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Dolder bo obstajala ta driava, bo pomnila in spostovala neizmerljivi delez Luke Leskol!ka pri ustvarjanju nase industrije.
Po pravici Iahko recemo, da je dal vsega sebe v prvence nase
teZke industrije in strojnistva. Globoko se je zavedal, koliksen
zgodovinski pomen ima industrializacija za nadaljno zmagovito pot nase revolucije, zato je kot minister za industrijo in
rudarstvo neutrudno mobiliziral delavski razred, da je premagoval vse teiave in ovire na tej poti, pa naj so bile se tako
velike in zapletene. I n bilo jih je res mnogo - od zelo piclih
akumulativnih sredstev do informbirojevske blokade in znanih
pritiskov z zahoda.

OBCINSKI KOMITE ZVEZE I<OMUNISTOV 0 SODELOVANJU MED LESARJI IN GOZDARJI V NASI OBCINI

I

I

Sredi junija je obcinski komite zveze komunistov v okviru
svojega letnega delovnega programa razpravljal tudi o povezovanju lesne industrije in gozdarstva v nasi obcini. Gradivo za
to sejo je pripravila strokovna
skupina lesarjev in gozdarjev na
osnovi skupnih stalisc predsedstva centralnega komiteja zveze
komunistov Slovenije ter problemske konference slovenskih
komunistov, ki delajo na podrocju gozdarstva in p redelave lesa.
Ker so bHi povzetki gradiva za
sejo obO:inskega k omi teja ze obja:V'ljemd. v majski stevilki nasega
gla:sila, bi se tokrat omejili le
na mnenja •in sta~lisca, ki so j·i h
predstavnriki Iromunistov ,j z na£e
obcine o bhkovalri v neposredni
razprarv.i.
V njej so nedvomno ugotorvili,
da so bi'li med lesno industr.iljo

in gozdarstvom na nasem obmotju ze dosiej zgradeni dokaj
trdni odnosi in sodelov.anje. Plod
taksnega sodelovamja je bila vsekatkor
uresnioitev
nekaterdh
skup:ruih rarzvojnih ciljev ter
sprotlllih dogovatrjanj m ed lesarj[ ;in gozdarj.i v okviru samoupraw.ne •inoteresne skupnos<ti za
gozdarstvo. Te ·iiz.kusnje so dobra
osnova za se bolj poglobljeno
medsebojno
sadelov3Jllje
na
osnovah skupnega pcihodka.
DG!o komu:ni.stov p:ci• izpolnjcvanju teh za:htevnih nalog ne
sme temelj•iti na dajanju prednosti enemu ali drugemu partnerju, temvee na osnovah skupnoih koncn~h ci!Jev in na vsestransko utemeljenih predlogih
za rrjiohovo uresnd.61tev.
SodelovaJnje lesarjev dn gozdarjev je v dobrsni mePi odv-isno od
i,zpoJ.njevarrrja ·O 'bojestransko dogovorjenih O'bveznosti. Pri tern

gre po eni strani za izpolnjevanje predv:iden:e blagovne proizvodnje lesa, po dru!¢ strani pa
za vbganje 1n ohraniotev tra:jne
gozdne proiiZJvodnje.
V tak&nih prizadevanjih morajo tvomo sodelovati ·tud:i zasebn:i
la:stnlli goroov prek .temeljne
orga.ni.zadje koopera:ntov, pa .t udi lastniki gozdov, .k i se ne
u:kvaJI'jaljo s kmetiJjsko proizvodnjo. To j e za na.So obo1no se toliko pomembnejse, ·k er ~ma:jo zaseb.ni,kd. v svaji !JastJi velike povrsine gozdov. Doba,v vecjli.h iko.licin lesa iz zasebnega sekto.rja pa
ne smemo zmanjsevati na racun druzbenega sektorja.
·P rav te tezav e, ki izv:irajo iz
zasebnega: sek!torja, pa se posebej ov·i•r ajo skJlllpna pr-izarlevamja
gozdarjev. Gre za teznjo, cia bi
za:sebnilci zmanjsevali posek na
panju, za ')X>Saomezne ovi.re, ki
se nanasa:jo na gradnjo gozdnili

I

Neustra8ni in strastni delavski borec Luka Lesko!iek se je
z vsem srcem bojeval za socialisticno samoupravljanje, kajti
cutil in vedel je, da clovekove srece ni mogoee uresniciti samo
s postavljanjem novih tovarn, ampak tudi z novimi, humanejsimi odnosi med ljudmi in z novimi doseZki. na poti osvobajanja dela in cloveka.
V. Zarkovic o Leskosku-Luki

ces-t in podobno. Kadar gre pri
posaJmez.nikih za uveljoaJVljamje
skoozk!ih zasebnih mteresov
do s·i rse druZ;be, bi moralli komtmisti odloeneje na:stopati.

na

Sicer pa so komu:nist.i v ra.zprav:i ugodno oceniH pobudo lesapjev dn gol'Jdarjev za oblikovanje plansko paslovne skupno&ti.
V nojenem okvi.ru na:j hi oba
paortnerja strokoVll1o in sa.moll'prCJVID.o uS'klaj.evala -in razresevala sta'Jrisca o vseh bi·stveni:h
zadeva:h poslo:vonesm im. -r a:zvojnega sodelovanja. Ne.kateDi so v
razprarvi menili, naj bi svoje me&to v tej skupnosti dobil tudi
Navoliot iz Nove vasi.
V pi'izadevanjdh za iozpe1jatVo
doho<fkovnega povezovamja hi
morali najljJTej posveti:ti posebno
pozomost tJi•s t1m vpra.Sanjem,
kjer so moZ.nosti za uresnio~tev
najhitrejse in kjer je irzpeljava
najla:zja, k momostri za uresnioi-

tev najhoilt:rejse dn kjeT je i"opeljaova na~jiazja, -k temu pa pP1tegniti t:udi trgovske delovne organizacije. Posehno parnoc naj bi
zdruzenemu delu prispevale medo:bCinska gospodarska zhornica
in ustrezne -repu:bli.Ske ustanove.
Ce naj na ·k ratko sk!lenemo,
potem lahko ugotovimo, da so
cl.ami obCitnskega korruiteja i zhodi'Sca gozda!Tjev oin lesarjev za
poglabljanje medsebojnega sodelovanja ugodino ocenilli. Najvec
kritionilh pripomb pa se je nanasalo na <to, da so nakazane
moialosti
prema1o
na.tanono
opredeljene ·in da ni izdelamih
mer.iJ. za oblilkovam.je nepo:S>rednih dohod!koV!IIili odnosov znotraj repradukci;jske ve:cige. Za;,to
je bBo posebej sklenjeno, naj :le
imenovan:a strokOV>na komd.s-ida
nadal•juje s svoj im delom in
OSIIlOV'Ila 1zhodi$ca se izpopoJni.
D. Mazij

Skuonost lesariev in gozdariev
Na skupnem strokovnem kolegiju vodilnih delavcev Gozdnega
gospodarstva Postojna, Javorja,
Lesonita in Bresta so 24. junija
1983 podprli pobudo problemske
konference zveze komunistov o
zdru.Zi.tvi v skupnost zdruienega
dela za medsebojno plansko in
poslovno sodelovanje na podrocju gozdarstva in lesne predelave
Notranjske na obmocju Gozdnega gospodarstva Postojna. Obravnavali so tudi osnutek samoupravnega sporazuma o zdru.Zi.tvi v plansko voslovno skupnost
Notranjske, ki bo v javni razpravi do 20. julija. Po pripombah bodo uskladili besedilo in
pripravili predlog, ki ga bodo
delavci sprejemali na zborih ob
obravnavi polletnih periodicnih
obracunov.

Nasa najvecja in najlepsa prodajalna je v Splitu; odprta je bila pred nedavnim

· ·~

Z omenjenim sarnoupravnim
spora:zumom udele:lenci sporazuma urejajo:

-

-~~-

~

-

- vsebino sokupnega poslovan ja ter cilje zdruzev:am.ja dela in
sredstev,
- samoupra'Vno sporazumevanje o skupnih plani:h oin skup.nlih
poshlh,
- druZ.beno-eko:nomske odnose,
- usklajevanje stali!Sc v -s irupnero p.oslovanju prek skupnih
organov,
- samkaije za krs.i!tev -sporazuma :in na·oin •r esevanja sporov
i.z skupnega: poslovanja.
V ·s porazumu udele:lenai sporazuma o p redeljujejo naslednje
skupne cil~e:
1. RaaJV,iljati m pospesevati SO·
aialisticne oin Soal!lloupravne druibenoekonomske odnose; krepiti
ekono:mski dn sodalni poloza.j delavcev.
(Konec na 2. strani)
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Oskrba zahteva tudi denar
Za junij, julij in avgust smo v BRESTU izdelali analizo o naSi likvidnosti. Analiza kaze, kako so pred nami take obveznosti, ki bodo
se stopnjevale primanjkljaj potrebnih placilnih sredstev. To so hladna dejstva, ki z matematicno natancnostjo postavljajo pred nas zabtevo po skrajni pozornosti in po gospodarnem obna5anju na vseh
podrocjih poslovanja. Preteca nelikvidnost je se toliko bolj resna,
ker se bli:Zajo meseci, v katerih obicajno ni velikega obsega prodaje,
vsaj na domacem trgu ne.
Analiza kaze, da je med vidnimi vzroki za taksno stanje tudi
velika vezava sredstev v zalogah
reprodukcijskih materialov glede
na nase placilne zmoznosti. z
drugimi besedami: nekatere temeljne organizacije si kopicijo
zaloge materialov za vee mesecev
vnaprej. Na prvi pogled oziroma
»na .pamet« je to videti dobro,
zlasti se, ko se spomnimo, kaksen vpliv ima inflacija in kako
velike so danes tezave na oskrbo.
valnem trgu.

kratkoroeni (takojsnji), sledili pa
jian bodo tudi dolgoroenejsi kot nacela za stalno delo. Vecino
ukrepov ze poznamo in smo jih
pravzaprav ze zapisali v poslovno
politiko, a kaj, ko je ze tako, da
radi delamo drugace, kot se dogovorimo. Zdaj so ukrepi opredeljeni tako, da dogovora med
temeljnimi organizacijami ne bo
vee mogoce krsiti.

Pozabljamo pa seveda, da s
taksnim nacinom vezemo velika
sredstva, za katera placujemo
tezke obresti, ki ze segajo cez 30
odstotkov, da teh sredstev ne
moremo obracati, kar nam spet
hromi dohodek in kar je se najhujse - zaradi taksnega obnasanja preti nevarnost, da ne bomo
mogli Jcupovati nujno potrebnih
materialov za sprotno delo.
Zaradi opisanega s-tanja uvajajo temeljne organizacije po skupnem dogovoru splet ukrepov, ki
naj zajamejo celotno podrocje
oskrbe. Ukrepov je vee in so

Ukrepov je vee in bi jih tu tezko nastevali oziroma opisovali.
Skusajmo jih prikazati kot celoto:

Skupnost lesanev in gozdariev
(Nada:lljeva.nje s 1. st·rani)
2. Krepi<tev veenamenske vloge
gozda :in zagota.vlja~nje kar najbolj.Sega rl2!koriscanja lesno proi-zvo.dnih maZ.nosti gozdov ter
Ci.mve·c jega moznega pobitja potreb po lesu v lesno predelova1ni
i-ndustrijti. po 'kolli:Oimti. in ·k akovosti.
3. NaJvecja l'l11&na stopnja pri
predelav.i lesa ob cetlovi.tem lizkoPiscanju lesne SU'I'O'Vi!lle ln ViSOk·i .s:t:opnji njenega oplemenitenja za doseganj.e najveeji!h gospoda<rS:kih ufunlkov na domacem
in tujem -t rgu.
4. Rast ek-0111omrcnosti in produktrirvnooti dela v vseh fazah
lesnega im gozdnega gospodairstva, da bi s skupnim poslovanjem zmanjseva,li materiall·ne

stroske in povecevali celotni prihodek, pa tud-i dohodek.
5. Usklajevam.je razvojne in nalozbene pol:itil<e mradi tehnicne
.i n tehnoloske povezanosti surovilnskd-h din predelovalnih zmoglj ~vosti .

6. Uskl-ajevanje .proizvodnih
planoN zaradi -boljse iz'l'aJbe pro~vodnih zmogljwosti in uci-okoV'iltega pre.stvuktuni-r anja pro.izvodnje.
Te cHje bodo natancneje opredeltilti s samoupra-vni-m sporazu-mom o temeljih skupnega plana, •kjer bodo ob upoS!tevanju
dosed.alnjih pos1ovnih povezav ter
bl-agovni!h :iJn dena'l'nih tokov doloOi-H posame-zne rnaloge ~n obveznosti ipOsa:mezn.ih temelj-nih
o:r.gani-zacij, zdruien[h v skupnost-i.
J. Hren

Vsaka temeljna organizacija
bo pregledala vse zaloge reprodukcijskih materialov in surovin
in izdelala plan nabave v prihodnjih treh mesecih. Obseg sredstev, namenjenih za nabavo, se
mora krepko zmanjsati. Obseg
sredstev za posamezno temeljno
organizacijo izhaja iz njenih sedanjih !Zalog in lansirnih planov.
Treba je tudi prouciti vse me>Zne
zamenjave materialov med posameznimi temeljnimi organizacija.
mi, in koncno - odprodati materiale, ki jih zaradi sprememb v
programih ali v proizvodnih postopkih nikjer v Brestu ne bomo
vee potrebovali.
To so seveda izhodisca za delo
temeljnib organizacij oziroma
nabavne sluzbe. S temi pa se morajo vezati se mnogi dodatni
ukrepi, ki naj na eni strani zagotovijo na trgu vecjo prodornost
nabavne slufbe, na drugi strani
pa sistematicno in disciplinirano
vedenje doma v vseh slu.Zbah in
v temeljnih organizacijah. Za
spremljanje dogovorjenih ukre.
pov so vzpostavljene evidence, ki
bodo takoj pokazale na sibke toCke in omogocile, da jih odstranimo.
Podrocje oskrbe pa seveda ni
osamljena panoga sredi poslovnega zivljenja. Spremljana mora
biti z vsemi drugimi podrocji, sicer ne more biti uspesna. Pose.
ben pomen ima predvsem prodajna slu.Zba s sprotnimi evidencami.
Opaiamo namrec, da je zakon
o zavarovanju plaCil vedno bol.i
pogosto krsen, saj dolzniki odlagajo svoja placila, ali pa celo eakajo na tozbe. Zato se del ukrepov posveca prav podrocju sodne izterjave dolgov oziroma povecanim naporom prodajne sluzbe, da bo BREST za prodano
blago v doglednih rokih dobil
placane svoje terjatve. Doloceni
so stirinajstdnevni sestanki med
prodajno in financno sluzbo za
analize terjatev in za dolocitev
ukrepov za vsakega dolznika posebej.
Pri terjatvah pa opazamo, kako se z zaostrenim likvidnostnim
stanjem v drlavi pojavljajo tudi
najrazlicnejsi nacini zavlacevanja p lacil. Dobrodosli so ugovori
- od t ega, da se »ugotavlja«, ali
gre za .pravega kupca ali ne, pa
vse do ugovorov o kolicinah ali
kvaliteti blaga. To pa seveda zahteva od nas natancnost in doslednost v proizvodnji ter na
vseh kasnejsih poslovnih poteh.

