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Opredeljeni naSi osnovni cilji
POSLOVNA POLITIKA IN PLAN ZA LETO 1985 PRED OBRAVNAVAMI
Leto 1985 se je ze zacelo. Zatcr je prav, da pogledamo nekatere
opredelitve za to leto po posameznlh podrocjih poslovanja.
Kot podlaga pri opredeljevanju na~ih clljev so sluZili: analiza o
: uresnieevanju srednjerocnega nacrta Bresta v letu 1984, razpolozljive proizvodne zmogljivosti temeljnlh organizaclj in ocena moznosti za prodajo na domacem in tujem trgu v letu 1985, usmerltve
srednjerocnega nacrta Bresta, usmeritve obcinske, republi~ke ter
zvezne resolucije in dolgorocnl- program gospodarske stabilizacije.
Poglavitna naloga bo tudi v prlhodnje - krepitev samoupravnlh
odnosov in odlocanja delavcev na vseh podrocjih poslovanja, k ce·
1 mur mora v veliki meri prispevati tudi celovito in kvalitetno obven~e

~canje.

Poglavitne usmeritve in opredelitve na nekaterih podrocjih
poslovanja so naslednje:
ZUNANJE TRGOVINSKO
POSLOVANJE
Pri opredeljevanju polltike zunanje trgovinskega poslovanja iz.
hajamo iz predpostavke, da se pogojl gospodarjenja ne bodo bist·
veno spremenill (razpolagalna
pravica, maloobmejni promet ••.)
Brest bo tudl v Ietu 1985 poveCal
izvoz in omejU uvoz na najmanj·
§o mero. Temeljne organizaclje
. morajo ohraniti vsaj enak delez
izvoza v celotnem prlhodku kot
so ga imele v Ietu 1984, s tem da
I nekatere od njih ta deld celo

poveeajo. Nd omovni cllj je povecanje konvertlbilnega izvoza;
glede na upadanje prodaje na domaeem trgu pa bo tudl klirin~ki
izvoz postajal cedalje bolj zanimiv.
S planom za leto 1985 nacrtujemo poveeanje izvoza (dolarsko)
za 27 odstotkov, samo konvertibllnega pa za 26 odstotkov (nacr·
tovana vrednost konvertibilnega
izvoza 14.878.713 dolarjev). Pri
tem nacrtujemo vecje poveeanje
izvoza oblazinjenega pohi~tva ter
mineralnlh plo~c, medtem ko naj
bl za ostale proizvode poveCali iz.
voz v normalnlh okvirih, tako da
se struktura izvomih proizvodov
bistveno ne bo spremenila.

Nacrtujemo nekoliko vecji uvoz
s konvertibilnega trga (brez opreme) in sicer za 19 odstotkov. Ob
predpostavki, da tudi zdruieva·
nja devlznih sredstev ne bi bistveno povecali oziroma, da bi ga
ohranili na enaki ravnl kot v Ietu
1984, bi to pomenilo izravnano
devizno bilanco Bresta (ob enakl
razpolagalni pravici kot v pre·
teklem letu).
Glede na takSna izhodgea bl
bllo potrebno v letu 1985 uresni·
citl predvsem naslednje:
a) Z vseml izvoznlki opredeliti
programe In obseg izvoza ndih
proizvodov ter sklenltl samoupra·
vne sporazume.
b) Opredelitl nastope na sejmih
z ndimi proizvodl ter oblske
sejmov.
c) Pripravltl programe za leto
1986, ~e zlasti za temeljno orga·
nlzacljo po~tvo.
d) Razlliritl obseg poslovanja
po kontokorentnem racunu z Zitaro vasjo.
e) ~e naprej v najvecjl moZnl
meri selekcionlratl izvozne pro·
grame in sprejematl tiste, ·ki nam
. po kolicinl in cent najbolj ustrezajo; seveda ob upolltevanju, da
bo konjuktura letos slaMa.

I'

..., :nuar je bll v znamenju nenavadno spremenljlvega vremena, kar je povzrocalo tudl teiave

PROIZVODNJA
Za leto 1984 smo si postavili
kot . eno izmed glavnih nalog poveeati proizvodnjo. Ta cilj smo
tudi v celotl dosegli, saj smo v
letu 1984 proivzodnjo tollko poveeall, da je presezena pozitlvna
rast proizvodnje, opredeljena za
celotno srednjerocno obdobje.
Zato smo si tudi za leto 1985 postavill za cilj povecati fizicnl obseg proizvodnje za 2,8 odstotka,
kot lmamo opredeljeno s srednjerocnim nacrtom.
S planom smo sicer opredelili
za leto 1985 enako ~tevilo norma
ur kot smo jib dosegli v letu i 984,
vendar pomenl to zaradi spremembe normativov· v nekaterlh
temeljnih organizacijah vecjo fizicno proizvodnjo. Prav tako velja poudaritl, da je takSen ob·
seg proizvodnje nacrtovan za
normalne okollllcine in da bo ob
pogojih za organiziranje dodatne
izmene v nekaterih temeljnih organizacijah (Zagalnica, Jelka, Mineralka) lahko tudi vecji. Pripomnimo naj §e, da smo tollkllno
stevilo norma ur in s t em tudl
takllen obseg proizvodnje v letu
1984 dosegli tudl na raeun dela
ob prostlh dneh, v podaljllanem
delovnem casu (Pohilltvo, Masiva,
Mineralka) in z obcasnlm delom
rezijskih delavcev v proizvodnji.
Zato moramo tudl v Ietu 1985
ustvariti take pogoje, da bomo
n acrtovano proizvodnjo lahko tu·
di dosegli. Tako homo morali
izboljllati organizacijo dela, skrbeti za pravocasno proizvodno dokumentacijo in odpravljatl ozka
grla. Prav tako bo potrebno datf.
vecji poudarek lnventlvni dejavnosti in tudi s tern poveeati pro·
izvodnjo.
V strukturi casa bomo morali
~e povecati delez efektivnega easa ter v te namene tudi bolje In
vee izrabljati racunalnlk. Zaradi
izredno dragih surovin pa bomo
morali v letu 1985 le-te bolje izkorillcatl, zmanj§evati izmet in nasploh varcevatl s surovinami, repromateriali in energljo. Kljub
nekaterim pozitivnim rezultatom
v kooperaciji, pa jo bomo moraU
v tem letu ~e izbolj§ati.
PRODAJA NA DOMACEM TRGU
Za leto 1985 nacrtujemo nad
8 milijard dlnarjev od prodaje
proizvodov na domacem trgu. To
je sicer velika vrednost in je za
skoraj 40 odstotkov vecja kot v
preteklem letu, vendar bo tolik~·
na prodaja nujno potrebna, da
bomo zagotovili potrebna sredstva za nemoteno poslovanje. Po
drugl strani pa nacrtujemo ~e
vecje povecanje izvoza (dinarska
vrednost), tako da bi delez izvoza

v celotnem prihodku Bresta zna30 odstotkov (upo~tevajoc
tudi prihodek TOZD Prodaja in
Slrupnih dejavnosti).
To pa pomeni, da se fizicni ob·
seg prodaje na domacem trgu
prakticno ne bo bistveno povecal,
pri eemer pa nacrtujemo §e zni.
Zanje zalog (Po~tvo, Jelka, Mineralka). Za tako zastavljene ci·
Ije pa bo vsekakor potrebno veliko prizadevanj celotnega kolek·
tiva, lle posebej pa TOZD Prodaja.
Pri ploskovnem pohistvu se
vrsta proizvodov bistveno ne bo
spreminjala. Prl kuhinjskem po~tvu pa prehajamo v letu 1985
na proizvodnjo in prodajo kuhinj
iz druiine 2000. Tudi pri oblazi·
njenem pohistvu ostanejo ze do
sedaj uveljavljene garniture nosilnl program, kl ga bomo dopolnjevali se z dodatnim leilicem za
spalnico in TV foteljem. Enak
program za domaci trg ostaja
tudl pri masivnem po~tvu. Vse
to pa k&Ze, da moramo v letu
1985 posvetitl vee pozornosti ob·
llkovanju izdelkov. Ta dejavnost
mora zajeti nove InaClce sedanjib
programov, posebno pozornost
pa moramo posvetitl TOZD Pohilltvo, predvsem z vidika nove
nalozbe. Prodajo preko SPC
Crnuce bomo v letu 1985 razsi·
rill se s programom kuhinja 2001.
Pri prodaji prlmarnih izdelkov
bomo kreplli sodelovanje na osnovi skupnega prihodka (iverne
plollcc, zagan les). !verne plollce
bomo zagotavljali prvenstveno
kupcem, s katerimi imamo podpisane sporazume o skupnem pri·
hodku.
Na podrocju lnZeniringa moramo v letu 1985 ~e intenzhineje
navezovati stike s pomembnejlli·
mi projektanktskimi organizaci·
jami za vecji plasman na~ih izdelkov (mineralne plosce, pohi~tvo). Vecji poudarek pa moramo
dati tudl strojegradnji, kar nam
kaie zanimanje za nase izdelke.
~al

NABAVA NA DOMACEM TRGU
Cilj nabave v letu 1985 bo pravoeasno oskrbovanje proizvodnje
z vsem potrebnim reprodukcijskim materialom ustrezne kakovosti, v potrebnih kolicinah in po
ugodni ceni.
Zaostrene pogoje za nabavo
priCakujemo tudi v letu 1985, ~e
posebno pri lesnih surovinah in
polizdelkih, kl jib primanjkuje.
Zato homo se naprej r8zvijall poslovna sodelovanja na d"Olgoroc·
nih temeljih (prihodkovni odnosi.
sovlaganja). Zaradl boljse in kva·
litetnejse dobave rezanega lesa
homo polovico nabavnih ko1icin
fizieno prevzemali. Pl'l nabavi
ostalih repromaterialov (okovje,
tapetnisko blago, lepila, laki, ipren, rezila, stckla ...) bomo v gla·
vnem zaddali iste dobavitelje.
Za repromateriale in surovine
bomo po ABC metodi doloeill najbolj primerne zaloge, zaloge hlodovine, rezanega lesa in lesa za
iverne plosee pa dnevno spremljall.
(Konec na 2. strani)
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(Nadaljevanje s 1. stranl)
ZAPOSLOVANJE
Za letos na~rtujemo pove~je
zaposlenlh za en odstotek
v prl.merjavt s povpre~ntm §tevt·
1om zaposlenth v lanskem letu.
V prl.merjavt s stanjem oh koncu
lanskega leta pa nacrtujemo majhen porast (0,2 odstotka) in sicer v Poht~tvu, Maslvt, TapetniAtvu in Prodajl.
Vendar pa rnoramo letos izholj·
~ati izohrazheno strukturo zaposlenlh s tern, da bomo ornogo~lli
vsem §tipendistom redno zaposlltev in opravljanje prlpravnUtva. Sprotno homo spremljall socialne razmere na§ib delavcev, §e
zlasti ttstih, kl jim je delo na
Brestu edtnt vir za preZivljanje.
Organlztrall horno tudt statnt proces za usposahljanje zaposlenth
delavcev v vseb temeljnih organizacljab in delovnt skupnostl.
Ce ho potrehno, bomo delavce
preusmerjall iz ene terneljne
organizacije v drugo; izvajall homo tudi napredovanje delavcev.
~tevila

FINANCNO POSLOVANJE
Na tem podrocju je hila v preteklem letu sprejetih cela vrsta
predpisov, med njimt zakon o zagotavljanju lastnlb in dolgorocnih vtrov za trajna ohratna sredstva, zakon o zaCasni prepovedi
razpolaganja z dntihentmt sredstvt za osebne dohodke, zakon o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ...
~e posehej moramo opozoriti
na slednjl zakon, kl je zacel veljatt z leto~njim letom, zato smo
tudt plan za Ietomje leto izdelall
po dolocllih tega zakona. Rezultatt za leto 1984 pa ne hodo prikazani po teb doloellih. To pa pomenl neprimerljlvost nekaterlh
kategorij, predvsem dobodka, porahljenib sredstev in clstega dohodka.
Ce pa upo!itevamo enak lzracun,
predvtdevamo naslednje gihanje
posameznib kategorlj: Celotnl
pribodek nacrtujemo vecjl od doseienega nad 50 odstotkov. Prav
tako tudt dobodek, saj ne nacrtujemo httrej!ie rasti porahljenib
sredstev, kljuh rasti amortlzacije
za prek 70 odstotkov. Tak§na rast
arnortizacije je po eni stranl za.
radt visoke revalorizacije (oprerna 62 odstotkov), po drugl pa
zaradt novlb investicljskih vlaganj.
Izredno vlsoka postavka hodo
tudt ohrestl, saj jib nacrtujemo
kar za 50 odstotkov vl§je kot lani.
Po drugl strani pa prl razporejanju ~lstega dobodka vtdimo,
da za poslovni sklad ostanejo iz.
redno skromna sredstva. Zaradi
dotrajane opreme in potreb po
zamenjavl pa hi morala Iverka
ustvarjatl tudl pospe§eno amort!·
zacijo.
Rast sredstev za osehne dobod·
ke nacrtujemo pocasnej!io od ra-

sti dobodka- bllzu 40 odstotkov.
Prl delltvt osehnlh dobodkov bomo upo~tevall doloella sporazuma dejavnostt v lesarstvu. Seda·
njl plan osebih dobodkov ~e nl
usklajen z omenjenim sporazu·
mom, ker §e niso dokoncno zna·
nl podatkl za leto 1984, zato homo morall omenjenl plan osehnlh
dobodkov §e uskladltl; z bolj§im
delom pa sl homo morall prizadevatl za ublafitev padanja realnih
osebnih dobodkov.
NAL02BE
V preteklem letu smo ~ozbe·
no dejavnost na Brestu pospdili.
Tudt drufba pospe§uje in podptra
tlsta vlaganja, kl povecujejo proizvodnjo za izvoz oztroma nadorne!icajo uvoz. Z doloClli zakona
o zagotavljanju trajnlh obratnlh
sredstev pa so se spremenlli tudl
pogoji za investiranje.
·Ob upostevanju vseb teb izhodUc naj bi v letu 1985 dokonCall
nalof.be v Maslvl In ~agalnlcl ter
fnvestlcijo v strojegradnjo, za ka·
tero so sredstva f.e izloeena. V
letu 1985 bomo investlrall §e v
Tapetnl!itvo; vecja investicijska
vlaganja predvidevamo v Pohi·
!itvu za rekonstrukcijo in moder-
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nizacijo oprerne za proizvodnjo
pohi§tva za izvoz, vendar le, ee
homo prldobili mednarodni kre·
dit in kredit Ljubljanske banke.
Poleg teb investicij pa bo potreb·
no nabavljati §e manj~o opremo,
vendar v posamezni temeljni or·
ganizacijl le do vi!iine 20 odstotkov minimalne amortizaclje.
Prl opredelltvab posameznlh
podrocij sem poudarll le blstvene znacllnostl za celotno delovno
organizacijo in le tam, kjer so
nekatere posebnostt, sem prlka·
zal le-to tudt po temeljnlh orga·
nizacijab.
Posebej naj poudarlm, da je to
le povzetek predloga poslovne po·
litike in plana za leto 1985 in da
bo med razpravo in sprejema·
njem teb dokumentov Iabko prl·
slo tudi do nekollko spr.emenje·
nih opredelltev in zakljuckov.
Prav tako so tudi vse prlmerjave
z 1. 1984, prl celotnem prihodku,
dobodku in osebnlh dohodklh
ocenjene, saj !ie ni znanlb dokon·
cnib podatkov za I. 1984. Vendar
rnenim, da je kljub temu dobro,
da so z glavnimi plansklml cllji
In opredelltvaml za leto!inje leto
delavci semanjeni ie pred odlo~anjern.

