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0 DOHODKOVNEM POVEZOVANJU GOZDARSTVA IN LESARSTVA

4,

Nedolgo tega je bila problemska konfcrenr.n slovenskih kornunistov o odnosih med gozdarstvom in lesno industrijo, ki je opredelila
vrsto sklepov in usmeritev. Med tern je bilo ~e vee posvetov in raz.
govorov o razrnerjih med tema dverna gospodarskirna vejama, sedaj
pa je v pripravi obcinska problernslca konferenca zveze komunistc.v,
ki bo posvecena samo tern vpra~jem.
Za konfcrenco so temeljno gradivo pripravill strokovui delavci
Bresta in Gozdnega gospodarstva Postojna; v nekoliko zgo~ceni oblio
ki ga objavljamo v tej ~tevilki. Seveda gre le za temcljno gradivo, ki
ga bo konferenca prav gotovo ~e dorekla.
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GOSPODARSKI POLOZAJ
LESNE INDUSTRIJE
Glavne znacilnosti lesne industrije so v sedanjern gospodarskem trenutku predvsem velika
prizadevanja za izvoz, velika konkurenca prl ponudbi izdelkov na
domacern trii~cu, zelo zaostreni
pogoji pri oskrbi s surovinarni
in reprodukcijskimi materiali,
neustrezna tehnolo~ka opremljc.
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nost zaradi iztro~enosti in slaMe
prilagodljivosti sedanj!rn tr"mirn
zahtevam ter ne na.z adnje, nesorazmerja rned vhodnimi in prodajnimi cenami.
Ko govorimo o izvozu, ugotavljamo, da irna lesna industrija v
tesni povezanosti z gozdarstvom
nedvomne prednosti, saj ternelji
pretemo na domaci surovinsld
osnovi. Tega sc zavedajo tudi
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razvite dr:lave, saj je Iesna industrija prl njih mocno razvita in
hkrati tudi mocno zavarovana
pred tujo konkurenco. J.esna industrija je zanimiva tudi zaradi
sorazmemo majhnih vlaganj v
nova delovna mesta in hitrcga re~evanja zaposlenosti, zlasti
zensk.
Vse to je v Jugoslaviji pripeljalo do izgradnje precej~njih
pohi§tvenih zmogljivosti, ki ob
zmanj~anju dornace porabe zahtevajo dodatno povecanje iz.
voza.
Z nekaterlmi podatki lahko
samo podcrtamo pomembnost
lesne ozirorna pohi~tvene industrije v izvozu (podatki so za leto
1982). Delez izvoza slovenske lesne industrije je v skupnem slovenskem izvozu zna~al skoraj 8
odstotkov, v nasi obcini pa je delez izvoza lesne industrije kar 69
odstotkov. Dele:i izvoza v celotnem prihodku slovenske lesne industrije je zna~al 18 odstotkov,
pri cerner je bil dele:i po~tva
30 odstotkov. Delez izvoza v Brestovi proizvodnji je 24 odstotkov.
V izvozu je zna~al delez pohi~tva
lear 73 odstotkov, plosc in zaganega lesa pa 27 odstotkov. To
pomeni, da je v na~i lesni industriji dose:iena nizka stopnja obdelave izdelkov, namenjenih iz.
vozu.
Brest dosega v okviru obcinc
tudi izredno ugodne devizne ucinke, saj je izvoz skoraj ~tirikrat
vecji od uvoza; delez Brestovega
uvoza v skupnem uvozu obcine
pa je le 27 odstotkov. Na konvertibilna podroeja proda Brest 88
odstotkov svojih izvoznih izdellcov.
Vecji izvoz pa je v lesni industt·iji povezan s slab§imi gospodarskimi rezultati, kar se kaie v
dosezenem dohodku in s tern pri
osebnih dohodkih, skupni porabi
in predvsem prl razsirjeni repro.
dukciji. Zaostrene tdne razmere
v svetu ~e dodatno slabSajo gospodarski polozaj lesne industrije, kar se posebej kaie v ~e vecji
razdrobljenosti serij, v zapiranju nekaterih pomembnih trfi~c
{predvsem ZdruZene driave Ame..
i:ike) in ne nazadnje, v velikih
pritiskih na ohranjanje all celo
zniZevanje sedanjih cen.
Kljub izrednim prizadevanjem
in izpolnjevanjelil zastavljenih
srednjerocnih ciljev in splosne
usmeritve na~e druibe pa je treba pretehti del proizvodnje ~e
vedno prodati na dornacem trgu.
To narekujejo predvsem sedanje
proizvodne zmogljivosti, zaposleni in njihova socialna vamost, pa
tudi nekoliko .ugodnej~a dohodkovna rnotiviranost (kljub pribllzevanju realnej~ernu tecaju di-
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Tovaris Tito rned mladimi

Mladi ljudje bi se morali zavedati, da je ta druzba njihova,
da jim omogoea veliko perspektivo; toda zavedati se rnorajo,
da se morajo tudi sami boriti prek organov samoupravljanja
za napredek druzbe, za interese na~e socialisticne skupnosti,
torej za lastne interese. Tudi tokrat poudarjam, da imamo cudovito mladino; z njo sem zadovoljeno Ne bi pa mogel reei, da
sem popolnoma zadovoljen tudi z delorn mladinske organizacije.
Tito, 1979

narja, racunajoe z izvoznimi sti- kuje (ne glede na ceno in celo
mulacijami, izvoz ~ vedno ni v kvaliteto).
enakovrednem polozaju z domaDanes mora Brest s svojimi
cim trgom).
domacimi dobavitelji repromaterialov zdruzevati ze skoraj toliko
Seveda so se razmere prav za
deviz, kot jib potrebuje za nepoprodajo pohi~tva kot dobrine
trajnej~e vrednosti v zadnjern
sredni uvoz, oskrba pa kljub teobdobju izredno zaostrile (zniZe- mu ni zadovoljiva.
vanje kupne moci prebivalstva,
Z vprasanjem prodaje in oskrdrugacna razporeditev izdatkov v be je neposredno povezan tudi
dohodku prebivalstva, neugodna sistem cen, ki pri repromateriakreditna politika, zastoj v stano- lih in surovinah nara~cajo nevanjski gradnji). To se dodatno nadzorovano, mimo zakona in
bremeni gospodarski polozaj pO· druibenih dogovor ov. Po drugi
hi§tvene industrije, ki si ne mo- strani pa mofnosti za povecevare privosciti tehnolosk~h posodo- nje cen koncnih izdelkov skorajbitev za ~e hitrej~e povecevanje da ni.
izvoza.
V izrednih nesorazrnerjih med
lzredno se je zaostrilo tudi vhodnirni in prodajnimi cenami
vprasanje z oskrbo proizvodnje. postanejo prizadevanja za vecjo
Zlastl zaskrbljujoca je oskrba z produktivnost, ekonomicnost in
reprodukcijskimi materiali za rentabilnost v smislu gospodarkoncne izdelke, medtem ko je bi. skih ucinkov prakticno iznicena.
Vsi ti elementi gospodarjenja
stveno bolj~i polozaj z oskrbo
surovin za prlmamo predelavo izrazito vplivajo na sorazmemo
slabo dohodkovnost lesne indu(hlodovina).
Pri tern moramo se posebej strije, kar se nato pokaie tudi v
poudariti velike zahteve po zdru- izredno majhnih momostih za
zevanju deviznih sredstev, ki jib posodabljanje tehnolo~ke oprempostavljajo domaci dobavitelji in ljenosti. Zadnja leta se tudi vsi
v nekaterih primerih tudi ceda- kazalci gospodarjenja v prlrnerJje slabSo kvaliteto repromateria- javi s celotnirn gospodarstvom
lov. Tak~no stanje ze sedaj po- slaMajo (izjema so kazalci o povzroca resne motnje v proizvod- vprecno uporabljenih sredstvih,
ki so zaradi slaMe opremljenosti
nji, polozaj pa se vedno bolj
slaMa.. Z varcevalnimi ukrepi je lesne industrije bolj~i od poBrest uvoz bistveno zmanj~al in vprecja gospodarstva). Dovolj
ga je omejil sarno na rnaterlale, zgovoren je tudi podatek o izguki jib na dornacern trgu primanj- . (Konec na 2. strani)
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Vet tesnejSega sodelovanja
bah v slovenski lesni industriji,
ki so v primeri z letorn 1981 porastle za 91 odstotkov.
Na Brestu je bil zadnji resnejsi investicijski poseg v pohistvene zmogljivosti v letib 1968 in
1969, kar dovolj zgovorno priea o
tehnoloskern zaostajanju. To se
se zlasti ocitno odraia v konkurencnosti na konvertibilnih triiscib in v tezjern prilagajanju nasib tehnoloskih rnoinosti sprernernbam proizvodnih progra.
rnov, ki jib zahteva triisce (proizvodno zahtevnejsi program,
vecji delez rnasivnih izdelkov,
rnanjse serije in podobno). Zadnja leta so bile sicer opravljene
tudi nekatere kapitalne nalozbe
(lverka, Mineralka), ki pa doslej
se niso dale nacrtovanih gos.podarskih ucinkov.
Gre za znane razloge. Pri ivernih ploscah se kaiejo v velikem
nesorazmerju rned prodajnimi
cenami in stroski proizvodnje
(surovine, energije, lepila in drugo). Prav ti stroski so v zadnjib
letih najbolj porasli. Pri Negor
ploscah pa so ob prodaji potrebni vzporedni konstrukcijski in
drugi svetovalni ukrepi. Vendar
tern plosearn v zadnjem casu
obetavneje utirarno prodajo z
nacrtno obdelavo trga.
GOSPODARSKI POL02AJ
GOZDARSTVA
Gozdno gospodarstvo Postojna
je glede na sedanje gospodarske
potrebe ze v letu 1982 prevzelo
obvezo za posek 305.000 bruto
kubicnih metrov in blagovno proizvodnjo 228.800 neto kubicnih
metrov lesa letno ter za ustrezna
vlaganja v gozdove (obnova, nega, varstvo, rnelioracije, zaostala
redcenja, gradnja gozdnih prometnic).
V letih 1981 in 1982 je gozdarstvo nacrtovani posek in blagovno proizvodnjo izpolnilo. Niso pa
bila uresnicena vlaganja, kar je
temeljni pogoj za dosego nacrtovane blagovne proizvodnje. Da bi
v preostalih letih srednjerocnega
obdobja lahko uresnicili nacrtovano blagovno proizvodnjo, bo
potrebno uresniciti sprotna in za.
ostala vlaganja v gozdove.
V celoti sprejemamo svoje obveze, vendar le ob zagotovljenih
osnovnih pogojih prl porabnikih
lesa na nasem obmoeju in izven
njega (potrebna vlaganja v goz.
dove, prlznavanje povprecnih
stroskov prl pridobivanju Iesa in
stimulacije zasebnega gozdnega
posestnika).
Gozdarstvo je delovno intenzivna panoga in je zato akumula-
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(Nadaljevanje s 1. strani)
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tivnost nizka. V slovenskern gozdarstvu znasa akumulacija v letu
1982 v primeri z letom 1981 komaj 101 odstotek ob uresniCitvi
plana kolicinske proizvodnje 101
odstotek, pri Gozdnern gospodarstvu Postojna pa kljub uresnicit.
vi plana kolicinske proizvodnje
s 106 odstotki komaj 86 od·
stotkov v primerjavi z letom
1981. To porneni, da ostaja vse
rnanj sredstev za ustvarjanje
osnovnih pogojev, ki omogoeajo
izpolnjevanje nacrtovane proizvodnje.
Menimo, da samo povezava
gozdarstva in lesne industrije ne
more izboljsati skupnega financnega rezultata v reprodukcijski
verigi. Tezak poloiaj v lesni predelavi je nujno potrebno re5evati
v vee reproverigah (trgovine, kernicne, kovinske, tekstilne industrije, energije, pa se kje). Pri
tem je potrebno upostevati, da
obmoeno gozdarstvo zagotavlja
Iesni industriji le polovico potrebnih kolicin lesa.
Ker je v gozdarstvu rast d~ 
hodka zaradi ornejenega obsega
proizvodnje odvisna le od gibanja stroskov, menimo, da srno v
tehnoloskern delovnern procesu
izkoristili vse momosti, ki so
mogoce in trenutno mane (mehanizirane so vse faze proizvodnje, gradnje cest in vlak).
Sodelovanje med druzbenim in
zasebnim sektorjern gozdarstva
je zadovoljivo, se posebej zadnji
dve leti, ko je potrebno izpolniti
srednjerocni nacrt gozdnega gospodarstva ne glede na financni
rezultat (zasebni sektor slabsa
financno uspesnost).
Stanje v zasebnem sektorju je
takSno, da bi bila brez pornoci
druzbenega sektorja in sovlaga.
nja lesne industrije kakrsnakoli
veeja vlaganja v zasebne gozdove
nernogoea.
Kljub temu, da dobi lastnik
gozda dve tretjini od prodajne
cene lesa, je stimulacija glede na
druge temeljne organizacije kooperantov v Sloveniji precej niz.
ka. Cena za les, ki jo dobi lastnik
gozda, pa rnocno vpliva na dosego blagovne proizvodnje v zasebnem sektorju.
Stevilo kooperantov je zadovo.
ljivo, saj je od pribliino 1300
kmetov v nasi obcini okrog tisoc
vclanjenih v terneljno organizacijo kooperantov. Blagovna proizvodnja pa ni odvisna sarno od
kmetov, ampak tudi od nekmetov-lastnikov gozdov, katerih je
na obrnoeju terneljne organizacije kooperantov Cerknica okrog
2500, blagovna proizvodnja iz njihovih gozdov pa znasa le pribllino polovico skupne. Tudi naveza.
nost na temeljno organizacijo