-

Z. Zabukovec

Skladisce repromaterialov v MASIVI

SteZavami se moramo spopasti
OB LETNI KONFERENCI OBCINSKE ORGANIZACIJE
ZVEZE SI~TDIKATOV

V preteklem mesecu smo na letni konferenci ocenili delo obcinske
organizacije zveze sindikatov za preteklo enoletno obdobje. To sicer
ni bila programska konferenca, vendar so bile oblikovane nekatere
usmeritve za delovanje organov obcinske organizacije zveze sindikatov.
Glede na zaostrene gospodar-·
s·ke razmere je delavnost vseh
organov sindi·kata nujna. Na konferenci je bila posredovana ocena o rezultat-iih gospoda.rjenj-a v
nasih organizacija-h zdruzenega
dela. Ugotavljamo, da se stanje
iz meseca v mesec sla.bsa. Pri
spremljanju rezultatov gospodarjenja ugotavljamo, da so rezulta-ti poslovanja najsla-bSi ravno
pri tistih organizacijah, .ki. so pomembni izvozniki. Ocenjeno je
bilo, da sedanje izvozne stimulacije se vedno nioso dovolj veli-ka
spodbuda za izvoz.

vecjih osebnih dohodkov ni mozna, ce ni boljsih rezultatov. Po
seben poudarek je pot:rebno po·
sveti-ti pogla.bljanju ISamo upravljan~a in ·razvti.-j-ati dohodkoV'Ile
odnose tako v okviru delovne
organizacije •k ot v reprodu!kcijski
verigi.
Ocenjeno je bilo, da smo delovni cas v obeini. poenotili in
kljub nekaterim -posameznim pri·
pombam vecina -na5ih delavcev
ne vidi potrebe, da bi ga pred
ponovnim premikom urnega kazalca spreminjali.

Spremljanje rezultatov gospodarjenja in obravnava z-akljucnih
racunov se vedno ni zadovoljivo.
Klj-ub temeljitim pri-p ravam in
dogovorom v mnogih temeljnih
organizacijah niso organizirali
razprav pravoca-sno in v skladu z
dogovori. Skoraj v vseh temeljnih organizacijah pa niso ocenili
dela incliv-idua:lnega poslovodnega
organa. Ponovno je bilo d:ogovorjeno, da so osnovne organizacije
zveze sindika1ov v sodelovanju z
drugimi dr~benopoliticnimi organizacijami in strokovn~mi sluzbami do!Zne ·s p.rotno spremljati
rezulta-te gos.podarjenja.

Na konferenci so bila izpostavljena tudi vpmsanja ,s podroeja
izob:rai-evanja. Materialni stro5ki
narascajo ·prek w;eh meja, osebni dohodki delavcev, zaposlenih
v izobraievanju, pa stagnirajo.
Oseb:ni dohodki na-sih uCiteljev
so med najniZj:irni v Sloveniji (na
55. mestu med slovenskimi obcina:mi).
Iz vse razprave in poroci!a pa
je bilo videti, da so nase organi·
zacije se vedno premalo samoiniciativ-ne in prodome. Sedaj je
eas, da z veHko dejavnostjo pomagamo r azresevati tezave na
vseh podrocji:h. Ne zanikamo tezav, ki ·so se nakapjciJe v celotnem na-sem gospodar.stvu, vendar
pa s tern, da bomo samo kazali
na napa:ke drugih, ne bomo prisli
daJec. Dejstvo je, da se vedno
prema-lo im. nekvalitetno delamo
skoraj v vsa'k.em delovnem okolju. Izkoristiti vse rezerve in si
delo bolje organizirati, mora biti
ci]j slehernega delavca, se posebno pa osnovmh orgamzacij sindikata.
J. Opeka

Prekinitev dela v obcini ni bilo,
vendar se ze !pOjavljajo izsiljeni
sestanki.
Na :konferenci smo se dogovorili, da je potrebno v vseh temeljnih organizacijah, kjer prihaja
do ~tezav pri izplacilu osebnih dohodkov, pred izplaci-lom pogledati in oce.niti vse tezave ter delavce temeljito i-nformirati. Ja~Sno
in glasno moramo povedati o
vseh te-fuvah in tudi to, da delitev

Pred vojno je bil kot sindikalni organizator in voditelj, kot
komunist, pobudnik d elavske botbenosti in enotnosti. Po vojni
pa je bilo njegovo delo, kot vedno, oprto na delavski razred,
na njegovo vztrajnost, solidarnost in borbenost. V vseh obdobjih
se je globoko zavedal moCi najsirsih delavskih in ljudskih mnozic, ki jib je prav on znal s svojim odlocnim nastopom in z
jasno, vsakomur razumljivo besedo motivirati za uresnicitev
se tako teZkih nalog. Ljudje so ga imeli radi in so mu zaupali,
saj ni nikoli omaboval. Bil je zvest in discipliniran komunist,
vselej med ljudmi.
Franc Leskosek-Luka je posvetU vse svoje Zivljenje boju za
socialno osvoboditev delovnih ljudi in za pravico, da sami odloeajo o svoji usodi, za osvoboditev jugoslovanskih narodov
in njihov gospodarski, druibeni in kulturni razvoj, za bratstvo
in enotnost. Vodil je KP Slovenije v casu, ko je zbirala delovno
ljudstvo za skupni boj proti fa5isticnim osvajalcem, ko je po
okupaciji organizirala OF, ljudsko vstajo, in s svojo dejavnostjo
postala odlocilni faktor v NOB in ljudski revoluciji, ki je omogocila razvoj in socialisticno ureditev.
A. Marine o Leskosl~u-Luki
Obcins!d komite zveze komunistov o povezovanju lesarjev in gozdarjev
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e odajalne

ODPRLI SMO TRI NOVE PRODAJALNE BRESTOVEGA POHisTVA- V SPLITU, SKOPJU IN STRUMICI
2:e pred casom sm o se trdno odlocili, da bomo svoje p ohistvo nudili trgu tudi prek lastne prodajne organizacije. Naceloma naj bi

nase lastne prodajalne pohistva pokrivale tista obmocja v Jugoslaviji, kjer nasega p ohistva nismo ponudili v toliksni meri kakrsne so
bile ugotovljene m oznosti; vendar pa je za taksno odlocitev tudi
vee drugih vzrokov.
Danes ze nad 30 odstotlkov vsega pr.odanega pohiStva nao domaeem trgu posredujemo kupcem
prek svojth prodrujaln oziroma
salonov. To z.agotavlja na:Sim
pi'OWvodnim temcljmm organi:zacijam ne samo m.anjse -stroske
poslovanja, temvec predvsem zanesljivejse dolgoroano n.a;Cr.tovanje program.ov pohiS.tva, 'k i so
namenjeni prodaji doma. Ne le
da v ·l astmh op rodajal:nah zagotovo prodamo 'Ui.ISto, kar smo
trlii•scu name.nili, v teh prodajalna.h la:h'ko fllaJC·I1tno .izpeljemo tud:i najholjso reklamo za »poohistvo Brest«, saoj Jahko privlacno
predstavimo nas celotni proizvocl.rJ.o.prodajni p r ograJID, ce pa
je iokail ma:njs·i , pa vsaj najV!aZnejse •izodeJtke Brestovega po'hiStva.
Tak-sen naci!Il predstcwitve pa
posredno lahko koristi tudi lokruni trgovslci moreZ>i, k.i ·nrima
mofnosti predstaviti nasega ce.
lotnega programa, saj prodaja
pohistvo veCirn e jrugoslovansk:ih
proi.zvaja.lcev. Zalto laohko v svojfu, eeprav dollrn!j ;veJ.oikih prodajalnah, predstavi le komaj desetino narsili irzdelkov. P.r ecej rpa je
tudi talksnih, ki izdel'kov posamez:nih proizvaj:a:lcev •sploh nimajo ra:zstarvljenih, temvec j'irh prodajajo •kaor po .k a:talogu oziroma
po pro:spektih.
To omerJJjam predvsem zart:o,
da bi podOOrep.ill troitev, kako rpomembno je, ce ie v nekem 'kraju rarzstavljen celotmi p ·r oimodno.proda:jm program. Potro5nik
ta>ko 'la!hko ·v.i'<li .6ulrill<cianalnost
nekega izde!Jka, z'3Blll:o se tudi
la.Zje ;in prej odloci z:a nalkup tistega., •kar mu •je vsee. To pa je
seveda cilj ti-stegao, ki prodaja.
Da bo kupec w:dovoljen tudi po
i:zbir.i, poskrbi osebje v prodajalnah, .Jci. skrbi :z:a prasvoeasno ~-tl
dogovorjeno dobavo .j.n tudi sker
ukrepa, da bo tega •klllpCa se
kdaj pozneje labko za:dovoljiL
Mislirm, da imamo v nasih prodajahlalh ustrezne odelavce, ki pa
bi s se boljso rpovezavo z nami se
uspeSm.eje dela:li.
Letos smo torej odprli -tri nove prodaj.a!lne. Najprej v Strumici, o cemer ·smo v OBZORNIKU ze prsa:H.
Zato bi na kratko predstavili
drugo, in sicer prodajalno v
Splitu, ki jo lahko uprarv:iceno
imenujemo kar SALON. To je
lokal, ki rtudi po -trdiJtvah domacmov p resega •VSe dosedooje in
je na povdini 600 ·kvadratnih
metrov r~stavije.no res vse, kar

je trenutno rv Brestovem pro.izvodno-prodajnem programu ·n amenjeno domacim lrupcem.
Ze !ega te naSe •DOVe pridobi.tve v Spl!irt:u je zelo posreeena,
saoj je v s-amem sredi'Seu novega
naselja, kjer so ie -in se bodo
odprJe svoje rl oka[e znane delovne organizacije, banke in druge
pomem:bne ustanove. Vsekakor
je taksen lokal pr.id.obirtev tudi
za Split, saj ~majo Splitcani redko priloznost videti celoten Brestov proi~vo.dnri program na
enem mestu.
Novo prodajalno nasega pohiStva smo odprli v glarvnem mestu
Makedonilje. V tej republrhlci smo
.imeli dotlej ze tri prodajalne
(Birtola, To1tx>v Veles, Strumica),
pa tudi dirstrirbuoijski center sld'adi.Sce za Ma~kedonijo v Skopju . Sedaj pa smo tam odprli: tudli. prodajalno, Jci bo iomela en~ko
nalogo kot vse dosedanje, siriti
sloves »pohi:&tva Brest«, .ki je v
MakedorujJ zelo cenjeno in i.skano.
Tudri na.Sa proda.ja:lna v Skopju
leZi v naselju, k.i je se v iagradnji rim bo v bl!ilZnji: prihodnosti
naselje mladith. Zart:o z dobro
orgmmaci.jo ter skrbrllm irn IPD~rtvcwaiJ:nim delom rudi uspehi
-ne bi •smel•i izosta:ti. Ta prodaijalna ni Slicer posebej velrilka, saj
meri le okrog 200 ·kvadratrnrirh me-

Izvazati moramo!

Zunanjost Brestove prodajalne poh istva v Skopju
izvoz ni zanimiv, da delamo z iz.
gubo, ce bi delali za domaci trg,
bi imeli boljsi dohodek in podobno. Ali ni vse to velika zmota,
ali ne vemo, da brez izvoza ni ne
la!kov, parpkjev, laminMov, pa ce
hocete, tudi hloda ne, ki ga pripeljemo iz javorniski-h gozdov.
To pa pomeni ustaviti proizvodnjo in ogroziti kruh stotine in
stotine delavcev.
Ce razmisljamo tako, lahko
ugotovimo, da je izvoz ob primemi prodaji doma tisto, kar
mora biti cilj vsake nase temeljne organizacije. In ko sedaj ob
polletju ugotavljamo, da imamo
izvoz 15 milijonov dolarjev pokrit s pogodbami, je dolZnost
nas vseh, da si kar najbolj prizadevamo v proizvodnji, da bo dogovorjeni izvoz uresnicen. Podatki, ki jib imamo, niso spodbudni,
saj za nacr tom kasnimo zlasti zaradi zaostajanja v ·p roizvodnji.
Upajmo, da bodo ukrepi, ki so
jib sprejeli v temeljnih organiza-~_;.;...