M.

Na osnovi sklepa delavskga sveta SOZD Slovenijales jc
Brestov skupni delavski svet na svoji januarski seji razpisal
- referendum o zdruiitvi delovnega organizacije INLES
iz Ribnice (eden nasih najve~jih proizvajalcev stavbnega pobistva) v SOZD Slovenijales
- neposredne volltve v organe upravljanja SOZD.
Slovenijales
Referendum in volitve bodo 5. februarja.
Izvrsni odbor Brestove konference sind.ikata predlaga
za ~lane delavskega sveta SOZD Antona Kandareta (2agalni·
ca), Maksimilijana Tur~i~a (Pohistvo) in Milana Stritofa
(Mineralka);
za clanico komisije samoupravne delavske kontrole Stefko
Sebalj - Mik!ie (Jelka); v listo arbitrov notranje arbitraf.e pa
Jozeta Koro~ca (skupne dejavnosti) kot clana in Jozeta Obrezo (Prodaja) kot namestnika.
Na referenudumu gre za dograjevanje in utrjevanje na§e
sestavljene organizacije, z volltvaml na!illi delegatov pa zellmo zagotovitl neposrednl vpllv za obllkovanje gospodarske
pollttke SOZD v sedanjlb zapletenlb razmerah.

SPODBUDA ZA DELO BRESTOVE MLADINE. 15. januarja je bila
na Brestu redna seja sekretariata mladlnskega koordinacijskega
sveta SOZD Slovenijales skupaj s predstavniki Brestove mladine
in druglb drufbenopollttcnlh organlzaclj. Najprej so ocenlli seda·
nje delo mladlb v posameznlb clanicab SOZD, posebej krlticnl pa
so bill v ocenl dosedanje dejavnostt Brestove mladine. Morda bo ta
skupna seja vendarle spodbuda za boljle in uctnkovttejAe delo Brestovth osnovnlh organlzaclj pod novimt vodstvi.
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Obcinski svet zveze sindikatov je v letu 1982 imenoval svojo komisljo za inovativno dejavnost. ~e tedaj je komisija izdelala anallzo o
stanju inovativoe dejavnosti v na!ii obclni. Ugotovljeno je bilo, da
vlada na tern podro~ju pravo mrtvtlo.

V letu 1983 je bil organiziran
seminar o inovativni dejavnosti,
na katerem so hili prisotni pred·
stavniki sindikata, vodilni delavci
in strokovnjaki iz veCine organi·
zacij zdruienega dela v obCini.
Organiziranih je bilo nato ~e vee
posvetov. Na posvetu v zacet1ku
leta 1984 je bilo u gotovljeno, da
se inovativna dejavnost lepo raz.
vija v Kovinoplastiki in Novoli·
tu, stanje 'P a se je delno izbolj·
salo tud.i na Brestu in Gradi§cu.
Da bi gospodarske organizacije
se bolj spodbudili k pospe!ievanju .inovativne dejavnosti, ~e obcinski svet razpisal in 29. novem·
bra 1984 podelil ~tiri denarne
nagrade s plaketo »inovator leta«.
Na razpis so se od deset organi·
zacij zdruienega dela javile le
tri (Novolit, K.ovinoplastika in
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Kartonafa). Iz Bresta kot najveeje delovne organizaoije ni hi·
·l o nobeoega predloga.
Predsednik komisije za inovacijsko dejavnost in sekretar ob~inskega sincHkalnega sveta sta
konec leta 1984 in v za~etku leta
1985 obiskala deset organizacitj
zdrufenega dela v obcini in zbrala vrsto podatkov in ugotovitev.
Inovativna dejavnost zares dobro napreduje v Kovinoplastiki in
v Novolitu. V Kovinoplastik:i je
bilo v letu 1983 z inovacijami
ustvarjenih okrog 30.000.000,00
din prihrankov m za to ~lata
nih 660.000,00 din za dvajset inovacijskih predlogov.
V letu 1984 pa je bilo v Kavi·
noplastiki prijavljenih 62 :inova·
cijskih p.redlogov. Podatkov o
prihrankih ri.n 0 nagradaih se ni.
V Novolitu je bilo v letu 1983
in v letu 1984 prijavljenih 21 inovacijskih predlogov in je bilo za·
nje izpla~anih 310.000,00 din nagrad. Zanes)jivih podatkov o pri·
hranlcih nimajo.
Tud.i na Brestu je opaziti premik. V letu 1983 je bilo s tremi
inovacijsk.imi predlogi ustvarjenih okrog 350.000,00 din in izpla·
Ca.nih okrog 38.000,00 din nagrad.
V letu 1984 je bilo s pel!imi inovacijam.i ustvarjenih 680.000,00 ctin
prihranka in izplaCanih 58.000,00
din nagrad. Ocenjujejo pa, da je
b.ilo na Brestu v letu 1983 in
1984 okrog 30 realiziranih pred·
logov, vendar jib avtorji iz ;raz.
H.Cnih vzrokov niso priJavili. Po
oceni naj bi bilo s temi predlogi
za priblif.no 43.000.000,00 din pri·
hranka.
Ugotovljeno je bilo, da se ved·
no skoraj ni~esar ne naredimo
za propagiranje inventivne dejavnosti :ian veliko premalo za izobrazevanje kadrov, ki se ukivarjajo z inovativno dejavnostjo. Ve·
liko vee pa je potrebno nared.iti
•p ri evidentiranju inovacij, pri·
hrankov in nagrad.
Spremljanje :inovativne dejavnosti. bo tud.i v prihodnje ena iz.
med osnovnih nalog komisije za
inovacije.
Po dogovaru na obCinskem
sind:ikalnem svetu bodo za 1. maj
1985 znova podeljene nagrade
»inovator leta«. Upamo, da bo od·
ziv na razpis ob~utno bolj§i kot
v ·preteklem letu.
J. Opeka
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V obCini je deset organizacij
zdrufenega dela, za katere je komisija menila, da je v njih mo·
go~e uspe§no organizirati inovativno dejavnost. Ugotovljeno pa
je tudi bilo, da v veeini organizacij niso imeli niti samouprav·
nih or~anov za vrednotenje inovacij ruti ne samoupravnib a!ktov,
ki bi urejali orgaruziranje inovativne dejavnosti.
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[aka nas Se precej dela
USKLAJEVANJE NA~IH AK.TOV
S PAN02NIM SPORAZUMOM
0 DELITVI DOHODKA
IN OSEBNIH DOHODKOV
Ob koncu p.reteklega Jeta so
vse Brestove temeljne organizaci·
je sprejele samoupravni spora·
zum o skupnih izbod.iWh in nekaterih osnovab za razporejanje
dohodka, ~istega dohodka .i n delitev sredstev za osebne dohodke
in skupno porabo v lesarstvu.
Republi~ki odbor sind.ikata de·
Javcev gozdarstva in lesarstva
nas je obvesthl, da je omenjeni
·S porazum ie skleojen, ker ga je
ze sprejela ve~ina udelezencev.
Zato moramo na~e samoupravne
splosne akte s podro~ja pridobivanja in razporejanja dohodka
ter delitve sredstev za osebne dohod.ke in skupno po.rabo uskladiti
s sp.rejetim in veljavnim spora·
zumom.
Delavski svet delovne organizacije je ze sprejel program.
usk.lad.itve nasih sp.loSnih aktov
z omenj enim sporazumom, dolo·
ell nosilce za pripravo osnutkov
sprememb aktov ter roke za izpeljavo posameznih nalog.
Komisija, zadolf.ena za pripra.
vo osnu &a sprememb nasih samoupravnih aktov, je pripravila
prva izhod.is~a za usktladitev; na
ta izhod.is~a temeljne organizaci·
je niso imele pripomb. Vendar

temeljne organizacije predlagajo
se nekatere druge sp.remembe in
dopolnitve teh aktov, in sicer
glede tistih doloeil, ki jib v dosedanji uporabi nismo dosledno iz.
vajali, oziroma se je v vsakda·
njem Zi.vljenju pokazalo, da posamezne .re!iitve niso najbolj primerne.
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Glavne pripombe se nanasajo
predvsem na nesk.ladja v sistemu
normiranja in v.rednotenja u~iln
kovitosti pri delu. Seveda sta ti
dve vprasanji zelo pomembni za
dograditev in izbolj~anje nagra.·
jevanja po delu. Zato bo potrebno tvorno sodelovanje vseh odgovornih strokovnih delavcev, druz.
beoopoliti~nih organizacij .in samoupravnih organov, da bi nasli
najbolj~e resitve se neresenili
vprasanj, zlasti pa dosti strpnosti, razumevanja in pripravljenosti za usk.lajevanje, .k ar veckrat

koli~

no p
njo f

ob~utmo pogre~amo.

A.

Per~ic,

J. Opeka

NOVA PRIDOBITEV
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIK.U
V poeastitev slovenskega krulturnega praznika vabimo vse
obeane v obCinsk:o knj1Znico Cerknica na otvorltev Cltalnice s kulturnim progmmom. Otvoritev bo v petek, 8. februarja oh
16. uri v prostorih k:njiZ.nice na Partizansld 9.

Led
pos

3

ORNIK

BRESTOV OBZORNIK

vE

Iz drugih lesarskih kolektivov
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NOVOLES je lani izvozil za
milijona dolarjev svojih
izdelkov, od tega kar za 17 milijonov na konvertibilno trliSee.
Kar 85 odstotkov izvoza dosegajo na zahtevnem ameriSkem
trgu, preostali del pa zveeine v
zahodni Evropi. Za letos naertujejo vee kot 20 milijonov dolarjev izvoza, predvsem zaradi
nove tovarne pomivalnih korit
in vecje proizvodnje finalnih izvoznih programov.
18,5

· Tudi slovenjgraska LESNA bo
po nacrtih letos povecala svoj
lzvoz in sicer naj bi na konvertibilni trg prodala za 9 milijonov dolarjev izdelkov. V izvoz
bodo prodali predvsem stavbno
.pohistvo, lepljene profile rezan
les, iverne plosee in obloge. Ker
kolicin izdelkov ne morejo vee
povecevati, bodo vso pozornost
usmerili v kakovost, razmisljajo
pa tudi o izdelavi strojev za lesno predelovalno inustrijo.
GUN Nazarje naertuje za letos veeja investicijska vlaganja
v opremo za posodobitev zagarske proizvodnje, tovarne ivernih
plosc, povrsinsko obdelavo oken
in vzdrzevalnih delavnic. Za tovarna ivernih plosc je izdelan
petletni naert obnove; najprej
zelijo nabaviti nov susilnik iverja, montirati filtre pri transportu iverja in obnoviti grelne
plosee pri stiskalnici.
LIP Bled namerava letos zaceti nekaj vecjih nalozb. Rekonstruirali bodo zagalnico, ki
bo omogoeala vkljueitev drobnega lesa v predelavo; nekaj sredstev bodo ob zdrufitvi z delovno
organizacijo Filbo vlozili v kovinski program; predvidevajo
tudi investicijo za proizvodnjo
nosilcev za opaze in v lakirnico;
v Podnartu bodo zgradili kotlovnico in susilnice, nekaj sredstev pa bo slo tudi v siritev
lastne trgovske mreze.
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Elan bo imel na leto!njem svetovnem prvenstvu v alpskih discip1inah v Bormiu vidno vlogo.
Njegov italijanski zastopnik firma Colmar je namree prevzel
glavno sponzorstvo nad tern prvenstvom in tako uspel pri organizacijskem komiteju, da so
Elanove smuei postale uradne
smuci tega prvenstva.
Od tega si Elanovci obetajo velik propagandni ucinek in ucinkovit odmev v prodaji njihovih
smuei v Zahodni Evropi.
V LIK Konjice bo letos proizvodnja polfinalnih izdelkov
ostala na lanskl ravni, le da bodo iglavce za proizvodnjo embala:Ze kar najbolj nadomestili z
mehkimi listavci. V proizvodnji
pohistva prehajajo na zahtev·
nejse izdelke, precej sprememb
pa bo tudi v proizvodnji stavbnega pohiStva. Zmanjsali bodo
kolicino vrat z lesonitno in vezano ploseo, povecali pa proizvodnjo furniranih in klasienih vrat.