skladi~ce

ua JELKI

Velik pomen programa stabilizacije je v tern, da spodbuja
delovne kolektive in vse druge faktorje v gospodarstvu in :zunaj
njega, da se iPredvsem usrnerijo k lastnim silam, k vecji proizvodnji in storilnosti, k boljsemu izkoriScanju zmogljivosti, k iz.
boljsanju organizacije dela, k bolj smotrncmu poslovanju in
varcevanju sploh.
To pomeni, da mora vsalcdoipredvsern z lastnimi prizadevanji
stabilizirati svoj poloiaj, ,s elmer se ustvarja nujna konsolidacija in zdrava podlaga za nov gospodarski razmah. Pri tem je
nujno, da breme stabilizacije prevzemajo vsi subjekti v druibi,
kar je ne le gospodarska potreba, ternvec ima tudi poseben polittcni pomen.
Tito, 1973

kooperantov je predvsem mate.
rialna; vecina se jib je vclanila
zgolj zaradi rnaterialnih koristi
(domaca uporaba lesa, nabava
strojev in rezervnib delov in podobno).
Sodelovanje med zasebnim goz.
darstvorn in kmetijstvom je ze
sedaj precejsnje, bodisi v samoupravi bodisi na poslovnem poje prav, da koncni gospodarski
drocju, vendar je potrebno to so- nem vlaganju v rekonstrukcijo
vhodnega dela surovin na lverki. ucinek taksne poslovne politike
delovanje se poglobiti in razsiriti
enakomerno zadeva vse glavne
Uveljavilo se je tudi redno
(izobrazevanje kmetov, ·k mecki
udeleience reprodukcijske veriturizem, skupen sklad za pornoe vsakoletno dogovarjanje med de.
lovnimi organizacijami lesne in· ge. Zato bi rnorali vsi udeleienci
kmetorn in podobno).
reprodukcijske verlge v nacelu
dustrije in Gozdnim gospodarPrav tako bi si morali ~e bolj
prizadevati za re~evanje ze za. stvom o delitvi blagovne proiz- imeti enake osebne dohodke na
stavljenih nalog pri gospodarje- vodnje, cenah in plaCilnih pogo. enako vlozeno delo in sredstva
ozirorna enak druibenoekonom·
jib. Sporazumi tudi lesno indu.
nju s prostorom.
ski polozaj, rnerjen z drugimi kaUgotavljamo, da je uresniceva. strijo zave:zujejo k zdruievanju
zalci.
nje drUZbenega dogovora o us.kla- . sredstev za raz5irjeno reproduk
Prepricani smo, da le to vodi
jevanju lesnega in gozdnega go- cijo gozdne proizvodnje, urejene
k pristnemu zanimanju za koncspodarjenja ze prlneslo tudi ne- pa so tudi obveznosti o :zdruievakatere vidne uspehe pri zmanjse. nju deviz za potrebe Gozdnega ni rezultat finalista, ker bi bil v
vanju skode, ki jo povzroea div- gospodarstva. Dogovorili smo se takem primeru od njegovega
tudi o spremernbah razvojnih
(beri: skupnega) rezultata odvijad.
Menimo, da je potrebno tudi programov - za predelavo drob- sen rezultat vsakega udeleienca
vnaprej nadaljevati z dosedanjim ne oblovine iglavcev. Med Gozd- v reprodukcijski verigi. Se pravi,
delorn in usklajevanjem intere - nim gospodarstvom in Brestom da rnorajo biti vse oblike medseter se nekaterlmi drugimi de- bojnega sodelovanja podrejene
sov, kar je v prid prizadevanjern
ustvarjanju
za zagotovitev trajne gozdne pro. lovnimi organizacijami tecejo osnovni nalogi razgovori o sovlaganju za rekon- vecjega skupnega prihodka in
izvodnje.
strukcijo kotlovnice v temeljni
delitvi tega prihodka med udele·
organizaciji 2agalnica Stari trg.
zenke po enakih osnovah in meJ»osebna oblika za razreseva- rilih. S tern bi zagotovili, da bi
SAMOUPRAVNO POVEZOVA.
nje skupnih vprasanj gozdarstva bile rnorebitne razlike izkijucoo
NJE TER ZDRU2EVANJE DELA
in Iesne industrije je obrnoena posledica boljsega (produktivnej.
IN SREDSTEV
samoupravna interesna skupnost
s:!ga) dela oziroma smotrnejsega
gospodarjenja z druibenimi sred.
Gozdarji in lesarji ugotavlja. za gozdarstvo. Delegati vseh cla·
stvi.
rno, da smo ze napravili nekatere nic se dogovarjajo o vsakoletnib
korake v medsebojnern povezovanju, ki so osnova za tesnejse dohodkovno povezovanje.
Doslej se je povezovanje goz.
darstva s porabniki lesa kazalo
v dveh oblikah:
- prek poseka, blagovne pro.
izvodnje ter vlaganja v gozdove
po obsegu in virih financiranja
v okviru sarnoupravnih interesnih skupnosti go:zdarstva;
- neposredno poslovno-tehnicno sodelovanje med gozdarstvom
in porabniki lesa.
Naj omenirno nekaj primerov.
V Loski dolini je bila rekonstruirana zaga in zgrajeno rnehanizirano skladisce lesa z linijo za
lupljenje in krojenje hlodovine.
Ceprav sta Gozdno gospodarstvo
in Brest vloilla vsak svoja sredstva, je bila celotna zamisel
uresnicena na osnovi skupnega
dogovarjanja in nacrtovanja.
Lani je Gozdno gospodarstvo
na MELES-u zgradilo mehanicni
KroJenje blaga- iz temeljne organizacije TAPETNISTVO
obrat za popravilo in vzdrievanje gozdnih strojev. Tudi ta nadobavah lesa, rdujejo pa tudi
Premik na tern podrocju bo neloiba je bila na osnovi skupnega
glavna vprasanja v zvezi z ohradvomno zahteval veliko podrob·
dogovarjanja in v bistvu tudi sovlaganja, saj je terneljna organi- njanjem trajne gozdne proizvod- nih nalog, celostno pa jib lahko
nje.
zajamerno v naslednjem:
zacija 2agalnica za obrat zagotoZ vsakoletnim dogovarjanjem
vila potrebno energijo. Prav seUstanovili naj hi plansko pose med zainteresirani.m i udele.
daj tecejo tudi dogovori o skupslovno skupnost ali drugo obliko
zenkami ustvarja tudi poveza.
tesnejsega sodelovanja in oprenost kooperantov zasebnih
njene naloge, ki obsegajo
lastnikov gozdov, in sicer tako, delili
da se z razlicnimi oblikami spod. zlasti:
- zagotavljati skladen razvoj
buja :zanimanje za vecje letne pogozdarstva
in lesne industrije za
seke in za boljso kvaliteto lesa.
uresnicevanje skupno dogovorje.
ne poslovne politike ter prl tern
M02NOSTI ZA PRIHODNJE
zagotavljati medsebojni vpllv
SODELOVANJE
vseh clenov reprodukcijske veDosedanja povezovanja rned rige;
- zagotavljati izenacenost druZgozdarstvorn in lesno industrljo
benoekonornskega polozaja cleso nedvomno koristila skupnim
nov reprodukcijske verige oziroprizadevanjern za cimboljsi izko.
ristek lesa. Gotovo pa so ornenje- ma njihovih delavcev;
- krepitev vecnamenske vloge
ni primeri premalo in ne pomegozda in zagotavljanje kar najnijo bistvenih premikov v druibenib odnosih na teh podrocjih. boljsega izkoriSeanja lesno proizvodnega potenciala gozdov ter
Prav tako niso uspeli tudi dosecimvecjega rnomega pokritja podanji poizkusi za povezave na
treb po lesu v lesno-predelovalni
podlagi skupnega prihodka.
industrlji, pri cerner pa ne ogroV lesni industrlji ugotavljamo,
iati trajnosti gospodarjenja z
da so posamezni udeleienci regozdom;
produkcijske verige v razlicnih
- usklajevanje razvojne in na.
drUZbenoekonomskih poloiajih.
lozbene politike zaradi tehnicne
Potrebno si je prizadevati, da se
poloiaj vseh delavcev v povezani in tehnoloske povezanosti surovinskih in predelovalnih zmogljireprodukcijski verigi izenaci, in
vosti;
sicer tako, da bo predvsem delo
- rast ekonomicnosti in prooziroma delovni prispevek k
duktivnosti dela v vseh fazah Iesustvarjenernu dohodku temeljni
nega in gozdnega gospodarstva;
pogoj za gospodarski polozaj posarnemega delavca oziroma sku- cim vecji izkoristek predepin delavcev.
lave lesa ob popolnem izkoriScaKer smo se zaradi gospodarske
nju lesne surovine in ob visokl
nuje zavestno odlocili za cimstopnji njenega oplemenitenja za
veejo stopnjo predelave lastnih
doseganje kar najvecjih gospo·
naravnih surovin ter za visoko
darskih ucinkov na domacem in
stopnjo izvoza koncnib izdelkov,
tujem trgu.
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Oosti novosti
LETOSNJI SEJEM V KOLNU
Kolnski sejem repromaterialov za pohistveno industrijo ter materialov in opreme za tapetni.Stvo je iz leta v Ieto vecji in bogatejlli.
Svetovna gospodarska kriza ,s e kaze na njem v drugacni luci: v nenehnern boju za kupca, kar povzroea vse vecji razvoj in izbiro materialov. Sarno tisti, ki je dosegel kaj novega, boljsega in se ponasa
s kvallteto, uspeva in oskrbuje pohistveno industrijo s potrebnim
repromaterialom.
Pri opremi in strojih je veliko
Letos je .poleg petsto nemskih
razstavljalo se okrog stiristo zanimanja obiskovalcev ·p ritegnidrugih proizvajalcev iz 36 drzav la linija za krojenje blaga s sarzerjem dvajset razlicnih vrst blasveta.
Najmocneje so se predstavi- ga, ki jih potem avtomatika izli proizvajalci laminatov, folij, bira, sirinsko :prilagaja-zamika,
okovja in furnirja. Njihovi raz- razvija po krojilni mizi, odreze
stavni prostori so hili izredno ve- zeleno .metraio in ponovno meliki in reprezentativni. Kljub te- nja balo blaga. To je primer limu, da poznajo nase tefave z nije za narocilniski :nacin proizuvozom njihovega materiala in vodnje, .k jer se pojavlja veliko
k.ljuh temu, da imajo zato za Ju- razlicnih izdelkov istocasno.
Elektronika ima cedalje veejo
goslavijo nekoliko ostrejse placilne pogoje -kot vcasih, poskusajo vlo~o tudi pri sivalnih strojih in
poiskati moznosti za sodelova- linijah, kjer skoraj ni opaziti sivalnega ·stroja brez avtomatike.
nje. Brest poznajo do sedaj kot
Veliko sem opazoval tudi strosolidnega poslovnega partnerja in
plaenika, zato ·poskusajo se pose- je in .pripomocke, ki na osnovi
bej poiskati resitve v zadovolji- dokaj preprostih .r esitev pripomorejo k lazjemu delu predvsem
tev obojestranskih interesov.
In kaj je bilo moe videti? Naj- pri tezjih opravilih. Stroji za nadlje sem se seveda zadrfeval pri penjanje val vzmeti in gumi oprti
proizvajalcih materialov in opre- so taksni, ki pa jih homo poskume •z a tapetnistvo. Le-ti ponujajo sali narediti sami in prilagoditi
raznoliko izbiro plasticnih profi- nasim posebnostim.
Poleg tapetniskega dela mi je
Jov za izdelavo zahtevnih •r obov,
okrasnih sivov in podobno, cesar poseb.no pozornost vzbudil nov
na nasern trgu sploh ni moe do- sistem izdelave predalov za kuhinje in za drugo pohistvo. Njibiti.
hova znacilnost je enostavna, triNa podrocju vzmetenja je moe- minutna montaia ter mocna kono opaziti zamenjavo gum, opr- vinska konstrukcija, ·k i zagotavtih s plasticnimi trakovi, se vedmoean in kvaliteten predal. s
no pa za kvalitetno vzmetenje lja
tern je, kot kaze, odpravljen se
velja val·vzmet, ter izredno kva- zadnji element pohistva, Jd. je
litetni zicni vlozki.
moral biti zmontiran, da je koliPoliuretanski odlitek je se ved- kor toliko ustrezal svoji funkciji,
no uporahljiv pri oblikovanih po- obenem pa zavzemal pri sk:ladivrsi.nah in na bolj ohremenjenih
scenju in transportu veliko proelasticnih mestih. Opaziti je po- stora.
novno zamenjavo le-tega z drazjo
Veliko novega ponujajo proizgoma-goma inacico. Kot polnilno vajalci okovja, predvsem na posredstvo za trse ohlikovane ele- drocju preproste sestavljivosti
mente pa je cedalje pogostejsi
okovja.
vlivan stiropor.
Sejma v KOinu ni vredno videKar ·s e tice ogrodij, je opaziti ti samo zato, da bi obcudovali
zelo malo kovinskih mehanizmov ponudbo, ampak tudi zato, da v
zlozljivih lezisc, vee pa posamez- okvku momosti s ledimo razvoju
nih inacic in resitev raznih pre- in poskusamo poiskati svoje re.klopnih mehanizmov v povezavi sitve na osnovi znanih idej .
S.Knap
z lesenim ogrodjem.