----

cijah, dali rezultate in bomo do
konca leta nadomestili zamujeno.
Trenutni polozaj na Brestu
nam daje tudi moznosti za izbiro
programov, tudi kar zadeva dohodek. Sicer je pri danasnj ih nestabilnih razmerah na trgu dokaj
tezko ocenjevati dohodkovnost,
saj se je ze zgodilo, da je dober
program kmalu po podpisu pogodbe pokazal izgubo. Na vse to
vplivajo domace cene, na katere
pa le malo vplivamo.
Trudi nihanj a ob izvoznih stimulacijab, valutnih spremembah
in zapornib carinah povzrocajo
negotove kalkulacije in vcasih
lahko tudi odlocitve, ki se kasneje pokazejo kot ne najboljse.
Vse to pa lahko nadomestimo
z boljsim delom, z boljso organiziranostjo, strokovnostjo in spostovanjem vsega tist ega, 'kar pomeni ugled in slaves nekega podjetja.
L. Ule
1'£.~~
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KAK.O URESNICUJEMO LETOSNJE IZVOZNE NACRTE

Komaj pol leta je tega, ko smo
z vsemi silami, s poznanstvi in
povezavami iskali posle za nase
temeljne organizacije, da bi zagotovili nemoteno proizvodnjo in
da se stroji ne bi ustavili. Sedaj,
ob polletju leta 1983, pa ugotavljamo, da imajo skoraj vse nase
temeljne organizacije zasedene
proizvodne zmogljivosti, v Masivi pa celo ze za prvo cetrtletje
prihodnjega leta. Ob tern. je seveda umestno vprasanje: ali je to
sploh normalno in kaj se dogaja
s svetovnim trgom?
Nihanja na trgu so seveda normalna; vendar so bila v pretekJo.
sti dos ti pocasnejsa. To pa pome-

i

S slovesne otvoritve na:Se prodajalne pohistva v Splitu

••

trov, vendaor je v srediScu novega naselja, ki pa ze ima svojo
podobo an ·ki bo se letos rin pr.ihodnje Jeto sprejelo nov.ih
16.000 prebiv.alcev. VeCirna le-teh
pa je verjellnirh kupcev, kar pa je
odvisno od naos rin :pre'dvsem od
nasega osebja v tej prodalja1ni.
Ker se v Ma!kedo.rri:ji razvijrajo ;posd.ri! dokaj ugodno, kar si
zelimo ttudi v prihodnje, bomo
imeJ.oi v spodnj.i'h prostor.ih tudi
predstawli5tvo, ·k i se orga!nizacijsiko ·sicer sele pripravlja. Vendar
pa naj bi lbi~o to eno rj.zmed pr·
vih znamenj, da bomo •t udi :na
tern podrocju se stopnjevaJi nasa prisotnost na trZiscu.
Nase letos odprte prodajarJne
pohist:va, iki '50 za:Cele ze kall' dobro poslovati, so se torej ze
vkljucile v nasa skupna prizadeVaJilja za dosego letos postavljenih prodadrnih ciljev.
Sedaj imamo ze enajst prodajaln po vsej drfarvi, rk i SO V ID'llO·
goeem zmozne pri:spevati k boljsi .prodaj-i nasega pohiStva, .pa
tudi ·k vse vecjri n:jegovi popularnosti. To pa je odv.i sno od :tega,
ali bodo znale i:n botele prnvrlno
ialkor.i'stWti i:me >>porustvo Brest«
-i n vse, !J.car j-im je b:ido izroceno
v upravlja!IJ:je. Skra'tk:a, ali se bodo poclJiti.le dovolj sposobne m
moene, da se ·VIkljuCijo V dranasnje Brestove poslovne -tokove.
VerjetJno hi lrll ze eas, da se
tuodi <klavci iz posameznih IDaSib "Orodajaln kdaj pa -kda!j oglas.iJjo s pilsano besedo, sa.j -ima:jo v
teh teiji!h. pogdjih za gospodarjenje verjetno nemalo tezav, za
ka1:ere je prarv, da jih zv-emo vsi.
s skupnimi moemi jib bomo resevali in ·s e skupaj veselili uspehov.
F. Turk

--

ni, da se mora tern nihanjem
prilagajati tudi proizvodnja, ce
zeli se ostati v igri svetovne konkurence.
Kratki dobavni roki, tocne dohave in kvalitetni izdelki, to so
osnovne zahteve danasnjega tujega trziSca. Se posebno pa pride
do izraza takrat, ko je recesija,
ko ni narocil, ko nekateri um ira·
jo, zato da drugi s tezavo ;preii·
vijo. Vsemu temu se je potrebno
prilagoditi in na vseh podrocjih
upostevati, saj si z danasnjim
delom gradimo ugled za prihodnost.
Zakaj vse to omenjamo? Marsikje i1amrec se slisimo besede, da

SodobneiSa proizvodnia za izvoz
PREDVIDENE NALOZBE V TEMEUNI ORGANIZACIJI MASIVA
Sedanje stanje strojev in opreme v Masivi je doseglo taksno
raven, da izredno tezko zagotavljamo ustrezno kvaliteto, produktivnost in ekonomienost poslovanja.
Ob tern je treba povedati, da
poveeujemo delez izvoza v celotni proizvodnji od 46 na 59 odstotkov. Predvsem to je bil razlog,
da smo se odlocili prijaviti za
najem tujega kredita pri IFC
Wa-shington in Ljubljanski banki
- Gospodarski banki v skupni
vrednosti 49,500.000 dinarjev pod
ugodnimi pogoji vracanja.
Zadnja vecja rekonstrukcija
oziroma modernizacija proizvodnje je bila v letih 1968 in 1969,
zato smo se sedaj odlocili za nakurp in dokompletiranje strojev
in opreme za sirinsko lepljenje
in su5enje Jesa. S tern nam bo
omogocena izdelava kvalitetnejsega ter konstrukcijsko in oblikovno zahtevnejsega masivnega
pohistva.
S postavitvijo kondenzacijskih
susilnic pa bomo odpravili vrsto
zastojev, ki jib povzroea neustrezno posusen les v kasnejsi
obdelavi, in zmanjsevali zaloge
zaganega lesa, ne nazadnje pa iz.
boljsali izkoristek vhodne surovine.
Z nakupom strojev in opreme
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za sirinsko lepljcnje bomo odpravili sedanje zamudno rocno
delo. Poleg tega, da je delo pocasnejse, pa tudi kvaliteta spojev
ne ustreza zahtevam izvoznih iz.
delkov.
V terminskem nacrtu smo si
zastavili, da homo prvo opremo
dobili proti koncu letosnjega leta, tako da bi hili vsi stroji in
oprema postavlje.ni do aprila prihodnjega leta. Racunamo, da bo
proizvodnja Iahko s polno mocjo
stekla do konca leta 1984.
S to delno rekonstrukcijo se
vkljucuj emo v srednjerocni program razvoja Bresta. Z nekaterimi dodatnimi .posegi in s ci.m
manjsimi financnimi sredstvi pa
bomo poizkusali obnoviti kotlovnico in se ustrezno prostorsko
urediti.
Kljub trenutno tezkemu financnemu polozaju velja reci, da
bi vsakrsno odlasanje pri 'POSO·
dabljanju proizvodnje masivnega
pohistva za nas izvoz pomenilo
veliko zaostajanje.
Vse to pa bo zahtevalo dodatne
napore vseh zaposlenih, vendar
sem preprican, d a bomo pri tern
uspeli in obdrlali oziroma se rpovecali sedanjo proizvodnjo za iz.
voz.
M. Kusic
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Brest pod povpretjem panoge
GOSPODARJENJE SLOVENSKEGA LESAR·
STVA V LETOSNJEM PRVEM CETRTLETJU
Trimesecje je za nadrobnejso analizo sorazmerno kratko obdobje.
Obenem je za tako kratek Cas tudi teZko prikazati dejansko stanje
posamezne gospodarske dejavnosti, se posebno v razmerah, ko se
pogoji za gospodarjenje tako rekoc iz dneva v dan spreminjajo. Vendar pa kljub temu na osnovi podatkov in na osnovi gospodarskih
gibanj ter primerjav s preteklimi obdobji Iahko ugotovimo nekatere
bistvene znacilnosti gospodarjenja za to obdobje.
Zbrane podatke za slovensko lesarstvo ter za nekatere vecje delovne organizacije lesno-predelovalne industrije je moe videti v tabeli.
Za nas je predvsem zanimiva primerjava Bresta s povprecjem slovenske lesne industrije, pa tudi z drugimi sorodnimi delovnimi organizacijami.
Ze osnovni kazalec druibene
produktivnosti - dohodek na de.
lavca- je v Brestu kar za 23,3
odstotka niZji od povpreeno dosefenega dohodka na delavca v
slovenski lesni industriji. Pribliino enako je bile omenjeno razmerje tudi v enakem lanskem
obdobju. Vzroke rz;a to lahko iScemo predvsem v velikih razlikah
med vhodnimi in izhodnimi cena.
mi. Cene repromaterialov in surovin so ze do sedaj rpresegle vse
resolucijske okvire, medtem ko
cen nas1h izdelkov v tern obdobju nismo povecevali (zarnrznitev
cen in hkratno administrativno
reguliranje cen).

primer tovarne ivernih plosc objektivno dosegajo visji dohodek
z enakirn stevilom delavcev kat
na primer tovarna pohistva.
Se slabse razmerje med Brestorn in povprecjern slovenske
lesne industrije pa je pri kazalcu
cisti dohodek na delavca. To pomeni, da je za ra2lporeditev v
okviru delovne organizacije osta.
lo zelo malo .sredstev. Najvec
sredstev smo izdvojili za zakonske in samoupravne ter pogodbene obveznosti. Med njimi predstavljajo najvisjo postavko obresti od kreditov. To je razumljivo,
saj lesarstvo ze daljse obdobje
prakticno ne ustvarja nobene

primerjavi z vsem letom 1982.
Prav tako je visina izgube na delavca v Brestu za vee kat 2,5-krat
vecja ad le-te v slovenski lesni industriji, ceprav smo se ob koncu
leta 1982 ·g ovorili o veliko nizji
izgubi v Brestu, kat je bila v celotnem slovenskem lesarstvu.
Kazalec rentabilnosti - dohodek v primerjavi s povprecno
uporabljenimi poslovnimi sredstvi - nam pave, da •s mo dosegli
na enoto vlozenih sredstev na
Brestu kar za tretjino manj dohodka kat v povprecju slovenska
lesna industrija. To kaze po eni
strani na niZjo izkoriScenost po- Otvoritev Brestove prodajalne v Skopju
slovnih sredstev, po drugi pa na
visoke -zaloge.
da velika usmerjenost v izvozse v Alplesu in Savinji. Ugotoviti
Tudi kazalec ekonomicnosti pa moramo, da se je zelo povecal iz •k aterega prihodka pokrivamo
celotni prihodek v primerjavi s
razpon med pov,precnim neto le do 80 odstotkov lastne ceneporabljenimi sredstvi je v
osebnim dohodkom v lesni indu- vpliva na nizko akumulativnost,
Brestu najnizji od obravnavanih
striji in slovenskim povprecjern, vi'Soke izgube, nemoznost investidelovnih organizacij in lk:ar za in sicer v absolutnem znesku ad ranja in tebnolosko zastarelost
11,5 odstotka slabsi od po'-lprecja
1.576 dinarjev v letu 1982 na 2.009
ter s tern nekonkurencnost na tu.
slovenske lesne industrije. To le dinarjev v letosnjih prvih treh jem trgu; po drugi strani pa na
potrjuje dejstvo, da so razlike mesecih.
novo zadollevanje, visoke obresti
med vhodnimi in izhodnimi cenain zopet nove izgube. Hkrati pa
mi zares velike in da je pravzaNa koncu lahko zapisemo, da lahko ugotavljamo, da je akumuprav razumljiv tudi taka nizek so lesarji v Sloveniji v letosnjem lacija na delavca v panoga:h, ki
dohodek na delavca. To pa vpliva prvem trimeseeju dosegli slabe dobavljajo surovine in repromana cisti dohodek, pa tudi na visi- re.zultate, se izraziteje v tej sme- terial lesarskim organizacijam
no i,zgube. Seveda pa ima na raz- ri pa izstopa Brest. Se enkrat pa
(kemicna, tekstilna in kovinska
merje med ustvarjenim celotnim naj poudarirn, da s o se cene re- industrija ter gozdarstvo), znatno
prihodkom in porabljenimi sred- produkcijskih materialov pove- vecja.
stvi, pa tudi na vso nadaljnjo de. cale ad 30. pa do 100 odstotkov,
M. Siraj
litev in ustvarjanje (neustvarjanje) akurnulacije velik vpliv tudi
ustvarjeni celotni prihodek na tujem trgu, ki dohodkovno kljub
rasti tecaja tujih valut nasproti
dinarju ni enakovreden domacemu trgu. V Brest se je v tern trimesecju delez izvoza v celotnem
prihodku glede na leta 1982 paveeat ad 17 na 23 odstotkov, kar je DOPOLNJENA PROIZVODNJA morala biti tudi sortirana po
vee kat v povpreeju lesne induNA 1:AGI
premeru na tanjsern kraju, kar
strije.
zahteva dodatne, zelo drage sorNa
gozdnem
podrocju,
ki
g.ratirne naprave. Roeno sortiranje
Nizji dohodek in cisti dohodek
ter slaba akumulativnost in iz- vitira k fagi na Jelki, napade na v potr~bnih kolicinah pa je prakgube, ki ne omogocajo nobenih leta manj zagarske hlodovi.ne kat ticno neizvedJ!jivo. In koncno naj
nalofb in s tern povecevanja pro. so zmoglj:ivosti zage. Svoje po- se omenim, da je polnojarmenik
duktivnosti, pa omejujejo tudi vecane potrebe po izgradnji zage zaradi prilagojenosti za zaganje
sredstva za osebne dohodke in je od leta 1975 Jehka •resevala veejili premerov neprimeren
skupno porabo. Le-ti so namrec delno z nabavo hlodovine pri stroj za zaganje drobne oblovine.
z dogovorom o dru.Zbeni usmerit- Gozdnem gospodarstvu Postojna.
Zaradi vsega tega smo zaceli
vi rarz:porejanja dohodka v letu Ta delez rpokriva le enoizmensko iskati
druge moZnosti za prede1983 vezani na dohodek, pa tudi obratnvanje zage, ostale potrebe lavo drobne
oblovine. Teh mozna izboljsanje kazalcev produk- pa so resevali z nabavo hlodoviti rpa ni r-avno poselbno vetivnosti, ekonomicnosti in renta- ne izven postojnskega gozdno- nos
g.ospodarskega obmocja. Hlodovi- liko. Predvsem imajo take na·
bilnosti.
prave preveliko .kapaciteto, so pa
Masa sredstev za osebne do- na, nabavljena izven tega obmoc- tudi zelo drage.
hodke in skupno porabo na de- ja, pa se zaradi prevoznih strolavca je za letosnje prvo trirne- skov in tudi zaradi viSjoi.h ceo
secje v Brestu za 4,2 odstotka moeno podrazi.
Ker je za nabavo hlodovine vse
visja, kot pa je povprecje lesne
industrije, •k ar je povsem razum- manj mofnosti, zaga pa je priljivo, saj -smo konec lanskega leta rejena za zaganje hlodov do depresli na nov sistern nagrajeva- set metrov dolZine, se je Jelka
nja, pa tudi na enoten sistem iz- zacela zanimati za drobno obloplacevanja jubilejnih nagrad. Vse vino, ki jo je Gozdno gospodar·
to pa poveeuje sredstva za oseb- stvo prodajalo raznim odjemalne dohodke in skupno porabo, cem po Jugoslaviji.
kar je bilo ze napovedano ob _ana.
Dobav}jene so bile manjse kolizi rezultatov za leta 1982, ceprav licine drobne oblovine in opravje bil Brest tedaj se pod povprec- ljeno poskusno zaganje tramov.
Zato srno se odlocili za nasim
jem lesne .i ndustrije.
Pr.i tern pa se je i-z:kazalo, da se- razmeram
in zahtevam najpridanji
polnojarmenik
ni
najbolj
Tako so tudi pov:precni meseemernejsi
stroj,
ki ga .p roizvaja
ni neto osebni dohodki na delav- pdmeren stroj za zaganje drob- neki avstrij<ski proizvajalec. Naca v Brestu za 370 dinarjev visji ne oblovine, oziroma za izdelavo roceni stroj ima poleg sprejernod povprecja slovenske lesne in- tramov iz drobne oblovine. Pol- ljive cene tudi -p rimerno zmogljidustrije. Vendar pa so ad obrav- nojarmenik ima premajhen penavanih <ielovnih organizacij viS- rnik, torej premajhen pretok in vost in momost za izdelavo traji neto osebni dohodki na delavca zato majhen ucinek. Oblovina bi mov in nesortirane drobne ablevine in za tesanje traanov v konri.eni oizvedbi ali pa s pa'Ta-leln:itmi
plookvamli. Stroj je torej ze na·
til
.roCen, venda!r pa je za monrta.Zo
til
.......
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mesecih poleg proizvodnega se
mnogo drugega dela, ki ga je
0to
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din
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potrebno opra.viti do nabave
·stroja. Vsekakor bi kazalo priteg27.667
123
23
1
7.530
572.211
niti ·tu<ii morebitno mofno po·
24.840
9.758
876289
31
131
moe iz <lrogih .temeljnih organizacij. Zacetek montafe s.troja je
11204
153
9
10.205
366.979
1
p.redviden takoj po pris·petju, to
8.327
143
13
729.029
j e v zacetku septernbra.
4.689
493.643
161
25
Zato se homo morali vsi, ki
1,309.863
31.070
127
17
3.821
smo vsaj ma..J.o soudelezeni pri
2
25.874
626.906
4.876
134
26
omenjeni ·dopolni.tvi proizvodnih
1
16.919
733.257
14.283
125
10
:ZJmogljivosti na Jelki, potruditi,
da bo do prispetja stroja res vse
pripravljeno in da bomo ze v
zaeetku jeseni lahko zateli s
proizvodnjo tramov.
21
J. Majerle
1
20.319
553.063
10.291
139

