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lasilo delovne o an1zac1e 

DA, za boljSe rezultate! 
PRED REFERENDUMOM 0 TEMELJIH PLANA DO LETA 1990 

V §irsi druzbeni skupnosti in seveda tudi na Brestu smo v casu 
zakljucnih razprav in sprejemanja vrste plansldh dokumentov. Z 
letom 1986 se prieenja novo petletno srednjerocno obdobje, za 
katerega ob naeelu kontinuitete in socasnosti nacrtovanja skusamo 
v celotni druibi zastaviti cimbolj skladen razvoj na vseh podrocjih 
gospodarskega in druzbenega dogajanja nasploh. V ta okvir sodijo 
globalne usmeritve na§ega razvoja vse tja do leta 2000 in pred
vsem planski dokumenti za srednjerocno obdobje 1986-1990. 

V tern zapisu born sku§al po
svetiti nekoliko vee pozornosti 
temeljem srednjerocnega plana 
Bresta do leta 1990, ki so sedaj 
v javni razpravi in ki jib homo 
v drugi polovici februarja spre
jemali z referendumom. Na tern 
referendumu homo hkrati potr
jevali tudi skupne temelje za 
pripravo srednjerocnega plana 
sestavljene organizacije Sloveni
jales. 

S temelji planov novega sred
njerocnega plana opredeljujemo 
predvsem: osnovne pogoje za 
pridobivanje in povecevanje do
hodka na podlagi smotme upo
rabe druibenih sredstev in pro
duktivnosti dela vkljucno z upo
rabo sodobne tehnologije in or
ganizacije, pogoje za krepitev 
materlalne osnove dela in zdru
zevanje sredstev, skladnost raz-

merij pri razporejanju dohod
ka za razsirjeno reprodukcijo in 
na osebne dohodke ter skupno 
porabo, pogoje za varstvo Ziv
ljenjskega okolja in okvire ter 
momosti za razvoj dru:Zbenih 
dejavnosti in zadovoljevanja 
splosnih dru:Zbenih potreb. 

V temeljih plana gre torej za 
osnovna merila, ki opredeljuje
jo smeri prihodnjega razvoja v 
povezavi s sestavljeno organiza
cijo Slovenijales in ostalimi po
membn~j§imi organizacijami 
zdruienega dela v reproverigi 
ter z drugimi nosilci druzbene
ga planiranja. Na podlagi teh 
temeljev bodo izdelani srednje· 
rocni nacrti, ki bodo temeljne 
cilje opredeljevali tudi s kon· 
kretnimi razmerji in §tevilkami. 

Oblikovanje in sprejemanje 
plana sovpada z zaostrenimi go-

spodarskimi razmerami, ki se 
v zadnjem obdobju zlasti izrazi
to ka:Zejo prav v lesni oziroma 
pohistveni industriji. Tako sta· 
nje nam po eni strani oteZkoea 
realno nacrtovanje, obenem pa 
seveda prav tak polozaj terja 
trdnej§e in gospodarsko uCinko
vitej§e dolgorocne usmeritve 
razvoja. 

Brestovi temelji plana prihod
njega razvoja pomenijo enoten 
akt za delovno organizacijo, pri 
cemer upostevajo pogoje in raz
vojne smeri vsake temeljne or
ganizacije v njeni sestavi. Cilji 
temeljev plana so: z ustrezno de
Iitvijo dela in s skupno poslov
no politiko doseci skladen teh
noloski, kadrovski ter samo
upravno in poslovno organiza
cijski razvoj vsake temeljne or
ganizacije in Bresta kot celote. 
Tako usmerltev homo podpirali 
tudi s skupnimi nalozbami in 
zdru:Zevanjem sredstev v delov
ni in sestavljeni organizaciji. 

Brest bo tudi v svojem pri· 
hodnjem razvoju posloval pre· 
temo v okviru lesno predeloval
ne industrije, ceprav bo z de
lorn svojih proizvodnih progra· 
mov posegal tudi izven svoje 
preteme dejavnosti. Osnova za 
nadaljevanje takih usmeritev je 

V januarju· so bile v vseb delovnih okoljlli javne obravnave pomembnih dokumentov, ki jill bomo 
sprejemali v februarju (posnetek lz PO HIS TV A) 

-- . ~- - - - -

v razmeroma velikem delu do
macih surovin, v znanju in iz
ku§njah kadrovskega potencia
la ter sedanjih tehnicnih sred
stvih in tehnologijl. 

Prl oceni moznosti prihodnje
ga razvoja, je treba kot omejit
venl dejavnik na domacem trgu 
upostevati manjso rast stano
vanjske izgradnje in delno upa
danje kupne moci prebivalstva, 
zaostreno kreditno politiko na 
podrocju potrosntskega krediti· 
ranja in podobno. 

Eno izmed kljuenih vprasanj, 
ki terja pretehtane odloCitve, je 
vprasanje sedanjih in prihod· 
njih proizvodnih programov za 
domaci trg in izvoz. Programi 
morajo biti konkurencni glede 
na ostale proizvajalce doma in 
v svetu, obenem pa primerno 
dohodkovni (akumulativni), da si 
lahko z njimi zagotovimo uspe
sen prihodnji razvoj . 

Glede na opisane momosti 
oziroma delno zozeno rast do
macega trga izstopa dejstvo, da 
bo moralo biti teiisee nasih prl· 
zadevanj usmerjeno zlasti v pro
grame, namenjene za prodajo na 
tuja triisca, kar pomeni zahtev
nejse manj§e serlje. Po drugi 
strani pa se iz tehnolosko-stro
skovnih vidikov kaze potreba po 
vecjib serijab orlroma po neka· 
terih moZnih kombinacijab med 
domacim in tujim trgom. Zato 
bodo morali proizvodni progra
mi zasledovati zlastl naslednje 
usmeritve: 

- programi, predvsem s pod· 
rocja pohistvene prolzvodnje, 
bodo delno zabtevnejse izvedbe 
glede oblikovne, pa tudi glede iz. 
delavne kvalitete; 

- pohistveni programi bodo 
deloma predstavljali garnitumo 
pohistvo z vecjim delezem masi· 
ve orlroma masivnih izvedb; 

- vecina izvoznih programov 
in del domacih bo tudi vnaprej 
temeljila na vzorcih orlroma na
crtih ali zamislih kupcev (na· 
rocilniski program, inZenirski 
posli); 

- del zmogljivosti bo zaseden 
s proizvodnjo programov lastne 
oblikovne zasnove (lasten pro
gram); 

- v cenovnem pogledu bodo 
prihodnji pohiStveni programi 
vsekakor odvisni od trZnih raz· 
mer, pretemo pa bodo pred
stavljali momost za bogatej~o 
lzbiro z barvnimi, oblikovnimi 
in drugimi resitvami front; 

- pri proizvodnji ivernih 
plcisc bo potrebna ~irsa paleta 
designov oplemenitenih ivernih 
plosc tudi z najsodobnejsimi po
slojevalnimi materiali; 

- prl proizvodnjl ognjeodpor
nih materialih plosc bo rastel 
delez finaliziranib lzdelkov iz teh 
plosc oziroma bodo postopoma 

vkljuceni novi izdelki iz ekspan
dirajocih materialov; 

- pri programu strojegradnje 
homo zacetno razmeroma siroko 
usmerltev postopno oZili. 

Sedanja struktura proizvod· 
nih programov se bo delno 
spreminjala oziroma prilagajala 
trinim momostim, vendar bo 
priSlo predvsem do naslednjih 
premikov: 

- povecal se bo dele:Z koncnih 
izdelkov in polizdelkov iz iaga
nega lesa iglavcev; 

- poveCal ·se bo dele:Z izdel
kov iz ognjeodpornih mineral· 
nih snovi; 

- poveeal se bo dele:Z masiv
nega (kosovnega) pohiStva ozi· 
roma opreme; 

- poveCal se bo delez stroje
gradnje; 

- poveCal se bo delez naro· 
cilni~klh (inZenirskih) del iz Bre
stovih proizvodnih programov. 

V prihodnjem srednjerocnem 
obdobju bo Brest proizvajal na· 
slednje glavne skupine izdelkov: 

- primarna predelava lesa: 
- zagan les, 
- strojno tesani trami, 
- iverne plosce; 
- ploskovno pohiStvo: 
- komponibilno, garnltumo 

oziroma kosovno ploskovno po· 
histvo, 

- mize in mime plosee, 
- kuhinje; 
- masivno (kosovno) pohi~-

tvo oziroma oprema: 
- masivni izdelki iz trdih Ii

stavcev, 
- masivni izdelki iz iglavcev, 
- oblazinjeno pohistvo in po-

Iiuretanski izdelki, 
ognjeodpome negorljive 

plosce in drugi izdelki iz mineral· 
nih snovi, 

- lzdelki strojegradnje. 
Nacrtovanje programske spre

membe oziroma realizacijo p ro
izvodnih programov homo oprav
ljali sproti na podlagi spre· 
jete poslovne politike v okviru 
delovne in sestavljene organiza
cije, pri cemer bomo zasledovali 
zlasti: 

- hitrejso prilagodljivost pro
izvodnje trgu, 

- nepodvajanje proizvodnih 
zmogljivosti, 

- boljso izrabo delovnih sred
stev, predmetov dela, prostorov 
in energije ter delovnih sposob· 
nosti zaposlenih, 

- vecjo proizvodno program
sko povezanost temeljnih orga
nizacij v smislu celovitosti po
nudbe, 

- postopen prebod na sodob· 
nejso tebnologijo z momostjo 
racunalniske obdelave. 

Take programske usmeritve 
pogojujejo tudi trine momosti 
na zunanjem in domacem trgu. 
V delovni organizaciji naj bi 
dele:Z izvoza gled na celotni pri
bodek v srednjerocnem obdobju 
porasel od 24 na 30 odstotkov. 
Taksno strukturalno spremem
bo v korlst izvoza naj bi dosegli 

(Nadaljevanje na 2. strani) 
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(Nadaljevanje s 1. strani) 
predvsem z vlaganji v posodobi
tev proizvodnih zmogljivosti, lei 
naj bi omogoi!ile: 

- proizvodnjo manjsih serij 
z boljso dobodkovno osnovo, 

- vecji delez pohistva na pod
lagi izvedb iz masivnega lesa, 

- visjo stopnjo kvalitete zla
sti v pogledu povrsinskib obde
lav. 

Hkrati pa bomo se naprej utr
jevali sedanje prodajalne kana
le oziroma nase mesto v mesa
nih podjetjih, katerih solastniki 
smo in posebne oblike prodaje 
kot so dolgorocne proizvodne 
kooperacije in posli v malo
obmejnem prometu. 

Zmanjsevanje deleia prodaje 
na domacem trgu seveda ne po
meni, da blaga ne bo tezko pro
dati. Prav nasprotno, zaostrene 
razmere, lei so bile ze omenje
ne, doloeena neprilagojenost tr
gu - s prevelikimi zmogljivost· 
mi zlasti enostavnega ostrorob
nega pohistva, dolocena zapira
nja vei!jih specializiranib trgov
skih organizacij nas silijo v do
'polnilne ukrepe na podrocju na
crtovanih nalog. Zato so v teme
ljih plana opredeljene tudi sme
ri ukrepov na podrocju domace
ga trga od · oblikovnega izpopol
njevanja, povecevanja inienir
skib. poslov, regionalnega pokri
vanja prodaje s sirjenjem malo
prodajne mreie v okviru SOZD 
oziroma drugib prometnib orga
nizacij do ucinkovitega servisa. 

Na podrocju oskrbe s surovi
nami in repromateriali z doma
cega trga bomo se naprej teZili 
k sporazumevanju za dolgoroc
no oskrbljenost proizvodnje. 

lfvoz bomo se naprej omeje
vali in v tujini nabavljali "samo 
tiste surovfue in repromateriale, 
za katere na domacem trgu 'ni 
ustreznega nadomestka. 

Stevilo zaposlenib se v prihod
njem srednj~rocnem obdobju ne 
bo povecevalo, nacrtujemo pa iz. 
boljsanje kadrovske . se.<;tave za
poslenib. Potrebna znanja zapo
slenib bomo zagotavljali tudi z 
vecjim obsegom usposabljanja ze 
zaposlenih delavcev, da bi dosegli 
boljse in sirse obvladovanje del 
oziroma nalog . . 

Kot pomembno -podporo ka
drovslei politiki bomo razvijali in 
utrjevali sistem nagrajevanja po 
delu oziroma rezultatib -dela. 

Nalozbe bodo sledile pred
vsem programskim usmeritvam 
z doslednim uveljavljanjem do
bodkovnih razmerij in skupnega 
r~a. Prl tem se v temeljih 
plana ugotavlja, da se bo po
manjkanje Iastnih in tujih virov 
sredstev odraialo na nasih inve
sticiiskih momostib. 

Do tega bo prihajalo se zlasti, 
ker bomo moran z;u-adi pomanj
kanja trajnih virov obratnih 
sredtev in dragih kreditov (obre
sti) del akumulacije vlagati v 
obratna sredstva. · · 

lz JELKE - delo pri bru~enju 

Tudi pri pridobivanju skupne
ga pribodka bomo v Brestu, pa 
tudi izven njega usmerjeni v 
skupni prihodek, v skupno na
crtovanje in skupni riziko. 

Veliko skrb bomo posveCali tu· 
di nadaljnji krepitvi dru.Zbenega 
standarda na podrocju zascite 
in varstva pri delu, zdravstvene
ga varstva, ustreznega zaposlo
vanja delavcev z zmanjsanimi 
delovnimi sposobnostmi, stano
vanjske izgradnje. pestrosti in 
cenenosti toplega obroka, siritve 
oblik rekreacije, letovanj in po
dobno. 

V okviru delovne organizacije 
bomo se naprej intenzivno delo
vali na podrocju izpopolnitve 
splosnega ljudskeg odpora in 
dru.Zbene samozasCite. 

Veliko skrb · bomo posvecali 
zdravemu in cistemu okolju, zla
sti pri obravnavanju novib na
lozb. 

Samoupravna oziroma poslov
na organiziranost bo tudi v tern 
srednjerocnem obdobju odraz 
opravljene delitve dela v okviru 
delovne organizacije in integra
cijskib povezav ter predpisov in 
doloeene druZbeno politicne 
prakse. 

