aporta 1 Jt'valltete
earske opreme. To opremo lahko
~ad:Jf s~ortsklm sredloama. Puna dvo.rana mlado&ii u Cerlmlci
nabavijo s popustom tudi v
e v
do Jtak nego ~ 7:0 pobjeda nad Nizozemskom jer poneki
cerkniski blagovnici. V na5 klub
~ RS Prlklomtt stolnom tentsu baJ &boe kl&a da se ldentilicita:Ju
11a
~rbekom Bl'lUUI:om Ba1iDi~ Lupulesc:uom •••
se lahko vclanite pri njegovem
NUe ~udo da doma!Sni nlsu puatij} .voje goste iz Ccrknke
tajniku, v ·srnucarski sezon:i pa
d? kas-z~lh .saU.. Da se danas vi!C ne· llll'a lofini SI'ENT mcrlda
v klubski sobici( v zgradbi kino::.J~ i sada SJedW u doma~oj •iosttlnoj... uz apecJJah'tete tog
dvorane vsak petek med 18. ·i n
19. uro.
- Kaksne popuste se imajo
Meddriavni dvoboj v Cerknici - uspe§na propagandna poteza. Izseekl clani kluba?
iz zagreMk.ih Sportsk.ih novosti to dokazujejo.
Poleg ze ornenjenih .imajo clani
se naslednje ugodnosti:
popust na vseh slovenskih
vlecnicah 10 odstotkov,
- popust na treh malih vleenicah v Cerknici 50 odstotkov,
- popust pri startnini na tekmah obcinskega pokala 50 odstotkov.
Popusti pri nabavi srnucarske
oprerne pa so razlicni za posamezne artikle, ki jih nameravate
kupiti.
- KakSen je na~rt za smuwsko rekreacijo v letosnji zimi?
S srnucarsko rekreaoijo v telovadnici smo priceli ze oktobra
in sicer je dvak.rat na teden. Treninge irnarno organizirane za vse
kategorije in sicer vsak torek in
cetrtek od 17. ure do 18.30. Ko bo
zapadel prvi sneg, ·p a se -b omo
preselili na smuciSce n a Loskem,
kjer borno postavili tudi vleCnice.
Sodelovali bomo na vseh te.kmah
obcinskega pokala, ki ga v tej
sezoni vodi nas klub. Orneniti
Najve~ zanimanja je bilo za Dragutina ~URBKA, najbolj pa je s svojo
velja tudi organizacijo prvega
igro navdusila Branka BATINIC.
nocnega slalorna, kri ga bomo
pripravili za novoletne praznike
na Loskem.
~

_

Novosti v knjiznici

JELOCNIK M.: Za~tki in razvoj smu~anja v Sloveniji in evoluclja
alpske smu~arske tebnike
Avtor je v prirocniku pojasni.l pomene posameznih smuearskih in
planinskih izrazov, potem pa se sprehodil od zacetkov smucanja
do danes, z razlago tehnik, smucarske kulture in uveljavitve smucarskega sporta pri nas.
SLOVENSKO UUDSKO IZROCILO
Narodopisni pregled Slovencev lllam najprej prinasa vedenje
o etnologiji nasploh, potem pa opis posameznih dejavnosti: gos~darstvo, promet, stavbe, prehrano, noso, drufbeno in pravno
Zl.vljenj e, sege, verovanja, gledalisce, ustno slovstvo, umetrrisko
izrafanje in posebno· poglavje o casu NOB.
ULLMANN L.: Spreminjanja
Znana filmska igralka nam je predstavila svoje zivJjenje na Japonskem, v Kanadi, ·n a Norveskem, v Angliji, svoje uspehe pri
gledaliscu in filmu. Poskusala je prikazati velike spremembe
v tern stoletju, ki vplivajo tudi :na sprememb~ Jjudi.
MALEN~EK M.: Ujeti v easu
V romanu so opiiSani trije rodovi iz mescanske druzine, v ospredr
ju pasta danasnji srednji rod ter usoda clanov druZine in izobrazenskega sveta v Ljubljani. Knjiga nam izraza znacilnosti razvoja
me8canske druZbe n asploh.

Filrni

v.decernbru

1. 12. ob 19.30 in 2. 12. ob 16. uri - nemski western ZAKLAD V INDIJANSKEM REZERVATU.
2. 12. in 3. 12. ob 19.30 - ameriski znanstveno-fantasticni film BLADE RUNNER - IZTREBUEVALEC.
6. 12. ob 19.30- nemski eroticni ffim JAVNA HISA V PARIZU.
8. 12. ob 19.30 in 9. 12. ob 16. uri- ameriski kM"ate film GOLA PEST.
9. 12. in 10. 12. ob 19.30 - amelriSka komedija DEKLETA S PLAZE.
13. 12. ob 16. uri in ob 19.30 - hongkongski akcijski film SKRIVNOST NINDZE.
15. 12. ob 19.30 in 16. 12. ob 16. uri - angleska kriminalka CRNI
PETEK ZA GANGSTERJE.
·
16. 12. in 17. 12. ob 19.30- ameriska komedija PORKY'S.
20. 12. ob 19.30 in 22. 12. ob 16. uri - ameriski fantasticni film SUPERMAN II.
22. 12. ob 19.30 in 23. 12. ob 16. uri - angleska krimina1ka STRUP
CRNEMAMBE.
23. 12. in 24. 12. ob 19.30 - ameriski vojni film DIH VOJNE.
27. 12. ob 19.30- nemski akcijski film HLADEN KAKOR LED.
29. 12. ob 16. u ri in ob 19.30 - ameriski akcijski film VOZNIK.
30. 12. ob 16. uri in ob 19.30 - avstralsk:i pustolovski film KAMION
SMRTI.