Tesalnica na Jelki

Delovni posnetek iz temeljne organizacije TAPETNISTVO
Letos je bila tudi visoka revalorizacija osnovnih sredstev
(oprema kar 62 odstotkov), kar
povecuje porabljena sredstva in
zmanjsuje dohodek. Vendar pa
ne smemo tudi mimo dejstva, da
v tern obdobju na Brestu nismo
dosegli predvidene prodaje in
predvidenega znizanja zalog.
Vecji dohodek na delavca od
po'-lprecja lesne industrije so od
odbranih delovnih organizacij
dosegli Lesonit, Savinja, Alples in
Javor. Pri tej analizi pa se rooramo zavedati, da je dohodek na
delavca v veliki meri odvisen od
tehnicne oprernljenosti, saj na

akumulacije; se ta, ki jo ustvari,
pa je narnenjena za odplacila po.
sojil in obvezna zdru.Zevanja. 0
zelo !Skromni akumulaciji govorijo tudi podatki v tabeli.
Po drugi strani pa se zelo p().
vecujejo tudi izgube, saj v tern
trimesecju od odbranih delovnih
organizacij le Alples in Savinja
nista poslovala z izgubo. Visina
izgube na delavca se je v povprecju lesne industrije povecala
kar .z a 37 odstotkov v primerjavi
z enakim obdobjem lani. Mocno
pa se je povecala visina izgube
na Brestu, in sicer v primeri z
ena!kim obdobjem lani, pa tudi v

Delovna
organizacija
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BRESTOV OBZORNIK

Premalo tovarisk·h odn sov
OB DNEVU BORCA - RAZGOVOR S PREDSEDN!KOM OBciNSKEGA ODBORA ZVEZE ZDRUZENJ BORCEV NOV JOZETOM
TELICEM
V teh dneh homo po vsej domovini proslavljali dan borca in
ob tej prilomosti obujali nase revolucionarne tradicije. Mi smo
praznik borcev in aktivistov NOV zeleli obeleZiti malce drugace; v
pricujocem razgo-Qoru bi radi prikazali predvsem sedanjo vlogo
borcevske organizacije.
Tako nekako so bila ubrana tudi vprasanja nasemu sogovorniku,
ki se je prijazno odzval vabilu na razgovor.

Nasa obcina je bila zibel.ka partizanstva in jedro upora sedem narodnih berojev s tega obmocja, 1190 mrtvih in 776 p~
gre5anih, 400 invalidov, 2276 ljudi v internacijah in zaporih
okupatorjev in domacih izdajalcev, 879 popolnoma in 846 delno
unicenih domov, 1400 unicenih gospodarskih poslopij.
Suhe stevilke, podatki, za katerimi pa se skriva nesteto cl~
veskih tragedij, trpljenja in zrtev. Pa tudi zavestne revoluci~
narnosti, uporni.Stva in vere v lepse Zivljenje.

*
Danes so v nasi obcinski organizaciji Zveze zdruZenj borcev
NOV 1404 Ciani (blizu 10 odstotkov vsega prebivalstva); njihova
povprecna starost je okrog 64 let.

- Kaksna je vloga boreevske
organizacije v nasib sedanjih
druZbenih in gospodarskih raz·
merah?
Zap.iranje v iikljrucno na.Sa
borcevska om inva:1idska vprasanja, 'Dgrajevanje od Zivljenja nase druiJbe, bi .na:s .slej ·ko prej
pr~eljalo v slepo ulico, kjer bi
posta~li veteransl.ci klub in breme
dr.uzbi. Tega -se z vso odgo.vornostjo zavedamo ·m hocemo z
vso naso mocjo, ugledom m
V2;trajn'OS<tjO OSta'ti V ·SrediScu opO·
Irtianega lin gospodarskega ~hr
ljenja.
Nasa organi-zacija ~e tudi v sedanjem te:lavnem obdobju na
bram•ku utrjevanja noa.Se samoupra.vne socia~listicne slmpnosti.
Vel~ike te-ZaJVe, ki smo jim '(Wita
pri utrjeva-nju nasega gospodarS'tva ter utrjevanju brats·tva :in
enotnostJi, nenehno sprernljarno
in poskuSa.rno prispevati k nj.iho·
vemu rruzresevam:ju.

- Kako se odzivate na posa·
mezne pojave v nasi druZbi?
Tudi v na&i obcmi ugootavljamo, da borci mvo sprernlja,jo sedanja dogajanja v d'O'kiaj 1ezkem
gospoda.rskern paloia.ju om 'V
drruzbenith odnos'ilh, cepra·v zveciRe nrliso vee v delavnem rruzrnerju. Na na.Sdh letoiinj-i h del'OVOlili
konferencah, pa tudii v nepos;red111·i h v-salk.datnjih ·s tik:ib z ~judmi
postajaJIDo nekoliko nestrpni, ko
vid-irno, da se ne spostuje razlicnih dogovorov, sporarrumov in
zakon'OV. Ve1ilki moj&tri smo pri
sprej.emanju stev.ilndh dolrumentov, pili u resnicev.anju le-teh v
ziv.ljenju pa smo naj:veokra1 odsOitiiJ.i. Postavi·t i rnoraJmo vpra5anje oogovamostri. vsem tiSitim organam, ki so po demoklralt!i6ni
in sarnouprawri pot!i. te dokumente sprejeli, ne skrbijo pa, da

.. . . .

dili uresnicevan in dosledno
spo5tov3J1i.
Ce .pa se je v nasi druzbi kaj
T'O'I'UsiJ.o, ·se je pai1USiil odnos do
druzbene Lals"lnline. v .sepov.sod se
je ra.zbohotila indMdilldna :po-troSni>Ska miselnost:; veOini je
bolj pri srcu osebna kot druzbena kori•s t.
Ugota:v:ljamo tudi, .da je vse
manj pri-stmh cloveSikih ·tovariskih odnosov in i.skrenosti., kar
je bi:lo tudi v najte:lj~oh dnevili
nasega. boj:a ena j.z med gla1VIll.~h
vrlin; pr.i tern praovzaprnv najvec izgublja.mo ... Sedaj pa odnose z obCaochl urejarno z goraorri
papirjev oin adrninistracijo, premalo pa je v·sebinskega dela in
o.pamih premi.kov. Ljudje 'Si zelijo vee zi·ve, prcproste, razurnlj•rve, swarne in objektrvne besede.
Tega je bilo v vojni in ov povojnih Jetih dosti vee, pa so
ljudje priza!devno sodelovali, bi-li
hi

ljud!i za dosego skupnih druzbenih ci'ljev, je zapletena lin dolgotrajna zadeva, lker gre pri tern
tudi za sprerni'lljanje m~seLnos·ti
in za.vesti. Vseklakor bCIDlo borci
trdno vz:trajali na svoji za:staovljen.i pon, :kri. temelji na uS'taJV'll.i•h
opredeli-t vah, na samoupraWlern
sisternu in prl!dob~tva~h revoluo.iJje. KljU!b na'Si starosti -in sibke,isemu zdravju je treba v pT.izadevan iih za napredek odruzbe
na na:s se vedno racunati.
- Kako je resen socialni p~
lozaj borcev v nasi obcini?
Menirn, da je njoilh!Ov socia:lni
poloza'i v sedanjrh razrnerah zadovoljliov. Nekatere rnarteriaJlne
tezave resujemo s prizna.v:a!lninami, lci j.ilh sedai prejerna os-to
bor<:ev.
Bolj teZavno j·e resevanje
zdravstveni!h oproblemov, ki ji:h je
vse vee. To je se naj1b olj lilzraZ'i1o, ko bo.rec ostane sam 7Jlastri. v bolj odroanih oloraj.i:h. Pr'imere re:Sujemo v oodelova.n:ju z
ustr:eznrirmi ustmavam~. opred:vsem pa v ok'Vii-r u va:skmh sklupnosti z obiski in humaniln sodetovanjem vascanov. Sltarejse }judd je na~mrec tezko ·iztrgarti .jz dornaOih tkr1ajev ·i n j-i!h poslati v
razlicne domove.
- Kakma so va5a prizadevanja za ohranjanje revolucionarnih tradicij in tradicij NOB?
Ternu posveeaJmo posebDJO pozornost m UipOI"ab1jamo n•a Jmzlienejse obl!ike. v na:Si obooi
ima .ka;r 5est par·o oanslcih enot
svoj donrioi~. V:se te enote ·i majo
tudi ·s voje programe dela, ki opo
svoje opvispevajo •k ohranj.anju
tradicij (srecanja, posaJme2llle publikaoije). Na:j ze zda:j <Ylllenim,
da bo septembra letos ve11k:a
proslawa 40-letlnice Bra.Ciceve bnigade pri gr:adu Sne:furi,k ; sreeanje seveda ni namenjeno le bor-

Mladi vproizvodnjo
OB LETOSNJEM
POCITNISKEM DELU MLADIH

Na letosnje obvezno pocitnisko
delo bo prislo kar oscmdeset
ucencev in studentov, Brestov.ih
stipendistov, sest stipendistov pa
bo to obveznost oprav.j}o v mladinski delovni br:igadi. Razporedili smo jih po v.seh temeljnih
organJzacijah v mesecih juliju in
avgustu. V Mineral•k i, Gabru, Prodaji .i n deloma v Pohist:vu, kjer
imajo vel~ko dela, pa se je za·
celo .poCi.tniSko delo takoj po
koneani 5oli.
Opa:lamo, da se je zanimanje
za zaposlovanje oziroma za delo
ucencev in studentov mocno povecalo na obeh straneh. Mladi si
tako prislu:lijo lkaik dinar za uresnici.tev osvojih zelja, temeljne
organizacije poizkusajo tako v
dopustniSkih dneh obddati nezmanjsano proizvodnjo, s tern pa
tudi doseganje Ietnega gospodar·
skega nacrta. V jesenskih mesecih je narnrec :mnogo teze nadornestiti morebitno sla:bse doseganje planov iz poletnih dni.
Za delom. povpra.Sujejo rtudi
drugi studentje iln ucenci, k.i ni.so
stipendisti, tudi iz O'Snovnih sol;
pripraJVljeni na odreka;nja ;in na za slednje pa je pogoj, dopolnjedelo :izven delovnega casa.
vati petnajst let.
Danes je v na:Si ·druzbi cuotirti
za ucence in studenprevel!ik vpliv administrati;vnopo- ·t e0jep lacilih
svet za kadre ze v
slovod!n.ega 'k a.dra na vseh ll"aV· marcusk.lepal
in dolocil za obvezno
neh - oblas-tveni, politicni ·i n :p.rakso 2llleske od 3.400 do 4.200
go~daTSlci, delovci ljudje pa
dinarjev na mesec. Pri tern je
sk:oraj rnmajo neposrednega v;pli- ouposteval, da ueenci v tern casu
va na 'O'dlocanje. NeustTezno je dobivajo tudi st:i.pendijo. Za netum kadriranje, pri cemer je se obvezno pra'kso v neposredni
posebej opazilbi, da ru prave to- proizvodnji se oblikuje zasluzek
variSke in od:krite k:nirt.i.ke ter kot delavcem, torej :po normi. Za
pozivanja na odgovornost.
opravljanje reZi.jskega dela na
Dolga leta smo zanemarja:li tu- neobvezni pra!k~ pa se oblikuje
di nagraj6V<m.je po delu an :ni- -n agrada v visini 360 din na dan
smo cenroli tmega, odgovornega (za osem ur).
della, mti rvzgajal.i mladih k deObcasnega dela je veliko tudi
lavnosti.
2:a mlade, ki so, lahko recemo,
- Nanizali ste vrsto slabosti, intenzivneje zaposleni. Ocitkov,
ki jib opaiate v n~ih odnosib. da mladi ne znajo ali nocejo deKak.o jib ci.mprej odpraviti?
lati, ni vee slisati. Upajmo, da bo
Kako vse 1e 'Slabosti Tazre· letos tudi tako.
sitJi; ka!ko zain1eresirati delovne
F. Tur5ic