Na podlagi tako na bitro pre
letenib izbodisc v temeljih sred-

njerocnega plana Bresta nacrtu· 
jemo, da bomo v srednjeroc
nem obdobju do leta 1990 dose
gli pribliZno naslednje povprec
ne realne letne stopnje rasti: 

- fiziCni obseg 
proizvodnje 

- druZbeni proizvod 

- izvoz (konvertibila) 

- osebni dobodki 

3% 

2,3 Ofo 

5% 
2,2 Ofo 

- sredstva za reproduk· 
cijo 2,5 Ofo 

Vse to pomeni, da smo sis te
melji plana zastavili ambiciozne 
cilje, ki se dovolj zgovomo ka
zejo ze v podatkih, da nacrtu
jemo take rezultate poslovanja, 
ki bodo omogocili bitrejso rast 
osebnih dobodkov in drugih ka
tegorij poslovanja od inflacije. 
Ali bomo te cilje dosegli, pa 

. je seveda delno odvisno tudi 
od splosnib druZbenih pogojev 
za gospodarjenje, predvsem 
pa bo uspesnost gospodarjenja 
odvisna od nas samib, od nase 
kreativnosti in od doslednega 
izpolnjevanja delovnih nalog na 
vseb podrocjih poslovanja. 

D. Mlinar 

Za skupni 
hitrejSi razvoj 
NA REFERENDUMU BOMO GLASOV ALI TUDI 0 SKUPNIH 
TEMEUIH PLANA SOZD SWVENIJALES ZA OBDOBffi 
1986-1990 

S sk:JUpnimi temeljli doloeamo 
tiste skupne cilje in interese, ki 
jih clanke usldaju~ejo v medse
bojnem povezovanJu za do~ega
nje ucinkovitejsega poslovanja in 
bitrej~ega ;razvoja. 

Temeljni cil1·i razvoja SOZD 
Slovenijales v srednjeroanem ob
doboju 1986-1990 so: 

- Os!llovna programska usme
ritev ~e vedno ostaja v olw.i!ru 
dosedanje lesno predelovalne de
javnosti; 

- .pres~tur.kanje 'V imozno 
sp<;>sobn.o tproizvodnjo ter v pro
izvodnjo obdelovalnih -strojev in 
elektroruke; 

- osvojiti moramo Jastne i z 
vozno sposobne :pro.izvodne pro
grame, se v·klj-ucevati v s<><l<fune 
oblike na:stopa na tujih trgih, iz. 
bolj5au !POSlovnost in kvaiiteto 
izdelkov; 

- veeanje pro:izJvodnje .m izvo· 
za, ki bo momo .ab II'ekon&tnlk
cijah in posodobitJVi zastareJe :teb
nologi.je; 

- na domacem ltrgu dosooi tes
nej~e sodelovanje med trgovinSiko 
in proizvodnimi -delovtnimi oogani
zacijami; 

- razvija•ti dejavnoSiti organi
zacij skupnega pomena - inter
ne banke, razvojnega inS'titruta, 
delovne skupnosti SOZD; 

- razvija!Ji samoupravno in po 
slovno organiziranost SOW ter 
delovarrje samoupravnih ter dru.
zbeno pdlitiOni.h skupnosti. 

Pri ra:zv.oju proizvodnib progra· 
mov je glavni ciij oim V'i.sja stop
nja f1nalizaoije koncnih lesn.ih 1z· 
delkov z vecjim delezem znanja 
ter visoka kva1iteta :proizvodov· 
zaradi veeje moinos:ti za vkljuce
vanje " mednarodno delittev dela. 
Razv.ij?'f:i je potrebno ·programe 
s cim bolj~im :iz:kor.i.stlkom lesne 
surovine in jih dopolnjevati s 
programi, ki ne temeljijo na iesu, 
da bi z:manjslrl.i veli'ko odvisnost 
od lesne surovine. Pospe5evali 
bomo raozvoj programov, ki po
menijo ,prest~tmiranje proiz
vodnje predvsem v p roifn.odnjo 
Jesnoobdelovaln!ib strojev, racu
na•tm.S:ke opreme ter naprav za 
elek!llransko vodenje procesov in 
napr.av v proim odnj.i za predela· 
vo. ll.esa. 

Pri oskrbi s surovinami homo 
skrbelf za m edsebojno surovins'ko 
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BRESTOV OBZORNIK 

Del velikega zdraviliskega centra v lgalu, ki ga bo opremil Bre
stov inieniring 

osk!'bo z za.gamm lesom, tploSca
mi in •repromateriali ter se pove
zovali z gozdarst'Vom ·in osta'limi 
industrijami, ki oskrbujejo nase 
proizvodnje . .z r~romateriali. 

Investicijska vlaganja clanic 
bodo predvsem v ;posodobitve in 
rekonstrukcije s teZiscem na pre
struktul'ir-anju v f.ina•lno ·izvo zno 
usmerjeno p;roizvodnjo. 

Predvidene investicije so izde
lane na osnovi razvojnih moino 
st:i clanic in bodo na osno vi us.Jda
jevanja ·in dogovaJI>janja dokonc
no usklajene sele v srednjer oc
nem planu SOZD. 

Na financnem podroeju bo gla
vna sk-r b do leta 1990 p okriti pri
manjlcljaj obratnih sredstev s 
trajnimi in dolgoroenimi viri 
sredstev. V ta namen je -treba 
zmanjsevati t raJna oboratna sred
stva .na najpnmernej§o r aven, 
priceti z usmerjanjem akumula· 
cije za f.inandranje trajnih ob
ratnih sredstev ter se .posluie· 
vati cenej~ih selektivnih kreditov 
za namene izvoza. Za potrebe fi· 
nan ciranja sprotne reprodukcije 
in veeje likvidnosti se bodo de
lo v.ne organizacije poslu.Zeva·le tu· 
di inter.ne banke. Zdruzevale bo 

Okvirni cfiji razvoja SOZD Slovenijales v naslednjem srednj.e
roenem obdobju. 

proizV'. DO trg. DO 
- rast fizienega obsega proizvodnje 2,5 % 3,0 % 

3,0 0/o 3,0 % - rast prodaje na domacem trgu. 
- rast izvoza - skupaj 8,2 % 11,5 % 

- na konvertibllni trg 8,3% 11,4 % ' 
- rast uvoza 
- rast stevila zaposlenib 

Clanice bodo za realizacijo 
skupnih razvojnih programov 
zdruievale 25 ods·totkov a•kumu
lacije. Zdruievanje s redstev za 
skupne projekrt:e tbo temeljhlo na 
interesu clank in interesih skup· 
nega :ra:zNoja na osnovi posebeJ 
sklenjenih samoupt"avnib spora· 
zumov. 
Razvojno raziskovalna dejavnost 

bo organiz.irana v okviru delovne 
organizaoije skupnega pomena 
irazvojni ins.titut, ki bo opraiV·ljal 
razvojno programske naloge za 
ustanoviteljice. Podrooja , za ka
tera bo r a.7:vojn.i m sti-tut oprav
lj al na-loge, so opredel~ena v -sa: 
moupr31Wlem spor azumu o usta
novitvi irazvojnega ~nstituta. Glav
ni njegovi na'l.ogi bost:a razvoj 
proizvodnje lesno obdelova1nih 
snrojev in naortovanje prestiruk
turiranja p roizvodnje. 

Na podroeju ekonomskih od
nosov s tujino bo tpOtrebno iz 
bolj~ti Q.zvozno struktuTO v prid 
izvoza koncnih izd elkov, z;lasti 
najv.i:Sj e st:opnje p redelave 'lesa, 

. pospesevati izvoz na vsa trli~ca, 
zlasti ~e v dezele v razvo ju . Bolj 
usklajeno bo tlreba nastopa ti na 
tujih trgih, tirgovins.ka delovna 
organi.zacij a pa naj bi v veej.i me
ri vpliva:1a .na usmeritve proizva
jalcev v tuj<i:ni. Poiska;ti je treba 
vse mozne vire za naba:vo strojne 
o preme zaradi iztrosenosti in 
mo znosti 'Veejega p rodora _na tuje 
trge. 

I:z.grajeva·ti bo treba -s'Vojo mre
zo sku;p.nih pod!jetij, pll'edstavni
stev, zastopstev ter drugih orga
nizac.ijskih oblik v tu j!in i. Se na
prej homo ra2·vija!l.i: vi.sje ol>like 
gospodaTSkega sodelovanja (ma
loobmejni promet, kompenzacije, 
kooperacije in podobno). 

Na domaeem trgu bo.do morale 
proi7Jvodne olanice zarad i nad a:lj
njega zmanj~evanja .kupne moci 
prebivalstva in ~e bo1j zaostrenili 
pogojev za gospoda:rJenje -doseei 
se tesnej~e sodelovaruje s trgovin
sko c lanico. 

P.redvideno je veeje IV'kljueeva· 
nje izdalkov p r oizvodnib clao:J.ic 
prek s·kladiscnega cent ra v C.mu
ca:h ·ter veeanje prodajnih :mnog
ljivosti SloveD'ija les-t·rgovm e na 
domacem ·trliseu ob :podp or:i. .pro-. 
izvodnib clanic. 

6,6% 7,2 % 
1,2 % 1,0 % 

do sreds bva rezervnega sklada za 
solidarnost - 10 odstotko v od 
dela dobo dka, iki so ga v naj· 
manjsem znesku vsako leto dolz· 
ne ·izloca;ti v svoje rezerve sk!lad
no z zakonom. 

V letu 1986 bo interna banka 
pos topoma Sirila svo jo dejavnost 
tudi na podrocje dolgoroanega 
kred<i.tiranja in deviznega poslo
vanja ter prouCila m oznost za 
uvedbo internega placila prome
ta. 

Pogo j za uspesnej~e sodelova
nje med proi.zvodnjo .in -trgov.ino 
je p oenotenje informacijskega si· 
sterna -in racunal-nrske dejavnosri. 
Zato je potrebno na osnovi evi
dentiranja sedanje racunalniSke 
in dnfo rmacij ske deja'V'Jlost i prJ 
clanicah p.ripra:viti program eno~
nega infm,macijskega sistema 
SOZD Slovenijales z elementJ 
standarrlizac.ij e. 

Kadrovska politika si mora pri· 
zadeva:t:i za •izbolj sanje •kacLrovskt" 
st;rukture, z bolj-sim na.grajeva
n jem k :zallZanju fl.uktuacije, 
skrbeti za povecano stevilo ~ti
pendistov oziroma ucencev us
merjenega ·i-zobrafevanja 1er . .iz. 
bolj-sati r a.zmere na podroeju 
d11l1Zbenega s tandarda, ikulture in 
rekreacije -delavcev. 

Na podroeju obvescanja bomo 
zaradi celovhega, objektivnega in 
pravoeasnega obvescanja -delav· 
cev· ze v leru 1986 pr iceli z r ed
n'im .izdajanjem .glasila .delavcev 
SOZD. 

Da ·bi ·nacrtneje .pr.idobivatli no
ve pocitniske zmogljivosti in bo
lje ·iZirabili sedanje , bo na ;pod
·rocju poCitnis.ke in xekreativne 
dejavnosti ustanov.Ij ena pocitni~
ka ~kUipnost Slovenijales. 

Posle skupnega pomena SOZD 
bo opravl~a·la delovna skupnost 
SOZD in sicer zadeve na podroc
j ib ;plana ·in analiz, f:inanc in ra
cunovodstva, podjetniske in pred
s tavniske dejavnosti v tujini, go
spoda:rjenja in o rganizacije bla
govnih tokov ·te r p ravne in splos
ne za-deve. 
· Delavci v delovni ·skupnosti pri
dobivajo dohodek ·iz celotnega 
pribodka ·po nacelib svobodne 
menjave dela. 
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BRESTOV OBZORNIK 

Novo na podroCju nagrajevanja 
SPREMEMBE SAMOUPRA VNEGA SPORAZUMA 0 OSNOVAH IN 
MERILIH ZA PRIDOBIV ANJE IN RAZPOREJANJE DOHODKA -
KMAllU NA REFERENDUMU 

te dalj casa potekajo javne obravnave sprememb samouprav
nega sporazuma o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje 
in razporejanje dohodka in osebnih dohodkov. Predvideno je, da 
bi ta sporazum sprejemali ob koncu februarja. 

Zakaj so spremembe potreb
ne? 

1. Nase samoupravne akte roo
ramo uskladiti s panomim spo
razumom, ceprav ugotavljamo, 
da velikih razlik ni. 

2. V preteklem obdobju so bili 
nekateri novi zakoni (zakon o 
minulem delu in raz!iirjeni re
produkciji, zakon o ugotavljanju 
celotnega prihodka in zakon o 
planiranju), s katerimi smo doli· 
ni uskladiti nase samoupravne 
akte. 

volj gradiva, da si sleherni de
lavec spremembe ogleda tudi 
sam. 

Kljub temu pa zelimo prika
zati tiste spremembe, za katere 
menimo, da vnasajo novo kvall
teto v delitvena razmerja in po· 
menijo spodbudo vsem delavcem 
Bresta za boljse delo. 

Spor azum je grajen tako, da 
ga je mogoce z izvedbemmi akti 
dograjevati in izpopolnjevati. 

Podrocje normiranja iz spora
zuma izloeamo in celotno to 
podrocje urejamo s pravilni
kom o normah in normiranju. V 
prihodnje dajemo poudarek na 
p r avilosti postavljenih normati
vov in korekcijo norm na 110 
odstotkov v celoti odpravljamo. 

Vzporedno s kolicino bomo 
uvajali tudi nagrajevanje kvali
tete in gospodarnosti. 

Novosti so tudi pri nagrajeva
nju minulega deJa. Dosedanji do
datki na delovno dobo se ne 
spremenijo. Delavcem. ki imajo 
pet ali manj let do upokojitve, 
pa se ta dodatek na delovno do
bo poveca se za nadaljnjih 5 od
stotkov. 

Delez osebnega dohodka iz mi
nulega dela se ugotavlja tudi v 
odvisnosti od rezultatov poslo
vanja (akumulacija in doho
dek). Ta delez znasa od 0 do 
6 odstotkov. To pomeni, da ne
gativne stimulacije ni. 

V sporazumu smo tudi opred~ 
lili, da se mora po vsakem obra
cunskem obdobju opraviti por a
cun osebnih dohodkov. Pri· vseh 
dodatkih in nadomestilih smo 
upostevali najugodnejse mozno
sti, ki jib predvideva panomi 
sporazum. 