Sejem pohistva v Vidmu
V zacetku maja je bil v Vidmu
tradicionalni •s ejem pohistva. To
je specializirani sejem, na katerem proizvajalci stolov, sedeznih
garnitu:r in miz na sorazmerno
majhnem sejemskem prostoru
razstavljajo veliko ponudbo svojih izdelkov. V glavnini je to ponudba proizvajalcev iz severne
Italije in delno iz sosednjih dezel. Sodelovanje razstavljalcev iz
Jugoslavije je bolj simbolicno.
Ponudba stolov je res izredna,
najrazlicnejsih obli.k, zahtevnih,
pa ·t udi preprostih. Prevladuje
ponudba stolov iz kvalitetnih lesov bora, hrasta in jesena.
Stolov iz bukovine je .na sejmu
zelo malo, celo manj kot stolov,
izdelanih na osnovi kovin in plastike. Bogata povrsinska obdela-

va in velika izbira materialov
dajeta tern stolom se dodatni,
kvalitetnejsi videz. Prav na podrocju kvalitete povrsin zelo zaostajamo, da ne govorim o nasi
tehnologiji, ki onemogoca izdelavo kvalitetnejsih stolov. Zaostajamo v primerih, 'ko gre za krivljenje in zahtevnejse tehnoloske
vezi. Na podrocju vezi je bilo tudi nekaj novosti; na primer uporaba demontaznih vezi, ki so se
doslej uporabljale le pri mizah.
Okovje ila te vezi je dokaj uporabno in kvalitetno.
Ob obilici modelov stolov nas
je ogled sejma znova postavil
pred dejstvo, da smo .na Brestu
ob sedanji tehnologiji sposobni
izdelati le del tega, kar smo na
sejmu lahko videli.
S. Bavec

Iz JELKE - delo pri stiskalnici
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OBISK SOVJETSKE DELEGACIJE. - 19. maja je Brest obiskala vladna delegacija iz Belorusije, ki je
prisla na prijateljskl obisk v naso republiko. Med drugirn je hila gost Slovenijalesa in tako so en dan
posvetili tudi Brestu.
Delegacijo so sestavljali najviSji predstavniki Gosplana s svojimi strokovnimi sodelavci. Gostje so si ogledali Mineralko, Pohistvo in salon pohi~tva. Najvec zanimanja so pokazali za nase mineralne plosce. Veliko pozornosti so posvetili predvsem uporabnosti teh plosc in njenim mehanskim lastnostim. Prav na
podrocju proizvodnje mineralnih plosc se odpirajo velike momosti za prenos tehnologije v Belorusijo.
To so bili sicer sele razgovori, cutiti pa je bilo veliko zanimanje gostov. Tudi sodelovanja na drugih podrocjih niso izkljucena - na primer kooperacija za pohistvo in tapetniske izdelke - vendar v manjsi
meri, saj ima tudi Belorusija precej razvito lastno lesno industrijo.
Delegacija si je ogledala tudi Cerknisko jezero in mislimo, da je odsla od nas z Iepimi vtlsi - strokovnimi, prijateljskimi in ne nazadnje o nasi lepi pokrajini.
V. Sega

Vetne teZave z likvidnostjo
Osnovna tri nacela dobrega gospodarjenja z denarjern in z drugimi sredstvi v delovni organizaciji so likvidnost, rentabilnost in
ekonomicnost.
Nekoliko vee naj bi ob tej priloZ..
nosti spregovorili o (ne)likvldnosti, s katero se na Brestu ze nekaj casa srecujemo in spopadamo.
Likvidnost pomeni sposobnost
delovne organizacije, da poravna
obveznosti, ki so zapadle v placilo. To pa so obveznosti do dobaviteljev blaga in storitev ter
do drufbe. Kot posebno vrsto obveznosti lahko stejemo obveznosti do kolektiva delovne organizacije, kamor med drugim sodi
tudi izplacilo osebnih dohod.kov.
Obveznosti so pomemben element likvidnosti, zato ni vseeno,
ali so le-te velike ali majhne, ali
zapadajo v placilo enakomerno
ali neenakornemo in ce so v skladu s pricakovanimi prilivi sredstev ali ne.
Teiave z likvidnostjo na Brestu
imajo vee izvorov. Odplacila dolgoroenih kreditov, ki so bill najeti v preteklih letih za investicijska vlaganja ter za trajna
obratna sredstva, predstavljajo
dokajsnje breme, ki pa bo .v prihodnjem letu manj5e, saj bo ve.
Ilk del teh posojil ze plaean.
Drugi vzrok, kl je s tern v tesni
zvezi, je, da nalozbe, ki so bile
opravljene, niso dale ozlroma sc
ne dajejo pricakovanih financnih
ucinkov (IVERKA, MINERALKA).
. Sedanji gospodarski polozaj
prl nas in v svetu je povzrocil
padec zivljenjske ravni prebivalstva, s tern pa tudi manjsi obseg
prodaje pohistva, kar ima dva
zelo neugodna vpliva na likvidnost, in sicer narascanje zalog in
s tern vezavo obratnih sredstev,
po drugi strani pa ni pricakovanega priliva likvidnih sredstev.
Tudi ostanek dohodka predstavlja enega izmed virov sredstev. Izguba, ki jo Brest izkazuje
ob periodicnem obracunu za obdobje januar-marec, pa pomeni
se dodaten prlmanjkljaj placilnib
sredstev.
Na likvidnost in viSino dohodka v sedanjem casu moeno vplivajo poveeane obrestne mere in
s tern vecje obresti za posojila,
ki niso selektlvnega znaeaja.
Vir sredstev trajnejsega znaeaja, ki se ga v najvecji mozni meri
posluiujemo za re5evanje nasega
neugodnega placilnega polozaja,

-- - - - -- --

.

------ -

so posojila za prip.ravo proizvodnje za izvoz, saj je prl tem obrestna mera 12 odstotkov, medtem
ko je splosna obrestna mera 30
odstotkov. Tako nasa izvozna
usmerjenost poleg drugega ugodno vpliva tudi na resevanje financnega poloiaja.
Povecana amortizacija, ki ima
indeks rasti glede na isto obdobje lanskega leta 146, pa predstavlja kakovosten lasten vir likvidnih sredstev.
Primanjkljaj likvidnih sredstev
je mogoce re5evati na vee nacinov (poleg najemanja kreditov iz
tujih virov), in sicer s predcasnim vnovcenjem menic, z zmanjsevanjem obsega nedokoncane
proizvodnje, zalog gotovih izdelkov, z najugodnejsim stanjem
zalog repromateriala in surovin,
z zmanjsevanjem vseh vrst izdatkov in stroskov (varcevanjem), z
redno izterjavo terjatev do kupcev, z usklajenostjo placllnih rokov med dobavitelji in kupci ter

z zdruievanjem sredstev na daljsi rok.
Za doseganje cim boljsih ucin·
kov pa je velikega pomena tudi
pravilna organizacija flnancnega
upravljanja v delovni organizaciji. Nacelo se glasi: koncentracija
sredstev ob decentraliziranem
upravljanju. Lahko recemo, da
na tem podroeju se nismo napravili vsega, kar bi bilo potrebno. Koncentracija sredstev je
dosezena, nismo pa uspeli se zagotoviti v dovolj velikl meri vpliva in odgovornosti temeljnlh organizacij pri gospodarjenju s fi.
nancnimi sredstvi. S tern ne mislimo, da bi bilo potrebno organizirati v temeljnih organizacijah
posebno finaneno sluzbo. Doseci
moramo le boljso obve5cenost
med temeljnimi organizacijami
in financno sluibo, pa tudi odgovomost poslovodnih in strokov.
nih organov temeljnih organiza.
cij za financne tokove in doseganje ftnancnih ciljev.
P. Kovsca

Prodor elektronike vlesarstvu
Letosnji mednarodnl sejem strojne opreme za Iesno industrijo
»LIGNA Hannover 83<< je minil .v znamenju vse vecjega prodora elek·
tronike tudi na podroeje lesno-predelovalne industrije.
Na sejmu se je tokrat zhralo
950 proizvajalcev lesna-ohdelovalnih strojev in napr av iz 25 drlav,
ki so svoje izdelke razstavili na
povrsini 80 tisoc kvadratnih metrov. Najvec primerkov so razstavili proizvajalci iz Zahodne
Nemcije, ki so vodilni .na tern podrocju, vendar je tudi 160 izdelovalcev opreme za lesno industrijo iz Italije pokazalo vsestransko konkurecno ponudho. Omeniti velja tudi Japonce, ~pan
ce, predstavnike skandinavskih
drfav, Angleze, Francoze, medtem
ko so hi-li Americani slabo zastopani. Nasa edina predstavnika
sta hila Slovenijales Ljubljana in
Arsenije Spasic iz Zajecara.
Pecat letosnjemu mednarodnemu sejmri LIGNA je vsekakor
dala mi·kr~rocesorska tehnika
in njene si.I'oke moznosti pri
krmiljenju zahtevnih strojn ih
obdelav. Se posehno je hilo to
opazno pri opremi za proizvodnjo ploskovnega pohiStva, kjer
so mo~nosti za uporabo mikroprocesorja zelo siroke in omogocajo veliko prilagaj anje na m anj-

-.

. --

se serije, sirsi program in zlasti
skrajsevanje pripravljalno zakljucnih easov n a strojih. Prav
tako je prodor elektr onike opazen tudi p ri strojih za ohdelavo
masivnega Iesa, se zlasti pri rezkarjih.
Dr.uga strojna oprem a so vee
ali manj sp remenjeni ze znani
stroji, ki ·pa so tehnicno in tehnoloSko tako izpopolnjeni, da
omogocajo minim alne case za
pripravo stroja na p osamezno
tehnolosko zahtevo.
In cene? Le-te se gibljejo v zeIo sirokih mej ah in so odvisne od
zahtev posameznega ku pca. Za
ilustracijo naj omenim , da se cene sodobnih moznicar k firme
WEEKE gihljejo od 350 t isoc do
700 tisoc maxk.
Naj koncam z u gotovitvijo, da
je na podrocju r azvoja ·l esn o-obdelovalnih s trojev veHko n ovega,
da pa v dveh dneh, koliko r je trajal ogled sejma, ni mogoce dohiti
neke celotne pre dstave o najnovej sih dosef kih v razvoju in p roizvodnji lesno-ohdelovalnih stroj ev in opreme.
S. Rup ar
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Iz drugih lesarskih kolekti_vov
JAVOROVA tovarna vezanih
plosc je dala na trlisce nov Jzdelek - fonopan plo~<!e. Trenutto je njihov edini odjemalec tOvarna vozil v Mariboru, •k jer so
te plosce ze vgradili v novi zeleni
vlak, zagotovili pa so odvzem
plosc do leta 1985; tudi zanimanje drugih podobnih proizvajalcev je za te plosce veliko. Plosce
naj bi uporabljali povsod, kjer se
zahteva nosilnost konstruk:cije stena--'Pod, obenem pa dusijo
zvok in vibracije, so vodoodporne in toplotno izolacijske. Pri·
merne so .predvsem za gradbenistvo, strojnistvo in ladjedelni.
stvo.
Na<!rtovane nalozbe v LESNINI
so za leto 1983 r~meroma obsirne, vendar gre povecini le za pripravljalna dela, saj ob omejeva·
nju nalozbene dejavnosti na kaj
veejega skoraj ni moe misliti.
Vecje nalozbe, ki jih nacrtujejo,
so: prodajalna v Tuzli (predraounska vrednost 65 milijonov dinarjev), pripravljalna dela za salon v Mariboru (predracunska
vrednost 45 mi.lijonov dinarjev),
krojilnica brusilnih trakov (predracunska vrednost 71,5 milijona
dinarjev) in preselitev temeljne
organizacije EMMI (predracun.
ska vrednost 220 milijonov dinarjev).
SLOVENUALES - trgovina je
s predstavniki skupnosti za gra~
njo objektov iz tretjega samopnspevka in zavoda za gradnjo
Ljubljane podpisal pogodbo za
Jzgradnjo in opremo objektov iz
tretjega samoprispev.ka. Vred·
nost vseh del, ki zajemajo 36 objektov druZbenega standarda s
podrocja solstva, otroSkega varstva, zdravstva in kulture na obmocju Ljubljane, z.nasa 600 milijonov dinarjev.
V ELANU so priceli z gradnjo
novega obrata plastlke. Nannen
te nalozbe je rarzsiritev proizvodnje izdellkov iz ojacanega poliestra, torej delno povecanje
zmogljivosti za proizvodnjo colnov, preselitev in povecanje
zmogljivosti za proizvodnjo jadralnih leta! ter poveeanje proizvodnje iz dopolnilnega programa.
Slrupna predraeunska vrednost
znasa 271,935.000 dinarjev. Nalozba bo financno pokrita s 15,4 odstotka Iastnih sredstev, 55,2 odstotka sredstev sovlagateljev in
29,4 odstotka kreditov poslovne
banke.
STOL nabavi letno povprecno
14.500 kubicnih metrov bukove

hlodovine za potrebe v proizvodnji masivnega sedefuega pohistva. Za izdelavo luscenega fur-