Za njegovo delo med NOB je znacilna nepopustljivost, odloenost in nespravljivost s kakrsnirnkoli omahovanjem. Razvoj ga
je skrbel, skrbele pa tudi slabosti, ki so se vcasih pokazale med
partizani, ko je ope5alo delo politicnih organizacij, po cemer
je odlocno udaril. Kadar je slo za osebne koristi in napake, je
rohnel in bil naravnost neusmiljen, saj je vedel, da se v ravnanju vsakega posameznika tako ali drugace zrcali podoba
vsega gibanja, ki more uspeti Ie, ce uZiva v narodu vsestransko
zaupanje. Ob tern se je nadvse zavedal clove5kih slabosti in
njegovo ravnanje z ljudmi je bilo odraz globoke osebnosti s sirokim srcem, resnicnega komunista v najbolj cistern pomenu
besede.
Pri vsakomur, s komer je priSe! v stik, je s svojo znacilno
odrezavostjo in segavostjo, pa tudi s clove5ko vedrino znal vzbuditi zaupanje in obcutek moci. Bil je elementaren, pogurnen,
vzkipljiv, nasmejan, delaven in razvnet, topel in jedek, dober
in neusmiljen v svoji odkritosrcnosti, resnicni masovik, ki so
ga ljudje zeleli poslusati in imeli radi.
J. Vipotnik o Leskosku-Luki

cern, a:mpaik cimvecjemu stevilu
obCan'OV.
Redno obiskujemo tudi sole;
med mladimi je za na:Se obi·s ke
dovolj zaniiomanj:a, -premalo -sistematicnega dela pa je cutJirb:i pri
rnentorj:ih. Vedno -sodelujemo :na
pohodih mladih po poteh d<Ylll·i·
cilnith enot, ·k i pa bi joih ·l ahko
se bolje <i!2lkoristiU.
t;a) se 'll:i!ka:kor tile moremo dogovariti o orgao:lizi'I"anem var.stv:u
in 'V2;drievanju .spominSkih obeleililj. Sprejet je bil sicer ustrezen
drul;beni dog'OVor, ·lci pa sploh
ne za.Zivi, ceprav na to vprasanje nenehno opozaTj'a!lllo.
Podobno je :tudi z rnuzejem
NOB v LoZu. Bilo je ze dosti
razgovorov na naj-raozl~cnejsrh
ravneh, opredeljeni. ja•&ni za•k ljuc-

ki, nosiJci in rolci, stva1:1i pa se
vendar 'Sploh ne premakinejo. S
tern si delaJIDo nepdprawlji..vo
skodo; ce noa:i ohranimo:ilnobogatimo nase dl:'agoceno gradiiVO,
moramo Cianprej zagotoviJti strokOV!Ilo delo muzeja. In na tern
bomo w.traJjaN.
Beseda je ·t ekla se o vrstii drul!li:h vpra.Sanj, koi. pa jih je -te7Jko
zajeti v .k.ra1ek :z.aopis. Osnovna
misel pal je billa nenebno prisotna: spet bi rnora-1i ~alditi -to;ple
medclove5ke ·in tovaJriske odln.ose. Le tako bomo moonej:Si ia:l
trdnejSi rpvi ohllilkovanju na5e
sociaiJ~.stri:one samoupmvne druibe.
Pripra'V'il B . Levee

NASI LJUDJE
Razvoj lesarstva v cerkniski
dolini je narekoval potrebe po zaposlovanju cim vee delavcev, saj
so se z rastjo Bresta odpirala
stevilna, se nezasedena delovna
mesta.
Mnozicni val za.poslovanja mladih kmetov v tovarne je zajel tudi Eda ZNIDARSICA, kateremu
majhna in skromna lcrnetija na
Bloeicah ni mogla dajati dovolj
kruha za vse vecjo dru:lino.

nikoli ne odtehta dobrih medsebojnih odnosov, k.i so osnova za
dobro pooutje in za zadovoljstvo
pri delu.
Moti pa Eda nekaj: prevelik
razpon v osebnih dohodkih. Ne
toliko v njihovi temeljni organizaciji, veliko bolj pa zunaj nje.
Sicer je nekaj le uredil novi sistem vrednotenja zahtevnosti
del, k.i delno izenacuje sorodna
dela v delovni organizaciji.
Se veliko bi imel povedati vedno nasmejani in zgovorni Edo,
vendar cas tega ni dopu5eal. v
embalazi se je nabralo ze toliko
stolov, da jih je moral takoj odprernljati.
»Pa kdaj drugic vee,« je smeje
se dejal in se z vilicarjem odpeljal k neodlozljivemu delu.
v. Jeric
OCENA 0 USPESNOSTI
DELOVANJA OSNOVNIH
ORGANIZACIJ MLADINE
VOKVIRU
SOZD SLOVENIJALES

Kot sedemindvajsetletni moz
je pustil kmetijstvo in tezko garanje na zemlji, pa se leta 1960
zaposlil v tovarni pohistva Martinjak. Cetudi tam niso cvetele
rozice, saj se je pogosto delalo
tudi ob nedeljah, je bil zasluzek
dovolj velik, da sta &kupaj z zeno, ki je tudi delala v Martinjaku, zadovoljevala vse vecje potrebe druzine, iz katere so sedaj
kar trije »Brestovci«.
V tovarni pohistva Martinjak
je celih petnajst let opravljal
dela pri razrezu na najrazlicnejsih strojih, najraje pa je delal na
strumici Mattison. Se sedaj, ko
o;pravlja dela v skladiscu koncnih
izdelkov, si z zadovoljstvom kdaj
pa kdaj ogleda delo pri tern stro.
ju, ki .z veliko pohotnostjo golta
obdelovance in jim daje zeleno
obliko.
Tudi z delorn v sk.ladiscu kanenih i.zdeHrov je zarlovoljen, saj se
z vsemi sodelavci izvrstno razume. Sam pravi; da tezavnost dela
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Koordinacijski svet mladinske
organizacije v SOZD Slovenijales
si je -pred leti zastavil nalogo, da
oceni uspesnost dela osnovnih
organizacij. Kot izziv ternu je postavil merila za oceno uspesnosti.
Glavna merila pri tockovanju
so: izvedba volilno programskih
konferenc; mesecna porocila 0
vseh dej avnostih: sodelovanjena
lokalnih delovnih akcijah s s tevilom udele:lencev in opravljenimi delovn.imi urami, sodelovanje
na zveznih delovnih akcijah in na
pohodih, usposabljanje mladih v
enotah teritorialne obrambe, mladinci-clani samoupravnih orga..
nov, druzbenopoliticnih organizacij in drugih interesnih dejavn~
sti, organiziranje in sodelovanje
na dru.Zbenopoliticnih, druiabnih
in 5portnih sreeanjih.
In letosnja »bera<< Brestovih
osnovnih organizacij ZSMS?
Mineralka - 5. rnesto,
Masiva - 8. mesto,
Tapetnistvo - 12. mesto.
Lahko bi rekli, da je to se pohvalno, saj je uvrstitev v prvi polovici udele:lenih rnladinskih organizacij, vendar pa je to le
odraz slabega in nesistematicilega dela.
I . Tursic, v. Jeric
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Iz drugih lesarskih kolektivov

MARLES se uspesno uveljavlja
v Tanzaniji. Na osnovi kooperacijsk~ pogodbe z zagrebsko Montmontaio so na nekem tanzanijskem gradbiScu zgradili in opremili stanovanj~ko naselje za
vodstvo gradnje; naselje ·obsega
22 trisobnih stanovanjskih hiS,
poleg tega pa se restavracijo,
tl'govino, pralnico, zabaviscni
klub in recepcijo. Vse to predstavlja 26 objektov z 2.400 kvadratnimi metri povrsine.
.P isali smo ze, da je HOJA nosilec nalozbe in proizvodnje v
novem mesanem podjetju Robles v Beneski Sloveniji. Zato tej
novi tovanti nudijo tudi strokovno pomoc pri uvajanju tehnienega kadra za pripravo dela in vodenje proizvodnje. Na podlagi
dosedanjih i?Jkusenj ugotavlja:jo,
da strokovni kader dokaj dobro
obvlada vodenje dokumentacije
v pripravi dela, da pa bo potrebno se precej naporov pri obvladovanju proizvodnje.
V SLOVENIJALESU - trgovini ugcxtavl1a~jo, da izvoz v prvih
leto~njih mesecih ne gre po zastavlj~~ nacrtih; z~asvr zaostaja
na ~nnsko podrocJe. Nekaj poW,av~~h 'VZr~ov, ki vptiva:jo :na
~labS'l. lZ'f':!Z: ~2iVOZ 'V Ita!ijo, •ki
Je naJ•VCC]Q lmpec polfinailinlih O.zdelk:ov, paid.a na raeun veej.ega
malo.abmejnega prometa, v kate-rem IIriso soudelezeni · li:zvoz na
k:lirinsko podrocje potelca po 'bla-

govnih listah, kjer pa so izvozne
postavke znaJtno nizje kot leto
poprej; znizevamje prevelikih zalog b'laga pri podjetjih v tujdni
se odra2:a v zmamjsanilll odpoklioih; poma:njkanje osnoV:Il!ih suro"Wm. :in repromaterial.ov v ;proiiZ·
vodnji pogosto povzroca zamude
pri odpremi b'laga.

ga lesa z domacega podrocja.
Za:to se pojavljajo najveeje tezave pr.i nabavi bukove surovine
(hlod~, za•g an les in deoimirni
les), saj potrebujejo Olk:oli 13.000
kubien<ih metrov bukovili. decimirani•h
elementOIV
ozi'.rOIIla
25.000 kubicnih metrov zaganega
lesa ali 38.000 'k ubicrnh metrov
bukov.ih lrlodov.

Za SAVINJINE polfinalne izdelke (furniJr, zagan les, par.ket)
je najbolj zanimivo italijansko
trZi~ce, kjer so z vee firmami se
sklenili nove izvozne posle, v
glavnem za prodajo bukovega in
topolovega luseenega furnkja, zagamega lesa in veojih kol:i:cin parketa. Za izvoz koncnih izdelkov
se obetajo nekaj vecji posli v
Avstriji.

LIP Konjice je v prete.klih lellih vlagalo predvsem v energetske objekte. Tako hna:jo sedaj v
vseh temeljnih organizacijah
kotlOVJIJ.ice z novimi kot'lli ali pa
-k otle, ki :uado5caio sredin.jeroenim potrebam po toplotJIJ:i energiji. V prrihodnje bodo potrebne
predvsem na:loobe v izboljsa.nje
t~hnolog.i.je (tehnologi,ja furrriranja, lame!l.<iranje in kri>vljenje
elementov in povrSrl!nska obdelava). Te na:lozbe bodo poskusali
i'Zpeljati se letos, ali pa •jib 'V'saj
sttokmnno priprawtd.