Povecali bodo tudi proizvodnjo
in zastekljevanje oken.

osebni dohodki so prvic presegH
povpreeje v lesarski panogi.

ALPLES dobiva iverke za potreSLOVENIJALES - trgovina je
odprl novo prodajno mesto in be svoje pohiStvene proizvodsicer v Kopru v sodelovanju z nje od treh glavnih jugoslovandelovno organizacijo Tapetnik. skili prolzvajalcev - Mebla, Bre- .
To je ze njihova enaintrideseto sta in GLIN, · vendar te koliCine
prodajno mesto. Celotna povrsi- ne zadoseajo. Zato jih prek
na, kjer poslujejo novi prodaj- kompenzacijskega uvoza nabavno skladiseni prostori, obsega lja tudi iz Madzarske in Cesko·
pribliZno 5000 kvadratnih me- slovaske. Pri tern pa imajo tezatrov. Prodajajo gradbeni mate- ve s kvaliteto, ne ustreza pa
rial, poeitniSke prikolice in tudi format zaradi slabega izkoopremo za kampiranje. Vred- :ristka. Mesecno pora:bijo prinost celotne nalozbe je znesla ,blizno 1300 kubicnih metrov
nekaj vee kot 20 milijonov dinar- iveric.
jev.
Tudi v LESNINI imajo vee inV SAVINJI si od svojega no- vesticijskih zelja kot mofnosti.
vega mladinskega pohistvenega
Kljub temu za letos predvideprograma 3 K mnogo obetaojo. vajo naslednje nalozbe: prodajProgram, ki ga sestavlja vsega
ni center Maribor, gradbeno22 kosovnic, je bil :z:a beograj- prodajni center Ljubljana, krojilskem sejmu pohistva 1984 na- nica brusnih trakov, poslovni
grajen z zlatim kljueem. Z njil)l prostori za oddelek zunanje trzelijo prodreti tudi na tuje, za- govine, skladisce Zadar, strojna
to ga bodo razstavljali tudi na oprema in nadstresnica v Sopovseh letosnjih mednarodnih sej- t i, linija za aluminijsko proizmih pohistva.
vodnjo v EMMI in se nekaj
manjsih. Skupna vrednost naINLES si je za letos zastavil lozb naj bi znesla okoli 150 micilj, izvoziti za 4,6 milijona do- lijonov dinarjev.
larjev svojih izdelkov. Izva:la v
Zahodno Nemeijo (stavbno poHOJA narnerava letos prieeti
histvo, lameliranje jelove plo- z novo vecjo nalozbo in sicer z
see, larnelirane okenske profile), rekonstrukcijo temeljne organiItalijo (stavbno pohistvo, lame- zaoije Galanterija v Podpeci, kjer
lirane plosee in profile), Svedsko naj bi zgradili nove proizvodne
(lamelirane bukove plosee), Mad- prostore s 3000 kvadra:tnirni metri
zarsko (stavbno ,pohistvo), drza- povrsine. Dopolnili in posodobili
ve v razvoju (:lagan les), Fran· bodo tehnolosko opremo za izcijo (bukove plosce) in Avstrijo delavo drobnega masivnega po(stavbno pohistvo).
histva in obesalnikov. Vrednost
celotne nalozbe je okrog 40 miV TOVARNI MERIL so zado- lijonov dinarjev. Ostala nalozbevoljni z lanskim poslovanjem. na sredstva so namenili za naNjenih 588 delavcev je ustvarilo kup sodobnejse oprerne po posapriblifuo mi:l!i.jardo in pol celot- meznih temeljnih organizacijah.
nega prihod:ka, od tega 17,7 od- V letu 1984 so za nalozbe porastotka v izvozu na kOtnvertibilno bili okrog 120 rnilijonov dinartrZisee. Njihovi lanski povpreeni jev.

Vtisi s kiilnskega sejma
Mednarodni sejem pohlstva
v Kolnu je bil letos od 15. do 20.
januarja. Na njem so sodelovali
razstavljalci lz 32 drlav, med njiml tudi iz Jugoslavije. Iz Slovenije sta Ioeeno nastopali sestavljeni organizaciji Slovenijales in
Uniles. Iz Unilesa so izstopall
Ma·r les s programom kuhinj, Stol
lz Kanmika s programom stolov
L in Meblo s spalnicami, namenjenimi predvsem arabskemu
trgu. Slovenijales pa se je predstavil s svojim izvoznim programom, ki smo ga lahko vldeli ze
na beograjskem sejmu.
Vsi tuji proizvajalci so imeli
popolnoma zaprte razstavne prostore. Panoji so bili izredno kvaJitetno in bogata obdelani. S tern
so hoteli poudariti vnam.ji vtis
o pornernbnosti svoje finne. Izjema so bili Skandinavci, ki so imeli tradicionalno odl)rt razstavni
prostor.
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Ledeni zamasek ob cerkniskem mostu. Hltremu in u~lnkovitemu
posredovanju gre zahvala, da nl bllo bujAlh posledic

Na podroeju ploskovnega pohistva je bilo opaziti izrazito specializiranost proizvajalcev. Ni
bilo videti proizvajalca, ·k i bi ponujal sestavljivi prog.ram za vse
prostore, kot je to obieajno pri
nas. .P ri sestavljivih prograrnih
za dnevne sobe je bilo veliko
omar, ki so zgoraj zakljucene
s polkroznirn lokom. Vsi izdelki
so bili povr5insko zelo kvalitetno
obdelani S SiTOkO pa}eto (10 do
15) barv razlicnih furnirjev.
Pri spalnicah je bilo veliko nalimkov, ki pa delujejo zelo masivno. Vsi so bili obdelani po
softforming tehnologiji opJ.ascanja profilov. Osnova postelje je
bi.Ia ena sarna, z razlienimi profili pa so naredili nesteto inacic.
Veli.ko je bilo tudi popolnoma
oblazinjenih postelj. Tudi pri tern
so z razlienimi kombinacij ami
tekstilov dosegli r~olikost ponudbe. Postelje so bile v glavnem
na latoflex ogrodju.
P·r i kuhinjah je bila ponudba
razlienih front najbogatejsa. Bilo
je veliko primerov, ko so ponujali po 30 in vee razlicnih front.
Precej je bilo demontaznih kuhinj.
Mocno je bila poudarjena tudi
kvaliteta embalaze. Kartoni so
bili obarvani v zivih barvah, vse
je bilo natiskano in ni bilo nalepk tako kot pri rr1as.
Nasploh pa je bilo cutiti teznjo
po v·r acanju k naravi. Materiali
so naravni, z zelo malo ali brez
formaldehida, pri povr5inski ob;
delavi pa so bill primeri, ko so
razlicne urnetne Jake zamenjali
eebelji voski. v barvah so prevladovali svetlejsi toni.
Vendar se rni kljub vsemu zdi,
da je v oblikovanju nareJ.en korak nazaj. Pohistvo je bJlo masivno delujoee z bogatirni masivnirni nalimki, vendar zaradi
majhnih tJ.orisov taksno pohiStvo
za nase· razmere ni primerno.
A. V.ivod

Novo lz nase proizvodnje - kuhinje iz »dndlne« 2000

Januarsko vreme •tn
nai transport
Zimski meseci so za vse trans- mraza moe akumulatorjev moeno
portne delovne organizacije »crni zniza.
meseci«, saj se prav zaradi mraNizke temperature povzroeajo
za, poledenelih cest in snega ote- na vozilih velike okvare. Zaradi
pajo s stalnimi tezavami, kot so zmrzali prihaja na vozilih do velizastoji, pogoste okvare vozll in ,kih obremenitev, kar povzroca
tudi ogrofeno zdravje voznlkov.
rnnogo okvar in Jomov na posaPo dokaj Jepem in za ·t ransport rneznih delih vozila.
ugodnem vremenu v zadnjih rneNizke temperature so zahtevale
secih pretek.lega leta se je ze ta- davek tudi pri samih voznikih,
koj po silvestrovanju vse spreme- saj je moral en v oznik zaradi
nilo. Ze prve dni leta pa vse do ozeblin na rokah poiskati celo
sredine januarja so nas presene- zdravnisko pomoe. Moeno ).e med
tile tako nizke temperatUTe, da vozniki poraslo tudi stevilo dni
je Zivo srebro v termometrih bolni~kega stale:la.
, veekrat padlo tudi pod- 20 ·StoDa bi zima pokazala vso svojo
pimj Celzija. Taksne temperature
so seveda za vozila, pa tudi za ostrino, nam je prav sredi javoznike tovornih vozil vse prej nuarja nasu~a se obilo snega, kar
vozni'kom povzroea ne malo prekot prijetne.
g.}avic. Zastoji, ki nastajajo na
Diesel gorivo D 2, katerega .ima- cestah zar adi snega, so takSn.i, da
mo na volj o na bencinskih erpal- veekrat tudi zaradi tega blago
kah, zmrzuje ozkoma se ·s premi- do kupca ne prispe pravocasno,
nja v zdruzasto snov ze pri - 8 vozniki pa so predani v nemilost
stopinjah Celzija. To mejo za cesti in mrazu. Moena burja na
zmrzovanje je mogoee nekoliko Primorskem in v Dalmaciji pa je
znizati z razliCnimi dodatki, ben- prav;i moj.ster za zastoje ter za
cinom ali petrolejem, vendar so poskodbe ogrodja na tovornem
bile jutranje temperature tako vozilu in za trganje ·p onjav.
nizke, da tudi to ni pomagalo.
Napor voznikov je v zimskih
Zaradi tako nizkih temperatur mesecih izredno velik in le njihose je za nekaj dni transport po- vi prizadevnosti ter previdnosti
polnoma ustavil, kar je povzroei- je treba pr.ipisati, da v teh skrajlo ne sarno 9kode v transportu, no nevarnih dneh na cestah ni
temvec tudi nejevoljo nasih kup- prislo do veejih nesrec, saj srno
cev pohistva.
v tern casu zabelezili Je nekaj
Zaradi nizkih temperatur so manj sih poskodb na tovornih vo·
te:lave tudi pri vZigamju motorja, zilih.
J . Skrlj
saj se zaradi zaledenelosti in

..J

Nasi kamionl na prisilnem ••pocitku«

Obvestilo upokojencem
Nekateri upokojenci najbrl ze vedo; verjetno pa ne vsi . .. Zato
sporocamo, da imata od 15. decembra 1984 naprej obcinska zveza
drustev upokojencev Cerknica in · drustvo upokojencev Cerknica
svoje nove pisarniske prostore in sicer v novo zgrajenem stano·
vanjskem bloku v Vidmu.
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Klimatiziranje proizvodnih prostorov
Na kvaliteto izdelkov in izkorisurovine mocno vpliva
pravilno klimatiziran proizvodni
prostor. Za nase zemljepisno obmocje je znacilno, da traja cas
neugodnih pod!nebnih razmer za
finalno predelavo lesa tudi pet
do sest mesecev. :Ze ta podatek
je sam po .sebi dovolj zgovoren,
da nam pove, kako pomembno je
to podrocje za proizvodnjo.
Zato je skrajni cas, da zacnemo posvecati ureditvi klimatskih
razmer v proizvodnih prostorih
vee J?.OZOffiOSti. S tern bomo prihranili veli<ko dragocenega materiala in izboljsali kvaliteto izdel·
kov.
Med predelavo lesa pride zaradi prenizke ·r elativne vlage v zra.k.u do nadaljnjega susenja lesa,
zaradi cesar se pojavljajo celne
razpoke pri bukovini, pri jeJovi·
ni, posebno pri daljsih kosih, pa
pride do cezmemega zvijanja ob·
delovancev. Ta neprijetni pojav
je ma.cilem zlasti za suhe in
mrzle kraje, kjer je odstotek poskodovanih izdelkov v proizvodnji zelo velik prav zaradi pokanja in zvijanja lesa.
s~enost

moramo ta zrak segreti v prostoru na 18 do 20 stopinj Celzija,
s tem da so izdelki, ki jih obdelujemo, posuseni na 8 odstotkov
vlage, cemur ustreza relativna
v.laga zraka 44 odstotkov. V takih •r azmerah moramo vsako uro
dovesti v prostor pribliino 560
kilogramov vode. To je velika kolicina, lci se nekoliko zmanjsa, ce
upostevamo histerezo med desorbcijo in vpijanjem vlage pri
lesu za doloceno relativno vlago
zraka.
Pri vlazenju z vodo moramo
vodi toploto umetno dovesti ali
pa n eposredno spustiti pa·r o v
pro,s tor; v nasprotnem primeru
namrec voda odvzema toploto iz
zraka, ki se s tern ohlacH in tako
izgubi sposobnost za sprejemanje vlage.
Nacin z neposrednim vpihavanjem pare v prostor uporabimo
le pri pari, ki je proizvedena v

Nasa kooperacija·
Vedno bolj zahtevno trlisce
tudi od nase deJovne organizacije
zahteva, da njene posamezne temeljne organizacije medsebojno
sodelujejo. To sodelovanje se kaze tudi v notranji kooperaciji.
Tiste temeljne organizacije, ki
se ukvarjajo z izdelavo ploskovnega pohistva in oblazmjenega
pohistva, imajo potrebe po izdelkih iz masivnega lesa, ·k at ·s o na
primer Jetvice, rocaji, vrata, op.irala, ogrodja in podobni izdelki,
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VlaZllec zraka v oddelku prve

strojne -

TOZD POHISTVO

V praksi poskusajo vpra5anje
nizke relativne vlage razlicno resevati. Ponekod izdelke pokrivajo s PVC foHjo, drugje mocijo
tla z vodo, ponekod paso vgradili vlai1lce z razprsevanjem hladne vode.
Vse te (['e sitve so se pokazale
kot zasilne in najvOOkrat niso
dale zaielenih uspehov.
Naj za primer pogledamo razmere v oddelku masivne predelave lesa s kJ.asicnim odsesovanjem brez vracanja zraka. Izmenjava zraka je na primer 100.000
kubicnih metrov na uro, s tem
da je temperatw-a zunanjega
zraka 10 stopinj Celzija in da