Komisija je bila mnenja, jav
na obravnava pa je to tudi po
trdila, da so predlagane resitve 
sprejemljive in pomenijo napre
dek pri izboljsanju delitve, za
radi tega ne vidimo vzrokov za 
dvom, da referendum konec fe· 
bruarja ne bi uspel. 

J. Opeka 

3. V sporazumu, ki je v velja
vi od leta 1978 dalje, imamo vr
sto dolocil, katerih ne izvajamo, 
ki so za prakso neustrezna in bi 
njihovo izvajanje samo oviralo 
nase delo ali pa bi bili delavci 
obcutno oskodovani pri osebnem 
dohodku (ta podrocja so normi
ranje, zajamceni in najnizji 
osebni dohodki, nadomestila za 
cas bolezni in drugo). 

4. V sporazumu imamo vsa de· 
litvena razmerja tako podrobno 
opredeljena, da brez sprememb 
sporazuma (sporazum se sprej~ 
rna na referendumu) ni mogoce 
uveljaviti nobenih drugih spre· 
memb, pa ceprav so predlogi za 
izboljsanje posameznih vpra
sanj primerni. 

Nase poslovanje in devize 

5. Sistem nagrajevanja delav
cev po vlozenem delu in rezul
tatih dela je pomanjkljiv. Spo
razum sicer opredeljuje kot m~ 
rllo za ugotavljanje kolicine dela 
norme in ugotavljanje ucinkovi
tosti dela z metodo ocenjevanja, 
vendar pa se je taka resitev v 
praksi pokazala kot izredno ne
ucinkovita in so zato spremem· 
be nujne. 

Komisija, zadoliena za pripra
vo samoupravnega sporazuma, 
je upostevala vsa omenjena dej
stva in prisluhnila pripombam 
delavcev na dosedanjih razpra
vah ter poskusala vse predloge 
po najboljsih mom~stih tudi 
upostevali. 

Vse predlaganih sprememb v 
tern sestavku ni mogoce prika
zati. Mislimo, da to tudi n i po
trebno, saj so bile javne obrav· 
nave organizirane v vseh temelj
nih organizacijah po sindikalnih 
skupinah oziroma na zborih de· 
Iavcev, na voljo pa je tudi do-

\ 

V decembru je zvezna skup
scina spr.ejela tri najpomembnej
se zakone, ki so glavni del pred
pisov za oblikovanje gospodar
skih odnosov s tujino (za uvoz 
in izvoz), torej tudi za BREST. 
Ti predpisi so: 

- zakon o deviznem poslova
nju, 

- zakon o kreditnih odnosih s 
tujino, 

- zakon o prometu in stori
tev blaga s tujino. 

Ceprav se ti zalmni ne spusca
jo v vse podrobnosti in bodo 
dopolnjeni s podzakonskimi 
predpisi, nam vendar kaiejo te
meljne znacilnosti prihodnjega 
zunanjetrgovinskega poslovanja. 
Poznavalci ocenjujejo, da gre za 
bistven poseg v omenjeno pod
rocje oziroma v splosne pogoje 
poslovanja v organizacijah zdru
zenega dela. 

v cern so glavne spremembe 
in znacilnosti? 

1. V organizacijah zdruienega 
dela ne razpolagamo vee nepo
sredno z devizami, temvec se vse 
devize, ustvarjene z izvozom, ta
koj po nakazilu spremenijo v 
dinarsko protivrednost in se na
kaiejo na dinarske Ziro racune. 
Dinarska protivrednost se izra-

cuna po tecaju na dan prihoda 
deviznega placita k nasi banki., 
kar pa ne sme biti dlje od 60 
dni. Ce je placito kasneje, se 
uporablja tecaj sestdesetega dne. 
Podobno velja t ecaj za placito 
izvoznih stimulacij. 

2. Organizacije zdruzenega d~ 
Ia ne morejo vee zdruievati de
viz. Novi zakon pa izrecno ne 
govori o skupnem dcviznem pri· 
hodku. Videti je, da bomo upo
rabljali neposredno dolocila za
kona o zdruzenem delu. 

3. Ukinejo sc devlzni racuni 
organizacij zdruzenega dela pri 
bankah (razen v nekih izjemnih 
primerih, glede na naravo poslo
vanja). 

4. Banke morajo vse devize 
takoj vkljucevati v devizni trg. 

5. Organizacije zdruzenega dela 
bodo placevale svoje uvozne po
trebe (placila v tujino za sprot· 
no proizvodnjo) tako, da pri 
ustrezni banki poloZijo dinarsko 
protivrednost. 

6. Tecajne razlike, nastale med 
dnem dinarskega placila organi
zacije zdruienega dela in med 
deviznim placilom banke v tuji· 
no, nosi banka. Vendar, ce de· 
viz ni, nosijo take tecajne raz
Jike organizacije zdruzenega de· 
Ia. 

7. Uvoz surovin oziroma re
produkcijskih materialov je za 
prvo cetrtletje leta 1986 oprede· 
ljen v visini ene cetrtine uvoza 
iz leta 1984 in se lahko izracu
nava na ravni temljne, delovne 
ali pa sestavljene organizacije 
zdruienega dela. 

Kasnejsi uvoz surovin in re
promaterialov, ki bodo razvrsc~ 
ni v posebne rezime, bo temeljU 
predvsem na rasti izvoza oziro
ma na primerjavi izvoza v tern 
in v preteklem letu. To pomeni, 
da bo mogel vee uvazati tisti, ki 
bo ustvaril vee izvoza. 

8. Podobno bo tudi uvoz opr~ 
me ureien z avansom v prehod
nem obdobju. Na splosno pa bo 
tudi uvoz opreme vezan na dve 
ekonomski kategoriji in sicer na 
zakonsko predpisano amortiza· 
cijo opreme in na izvoz, ustvar
jen v tekocem letu. 

9. Z zakonom je predvideno 
delovanje deviznega trga. 

10. Zadolievanje v tufini je 
povezano z vnaprejsnjo oprede
litvijo .odplacevanja in sankcija
mi, ce to ne bo izvajano. 

11. Z zakonom so opredeljcni 
tudi nekateri dodatni pogoji 
(glede obsega poslovanja in de
leia izvoza) za pridobitev oziro

' 3 

Delo pri novi formatki v POHISTVU 

vinske registracije organizacij 
zdruienega dela. 

V zapisanih tocka h se zrcalijo 
res samo glavne znacilnosti, ki 
jih dopolnjuje se vrsta podrob· 
nosti. Dodatne resitve prihajajo 
in bodo se prihajale med ·~ 
tom. 

Ocena sprememb? Vsekakor ni 
enostavna. Ocitno smo z novim 
zakonom zeleli doseci vee reda 
v zunanjetrgovinskem oziroma 
deviznem poslovanju. Zato ome
njene resitve zasledujejo vecjo 
odgovornost udelezencev v zuna
njetrgovinski menjavi. Vidimo, 
kako so pravice praviloma v~ 
zane na izvoz ozlroma na rast 

izvoza in da ima neizva janje do
govorjenih obveznosti tudi n e· 
prljetne posledice. 

Nekatere resitve so zal se nejas
ne ali pa slutimo veliko tezo, 
ki jo bodo povzrocale - zlasti 
v prehodnem obdobju. Sem lah
ko stejemo vprasanja v zvezi z 
zagotavljanjem nemotene r epro
dukcije, vprasanja bremen a te
cajnih razllk in vprasanje delo
vanj a deviznega trga, ce deviz 
ne bo, vprasanje ucinlmvitosti 
stlmuliranja in podobno. Gotovo 
bodo morali podzakonski dopol
nilni akti opraviti se veliko na
log. 

z. Zabukovec 

NaSa letoSnja 
· poslovna politika 

Smo pr av med pripravami planov za leto 1986, pa tudi srednj~ 
rocnega nacrta za obdobje do leta 1990. Za leto 1986 je izdelan tudi 
predlog poslovne poiltike, medtem ko je predlog plana lie v pri
pravah. 

Osnova za izdelavo poslovne politike so bile poleg zmogljivost i in 
odnosov tudi side druibene usmeritve, trine razmere in druge 
analize. 

Temeljni cilji Bresta v letu 
1986 so predvsem: 

- povecanje obsega proizvod
nje in prodaje ter s tern tudi 
dohodka; 

- nadaljnja usmeritev na zu
nanja trZisca (zlasti povecanje 
konvertibilnega izvoza); 

- izboljsanje kvalitete proiz
vodov in storitev; 

- zniZanje vseh vrst zalog in 
posredno tudi obresti. 

Nekatere bistvene znacilnosti 
po posameznih podrocjih pa so: 

ZUNANJETRGOVINSKO POSLO· 
VANJE 

Kljub novi sistemski zakonoda· 
ji na tern podrocju moramo se 
naprej zagotavljati rast proiz
vodnje za izvoz, v strukturi pa 
povecati delez poslov 1:1, se zla-

sti pa poslov na osnovi dolgoroc
nih proizvodnih kooperacij. Na
sa opredelitev tudi je, da mora 
vsaka temeljna organizacija 
ohraniti najmanj obseg izvoza 
iz leta 1985 in povecati pred
vsem konvertibilni izvoz. 

Na podrocju uvoza s i bomo 
prizadevali za takSen obseg, ki 
bo zagotavljal nemoteno in kva
litetno proizvodnjo. V okviru 
momosti pa bomo zagotavljali 
tudi postopno zamenjavo iztro
sene opreme. 

PRODAJA NA DOMAcEM TRGU 

Fizicni obseg prodaje mora
roo najmanj zadriati na r avni 
minulega leta. Pri nekaterih vr
stah izdelkov moramo znizati 
(Nadaljevanje na 4. strani) 

·---

Iz tAGALNICE - okenski okviri za izvoz ma za obdrianje zunanjetrgo- Boljsi izkorlstek lesni ostankov """:"' izdelki iz jelovine v tAGALNICI 
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NaSa letoSnja poslovna politika 
(Nadaljevanje s 3. strani) 
tudi zaloge. Proste zmogljivosti 
bomo zapolnjevali z inienirin· 
gom. Nove programe nacrtujemo 
na podrocju ploskovnega, lrubinj 
skega in ohlazinjenega pohistva. 

Vkljucevali se homo v razliene 
prodajne akcije, razSirili pa tudi 
prodajo prek SPC Crnuce. Pred
videvamo tudi razsiritev oddel
ka za oblikovanje. 

Pri prodaji primarnih izdel· 
kov homo morali komercialne 
pogoje prilagajati trinemu sta
nju tako da bodo zaloge kar 
naj~anjse. Pri inZenirinSkih 
poslih homo morali zagotoviti 
vecjo prilagodljivost potrebam 
trga. 

NABAVA NA DOMACEM TRGU 

Zaradi povecevanja ponudbe 
predvidevamo momost za oskr
bo s kvalitetnejsimi surovinami 
in repromateriali. Z lesnimi su
rovinami se bomo v cim vecji 
meri oskrbovali iz domace re
gije. Vecjo pozornost bomo po
svetili zalogam surovin in repro
materialov ter za pomembnejse 
doloclli obseg zalog. Prizadevali 
si bomo za izboljsanje placilnih 
pogojev. Povecevali bomo deld 
neposrednih dobav. Za leto 1986 
nacrtujemo, da bomo tudi to 
podrocje podprli z racunalnisko 
obdelavo. 

PROIZVODNJA IN KOOPERA
CIJA 

nosti izdelka. Prednost v proiz
vodnji bodo imeli izdelki za iz
voz. Strojno opremo bomo izde
lovali samo po narocilu. 

Nadaljevali bomo s tem, da v 
proizvodnjo Cimbolj vkljucimo 
racunalnik, tako na podrocju vo· 
denja proizvodnje kot tudi 
spremljanje kvalitete. 

KADRI IN NAGRAJEV ANJE 

Kadrovsko politiko bomo mo
rali prilagajati potrebam proiz
vodnje in trga. Tako bomo se 
naprej usposabljali ze zaposle
ne delavce in jib tudi stipendi
rali. Izboljsati moramo izobraz
beno sestavo in jo poklicno pri
lagajati na5im programskim 
usmeritvam. 

Uveljavili bomo sistem nagra
jevanja ucinkovitosti pri delu, 
zagotovili pa tudi sistem uskla
jevanja normativov na ravni de
lovne organizacije. Pri delitvi 
osebnih dohodkov bomo uposte
vali doloeila sporazuma lesne 
dejavnosti in dosezene rezultate. 

FINANCNA IN NALOZBENA 
DEJAVNOST 

Tudi v zaostrovanju pogojev na 
tem pQdrocju homo morali za
gotavljati tak:Sen obseg financ
nih virov, da bo poslovni proces 
normalno potekal. Ker bomo mo
rali del lastnih sredstev nameni
ti za financiranje trajnih obratnih 
sredstev, se bo to odrazilo tudi 
na investicijskih moinostih. Za
to bomo morali pri investicij
skib · odlocitvah upostevati nace
la, ki so opredeljena v skupnih 

temeljih srednjetocnega plana 
(prestrukturiranje v smislu dol
gorocno opredeljene delitve de
la in poveeanje izvoza, hitri de
vizni in ekonomski ucinki, moi
nost za pridobitev sredstev so
vlagateljev in zunanjih kredi· 
tov ••• ). 

Pomembnejse investicije bomo 
lahko izpeljali le z zdruieva
vanjem sredstev na osnovah 
skupnega dohodka. V skladu z 
na5imi moinostmi se bomo 
vkljucevali v zdruievanje sred
stev v okviru SOZD Slovenijales 
in pri drugih oblikah medseboj
nega sodelovanja v reprove
rigi. 

V letu 1986 bomo dokonCali 
naloibo v poveeano proizvodnjo 
masivnega pohistva v Masivi, in· 
vestirali v opremo za proizvod
njo ekspandiranega vermikulita 
v Mineralki, v opremo in pro
storske zmogljivosti za proizvod
njo vzorcnega pohistva v Jelki, 
v opremo za presivanje blazin v 
Tapetnistvu ter linijo za soft· 
forming v PohiStvu. Poleg tega 
bo se nekaj manjsih vlaganj 
(terminali, ozka grla . . . ). 

* 
To je le povzetek predioga po

slovne politike, ki za vsa pod
rocja naliega poslovanja dokaj 
obseino opredeljuje nase naloge 
v letu 1986 in bo v obravnavah 
lahko tudi dopolnjen. Prav pa 
je, da tudi na ta nacin informi
ramo delavce, saj imamo v po
slovni politiki opredeljeno, da je 
pri odlocitvah potrebna tudi 
ustrezna informacija. 