V NOVOLESU se s pred·stavniiki ljubljanske ·lesarske fa'kultete dogovarjajo o mofuostih,
da bi re to jesen organizirali
~tudij lesarstva na prvi stopnji
ka~ tV Novem mestu. Moznosti
za to so, ee bo -le do;vdlj kandidatov. Talko .bi lalhko v akvku
lesa:r&kega oddel!ka za S>tudij ob
delu na VI. 9toip'nji zahtevnosti
prid.obi.l!i: poklic <!esarskega wenirja ·k ar v domaeem kraju.
STOL porabi za svojo proizvodnjo let:no okrog 8000 kubienih met·r ov ivei1Il!i.h plo5c; zveCine
jlih na!ba.vJjo v GLIN Na12a:rje.
Poleg tega potrebujejo za proi.rz:vodjo ;ploslrovnega ;pohErtva tudi
500.000 kvaJCLrart!lliih metrov hrastovega fu~rn<rija, ki ga do.bi'jo v
Hl'Vatsk.i - ·l e-ta j e zmana po
kval1tetni hrastovim:i - v tovarn.i furn!irja Fine! v Petrin:jL
Tudi v LIKO se ubadajo s tezavami glede nabave surovin in
polizdelk.ov. Med vsemi lesarskimi podjetjoi v Sloveniji ima:jo
namrec najmamjsi delez bukove-

MAGDA STRALISAR MAGDUSKA

OBSOJENCI
ZIBELKE
(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Narednikov obraz se je razjasnil:
~>2:e? Bogme, to ste pa neverjetno
hltro uredili!« Svoja spremljevalca
je takoj odposlal nazaj v »stab« in
sepnil Kaprolu: »Je pri vas? Rad bi
ga videl!«
»Seveda, seveda,« je odvrnil Kaprol. »Toda za trenutek boste pocakali, ker vas moram najaviti, da
se ne bi ustrasil. Mozicek je star
in skoraj hrom,« je razlozil in ze
odhlaeal v posebno sobo.
Prijaznl gostilnicarki, nekdanji Mirenckovi Jerel, je Zirovc komaj uteg·
nil pojasnitl vzrok svojega nakljucnega prihoda v trg. Z Mirenckovo
pobudo, da je pripeljal Ozimnika k
frizerju, pa se sebe k Mateju. Preklnll ju je Kaprol: »Viktor! Narednik
je tu, v gostilni, da te bo pospremil
k Mateju. Toda najprej hoce govoriti s teboj. Nic se ga ne boj, Vik;tor!
Zdi se nam se kar dober, ker je
Mateja enkrat ze resil. Ves, Viktor,
hoteli so ga poslati v mestno bolnisnico, nato pa pred sodbo in puike ...«
Kopica dozivetij in novih vtisov
se je pletlo v Zirovcevi glavi: Ozimnikova zahrtna zvijacnost, MirenC.
kova, Kaprolova in Jercina prijaznost, pa se neki narednik . . . Ni se
mogel ujeti v sebi, a je s kepo v
grlu le prikimal Kaprolu.
Domobranski narednik je spet pokazal obraz c loveka izven vojne no-

rosti in svoje uniforme. Obstal je
pred Ziroveem z vojaskim pozdravom: roka ob kapi. Nato je stegnil
desnico:
»Dober dan, gospod Viktor Cu·
den. Veseli me, da sem vas spoznal.«
Zirove je zameziknil in se mu z
drobnimi ocesci zasvedral v oci. Ko
je nameraval vstati za pozdrav, ga
je narednik potisnil na sedez in mu
stisnil desnico:
»Nic se ne bojte! Kako naj vas
imenujem, gospod cuden? Ves cas,
kar je Matej Ozitnnik pri nas, smo
s lisali iz njegovih ust eno samo besedo: Zirovc. Ko smo na vse strani
preverjali, kaj naj bi to pomenilo,
smo ugotovili, da je to hisni invalid,
ki je bil Mateju ze od rojstva tovaris, prijatelj, brat in celo vee kot
oce ... Je tako, gospod c uden?«
~ele zdaj je prisel k sebi in se
mosko odrezal: nKar priblizno prav
ste uganili hisno resnico, gospod
oficir. Meni pa recite kar Zirovc,
tako kot vsl, ki me poznajo!«
»Dobro, gospod Zirovc. Dovolite
mi vprasanje. Moji fantje so mi javili, da so videli danes vasega ,veleposestnika' hoditi po trgu. Je to
res?u
»Da, res je!u je odsekal Zirovc,
a Kaprol je prebledel, ker se je
spomnil prizora v svojem lokalu.
M~dtem se je Jerca izmuznila in se
vrnila iz kleti z novo steklenieo vi·

V JELOVICI nameravajo nabaviti nov racunalnik, saj je obseg
sedanjih obdelav ze toliksen, da
stari ne zadosca vee in so sedaj
verzani na obdelave v kar treh
racunskih centnih. Pnicakujejo,
da bo novi racuna1nik zadoseal
njihovim potrebam za prihodJIJjdh
ose."'Il do deset let. Odlo6Hi so
se za domaeega pro.ievajalca
ISKRA DELTO, racunalnik pa
naj bi biJ dostavljen do konca
letosnjega ali v zacetku prihodnjega leta.
Leta 1976 so v JA VORJU porabili 8.977 megavamih ur elektricne energije, leta 1981 (brez
noV'ih temeljnih org.anizaci1 Oles
in Lesograd) pa 11.573 megav<lltnih ur ali z.a 29 od~otkov vee.
Leta 1976 ·s o za .porabljeno elektr.iOn.o energiljo placallii 547 miJijonov starih d~narjev, leta 1981
pa 2.566 mili.jonov s•tarih dinarjev aLi za 369 odstotkov vee.
ELAN ima poleg prodzvodnoprodajne f.irme v Brnci na avstrijskem KoroS.kem se tri grosi-

Novosti iz knjiznice
REISP B.: Janez Vajkard Valvasor.
Monografija o eni najpomembnejsih osebnosti slovenske kulturne zgodovine. Delo je zanimivo za vse, ki jih zanima nasa
starejsa zgodovina.
LUXEMBURG R.: Izbrani spisi.
Pisateljieina dela, v katerih se spoprijema z osrednjimi vprasanji delavskega gibanja in se zavzema za revolucionarni razredni boj.
POTRc 1.: Ko smo se zeniU.
Novele, v katerih pisatelj opisuje svojo mladost v Prlekiji
in u sode tamkajsnjih ljudi.
BALZAC H . de: Zgubljene iluzije I. in II., Sagrinova koza, Stricek
Pons, Teta Liza.
Romani predstavljajo temelj pisateljevega dela. V njih so
temeljito opisani cloveski znacaji, realisticno opisani ljudje,
ki jih Obsedata Strast in zelja po USipehu, Oblasti in moci, kar
dosegajo na racun drugih.
ZUPAN V.: Potovanje v tisoeera mesta.
Pravljice, katerih dogajanja je pisatelj sam skusil in jih v
knjigi pripoveduje mestni deeek Tek.

na. Prilozila je se kozaree za narednika, mu ponudila stol in odsla.
»Se eno vprasanje, gospod Zi·
rove! Ali je ta ,veleposestnik' tudi
vas ,pripeljal' danes v trg? Ali eelo
k nam? Bi morda zelel videti razva·
lino, ki jo je naredil iz svojega si·
na?« je nasteval narednik.
0, bog! V teh vprasanjih je resnica Matejeve predaje, se je utrnilo
spoznanje v Zirovcu. Obrnil je se
kozarec na eks in izbruhnil: nNe,
gospod oficir. Danes sem jaz pripeljal njega! Pripeljal sem ga k frizer·
ju, ker ni v nasih vaseh nobenega
vee, ki bi ostrigel njegovo imenitno
buco. Tudi na obisk k Mateju v domobranski arest sem ga povabil, pa
je odklonil in smrtno prebledel. Lei·
te, gospod, jaz pa bi sel tudi v pekel, da bi objel nasega Mateja ...«
Z robcem s i je obrisal oci in se
useknil; narednik pa je vedel, da je
v mozlcku ljubezen mocnejsa od
Kaprolovega vlna ...
»V redu. ~e vsak po kupieo ga izpijmo, gospod Zirovc! Na zdravje
vam in Mateju!« je dvignil caso na·
rednik.
»In Mateju!« je slovknil Zirovc in
izpil, ceravno ga je ze cutil v glavi.
»Gremo!« je rekel narednik in
vstal.
»Po s topnicah bi jaz pospremil Zirovca,« se je ponudil Kaprol in mu
sepnil: ••Le korajzno, Viktor! K Mateju gres.«
Narednik pa je hitel pred njima,
da opozori jetnika na obisk. Na njegov migljaj je stra:Zar s stolom vred
odsel na drugi konee hodnika. Narednik pa je stopil k jetniku: »Dober
dan, Matej Ozimnik!« Nepremicno
je lezal na postelji in strmel v beli
strop.
»Obisk ste dobili. Zirovc je prisel
k vam,« je se rekel narednik, ko se
je glava na postelji za spoznanje
obrnila proti njemu.
0, bog! Kaksno brezmejno sovrastvo in onemogel bes sta se iz
udrtih rjavih oci zasrepela v nared·
nika! Blede bolnikove ustnice pa so
izbruhnile vanj sum in obtozbo: »To-

rej tudi njega je pripeljal, da bo la:Ze
zasuznjil Lucijo in otroke. 0, ti stokrat prekleto zivljenje!u
»Pomirite se, Matej, in lepo se
pogovorite z Zirovcem! Za cetrt ure
born umaknil tudi stra:Zo od vasih
vrat. Ste razumeli, Matej?«
Morda ga je razumel, a najbrz ni
verjel in tudi odgovoril ni. Narednik
je odprl vrata, potisnil invalida v
sobo, zaprl vrata in pocasi odsel na
drugi konec hodnika. Strazar mu je
ponudil svoj stol, a ga je odklonil.
Zirovc je z ocmi premeril prijetno
svetlo sobico, ocenil dvoje oken z
zeleznimi vijugastimi krizi in dolgiml zavesami ter posteljo z bolnikom.
Razprostrl je roki, da sta bergljl zro·
potali po tleh in planil k njemu:
»Matej!«
Ko se je opotekel proti postelji,
mu je zletel z glave tudi klobuk. »K
vragu z njim! Kar pri bergljah naj
ostane!« je segavo pomeziknil in z
obema rokama objel Matejevo gla·
vo: ••Kaj se drzis tako kislo kot veliki petek?! Lej, jaz sem pa tako
vesel, ker mi je uspelo srecanje s
teboj .. ·"
V Matejevem glasu pa grenkoba
in ocitki: »Uspelo, pravite, strie :Zirovc? In kako se bo znasla Lucija
s starim, ki jo bo se bolj mucil kot
nekoc? Niste na to nic pomislili,
stric? Zakaj in kako ste se pustili
prevarati staremu, da je tudi vas
privlekel v trg?u
»Ne fantaziraj, Matej! Danes sem
jaz pripeljal tvojega starega! Le
ozri se skozi okno, pa bos videl voz
in domace konje, ki me cakajo! Tvoj
s tari se najbrz boji Kaprola in je kar
pes poiskal svojega frizerja,« je go·
voril Zirovc.
»Stric, nikoli mi niste lagali. A
zdaj? cetudi sem bolan, ne prene·
sem va5ega usmiljenja! Povejte mi
pravo resnico, stric!«
Potegnil je lz zepa Mirenckovo
knjizico, se mu nagnil k usesom in
razlocno sepetal: »0, ti salamenski
neverni Tomaz! Le dobro si oglej
zige v teh bukvicah, Matej! Vidis,
z njimi sem se danes pripeljal k te/

•

.. _

-~

~

.:-=

(~

BRESTOV OBZORNIK

6

V temeljni organizaciji Tomaz
Godec - LIP Bled - trenutno
gradijo kotlovnico na lubje, ki
naj bi bila konca:na do konca
leva. S kotlovnico na lubje bodo
znatno prihranili pri potrosnji
naftnih derivatov. Poleg te nalozbe •s e intenzivno pripravljajo
na drugo fazo posodobitve obrata
opaZn:ih plosc in rekonstrukcije
obrata primal'ne predelave lesa.
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sticne trgovske organizacije v tujini in sicer v ZDA, Kanadi in
na !!ivedskem. Le-te predvsem
skr.biljo za prodajo Eianov:ih liz·
de~kov, prodaja.jo
pa tudi izdelke drugih jugoslovanskih proizvajalcev sportne opreme. Lai!1i
je znasa:la nji:ho-va celotna prodaja kar 34 odstotkov vsega Elanovega konvertibilnega izvoza.

Novo v prid
potrosnikom
Na novo opremljena in urejena
trgovina IMOS SGP GRADisCE
Cerknica je pricela s poslova·
njem 25. junija letos.Trgovina je
odprta ob sredah od 7. do 17, ure,
ob sobotah od 7. do 12. ure, dru·
ge dni pa od 7. do 14. ure.
Ponudbo so razsirili, saj poleg
vseh vrst gradbenih materialov
dobite se vodovodni in elektroinstalacijski material, mimo celotne opreme za centralno ogrevanje tudi opremo za kopalnice
in sanitarno keramiko, vijacno in
zicno blago, pa hobi strojcke,
gradbeno -p ohistvo, stropne, stenS>ke in talne obloge, prav tako pa
tudi izdelke GradiSca, med njimi
suho malto za notranje omete,
kovinske vogalnike, zgibne konzole in vezalke za vezanje armature.
Delavci v trgovini so pripravljeni tudi svetovati, zlasti zasebnim graditeljem, dobavijo pa tudi blago, ·ki ga trenutno nimajo
na zalogi, stekla za okna in vrata
pa narezejo po merah.
Sleherni graditelj lastne stanovanjske hise ali drugega poslopja
lahko na enem mestu naroCi vse
potrebno, naroeeno pa .dobi tja,
kjer to vgrajuje, vselej po konkurencnih cenah.
Naroeate lahko po telefonu na
stevilko 791-166.
I. Urbas

bi. In tudi nazaj born sel z njimi, ka·
dar se mi bo zdelo! Tvoj stari pa
me bo moral pocakati, ker nima no·
benih papirjev. Ali zdaj ves, Matej,
da vsi prijatelji se vedno mislijo
nate? Ta bukvica je tako, kot bi s
teboj govoril sam Mirencek. On me
je poslal ...«
»0, stric! To sta pa z Mirenckom
res dobro izpeljala!« je zivahno
vzkliknil Matej, se vzravnal in z des·
nico pritisnil k sebi dobrega stare·
ka. Sarno z desnico, ker je bila le·
vica v obvezah ...
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Od enega konca hodnika do dru·
gega se je sprehajal narednik in pe.
stoval v sebi drzno misel, kako po.
magati Mateju. ~e posebno zato,
ker ga je vecina njegovih vojakov
ocenila za simulanta ali slabica in
ga tudi prekrstila ... Naj bo »Mutou,
ker noce govoriti! Tudi on sam, Lu·
kic, je moral na zacetku priznati, da
imajo deloma prav. Prve dni in noci
so se mu rogali v lice, ga psovali,
zbadali z iglami in besedami ... Nekaj objestnezev ga je brcalo in plju.
valo vanj. Toda ta nesrecni Muto, ki
je dovolil ocetu, da jim ga je privlekel kot zival na verigi, je brez be·
sede, tozbe ali vzdiha prenasal neclovesko »Obdelovanje«. Kot da je
neobcutljiv, nem in gluh celo za
groznje smrti.
Posredoval sem in ukazal mirova·
nje postopka! Clovek s taksnim samopremagovanjem le ni slabic. Postal bi celo dober vojak, ce ...
Njegov poskus samomora pa je
vse skupaj postavil v novo luc .. .
Tisto jutro sem umaknil straze in
mu odprl vrata zapora: »Pred vami
je prostost, Matej Ozimnik. Pojdite
domov k svoji zeni in otrokom! Uka·
zal sem, da vas nasi ne bodo ovi·
rali!«
Zacudeno me je pogledal in molcal. Odsel sem v urad. Matej pa
je planil iz zapora in skocil za kaplanijo. Mislil sem, da namerava
zbezati po grmovju ob Bistrici .. .
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Malo besed ogospodarjenju
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S PRETEKLE SEJE OBCINSKE SKUPsCINE