Glavna podrocja sodelovanja
so: izdelava miznih podnoZij za
program Helena v Masivi, izdelava opiral za program Mojca, izdelava masivnih vrat za kuhinjo
Brest 15, izdelava ogrodij za Tapetnistvo, izdelava polnil za vrata kuhinj, furniranj e negor plosc
in se niz drugih manjsih ali veejib del.
Notranja kooperacija za leto
1985 se ni v celoti opredeJjena .in
doloeena. Proste zmogljivosti, ki
so se na voljo, bodo deloma zapolnjene tudi z notranjo kooperacijo. Mogoce bo potrebno v prihodnje dati kOOJ?eraciji vee poudarka pri iskan)u skupnih programov za izvoz.
Pri tern je potrebno seveda tudi poudariti, da vsega in za vsako ceno ne moremo izdelovati
sami, saj nam ·t o. omejujejo tudi
zmogljivosti v masivni proizvodnji. Zato bo potrebno se naprej
razvijati koo;peracijske odnose
tudi z zunanj1mi dobavitelji. Pri
kooperaciji z zunanjimi partnerji
pa se moramo zavedati, da so nji·
hove cene mnogokrat viSje, obenem pa nam zunaj . nabavljeni
polizdeJki ali izdelki zmanjsujejo
nasa dohodkovnost. Prav s tega
vidika moramo se vee pozomosti
posvetiti nasi notranji kooperaA. 6migoj
ciji.
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Novl stroj za furniranje robov

Novi stroji v proizvndnji
NAJNUJNEJ$A POSODOBITEV
STROJNE OPREME V TOZD
POHI$TVO
V temeljni organizaciji Pohistvo se zadnjih nekaj let srecujemo s posebnimi tezavami, ker je
strojna oprema iztrosena do
taksne mere, da kljub velikim
naporom vzdrZevalnih sluzb nekaterih strojev ne moremo
usposobiti taka, da bi sedanji
rproizvodni program kol.icinsko
in kakovostno obvladovali. Iztrosenost strojev nam povzroca te·
zave ze pri proizvodnji tehnolosko ma.nj zahtevnih p:rogramov.
Razlike med nazivnimi tehnic·
nimi moznostmi in dej an skim
doseganjem so taka velike, da
se postavlja vpra5anje o ustreznosti takih strojev v nasem proizvodnem procesu. $e 'posebej
zato, ker je izguba casa zaradi
okvar, popravila okvar, tezko
zagotovljive in doseglji'Ve toanosti nastavitev dimenzij in zasto·
jev v primerjavi z efektivnim
delom tako velika, da nekateri
stroji predstavljajo zato ozko
grlo v tehnoloskem procesu proizvodnje .
Skoraj vsi stroji so tehnolosko zastareli. Tezave so tudi z
nadomestnimi deli, saj je potrebno imeti na zalogi vedno vee
ramovrst!Ilih rezerv.n.ill delov, kar
predstavlja precejsnjo vrednost.

Da bi omenjene tezave omilili, smo konec minulega leta ku·
pili nov stroj za furniranje ro·
bov, formatne kroine zage za
vzdolini in precni obrez in
stroj za moznicenje masivnih
elementov.
Robovna funirka HOMAG je
ze montirana, formatni krozni
zagi GABBIANI pa bosta mantirani v februarju v oddelku
strojne obdelave ploskovnih elementov.
V strojni obdelavi masivnih
elementov je montirana moznicarka firme MORBIDELLI. Z
njo naj bi odpravili ozko grlo
pri moznicenju masivnih elemen·
tov in kar je se pomembneje,
popolnoma iztrosen stroj zamenjujemo z novim. Zaradi tezav s
sejemskim kontingentom ni bil
uvozen stroj za medfazno bru§enje laka masivnih elementov
tovarne TILLEKE. Trenutno je
stroj v carinskem skladiscu,
pricakujemo pa ga v prvem cetrtletju letosnjega leta.
Nove pridobitve naj bi prispevale h kvalitetnejsemu in laZ·
iemu izvajanju del in vecji produktivnosti.
Seveda pa le z vestnim strokowrim delom delavcev, ki bodo
s temi sredstvi upravljali.
A. Klanear
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NASI LJUDJE
Mima podnozja iz Maslve za
POHI$TVO
medtem ko imajo drugi potrebe
po elementih iz ploskovnega pohistva oziroma dodatne obdelave.
Te potrebe se ka.Zejo v izdelavi
miznih plosc, v fumiranju negor
plosc .i:n podobnem.

...
Prlprava prostorov v centralnem

nizko tlacnih kotlih. Pri visoko
tlacnih kotlih, kjer se za vzddevanje alkali:tete vode dodajajo
hidrazi.n, amoniak in trinatrijev
fosfat, pa del teh kemikalij pre·
ide v paro, kar skodlj.ivo vpliva
na zdravje delavcev.
Zaradi vseh teh tezav smo v
razvojnem oddelku delali nacrte
za vlaZil.ec .zraka, kjer s para segrevamo vodo iz vodovodnega
omrezja. Vodo potem z ventilatorjem Tazprsujemo v proizvodni prostor.
Omenjeni vlazilec smo postavili v prostor prve strojne in poizkusno ze obratuje. P.r vi rezultati
so pokazali, da popolnoma ustreza svojemu namenu.
Ce bodo koncni preizkusi pozitivni, bomo naprnvo se izpopolnili in avtomatizirali do .take
stopnje, da bo lahko samostojno
vzdrlevala zahtevano vlainost
v prostoru.
B. Mlakar

BREST

skladl§~u

:za strojegradnjo

Delo in Zi.vljenje trgovskega
predstavnika si lJudje razlieno
predstavljajo. Vendar pa veCina
meni, da je to razgibano, raznoliko in zani.mivo delo, delo, k.i
nima stalnega delomega kraja,
delo za zivahne ljudi, polne energije in dobre volje. Le kaj bi brez
nje, saj so vecji del s-vojega easa
zdoma.
In prav tak je SreL\ko $ojic, ki
ga predstavlj-amo tokrat. Kljuib
dobrim petdesetim letom je vedno poln notranje moei, delovne
vneme in dobre volje.
»Kako sem prise! sem v Slovenijo? Spoznal sem jo ze leta 1950,
ko sem v Kopru in lzoli sl~i-1
vojsko. Ze takrat se mi je vtisrrila
v spomin po svojih naravn.ih lepotah in prijaznih ljudeh.«
Potem, ko se je izuCil za mizarja, je deset let delal v Pozegi.
Kasneje je bil trgovslci predstavnik Treske, Jugod:rva •i n Sloverrijalesa, ze stirinajst let pa v ozji
Srbiji predstavlja in nudi Brestovo . pohistvo. Sk.Qzi njegove
rake je slo ze na Stotine in StO·
tine kuhlnj ,dnevn.ih sob, sedeinih gamitur in ostalega pohistva
iz Brestovfu temeljrrih or.ga:nizacij.
.,z Brestom sem povezal ka.r
dobrsen del svojega Zi.vljenja. Tud.i poslovni partnerji in prijatelji
me klicejo re kar Sojic iz Bresta,« rad pove in se smehlja.

»Brestovi izdelki so na obmocju o.Zje Srbije zelo pni:mani predvsem zato, ker je Brest ved!no
nudil 1epo oblikovano in kakovostno pohiStvo .. Tezave? No, seve-

dar zna tudi to . . . A vedno odkrito, jasno in pasteno. Posebno
rad pa se ~pohvali, da P.ozna vsakega lrupca ze od malih nog, saj
je ze dolgo v pohistvenem svetu.
Pozna njihove dnliine. V vsem
tern obdobju je z njimi navezal
pristne poslovne in prijateljske
veZii.
»Brez teh vezi tudi prodaja ne
bi hila taka uspe5na,« pove.
Rad ima naravo. Z zeno ZiW. na
obrobju mesta, kjer ima sadov·
nja.k., v katerem premvi veCino
prostega casa, ki ga je, kot pove,
malo. Je tudi met lovec in zbi·
ratelj starega orozja. Sobote in
nedelje najraje preZivi med domaoimi, v igri z vnuk.i. Med tednom je talro in taka z·veCine na
poti.
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Mimog,rede v pogovoru omeni,
da sicer nima vee t:iste S'ta(['e IDO·
ci in da je ze neko1iko utrujen
od neprestanih potovanj . »V dob·r ih dvajsetih letih, odkar sem
predstavrrik, sem zamenjal deset
avtomo:bilov. Pa ne .J.u.k.5uznih .in
zaradi prevzetnosti. Kar preutrudili so se. Kako se ne bi potem
clovek?« razmiSlja in se smehlja
obenem.
da tudi brez njih ne gre. Pa o
njili tokrat ni treba pisati. Saj
vedno minejo, se razre&ijo.«
Taiksen je. Poln dobrih besed
pohval. Red!ko jadikuje ·i n kritizira, kar je sicer nasa ~priljublje
na igra, navada ali razvada. Ven-

In res je. Redki med nami bi
se odloei1i za takSen pO'klic. Biti
predstaVIIlik delovne organizacije
in stev.i1nih zapos'lenih v njej
namrec ni Iahko delo in kat pra·
vimo, vsak zapeckar tudi. ni za
krizem krazem poti po svetu.
V. Frim
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0novi naloZbi in proizvodnji
SINDIKALNA KONFERENCA V TOZD POHISTVO
»Kdor dela, ne sme biti socialno ogrozen!« je v svojl razpravi dejal
predsednik ob~inskega slndikalnega sveta na letni slndikalni konferenci v TOZD Pohgtvo, ki je bila 11. januarja.
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Sindikalna konferenca je hila
v dveh delih in sicer za dopoldansko in popoldansko izmeno.
Pricela se je se pred 'koncem
odmora. Delavci, zbrani pri toplem obroku, so ostali na svojili
mestih, tako da res ni bilo vpraSllnje udelezbe. Res pa je tudi,
da je sla -konferenca na racun
proizvodnega Calsa. Pred · leti je
sind.ikat skliceval obcne zbore ali
letne konference ob prostih .sobotah, pa je bila udelezba ikomajda 10-od.s-totna. Sprejete zalcljucke na teh konferencab pa je bilo
potrebno nato dati v patrd.itev
vsem clanom kolektiva, ker sicer
niso bili obvezujoci, saj jih .ni
sprejela veCina clanov.
Sprico tega bi -kazalo rpredlagati visjim -sindikaln.im organom,
da bi razmislili o ponovni uvedbi
sindikaln.ih obcnih zborov ali
konferenc po delegatskem nacelu.
Kako sicer organi.zirati sindikaino konferenoo za 700-olanSilci kolekitiv? FiziOn.o je to skoraj nemogoce, saj se ob popolni udelezbi zatakne ze prl sa:mem prostoru. Pa ne samo to. Pojavlja
se vpra5anje razprave, saj n.ismo
vsi, lki. bi sicer rad.i nekaj povedali, tudi govornilci. Pred tako
stevilni-mi poslusalci se marsikdo
zmede; zato je veliko takih, ki so
raje trho, ceprav z marsicem ne
sogla.Sajo.
Tud.i na letosnji sind±kaln:i.
konferenci osmo imeli teiave z
razpravo. Delovni predsednik je
bil v resni zadregi, -ker se 'k -razpravi ni priglasil nihce. Nekaj
razpravoljalcev se je potem po
mucnem nagovaorjanju vendarle
oglasilo.
Vlado Obreza, glavni delavec
iz II. strojne, je v svoji razpravi
opozoril na nekatera vprasanja,
s katerimi so sogl:asal!i tudi ostali.
prisotni delavci, saj so mu z
aplavzom pritrjevali. TovariS
Obreza je opozoril na staliSce,
ki ga imajo delavci o zastarelosti
oprerne m delovnih sredstev,
pa tudi o 'prercizlcih osebnih dohodkih nekarterih delavcev na pomoznih delovnih opravilih. Menil
je, da je .sicer prav, ko smo pred
leti gradili d.ruge objekte, da pa
pri tern ne bi smel:i pozabljati ;na
posodabljanje dotedanjih zmogljivosti.
Nekateri razpravljalci so nacenjali vprasanja inovaclj; pritem so ugotavljali, da delavci
rriso spodbuja ni k razmisljanju
o tehnicnih izboljsavah. Menili
so, da je v kolektivu premalo
prisotna zavest o prednostih doorega gospodarjenja. v proizvodnji se pojavlja .preti.rano vel.iko
skarta, ·k ar v koncni fazi zmanjsuje obseg dela ·ter vecjo uCinkovitost in koneno vpliva na osebne dohodke. S tern ·i znicujemo
material, ki ga drago ·p laeujemo.
Predsednik sindikata je ib il v
svojem poroCilu kriticen tud.i do
izr.abe delovnega easa, do pogo-

stili krSitev delovnih obveznosti,
katerih je najveckrat kriv aJJkohol. Nekateri delavci brezobzimo
vnasajo alkoholne .pijace 'V tovar:niske prostore in se na delu
opijajo. Na raOl.ln pijaneevanja
je velilko neopravicenih izostankov.
Seveda je bilo v .razpravi .slisati tudi pohva:lne besede in pri-

znanja kolektivu, saj smo v temeljni organizaciji vendarle izpolnili plan za leto 1984 ·i n ga
celo presegli za 9,3 odstotka. Razpravoa je ugotovila, da se v samoupravni sistem vkljucuje premalo
delavcev, da bi tako dosegli vecjo potrditev samega sistema.
Na koncu je konferenca s.prejela se program letosnjega sindikata, ki obsega ka-r 15 toCik
in je dovolj ambioiozen. Uparno,
da bo delo sindikata tudi letos
v interesu vseh delavcev nasega
kolekti·va.
J. Klancar

Delegati govore
Tokrat je bil na§ sogovornlk
Janez SKRLJ - TOZD PRODAJA,
ki je Mleg precej drugih funkclj
tudi predsednik zbora uporabnlkov prl ob~lnski izobrafevalni
skupnosti.
- Kot ~Ian delegaclje SIS za
vzgojo in izobrafevanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in telesno kulturo ste gotovo seznanjenl
s poglavitni.mi vprabnji ~olstva
v na5i obCini. Bi njegov trenutni
polofaj ~nlll s plus all z minus?