M. siraj 

Za leto 1986 smo si postavili 
cilj, da povecamo obseg, pa tu
di kvaliteto proizvodnje. Tak:Sen 
cilj bomo morali podpirati z 
ustrezno organizacijo dela in po
slovanja, s politiko materialnega 
stimuliranja, s primernim vzdr
ievanjem strojev in naprav in 
podobnim. Poseben poudarek 
bomo namenili izrabi surovin in 
zmanjsanju izmeta ter s tem 
zniievanju stroskov. Pri tem bo 
imela pomembno mesto inven
tivna dejavnost, ki je v nekate
rih temeljnih organizacijah zaii
vela ie v preteklem letu, letos 
pa homo to podrocje tudi ka· 
drovsko okrepill. 

Posvet o cenah surovin 

Z manjsimi serijami se pojav
lja tudi vse vee ozkih grl, kar ho
mo razre5evali s prerazporeja
njem delovnega easa. DoseCi pa 
moramo tudi vecji izkoristek le
tega. Kljub temu pa se pojavlja 
tudi potreba po kooperaciji, bo
disi interni med temeljnimi or
ganizacijami bodisi navzven. 
Pri tem je zlasti pomembno, da 
imamo do zunanjih dobavite
ljev enoten nastop. 

Se naprej homo morali izva
jati varcevalne ukrepe pri vseh 
vrstah ener gije, ker predstavlja 
le-ta cedalje vecji delez v vred-

V januarju letos je bil skupni 
sestanek predsedstva splosnega 
zdruienja lesarstva Slovenije in 
organizacijsko kadrovske komisi· 
je splosnega zdruienja gozdar
stva Slovenije. 

Te.rna ill ohlj sestanka sta hila 
opredelitev izhodiSc cenovne po· 
litike in pogojev za prvo cetrtlet
je 1986. leta. 

Predsednik zdruien~a lesaxjev 
je v uvodnrih besedah prikazaJ ·tre
nutno sta:nje v lesni dndus-tri.ji, ki 
ni 'Die kaj obetavno. Smo v p.olo
zaju, -da lesarj.i nimamo se iizde. 
lanih plailov zaradi nejasnosti, 

·k<~~r zadeva cenovno ;polli.tiko, de
vizni za!kon, bancne predp.ise in 
drugo. Dejstvo je, -da sami goz
darjO. in lesarjd ne moremo :re5iti 
sedanjega stanja v lesarstvu. 

Tudi predcasni delovni :r~go
vor, ki je hils predstaJVrillci trgo
vine, ni dal zelenih izidov. 

Iz MASIVE: delo za izvozni program miz 

V s.i prisotm so sogla5a1i z ugo
tovitJwjo predsednika zdmZenja 
gozd<~~rstva, da je treba v prdhod· 
nje se krepiti dogovarjanje na tej 
ravni. Predstavniki gozdarst.va pa 
so menili, -da ni treba .:z:a vse te
zave v lesars.tvu obremenjevati 
gozda:rje. Gozdarjd so prJpmvlje
.ni pomagati, vendar morajo naj
p rej pok:Jr.ivati svoje dn -drllZbene 
o bvemosti.. 

P·redstaVIILica komiteja za lindu
strijo je pr.i!sotne seroanila, da je 
v izdelavi celovita ocena o stan:ju 
-v •lesa:rstv.u in gozdarstvu. Zb['ani 
podatlci bodo sluzi:li za izdelavo· 
.i.zhodisc, obravnava'li j:ih bodo na 
obeh zdruienjih in s.kupaj !J?OS:re· 
dovali slovenskemu Jzvrsnemu 
svetu. 

Nato so se -dogovorili .za enotna 
!izhodisea pri abHkovanju cen 
gozdno lesnih sortimentov vI. tro
meseeju 1986: 

- cene lesa za plosce se v pri
merjav.i. s cenami v decemibru 
leta 1985 poveeajo naj-vec i'la 20 
odstotkov; 

- cene hlodovine iglavcev in 
.lis.tavcev se v primerjavi s cena
mi v decembru 1985 (oziroma zad
njimi cenami v letu 1985) poveca· 
jo v razponu od 5 do 15 odstotkov 
glede na visje oziroma niije do
sezene povprecne cene v letu 
1985 in specificnosti v kvaliteti; 

- nove cene se uveljavij.o od 1. 
danuarja -dalje; 

- o plamlnih rokih se medse· 
bojDD dogovarja po posamezn.i:h 
·obmoejih; 

- dogovaJIIjarrje o zdrllZevanju 
sredSII:ev za bioloska m tehnicna 
vlaganja v gozdove se odlozi do 
. polletja letos. 

A. Pisek 

BRESTOV OBZORNIK 

Tudi pohistvo izdeluje clemente za inienirske posle 

Sejem pohiStva v Kiilnu 
Letosnji' ·kolnski sejem pohist

va je trajal od 14. do 19. januar
ja. Vsi razstavni prostori so hili 
izredno l~o urejeni. Ce primer
jam nedavni beograjski sejern, 
lahko zal ugotovim, -da je nasa 
raven precej skromna in da po 
svetu posvecajo veliko pozornost 
urejenoSII:i razstavnih prostorov 
in dekoraoij:i. Finne da~ejo og
romna sredstva za svoje poslov
no ime in rekllamo. Razs,'tavni. 
prostori so bili v glavnem zaprti, 
le Italijani in po tradiciji Skandi
navci so imeli odprt nacin raz
stavljanja svojih izdelkov. 

Pri dnevnih sobah so ocitna ze 
nekaj let ;prizadevanja, da bi pre
hajali s klasicnih sestavljivih si
stemov na lahkotnejsa, strogo 
namenske regale. Regali so ali se
stavljivi ali pa v enem kosu. Raz
stavljene dol.Zine so bi-le od 3 do 
3,60 metra. Osnova takih regalov 
so elementi, ki. so pritrjeni nepo· 
sredno na steno ali pa na stojke. 
V sredini so imeli prakticno vsi 
takoimenovani »tabernakelj« z 
notranjo osvetlitvijo. Na splosn~ 
je bil obcuten poudarek notranJl 
osvetlitvi, saj so jo imeli prak
·ticno vsi proizvajalci. Osvetlitev 
pi j e bila zelo diskretma, z majh
nimi vgrajenimi lucmi. 

Veljj'etno je odvec pripomniti, 
da so vsi materiali in finalna ob
delava pohistva prvovrs·tna in .da 
mi zal v tem pogledu zelo zao
stajamo. 

Ve.liko proizvajalceV\ je pired
stavilo svoj.e sj,stemsko ;pohistvo 
obesano na stoj;ke. Bile so pred
stav.ljene tudi nekatere zelo izvir
ne resitve; na primer: distancni
.k.i ~ri stojkah so hili na 1leh, na
me;sto ~raster lukenj' IPa ~ IUPOI-
rabljali dekorativno okovje, ki je 
likovno zelo Jepo uCinkovaUo. 

Pri spalnicah letos ni hila tako 
ocitna .teZn.ja po izpeljavah ozi.. 
roma inacicah spalnic 111a eno os
novno ogrodj~. Zeilo\ velikQ'; je 
.b,i)lo pi1ed*av.ijenih oblazinj~nih 
postelj z iz:redno paleto blag. Og
Tomno proizvajalcev je predsta
WJ.o spalnico kot je nasa Nada s 
ikotno·, in -iztvle'eno omaro. o~e.: _ 
OOJ.a ;Pri tkotnih omarah sb b~a; 
,povsod brusena in v enem kosu; 
tudi: notranjost je bHa izredno 
bogata. Drobni notranji predali 
za ma:nj se kose perila, drogovi 
za kravate in podobno niso bhli 
111obena redkost. Vecina omar je 
hila opremljenih s trozapornimi 
.lcljucavnicami z izredno lepimi 
dekorativnimi kljuci. Spalnice so 
bile }vi -m!avnem nar~ene v s<>ft. 
fanning obdelavi z dodatoki iz 
oplascenih profilov. Prevladovali 
sta teak in cesnjeva barva, tudi 
sijaji so billi p.Teceoj vtiS:<>kii. ~ei
kakor vecji kot jih uporabljamo 
mi. 

Kuhinje so bile prava pasa za 
oci. To se je videlo tudi .po ·ste
vilu obiskovalcev, ·ki se jih je kar 
trio. Osnovna znacilnost je, da so 
'li.seci elementi zelo razbiti po vi
sini, da je veliko majhnili pre
dalckov in odlagalnih .polic, tudi 
rolo· vrata so se zelo( I'azsirila . 
Rocaji so hili v glavnem kovil;1ski 

in relativno dolgi (okrog 20 centi
metrov). Kotni elemeonti so hili 
zelo domiselno reseni, tudi pro· 
stor med zgornjimi in spodnjimi 
kotnimi elementi so zapolnjevale 
m~le omarice za drobne gos,po~ 
dinjske aparate z vsemi prikljuc
ki vred. Zanimivo je tudi, da je 
bilo veliko delovnih plosc z ma
sivnimi nalimki in ne vee zgolj v 
postforming izvedbi. Pri napah 
je prevladovala nova generacija 
nap v obliki izvlecne police. Z iz
vlelkom' se napa; avtoma:ticno 
vklopi in prizgejo se luc.i. 

Od tujih proizvajalcev so izsto
pali predvsem Italijani in Skan
~imw.oi, Italijani so hili zvesti 
svojemu nacelu: iz druzbe za clo
veka. PredstavHi so izdelke dokaj 
111enavadnih in futuristicpih ob
~ilk- PovrS.inska obde!lava je hila 
v glavnem v pigmentiranih lakih 
in v visokem sijaju. Skandinavci 
pa vztrajajo v svojem k<'nceptu: 
iz narave za cloveka. ~e naprej 
prevladujejo izdelki iz masivnega 
-in lameliranega lesa. 

Na koncu si lahko le zelim, cia 
bi tasno raven, kot je hila prika
zana letos na sejmu v Kolnu, cim 
prej dosegli tudi mi. 

A. Vivod 

--Nasa nova 
stalna rubrika -
Zdravnik svetuje 

V nekaterih revijah in easopi· 
sib srecujemo razlicne nasvete, 
kmetijske, pravniske, psihologa, 
ya smo se z urednistvom Bre
stovega obzornika odlocili se za 
na5e: >>Zdravnik svetuje« . 

Zdravnik bo odgovarjal na 
razlicna . zdravstvena vprasanja; 
predvsem naj bi se le-ta tikala 
bolezni ali bolezenskih stanj, ki 
so v zvezi s skodljivostmi na 
delovnem mestu, pa tudi vpra
sanj raznih poskodb, ki so prav 
tako v zvezi s skodljivostmi in 
nepravilnostmi na delovnem 
mestu. 

* 
Teh nekaj misli je prispeval 

kot napotnico nasi novi stalni 
rubriki dr. Anton Smale, ki se 
je ljubeznivo odzval na5emu po
vabilu k sodelovanju. 

Pripravljen vam je torej od· 
govarjati na najrazlicnej8a vpra· 
sanja, ki vas tarejo v zvezi z 
zdravjem. Tudi mi poudarjamo, 
naj bodo vprasanja predvsem 
s podrocja medicine dela, ne pa 
iz splosnega zdravstva. 

Vprasanja lahko posljete ured
niStvu glasila ali neposredno dr. 
A. smalcu. 

Upamo, da bo rubrlka zaiivela 
v zadovoljstvo vseh nas! 
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Opaziti je znaten napredek 
POSVET 0 INVENTIVNI DEJA VNOSTI V NOTRANJSKI REGIJI 

Na delovnem posvetu o inventivnem in manstveno raziskoval
.cilem delu v nasi regiji, ki ga je pripravil medobcinski svet ZKS 
,notnaajsti& obcin v zacetku letosnjega leta, so bill ugotovljeni 
~ri UI!Odni premiki na podrocju inovacij v nasi regiji. Se zla
stl je to opazno po problemski konferenci ZK Slovenije, ki je 
razpravljala o teh zadevah pred easom. 

jev zaradi izmenjave mnenj ter 
pretoka ustreznih informacij in 
znanja. Ocenjeno je bilo, da pri 
razvojno inventivnem delu pre
malo izkoriscamo sredstva 
bank, ki so tej dejavnosti na
menjena. Prisotni so ugodno 
ocenili dosedanje delo posa-

Kako kaze 

meznih komisij na ravni obcin, 
se zlasti komisij, ki so jih se
stavljali sindikalni delavci . 

U delezenci posveta so tako 
dobili v·rsto utemeljenih in ko
ristnih pobud za boljse delo. 
Hkrati je ta razprava pomenila 
tudi uvod v sirse razprave 0 
inventivnem delu v pripravah na 
10. kongres slovenskih komuni
stov, ki bo poleg ocen o doseda
njih uspehih nakazal tudi pri
hodnje naloge komunistov na 
podrocju inventivno raziskoval
nega in znanstvenega dela. 

D. Mazij 

Ce veljajo za Slovenijo ugoto
vitve o boljsi povezavi med zna
nostjo in zdruienim delom, o 
ugodnejsih premikih pri mnozic
nosti inventivno ustvarjalnega 
dela, pa tudi o boljsem pr.etoku 
znanstvenih informacij, ocenju
jemo za naso regijo, da je pre
malo narejenega za zagotavlja
nje ustreznega kadra. Obcinske 
raziskovalne skupnosti so raz
licno uCinkovite, slabo je razvit 
informacijski sistem, preskrom
no pa je tudi sodelovanje med 
zdruiemm delom in raz.tskoval
no znanstvenimi ustanovami. 

V regiji se se vedno srecuje
mo z osnovnimi slabostmi in 
neznanjem, kar ovira razmab 
mnozicnega ustvarjalnega dela. 
Premalo ustvarjamo ustvarjalno 
vzdusje v delovnih okoljih, da bi 
se sistematicno lotevall teh za· 
dev. Se vedno smo na zacetni 
stopnji miselne preobrazbe v po
sameznih delovnih okolJih, 
vkljucno pri vodilnih delavcih, 
ki imajo pomembno vlogo pri 
ustvarjalnosti dela. Ocenjeno je 
bilo, da so vodilni in vodstveni 
delavci kljucnega pomena pri 
tern, kako se razvija inovacijsko 
delo. 

z letosnjim izvozom 

Prakticno je dokazano, da za
nesenjaki inventivnega kolesa ne 
bomo premaknili z mrtve tocke, 
ce le-to ne bo to postalo vgraje
no v sistem gospodarjenJa m 
razvoja delovrre organizacije ozi
roma manjsih delovnih okolij. 