Lala-

Kot ka:le, se ho v tretjem delegatskem mandatnem obdobju le nekoliko bolj uveljavil nacin skupnega odlocanja skupscine obCine s
skupscinami skupscinskega sistema. Temu pojavu gotovo botrujejo
tudi te:lave - predvsem gmotnega znacaja, ki so prisotne pri delovanju nekaterih obcinskih interesnih skupnosti.
ORGANIZIRANI GOBARJI
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27. maja je bila na ustanovnem obcnem zboru ustanovljena GOBARSKA DRUZINA Cerknica.
Vse obcane, ne glede na starost in &pol, ki zelijo izpopolniti svoje
znanje o gobah in jim pri gobarstvu ne gre zgolj za gmotne koristi,
vabimo, da se vclanijo v omenjeno dru:lino. Pristopno izjavo lahko
dobijo pri Marinki Kralj - vzgojno-varstveni zavod Cerknica, Ivanki
Pavlin - Brest, Skupne dejavnosti, Rudiju Mlakarju - Kovinoplastika, ali Jo:letu Arku - skUJpscina obcine Cerknica. Pri njih lahko
dobijo tudi potrebne infonmacije.
Z ekskurzijami, predavanji, razstavami in seminarji vam druzina
nudi spoznavanje gob in prijetno rekreacijo.
Dobra bera!
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Zabelelili smo vtern mesecu
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Znacilni »sejmarski dan« v nasem malem mestu (ol{rog petnajstega

a

v mesecu)

Tako so se junijskemu zasedanju zborov ohCinske skupsCine
pridru:lili tudi delegati zbora
uporahnikov in zbora izvajalcev
skupscine obcinske zdravstvene
skupnosti, da hi skupaj razpravljali o nastalih tezavah na podrocju zdravstvenega varstva in
ohlikovali resitev za odpravo primanjkljaja obCinske zdravstvene
skupnosti. Po dokaj plodni dveurni razpravi so zhori ohcinske
slrupscine in skupscine zdravstvene ·skupnosti enotno ugotovili, da
je potrebno pokriti primanjkljaj
zdravstvene skupnosti iz leta
1982, oblikovanje dokoncnega samoupravnega pred.loga za odpravo primanjkljaja v viSini 12 milijonov dinarjev pa je bllo zaupano
zboru uporabnikov in zboru izvajalcev skupscine zdravstvene
skupnosti.
Delegati zborov obcinske skupscine so svoje delo nadaljevali z
obravnavo informacije o gospodarjenju organizacij zdruZenega
dela in skupnosti v prvem trimesecju leto5njega leta in z obravnavo porocila o izvajanju nalog
akcijskega programa na podrocju kmetijstva v nasi obCini v letu
1982. Klj:ub pricakovanjem, da
basta omenjeni tocki dnevnega
reda naleteli pri delegatih na izjemno pozornost in odmevnosttaka so bila pri,pravljena tudi
uvodna porocila ~redlagateljev pa delegati o obeh izredno pomembnih in zivljenj skih zadevah
niso r~pravljali. Taka je samo
en delegat (iz druzbenopoliticnega zbora) razpravljal o rezultatih
gospodarjenja, sicer pa sta bili
obe informaciji sprejeti brez pripomb. To prav gotovo preseneca
oziroma nenaravno zmanjsuje pomen o>bravnavanih podrocij.
Sicer pa so vsi trije zbori spre.
jeli sklep, s katerim so razsirili
dejavnost nedavno ustanovljenega zavoda za urejanje prostora
v Cerknici se na izdelavo tehnicne dokumentacije za objekte visoke in nizke gradnje, zbor zdruzenega dela in zbor krajevnih
skupnosti pa sta odlocila, da morajo potrosniki, ki odkUJpujejo
kmetij.ske pridelke na obmocju
nase obcine brez kooperacijskih
p ogodb, prispevati dolocena sred-
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stva (pretezno v viSini 30 odstotkov od odku pne cene) za pospesevanje kmetijstva.
Zaradi nedorecenosti v posarneznih dolocilih je bil predlog
odloka o komunalnih dejavnostih
v ohcini Cerknica umaknjen z
dnevnega reda, medtem ko je bil
odlok o povpreeni gradheni ceni
in povprecnih stroskih komunalnega urejanja stavbnih zemljiSc
v nasi obcini sprejet v predloze-

Zbirajmo pripovedno folkloro
Institut za slovensko narodopisje nam je postal prosnjo, naj bi
v Brestovem obzorniku objavili poziv na pomoc pri zbiranju slovenske pripovedne slovstvene folklore.
Prispevke posljite na lnstitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU,
61000 Ljubljana, Novi trg 3, ali pa neposredno uredniskemu odboru
na5ega glasila, ki bo morda odbral·kaj za objavo v Obzorniku in nato
besedila postal na omenjeni naslov.
Sekcija za ljudsko SJlovstvo pri
Institutu za slovensko narodopisje (znanstveno raziskovalni center Slovenske akadernije znanosti
in umetnosti) v Ljubljani pripravlja zhinko slovenskega slovstvenega fol,k lornega gradiva (baj ·k e, povedke, pravljice, smesnice,
uganke, pregovori)' pri. ka teri zetlimo dati prednost novemu terenskemu .gradivu.
P·r izadevamo si, da bi biJa zbirka .k oliko:r mogoce popolna, zato
se z zauopanjern :in s prepricanjem, "da nas ·k lic ne bo zaman,
ohracamo tudi na cenje:ne bralce
Brestovega obzornika z na.slednjo
prosnjo:
- P.rosimo in vabi.mo vas, da
bi baj•k e, povedke, pravljice,
smesnice, uganke, pregovore in
mogoce se kaj podobinega, kar
zivi v vasem okolju ali zgolj Je
se v spominu iz mladih dni, zapis<ili in poslali na Institut za
slovensko narodopisje. Veseli bo.
mo, ce se bo arhiv solavenskih
Jjudskih pripovedi, ugank, .prego.
vorov pri omenjenem institutu
obogatil z vasim prispevkorn, saj
to pomeni karnencek vee v mozaiku slovenske kul turne - v
tern primeru slovstvene dedisCi-

Lovci za dan borca

I·

·-

'·v

11
I•

a
:i
I,

Vsalmletni k :mcert otroskih pevskih zhorov je vedno dcbro obiskan
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se zadnjo ostalino davnim podrli.

...

zgradbo nekdanje serkove zage smo pred ne-

OSREDNJE PRAZNOVANJE DNEVA BORCA BONA 2:UPANOVEM
LAZU
Lovska druZina Babno polje bo v sodelovanju z obcinsko zvezo
zdru:lenj borcev in dru:lbenopoliticnimi organizacijami iz Loske doline pripravila ob praznovanju dneva borca v nedeljo 3. julija ob
11. uri osrednjo proslavo; na njej bodo tudi razvili lovski prapor,
podelili lovska odlikovanja in odprli novo lovsko sobo v lovski koci
na .tupanovem lazu.
Misel o gradnji lovske koce na
Zupanovern lazu smo zaceli uresnicevati leta 1972. Dolga leta je
narnrec ze tlela zelj a, da bi si tudi lovci lovske druzine Babno
polje .postavili svojo koco v osrC..
ju loviSca na soncnem .Zupanovern la.zu, lei je le pet kilometrov
oddaljen od Babnega polja. Zavzeto, s p<>Zrtvovalnim prostovoljnim delorn in nenelmirn n eposrednirn prizadevanj ern vod.
stva dru.Zine srno uspeli koco v
dveh letih zgraditi, taka da je
bila v letu 1974 slovesno odprta.
Taksen uspeh smo lahko dosegli
predvsem s prepricanjern, da
koco potrebujemo za nemoteno
delovanje druzine.
V naslednjih letih se je druzina organizacijsko in samoupravno utrdila in narasla na 35 cianov. Ugotovili smo, da je koca
pretesna in se odlocili za dozidavo prostorne lovske sobe.
Osrednjo pr.oslavo dneva horca
homo obogatili tudi s kulturnim

nem besedilu. Taka znasa povprecna gradbena cena za kvadratni meter uporabne povrsine
stanovanja v nasi obcini 16.340
dinarjev, odskodnina za razlasceno stavbno zemljisce pa 117 dinarjev za kvadratni meter.
Opravljene so bile tudi nekatere kadrovske spremembe, med
katerimi posebej velja omeniti,
da so delegati zbora zdruzenega
dela razresili dosedanjega predsednika zbora zaradi prevzema
dolznosti, ki ni zdru:lljiva z
opravljanjem delegat ske funkcije, in so za predsednico zbora
zdru:le:nega dela izvolili Irena
Mazij, diplomirano ekonomistko,
zaposleno v Kovinoplastiki.
A. Pavlic

programorn, ki ga bosta .p ri,pra.
vila godba na pihala Ko'Vinoplastike in kulturno drustvo Svoboda iz Loske doline.
Nedvomno je umestno, da je
taksna proslava spet na .tupano.
vern Iazu, saj lahko mladina in
drugi obcani na ta dan obiScejo
obelezja in spomenike iz nase revolucije, obnovljene partizanske
bolnice, civllni tabor, grobnico
ter velicasten spomenik sneZniskim bolnicam, ki je v neposredni blizini koce.
Za obisk proslave bo organiziran tudi avtobusni prevoz iz Prezida in iz Laske doline.
Prepricani smo, da hodo na zelenem prostranstvu Zupanovega
laza vsi, ki bodo prisli na proslavo, nasli svojo sprostitev na svezem zraku, ob lovskih specialitetah in tovariskih srecanjih, hkrati pa prispevali svoj dele:l k obujanju nasih revolucionarnih tradicij.
I. Troha

. . . . . . . ,. . --·--·· ---.
~

ne. Vase delo bomo ustrezno citi'I'aai in na primernern rnestu
poudarili - kadar bo do predvidene irzdaje pae prislo.
P.r i tern je rreha opozoriti, da
ne pridejo v postev prepis.i ali
obnove ·i z starih zbirk ljud5kih
pr<Mjic, pripovedk :in p odobnega, saj te ze 'i marno na voljo in
jih bomo vsekakor primerno
upostevali.
- Druga m<>Znost je ta, da
nam sporoeite naslove ljudi, za
katere veste, da je z njirni ljudsko oziroma ustno ozkoma folklorno i:m-oeilo se zivo. Ob priloznosti hi jih obiskali sarni in
njih<We pripovedi posneli ·n a magnetofo:nski trak.
V vsakem prirneru pa prosirno,
da je zapisan nata!Ilcen naslov
pri.povedovalca, njegovi .r ojstni
podatk:i in pok:lic in prav tako
naslov in omenjeni podatki zapisava:lca ter kraj in datum zapisa
oziroma pripovedovanja.
Zanesljivo pricakujemo vaso
posto in vas v tern upanju prav
lepo pozdravljarno.

TABORNIKIUSPESNO
DELUJEJO
Letosnja pomlad je bila izredno topla, tako da so ta.horniki
postavili svoj prvi tabor ze med
22. in 24. aprilom na Bloski planoti. Taborilo je 40 tahornikov in
tabornic. Tabor je bil propagandnega znacaja, saj se je na
njem zbrala tudi ceta Bloskega
srnucarja, ki jo sestavljajo otroci iz Nove vasi.
Starejsi taborniki in tabornice
(sedemnajst jih je bilo) so nekaj
dni kasneje uspesno opravili pohod na Pohorje. Prehodili so pot
od Maribora pa do Ribnice na
Pohorju, se pravi, tisti del poti,
ki sodi tudi v slovensko planinsko transverzalo.
Ob koncu meseca, 28. rnaja, pa
so sodelovali na podrocnern rnnogoboju za tabornike in tabornice
v Sezani. Na rnnogoboju je bilo
65 nasih tabornikov, iZikupicek
pa je bil: eno prvo mesto, eno
drugo mesto in dve tretji rnesti.
Ekipa, ki je zasedla prvo rnesto
(starejse cebelice), bo nase podrocje zastopala na republiSkem
tekmovanju v mnogoboju.
Naj ob koncu tega pisanja povabim vse tabornike in tabornice
na letno tahorjenje, ki h o v vasi
Podbela ob reki Nadizi na Tolminskem. Taborjenje bo predvidorna od 1. do 14. avgusta. Vsem
borno poslali se nadrobnejsi razpis.
J . Zakrajsek
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br~stov

0 bzor.n.l k
(lz st evilke 69- 30. junij 1973)
BREST lf'l LESNA INDUSTRIJA

Brest j~ bil lani z izvozom 6,880.000 dolarjev na prvem mestu med 51
izvozniki lesne ~-ndustrtije . Njegov -izvoz je predstavljal vee kot deset od.
stotk-ov celotnega izvoza ~esne industl'ije.
Popreeni neto ooebni dohodki na zaposlenega so znasali lani v lesni in·
dustJ'1iji 1.716 dinarjev •In so v -pPimenjavi z letom 1971 opoveeani za ?2 %:
Po isti metodologi}i izraeunani osebni 'C!ohodki na Brestu so znasai:J lam
1.862 dinaJ'Ijev -in so se primenjaln-o z letom 1971 •poveeal·i za 37 %. Glede
na poprecje lesne industPije so bili la-ni osebni dohodki nasih zaposlenih
za 90% vis}i.
LETO~NJI IZVOZ NA VZHOD