Tezave v sedanjih zaostrenih
pogojih niso samo v gospodarstvu, temvec tudi v solstvu.
Tezko se je odlociti, ali bi labko sedanji polozaj ocenil s plus
ali minus, kajti so stvari, ki so
kolikor toliko v redu urejene,
precej pa je se neurejenega
in nedolocenega. Na katero
stran bi se nagnil jezicek na
tehtnici, je tezko reci. Na kak~ni
soli bi se pomaknil v eno, v drugi pa popolnoma v d.rugo stran.

prostorov smo si zastavili visoke cilje, katerih pa nismo v
celoti uresnicili. Podobno je
tud.i s programorn drugega samoprispevka. S sredstvi prvega
samoprispevka smo se obnasali
kot da smo bogati in kot da
imamo drugega ze vsega dovolj.
Sele stabilizacijski ukrepi so nas
prisilili, da tud.i rni razrniSlj amo
d.rugace. Tako so bili programi
gradenj osnovnosolskih prostorov znova postavljeni na reseto.
Obseg gradenj naj bi se skrcil,
seveda pa ne na skodo funkcionalnosti in se sprejemljive kvalitete gradnje.

-

Bolj kot s kvaliteto pedagodela se skupnost menda
ukvarja s pogoji za delo. Kaj bl
lahko rekli za na~e ~ole?
~kega

Pogoji za delo so v solstvu
vse prej kot roznati. Seveda
pa so razlieni od ~ole do 5ole.
Ubadajo se s prostorskimi tezavami, s tezavarni zaradi pomanjkanja sodobnih ucnih pripomockov in ne nazadnje tud.i z
zelo tezkimi financnimi tezavami bod.isi za osebne dohodke
bodisi z ostalimi sredstvi za
nemoteno delovanje osnovne
sole. Pri tern pa morarn poudariti, da tud.i gospodarstvo ni v nic
bolj zavid:ljivern polozaju. Zato se
mora tudi solstvo prilagoditi
-trenutnim razmeram in -solidarno z gospodarstvom prebroditi
stabiJizacijske tezave.
- telja po ustreznih sodobnlh
ucnih prostorih je bilo pri nas
vellko, pred ·leti pa tudi ve~ realnih mof:nosti za reSevanje teh
vpra~anj. Kljub stabillzaciji vendarle resujemo najbolj zgoce prlmere. Kako je trenutno?
.Ze z uvedbo prvega sarnoprispevka za izgradnjo solskih

premalo zavedamo. Vse gradivo
bolj povrsno, ker se prav v casu
razprav in odlocanja ne zavedamo posledic. .Ze takoj po sprejemu, ko dolocila zaiive v praksi, pa se veckrat pojavlja vrsta
negodovanj.
Vsekakor delegati mnogokrat
dobivajo preobsirna gradiva. Le
malokdo je sposoben dojeti zapletenost postopkov in se temeljito poglobiti v njihovo vsebino.
Med delegati nastaja tud.i
malodu5je, ker se veckrat pocutijo nemocne. Grad.ivo, ki ga
obravnavajo, je zvecine izdelano
ze v okvirih zakona a:li drugega
predpisa, zato je odloeanje zgolj
formalnost. Delegat dobi obcutek, da je vse gradivo le informacija, ne pa da bi o njem
razpravljal in se zavestno odlo·
cal.
Uresnicevanje delegatskega sistema je se tezje v krajevni
skupnosti. V delovnih organizacijab so seje delegacij v rednero delovnem casu, pa se se
veckrat
pojavlja
vprasanje
sklepcnosti. V krajevnih skupnostih pa so seje delegacij zve-

cine ob vecernih urab, na prosto soboto ali v nedeljo. Pri
tern pa je mnogokrat vzrok za
nesklepcnost tudi velika oddaljenost delegata od kraja sklica
,seje.
- Va~e splo~no mnenje o delegatskem sistemu . . . Imate kak~en pred.log za spremembe?
Prizadevnost delegatov je t akoj po izvolitvi se zadovoljiva,
kasneje pa iz razlicnih vzrokov
ta zagnanost pocasi upada. Prav
zato bomo morali na podrocju
delegatskega sistema se veliko
narediti. Menim, da srno pri
osvescanju delegatov ze precej
napravili, se vee pa bomo morali
narediti pri osvescanju tistih delavcev, ki gradiva sestavljajo.
Pripraviti bi ga rnorali tako, da
se delegati dejansko lahko odloeajo, ne pa da pri tern sestavljalci vsiljujejo svojo voljo kot
edino in najpravicnejso resitev.
Tud.i ob tern bi morali odgovornost posameznikov opredeliti
mnogo strozje in to tud.i v praksi dosledno uveljavljati.
Pripravila V. $ega

Oskrba s premogom
- Sredstev je vedno premalo.
Zaradi neustavljive inflacije se
obicajno vedno ,zaplanira.mo«.
Smo pred novim referendumom
»za ~le«?
Menim, da je nacrtovanje v
tern obdobju skoraj nemogoce.
Nihce ne more predvideti, kaj bo
cez leto dni, kaj sele za daljse obdobje. Tak~na nestabilnost
pa ne povzroca tezav samo planerjern, ternvec tud.i nejevoljo
obeanov, saj mocna inflacija poje marsikateri denar in s tem
tudi program za izgradnjo solskih prostorov. Ce hocemo izpeljati podaljsanje placevanja sarnoprispevka v teh, za zivljenjski standard ze tako slabih casih, bo potreben zares velik napor in izcrpna obrazlozitev vseh
potreb, kajti le tako se bodo
obcani pravilno odlocali.
- Zanima me vab ocena: kdo
je dober delegat?
Dober delegat ni tisti, ki hodi
na seje delegacije samo zaradi
stevila, pac pa tisti, ki prispeva
vse svoje sposobnosti k boljsemu u:rejevanju na~ih potreb, dejavno sodeluje in ne popusti
»mocnejsemu«.
- Pogosto se izgovarjamo na
premajhno »obvd~enost«. Po mojem mnenju je infonnaclj pogosto celo preve~, le casa za ~tudij
si ne vzamemo, poleg rednega delovnega ~asa pa sploh ne. Imam
prav?

Letna slndd:kalna konferenca v TOZD POHISTVO

V januarskem mrazu so bila potrebna dodatna delovna oblaC:ila

Biti delegat v katerikoli delegaciji je zelo odgovorno delo.
Po mojem mnenju se tega vsi se
delegati obicajno pregledajo

Pretekla Uirl leta, ko so cene vrtoglavo rasle, smo za~ell opu~eati
kurjenje s tekocimi gorivi in se vedno bolj zatekamo k cenejsemu
ogrevanju nasih blvalnih prostorov s trdiml gorlvi. s ta!Gnim hitrim
preusmerjanjem pa je na na~em trgu prlcelo prlmanjkovati premoga.

v casu, ko je bilo moe dobiti
kurHno olje se po u godnih cenab,
obenem pa je bilo prakticno to
edino kurilno sredstvo, smo
pozabili na vse tciave, ki ta.rejo
na§e premogovnike. Gluhi smo
ostali ob njihovih prosnjab za
sovlaganje v premogovnike in za
pristope k posojilnim pogodbam.
Sedaj vse to iivo obCutimo ob
pomanjka.nju premoga.
Letosnjo zimo so izredno nizke
temperature to pomanjikanje se
poveeale in pospeSile, saj je veJiko gospod.injstev predcasno porabHo svoje manjse koliCine rezerv.
Najveeji vzrdk za lansko pomanjkanje premoga pri nas je izredno nizka proizvodnja premogovniika ligmta v prvem pol:letju.
v tern casu so lllalkopali premog
slabSe kvalitete, lei ni usrtrezen za
Siroko potrosnjo, temvee le za
pridobivanje elektricne energije
v termoelektrarnab.
Tako so Brestu v prvem polletju dostavili ·s amo 200 ton premoga za siroko potro5njo. v drugi
polovici leta se je proizvodnja, s
tern ·pa tudi dostava, bistveno izboljsala. Kljub temu je bilo premalo casa, da bi premogOVillik iz
Velenj a lah-ko poravnal vse potlrebe po .p remogu tistim, do ka-terih
je ·i mel pogodbene obveznosti
(sklenjene ·p osoji·l ne pogodbe ikupcem, ki so dali velike vsote_ predplaCil) ter ostalim vecjim . odjerna:lcem. Poleg teh obveznosti je
irnel premogovnik lignita se republisko obveznost do avtonomne pokrajine Vojvodine zaradi

njihovih dobav zita, sladkorja in
olja.
·
Zarad.i vseh teh obveznosti, .k.i
jih je imel premogovnik lignita
iz Velenja, smo dobili v oktobru
komaj omembe vredno kolicino
premoga, v novembru pa ·s o nas
celo i.zkljuCili iz seznama dobav.
Precej tezav pri dobavi s pre.mogorn je bilo tud.i zarad.i premalo zeleznisk.ih vagonov. Zato
ru bilo rnogoee dobiti vagone vedno takrat, ko j e biia proizvodnja premoga bolj5a.
Lani je bilo naroeenih 1450 ton
premoga, do konca leta pa je
bilo dobavljenih 1220 ton. Med
letom je bilo pri nas odpovedi
za pribliino 50 ton. Preostala, se
nerazdeljena kolicina premoga pa
bo dostavljena v zacetku letosnjega Ieta.
In kako naprej z oskrbo? Na
vsa vpra~anja, kako bi si zagotovill naro~eno koliCino premoga
v letu 1985, dobivamo od na~ih
dobaviteljev negotove odgovore.
Pristop k posojilni pogodbi ni
mozen, ker ni novih pogodb, stara posojilna pogodba pa je za obdobje petih let in traja ze trlleta.
Dobavitelj se je za~l otepati
predpla~ila ze v preteklem letu,
saj mora zanj placevati obresti.
Delitev premoga za letos ~e ni
dokon~no sklenjena, vendar bo
prav gotovo v velikl meri odvisna
od proizvodnje. Ce nam dobavitelji ne bodo mogli zagotoviti
vseb potreb po premogu, homo
prlsiljenl dostavljati na dom le
omejene koli~ine premoga.
B. Jeric
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Spet bo veselo ali PUST '85
»Cjerkn'ca je lejpu mejstu, lejps'ga na sve'jt nej ... Da, to je
himna nas vseh! Zapoj, razvedri se, pridrufi se nam! Do
»praznika norcev« ni vee dalec!
Najbolj vneti so ze na svojih
»delovnih mestih«. Polni zanosa
in dobre volje. Privrienost
drustvu in medsebojno tovariStvo so -pot do uspeha.
Mizarji in arhitekti pripravljajo Butalsko vas. Upam, da ne
ho premajhna! Sivilje zelijo videti cerkniski pihalni orkester
v novih srckanih ohlekcah. Ver-

jemite, res bodo srckani ti nasi
muzikanti! Krojaci skrbijo za
garderoho, novi prapor drustva
ho tudi njihova delo. Cerkniski
fantje razlicnih poklicev »gradijo« 15 metrov dolgega in skoraj
5 metrov visokega zmaja. Da,
prava zverina ho ta zmaj. Hu·
domusnezi pravijo, da je zmaj
simhol tasc. Oprostite, pa brez
zamere! Se marsikaj ho novega,
vendar vsega res ne smem napisati. Sarno se to: veliko ho za
oci v tern karnevalu, pa tudi
za usesa homo poskrheli.

Da Pustno drustvo sploh lahko
pripravi in organizira ta pustni
cirkus, je poleg dohre volje
clanov potrehna tudi dobra financna injekcija. Zato je poskrbel organizacijski odhor pustnih
prireditev PUST '85 s pomocjo
delovnih organizacij v ohcini
Cerknica in izven nje. Vsem najlepsa hvala!
Vrsto let so si clani drustva
dokazovali in tudi dokazali, da
karneval v Cerknici ni samo
norenje posameznikov, temvec
je to lahko tudi velik::t turistic-

na prireditev. Taksnih prireditev
si vendar zelimo, ali ne? Kva·
liteto lanske prireditve so drustvu priznala tudi nekatera drus. tva izven ohCinskih meja. Posledica tega je, da homo letos
gostili stevilno etnografsko skupine SKOROMATI iz Podgrada
na Primorskem. Gostovali hodo
tudi Ljubljancani, Vrhnicani,
Postojncani.
V 5. clenu statuta Pustnega
drustva, ki smo ga sprejeli na
obcnem zboru 10. januarja letos
in taka postali registrirano drustvo, pise, da Pustno drustvo
Cerknica sodeluje z drugimi
drustvi v ohcini in izven nje.
Z gostovanjem teh skupin to
svojo ohvezo clani drustva tudi
dokazujemo!
Nadrobnejsi program pustnih
prireditev ho ohjavljen na vseh
plakatih, pa tudi v drugih sredstvih ohvescanja.