.nirja, potrebnega pri proizvoclnji
polizdelkov iz vezanega lesa, potrebujejo letno nadaljnjih 4000
kubicnih metrov boljse ibukove
hlodovine in 500 kubicnih metrov
topolove hlodovine. Poleg tega pa
letno razzagajo se 4000 do 6000
kubicnih metrov hlodovine iglavcev; ta zagan les delno porabijo
za lastno proizvodnjo, del pa ga
prodajo na domace in tuje trfisce. Veeino hlodovine (12.100 kubicnih metrov) nabavijo na ljublj anskem gozdnogospodarskem
obmocju.
V TOVARNI MERIL se na leto
nabere okrog 7000 kubicnih metrov zagovine, lesnega prahu in
trdnih lesnih odpadkov; zato so
zaceli razmisljati o briketiranju
in prodaji teh briketov na domacem in tujem trfiscu (briket je
z veliko .silo, brez dodatkov lepila, stisnjena fagovina, prah in
oblanci in je zelo primeren za
kurjavo, saj ima precejsnjo ·k alo.
ricno vrednost). Ker je nalozba
dokaj draga, se je bodo lotili postopoma in jo zakljucili v letu
1985.
V ALPLESU ugotavljajo, da tece letosnji Jzvoz po nacrtih, saj
bodo ob polletju dosegli zastavljeni izvozni plan, podobno pa bo
tudi ob koncu leta, ker imajo dovolj izvoznih naroeil. Zaskrbljeni
pa so, ker bo zaradi visokih izvomih obveznosti tezko doseci
proizvodne plane in ustrezni nacrtovani dohodek zaradi slabsih
dohodkovnih ucinkov izvoza.
Ko je INLES price! s proizvodnjo novih programov oken (!NOVAK, KOMBIVAK), je opustil
proizvodnjo klasicnih oken, za
katera pa je na trgu .Se povprasevanje. Zato je z DIP Novi dom
Debenjaca vzpostavil kooperant.
sko razmerje. Inles odkupi od
njega klasicna okna v vrednosti
40 milijonov dinarjev ·l etno, le-ta
pa za enako vrednost Inlesova
vhodna in garazna vrata. Tako
obe delovni organizaciji dopol-

njujeta svojo prodajno ponudbo.
Podobne odnose je Inles zgradil
se 1Z nekaterimi drugimi delovniroi organizacijami.
V MARLESU ugotavljajo, da je
v pretek.J.ih letih (od leta 1977 dalje) njihov izvoz narascal, da pa
se je v drugi polovici lanskega
leta ta rast zaustavila, saj je bil
lanski izvoz celo niZji kot leto
poprej. z izvozom pohist~a in z~
ganega Jesa gre .po nacrtih, moeno pa je upadel izvoz. !fiOntafn~h
his, .predvsem v AvstnJO. Tam Je
namrec priSlo do nenormalno
ostrih pogojev za najemanje
gradbenih kreditov, kar Je imelo
za posledico, da ze sklenjene
prodajne pogodbe niso bile uresnicene.
LIP Bled bo konec letosnjega
leta zakljuCil z rekonstrukcijo v
temeljni organizaciji .'Y Mojstra:
ni. Celotna tehnolog1Ja v nov1
proizvodni hali je izdelana taka,
da bo m.ogoce istocasno izdel.ovati vse tipe vhodnih in garafnih
vrat pa tudi druge izdelke. Poleg
tega' bo zgrajena tudi kotlovnica
s susilnico. Taka bodo z lastno
energijo pokrivali potrebe ~a SU·
senje lesa in ogrevanje prouvodnih prostorov.
Vecjanalozba vLIKU -moder.
nizacija in poveeanje proizvodnje
masivnega pohistva, namenjenega predvsem za izvoz, tece v glavnem po nacrtih. Gradbena dela
so skoraj koncana in priceli so
z nabavljanjem oprem:. Ome~
mo naj se, da nalozba velJa
255,530.000 dinarjev.
V GLIN Nazarje so bili prisiljeni, da so zaeasno delno omej~i
prohvodnjo stavbnih Jzdelkov m
del delavcev prera:llporedili v druge temeljne organizacije. Pogl~
vitni vzroki za to so: upadanJe
prodaje stavbnega pohistva, pomanjkanje PVC rolet, kar delno
povzroca slabso prodajo in pomanjkanje zaganega lesa, ·k i ga
nimajo na zalogi.

Pri izvajanju politike stipendiranja je se vedno odprto vprasanje, koliko 0 teh vprasanjih dejansko odloeajo delavci v zdruzenem delu, koliko so plani stipendiranja tudi sestavni del razvojnih programov organhacij zdrufenega dela in koliko so ti
plani usklajeni s kadrovskimi in izobrafevalnim1 plani ter plani
zaposlovanja. Cedalje vee je organhacij zdrufenega dela, ki na
ialost razumejo stabilizacijo kot varcevanje s sredstvi za kadre,
kar se med drugim vidi tudi v zmanjsevanju razpisov kadrovskih stipendij.
Miha Ravnik o kadrovski politiki
(7. seja CK ZKS)

Gostje iz Sovjetske zveze si ogledujejo ognjeodpon:tost nasih plosc

Vrsta raznolikih vpraSanj
S SEJE DELAVSKEGA SVETA SOZD SLOVENIJALES
Po koncanih volitvah in imenovanjih v organe upravljanja SOZD
Slovenijales je bila konec aprila sklicana 1. seja delavskega sveta,
ki je bila obenem tudi konstitutivna. Glede na to je bil tudi dobrsen
del seje v znamenju verifikacije organov oziroma potrditve manda·
tov delegatom.
Iz druge bogate vsebine seje pa
bi izluscil samo nekaj najvafuejsih ugotovitev oziroma sklepov:
1. Sprejete sklepe na sejah
vseh organov upravljanja je potrebno sproti in dosledno spostovati, saj se ponekod uresnicevanje le-teh zavlece tudi vee mesecev.
2. Iz poroeila o rezultatih pos·l ovanja clanic SOZD v letu 1982
se kafejo dejstva, da je bilo gospodarjenje slabse, saj so dosezeni rezultati manj ugodni kot
leta poprej. Rezultati ob koncu
leta so nadaljevanje prejsnjih
tromesecnih obracunov v letu
1982, saj so se vsa negativna gibanja pojavila tudi ob zakljucku
poslovnega leta. Ugotovljeno je
bilo, da iz stagnacije prehajamo
v nazadovanje.
3. V poslovni ~litiki za leto
1983 so zastavlJene nasled.nje
kljucne naloge:
- poveeevanje izvoza na konvertibilno podrocje ter vkljucevanje v skupna stabilizac1jska
prizadevanja,
- povecevanje proizvodnje za
izvoz,
- krepitev dohodkovne akumulacijske sposobnosti,
- zagotovitev delovanja interne banke SOZD Slovenijales kot
dela celovitega financnega sistema clanic.
4. V sprejetem pravilniJru o
zdrufevanju sredstev v sklad
skupnih rezerv ter o pogojih in
nacinu uporabe teh sredstev so
naslednje spremembe:
- pri kreditnih pogojih za pokrivanje izgub po zakljucnem racunu se obrestna mera poveca na
5 odstotkov,

- poveca se tudi obrestna mer a pri kreditih za izplacilo osebnih dohodkov do treh mesecev
na 23 odstotkov,
- v primeru zapadlosti se
obrestna mera poveca na 30 odstotkov.
5. Iz porocila o delu poslovodnega odbora in skupnih sluib ter
iz programa dela za leto 1983 je
razvidno, da se bo bremenitev
delovnih organizacij v okviru sestavljene organizacije povecala
za 16,3 odstotka, in sicer predvsem zaradi preselitve v nove,
modernejse prostore, ki pa zahtevajo vecja sredstva za vzdrzevanje.
6. 0 inventivni dejavnosti bi
omenil u gotovitev, da je na tern
podrocju premalo aktivnosti, zato so sprejeti naslednji sklepi
oziroma priporocila delovnim organizacijam:
- v vseh tozdih naj se prek
natecajev pricne usmerjena inovacijska dejavnost;
- vse delovne organizacije naj
posredujejo skupni komisiji najpozneje do 20. maja 1983 podatke, kateri delavci so zado!Zeni za
organiziranje inventivne dejavnosti·
.:_ na okrog 500 delavcev naj
se na ravni delovne organizacije
zaposli profesionalnega organizatorja mventivne dejavnosti;
- .komi.sija predlaga, naj vsi
tozdi, ki so dosegli .J(Omembnejse
rezultate na podrOCJU iJilventivne.
ga deJa, v ustrezni obliki posredujejo podatke tehnoloski slu~bi
skupnih sluzb SOZD SloveruJa·
les, ki jih bo objavila v Informatorju razvoja lesarske tehnologije.
V. Jeric

ZAKLJUCKI LETNE KONFERENCE
SINDIKATA BRESTA
te v prejsnji Stevilki ~ega glasila smo poroeali o letni ko~:
ferenci Brestovega sindikata, v lnformatorju jpa smo objavib
delovni program konference. Tokrat zelimo zadevo dopolniti se
z zakljucki Ietne konference, ki so sestavni del programa leto~njega dela sindikata.
. . .
1. Osnovne orga.nizacije so dolZne, da dosledno uresmcuJeJo
program dela konference, ki je bil sprejet na 1~tni kon;fe~enci.
2. Zavzemali se bomo, da bomo pn vseh sklep1h, spreJetJh na
samoupravnih organih, opredelili tudi nos1lce in roke za izvedbo ter stalno nadzorovali izvajanje le,teh.
3. Ob r azpravah o za:kljucnih racunih bomo obvezno obravnavali tudi delo vodilnih in vodstvenih delavcev.
4. OZiveti je p otrebno delo sindika~ ~kup~ tudi Z!!- b?ljse
obve5canje delavcev, posebno pa delo smdikaLmh poverJemkov,
ki naj bi bili gonilna sila delovanja sindikata.
5. Na vseh ravneh si bomo prizadevali za spodbujanje inovacijske dejaVIOosti.
.
6. V vseh delovnih okoljih je potrebno zaostriti delovno dJ·
sciplino (odnos do dela, varstvo pri delu, pojavi alkoholizma ...).
7. Na prvi razsirjeni seji izvrsnega odbora konference osnovnih organizacij sindikata je potrebno imenovati komisijo, ki _naj
prouci organiziranost ob s:premembi delovnega casa (prevou na
delo, varstvo otrok, prehrana, delovni cas druzbenih dejavnosti ...).
Novo Jz nase proizvodnje - program MAJA-0
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SodiSCe zdruienega dela in mi
V Postojni deluje za obcine
Dirska Bistrica, Postojna in
Cerknlca sodHce zdruZenega dela, kl r~uje spore iz druzbenoekonomskih in druglh samoupravnih odnosov.
V letu 1982 je sodi§ce dobilo v
rdevanje skupno 127 zadev, iz
leta 1981 pa je ostalo nere~enih
119 zadev, kar pomeni, da bi v
tem letu morali ruiti skupaj 246
zadev. Od vseh teh zadev jib je
sedUce remo 203 in je tako 31. 12.
1982 ostalo nere~enih 43 zadev.
Glede na vrsto sporov so med
zadevami, ki so bile predlozene
v resevanje sodiscu zdruzenega
dela, prevladovali spori iz medsehojnih raz:merij delavcev v
zdruienem delu, saj jih je bilo
nekaj vee kot 85 odstotkov vseh
sporov. Poleg teh sporov so bili
predlozeni se spori iz samoupravnih interesnih slrupnosti,
drustev, statusni spori temeljnih
organizacij zdru.Zenega dela in
spori pri zasebnih delodajalcih.
V letu 1982 se je tudi bistveno
skrajsal rok za resevanje posamezne zadeve, saj je od vlozitve
do resitve zadeve preteklo povprecno nekaj manj kot stiri mesece. V letu 1981 je bil povprecni
rok resevanja posamezne zadeve
kar enajst mesecev in je bil zato
tudi precejsen zaostanek ·pri delu.
Iz nase obcine je bilo v Ietu
1982 predlozenlh oziroma resenih
le 29 zadev, kar predstavlja nekaj
vee kot 14 odstotkov vseh zadev,
ki jih je resevalo to sodisce za
vse tri obcine. Glede na vrsto
sporov je bilo tudi iz nase obcine
predlozenih ozirorna resenih naj-

vee sporov iz medsehojnih razmerij delavcev v zdrllZenem delu,
in sicer 25, dva spora iz statusnih razmerij, en spor iz samoupravnih interesnih skupnosti in
en spor iz razmerij pri zasebnih
delodajalcih.
Na~a delovna organizacija oziroma temeljne organizacije so
bile udeleiene v ~estih sporih.
Tri pred.loge za resitev sporov je
zoper posamezne delavce vlozila
delovna organizacija, in sicer dva
za povrnitev stipendije in drugih
stroskov solanja ter en pred.log
za odpoved stanovanjske pogodhe. Nasi delavci pa so vloZili tri
predloge za resitev posameznih
spornih razmerij, in sicer glede
preraz.poreditve na druga dela
oziroma naloge, odskodnine zaradi nesreee pri delu in odskodnine
za inovacije.

V tern .kratkem zapisu se ne bi
spuscal v to, .ka.ko nas oddelek
dela in kako bi .moral dela.ti. Organizacija dela je ipac vee ali
manj vsem tuja. Tako improviziramo in se jezimo drug na drugega. Velika poskusa.mo kot ohlikovalci pohistva, veliko ali se vee
dela P.a ostane na pa.pi~ju. Da
delo m n~rmalno zaceto m koneano, pa Je vrsta vzrokov.
Sodelovanje pri vzorcih izvoznih izdelkov (kontejnerji BIMMO,
bivalna hisa za Francijo) so primer, ·kako teZko je dogovarjanje
in je zato izvedha se toli.ko tezja.
Trudimo se loviti korak s .p otrebami posameznih terneljnih organizacij, a nam to veekrat ne uspe
in nam najhrl tudi ne bo, saj
smo v zadnjem casu odrezani od
vsega dogajanja. Kaj 'Pa potem
delate? se boste vpra5ali.
T.renutno pripravljamo spalnico za Jelko, kar je v enem letu
ze tretji vzorec na papirju. Zdaj
upamo, da ho ta spalnica vendar
kdaj otipljiva. Otroski program
je v izdelavi kot vzorec in bo po
dveh letih morda zagledal luc
sveta. Stoia sta .Ze pozabljena in
sine upamo vee sprasevati, kdaj
ju hodo naredili.

..