-

Kaj bo novega za

smu~arje

teka~?

V sodelovanju med ZTKO Cerknica in TVD Partizan Nova vas
· so bile letos nabavljene motorne
sani, taka da bomo tudi pri nas
lrneli pozimi vzdrievane tekaske
proge na Loskem in na LopaJtah
na zacetku Cerknice. Ce pa bi se
pokazalo zanirnanje zacetnikov
za organizirano vadbo, bi ust regli
tudi njim z vaditeljern teka na
smuceh.
- AU boste organizirali smu·
earski tecaj?
Med zimskimi poC.itnicami bomo organizirali ze tradicionalni
smucarski tecaj za vse kategorije.
Ekonomska cena takega tecaja je
dokaj visoka, zato se v.sako leta
obrnemo za pomoe na delovne
organizacije, da zmmjsamo stroske smucarjem. Pomagamo pa
tudi cerkniSki osnovni soli pri
izvedbi sole v narav=i, ker Irima
dovolj lastnega strokovnega kadra.
·
- Bo kaj novega v obcinskem
pokalu?
V letosnji zimi bo organiziranih
pet tekmovanj. Novost je ta, da
bo prvic tekmovanje tudi na Rakeku. Za vsa tekmovanja imamo
organizirano easomerilsko ekipo,
ki bo merila ease. z elektronsko
uro. Podelitev medalj za preteklo
sezono bo v Losk!i dolini na p rvi
tekmi obcinskega pokala.
- Kako sodelujete z ostalimi
dru!ltvi v krajevnih skupnostih?
Dobro sodelujemo na podrocju
organizacije obcinskega pokala
z vserni smucarskimi klubi v obcini. Sodelovanje na ost~ih podrocjih, se pravi s tabomiki, IPlaninci, strelci in drugimi, pa ni
na zavidljivi ravni. Mogoce smo
tudi prevec zasedeni z svojo dejavnostjo in tezko najdemo sti'ke
z drugirni sportnimi drustvi.
- AU bi zelela se kaj dodati?
Meniva, da smo z '\"Ztrajnirn desetletnim delom v na5i krajevni
skupnosti dokazali, kako je zanimanja za smucanje dovolj, vendaJr potrebujerno v Ceknici' smucarsko vlecnico, ·k i bo dala novega poleta nasernu delu in re·
k.reaoijskemu smucanju. Ugotavljarno, da nas nihce se ni pohvalil, C::eprav smo uredili razpadajoee Stale na Sl:ivnici v 1astni
reziji in da vzdrlujemo tudi tri
male vleCnice.

- Kateri llportni kolektiv pre"dlagate za naslednjo predstavi·
tev v Brestovem obzorniku?
Ker vema, da je mnogo tefav
v zvezi s kegljiScern, prectl.agamo,
da bi predstavili kegljaski klub
Brest.
P.ripravil F. Gornik

Strelske novice
REGIJSKO TEK.MOVANJE
STRELCEV S PISTOLO
St·relska di11Zina BREST j e organizirala tekmovanje v strelja·
nju z zracno piStolo FWB za
k.rasko-notranjsko regijo. Tekmcr
vanje je bilo na sestmestnem
avtomatskem streliscu v cerk.niski telovadnici. Tekrnovalni pogoji niso bili najboljsi, ker je bila
istoeasno ko~arkarska tekma,
~prav je bil termin za streljanje
rezerviran.
REZULTATI:
Ekipno:
Krogov
1. Repentabor Sciana
1011
2. Postojna
1008
3. BREST Cerknica I.
1002
Posamezno:
Krogov
1. Ka·r lo Baranja (Postojna) 355
2. Janez Maticic (Brest)
354
3. Darko Krizman
(Repentabor)
350
F. Mahne

V spomin
3. novembra 1984 smo se za
vedno poslovili od nase dolgoletne delavke Vere SMAJIC. Zapustlla nas je v svojem sedemin·
stiridesetem letu.
V TOZD Pohistvo je delala se·
demindvajset let na razli~nih delovnih opravilih.