Naj zapiSem samo to, da se
Ietosnje pustne prireditve pricnejo ze v petek, 15.. fehruarja z
BUTALSKO SKUPSCINO, ki jo
prireja dramska sekcija kulturnega drustva. Osrednji karneval
bo v nedeljo, 17. fehruarja ob
13. uri. Pogreh Pusta pa bo v
sredo popoldan. Tradicija osta·
ja!
Tiskovna konferenca za predstavnike delqvnih organizacij,
turisticne agencije, druzbenopoliticne organizacije in novinarje
bo 7. fehruarja oh 10. uri v
blagovnici M-Nanos.
Kje bo predprodaja vstqpnic,
ho objavljeno pravocasno (cena
150 din na dan karnevala, cena
vstopnic na mitnicah 200 din).
Pricakujemo vas! Karneval je
namenjen vsem nam!
S. Turk

PROGRAM LETOSNJIH PUSTNIH
PRIREDITEV
Petek, 15. februarja ob 20. uri
-

seja butalske skupsCine v •resta<Vraciji Nanos nad blagovnico

zahava v maskah v restavraciji Nanos nad hlagovnico

Nedelja,
SEMINAR ZA DELOVODJE

Seminar za delovodje oziroma
skupinovodje smo na Brestu pripravili v organizaciji delavske
univerze Cene Stupar iz Ljuhljane. Seminar je v dveh skupinah,
taka da se ga lahko vsak delovodja udelefi v svojem prostem casu.
Zacel se je takoj po novem letu
in bo trajal do konca februarja.
Seminar ohsega 40 pedagoskih
ur z nasJednjimi temami:
- odnosi med ljudmi,
- motivacija za delo,
- uvajanje delavca na delo,

- informatika in vodenje sestankov,
- org~nizi-ranost dela v delovni in temeljni organizaciji,
· - samoupravljanje v delovni
in temeljni organizaciji,
- sodohno vzdrlevanje strojev,
- racionalna uporaba energije
in materia:la.
Oh zakljucku vsake teme predavatelji preverijo pridohl]ena
znanja s kratkimi vprasalniki.
Semin~ je namenjen predvsem
mladim delovodjem, kite tematike v svojem izobra2evanju niso

Novl podlistek - daljU in izvirni zapis o osebnosti Rudolfa
Malstra - je posebej za na~e glasilo pripravll Roman Gorjan.
Rodil se je 2. avgusta 1920. leta v Ljubljani, 1953. leta pa je kot
ucitelj prl~el slufbovat na Unec. VZlvel se je med Notranjce, vzljubil te lepe kraje in se v njih ustalil. Sedaj je upokojen in Zlvl na
Rakeku, kjer je dejaven v krajevnl samoupravi, pa tudi sicer mu ni
dolgcas ob njegovlh »konjickih«, knjigah in raziskovalni dejavnosti.
Zanimanje za Rudolfa Maistra se mu je vzbudlio, ko so ga domacini opzorili na njegovo hi~o na Uncu, kjer je pesnik - general
preflvel zadnja leta svojega iivljenja. Gorjan je bil tudi predsednik
organizacijskega odbora za odkritje spominske plo~ce Maistru na
Uncu 1969. leta, in vseskozi med organizatorji sr ecanj borcev za severno mejo (eno izmed njih je bilo tudi v Cerknici). V teh letih
je tesno sodeloval z znanim zgodovinarjem Lojzetom Udetom,
kar je njegovo zanimanje za generala Mastra ~e dopolnjevalo in
poglabljalo.
V nekaj nadaljevanjlh bomo poNavajenl smo mlslitl, da so pokllc·
nl vojakl bolj trdih znacajev in brez skusali vsaj nekoliko spoznati tega
sentimentalnosti, da pa bi generali velikega moZ8 iz razlicnlh, zlasti
celo pesnlkovali in se spogledovall manj znanih vidikov.
z liriko, se nam zdl povsem nemo·
goce. Toda Rudolf Maister, s pesni· PRVA SVETOVNA VOJNA
skim lmenom Vojanov, je bil prav IN GENERAL MAISTER
tak general. Ko je bilo to potrebno,
Ob novem 1914. letu so si ljudje
je bil odlocen In trd, ceprav je bil
v svoji notranjosti mehak In custven kot vselej ob takem casu zazeleli
clovek - dobricina. Takega so SPO• sreco in mir. Vendar tedaj najbri
znali mnogi, zlasti pesniki moderne nihce nl verjel, da se bo leto 1914
In prav takega se spcuninjajo njego- srecno izteklo. Nad Evropo so se
vl . borcl - prostovoljci za severno namrec kopicili temni, tezki oblaki,
· ki niso obetall prav nic dobrega . ..
mejo lz let 1918 In 1919.

poslusali, pa tudi starejsim. Letem pomeni seminar poleg novosti s teh podrocij tudi ohnovitev
ze skoraj pozabljenih znanj iz
delovodskih sol.
Prva predavanja so pokazala,
da j e seminar zelo aktualen in
zanimiv, 0 cemer prica kar 83odstotna udelezha od 77 vahljenih delovodij in zelo zivo sodelovanje udelezen:cev na seminarju
samem.
Podoben sem:i!Ilar nameravamo
pripraviti tudi za vodilne delavce.
F. Tursic
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Sobota, 16. februarja ob 20. uri
-
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13. uri

pustni karneval in postojnski zmaj med Butalci
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Torek, 19. februarja
- kameval najmlajsih
- ob 15. uri gosrovanje postojnskega zma}a v Postojni
- oh 24. uri vlecenje ploha in »1:ajfenca non stop«
- zabave v maskah
Sreda, 20. februarja ob 15. uri
- pogreh Pus·t a

Grozil Je spopad dveh taborov vele·
Na Dunaju so polltiki in generall
sil. V prvem - taboru centralnih sil vsekakor hoteli vojno, ceprav je bil
-so bile Nemcija, Avstro-Ogrska in stari, osiveli cesar Franc Jozef proti
ltalija, v drugem - v taboru antan· njej. Hoteli so na hitro pomendrati
te - pa so bile zbrane Anglija, malo Srbijo in ob te!Jl menili, da bo
Francija in Rusija, ki so lahko racu· to le majhna praska z dobrim pie·
nale se na zaveznistvo z Zdruzenimi nom: Srbija bo pokorjena, pot protl
drzavami Amerike.
Bosporju in Dardanelam, pozneje pa
Drzave antante so ze tedaj imele se naprej proti bogatemu vzhodu,
prostrana ozemlja po vsem svetu, odprta.
Rusija pa Sibirijo; tako so imele veSrbija ni hotela vojne; toda mladi,
like zaloge surovin in poceni delov·
no silo, za svoje izdelke pa veliko zlasti studentje, so bili mocno boje·
trzisce. Drzave centralnih sil tega viti in s~ niso hotell pomiriti z misli·
niso imele in so se cutile odrinjene. jo, da je Bosna se v zasovra.Zeni
Na vsak nacin so hotele priti do te· Avstro-Ogrski. Zahtevali so osvobo·
ga in potesiti svoje ne majhne ape- ditev vseh Srbov.
tile.
Tako je 1914. leta rastla napetost
Ne smemo pa pozabiti se na to, po vsej Evropi. Sod smodnika je bil
da je bila Avstro-Ogrska jeca neka· pripravljen, eakal je le na usodno
terih slovanskih narodov (tehov, vzigalico.
Slovencev, Hrvatov in delno Srbov).
Prisla je prva pclletna nedelja Ti narodi niso bill zadovoljni s svojim polozajem;_ prebujala se jim je 28. junija 1914, srbski Vidov dan narodna zavest ter so zahtevali od· spomin na nesrecno bitko Srbov
cepitev in osamosvojitev. Poleg te· s Turki na Kosovem polju leta 1389.
ga so se v pravkar koncani balkan- V Sarajevu so pocili streli in usmrski vojni Srbi, trnogorci in Make· tili avstrijskega prestolonaslednika
donci osvobodili Turkov. Teznje po Franca Ferdinanda in njegovo z~no
skupni drzavi vseh juznih Slovanov Zofijo. Pistola v rokah srbskega za.
so se tako se povecale. To pa seve· nesenjaka - dijaka Gavrila Principe
da ni slo v racun ne Dunaju ne Ber· se je sprozila. Mesec dni kasneje je
Avstro·Ogrska mall Srbijl napovedala
linu.
vojno.
Glavni cilj avstrijskega imperializ·
lz na videz majhnega ogenjcka se
rna in vsenemske napadalnosti je
bila Srbija. :te 18. oktobra 1913 je je po vsej Evropi hitro razplamtel
nemski cesar Viljem II. dejitl nacel- vellk kres. Vojna je zajela ne le vso
niku avstro-ogrskega generalstaba Evropo, ampak se druge dele sveta.
Konradu von Hetzendorfu: »Predrz- Mobillzaclja je zahtevala milijone
nost Srbije presega ze vse meje! fantov, moz, ocetov. Evropo so raz·
Jaz In Nemcija pojdemo z vami, dru· rill stevilni strelski jarki. Vojakl na·
ge velesile niso pripravljene in ne ._ sprotnih taborov, ki osebno drug
bodo storile nic proti nam. Vi mora- drugemu niso imeli nicesar ocitati,
so se zaceli pobijati med seboj te bitl v nekaj dneh v Beogradu.«
Naj omenimo se izjavo nemskega ne za svobodo, ne za koristl domo·
kanclerja Bethmanna Hohlwega, ki jo vine ali v korist preprostih delovnlh
je dal na nekem javnem shodu spo- ljudi, ampak za umazane imperiali·
mladi 1914. leta. Dejal je, da je voj- sticne cilje svojih vlad, za cesarje,
na med germanstvom in slovan· politike, generalstabe. Stevilo zrtev
na frontah, pa tudi v zaledju, je
stvom neizogibna.

strmo narascalo. Druzine so ostale
brez ocetov, matere brez sinov.
Vojna se je vlekla v nedogled.
Drzave antante so z barantanjem
v skodo nasih ozemelj (Trsta, Gorice,
Istre, dalmatinskih otokov) leta 1915
dosegle, da je ltalija prestopila na
njihovo stran in napovedala vojno
Avstro-Ogrski.
Avstrijska vojska je imela v svojih
regimentih in polkih tudi mnogo
Slovanov Slovencev, Hrvatov,
Srbov in tehov. Posiljala jih je na
najbolj izpostavljena mesta, v prve
frontne crte - v Galicijo, na sosko
fronto, Doberdob. Slovanov pac nl
bilo skoda ...
Pesnik Maister·Vojanov je tedaj
napisal pesem Nazaj pa jih nl.
Jemal jih je dan in jemala jih noc,
a vrlskall vsi so veseli
in z naglji po prsih, z zelenjem
v rokah.
Bog ve, kam od nas so odpeli.
In nihce nl vprasal, s kod fantje
gredo,
kdo v strahu za njimi zdaj place
in nihce ni vprasal, ce vrnejo kdaj
pod ljube se strehe domace.
In nihce ni vprasal, kdo kriz zasadl
tam zunaj v predaljno gomilo,
ce fantom tern nasim veseiQ srce
bi v gromki samoti odbilo.
Jemal jih je dan in jemala jih noc
- pojoce, vse v pisanem cvetju nazaj pa jih ni, od nikoder jih ni,
ne tlhih, ne v fantovskem petju.
Ves cas vojne je med narodl Av·
stro-Ogrske vrelo. Mnogi nasi ljudje,
zlasti napredni delavci in izobra.Zen·
ci so se zaradi »veleizdaje« znasli
za debelimi zidovi ljubljanskega
gradu in v drugih zaporih. Med nji·
mi je bil tudi veliki slovenski umet·
nik Ivan Cankar, v Gradec pa je pred
vojasko sodisce moral Rudolf Mal·
ster.
(Se bo nadaljevalo)
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0 LANSKEM DELU RIBISK.E
DRU.:liNE CERKNICA

Gobaorsko drustvo Cerknica je
20. decembra organiziralo :ie drugo razstavo gob v nasem malem
mestu. Tokrat so razstavili 22 ·r azli~nih rlrevesnih gob v 70 primerk.ih. V avli osnovne sole so gobe
• klasifidrali znani slovenski goI barski strokovnjaki. Na tej prvi
tovrstni razstavi v Sloveniji je
bilo tudi predavanje z diapozitivi
o uzitnih gobah. P.redavanje je
poslusalo 25 clanov gobarske druiine in precej drugih krajanov.
Goba·r ska druiina, ki deluje
dve leti, steje ze 118 clanov iz
razlicnih kTajev obcine. V februarju bodo imeli svoj obCm.i zbor,
na katerem se bodo med drugim
dogovorili o letosnji gobarski de1 javnosti in ·organiziranju gobarskih razstav.
Predsednik gobarske druzine
Joze Arko, na katerem sloni veCina drustvene dejavnosti, pa je
potozil, da ne more razumeti neresnosti nekaterih krajanov. Za
kaj gre?
Drevesne gobe z zadnje razstave so zeleli pokazati tudi lcrajanom izven Cerknice. Zal je na
koncu razstave ostalo de se dvanajst primerkov od sedemdesetih. Baje so najlepse primerke
odnesli mladoletni zbiralci. Mar
so neufitne gobe 111osi.li domov?
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KakorJ<oli ze, predsednik s clani
bo moral znova zbirati gobe za
prihodnjo razstavo.

*

Od konca preteklega deta je
nase malo mesto bogatejse za novo servisno delavnico za popraviJa ·r adia in precizno mehaniko. V
prizidku stavbe Tabor st. 42, kjer
delavnica obratuje, se je na vhodnih V•ratih dalj Casa »SVetilO« Opozor.ilo, da je nezaposlenim vstop
prepovedan. Cudno, ali ne?
.
Pori vseh uradnih in neuradnih
servisih pa -krajani nasega malega mesta Je pogresajo cistilnico,
uradno avtomehaniooo delavnico
in morda se kaksen podoben serv.is, saj so <Jdvisni od storitev v
Postojni, Logatcu ali v oddaljeni
Ljubljani. Mor.da bi kazalo objaviti ustrezni obcinski razpis, saj
se nase malo mesto nenehno siri
in veca.

mladinke: KOCEV AR Mar tina
177 krogov

xlaj

mladinci: ZIDAR Martin 169 krogov

!,

clanice: SVET Marija krogov

159

clani: VENGUST Bozidar 183 krogov.

drustvo nasega malega mesta
obcni zbor. Med drugitn so se dogovorili, da kljub financnim in
drugim oviram aet<Jsnji pustni
karneval bo. Ustrezna reklama je
ze v prostoru pred uradom UNIS
TURISTA. V prihodnje bo drustvu predsedoval Sergej Turk.