2e pred leti , ko smo zacet.i izvazat i pohistvo tudi v vzhodnoevropske
dnave, s mo ugotovili , da je to trzisee opePspektivno za prodajo -nas ega po·
histva za na>sledrrjih nekaj let.
Dejstvo, da v teh dezelah standard nenehno raste ~n da se nimajo zgra·
jenih dovo~j -svaji h lastnih ·kapacitet, nas se naprej spodbuja, da ffiten~ivn_o
obdelujemo ta tnisea in tudi sodelujemo na vseh razstavah, sejmih m
drug-ih priredH:vah, ~jer pri-karujejo ·in prodajajo .pohistvo.
Trenumo imamo sklenjene prodajne pogodbe z vsemi dezelami vzhodne
Evrope, ra-zen z A-lbanijo i.n Bolgarijo, pa tudi v teh ze imamo 'Prve stike,
saj se prav taka zavzemajo za nabavo jugos lovanskega pohistva.
PROIZVODNJA NOVE KUHINJE

Maja letos 1e BREST na mednarodnem s ejmu v Londonu poleg drugih
izdelkov ra-zstavl·jal tudi kuhinjo VEGA-73. Poleg priz.nanj in pohval samih
obiskovalcev sejma je b ilo tudi velioko zanimanja posameznih t rgovskih
podjetlj, s katerimi se ze pogovarjamo za narocila. Vel•lko zanimanja za
t~Jke ·izdelke pa 1e tudi na drugih trziscih zahodne Ev~ope .
Na SALON U POHISTVA v I.Jjubljani s mo v sestavu jelovega programa dobHi veli-ko pl'liznanje ZLATI SPOJ. Najveeje priZ'nanje pa so nam dali oblskovalci SALONA, -ki so z veliokim zanimanjem Qcenjevali -izdelek in pr.ispevali
tud~ nekaj okritionih .pripomb, ki jih bomo pri fun~clonalnem in oblikovnem
izpopolnjevanju ~-zdelka s pridom tJpostevali.
JAVNA RAZPRAVA 0 ORGANIZIRANJU TOZD

V javni razpravi so delavci postavljali predvsem naslednja vprasanja:
Kako bo z odplaeevanjem invesotic-ioj, ki so bile v preteklih letih, in slcer
po poslovnih enoth ·in za skupne ~nvesticije? Kako 'bo z nasimi skupn:imi
sluzbami? -lzrecena je bila bojazen, da bodo te -spremembe se povecale
stevilo rezijskih delavcev ob ugotovitv·i, da je rezija ze sedaj zelo visoka.
STANOVANJA IN KREDITI ZANJE
Brest ima trenutfio 124 drui·rnskih dvosobn-ih in trosobnih stanovanj, 15
enosobnih i.n 75 samskih sob, ·ki so v pribl ii.no 25 ~rimerih prav tako zdru-

Brest znova najboljSi
TilDI NA 11. LETNIH SPORTNIH IGRAH DEIAVCEV SOZD SLO
VENIJALES JE PREPRICLJIVO ZMAGAL BREST
Nedvomna so se S.par-tne ig.re
delavcev sestavljene organizacije
ze prepriClj~'VO uveljavlle - sko·
raj tlalko kot .nek.<lanje »lesar.iade«. To m le prijetno sportno
sreeanje rnlajSTh, T'a :tudi starejsih lesa•rjev, pac pa je predvsem
srecanje op mijateljstva, ki krepi
tu<ii za'Vesot povezanosti :in pripad-nosti Si!'Si gospo'dars-ko-samoupraJWJ!i. slrupnosti.
To je pok~a1lo tudi loga.Sko
srecanje, •ki je bHo 25. junida.
Vse je bi,lo ocUitno a r ga,nizirano
- ad prijetne ot·v<mirw ene sl-ovesnosti 'k i so jo zacimle tudi
ZJnane ·l~ga'Ske »m&rl-oretlke«, mima za-gr.i zenm Sp.ormih bojev,
do prisrcne zakljucne prired.itve. Zato gre pr.i-rediirt:elju, ·k i je
k del.u pri.tegnj!l -tudi osta!l.e logaske 8portne delavce, poseb no
prizna:nje.
Brestovci pa se .nisrno vesel.:i.li
le prijetnega s r eeanj a, aa:npa~k
tudi druge zaJpored:ne 2llllage.
Znova je odloOillna dvoje: nasto~
pili smo v vseh pagonah, pa tud1
e.k:ipe ·so .bHe izena~ene ~ s~b
sih UWS~Jtev Skora] da -ID billa.
Sicer pa si oglejmo rezultate!

Strelske novice
TUDI Z VOJASKO PUSKO
- ODLICNO

Ekipe so sestavljali po trije
clani, ki so imeli na voljo vsak
po 5 nabojev (od tega 2 svetleca)
Na republiSkern tekrnavanju z
in so jih rnarali v eni minuti iz·
vojaska pusko v Ljubljani je tek- streliti v 300 rnetrov oddaljeno
rnavalo 110 posameznikov in 27
osvetljena tarco. Vse do zadnje
ekip. Strelci SD Brest so ekipno
p
b
zasedli 17. rnesto. Da ni bilo bolj· ~er~je je bil izid neg?tov. . ? o .
se uvrstitve, je kriva pozna do-"-- JaVl rez~ltatov zadnJ.~ senJe so
bava vajaskega streliva, ki ga rni
se strelc1 strelske druzme BREST
nismo imeli na zalogi.
veselili trojne zrnage in tako po·

itd.
(Sodelovalo je 20 delovnih organizacij)

Odbojka - zenske (5 ekip): 1.
BREST, 2. Trgo'V'ina, 3. SaJVinja.

anglesk.i p u s tolovski film BAGDADSKI TATIC.
3. 7. ob 20.30 - arneriSki igrano-dokumentarni film NOSTRADAMUS
- CLOVEK, KI JE VIDEL PRIHODNOST.
4. 7. ob 16.30 in ob 20.30- nemsk.i vojni film PODMORNICA.
7. 7. ob 20.30 - japonski film katastrof KATA.Icr.IZMA OB 15.30.
9. 7. ob 20.30 in 10. 7. ob 16.30 - italijanski western - komedija
BUDD JEZDI NA ZAHOD.
10. 7. ob 20.30 amerisk.i pustolovsk.i film RAJSKA OAZA UUBEZNI.
11. 7. ob 20.30 - hongkonski karate film PESTI IN KREMPUI.
14. 7. ob 20.30 - ameriSki vohunskopu:stolovski film KUBA.
16. 7. ob 20.30 in 17. 7. ob 16.30 - ameriski estern CLOVEK IZ DOLINE.
17. 7. ob 20.30 in 18. 7. ob 20.30 - francoski eroticni film ZGODBA
0 DEK.LETU 0.
21. 7. ob 20.30 - ameriSki ljubezenski film ALI JE PROSTOR ZA
UUBEZEN?
22. 7. ob 20.30- slovenska drama RAZSELJENA OSEBA.
23. 7. ob 20.30 in 24. 7. ob 16.30 - italijanski zgodovinsk.i film SEDEM
GLADIATORJEV.
24. 7. ob 20.30 in 25. 7. ob 20.30 - ameriski western BELl BIZON.
28. 7. ob 20.30 - francoski eroticni ffim KLIENTI GOSPE CLAUDE.
30. 7. ob 20.30 in 31. 7. ob 16.30 - ameriski akcijski film BEZI, ANGEL, BEzi!
31. 7. ab 20.30 - ameriSki znanstveno-fantasticni film groze KORENINE PRIVIDOV.
Zaradi teiav z nabavo ze naroeenih filmov so mogoce tudi delne
spremembe programa.

Streljanje-zenske (7 elcip): 1.
BREST 463, 2. Tovarna meril
442, 3. Savinja 396.

396
374
365
351
299
168
123
105
105
93

MLADINA NA BRESTU

2. 7. ob 20.30 in 3. 7. ob 16.30 -

Streljanje-moski (10 rnostev):
1. BREST 658 krogov, 2. Savinja 646, 3. Tova.ma mer-i l 630.

tock
1. BREST Cerknica
2. TRGOVINA Ljubljana
3. SAVINJA Celje
4. KLI Logatec
5. TM Slovenj Gradec
6. LIGNOSPER Bos. Novi
7. LIK Kocevje
8. LESONIT II. Bistrlca
9. TP Brezlce
10. OPREMA Izola

Mali nogomet (sodelovaolo 17
mo.Stev): 1. LIK K<>Cevje, 2. Trgovina, 3. Sa'Viin:ja, 6. BREST.

iln1i v juliju

zenske (12 ekip):

Koncni vrsti red:

zene in oprkejene v zasilna dru~·nska stanovanja.
Po standardu ustreznih druzinskih -stanovanj ·s o med zaposlene razdeljena
takole: proi·zvodni delavcl zasedajo 65 stanovanj, strokovni delavci zasedajo 52 s ta.novanj , •usluzbenci ooiroma nizj.i sti'O'kovni delavci 7 stanovanj.
6nosobna stanovanja ·i-n samske sobe so razdeljene med 64 proi-zvodni h
delavcev, 3 s t rokovne delavce, 2 u-sluzbenca.
Zveza mladine se je na ral.'nl obcin-ske ikonfe rence komaj formalno obli·
kovala -in bo steklo nekaj vade, preden bo sposoiYna obvladati vsaj veeji
del problemati>ke , k·i pr.izadeva mladl no v na-Si obci-ni.
Pribl izno taksno stanje je tudi v aktivih Z"'eze mladine v podjetju. UgotoviH smo, da Zveze mladine v podjetju ne predstavljajo mladi delavci, ampak ozka vod&t'Va aktivov, ·ki .jscej-o vsebklo dela predvsem v tistih dejavnostih (sportu, kultur.nem izziY~jan-ju, zabav.nih pr-ireditvah), ki so mladim
ljudem vee ali manj naravno in ra~vojno dafle, da pa t a s loj dela-vcev In
delavk, ki opredsta:vljajo v nas ih delovnih ikolektiv.ih pomemben delez, ni
osveseen ·in se manj organizirano vk~jucen v razresevanje druzbenih vprasanj v kole~ttvu , katerega clani &0 .

Kegljanje -

1. Trgovina 1581, 2. Oprerna
1558, 3. KLI 1510, 5. BREST
1462.

~ah mosk.i (7 mostev): 1.
TovaJI'Ila rneriol, 2. K.LI, 3. Lignosper, 4. BREST.
Sah zenske (4 ekipe): 1.
BREST, 2. KLI, 3. Trgovina.
Namizni tenis - mosld (10 mo9tev): 1. T.rgovina, 2. K.LI, 3. Mi·
zar, 5. BREST.
Namizni tenis .Zenske (6
ekip): 1. KLI, 2. Trgovina, 3.
BREST.
Spretnostne igre (6 ekip) 1. Sa·
vinja, 2. K.LI, 3. BREST.
B. Levee

Odbojka - moski (5 mastev):
1. Tovarna m eril, 2. BREST, 3.
Savinja.

Kegljanje -:- . rnoski (16 :x:nostev): 1. SarvlnJa 2516 kegLJey,
2. BREST 2515, 3. LIK KocevJe

...
2465.

Odlicno se je uvrstil J anez
MATICIC, ki je s 175 krogi dosegel 8. mesto v republiki in izpolnil norma za nastop na dr:lavnem
prvenstvu. Za zmagovalcem j e za.
ostal le za 3 kroge.
BREST SPET TROJNI
ZMAGOVALEC
Na tradicionalnem 15. nocnem
ekipnem tekmovanju v streljanju
ob pocastitvi d.neva m.ladosti se
je na streliscu ob Dolenjski cesti
v Ljubljani zbralo 219 ekip iz vse
Slavenije.

trdili lanski uspeh. Uspeh pa ni
n akljucen, saj so se tekmovalci
pripravljali in vadili v nocnih
razrnerah.
REZULTATI:
Zadetki
1. SD Brest
2. SD Brest
3. SD Brest
4. Elektro Ljubljana
5. SD Brest
itd.

K.rogi
14/75
14/ 61
13/ 76
12/68
11/ 60

F. Mahne

V SPOMIN
V juniju nas je za vedno zapustil Alojz Smelj iz P onikev, ki je
bil sestnajst let clan nasega kolektiva. Tihega in prizadevnega
delavca se bomo se dolgo spominjali in ga ohrantli v lepem
spominu.
Kolektiv TOZD Jelk.a

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de·
lovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovornl urednik Bozo
LEVEC

Ure!a urednllkl odbor: Vo)ko HARMEL,
Vlktor JERIC, SI'Ko KNAP, Darko LESAR,
Bozo LEVEC, Matl)a MISIC, Franc MLA·
KAR, Danllo MLINAR, Janez OPEKA, Yanda
SEGA, Mar)an SIRAJ In Franc TUR!IC.
Foto: Joie SKRU
Odbor za obvaRan)a )a drulbenl organ
upravl)an)a.
PNdaadnlk odbora: Anton
PERC IC.

Tiska :l!elezniska tiskarna v Ljubljanl. Naklada 2800 i zvodov.
Glu llo lodl med prolzvode lz 1. toi!ka
prvaga odatavka 36. iSiana akona o obprolzvoclov In ltol'ltrl , prometu,
za katera •
ne piKIIJa temal)nl clavak
od prometa prolzvoclow (mnanje aekretarl•
til za lnformlran)a lzvrinega aveta SR S lovenl)a it. 421·1/72 z dne 2A. oktobra
1974).
dav~enJu

AKTIVNI KOLESARJI - 12. jwrlja se je staro in mlado podalo na
trimsko kolesarjenje, ki ga je organiziral kolesarski klub GRADI~CE
iz Cerknice. Zlasti je bilo razveseljivo sodelovanje mladih, k.i jih je
bilo najvec iz osnovnih sol. Proga jih je vodila iz Cerknice do Caj.
narjev in nazaj in so jo vsi, tudi najmlajsi, uspe8no prekolesarili.
Vsak udeleienec je na cilju dobll znacko kluba. Organizacija je lepo
uspela.
Jeseni b odo trim ponovili, vabijo pa se vee kolesarjev. Prekaljeni
bodo dotlej imeli za seboj ze dva vecja maratona, in sicer Franjo ter
»Ciclopedale<< - mednarodni maraton v stari in Novi Gorici.
Za obcinski praznik pa bo telonovanje za prehodni pokal kolesar.
skega kluba GRADISCE, ko bo za n jimi Dakijev maraton.