V tej zvezi je nadvse pomemb· 
na tudi pravilna razporeditev 
posameznih delavcev in strokov
njakov glede na njihova priro
jena nagnjenJa. Ugotovljena so 
nekatera aejstva o razlikah med 
pomenom razvojnega in krea
tivno inventivnega dela, ki po 
svoji vsebini ni razvojno. Pre
malo je dolgolete nacrtne vzgo
je mladih !judi za ustvarjalno 
delo. 

Razprava, ki je bila zelo boga
ta, je prispevala vrsto dobrih 
pobud za se hitrejsi razvoj mno
iicne ustvarjalnosti, od pobud 
da mora postati inventivno delo 
sestavni del vseh planov in de
litvenih razmerij, do pobud za 
ustrezno publiciteto dosezkov. 

Dana so bila priporocila, da 
mora postati razmerje posamez
nika do inventivnega dela tudi 
merilo kadrovske politike in da 
skrb za inventivno delo ni nalo
ga samo materialne proizvodnje. 
Ocenjena je bila pomembnost 

.vloge tistih organizacij, ki skr
bijo za patente in licence, saj 
i ustreznim resevanjem le-teh 
lahko dobra motivirajo posamez
nike ali skupine inventivnih de
lavcev. 

Dana je bila pobuda o ustano
vitvi regijskega drustva inovator-

Remont brusllke v IVERKI 

NASA TEMELJNA 
ORGANIZACIJA MASIVA 
SE VEDNO NAJVECJI 
IZVOZNIK 

Letos imamo ze kar na zacetku 
leta polno zasedeno proizvodnjo. 
Zato smo ze eno prosto soboto 
delali s oe1otno dopoldansko iz
meno s pomocjo delavcev iz re
zijskih sluib. Podobno bo najbr:l 
vse prvo polletje in tudi v tret
jem tromesecju, kar pomeni, da 
bomo morali delati se dodatne 
proste sobote, o eemer pa se bo
mo odloCali sproti, odvisno od 
na-sih zmogljivosti in odpremnih 
rokov. 

Kar zadeva zasedenost~ proiz
vodnje; torej. za letosnji: ,i.zvoz 
kaze dobra, vendar pa je slika · 
manj ugodna z . dohodkovnega 
vidika. Mislim, da ni potrebno 
posebej pojaS!lljevati gibanj ceo 
surovin in materialov v svetu in 
pri nas, ampak se kaie veliko 
bolj temeljito kot do sedaj po
svetiti iskanju najboljsih re8itev 
pri nabavi surqvin in materialov. 
Cene surovin in materialov so 

poskocile tako visoko kot ze dol
go ne, i!zhodne, cene izdelkov pa 
se vedno ostajajo na lansk.i rav
ni oziroma se celo znizujejo za 
4 in vee odstotkov pri .posamez
nih izdelkih. (;e potegnemo crto, 
potem bo letosnji izva;Z! i.zxjedno 
grenak in bo re malenkostno pre
·Seganje izvoznega nacrta pome· 
nilo velik uspeh. 

Ne glede na dobre ali slabe 
spremembe na podrocju zunanje 
trgovinskega .poslovanja smo v 
tovami trdno odloceni iti po za
crtani poti z enakim delezem iz
voza v celotnem prihodku, racu
najoc na ustrezne podpore, ki so 
zapisane v resoluciji. 

Velika vee bomo zahtevali od 
dobaviteljev surovin in materia
lev, kajti ob tako visokih odstot
kih zvi-Sanj a cen nam bodo mo
rali nudit1 tudi ustrezno :visoko 
kvalitetne poli!zde1ke. Vzdrievati 
v Z~Clo tezki mednarodni konku
renci namrec pomeni: ustrezna 
(niija) cena, dobra kvaliteta in 
dogovorjeni dobavni roki. 

Zato se bo ~e bolj kot doslej 
pokazala dobra ali slaba nabava 

Letos daljSi remont v lverki 
Letos je ze en~jst let, odkar 

dela tovwna !ivernih plosc v Pod 
skrajniku. S Stiriizmenskim de· 
lorn je p.roizvedla 634.000 kubic· 
nih metrov ivernih plosc in za to 
predelala 919.359 kubicnih met· 
II'OV surovin. 

:Ca-radi nepretrganega obrato· 
vanja se ze kaiejo s ledi obrarbe 
oziroma iztrosenost:i strojne opre
me, ki za prihodnje obratovanje 
ne zagotavlja vee .kvali:tetne pro
izvodnje. Vecja obnovitvena dela 
pri mehans'kih transportnih na· 
pravah in rota~ijskem •bobnastem 
su~ilniku so ·bila oprevljena ze v 
prejsnjem ·remontu. Lani smo ob
novili. tudi brusilko, s postopnim 
obnavljanjem pa bomo nadalje
vali tudi letos, ko je najprej na 

vrsti stiskalnica za vroee stiska
nje. 

!verna plosca, ki zapusti stis
kalnico, :naj bi imela nadmero v 
debelini + 1 ,2 !Illilimetra. Sedaj pa 
ima plosca na -posameznih mestil1 
tudi trikrat vecjo nadmero, ce 
zelimo, da je gotova b.ruSena 
plosca :ravna in brez povdirnskih 
napa>k. To n-astane zaradi nerav
nosti stiskalnih plosc, ki je ·s po
pravkom ne moremo odpravitri.. 
Odstopanje je izven dovoljenih 
meja in ga je moi.no zmanjsarti 
samo s temeljitim izrawnavanjem 
oziroma bru5enjem stiskalnih 
plosc. Znano je, da so bile te 
plosce med obratovanjem veckrat 
pokva!I'jene zaradi lokalnili pre
obremenitev stiska'l.ne pov.rsine, 
ko je b:il stiSa:J.jen 1kovm:ski ali ka
teri drugi debelejsi predmet, ki 
se odtrga od transporterja za 
transport iveri. 

Obenem z izravnavo stiskalnih 
plosc pa bo potrebno popraviti 
tudi temelje stiskaJnice. Za celot· 
no delo je potrebno demonhrati 
vso stiskalDiico -in odst-raniti dobr· 
sen del strojne opreme za njo, da 
se la:hko dela z 21 metrov dolgo 
stiskalno plosco. Tefa posamez
nih elementov pa se giblje du 
30 ton. 

Nedvomno bo ta poseg stro· 
kovno in o rganizacijsko najza· 
htevnejsi od vseh dosedanjih ob· 
novii!Venih del. Pri vseh drugib 
strojnih delih ·in napravah pa bo 
standardni r emont oziroma za· 
menjava izrabljenili delov. 

Popravilo ·stiskalnice je poveza· 
no z zunanjimi W\rajaloi z ladjedel· 
nico 3. maj z Reke, ki bo plosce 
izra'V'Jlala, in dobavi.teljem opre· 
me BISON iz Zahodne Nemcije, 
kli. bo vodil s tJrokovna dela. Za
cetek del bo 18. avgusta, konec 
pa: 8. oktobra. M. Braniselj 

Stoll iz MASIVE, namenjeni izvozu 

in tefmu primerna proizvodnja. 
To pomeni, da bo dostikrat pri
SJ.o do napetih odnosov med po
sameznimi sluibami in ze sedaj 
opozarjam na strpnost pri r~e
vanju tezav, le tako bomo nam
rec vendarle kaj dosegli. 

Temu primerno bomo morali 
zilhtevati .tudi: od SOZD S>love
nijales, da bo odigrala vlogo 
.posredillka med trgovino in pro-

izvodnjoA sicer bo proizvodnj: 
vse bolj pesala sprico omenjeni 
tezav in cen in qobro zastavljen 
sodelovanje bo zacelo plahneti. 

Naj koncam z oceno, da bo lc 
tosnje [eto zahtevalo vd.fJiko ve. 
prizadevanja pri resevanju te: 
zadev. S sprotniim in temeljitix: 
re~evanjem tefav bomo dokazal 
da znamo dobra gospodariti. 

M. Kusi 

Sok ali .mleko? 
Samoupravni -sporazwn o va:r

stvu pri delu v 40. clenu doloea, 
da delavci, ki delajo vee kot po
lovJco delovnega casa v okolju, 
kjer koncentracija zdravju skod· 
ljivih plinov presega 70 odstot
kov 'S standa·rdom dovoljene naj
nizje koncentracije, dobijo do ·pol 

opredeljene v.samoupravnem sp< 
,razumu. 0 :v•rsti pijace se je opn 
deJi.l:a na osnovi mnenj special 
•stov .z:a medicino dela, saj je fuJ 
kcija napitkov predvsem v sp 
ranju gr:la. 

Zato je s1uZ:ba varstva predlc 
gala predvsem sok in sicer eno· 

Manjsa dilema: sok ali mleko? Stvar se ni enotno re5ena 

litra osveii:lne pijace na dan. 
Vrsto rpijace doloca delav&ki 

svet Temeljne organizacije, pri 
odlocitvi pa uposteva mnenje 
specialistov za medicino dela. 

Glede na omenjena doloCila je 
bi'lo ugatovljeno, da se je bila <pra· 
vica do dodeljevan.ja osvciilnih 
napitkov razSdrila na ostala dela, 
pa tudi nenamenska uporaba teh 
napit-k.ov je narekovala sprejem 
nekaterih ukrepov. 

SluZba za varstvo pri delu je 
pregledaJ.a vsa dela, kjer so te 
napi.tke dodeljevali i:n p.redlaga'l.a 
dodelitev nap.itkov samo tam, 
kjer nastopajo skodlji;vosti, ki so 

OBVESTILO 

no za celotno delovno organli2 
ci-jo. 

P:redloge so obravnavali dele 
slci sveti temeljnih organizacij 
jih tudi sprejeli. 

V Masivi so se na omenje 
sklep .pritoZi.li delavoi lak.i.rnice 
zahtevali spet mleko, ka'l' je c 
lavsk.i svet tudi potrdil (»cen• 
se«). 

Zaradi tega je prislo do razl 
nega dodeljevanja osvezilnih { 
pitkov, kar povz.roca hudo kri 
·posameznih temeljnih organiza 
jab in zahteva razre8itev teh : 
dev. V. JeJ 

V pocastitev slovenskega kultumega praznika - 8. februar
ja vabi vzgojno varstvena organizacija Cerknica vse ob~ane 
na prireditev, na kateri bodo nastoplli predsolski otroci v 
razlicnih kulurnih zvrsteh. 

Prireditev bo v petek, 14. februarja ob 17. uri v kinodvo-
rani v Cerknici. VVDO Cerknica 



ZVEZA SINDIKA TOV SLOVENI]E 

~red kongresom sindikata 
Obcinski svet zveze sindikatov 

e sprejel program razprav o os
!Utldh kongresnih listin. V pro· 
ramu smo predvideli, da bodo 
azprave organizirali v vsaki OS· 
.ovni organizaciji. Na ravni ko~· 
erence osnovnih organizacij pa 
e bilo sprejeto, da v Kovinopla· 
tiki podrobneje obdelajo pod· 
ocje vloge sindikata v zdruie
,em delu, na Brestu pa je bilo 
ogovorjeno, da bodo razprav
lali o socialni varnosti njihovih 
.elavcev. 
J:a.vne razprave so bile do kan

a lanskega decembra, vendar iz 
snovnih organizacij nismo do
i1i nikakrsnih pripomb na gradi
a za 11. kongres sindikata. To 
icer ne pomeni, da orazprav v os
ovnih organizacijah ni bilo, saj 
:> bili v tern obdobju obcni zbori 
1 so to priloznost predsednik.i 
:koristili .in rv svoja porocila 
kljucevali tudi kongresna gra
iva. 
V Kovioopl:asti.ki 50 razp.rav

a1i o vlogi s:ind:ikata v zdruZe· 
em delu in na os-novi tega pri· 
i do ugotovitev, da delo sindi
alnih slrupin ponekod Se ni. ZU· 
.velo. Obenem tudi ugotarvljajo, 
a druZbenopo1itiane organizacije 

nudijo premalo pomoei oziroma 
ne sodelujejo z delegacijami. Da 
bi te organizacijske· pomanj-klji
vosti, ki :pa oo za delovanje sindi.
ka.ta se lkako pomembne, izbolj
sali, .so sprejeli tudi neposredne 
ukrepe, taka da je priCakavati ne
katere spremembe, ki vodijo v 
·boljse de.Lo s.i.ndik-ata, samouprav
nih organorv lin drugih druZbeno 
politiCnih organizacij. 

Na B-restu ~razprave niso orga· 
lllizirali, ceprav so zadeve v zvezi 
z zagotavJ.janjem sociaJ.ne V-afllD
st-i delavcev se kako l.irve. Zato 
ta naloga ostaja -novemu vodstvu 
konference, ki mora spremeniti 
odnose ci.n odgavornost do nekate
rih nalog. 

Na skupscini obcinske organi
zacije zveze sindikatov, lei je bila 
23. januarja, smo izvohli nove 
<:lane oboinskega sveta in .njego
'V'ih organov. 

Za predsednika obc.inskega sve
ta je bil izvoljen Franc Urbas, za 
podpredsednika Ivan Plos :in za 
sekretaa:ja Rajko Palcic. 

Na kongresu zveze sindi:katov 
Slorvenije bodo iz nase obc.ine SO· 
delovali Aleksandra Sega, Stane 
Pavlic in Rajko PalCiC. 

F. Urbas 

ZVEZA SINDIKA TOV SLOVENI]E 

ZAKLJUCKI VOLILNOPROGRAMSKE KONFERENCE 
SINDIKATA BRESTA, KI JE BILA 25. DECEMBRA 1985. 

1. Prva naloga, ki mora priti v dnevne rede sej novih vod
stev sindikata, je odnos do dela, do nalog, ki so postavljene 
pred celotni kolektiv in vsakega posameznika. 

2. Sindikat si mora prizadevati za praviino vredotenje drui· 
beno politicnega in delegatskega dela ter za nemoteno de
lovanje druibeno politicnih organizacij, organov upravlja
nja in delegacij. 

3. Predlagamo, da se v sistemu nagrajevanja poleg os!alih 
uposteva kot merilo tudi prihranek pri materialu. 

4. Izhajajoc iz trenutnih gospodarskih razmer v delovni .orga
nizaciji, predlagamo, da . temeljne organizacije in Skupne 
dejavnosti temeljito ocenijo organizacijska in kadrovska 
vpra!ianja ter poi!ieejo skupne re5itve. 