Pricelo se je tudi najbolj mno:iicno tekmovanje z zracno pusko, tekmovanj e za »ZLATO PUSCICO«. To tekmovanje je enotno za moske in zenske vseh kategorij. Zacne se z druZinskimi,
obcinskimi in regijskimi tekrnovanji ter konca s finalom na republiskem tekmovanju. V tekmovanje viSje ravni se uvrste le
tisti, ki dosezejo doloceno normo.
Na nasem druzinskem tekmorvanju 1e nastopilo 86 tekmovmcev in tekmovalk, od katerih se
jih je 24 uvrst ilo na obcinsko
tekmovanj e.
Rezultati:
moski:
1. KEBE Joze - 180 krogov
-clan
2. KEBE Gorazd - 176 krokov
- mladinec
3. SKRLJ Janez - 176 krogov
- clan
zenske:
1. KEBE J asna - 169 .krogov
- pionirka
2. ISTENIC Sasa - 168 krogov - pionirka
3. OTONICAR Ines- 166 krogov - pionirka
F. Mahne

Novosti v knjiznici
•J
ldi

VUGA, S.: Erazem Predjamsld.
Trilogija o znamenitem klativitezu, pl'ijatelju Matija KO!rVina branilcu pred Turk:i. Je opis d.obe, ·k o se zacenjata wton plems~a ter
razvoj mescanstva in zmmosti.

8

LIPOVEC, M.: Slovenci pod jelsevo brezo.
Pisart:elj v s~ojevrst:nih crticah osvetljuje najpomembnejsa poglavja
na5e_ ~godovme _od za~etikov do danes. Delo se nagiba k satiri, <ironicnos!~ m ro:zclenJeyanJ~ oseb, se posebno takrat, •ko opisuje rpojave in
znactlnosti sedanJega casa.
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WELCH, J.: Zima v krvi.
Avtor romana je Indijanec kakor tudi glavni junak v •k njigi. Opisuje
prilagaja.nje moderni civilizaciji in ustalitvi na stalnem bivaliseu.

IaI·

lo)

V susnem obdobju se je lani
v Sitarici in pri Golobinki pojavilo kar osem manjsih in vecjih
po:iiralnikov, ki so mocno ogrozali dotok vode v ribji rezervat
- v jez za Resetom. La:ije zasipe
porualnikov so ruani opravili
roeno, tezja dela pa so opravi.li
strojno in placali za to 27.402,50
dinaorjev.

VERNE, J.: Gr ad v Karpatih. Zeleni zarek.
Za l?ral~e, ki radi posegajo po romanih s podrocja znanstvene fanta~tike m pust<Jlovskega zanra, sta to dva nova na-slova. Prvo op.isuje
dezelo ob robu Evrope, dogajanje drugega romana pa je v Angliji.
GRABEUSEK, K.: Kako smo partizanl stanovall.
·
Pisatelj je v vee zgodbah opisal partizansko :iivljenje. Slroraj vse so
hudomusne in bodo po njtih gotovo Tadi posegali zlasti mladi bralci.

Z1mski rekreativec

Zimske
sportne
.
tgre
Bresta

*

»ZLATA PUSCICA« ZA DRU.:liNO KEBE

Po zelo uspesni lanski sezoni
se je brez premora zacela nova.
Letos pricakujemo najboljse rezultate od pionirk, pionirjev in
clanov, saj so ti ze na prvih
tekrnovanjih dosegli dobre rezultate. Vsekakor pa bodo rezultati odvisni od treningov in
financnih sredstev, katerih najvecji del gre za materialne stroske.
. V januarju je bilo :ie dru:iinsko tekmovanje s serijsko zracno pusko za vse kategorije. Novi druiinski prvaki so postali:
pionirke: KEBE J asna - 171
krogov
pionirji: KLANCAR Tomaz 162 krogov
mladinci: ZIDAR Martin - 169
krogov

zvrstl.

13. januarja je imelo pustno

Strelske novtce
SEZONA TEKMOVANJ
Z ZRACNIM OROUEM
SE JE PRICELA

RibiSka druzillla Cerknica je
s svojimi 92 C.lani Iansko sezono
zakljucila dokaj delavno. V tern
casu so njeni clani na :razlicnih
akcijah opravili 1550 delovnih
1.1!;. izmed_ nj_ih samo za :resevanje
~bJega ZlVlJa med presihanjem
Jezera 577 ur. S presihajocih obmocij j ezera so resi.li in oillozili
v vode 42.410 scuk, predvsem
mla~c, in precej drugih dbjih

Ob obilici dela in neugodnih
vremenskih razmerah je bil
sportni od.}ov v pretekli sezoni
dokaj slab. To lahko sklepamo
(uradno) iz statisticnih podatkov
o letnih ribolovnicah. Iz njih je
videti, da so Clani-ribiCi odlovili
le 34 scuk, 35 klenov, 118 postrvi
in precej rdecepeilk, ki so kljub
vecletnim kriticnim ocenam postale sportne ribe, ki jih z vese,l jem love tudi tuji ribici-turisti.
Po uradnih podatkih po sportnero odlovu kapitalnih scuk, velikih nad 90 em, prednjacijo naslednji clani ribiSke dru:iine: ze
pokojni Franc Braniselj, Ludvik
Leskovec, k i se lahko pohvali se
z odlovom t rinajstkilogramskega
krapa, in dr. Matej Mis, ki je sicer se mlad clan ribiske druiillle,
po sposobnosti ·l ova pa prekasa
marsikaterega sta-rejsega clana,
saj uspesno sodeluje na ribolovih
in tekmovanjih tudi v drugih vodah po Sloveniji.
S. Bogovcic

(lz

stevilke 88- 31. januar 1975)

DELA TEtEJO PO NAtRTIH. Prva stro}na oprema za tovarno ivernlh plosc
ze prihaja
. Na podrol:ju gradbenih d~l so trenutno vsi ukrepi usmerjeni v to, da hale
c1mprej zaprejo ter lzdelaJO potrebne temelje za stroje. . Po programu bi
morali z montazo opreme priceti v prvem kvartalu leta 1975. Vsekakor bo
dela na pretek.
. Poleg cistlh gradbenih del se vkljucujemo v nove objekte tudi z vzporedmmi deli, kot so instalacije in montaza domace in uvozene opreme. Skratka,
celotna na~ozba prehaja postopoma v finis, katerega rezultat naj bi bile
konec letosnjega leta izdelane prve !verne plosce.
»HISNI STILcc
Prva uporaba novega zascitnega znaka je bila na dopisih, racunih narocilnicah, skratka, na vseh tiskovinah v prometu navzven, pa tudl v' podjetju
samem. lzdelane so bile nove posetnice, znacke, propagandne table, novi
znak je bil uvede~ v propagandne filme, oglase v casopisih, telope, skratka,
povs_od, kjer je bll kakorkoli predstavljen Brest. Upam sl trdlti, da je nas
zasC!tnl znak ze tako znan v Sloveniji, da napis Brest ob znaku ne bi bil vee
potrebenl Za ostali del dtiave to velja morda le za vel:ja mesta (Beograd
Zagreb itd.).
'
ls.tocasn~ z uvajanjem zascitnega znaka smo uvajali tudi pojem »Brest
poh1stvo«, zal pa se program! prehitro spreminjajo In ostajamo tako na pol
pot!.
PODJETJE VARNOST BO SE NAPREJ VAROVALO NASE PREMO~ENJE
Ceno svojih uslug povecuje podjetje Varnost za vee kot 30 odstotkov.
Zaradi tako velikega povecanja cen uslug smo analizirali vse stroske ki se
pojavljajo z varovanjem premozenja in pretehtali moznost, da prevz~memo
to sluzbo ~ami, ce .bl ~ i lo ce~eje. Analiza je pokazala, da v stroskih ni posebnlh razllk. Zato Je b1l dosezen sporazum s predstavniki podjetja Varnost
naj predlagamo pristojnim organom TOZD Bresta, da priznamo podjetj~
Varnost povecanje cen uslug s prvim aprilom.
NASA

DRU~ BENA

PREHRANA
. ~ pr~~rani ozlroma o toplem o~r~ku je na nasa zeljo tokrat spregovorilo
tud1 nas1h devet delavcev 1z Sped1c1Je na Rakeku. Kaj so rekli? w2e vsa leta
nazaj smo po kilometrlh in drugih dogajanjlh nekako oddaljeni od nasega
matlcnega podjetja Brest.. .. Vi v Cerknici imate lepo in solidno restavracijo, zadnje leto tudi zelo okusne in obilne tople obroke, ki so tudl. poceni.
Pa poglejte nasi Nase delo je pac tako, da ga moramo opravljati ob vsakem
vremenu. 2e vee let imamo skromno barako, v kateri si posusimo premocene dezne plasce. Vcasih tudi kaj prigriznemo all se pogrejemo.
Sedaj, ko ste nam obnovili barako, da l:lovek z veseljem stopi vanjo, si
zelimo, da nam organizirate se dostavo toplega obroka iz Cerknice. Sedaj
se hranimo v restavraciji Pri lovcu. S hrano nikakor nismo zadovoljni'. in
veste, zakaj? Zato, ker za nas vedno zmanjka kaj boljsega. Vampov in podobne hrane pa smo se ze navelicali.«
NASE MALO MESTO
Nas sodelavec v tej rubriki ima kat popolnoma zasebni analitik se to zilico, da vsaklh pet mesecev v delikatesi nasega malaga mesta izprosi jedilni
list za svojo zbirko. Pa poglejmo, koliko je moral lacni gost za posamezne
dobrote te ustanove placatl 20. januarja !ani in lsti dan letos.
Kranjska klobasa z gorcico
!ani 10 din,
letos 16 din
Dunajski zrezek
!ani 22 din,
letos 25 din
Pariski zrezek
!ani 22 din,
letos 28 din
Ljubljanski zrezek
lanl 23 din,
letos 30 din
letos 25 din
Naravnl zrezek
!ani 20 din,
V podrobnejso analizo se nas analitik ni spuscal.
LETOS - BLOSKJ TEKI
Na eni lzmed sej lzvrsnega odbora temeljne telesno kulturne skupnosti
smo razpravljali o mnozi~ni~ akcijah na Slovenskem in lzoblikovali predlog,
da se v to dejavnost vkiJUCimo z organizacljo vel:je sportne manifestacije,
ki naj bl popularlzirala mnozicnost. ldealni smucarski tereni na Bloskl planotl z edlnstveno zgodovinsko vsebino nam omogocajo, da z majhnimi
sredstvi organizlramo bloske smucarske teke. S tako akcljo se prldruzujemo prlzadevanjem turlsticnih dejavnikov, da bi Bloke ozivlli z vidika turisticnega gospodarstva.

19. januarja je bilo na Loskem
pri Ce!lknici prvenstvo Bresta
v veleslalomu in tekih na smuceh.
Tekmovanje je pripravil SK
Cerknica, na njem pa Je nastopilo
petdeset tekmovalcev in tekmovalk. Med veleslalomskimi vra tci
je vijugalo trideset tekmovalcev
.in le ena tekmovalka, na tekaski
pr<;~gi pa se je pomerilo sedemnaJSt tekmovalcev in le dve tekmovalki.
.V posam~ kategorijah je
blla razvrstitev nasledinja:
VELESLALOM
mo5ki do 30 let:
1. Stanko Rot, 2. Joze Brus, 3.
Anton Vesel itd.;
mosld od 30 do 40 let:
1. Janez MiSic, 2. Ivan Zabukovec, 3. Joze Funda itd.;
m.oski nad 40 let:
1. Franc Zagar, 2. Viktor Rupar;
zenske do 30 let:
1. Vida Zabukovec;
ienske nad 30 let:
ni bilo nastopajocih.
TEKI
moski do 30 let:
1. Milan Gornik, 2. Ludvik Palcic, 3. Zoran Zagar itd.;
moskl od 30 do 40 let:
1. Rajko Krasevec, 2. Stanko
Mihelcic, 3. Bojan Tomsic;
moski nad 40 let:
1. Tone Kandare, 2. Joze Kodela, 3. Joze Kebe .itd.;
zenske do 30 let:
1. Majda Zakrajsek;
zenske nad 30 let:
1. Jadranka Jane5.
Trije prvouvrseeni v vsa:k.i kategoriji so dobiJi medalje cetrto
in p etouvrseeni pa diplom~.
Ob rob tekmovanja je potrebno dodati, da je zaslcrbljujoea
predvsem skroiDllla udele:iba tekmovalk. Zaradi muhaste zime in
malo momosti za priprave se
najbrl marsikdo se ni hotel pomeriti na tekmovaliscu.
. V prihodnje bo potrebno organizaciji zimskib sportnih iger
Bresta posvetiti vee pozornosti,
popestriti t ekmovanje in pri_tegniti vecje stevilo nastopajocih.
Izbrana ekipa smucarj ev nas bo
zastopala na 10. zimskib igrah
SOZD Slovenijales, ki bodo Jetos
23. februarja na Sviscakih. Zelimo jim cimvec uspehovl
L. Palcic