:..--

REMONT KOTLOVNICE V MASIVI
Vsakoletno vzdr:levanje parnih kotlov oziroma energetskih naprav
ze obicajno opravljamo med prazniki, da bi bilo cim manj zastojev
in motenj v proizvodn:ji.
Tako je bil tudi letos med prvomajskimi prazniki obseznej.Si remont kot-lovnice, pri cemer so hila opravljena naslednja dela:
- prezidava kuriSca kotla,
- zamenjava pregrevalca pare z drugim, vecje zmogljivosti,
- delna zamenjava elektricnih naprav in manjsa vzdrievalna dela
pri drugih na,pravah.
Z remontom energet&ke postaje se je energetska z.mogljivost stroja
povecaJa, saj nam ista koliCi.na porabljenega .kuriva omogoea vee pregrete pare, ki jo labko porahimo v razlicne namene.
Na koncu je potrelbno izreci pohvalo v.sem delavcem vzdrzevalne
slllZbe, ki so se tr.udili pri USJ?Osobitvi nepogresljivega dela vsake
tovarne, in se posebej v MartinJaku, kjer so naprave zastarele.
Prav zato je potrebno energetske naprave se sk:Pbneje vzddevati,
saj je zaradi financnih tezav veliko vprasanje, kdaj in kako bomo
uspeli pridohiti energetsko postajo, ki bo zadovoljevala vse nase potrehe.
V. Jeric

OB TEDNU RDECEGA KRI2:A
ze med ·krimsko vojno (18531856) so se pojavljale iprve prostovoljne bolnicarke (v ruski
vojni Jelisaveta Pavlovna, v angleski pa Florence Nightingaleprva na J?Odrocju nege bolnika in
sestrstva). Nemoc vojne sanitete
pa se je se posebej pokazala v
bitku pri Solfernu (1859), ko je
ostala na bojiscu vecina od 40.000
ral,ljencev brez vade, hrane in
zdravniske ipOrnoci. Ko je H. Dunant vse to videl, je predlagal,
naj bi na temelju mednarodnega

Najnovejse delo, ki bi mogoee
veliko pripomoglo :k proizvodnji
preprostih in ne nazadnje cenejsih izdelkov, je program predsoh.
!deja je po moji oceni zelo dobra
in poskusali jo homo pokazati na
beograjskem sejmu, seveda ce
bodo tudi drugi za to.
Sicer pa menim, da vzorcev ne
bi smell samo predstavljati in
zanje »pobirati nagrade«, ker
nam jih drugi :najprej posnemajo in nato iprodajajo. Drugo je izdelek brez zaledja (poskusne serije), ki omogoca nasi prodaji
la:ljo ponudbo. 0 tern pa raje ne
bi pisal, ker nisem za to poklican
in tudi ne usposobljen.
Eno i-zmed redkih v celoti nasih del je sedaj uresniceno, in sicer program MAJA-0.
Drugih del, ki so ·s estavni del
posameznih ponudh, sejmov,
adaptacij, svetovanj, sodelovanj
z drugimi delovnimi organizacijami, ne born opisoval.
Zelimo pa, da nasi vodilni in
drugi delavci vendarle spoznajo,
da nismo le privesek delovni organizaciji. Lahko smo zelo koristni in delavni, in tudi smo, ce se
taka zeli.
T. t.agar

Pot zvezne stafete mladostl po nasi obclni

.
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Skrb za cloveka

l 1z dela naSih oblikovalcev
/

Delovna organizacija je v vseh
treh primerih s svojim zahtevkom uspela, medtem ko so delavci uspeli v sporih glede odskodnine zaradi nesrece pri delu
in odS.kodnine za inovacijo, kjer
je hila sporna ·Sarno viSina te odskodnine.
Iz vseh teh podatkov je videti,
da so bili nasa delovna organizacija in njeni delavci udelezeni Ie
v manj kot treh odstotkih sporov, ki jih je resevalo sodisce
zdruzenega deJa. To je nedvomno
dokaz, da smo morehitne nespora:tume oziroma nesoglasja resevali sporazumno v okviru temeljnih organizacij oziroma, da do
kak.Snih vecjih iproblemov pri resevanju drul;benoekonomskih in
drugih samoupravnih odnosov ni
prislo.
A. Pereic

sporazuma ustanovili posebna
drustva, ki hi skrbela za ranjence in bolnike.
To njegovo zamisel je najprej
sprejelo ienevsko drustvo. Kot
naslov te organizacije je predlagalo Rdeci kriz, za zastavo 12a zamenjavo ha.rv svicarske drzavne
zastave. Ta predlog so leta 1863
sprejeli delegati 16 drzav. Leto
kasneje (24. 7. 1864) pa je bila
podpisana prva t.enevska konvencija, ki med drugim ureja tudi postopek z vojnimi ujetniki
ter o negi ranjencev in bolnikov.
V to organizacijo je vkljucenih
okrog 230 milijonov ljudi. Prav
zaradi njene mnozicnosti in humanosti je zelo pomembna, saj
pomaga ljudern, ki so jih prizadele naravne ali kaksne druge
nesrece.
Vsako -leta je od 8. do 15. maja
organiziran teden Rdecega kriza.
v tern casu organizacije pregledajo svoje delovne uspehe, sprejemajo programe za naprej in
organizirajo posan1ezne akcije,
pri .katerih sodeluje kar najvec
ohcanov.
Qpganizacija Rdecega kriza ni
vee tisto, kar je bila ob svoji
ustanovitvi, niti ne to, kar je hila
se ipred vojno, ampa'k se vse bolj
podruiblja. Ne deluje namrec saroo pri negi bolnika in ranjencev
ter prvi pomoei, ampak organizira prostovoljne krvodajalske
akcije, pod njenim Viplivom so or.
ganizirana zdravstvena predavanja, tecaji prve pomoci, nega
bolnika na domu, zbiranje starega papirja, oblek, obutve, odej,
sotorov in v;sega, kar je potrehno
ob veli-kih ujmah ali v vojni.
Z Rdecim krizem se mladi srecujejo ze v soli kot pod:mladek.
Organizacija. skrbi tudi za vzdrzevanje mnogih mladinskih okrevalisc in letoviSc, pomaga solskim kuhinjam in podobno.
Tesno sodeluje z zdravstveno
sluibo, z drugimi druzbenopoliticnimi organizacijami in se posebno z enotami splosnega ljudskega odpora.
Poleg tega ima organizacija v
programu hoj proti onesna:levanju okolja, boj proti raznim razvadam, kot so .kajenje, tabletomanija, na:rkomanija, boj proti
alkoholizmu in ipOdobno.
Prva drustva v Jugoslaviji so
bila ustanovljena v Crni gori, ko
je vlada te driavice ratificirala
konvencijo leta 1876. Istega leta
je bilo ustanovljeno tudi drustvo
Rdecega kriza Srbije.
Nekoliko vee zapletov je bilo
z ustanovitvijo Rdecega kriza na
Hrvatskem, ker je bilo drustvo
podrejeno centralnemu odhoru y
Budimpesti. Leta 1887 je b1l
osnovan v Zagrebu »Odhor za pomaganje ranjenih i bolnih«.
Naslednje leto je bilo tudi v
Ljubljani ustanovljeno »Dezelno
pomozno drustvo za Kranjsko v
pomoc ranjencem in bolnikom«.
Sele 29. 7. 1921 je bilo ustanovljeno enotno drustvo Rdeeega
kri.Za za vse jugoslovanske pokrajine.
Dr. A. Smale
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Za zacetek uspesno
PRVA UCENCA
IZ USMERJENEGA
IZOBRA2:EVANJA
17. maja sta pred strokovno
komisijo opravljala pripravnlski
izpit prva dva ucenca, ki sta zakljucila lesarski skraj~ani program in tako dosegla poklic obdelovalec lesa.
Strokovni ali posebni del programa je predvidel usposabljanje
pod vodstvom mentorja na delih
pomocnikov pri strojih ter za samostojno delo pri enostavnejsih
strojih, kot so celilni stroj, debelinski skohelni stroj, nihalna
tracna brusilka ter stroj za zabijanje in vrtanje span in pod.lozk.
Splosni del programa pa je obsegal poznavanje temeljnih orga.

vprecno, drugi pa nadpovprecno
uspo.sobljenost v okviru svojega
pokhca.
Tudi izpit je bil sestavljen iz
dveh delov. Posebni del izpita je
vseboval ikonkretno nalogo, .ki jo
je moral priprav.nik samostojno
opra.viti pred komisijo. Pred
opravljanjem naloge pa je pripravnik najprej opisal stroj, pojasnil delovanje stroja, opisal nevarnosti, ki lahko nastanejo pri
delu.
Siplosni del izpita je obsegal
ustne odgovore na tri oziroma
stiri V<prasanja.
Z uspesno opravljenim izpitom
je pripravnik dokazal, da lahko
samostojno opravlja dolocena
dela in je lahko razporejen za
nedolocen cas.

Preizkus prakticnega znanja pri stroju
nizacij Bresta ter njihovih proizvodnih prograrnov, sarnoupravno
organiziranost Bresta, poznavanje
najpomembnejsih
samoupravnih splosnih aktov, osnove
varstva pri delu in pozarnega
varstva ter nekaj zgodovine Bresta.
Usposabljanje so poleg men·
torja opravljali tudi drugi delavci. Vsebina in zahtevnost pa sta
bili v veliki meri odvisni od posamicnih sposobnosti pripravnika. Ta·ko je eden pokazal po-
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Pri usposabljanju se je pokazala tudi .s laha stran, in sicer v tern,
da sta se pripravnika USiposabljala le na majhnem stevilu del, taka da program ni bil ~pol.njen
v celoti. Nedvomno je interes temeljne organizacije, da je vsak
delavec usposobljen za cimvec
del. Nereseno ostaja tudi vprasanje pril1odnjega usposabljanja,
taksnega, kot ga •p redvideva naeelo perrnanentnega izobrazevanja.
F. Tursic
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Novosti iz knjiznice
MILCINSKI J.: Medicinska etika in deontologija.
Knji~a je namenjena studentom medicine in zdravstvenemu
OSebJU za studij in razmiSljanje, sirsemu k.rogu bralcev pa
odpira razgled v za;pleteni svet odnosov, pravic in dolZnosti
ter razpotij v fivljenj u zdravnika.
NIKOLIC N.: Z r anjenci prek Sutjeske.
Knjiga spominov na bolnisnico I. proletarske brigade, ki se
zacenja z letom 1943, ko je avtor priSe! v v.rhovni stab. Opisani so organizacija bolnisnice, .njeni pohodi v SandZak, Crno
goro in v peti ofenzivi v FoCo, predvsem pa pohtvovalnost
borcev, ki so skrbeli za ranjence.
ZIDAR P.: Hrastov med.
Tri novele z motivi fivljenje-smrt skozi razmisljanje bolne
Vide, ki jo razjeda rak; duhovnost-umetnost: razmBljanje
o pojavu duse v literaturi, kar je moralna posledica dogodkov; minljlvost-veenost: muhavost usode, ko clovek ne ve,
ali bo dan prefivel aoli ne.
BARRIE J. M.: Peter Pan.
V knjigi pravljic sta dve najbolj znani pisateljevi zgodbi iz
cikla o Petru Panu. Obe obr avnavata sebicno i.n samoljubno
mladost, vendar je prva vsa oblita z mesecino sanj, v drugi
pa je polno pustolovscin in dejanj.
CUKOVSKI K.: Suri-Muri velikan.
Ponatis ruske pravljice, ki jo je lepo ilustriral Maksim Gaspari. Po slikanici bodo radi segali mlajsi otroci.
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Z osrednje obcinske slovesnosti ob dnevu Osvobodilne fronte in prazniku dela

Kot nekoc njihovi vrstniki so
tudi oni varovali posto, v katero
so zlili vso svojo otrosko ljubezen do tovarisa Tita. Kurirji svobode so tako sedemnajst let prel!laSali v kurirskih torbicah pozdrave in cestit:ke Titu za njegov
,rojstni dan. Pred tremi leti pa
jim je bolecina ob smrti legendarnega voditelja tovariSa Tita
ustavila korak.
Odslej nosijo v svojih torbicah
zelje, da bi vsi otroci ziveli v miru, odrascali v brezskrbnem otroskem Zivzavu pod svobodnim nebom ...
Naso obcinsko mejo je letos
KurirOk:ova posta prestopila 4.
maja, ko so jo 'Pionirji-kurirji z

Unca prejeli od ilirskobistriSkih
torbico iz rok v roke, jo nosili iz
k.raja v kraj ...
Doslej se je vedno ustavila oh
meji na5e republike. Letos pa so
pionirji iz dveh pohratenih ohcin
Cabra in Cerknice skleniU, da hodo s torbico prestopili mejnike.
10. maja so slovenski pionirji
iz osnovne sole Heroj_a Jane:ta
Hribarja Stari trg pri Lozu izrocili v Prezidu kurirckovo torbico
svojim hrvaskim vrstnikom z zeljo, naj utihne orozje po vsem
svetu, naj se namesto grozenj
razlega prijateljska beseda ...
Tako so pionirji dokazali, da
bratstvo med nasimi narodi in
narodnostmi ni le prazna beseda.