5. Sindikat mora sproti spremljati gospodarski polozaj in se 
vkljucevati v izvajanje sprejetih nalog za odpravljanje 
sprotnih teiav na vseh podrocjih. 

6. Sindikat si mora prizadevati za razvoj inovativne dejavno
sti. Zato podpira predlog komisije za inovativno dejav
nost, da zaposlimo delavca, ki bi na tem podrocju delal 
poklicno. 

7. Sindikat ocenjuje, da smo o delu delgacij premalo obve
sceni, zato predlaga, da bi Informator redno izhajal in 
prinasal kratke obrazloZitve skupscinskih materialov. Vee 
pomoci bi delegacije potrebovale tudi od posameznih stro
kovnih delavcev oziroma slu.Zb. 

8. Stalna naloga sindikata mora ostati skrb za spremljanje 
socialnih in materialnih razmer vseh delavcev ter ukrepa
nje v posameznih primerih. Izvdni odbor 

konference 
sindikata Bresta 

BRESTOV OBZORNIK 

Priprave na volitve gredo h koncu 
Politicne priprave na, letosnje 

volitve v nasi obCJni gredo h kon
cu. Tako so povsod opravljene 
na-loga evidentiranja, pa tudi ze 
predkandidacijski postopki. O:ri
ganizirane so temeljnei ·kandida
cijske ·k<mference, ki morajo za
kljuciti svoje delo do 10. febru
aa-ja. 

Temeljne kand~dacijske konfe
rence se bodo na svojih sejah po
leg sprejema kandidatnih list za 
,svoj<e delegacije opredeljeva:J.e 
tudi do ptedloga moznih kandi
datov za nosilce delegatskih in 
druZbenih funkcij v republiki in 
federaciji iz Slovenije (objavljen 

22. januarja v Delu) ter se opre
deljevale do predle~a motaih 
kandidatov za vodilne...ilel~ 
in druZbene funkoi-j'JJJ ~~ ~ 
Cer.k!Dica. t 112 

Predlog predsedstva obcinske 
konference SZDL za opravljanje 
teh funk.cij je: 

PREDLOG MOZNIH KANDIDATOV ZA NOSILCE VODILNIH FUNKCIJ V OBCINSKI SKUP~CINI 

Pr.iimek in ime Rojen Zaposlitev K!rajevna skup. F.unkcija 

Urbas Tone 1946 Temelj. sodisce 
Rakek Cer1kni.ca predsedrrik skupscillle ob<:ine 

Zabukovec Zdravko 1940 Brest SD Cevlrnica podpredsedni-k skupscine obt."ine 
Kovac Milos 1954 Kov:inoplastika Loska dollna predsedni:k zbon zdr-uZ. dela 
Drobnic Sil>vo 1951 Novol!it Rakek podpredsednik zboora zdruZ. dela 
Ur-bas Mi:ro 1950 Kaa-tonaZa Rakek predsed. zbora krajev. skupnosti 
Plos Anton 1935 Kovmoplastika LoS'ka dolina podpredsed. zbo.ra krajev. slrup. 
F.re.nk. Joze 1944 Brest SD Cenknica pr edsednik DPZ 
Baraga Bojan 1961 Brest SD Loska dolina podpredsednik DPZ 
J eselnik Franc 1950 Kovinoplastika Loska dolin:a predsed.n!i.k dzlvr5nega sveta 
Zabukovec Zdravko 1940 Brest SD Cerknica alan delegacrje SRS za zvezni 

zbor 

PREDLOG MO.tNIH KANDIDATOV ZA NOSILCE VODILNIH FUNKCIJ 
V SAMOUPRAVNlH INTERESNIH SKUPNOSTIH OBCINE CERKNICA 

Ime in priimek Rojen Zaposlitev 

SIS ZA VZGOJO IN IZOBRA.tEV ANJE 
Zigmund Tone 1948 KoVIi!nopl-astika SD 
Pavlic I-rena 1956 OS R.akek 
T.ursic Franc 1932 Brest SD 
Gor:kic Lidij-a 1952 Gradisce 

SIS ZA OTROSKO V ARSTVO 

Kranjc Ivanka 1944 
Ivanetic ·Ludvi-k 1955 

PerCic Silv-a 1952 
J ane5 J adran.ka 1957 

SIS SOCIALNO SKRBSTVO 

'f.urk Ida 1958 
LawenCi.c Marija 1941 
Rus Toncka 1928 
Obreza Anton 1942 

SIS SOCIALNO V ARSTVO 
Ma2lij Alojz 1950 
KavCic Mmk.o 1950 

SIS ZA KULTURO 
Hr.ibar Peter 1945 
Strm-an Bozidar 1949 
Lekan J asna 1947 
Sega Vanda 1959 

OS Grahovo 
Kovinoplastika 
Plastika 
Brest SD 
Brest Tozd Jelka 

KoViinoplastika SD 
OS Cerlmlica 
Upokojenka 
BTest Zagalnica 

Kovinoplastika SD 
Kartona:la Rakek 

Veteri:nar. postaja 
OS NOIVa vas 
OS Stari trg 
Brest SD 

SIS ZA TELESNO KULTURO 
Kebe MatjaZ 1958 Brest P.rodaja 
Mlakar Zlato 1951 Kovi:noplastika 
Za-bukovec I<van 1953 Brest Masiva 
Palcic Ludvik 1958 Brest SD 

Krajevna slrup. 

Loska dolina 
Cerknica 
Cerknica 
Rakek 

Grehovo 

Loska dolina 
Certknica 
Begunje 

LoSika dolina 
Cerknica 
Cerknica 
Loska dolina 

Navarvas 
Cerknica 

Cei'knica 
Nova vas 
LoSka do1ina 
Cerknica 

Cerknica 
Loska dolina 
Cerknica 
Rakek 

SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAV AROV ANJA 
HarmelNada 1939 OS Cerknica 
P·rosenc Vilma 1931 Upokojen!ka 

SIS ZA ZDRAVSTVO 
Zagar Filip 1947 MS ZSS Postojna 
Gornik Igor 1952 LB Cerknica 
PerCic Anton 1950 Brest SD 
Rudolf Anton 1945 NovoliDt: 

SIS ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST 
MiSic Mat:ija 1953 Brest Mineralka 
Knavs Bojan 1950 KPL Tozd Plastika 

SIS ZA ZAPOSLOV ANJE 

Tavzelj Franc 1935 AvtomontaZ-a 
Kogej Siolva 1937 OS Ra:kek 

SIS ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 
Ogl'inc Marjan 
Rajcev-ic Bomdar 

1954 Brest SD 
1931 PK Pivka Tozd 

Cerknica 
Loska dolina 

Cerknica 
Rakek 
.Ce.rknica 
Nova vas 

Grahovo 
LoSika dolina 

Cerknica 
Ra:kek 

Cerknica 

LKP R-akek 
Z:l'imsek Zdravko 1939 KPL SD LoSka dolina 
Ma2lij Anton 1951 KPL SD LoS.ka dolina 

SIS ZA KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO 
Pak:i.Z Viktor 1940 Avtomontl:a.Za Rakek 
Kusic Marjan 1950 Brest Masi.va Cenknica 
Cer.kvenik Mitja 1946 Kovinoplastik-a Losk~ -dolina 
Doles Miorko 1942 Garnizon 

Veltike Bloke Nova va-s 

Funkcija 

pa-edsedllik s.k!upsCi-ne 
podpredsednik s kuq:>soillle 
predsed. zboora uporabn-ikov 
podpredsednik zbora uporab. 

predsednlica slrupsCine 

podpred. skupsCine 
pred. zbora uporeb . 
podpred. zbora .uparab. 

ll'-1 

predsednica -slrupsC:i:ne ... 
podpredsed. skupscine 
predsedmk zbora uporab. 
podpred. zbore uporabnikov 

predsednik slmlpsCine 
podpredsed. skupsCine 

podpredsed. skupsCine 
predsednik skupscine 
predsedmk zbora .uporab. 
podpredsednik zbora uporab. 

podpredsed. slrupsCine 
podpredsed. skupsOi.ne 
predsednik zbora uporab. 
podpredsed. zbora uporabnik.ov 

predsednica ·skupsCine 
podpredsed. s:kupsOine 

predsednik slrupsCine 
podpredsed. skupscine 
predsednik zbora -uporab. 
podpredsed. zbora uporabnikorv 

predsednik sk.Uipsoi-ne 
predsednik skupsCine 

podpredsed. -skupsC.ine 
predsednik 2ibo.ra uporab. 

predsednik skupsOine 

podpredsed. skupscine 
predsednik zbora uparab. 
podpredsed. zbora uporab. 

predsednik skup5oine 
podp.redsednik skupsCine 
predsednik zboora uporab. 

podpredsednik zbora .upora:b. 
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BRESTOV OBZORNIK 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
LIPA .gradi nov objeklt m sicer 

ta'ko imenovano montamo halo, 
v ka.teri •bodo .imeli zalogo plosc, 
fumirja dn zaganega lesa, ki mo
ra nekaj dni pocakati, preden ga 
iz stts.i!lil!ic posljejo v :predela'Vo. 
PoveC,aJilje prosrtorov, Z:a 1ca1te.re 
bodo name:n:ilrl. nekaj vee tkot 40 
milijonov dinarjev, pomeni lle se 
sta'V'ni del obscinega nalofbenega 
. progmma za obnovo in [pOsodobi
tev proizvodnih prostorov in 
hkrat i zahtevnega irazvojnega na
crta Lipe za posodobitev celot
nega •procesa v :proizvodnji po· 
his tva. 

JELOVICA za novo srednjeroc
no obdobje nacrmje predvsenl 
vlaganja v posodobitev iztro~ene 
in zastarele opreme. Veeja vlaga
nja bodo predvsem: nova oprema 
~z IFC posojila za ;posodobitev 
pl.'oizvodnje .stavbnega !POhl~tva; 
izgradnje nove kotlame [n .rekon
·strukcija dveh starih; raoionaNza
cija izra;be lesa <in lesnih odpad· 
kov; 'V'laganje v .varstvo okolja in 
dzboljsavo delovnih pogojev; S:ilri
tev mreze lastnili poslov.affiic. 

INLES in LIK Koeevje ter se 
nekaj manj•Sili lesarskih delavnih 
organizacij se je z Gozdnim go
spodar&tvom Kooevje poveza:lo v 
s'kupnost zdrufenega dela ZJa med 
sebojno plansko in poslovno ·so
delovaJilje na podrocju goroa:r-stva 
Jn lesne ·predelave. 

--

SLOVENIJALES - .tngoV'ina bo 
letos vse sile usmerila v ·intenzJv
ni prodor na svetovna triisca 
predvsem z vkljucevanjem 'V'isjih 
oblik zunanjetrgovinskega na
srtopa. Zastav1li so si cilj 210 mi
lijonov dola:rjev iZNoza in 80 mi1i
jonov dolarjev uvoza. Z vsemi 
sred<StV'i bodo poskusali povecati 
tudi prodajo na domacem trgu . 

LIP Bled je ob koncu pretek
lega leta odprl nov objekt, v •kate
Tern SO kotJ.ovnoica, SUSilniCa, kOID· 
presoi1Ska postaja, skladisce in 
garaze za lViilicrurje. Kotlovnica na 
.lesne ostanke 1bo omogoCi.la velik 
·prihranek pl'i stroskih, najvecja 
:pridobitev pa je susilnica, ki bo 
zmanjsala zaloge zaganega lesa in 
omogoCila uvaja:nje zahtevnejsih 
izdelkov v proizvodnjo. 

V LESONITU so v ieku de1a za 
posodobitev energetskih naprav. 
Z na'lozbo, ki bo p.redvidoma za
krjucena septembra, bodo po po
sebnem postopku .pokurili vse 
lesne ostanke, drobne odpadke, 
lesni prah in obrezke. Pricamje
jo, da bodo tako nadomestili 
okrog 3000 ton kakovostnega rna 
zuta in hklrati Jizboljsali kla·kovost 
vhodnih surovin. NASI· LJUDJE 

HOJA je prJcela z gradnjo nove 
tovarne za proizvodnjo pohistva 
iz masivnega lesa v Podpeei. Vre
dnost celotne nalozbe •je predvJ
dena - skupaj z nacrtovanimi 
podraZ:rtvami - 730 milijonov di
narjev. Po -koncani nal<Ylbi bo v 
zacetku leta 1987 moi.na proizvod
nja zahtevnejsih .in bolje vredno
tenih izdelkov od sedanjih galan
terijskih i2'1delkov - v vrednosti 
1100 miHjonov dinarjev po lan 
skih cenah, kaT je 2,25-krat vee 
od sedanjega obsega proizvodnje. 

ALPLES je v energetskem raz
voju dosegellepe uspehe. Ob kon
cu sedemdesetih let je zg:radil 
toplovod 1n novo toplarno, lani. 
.pa nova sklladiSca za gorivo, ki 
skupaj z dotedanjimi obsega:jo 
prostornino 10.000 kubicnih met 
rov. Vse te nalo:lJbe omogocajo 
zanes'ljiwej-so proicvodnjo. 1n 
ma:n:j"se proizvodne st'l:'oske, obe
nem pa · so ust'\"avile osnovo za 
prihodnj~ l!'aZNoj toplovodnega 
ogrevanja na obmoeju zelezni
kov. 

V LESNI •je bilo preteklo leto 
prijavljenih 150 inventivnih pred
logov, .kar je vee kot tJrikrat vee 
kot leto poprej. Gospodarska ko
rist upoStevanih predlogov znasa 
41,845.000 d:inarjev, predlagate
ljem pa je bi:lo ~'lacanih 2,742.000 
dinarjev. 

V MEBLU ·Sta hila Jaci rpri1av
ljena kar 202 inovacijska predlo
ga. Od teh .predlogov so jih dos'lej 
realri.ziraN 50, pribliZno to1iko jih 
je bJ•lo zavrnjenih, ostali pa so v 
postopku rea:1izacije. Inve±rtivna 
dejavnost je najbolj II'azSiii'jena 
med pwizvodnimi delarvci in ne· 
katerimi sluzbami, •lci ISO nepo· 
sredno vezane na :proizvodnjo. 