BRESTOV OBZORNIK ~TEVI
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Deli jubilej
na Blokah
BLOSKI TEKI 2E DESETIC
Ko bo ta ~tevUka Obzornika med bralcl, bodo jubUejnl deseti
teki morda Ze za naml. Vsaj · po nat!rtu; v resnici se nikoll ne
ve. Zgodilo se je ze, da ga je ena sama noc pobrala skoraj pol metra
- snega namret!. Zdajle, ko tole pgem, je zunaj + 6 stoplnj Celzija,
pred dobrlm tednom pa je bilo ~e -34 stoplnj. V nekaj dneh torej
za cellh 40 stopinj razllke. T~ne so pac Bloke in v t~nih razmerah
smo pripravljall vseh dosedanjih devet tekov in bomo tudi desete.
Racunamo torej, da deseti Blo~ki teki bodo in da bodo celo v prvem
predvidenem terminu, 1:1. januarja 1985.
V ~em so posebnosti letosnje ra, ob njih pa se v pripravo in
prireditve? Najpomembnejse je izvedbo vkljucuje se cela vrsta
gotovo to, da so letosnji teki de- sodelavcev z racunalniskim censeti in da jih zdaj res ze lahko trom vred.
imenujemo tradic10nalni.
Pokrovitelj letosnjih, desetih
Bloskih tekov je Izolirka LjubZa~eli smo leta 1975. Letosnja
prireditev bi morala biti enajsta, ljana s svojo temeljno organizavendar je zaradi ~udnih zim v cijo Novolit v Novi vas.i. Posebej
tern desetletju ena odpadla (1982). nas veseli, da je ta najstarejsi
Hkrati je treba povedati, da je bloski delovni kolektiv toliko odbil prvi tek »Zelen«, da torej ze rastel in se okrepil, da je letos
skupaj z delovno organizacijo
za~etek vsaj za vrueverne ni obetal nic dobrega. Res smo kadrovsko in materialno povsem
imeli vsa leta s snegom temve sposoben sprejeti se zahtevnejse
ali vsaj skrbi; le dve prireditvi nalo~e pokrov1teljstva kot so jih
sta stekli v idealnih sneznih vre- spreJemali dosedanji.
menskih razmerah.
V gospodarskih razmerah, ki
Kljub taksnemu zacetku in vre- jih poznamo, pokroviteljstvo nad
menskim te2avam je ugled pri·
taksno prireditvijo ni niti lahka
reditve rastel, iz leta v leto je niti ne vern ka:ko hvalema nalonara5~ala udelezba, od prireditve
ga. Moramo priznati, da jo je Izodo prireditve sta rasli tudi kvali- lirka sprejela in speljala z vso
teta in organiziranost, s tern pa resnostjo in dostojanstvom. Orgatudi priljubljenost Bloskih tekov. nizacijskemu odboru Bloslcih teAktivno, torej na eni izmed kov je bilo tako lafe pripraviti
treh tekaskih prog, je doslej so- jubileju primerno slovesno priredel.>Valo 14.700 smucarjev. Lahko ditev in izpolniti vse obveznosti
recemo, da je vsak prebivalec do smuearjev, posebno do tistih,
nase obCine :pridobil v teh letih ki so nam ostali zvesti v lepem in
po enega pnjatelja, kar ni od grdem, v dobrem in slabem od
muh, ce pomislimo, da se se da- 1975. do 1985. leta.
nes, se bolj pa smo se pred leti
Kot so bile starosvetne bloske
pritozevali, da nas nihce ne pozna, da smo siva lisa na sloven- smuCi od pamtiveka sem sestaviskem zemljevidu. Teki so po- na vsakdanjega iivljenja, kateremembno pripomogli k temu, da ga prazni~ del je bila tudi
danes Slovenci Notranjske ne po- kultura, taka smo vseskozi poznajo ve~ samo po :Krpanu, Cerk- -skusali v organizacijskem odboru
nice ne vee samo po jezeru in ohranjati to prireditev na priBlok ne vee samo po oroZnih merni kulturni ravni. Prek biltena in manjsih etnografskih razvajah.
stav smo predvsem mladim SloV tern brez la.Zne skromnosti vencem predstavili gotovo prenajlafe najdemo utemeljitev za malo poznani del slovenske matenajvi§je obcinsko priznanje, ki ga rialne kulture, na kateri naj tudi
je skupscina obcine Cerknica ob temelji del nase narodne zavesH
obcinskem prazniku 19. oktobra in ponosa.
lani podeWa tudi organizacijskeLetos smo prireditev obogatili
mu odboru Bloskih tekov. Prireditelji smo tega priznanja veseli, z novimi oblikami kultu:me de·
hkrati pa se zavedamo, da smo javnosti. Brestov salon pohistva
ga dolini deliti z mnogimi tihimi bo v dneh prireditve in po njih
· sodelavci in z vsemi delovnimi gostil slikarja Maria L. Vilharja,
organizacijami, ki so prirec;litev ki s to razstavo praznuje 40 let
ves cas podpirale financno ali svojega ustvarjalnega dela kot
kakorkoli ze. Dejstvo je, da bi oblikovalec in trideset let kot kib rez njih se tako zagreti organi- par in slikar. Umetnik je s svozatorji tekov ne mogli prirejati jimi deli obsel malone ves svet
- vsaj v taksni obliki ne kot jih in je s podobami notranjskega
poznamo doslej.
povdinskega in podzemeljskega
pa tudi z Zivo m pisano
Do letosnjega leta so se kot krasa,
besedo, odkrival lepopokrovitelj zvrstile vse nase vecje novinarsko
delovne organizacije: Kovinopla- to in resnico nase domovine.
stika dvakrat, Brest, Gradisce,
Tega slikarja, nemirnega garaGozdno gospodarstvo in Postojn- ea in cloveka s siroko razumevaska jama, sodelovale pa so na joOO in obcutljivo duso smo si ze
razlicne na~ine, najvec s propa- pred desetimi leti izbral<i za svoganda, tudi druge delovne orga- jega hisnega oblikovalca. Ostal
nizacije iz nase in iz drugih ob- nam je zvest do danes. In mi njecin. Prav je omeniti tudi, da mu, kar ni bilo tezko. Uspeh tega
Brest od 1975. leta dalje pomem- sodelovanja je ociten v enotnem
ben delez prispeva tudi s tern, oblikovanju vsega gradiva, ki je
ker njegovi delavci sestavljajo spremljalo vse dosedap.je Blaske
teke - od plakata, mimo znack,
mo~an del organizacijskega odboBlo~ki

Z enega izmed pretekllh usp~ BloSkih tekov

medalj, zastav, nalepk, startnih
stevilk do biltena in drugega propaga:ndnega gradiva v raznih posredni.kih obvescanja.
Med pomembnejse kulturne dogodke ob desetih Bloskih tekih
sodi tudi predstavitev vseh doslej
posnetih smuearskih filmov, saj
je treba priznati, da se je Joze
Obreza, njihov avtor, ceprav amater, z veliko znanja in z dovolj
ubrusenim okusom loti! beleZiti
najpomembnejse 0 se doseglji-

vern starem in o modernem bloskem smuCa.nju. Ti filmi bodo,
V kolikor niSO ze danes CeZ
leta neprecenljivo izrocilo in dokument nekega ~asa in nekega
gibanja v slovenski kulturi in
sportu.
Naj koncam: letosnji Bloski
teki bodo bogati. To ne bo dirka,
ampak dostojna in pestra praznicna prireditev kot se za jubilej
tudi spodobi.
J. Praprotnik

•

Kegljaske novtce
USPEL GROMOV MEMORIAL
Ciani kegljaskega kluba Brest
so ob novem letu organizirali ze
-t radicionalni GROMOV MEMORIAL za moske dvojice. Nastopilo
je 44 dvojic iz vse Slovenije, med
njimi tudi pet iz domacega k:luba.
Zmagala je dvojica Gradisa (Juvancic-Bizjak) pred dvak,ratnima
zmagovalcema iz Maribora (Frajz.
man-Pihlar). Najboljsa Brestova
dvojica se je uvrstila na zelo dobro cetrto mesto, ostale pa so
bile povprecne.
Rezultati:
kegljev
1. Gradis (Juvancic 955,
Bizja:k 941)
1896
2. Konstruktor (Pihlar 896,
Frajzman 983)
1879
3. Gradis (Hocevar 948,
Urbane 917)
1865
4. Brest (Puntar 930,
Pre5eren 909)
1839
5. Konstruktor (P~ovnik 896,
K.irbiS 933)
1829

I

BREST USPESEN
V II. SLOVENSKI LIGI ZAHOD
Moska ekipa kegljaskega kluba
Brest je uspesno pricela z nastopi v II. slovenski ligi - zahod,
saj je v prvih treh kolih zabeleZi-

Ja tudi tri zmage, od tega dve
v gosteh. V februarju bosta na
cerkniskem kegljiSeu dve ligaski
tekmi, in sicer
2. februarja BREST: Izola in
23. februarja BREST : SCT
Ljubljana.
Rezultati:
I. kolo:
Idrija-Cerkno : Brest 4722 : 4997
(Gornik 841, ZaloZnik 844, Urbas
787, P.re5eren 838, Mulec 809, Terzic 878)
II. kolo:
Brest : Jesenice 5451: 5014 (Terzic 897, Preseren 848, Puntar 970,
Zaloznik 977, Mulec 875, Gornik
886)
III. kolo:
Donit : Brest 5013 : 5021 (Terzic
822, Preseren 797, Mulec 807, Puntar 847, ZaloZnik 855, Gornik 893)
ZADNJA NOVICA
Tudi po zadnjem januarskem
kolu kegljaski k:lub Brest v ligaskem tek.movanju se naprej vodi,
saj je v Novi Gorici premagal
istoimenski k.lub s 5027 : 5005. Posamezniki so dosegli naslecinje
rezultate: Terzic 802, Veliscek
827, Puntar 828, Preseren 851, Zaloznik 869, Gornik 850.

t.

PARANOJA - OGORELEC
LALA - LI - NOVO LETO
SANA - STAVA - PASTORKA
- OKARINA- SKALPEL- MK
- PACANJE- DM- IASI CARGO - ASA - OLE - ER CD - VANDA - PS - ORA ZDA - KE - KLOAKA - OKTAVA - KNEZ- AM - AT TON - KURNIK - RAK - IVA
- ORGAN - SIN - CMRLJ GK PLEME SANI EKRAN - ACID - SNEG OVARIJ - NV - KZ - AKIM
- KAIRCI - AA - ROZI OTOMAN.
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PRO
IZID NAGRADNEGA 2REBANJA
Od
Ocitno so si bralci zares za2e- vodiJ
-leJ.i kriZank, saj so nam do roka kak!
p_oslali. rekordnih 152 kuvert z re- vanj1
Sitvaml.
letu
Komisij~ je izme_d njlh izz·reba- letne
~a maslednJe nagraJence:
- .
5 890
200 din prejmejo Franc VeH- .
S~ek, Martinjak 45, 61380 Cerkni- DJe.
zaclj
ca,
Tone Meden, Bezuljak 13, 61382 bela :
Begunje pri Cerknici, in
Marlnka I;avrt~, Cajnarje 3,
61380 Cerknica;
500 din dobi Janko Tavear, Pes~enk 20, 61380 Cerknica,
750 din prejme Jerneja Kov~ca.
Kamna gorica n . h., 61380 Cerkni·
ca,
1.000 din pa Igor Jadrl~, Kamna
gorica n. h., 61380 Cerknica.
Nagrajencem ~estitamo! Na
grade lahko dvignejo v blagaju
Skupnih dejavnostt, druglm pa
jih homo poslali po po~ti.

I

:;.

Filmi v februarju
2. 2. ob 19.30 in 3. 2. ob 16. uri- italijanski pustolovski film OBRACUN NA ZLATI LADJI.
3. 2. in 4. 2. ob 19.30 - nemska erotica komedija UCITEUICA
PLESE.
7. 2. ob 19.30 - hongkonski karate film LEVOROKI BOKSAR.
9. 2. ob 19.30 in 10. 2. ob 16. uri - hongkonski akcijski film MASCEVALEC IZ PEKLA.
10. 2. in 11. 2. ob 19.30 - ameriSki vojni film BEG V ZMAGO (v filmu
igra tudi nogometni zvezdnik Pele).
14. 2. ob 19.30 - nemska drama LOLA.
16. 2. ob 19.30 in 17. 2. ob 16. uri - italijanski pustolovski film MEC,
KI PRINASA SMRT.
17. 2. in 18. 2. ob 19.30 - ameriska grozljivka HUDICEVA OSTRINA.
21. 2. ob 19.30 - jugoslovanska drama UGRIZ ANGELA.
23. 2. ob 19.30 in 24. 2. ob 16. uri - ameriski western CLOVEK S
SREBRNE REKE.
24. 2. in 25. 2. ob 19.30 - nemski eroti~ni film RESNICNE ZGODBE,
XIII. del.
28. 2. ob 19.30 - ameriski dokumentarni eroti~ni film NEWYORSKE
NOCI.

RESITEV NAGRADNE
KRI2ANKE
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BRESTOV OBZORNIK - glasllo de
lovne organizacije BREST Cerknica
n. sol. o.
Glavni in odgovornl urednik Boll
LEVEC
Ureja ureclnllkl odbor: VIII FRIM. Fra111
GORNIK, Vlktor JERIC. Jofe KLANCAR
Srefo KNAP. Bofo LEVEC. Drago MAZIJ
Danica MODIC, Janez OPEKA. Yanda IEGA
Marjan !IIRAJ In Franc TRUDEN
Foto: Joie iiKRU
Odbor za obvaRMJa J• drufbenl oroupravljan)a. Predsednlc:a odbora: Vandl
liEGA.
Glullo socii med proln~ lz 7 . tont
prvega odstavke 36. !!lena zakona o ob
davfen)u prolzvodov In atorllev v pro~
tu, za katare se ne piKu)e temel)nl devek od promote prolnodov (mnenja aekretarlata za lnformlranje lnrinega .veta SR
Slovanl)e lt. 421·1/72 z dne 24. oktobl1
1974).

Prderen prl metu. Z llga!kega tekmovanja KK Brest

Naklada 2800 izvodov.
Tlska 2elezniika tlskarna v Ljul ~·p
ljanl.
rec