sovrstnikov. Potem so predajah
Tisti, ki so se z orozjem v roki
bojevali zanj, naj ne skrbe, da bi
zamrle svetle tradicije, spocete v
najtezjih trenutkih nase zgodo·
vine.
Da je bilo vse sc bolj slovesno,
so se .P.redaje kur.irckove torbice
udelezlli .predstavniki vseh pio·
nirskih odredov iz cabranske in
cerkniske obcine ter njihovi men.
torji. Z njimi pa smo bili tudi
clani izvrooega odbora zveze pri·
jateljev mladine obcine Cel'knica.
Med kulturnim programom
pred delovno organizacijo Goran-produkt, v katerem so sode.
lovali domacini in ucenci iz Sta·
rega trga pri Lofu, je sreeanje
doseglo nepozabni t renutek, ko
so v Prezid pritekli nosilci leto§.
nje zvezne stafetne palice. Iz rok
hrvaskega mladinca jo je prevzel
mladi Slovenec in jo ponesel v
slovenske kraj e.
Po razgibanem kulturnem programu, kakrsnega zna pripraviti
le otroska prisrcnost, so .nastopajoci in gledalci zaplesali kolo
v soncen dan meseca m ladosti.
C. Levee

ze obvescenl 0 dosli Mirenckovl PO·
silJki.
Na krlziscu pod kaplanijo in cerkvijo je Zirovc obrnil glavo, z bicem
nakazal smer proti domobranski komandi in glasno rekel: »Greste z
menoj, Janez Ozlmnlk, da obisceva
nasega Mateja tamle gori v arestu?«
nNe!« je odsekal stari.
»Kako da ne? Pa tako lepa priloznost je, ko sva ze tu!u je lzzival Zirovc, ki ga je imelo, da bi s konji
zavil naravnost tja in potem k zupniscu. Ko je opazil, da je stari Ozimnik postal v obraz pepelnato siv, si
je domislil, da je tudi on le Mlrenckov zastopnik . . • Zavil je desno in
pocasi nadaJjeval pot proti gostilnl.
K vozu je stopila t emno oblecena
kmetica, hladno osvrknila z ocmi
Ozimnika in vprasala voznika: »Ste
pripeljali moj je§prenj?«
Zirovc, kl nl vedel, da je to razpoznavni znak, je nehote pravilno
odgovoril: »Kar poglejte In lzberlte
si! Vse je na vozu.«
Ta dan tako preizkusanega Ozlm·
nika je prizadel sovrazni pogled
kmetice, da ga je zazeblo po hrbtu.
Ko pa je zagledal Kaprola, kl je hltel
kot na perutih, je naglo lzstopll in
skoraj stekel na glavno cesto ...
Spesil je po trgu In zavil za ovin·
kom, ko Je Kaprol ze pomagal Zirovcu z voza. Tako prisrcno iskreno
se je pozdravljal z invalidom, da je
bil mozic ze spet presenecen. 21rovc tedaj res se ni slutil, da so ga
terenci iz trga v povezavi s terenci
okoliskih vasi sprejell medse kot
enakovrednega clana Osvobodllne
fronte in boja za svobodo. Se dobro,
da ni vedel, ker bi morda od prevelike srece res ustrelil nepotrebnega
kozla •..
Delo je steklo tiho in hitro, saj je
na Kaprolovo dvorisce ze prihitel
farovski hlapec, da je odpeljal moko
y zupnisce in takoj nalozil vreco koruze in vreco ovsa za oblodo prasicem. (Gospod zupnik so bill zelo veseli, ce je Mirencek sam poslal lz

svojega mlina. Saj so farovski voz
veasih prestregli partizan! In je na.
zadnje gospodu boij malo ostalo . ..)
Mirencek pa je nekako uravnaval,
da je bilo prav za obe stranl ...
In spet sta bili na vozu dve vrecl
iz zupnisca kot nova legitimaclja za
prevoz skozi rampo, pa se po cestl
do mlina v Dolgi vasi. Kaprol je po·
magal privezati konja h koritu, da
sta zobala. Nato je svojega gosta
vljudno povabil v posebno sobo:
»Dragi prijatelj, ze dolgo te nlsem
videl. Reci mi, s cim naj te postrezem! Pravis, da si jedel pri Pavlu!
Lepo. Toda pri nas bos na kosllu,
Vlktor! Komaj poldne je odzvonilo.
No, najprej bova malo vina, da bom
trcil s teboj in ti cestital za Fedela·
kovo kravo. Moja zena bo prlnesla
lz kleti najboljsega za izredne priloznosti in najboljse ljudi. Viktor,
zakaj molcis? Pa menda nisi uza.
ljen? Kaj me gledas debelo? Vse
vemo o tebi in ponosni smo nate,
ker si v domacih razmerah zmagal
nad samim seboj .. ·" je kot navita
ura drdral Kaprol.
Zirovc pa je v sebi skrival veliko
misel, zato mu je Kaprolovo besedovanje skoraj letelo mimo uses.
Pa je le odprl svoj kljun: »All bom
lahko govoril z Matejem?u
In je oddrdral Kaprol kot nauceno
molitvico: »Kar pomiri se, Vlktor,
govoril bos! Kot je rekel zdravnik,
je celo nujno, ker si morda se edini,
ki bl ga spravil v red! tim ml je to
priletelo na usesa in se naredniko·
vo soglasje, smo kar ponoel odpo·
slali Pavlu nujno novico. Kot vidim,
je hitro ukrepal, ker si ze tu. Prlca.
kovali smo te sele jutri. Slucajno
smo pazili tudi danes, ker so vcasih
Pavlovi ukrepi vraZje nagli •• ·"
»A tako?! Malo se mi je ze posvetilo. Povejte mi, Kaprol: je z Matejem zelo hudo,« je zamezlknll :Zirovc.
Kaprol je odgovoril kot iz topa:
»Je in ni, Viktor. Sam bos presodil.
K njemu priti pa ni lahko, cetudi je
v nasi hisi. No, Viktor, to bom ze

jaz uredil. Ali ti je Pavle kaj narocll
zame?«
»A Mirencek?u se je domislil ~j.
rove. »Narocil mi je, da lepo po·
zdravlja vas in svojo sestro. Mateju
moram reel, naj bo pogumen, ker ga
bodo ob prvi prilomosti umaknili od
tam.«
»Hvala, Viktor. Le Mateju zaradi
straze ne bom mogel reel. Toda
Pavlovo narocilo mu bom posredo·
val s hrano vred.«
»0, dober dan, prijatelj Zirovc!rc
je pozdravila prijetna starica in po·
stavila na mizo steklenico vina, tri
kozarce in pecivo. Rokovala se je
z invalidom: nAil se me vee ne spo·
minjas, Viktor? Pavlova sestra sem,K
se mu je nasmehnila.
nln moja zena,u. je dodal Kaprol.
»Jerca, prisedi malo, jaz pa pogle.
dam v lokal. Kmalu se vrnem,u je
s e dejal, tiho odprl vrata in se jz.
muznll v gostilnisko sobo. Skozi
okno je opazil domobranca in mu
narocil: »Prosim, povejte vasemu
naredniku, naj se oglasi!« »Da,« je
pritrdil vojak, pa se povprasal: »Ali
je z Mutom spet ka narobe?cc
»Bo ze narednik videl,« je odbru·
sil Kaprol, ki tisti dan ni imel za·
htevnih gostov. Le nekaj nemskih
vojakov, ki je svojim priveskom pi·
halo na srce, pa obenem v sebi ze
razmisljalo o novih poznanstvih v
prihodnje ... nSkoki cez plotove so
bill, so in bodo . . . se posebno v
vojni, ki rahlja, drobi in trga zakon·
ske vezi . . . loda lahko prldobljen
plen je le zasilna uteha .. ·" je oce.
njeval svoje goste, ko je vstopil na·
rednik Lukic z dvema domobrance.
ma: »Dober dan, gospod Kaprol. Se
je zgodllo kaj hudega?« je blla v
glasu vidna skrb. nGospod Lukic ...
Klanjam se ...« sta se birtu pretr·
gall mise) in beseda, ki se je brz
ujela z nestrpno vojasko zahtevo:
»No?«
nNi-nic hudega ni, gospod Lukic.
Le tisti invalid je prise I na obisk . ..
Sinoci ste dovolili, gospod .. ·"
(Se bo nadaljevalo)

LetoSnja kurirtkova posta
SVETLA KAMENCKA IZ MOZAIKA BRATSTVA IN ENOTNOSTI
15. maja pred dvajsetimi leti so si slovenski pionirji prvic ohcsili
kurirckovo t01·bo cez rame in se od:pravill z njo po nekdaj skrivnih
kurirskih poteh, da hi si tako priblifali v mislih partizanski hoj za
osvohoditev nase domovine.
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V vse intenzivnejsih razpravah o politlki gospodarske stahiUzacije in opiranja na lastne sUe ugotavljamo, da imamo v
druZhl poleg mnogih materialnih, naravnlh, organizacijsklh in
drugih tudl kadrovske rezerve, ki jih moramo aktiviratl. Znanje
ter u stvarjalnost sta hila fe doslej nosilca napredka, na sedanji
stopnjl razvoja pa postajata vse odlocilnejsl pogoj kvalitete
razvoja ter dejavnik utrjevanja sociallstlcnega samoupravljanja. Zato je temholj nerazumljivo, da dopuscamo neustrezno
zaposlenost nekaterih strokovnih kadrov na manj zahtevnih in
premalo ustvarjalnih delih in nalogah, da dopuscamo razdrobljenost strokovnlh sil, ceprav cas in razmere v njem kar kllcejo po njihovi povezanosti in zdrufevanju.
Miha Ravnik o kadrovski politiki
(7. seja CK ZKS)

MAGDA STRA21SAR MAGDUSKA

OBSOJENCI
ZIBELKE
(Nada.ljevanje iz prejsnje stevilke)
Medtem je Mirencek odsel v brusilnico: ,.Kaj, vraga, pa se Cakai,
Janez? Povedal sem ti svoje in ne
bos me pregovoril!••
Trudoma je dvignil glavo s kalniml ocmi obupanca: »Pavle • ..!«
A Mlrencek ga je ostro zavrnil:
»Pavle gor, ¥avle doll Nic ne bo, Janez! Edina resitev za tvoj primer je
pokllcnl frizer, ki mu lahko ukaZes
In prleakujes njegov molk. Kolikor
vem, so v trgu trije ...u
Ozlmnlk je osupnll in izjecal:
»Pretrd sl z menoj, Pavle ... Saj ne
morem v trg brez legitimacije.«
»To vem,« je odvrnll Mirencek.
»Zato sem predlagal tvojemu Viktorju, da obenem s teboj popelje se
moko za zupnisce. Sarno tablico je
treba zamenjatl, pa bo slo . • .u.
Obrnil se je in odkoracil v vezo.
Ozimnlk se je popraskal po glavi,
sl obrlsal oci In nos ter pokril klobuk. Pocasi je vstal, segel v zep in
prilozil k petim se tri zlatnike na
mlzo. »C:e ze nl drugace .. . pa . . .«
je mrmral, ko je ob odhodu celo zaklenll vrata brusllnlce .. .