Predstav.Jjamo 'V'a:IIl nasega dol
goletnega delavca Ivana Oblaka, 
ki bo .Jetos dopolnil 35 !let dela v 
temeljni organizaciji JELKA. Po
vprasali smo ga o njegovem de'lu 
in o Zi'V'ljenju ·v naSi tovarni. Ta
kole je pr~povedoval: 

»Rodil sem se 1932. leta 'V Sel
soku v kmeeki ·~ini, kjer nas 
je bilo dvanajst otrok. Zaposlil 
sem se Jeta 1948 v LIP Cerknica 

in sicer na fugi rv Begunjah. Moje 
prvo delovno mesto je bilo na 
skl:adisou faganega lesa, kjer sem 
·skladall deske. Delal sem tudi na 
skladiscu blodovi<n.e in kot po
moenik garterista. Po dOb['ih 
dveh letih dela sem sel na zago 
na Jelko, k·i je hila <taklrat se 
zdruzena s Kmetij sko zadrugo 
Begunje. Nato sem moral na slu· 
zenje vojaskega roka v Valjevo, 
kjer sem bil leto in pol. Po :vrnit-

PREDNOVOLETNO SREcANJE Z UPOKOJENCI 

Ob koncu preteklega leta smo tako kot ze leto poprej organi
zirali prednovoletno srecanje z upokojenci iz na~e temeljne orga
nizacije. Vabilu so se odzvali v velikem stevilu. Odbor za kulturo 
pri osnovni orgaoizaciji mladine je pripravil tu4i kratek kulturni 
program. 
Sre~nje je bllo nadvse prisreno, saj so bill mnogi upokojenci 

zelo veseli ponovnega srecanja s temeljno organizacijo. 
S. Sebalj - MikSe 

· vi .iz vojske sem se spet zapos·lil 
na Je1ki, kjer sem ostal vse do 
dana.Snjih dni. 

T.istiokrat je hila Jelka se vedno 
zdruiena s Kmetijsko zadrugo. 
Zgradili smo a:abojarno in 1955. 
.leta sem bil preme5ce.n tja. Delal 
sem p.ri cepilki, ikasneje pa kot 
vodja i=ene. Delali smo zaiboje 
za embalazo in ladijs·ki pod. Po
stopoma smo ;z;abojarni dograje
vali nove prostore ·in naibav.iU no
ve stroje ter ·razSiriJti proizvodnjo. 
Veliko smo prispevalJ s prosto
. voljnim del om, predvsem v p-.rvih 
letih, kopali smo temelje, beto
nira.Ii plosce .in. podobno. 

Leta 1956 ·smo izvo1Hi pr-vi de· 
lavski svet, tedaj sem ml n3egov 
clan. Kasneje sem bi·l dve man
datni obdobji p-redsednJk delav· 
skega svella. Veckran: sem biJ pred
sednik osnovne organizacije sin· 
dikata. Ce •sestejem, vidim da 
sem to funkcijo opravl~al skoraj 
stir.inajs.t let. Seje delavskega 
sveta smo takrat imeJi ob ne· 
deljah, ve.nda:r moram pouda:riti, 
da :ni bilo tciav mradi sklepeno
sti. 

Tudi v krajevni skupnosii ·sem 
deloval; predsednik vaske Silrup
nosti ·sem bi1l dva mandata. Sedaj 
.sem clah sveta ·klra3evne sk!upno
sti in 6larn komJsije za vloge in 
pritozbe pri obcin:slci skup5Cini. 
Sedanje delO'V'no mesto, ki ga 
opravljam ze skoraj desei lei, je 

spet na zagi ~n sicer sem vodja 
izmene in skladi•sca hlodovdne. 
Delo je povezano predvsem s 
cprevzemom hlodov·ine, in z odpre 
mo zaganega lesa. 

Poudariti moram, da so se po
goji deloa v marsicem spremenili. 
Precej smo pridobili tudi z ooga
nizirano prelmmo med delom. Ob 
konou tega pogovora pa hi Tad 
·izrazil zel:jo, da hi cimprej ruedili 
tranS!portne poti oklrog zage ter 
skladisce hlodovine. Prostor ok
rog zage bi moralJ cimprej asfal
Hrati, ker je ob dezevnem weme
nu precej blatJa, •ki delo otciuje. 

Brestu in Jelki pa zelim ve
liko delovnih uspehov.« 

Pripravila S. Seba~j-Miikse 
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Nova susilnica za les v ZAGALNICI kmalu nared 

Pravnik odgovarja 
Vprasanje: 

Kdaj je dosezena sklepcnost se
je nekega samoupravnega organa, 
ki steje 5 clanov in 5 namestni
kov? A:1i je 'Siklepcnost uveljavlje
na ze s priso1nostjo 3 oseb (od 
skupaj 10) ali je v :primeru, ko 
ima organ izvoljene namestnike 
clanov, za sk!lepenost potrebna 
~prisotnost 5 oseb? 

Odgovor: 
Samouprav:ni organ, ·lci Steje 

5 clanov in 5 namestnikov, je 
sklepcen tedaj, ce je na seji pri
sotna veCina olanov ali veeina 
namestnJkov. V konktretnem pri
meru je torej samoupravn:i organ 
sklep(;en, ce -so na seji prisotni 3 
clani aili pa 3 namestnilci. Namest
niki clanov samoupravnega orga
na -imajo enako 'Vlogo oziroma 
funkcijo kot sami clani orga:na, s 
tern da so na seji prisotni .le te
daj. ce so clani organa upravlice
'110 zadriani oziroma odsot.nJi. 

Ta·ko za ·sMepcnost samouprav· 
nega organa, Jci ima tudi namest· 
nike clanov, ni potrebno, da so 
na sejJ <prisotni clani in njiliovi 
namestn<iki. 

VprasanjJC: 
Ali ima delav•ka pravico izra

biti letni dopust za pret$lo .ko
ledarsko leto in sicer do konca 
februarja letosnjega .Jeta, ce je 
bila vse do konca preteklega leta 

odsotna z dela zaradi bolezni in 
je v preteklem Jetu izrabila le en 
dan dopusta? 
Odgovor: 

Samoupravni sporazum o de
lovnih razmerjih temeljne orga
nizacije vsebuje jasna dolocila o 
izrabi letnega dopusta. Po dolo
Oiaih tega sporazuma mora dela
vec oziroma delavka izrabiti lenni 
dopust za tekoce koledarsko leto 
praviloma do •konca ko1edarS\ke
ga leta. Omenjeni sporazum se . 
doil.oea, da ima delavec oziiroma 
delavka! pravico izrabiti del let
nega dopuslta nadr 12 d~1ovnih 
dni naj•kasneje do konca februa
.rja · naslednjega lkoledarskega 
~eta v primerih, ki so zapisani v 
tern sporazumu. Med temi pri
meri je tudi ta: ce je bil delavec 
oziroma delavika odsoten z dela v 
casu razporejenega dopusta za
radi bolezni. · 

Glede na omenj!ena d.$Cila 
ima torej v tem primeru delavka 
pravico izrabiti letni dopust za 
preteklo koledarsko leto do kon
ca februla.rja letoiinjega leta, !Ven
dar ne vsega .pr:ilpadajoeega do
pusta, ampaik. le se del letnega 
dopus<ta nad 12 delovnih dm (na 
:pvimer - ce dma delavka :za ~pre
teklo leto 30 dni dopusta, lahko 
v omenjenem primeru lizlrabi :v le· 
to5njem letu do konca februarja 
.Se 18 dni dopusta). 

A. Percic 

_ ., . ----------- ~ --- - -~- -~--



8 

0 dveh zadrugah na [erkniSkem 
NOVE PRIDOBITVE ZGODOVINSKEGA ARHIVA 

Zgodovinski arhiv Ljubljana deluje na obmocju osrednje Slove
nije in skrbi tudi na obmocju obcine Cerknica za tiste zapise, na
stale pri delovanju r~cnih ustanov (uprave, ~olstva, gospodar
stva ... ), ki nam odkrivajo iivljenje v bliinji ali daljnji preteklosti 
in so pomembni za kulturo ali znanost. 

V minulem letu je arhiv price] 
s prevzemanjem gradiva zadrug 
in tako od Mercator/Kmetijske 
zadruge Cerknica prevzel gradivo 
dveh kmetijskih zadrug, ki sta 
delovali po osvohoditvi v Graho
vem in na Uncu do zacetka 
~estdesetib let. Zapisniki organov 
zadrug, porocila in drugi spisi 
o dejavnosti nudijo vsakomur, 
ki se zanima za razvoj kmetij
stva na CerkniSkem, ohilico zani
mivih podatkov o povojnem 
kmetijskem zadruZni~tvu. 

Tako na primer lahko sprem
ljamo Kmetijsko zadrugo Graho
vo do ustanovitve leta 1947, ko 
je prva leta opravljala prevzem 
ohvezne oddaje in v trgovini pro
dajala stvari na karte, mimo 
gradnje zadruinega doma in raz
~irjene dejavnosti v petdesetib 
letib (pekarija, kovacija, cev
ljarstvo, mizarska delavnica in 
zidarstvo), ko se ji je ob koncu 
leta 1957 po sedemletnem delo
vanju pridruiila Kmetijska de
lovna zadruga zerovnica. V letih 
1957-1960 je deloval tudi aktiv 
mladih zadruznikov, v decemhru 
tega leta pa se je zadruga - v 
skladu s tedanjo kmetijsko po
litiko - zdru.Zila s Kmetijsko 
zadrugo Cerknica, da hi lahko 
tudi ~irila »lastno kmetijsko pro
izvodnjo«. 

Zdruievanje zadrug v obcini 
leta 1960 pa v primeru Kmetij
ske zadruge Unec ni teklo tako 
lahko, saj so zadruZ.niki naspro
tovali, da se pridruZijo cerkni-

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Slednjii: se imenuje ves dolnji 
tok skozi Ljubljansko barje noter 
do izliva v Sav<~ - Ljub!janica. 

Zveze med posamezmm1 deli 
omenjenega toka so vse podze· 
meljske in se nahajajo le v rovih 
popolnoma lzpodjenega Krasa. Na
vadno se izgubljajo vode koncem 
kotline v skrite, globoko lezei:e 
poziralne jame, ki so na vseh stra· 
neh obkrozene s skalami, tudi na 
povrsje prihajajo navadno izpod 
skal. Le malokdaj so odtoki tako 
prosti in ocitni kakor obe Karlo
vici ob Cerknlskem jezeru. 

Ne smemo si misliti, da so vsi · 
podzemeljski rovi enakomerno 
izdolbeni. Vsako podzemeljsko korito 
je namrei: jako zavito. Nekateri 
podzemeljski prostori so zelo ob
sirni, podobni cerkvam in vi:asi vi
saki kakor stolp. Med njiml se 
nahajajo ozki in nizki predori, ki le 
polagoma prepuscajo vodo. Locilne 
stene teh razlicno velikih in razliC
no visokih votlin so popolnoma 
razpokane in razjedene od vode. 

Visoko gori ob stenah se pozna· 
jo ucinkl vodne sile, ker so nam
rec reke skozi te votline tekle moo
go vise kakor dandanasji. Pocasi 
pa so si podzemeljski toki izdolbli 
nizja korita, in posamezne loi:Jine 
stene so se potem zgrudile za
radi svoje teze, ali pa so jih po
drle povodnji. Tako pogrezle skale 
leze na tleh in zilVirajo vodo, da se 
ne more hitro odtekati. 

Vodni tok po podzemeljskih vo
tlinah nikakor ni enakomeren. Na-

~ki Kmetijski zadrugi, kakor je 
vztrajal tedanji ohcinski ljudski 
odbor Cerknica. Raje so razmiS
ljali o zdruiitvi s Kmetijsko za
drugo Planina-Laze, kajti na pod
rocju kmetijstva pac holj gra
vitirajo na Planinsko polje. 

Poslovanje zadruge v letu 
1959 je hilo uspe~no (kljuh iz
guham zadruzne ekonomije in 
strojnega odseka) - s cistim . 
dohickom nad 9,7 milijona sta
rib din pri prometu vee kot 
140 milljonov din. Zadruga je hila 
financno mocna in je kar vzorno 
gospodarila, kot so ugotovili na 
ohcnem zhoru decemhra leta 
1960. 

haja se kaj obilo brzic, nizjih in 
visjih slapov, kakor tudi zelo poca
si tekoi:ih voda. Mnogokrat je vo· 
da jako stisnjena v ozkih soteskah, 
drugod pa se razsirja kakor majhno 
)ezero. Poleg neizmernih globocin, 
katere je napolnila voda, opazujejo 
se tudi lahko plitva mesta, ali pa 
strli pod vodno gladino obilo kleci: 
Nekateri deli podzemskega toka le
ze nize, drugi zopet vise, dokler 
si voda ne izdolbe povsod enako 
nizkega korita. 

Ta pojav se posebno lahko opa
za v Postojnski jami, · ker je po ro
vu, kjer se zdaj sprehajajo obisko
valci, nekdaj tekla Pivka, dokler si 
ni izdolbla sedanjega korita in ni 
popolnoma zapustila vise lezecega 
hodnika. 

Ce opazujemo podolgaste kotline 
na Notranjskem, vidimo, da so le 
posamezni deli dolinske tvorbe, ki 
se ni dovrsena in se bode se na
daljevala. Voda namrec se vedno 
izpodjeda temelje onlh hrbtov, ki 
locijo . kotline od kotlin; v tisoc
letjih se bodo ti udrli prav tako, 
kakor so se ze prej znizale seda
nje kotline. 

Voda ima namrei: v sebi ogljeni 
kisik, in ta razjeda polagoma, toda 
stalno ogljenokisli apnenec, izlizuje 
in izvotljuje ga ter napravlja v njem 
cedalje vecje jame in rove. Ta ne
prestana vodna sila - izpiranje in 
razjedanje - deluje ob tokih na
vzgor, se bolj pa nizdol in naprav· 
lja cedalje sirje in globlje robove. 
Ta sila se opaia sicer povsod, kjer 
so apnenaste gore, vendar taka 
ocitno nikjer kakor na Krasu. 

Samostojno je poslovala ~e v 
letu 1961, nakar je zadruzni svet 
v zacetku leta 1962 omenjal, 
d so v »veliki financni zagati« 
(predvsem zaradi manj~ega od
kupa lesa) in ponovno so raz
pravljali o predlogu zdruiitve. 
Eden izmed clanov zadiu.Znega 
sveta je zoper to vstal s pritozho, 
»Ce je tako ze vse v na
prej doloceno, potem nima smi
sla, da se je sestal danes za
druZni svet«. Za zdruiitev s kme
tijsko zadrugo Cerknica je nato 
glasovalo 16 od skupaj 22 prisot
nib clanov zadruinega sveta, 
»Ostali pa so odstopili od gla
sovanja«. 