Kegljaske nov1ce
KEGLJAtl BRESTA
V SLOVENSKI LIGI

- ne najboljsi rezultati v prvi
siovenski ligi bi verjetno slabo
vplivali na obcinstvo ter popularizacijo kegljaskega sparta.
Tekmovanje v drugi slovenski
ligi se bo pricelo 5. janual'ja 1985.

Kegljacern Bresta je v letosnji
sezoni le u spela uvrstitev v slovensko ligo. Po vecletnih dokaj
uspelih tekmovanjih na turnirjih
slovenske lige je ke~jacem Bre- BREST - PRVAK
sta ze vel:: let zaporedoma manj- NOTRANJSKE
kala sarno se stopnicka, da bi se
Na zadnjem izmed petih turuvr stili med sest najboljsih ekiip nirjev
eki:pnega prvenstva Notv Sloveniji, saj so se vsa leta
ranjske je ekipa Bresta tudi petic
uvrscali med 7. in 9. mestom.
V letosnji sezoni je priSlo v zmagala in tako osvojila naslov
kegljaskem sportu do spremem- regijskega prvaka.
be tekmovalnih sistemov, ·ta'ko da Kon~ni vrstni red:
je sedaj ustanovljena enotna
25 toek
osemclanska slovenska liga 1:er 1. Brest Cerknica
19 tock
dve drugi slovenski ligi in s.icer 2. Proteus Postojna
3_ Logatec
13 tack
vzhodna in zahodna.
10 ·toek
Brestovi keglja.Ci so si po uvr- 4. P.ivka
8 ·rock
sti:tvah p.reteklih let avtornatsko 5. lli.rska Bisttica
pridobili pravico do sodelovanja KAJ JE S KEGLJI~CEM
na izlooilnih tumirjih za nastop IN KEGLJANJEM?
v p.rvi slovenski ligi, vendar so
se clani izvrsnega odbora in ig- • Neurejene zadeve z Brestovim
ralci skupaj dogovorili, da se kegljiScem v zadnjih letih se najtega tekmovanja ne udelezijo in bolj skodijo kegljanja zeljnim in
letosnjo sezono nastopajo v dru· kegljanju sarnemu. Nedvomno je
pot-rebnega vee posluha in hitregi slovenski ligi - zahod.
Razlogi za taksno odlocitev so Je resevati vprasanje o ureditvi
objekta. Cim prej je potrebno
pred<vsem:
- pomanjkanje financnih sred- zdrufiti sredstva, opraviti obnostev; samo za to tekmovan~e bi vitvena dela in pravno registrabilo namrec t·r eba zbrati 5 do 6 cijo ter kegljisce predati njegO:
starih mili'jonov -dinarjev (prijav· vemu namenu. To, kar (ne)poenenina, placilo k:otizacije za vsak mo sedaj , povzroca propadanje
kegljisca mnazadovanje v nekdaj
tumir, prevoz);
- kvaliteta ekipe se zaradi ze dobra razvejani, priljubljeni
vrste tezav s kegljiscem v Cerk- in za l'ekreacijo nadvse prirnerni
dejavnosti.
nici bistveno ni izboljsala;
Trenutno je za kegJjanje delav- tekmovanje v drugi slovenski ligi bi pripomoglo, da se eki- cev Bresta namenjen termin ob
pa stabilizira ter privadi na novi sredah od 19. do 20. ure 2 stezi in
sistern tekmovanja- neposredn.i in od 20. do 22. ure 4 steze.
L. Paltit~
dvoboji ek:ip;

V tovarni pohistva se je Zl!-poslila kot sedemnajstletno de·
kle in se takoj vklju~ila v delo
in napore kolektiva za krepitev
podjetja, ki daje kruh in social·
no vamost ob~anom Cerknice.
Verina smrt je globoko pre·
tresla kolektiv TOZD Pohistvo in
z bole~ino v srcih izrafa globoko
sozalje vsem njenim. Ohranili jo
bomo v trajnem spominu.
Kolektiv TOZD POHISTVO

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknlca,
n. sol.o.
Glavni in odgovomi urednik Bozo
LEVEC
Ure)a urednl§kl odbor: VIII FRIM, Franc
GORNIK, Viktor JERIC, Jofa KLANCAR,
KNAP, Boio LEVEC, Drago MAZIJ,
Danic. MODIC, Janez OPEKA, Vancbl llEGA,
MarjM lliRAJ In Franc TRUDEN
Foto: Joze llKRU
Odbor za obveJUII)e Je drUZbenl org111
upravl)an)a. Predsednlca odbora: Vanda
llEGA.
Sre~o

Gl81llo socii med prolzvod~ lz 7. toae
prvege odstavka 36. flena zalrona o obdevl!en)u prolzvodov In atorltev v prome•
tu, za katere •• ne plal!uje temaljnl da·
vek od promete prolzvodov (mnenje sekre·
tarlate za lntormlranje lzvrinega aveta SR
Slovenlje it. 42t-t/72 z dne 24. oktobrl
1974).

Naklada 2800 lzvodov.
Tiska :2eleznlska tiskarna v LJub-

IJani.