*
Zanimlvo bl bilo vedeti, kaj se je
motalo v glavah, kl so imele isti

cilj: pot v trg. Voz je enakomerno
ropotal in dvlgal prah s ceste. Konja sta verjetno misllla na priboljsek, ki jima ga je skoro preglasno
obljubil tirovc, ker je bil poln toplih
custev iz pogovora z Mirenckom.
Kot da ju je prevzela voznlkova dobra volja, sta v lahnem drncu speslla, da se je cesta hltro umikala
izpod kopit.
Na zadnjem sedezu pa je kot kup
nesrece cemel Ozimnlk. V dno duse
ga je prizadel Mirenckov prezir, ki
je odloeno mahnil po njegovi gospo·
dovalnosti, laZnemu ponosu in Ia·
komnosti. Za trenutek je dvignil
glavo, ko je straZa prl zapori cez
cesto ustavlla voz: »Dovolilnico!«
»Namesto Mlrencka peljem moko
v zupnisce,« je odvrnll 2irovc in kar
z voza pokazal nek zigosan papir ter
ga nato shranil v notranji prsni zep
telovnlka.
»Dobro, peljite naprej l A tudi
vrnili se boste lahko le skozi naso
zaporo, ker na drugih vase mlinarsko dovoljenje ne velja,« so pojasnili domobranci in odprli »rampou.
2irovc je previdno vodil konje
cez trg. Ob cestl sta se s kamencki
igrala otroka. Bli ko ju je vprega
presla, sta takoj izginila med hisami. Niti 2irovcu, se manj Ozimniku,
se ni sanjalo, da so terenci v trgu
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SEDANJI KORAK STABILIZACIJE
Smo v casu, ko se nam ne le· bistrijo pota druzbeno-ekonoms ke usmeritve,
pac pa s mo se ze znasli v konkretnem dogajanju. Druzbeni ukrepl, kot so
zamrznitev cen, delno osebnih dohodkov, proracunske potrosnje ·in nego·
spodars·kih lnvesticij. k·i sicer povzrocajo tezko prenosljiva neskladja v gospodarski, pa tudi v socialnl strukturi, ·s o us merjeni ·k osnovnemu cilju.
doseci ravnotezje med ponudbo blaga In uslug na trgu ter kupno moejo.
To pomeni, da morajo biti .kolicina in vrsta blaga ter kapaciteta uslug nad
zmoinostjo na>kupO'II. Sele ·In .samo v taksnem odnosu je mogoce oblikovatl
realnejse cene, katere bodo oblikovali ponudniki sami v poloiaju konkurenenega prerivaflja.
Druzheni organi , ki trenut no administ rativno odlocajo o cenah in ki jih
v sistemu trinega gospadarstva sploh ne morejo v celoti ohvladati, se bodo
omejill .na reguliranje cen s sistemom druzbenega dogovarjanja le na nekatere kljucne arti-kle haziooe :proizvodnje (na primer jeklo, rude, osnovni
zivilski proizvodi, hlodovina in podobno). Sarno v takem poloza}u bo mogoce dusiti lnflacijo in ohranjati doloceno t rdnost dinarja. To je hkrati
pogoj za glbanje realnega zivljenjskega standarda, kl je pravzaprav cilj
delavcevega prizadevanja.
NAPOTKI ZA URESNICEVANJE USTAVNIH NAVODIL
Sredi aprila je wezna &kupsci na sprejela sest pomembnih zakonov o
zdruzenem delu, ki ure;.ajo poloiaj delovnih, posebno se gospodarskih
organizacij. Motivi za sprejetje teh zakonov so jasni. Prl uresnicevanju
·delavs·kih dopolnfl• je <11ekaj casa veljalo prepricanje, da bo sama praksa
uveljavila poti za novo samoupravno organizacijo. Pokazalo pa se je, da
praksa tej nalogi ni hila kos, saj niso hi la urejena nekatera vprasanja, ki
so presegala okvire not ranjih samoupravnlh odnosov. Tako pomenijo zdaj
novi zakoni obvez·nost za hitrejse uresnicevanje ustavnih dopolnil.
VeJ.'a poudariti se to , da so ti zakonl zacasni, saj naj hi veljali do sprejetja kodek.sa o .z druzenem delu, ki naj bi celovito urejal samoupravne
odnose v organizacijah zdr.uzenega dela na podlagi tudi druge faze ustavnih sprememb.
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LANSKA POSLOVNA USPESNOST IZPLACANA
Po zakljucnem racunu za leta 1972 s mo na ravnl .podjetja in poslovnih
enot obracunall tudi poslovno uspes nost. Ta je bila rezultat poslovnl h
uspehov po pQsameznih enotah, ugotovljenih po sprejetih nacelih samoupravnega sporazuma in plana za leto 1972.
Ugotov~;eni in izplacani znesek poslovne uspesnostl za leto 1972 (dokoncni ohracun, ·ker so tromesecna i·zplacila predstavljala akontacije) je
znasal 615.000 din bruto oziroma 420.414 dinarjev neto.
VSAKDO SE MORA OPREDELITI. Zavestno organizirati mnozicnost razprav
ob ohlikovanju TOZD
V teh dneh sele zacen.jamo na Brestu najslrso javno raz,p,lravo o ustanavljanju in notranji orga nizaci;i TOZD in o njlhovem povezovanju v de lovno
organizacijo.
Dosedanja razmlsljanja in tudi priprave so se vrstile se vedno v okvJ.ru
osrednje komisije in ·njenega strokovnega d e la, premalo pa celo med komisijami, imeno'llanimi v poslovnih enotah, da ne omen•;amo najsirse razprave med delavci.
DRUSTVO IN2ENIRJEV IN TEHNIKOV NA BRESTU
DruStvo inzenirjev in tehnikov je bilo pred leti na Brestu ie ustanovljeno , vendar je po odhodu nekaterih strokovnih kadrov iz podjetja aktivnost drustva povsem zasta la. Od takrat nl bil·o vee nikakrsne povezave z
drustvom lnzeni rjev in tehn ikov v Ljubljani, pa tudi ne z organizacijami
vili"e ravnl.
Kakor je znano, se nekateri strokovni delavci zelo trudijo, da bi aktiv
drustva inzenirjev m tehnikov na Brestu zares zazivel. 2eleli pa b i, da bi
pr.i delu aktiva sodelovali v:si strokovni delavci, pa tudi vsl tisti, k jih delo
drustva inzenirjev in tehnikov zanlma.
NASE MALO MESTO
Zelo radi bi porocali o praz.novanju dneva mladosti v nasem malem
mestu, a resnicno ni kaj. Predvidenih ·sportnlh srecanj ni bilo, tudi kaksne
p:roslave ne, le nekaksen na pol ilegalen zabav.ni ·veeer je bil. vendar javnost
o njem skora:da ni bila ohvescena. Le razobesene zastave so pricale, da
gre za veli•k prazni k. Mladlna je znova ·l21pustila •priloznost. da bi vsaj ob
svojem praz.niku opozo rila .nase . ..
VELIKO VOLJE - MALO .PROSTORA. 0 delu in tezavah kluba ljubiteljev
umetnosti
Gotovo se se spomin.jate uspele li·kov:ne razstave, ki jo je 4ani pri.redil
klub ljubiteljev umetnostl za dan mladosti. To je hil zacet ek dela komaj
sedemclanskega kluba. Ceprav o delovanju kl:uba ni bilo nlc s lisati, nismo
mirovali. Vseskozl smo si prizadevali pridobiti cimvee novih clanov in sedaj
steje kluh ze 30 clanov.
Kluh zdruzuje mlade, ki se zanimajo za 'rB'Ziicne zvrsti umErtnosti in so na
razlicnih podrocjih tudi ustvarjalni. Ukvarjajo se s s likarstvom, literaturo,
dramatlko, ·glasbo. Namen delovanja kluba je <>zivljanJe ·kulturne <lejavnosti
v Cerknici In podpora vsem, ki se hocejo In .poizkusajo uveljaviti na katerem
koli podrocju kulturnega lHvl.je nja.
VELIKO ZMAGOSLAVJE V NOVI GORICI. Brest ze tretjic zapored zmagovalec lesariade
Nepricakovano se je uresnicilo ... Zavedall s mo se, da si letos ne bo
lahko prihoriti najvisje lovorike na tradicionalnem, ze cetrtem tekmovanju
lesno-indu·strijskih delavcev Slovenije. Vendar pa je vsem Brestovim tekmova.Jcem v srcu sramezljivo tlela zelja, da hi hili v konk.urenci, ki je iz leta
v leto hujsa, spet najboljsi. Tokrat tel«novalcev ni spodbujala samo zelja,
biti :najbokjs i, ternvec s o hotel·i bit!i trmastl Brestovci tretjJc najbotjsi. Tretjlc
zato, da bi prehodni ·pokal zmagovalcu trajno krasil nase vltrlne.
Letos je hila lesariada ze 27. in 28. aprila v organizaciji MEBLA iz Nove
Gorice. Na njej je sodelovalo 43 p od;etJ.j z hLi:w 2000 tekmovalci. V tej hudi
konkurenci je spet zmagal Brest. Tudi letos •j e o dlocila •lzenacenost vseh
Brestovlh ekip, saj ·s e ni nobena uvrstila iZtpod sedmega mesta.

Predvsem motivacija za delo
Za n ..o dn>ibo •o """"""' voe vefja prizadevanja za ohranltev · ampak '" <e dmgi vzroki. v ka·
telesnega in du~evnega zdravja Ijudi in skrb, da se posledice nastalih
te.rih clovek vidi malliv, da dela.
obolenj in oposkodb ublaiijo. Prizadevanja, da se invalidne osebe Zadovoljstvo z delom je potemcimprej usposobijo za drugo drufbeno korlstno d elo in zadovoljivo
takem odvisno od Sill"sih okoliosebno Zivljenje v dndbent skupnosti, s topajo vedno bolj v ospredje.
sCin, ki soodlocajo, koliko je delavec z delom zadovoljen: od
stalisc, k:i j-ih zavzema delarvec do
Vz.poredno se na vseh p odroc4. dobre m oznosti za nap redodela, do delovne organizacije kot
}ill clorvekovega d ela razvija raz- vanje,
celote.
~skovalna dejavnost, katere re5. dober zaslukk,
6. ugodnosti v podjetju ,
zultati naj bi b ili osnorva za spreStalisca do dela pa vplivajo
jemanje in uresnlicevanje posa7. teznja po vodenj u drugih.
tudi na produktivnost. Zato si
meznih ukrepov. Tudi na podroeju zaposlovanja delovnih in'Va1idov na ustrezna del-ovna mesta
so p otrebne analize, ki bi usmeV nasi delovni organizaciji je zaposlenih okrog 110 invalidov,
rile preventivne in kurativne
kar pomeni p rlblifno 4,5 odstotka vseh d elavcev, zaposlenib na
ukrepe na pravo, ucinkovito pot
Brestu. Pri tern niso upo~tevani invalidi I. kategorije, kajti le-ti
- k reSitvi oziroma premostitvi
so invalidsko upokojeni. Invalidov II. in III. kategorije je 74,
tezav, kti nastajajo z uva,tanjem
drugi pa so delavci s telesnimi okvarami nad 30 odstotki.
v novo delo, pa tudi dusevtn1m
Najpogcsteje se pojavljajo obolenja brbtenice in s tern v
prilagajam.jem nanj.
zvezi obolenja okoncin - rok in nog. Narava na:Se proizvodnje
Nasa druiba s svojimi h umanam ne dopusca kaj dosti preme5eanj invalidnib delavcev na
nimi nacel.:i se posebej pouodarja
ustrezna dela.
sklrb za ustvaJ'janje zan'OVOljSotva
delavcev na deloVIIlem mestu in
kaie vse vee pozornost>i dusevnim, ekonomskim in sociaJnim
Osnovonega r<llZloga za to, da
morajo delovne orga!IlJi.zacije priVtprasanjem zaposlenih. Ker je
clovek dragocenejsi od stroja, je ljudje delajo, ne smemo isoka.ti za:devati, da ustvaxijo motive, ki
deloVIIla or ganizacija ze po mo- samo v pridobivanju Sll"edstev za bodo pripeljali delavca do poziv tako ·i menovanem
tivni:h stalisc do dela in tudi do
ralni plati doli.na skrbeui za za- zivJjenje,
»finan6nem
motivu«, pac pa roo- zadovoljs·tva ob delu.
poslene, se posebno pa za invaramo pozornost obmiti rudi k
Ko Z. Bujas pise o motivaciji
lidne osebe, pa tudi za njihorvo
sociaJno-psiholosk.i.m pogojem ob pri delu, pravi, da je v pro~vod
ponovno vkljucitev v normcrlno
delu. Predvsem gre pri tern za nji m ogoce nacrtno izboljsevati
zivljenje.
dajanje predlogov dela·v cev, pri- Vipliv motivaoije, s tern pa rudi
Za:dnje ease, ko se truclri!mo za
c!m veejo produktivnos t, ne sme- znanja delavcem za dobro oprav- delovno storilnost. Nacrtno izmo zanemarni tudi motirvacije ljeno delo, moim.osti za napredo- baljsanje vopnva motivacije pa je
vanje, skr-b deloVIIle orga.nizaci.je zelo zahtev:na naloga, a vedno
za delo. Dobro pocutje na delov- za
osebne tcia ve delwcev, odno- bolj pogosro porajajoca se v danem mestu je za vsaokega del.ovse med sodelavoi in predpostav- na5nji druzbi, se posebno pa, ce
nega cloveka zelo pomemboo, saj
ljenimi in podobno.
gre za invaHdne osebe, ki so se
vee kot polovico dneva prez.ivi
Osebni dohodek torej kljub
nekoMko bolj obcu<tljive.
ob delu. Torej je zadovo1j:stvo
vsemu ni najviSji motiv za delo,
V. Bevc
pri delu zelo pomembna motivacija za delo pri zdrave.m delavcu,
pri invalidnem pa se tolioko bolj.
Vroom v svojem delu Delo in
•
motivacija govori o motirvacijskih r<llZseimostih clorvekovega
dela, kar pomeni, da govorimo o
vzajemnem delovanju med clovekovo sposobnostjo za delo in
Letosnja ·k egljaska sezona se OBCINSKA TEKMOVANJA
njegovo motivacijo, da bi to delo pocasi izteka, saj so koncana ze
Koncano je tudi tekmovanje v
oprav}jal. Za vrste ·i n frekvenco vsa te~movanja za sezono 1982/
motivorv pri indusrtrij!Sokem delu 1983, razen republiSkega tekmo- obcinskih rekreacijskih ligah, ki
je trajalo od oktobra do maja. V
je dobH M. Jezernik (1962) rela- vanja dvojic, na katerem b osta
tivno preoooS>tno raz'V.rsti:tev mo- sodelovala tudi dva Brestova pa- prvem delu tekmovanja so ekipe
trvacije na podla:gi vprasalnika:
ra (Zaloznik-Preseren, Turk-Gor- nastopale v borbenih igrah v
enot.ni ligi z 12 ekipami.
nilk), ki sta si to pravico pridobila
1. zanimivo delo,
kot
p
rvo
in
drugouvrscena
na
Koncni vrstni red:
2. prijebni predstojniki,
prvenstvu Notranj.ske.
3. tovariski sodelavci,
Tocke
CLANI
1. Kovinoplastika
31
2. Gozdna
Clanska ekipa KK Brest je na30
3. Martinjak
stopila na republiskem ekipnem
30
p rvenstvu, kjer je zasedla 7. me4. Brest
26
NASI UPOKOJENCI
5. Elektro
sto, kar je druga najboljsa uvr21
V n ekaj zadnjih mesecih je bi- stitev od ustanovitve do danes.
6. SAP
19
lo upokojenih vee d elavk in de7. Gradisce
Pred tern tpa je .zmagala na ekip19
lavcev iz temeljne orga.nizacije nem prvenstvu Notranj ske in po8. Upokojenci
18
Pohistvo Cerknica:
9. Avtomontaza
stala tudi prvak zahodne kvalifi13
- Ana Skrlj je odsla v pokoj
10. Kovind
kacijske skupine, kjer je n asto12
iz oddelka I. strojne. v nasi te- pilo 45 eldp iz obalne, goriske,
11. Mladinci
10
meljni organizaciji je delala petgorenjske, dolenjske, ljubljanske
12. Obcina
2
najst let.
in notranjske regije.
V drugem delu tekmovanja so
- Antonija Mahne je delala v
Tudi v tekmovanju posamezni- vse ekipe nastopile se v dveh kanasi tovarni osem najst let. v pokov in parov so tekmovalci KK •kovostnih ligah v disciplini 6 X
koj je odsla iz oddelka I. strojne.
Brest dosegli vidnejse uvrstitve
100 lucajev, kjer je prepricljivo
- Janez Pecek, delavec II.
z osvojitvijo 8. in 14. mesta v
strojne, je bil clan nasega kolek- Sloveniji med posamezniki in 9. 1lmagala ekipa Martinjaka brez
poraza.
tiva osemnaj.st let.
mesta med dvojicami.
- Marlja Intihar, d elavka I.
Koncni vrstni red:
MLADINKE
strojne, je v tej temeljni organiI. LIGA
zaciji delala osemnajst let.
Mladinke so poleg regijskih
Tocke
- Luka Kresovic je nazadnje
tekmovanj nast opile tudi na
delaJ v s kladiscu materiala; v toekipnem ·prvenstvu Slovenije,
1. Martinjak
16
varni pohistva je bil za:poslen kar
kjer so zasedle 7. mesto, medpo2. Obcina
10
enaindvajset let.
sameznicami pa je tekmovalka
3. Gozdna
6
- Stanislav Prab; nazadnje je Brestove ekipe Ana U:Pbas zased4. Brest
4
delal v I. strojni, v nasi temeljni
5. Kovinoplastika
la 6. mesto. Na izbirnih nastopih
4
organizaciji pa je bil zaposlen
za sestavo slovenske mladinsoke
osem let.
II. LIGA
reprezentance pa se je u vrstila
- lvanka Mazi je ods.la v po1. E lektro
15
na 4. mesto in se tako u vrstila v
koj po stirinajs tib letih dela v slovensko mladinS'ko reprezen2. SAP
14
nasi temeljni organizaciji. Zapo- tanco.
3. Gradisce
13
slena je bila kot .ktuharica v de4. Mladinci
10
Koncni vrstni red prlmorsko5.
Avtomontaza
8
lavski restavraciji.
- Zofija Sever je bila upoko- notranjske lige - moski: Toeke
6. Kovind
0
jena v zacetku apr ila. Pri nas je
Novi clan prve obcinske keglja1. Brest Cerknica
20 ~ke lige je tako postalo Elektro.
dela:la pri razlicnih delovnih
2.
Tekstina
Ajdovscina
16
opravilih, najdalj v II. strojni, od
3. lzola
12
koder je po stiriintridesetih letih
Koncni vrstni red - mosld:
4. Proteus Pos tojna
6
dela v TOZD PohiStvo odsla v po5. Gorica Nova Gorica
4
Kegljev
.koj.
6. Tomos Koper
2
Vsem nasim u pokojencem se
1. Premrov, Martinjak
3507
zahvaljujemo za sodelovanje in
2. Gornik, GG
3490
Mladinci:
.za vse, kar so prilspevali s svojirn
3. Tavzelj, Avtomontaza 3442
To eke
·do}goletnim delom. Hkrati jim
1. Brest
14
.Zelimo veliko zdravja in se dosti
:lenske:
2. Tekstina
8
srecnih let ob ufivanju zasluzene
Kegljev
3. Gorica
2
.upokojitve.
1. Urbas, Martinjak
2544
Med posamezniki je bil Terzic
2. Pokleka, Brest
2416
1., Svelc 2., Korosec 5., znidarsic
KoleMiv TOZD POHISTVO
3. Baraga, Kovinoplastika 2180
tovar.na pohiStva Cerknica 7. itd.

KegljaSke novtce
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BRESTOV OBZORNIK
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Sportni portreti
v tej stevilki glasila vam predstavljamo Boia Nelca, najboljsega ig.ralca kosarkarSJkega kluba
Cerknica.

MINIATURNA KNJIZICA 0 CERKNICI
Pravkar je pripravil Karoly Andrusk6, v Senti iiveci slikar in grafik-samouk, prijetno majhno knjifico s cerkni~kimi motivi. Andrusk6
je v letih 1969 in 1970 obiskal mladinske razlskovalne tabore v Cerknici. Pridno je skiciral stevilne motive in sedaj je nekatere prelil
v lesoreze, velike pribliZno 45 X 45 milimetrov. 21 lesorezov je povezal v knjiilco, veliko 55 X 55 milimetrov, z usnjenimi platnicami.
Posebna privlaenost knjiiice so rocno odtisnjeni lesorezi, tako da
ima miniaturka umetni~ko vrednost.

- Kak~na je hila tvoja sportna
pot?
S kosarko -sem se zacel ukvarjati sele z osemnajstimi leti, kar
je za kosarkarja zelo pozna. Moj
prvi klub je bil Slovan iz LjubJjane, v katerem sem dosegel tudi svoje najvecje u s·p ehe. Kmalu
po pnhodu v kosarkarski klub
Slovan sem postal clan kadetske
in kasneje se mladinske republiske reprezentance, ki ju je vodil
sedanji trener Olimpije Janez
Drvaric. Kasneje sem bil tudi v
clanski reprezentanci Slovenije.
Med nastopanjem za Slovana sem
bil trikrat tudi v ddavni mladinski repr~zentanci.
-

lgral si ze v drugi zvezni li-

gi; sedaj pa ste nastopali. v prvi

Med motivi je najvec zanimivih hiS in ulic v Cerknici ali v blimjih
vaseh. Na lesorezih so stari deli Cerknice okrog cerkve, ~ola, v kateri
je deloval mladinski razislmvalni tabor, kozolec sredi polja. V knjiiici
so ostrnice, polje z Javornikom v ozadju, cakalisce na robu gozda,
veliki naravni most v Rakovem Skocjanu, pa tudi koca na Slivnici.
Cerknica je s tem dobila se eno posebnost, saj se malo krajev lahko
pohvali. s takSnimi miniaturnimi knjiZicami.
R. Pavlovec

slovenski ligi. Kak§na je razlika
med drugo zvezno in slovcnsko
ligo?
Razlika med tema dvema ligama je zelo velika, bodisi po nacinu deJa v klubu bodisi po stevilu treningov in kvaliteti igralcev. Ko sem igral v drugi zvezni
ligi, smo vadili po dvakrat na
dan. To pa za tekmovanje v slovenski ligi ni mogoce; vsi igralci
so namrec zaposleni, ali se vozijo
v sole, taka da Jahko le ob veli·
kern odrekanju vseh igralcev
spravimo skupaj stiri do pet treningov na teden. Druga veli.k a
razlika je tudi v viSini igralcev,
saj za tekmovanje v drugi zvezni
ligi potrebuje klub pet -do sest
visokih igralcev, medtem ko imajo ·k lubi v slovens·ki ligi le enega
ali dva visoka igralca.
- Kaksna je prlbodnost cerkniske kosarke?
Za prihodnost cerkniske kosarke se ni treba bati, saj v klubu
zelo nacrtno in strokovno delamo z mladimi. V klubu imamo

dovolj strokovnega kadra (pet
trenerjev), ki pa je se zelo mlad
in neizkusen.
_ Res je clanska ekipa v letosnji
sezoni zasedla zadnje mesto v ligi, vendar so trije najboljsi igralci ta cas slufili vojasko obveznost (Pakiz, Sivec, Opeka) in zato
lahko upamo, da se bomo po
enem letu tekmovanja v drugi
slovenski ligi spet vrnili v prvo.
- Katera tekma tl je najbolj
ostala v spominu?
Mocno se spominjam prve tekme, ki sem jo igral za Slovana.
Najbolj pa mi je ostala v SJpominu tekma Koper : Ce11knica v Kopru, ko so domacini ob polcasu
vodili ze s 23 tockami prednosti,
potem pa smo zmagali mi s kosem, ki smo ga dosegli v za<lnji
sekundi.
- Jugoslovanska reprezentanca pravkar odhaja na evropsko
prvenstvo; kako se bo po tvojem
mnenju uvrstila?

•

Strelske novtce
DRZAVNO PRVENSTVO
V BEOGRADU
Na 27. drfavnem prvenstvu s
serijsko zracno pusko, ki je bilo
v Beogradu, so nastopili tudi pionirkc in pionir strelske druzine
BREST. Tekmovanje je bilo 9. in
10. aprila.
Pionirke so izboljsale svoj rekord za 14 krogov in se s 482 kro.
gi uvrstile na 16. mesto, kar je
vee, kot smo pricakovali. Izmed
vseh je bila to najmlajsa ekipa,
saj so pionirke stare po 12 let.
Najboljsa v ekipi je bila Jasna
Kebe s 168 krogi rn je zasedla 35.
mesto med posameznicami. Sledita ji Ines Otonicar s 162 krogi
in Sasa Istenic s 152 krogi.

Zanimivo tekmovanje
PRVOMAJSKI TURNIR
V MALEM NOGOMETU

GradbiSce doma upokojencev v Cerknici

Ob letosnjih prvomaj~kih praznikih je bil v Cerk.nici organiziran velik turnir v malem nogometu, za katerega se je prijavilo
31 mostev iz vse Slovenije, pa tudi tri ekipe pob-ratene obcine Cabar iz sosednje Hrvatske. Lahko
trdimo, da je bil turnir po udelezbi, pa tudi po prikazanih igrah
izredno kvaliteten.
v prcdtekmovanju so mostva
igrala v osmih skupinah, zmagovalci skupin pa so se uvrstili v
zakljucni del.

Koncni vrstni red:
1. Band Izola
2. Bife Kajic, Ljubljana
3. Rakek
4. Cabar
5. Mlaka Kocevje
6. Pink Panther Cerknica
7. Zgor.nji Kirn Lj ubljana
8. Trsce itd.
Turnir je bil zclo dobra organiziran, upamo, da bo postal traclicionalen, kar bo se poveca.lo zani.manje za to atraktivno sportno
igro.

Filn1i v juniju
2. 6. ob 16.30 in 20.30 -

30. 6. ob 16.30 in 20.30 -

hongkonski akcijski film ZADNJE SPOROCILO BRUCE LEEJA.

Med posamezniki je Bods Bra.
niselj s 163 krogi zasedel 119 mesto. Pionirji so si ogledali tudi
Hiso cvetja, Avalo, Kalemegdan
in Narodni muzej.
STRELCI SO POGOZDOVALI
Strelci strelske druzine BREST
so sodelovali na spomladanskem
pogozdovanju, in sicer v soboto
23. aprila in v sredo 27. aprila na
prosti dan. Pogozdovalo je 34
strelcev in strelk, ki so pokazali
veliko delovno zagnanost.
Zaslufeni denar bomo porabili
za nabavo malokalibrskega in vojaskega streliva, tako da bomo
sprejeti tekmovalni program lah.
ko skoraj v celoti izpeljali. Temeljna telesnokultuma skupnost
priznava le materialne stroske za
zracno orozje, ceprav tekmovalni
koledar Strelske zveze Slovenije
obsega tekmovanja cez vse leto
za vse vrste orozja, to pa imamo
v nacrtu tudi mi. Materialni stroski za strelski sport pa so zelo
veliki, saj stane MK naboj 2,96
din in vojaski naboj 11,42 din.
KVALIFIKACIJE
ZA REPUBLISKO LIGO
V Postojni je bilo regijsko tekmovanje za kvalifikacije v republisko ligo. Zmagala je SD BREST
I. s 1046 krogi pred drugo ekipo
BRESTA z 999 krogi in Postojno
s 672 krogi. Omeniti velja,·da jc
za BREST nastopila tudi pionir·
ka Ines Otonicar in dosegla 341
krogov. Organizator sc je prema·
lo potrudil za popolno udeleibo.
Posamezno:
krogov
357
2. Iztok Nadoh (Postojna) 354
3. Franc Mahne (Brest)
3~7
F. Mahnc
1. Joze Kebe (Brest)

francoska komedija GADJE NA POCITNI-

CAH.
4. 6. ob 20.30 in 5. ·6. ob 16.30 - ameriSki akcijski film PRIHAJA
NJINDJA.
5. 6. ob 20.30 in 6. 6. 9b 20.30 - francoski eroticni film PATRICIJA.
9. 6. ob 20.30 - ameri~ka akcijska drama TELO IN DUSA.
10. 6. ob 20.30 in 12. 6. ob 20.30 - svedski eroticni film POROCNO
POTOVANJE PO SVEDSKO.
·u. 6. ob 20.30 in 12. 6. ob 16.30 - italijanski akcijski film sERIF V
DOLIN! NILA.
13. 6. ob 20.30 - ameriSka drama DOLINA SMRTI.
16. 6. ob 20.30 - hong.konski karate film ROKA SMRTI.
18. 6. ob 20.30 in 19. 6. ob 16.30 - ameriski western LOV DO SMRTI.
19. 6. ob 20.30 in 20. 6. ob 20.30 - ameriski akcijski film PIRATI AVTOCESTE.
23. 6. ob 20.30 - francos-k i eroticni film IZJEMNA zENSKA.
25. 6. ob 20.30 in 26. 6. ob 16.30 - ameriSki fantasticni film ZADNJI
VAL.
i6. 6. ob 20.30 - ameriska kriminalka VZTRAJNO ZAPEUEVANJE.
27. 6. ob 20.30- ameriska komedija PRIDI K MEN!, STANUJEM
PRI DEKLETU.

Preprican sem, da se bodo nasi kosarkarji vrnili z eno od me
dalj.
- Koga predlagas za naslednjega sogovornika?
Za nasled.njo predstavitev pred·
lagam najboljso sportnico pre·
teklega leta v nasi obcini Ano
Urbas, clan ico kegljaskega kluba
Brest.
Pripravil F . Gornik

BRESTOV OBZOP.NIK - glasilo delovne organizaclje BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC
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MEDNARODNI TURNIR V BALINANJU. 15. maja je bil na Brestovih
baliniScih v pocastitev praznika deJa in dneva zmage tradicionalni,
ze cetrti po vrsti, mednarodni turnir v balinanju. Na turnir se je prijavilo 15 mostev iz vse Slovenije, sodelovala pa so tudi tri mostva
zamejskih Slovencev iz Italije.
Po zanim:ivih in kvalitetnih igrah so se najboljsi razvrsti-li tako le ~
1. Brest CerKn.ica, 2. Rakek, 3. Brest (mladinci), 4. Gaja Padrlce (Italija) itd.
Nabralo se je tudi dosti gledalcev, organizacija pa je bila kot obicajno odlicna. (Na sliki: prizor z otvoritve tekmovanja.)

Ureja urednlikl odbor: Vojko HARMEl,
Viktor JERIC, Sreco KNAP, Oarko LESAA,
Bozo LEVEC, Matija MISIC, Franc MU·
KAR, Danilo MLINAR, Janez OPEKA, Vancil
$EGA, Marjan SIRAJ in Franc TUR&lC.
Foto: Joze SKRLJ
Odbor m obvescanle je druibeni orgM
upravljanja.
Predsednik
odbora: AntOl!
PERCle.

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljubljani. Naldada 2Boo · izvodov.
Glasilo socii mad prolzvode lz 7, toUt
P"'ega oclstavka 36. elena zakona o CJO.
daveen)u prolzvoclov in storitev v prometll,
za katere se ne plaeu)e temeljnl davek
od prometa proizvoclov (mnen)a aekratarl•
bl za lnformiranja izvrinega sveta SR &lovenlja lt. 421-1/72 z dna 2A. olclobn
1974).
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