Tako nam »Stari papirji«, ki 
jib hrani Zgodovinski arhiv 
Ljubljana govorijo tudi o zivlje
nju na Cerkni~kem, in 66 arhiv
skim skladom z ohmocja ohcine 
Cerknica sta se pridruZila ~e dva 
sklada nekdanjib zadrug, ki ca
kata raziskovalce in ljuhitelje 
krajevne zgodovine. 

B. Su~tar 

Ko bode voda dokoncala svoje 
delo, tedaj se bodo povsod udrli 
zdaj se obstojei:i povprecnl hrbtje, 
in napravila se bode ena sama 
skupina do !ina od Sneznika do izliva 
Ljubljanice. Zdaj so ti povprecni 
hrbtje, ki loi:ijo kotlino od kotline, 
sicer se precej mocni in nekateri 
tudi dosti siroki, vendar jih je voda 
se izpodjedala na tisoc in tisoi: 
mestih. Na primer hrib med Lasko 
in Cerknisko kotlino je na najozjem 
kraju blizu vasi Dan le se 2000 
metrov sirok. Med jezerom in Pla
ninsko kotlino se raztezajo hribje 
6500 metrov v dolgost. Na mnogih 
mestih kaiejo mnogotere lijaste 
udrtine, a nikjer se niso ti hrbtje 
tako mocno u'sedli in podrli, kakor 
skoraj v sredini - v Skocjanski 
dolini. Jezerska voda, tek,oca proti 
Planini, prihaja v ozkem prepadu v 
Skocjanu prav tako kakor v prvi 
kotlini iz votline na dan, na spod
njem koncu prepada pa izginja zo· 
pet v votlino. 

Dokazano je, da so vsi doli, dolci 
in vse rupe na Krasu nastali le 
tako, da se je strop udrl nad izli· 
zano votlino. Kako silna je dina-. 
miska delaimost izpodnebne in te
koi:e vode v notranjosti Krasa, do
kazuje nam najlepse velikanski pri· 
rodni most v Skocjanu ali pa orja
ska skalna vrata Vranje jame pri 
Panini. Ozirajoi: se na posebne raz· 
mere kraskih tal v okolici Cerkni
skega jezera se lahko pojasni po· 
polnoma ta naravni pojav - zacas· 
no narascanje in upadanje. 

Ucenjaki so po zadostnlh zname
njih spoznall, da sta bill tudi v 
Kocevski in Dobrepoljski dollni na 
Dolenjskem nekdaj presihajoci jeze
ri. Voda se je izgubljala skozi mo
gotere luknje in jame od easa do 
casa v tla ravno tako, kakor se se 
dandanes godi v Cerkniskem jezeru. 
Cerkniska kotlina se razllkuje to· 
rej od onih dveh posebno v tern, 
da stoji se v njenih globokejsih 
mestih zmeraj voda in da se iz 
njenega jezerisca ne izgubi nik· 
dar popolnoma. In temu je vzrok, 
da donasajo potokl preobilno vode 

BRESTOV OBZORNIK 

Razstava pleme~ske zivine KZ Unec leta 1953 

Novosti v knjiznici 
AMERISKI ROMAN 

v zbirki se predstavlja sest priznanih ameriSkib avtorjev, ki. jib 
pri nas sicer ze poznamo, vendar so s temi deli sedaj prvic med 
nami. 
NABOKOV, V.: Ada a1i strast 

V romanu so zdruiene znacilnosti oheh pisateljevih domovin, Ru
sije in Amerike. Dogajanje je ljuhezensko. 

BELLOW, S.: Dekanov decembe,r 
Tudi v tern romanu lahko primerjamo dva svetova, Vzhod in Za

hod, kriticno podoho nasega sveta. 

FAULKNER, W.: Krik in bes 
Roma•n, ki je nastal pred drugo svetovno vojno, pripoveduje o pro

padu ponosne juinja~ke druZine. 
MALAMUD, B.: Novo iivljenje 

Napet in segav roman, z 'uciteljem anglescine kot glavnim juna
kom. 
SINGER, I. B.: Suienj 

Zgodba je postavljena v 17. stoletje na Polj~ko, pisatelj pa v njej 
razkriva svojo. bo.lecino oh usodi 2idov. 
SHAW, 1'.: Na zivljenje in smrt 

Napet roman, v katerem glavni junak, ki misli, da nima sovrazni· 
kov, dohi sporocilo, da mu strezejo po zivljenju. 

v jezero in da odtocni zlebovi in 
vodovodi ne zadoscajo, ker ne mo· 
rejo vode zadostl hitro odpeljati. 

Presihajoce je tudi jezero Topo
lja ali Kopajsko na Grskem, ki 
je se enkrat vecje od Cerkniskega. 
Jesensko dezevje napolnjuje Kopaj
sko jezero, ki se ohrani cez zimo. 
Pomladi pa mu voda odtece po 
raznih (20) podzemeljskih luknjah, 
ki na dveh straneh drze skozi go
rovje do morja. 

Kdaj da presahne Cerknisko jeze· 
ro, je odvisno od vremena. V le
pih spomladanskih dneh zacne vo
da kmalu upadati in izginjevati v 
jame. Umevno je, da prebivalce 
jezerske okolice to zelo zanima. 
Vsa planjava namrec postane ob 
susi velik travnik, in cim prej od
tece voda, toliko boljsa vzraste 
trava. Zatorej je okoli kresa med 
kmeti le razgovor, kako voda up a· 
da in kdaj se bo jezero osusilo. 

·Po navadi se izprazni jezerisce do 
sv. Jakoba skoraj popolnoma. Ce 
se pa do takrat ne zgodi ta zani
miva prikazen, ne ve se nic goto
vega, kdaj bode pozneje jezero 
usahnilo. 

Voda odtece skoraj vsako leto v 
tern casu, v zelo suhi pomladi se 
pa odtok celo ponovi. Na primer 
leta 1873 je »sla voda dol« mese
ca julija, med Masami se je zo
pet napolnilo jezero, a voda je zo. 
pet odtekla in ostalo je jezero v 
oktobru in novembru suho. 

Pri stanovitni susi zacne voda po
lagoma odtekati skozi poprej imeno
vane ponore v zemljo. A to se 
ne zgodi po vseh poziralnih ja· 
mah naenkrat, in sicer zaradi tega 
ne, ker ne leze vse enako visoko, 
ker niso vecinoma v zvezi z jezer
skim potokom Sti'Zenom in ker jih 
loci povisanje jezerskih tal. 

Najpoprej nehata obe Karlovici 
pozirati vodo, ker lezita 2 metra 
2 decimetra oziroma 1 meter 3 de
cimetre vise kakor jezersko dno. 
Potem se zacnejo jame zaporedoma 
prazniti, in sicer odtece voda v ja
mo Vodonos v 10, v Reseto v 15, 
v Kotel v 20 in v Levisce v 25 

dneh, steto od dneva, ko se je za
celo jezero susiti. v tern i:asu se 
izgubi voda tudi skozi druge luk
nje in ponore pod zemljo. 

Najdalje v petih tednih postane 
jezero suho. Seveda je to odte
kanje odvisno od vremena, zato
rej pretece med izpraznjenjem jam 
vcasi vee, vcasi manj i:asa, pred
no je jezerisce popolnoma suho. 
Le v Zadnjem kraju je nekaj tolmu
nov, kateri se· nikdar ne posuse 
do dobrega. Po strugah v jezerski 
kotlini ostane samo toliko vode, ko
likor je donasajo potoki. 

ce zacne med odtekanjem vode 
mocno dezevati, preneha za nekaj 
dni odtok, pri dolgotrajnem dezev· 
ju se pa jezero zopet kmalu na· 
polni, cetudi ga je morebiti ze 
polovico ali vei: odteklo. 

Steinberg popisuje v svoji knjigi 
(str. 86) odtok jezera, kakor se je 
vrsil ob njegovem casu (pred 150 
leti), tako-le: 

Ko neha v Velika Karlovico od·· 
tekati voda, prikaie se za osem 
dni tako imenovani »ribiski kamen« 
pri Dolenjem jezeru. V tern casu 
se posusi tudi Mala Karlovica. Voda 
izginja v poziralne jame v nastopni 
vrsti: 

1. Svinjska jama se posusi v pe
tih dnevih; 2. Kamenje v petih 
dnevih; 3. Vodonos v petih dnevih; 
4. Kriz v pol ure; 5. Reseto v pol 
ure; 6. Ribiska jama (pri Dol. 
jezeru) v pol ure; 7. Retje v enem 
dnevu; 8. Sitarica takoj za Retjem; 
9. Zupanova luza v enem dnevu; 
10. Golobinka v enem dnevu; 11. 
Mala Ponikev v enem dnevu; 12. 
Gebno (v Zadnjem kraju) v enem 
dnevu; 13. Becek v en em dnevu; 
14. Kotel v sestih urah; 15. Velika 
Ponikev v sestih urah; 16. Ajnce 
jame v sestih urah; 17. Velika in 
Mala Bobnarica v sestih urah; 18. 
Velika in Mala cesljenica v sestih 
urah; 19. Mali Becek (v Zadnjem 
kraju) v enem dnevu; 20. Retica 
·(pri Leviscih) v enem dnevu; 21. 
Levisca v sestih urah; 22. Riblska 
jama (pri leviscih) v pol ure; 23. 
Ponikvica v pol ure. 

(Se bo nadaljevalo) 
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BRESTOV OBZORNIK 

Drzna konstrukcija stopnisca pri blagovnici zavzame ves parkirni. 
prostor. Menda je pripravljena nova resitev. 

brestov 

obzornik 

(lz stevilke 100- 31. januar 1976) 

NOVA TOVARNA- NOVE PERSPEKTIVE. Svecana otvoritev Brestove nove 
tovarne ivernih plosc. 

17. januarja so se Cerknica in okoliski kra]'i prebudili v praznicnem razpo
lozenju. Povsod v zimskem soncu so plapolale zastave, nestrpnost in pri· 
cakovanje sta se zrcalila na licih vseh, ki so hiteli proti Podskrajniku, kjer 
jih je pricakoval nov industrijski velikan, ki je zrasel v rekordno kratkem 
casu. Malo pred deseto se je v eni izmed velicastnih proizvodnih hal nove 
tovarne zbralo blizu 3000 Brestovcev in ostalih obcanov ter stevilni gostje, 
med katerimi tudi tovarisi France Popit, dr. · Marijan Brecelj, Franc Tavcar
Rok, Vladimir Logar in stevilni drugi predstavniki druzbeno-politicnih orga· 
nizacij in druzbeno-politicnih skupnostL · 

ZMAGOSLAVJE cLOVEKOVE USTVARJALNOSTI IN DUHA 

Vsi, ki smo kolikor toliko, cetudi samo s ceste dol, spremljali nastaja· 
nje tega velikana v Podskrajniku, smo pricakovali trenutek, ko se bo ta 
ogromni organizem prvic zganil, zgrabil s svojimi zobmi, zacel zveciti, pre· 
bavljati, tlaciti in vracati - ce drugace ne - z nestrpno radovednostjo, 
gotovo pa tudi z velikim zadoscenjeni. 

Bili pa smo pred tem prica kulturnemu dogodku, ki je tej veliki pesmi 
de\a, katera bo vse svoje registre odprla sele v naslednjih dneh, vzgal ci· 
sto posebni smisel in velicino: smisel ·in velicino velicastne zlitosti clove· 
kovega tehnicnega in kulturnega ustvarjanja. 

ZNACILNOST LETOSNJEGA PLANA 

V \etu 1976 nas cakajo tezavne naloge v dograjevanju odnosov v sestav
ljeni organizaciji· zdruzenega dela, nadaljnjem povezovanju in uresniceva
nju samoupravnih in dohodkovnih odnosov. \esne industriie in gozdarstva 
v nasi regiji ·in tudi v delovni organizacijL 

Brest povecuje v letu 1976 v primeri z letom 1975 obseg proizvodnje za 
40 odstotkov. Dosezeni obseg proizvodnje po franko cenah naj bi znasal 
633.262.000 dinarjev. 

Z a.ktiviranjem posameznih proizvodnih kapacite<t (nova tovar.na ivernih 
plosc in zagalnica) se bo struktura proizvodnje povecala v prid primarne 
proizvodnje. 

STO sTEVILK N.ASEGA GLASILA 

Sto stevilk: 250.000 izvodov, okrog 4000 clankov, okrog 6000 tipkanih 
strani gradiva, okrog 2000 fotografskih posnetkov, bogve koliko ur dela, 
nad tristo sodelavcev ... To je le nekaj suhoparnih stevilk, ki pa po svoje 
vendar lahko zgovorno pripovedujejo o rasti in razvoju nasega glasila, o 
vztrajnem in trmastem delu vseh, ki so ga oblikovali v dobrih devetih letih 
njegovega izhajanja. 

Ceprav so mu ob rojstvu nekateri prerokovali kratko zivljenjsko dobo, se 
je trdno zakoreninil med nasimi delavci, postal je verna zrca\o zivljenjskih 
utripov nase delovne skupnosti, njenih uspehov, slabosti ·in prizadevanj. 
Niti en sam mesec ni izostal in je zato eno izmed redkih glasil delovnih 
organizaci], ki res redno izhaja. 

SKLEPANJE LETOSNJIH PRODAJNIH POGODB 

Otvoritev nove tovarne ivernih plosc in skrb za zagotovitev plasmana 
te proizvodnje je ze lani povzrocila precejs njo zivahnost prodajne sluzbe, 
pa tud i · drugih sluzb. Postavljeni koncept, da zagotovimo za 85 odstotkov 
proizvodnje z dolgorocnimi kolicinskimi pogodbami, bo izpolnjen v teh 
dneh. 

Za ostali del so ze sklenjene letne komercialne pogodbe, tako da je 
proizvodnja nove tovarne prakticno prodana. 

NASE MALO MESTO 

Vse tja od novega leta naprej je vreme naklonjeno vsaj drsa\cem, ce ze 
smucarji ne pridejo na svoj racun. Zamrznjena p\oskev razseznega Cerkni· 
skega jezera je v popoldnevih, posebno pa ob sobotah in •nedeljah, dobe· 
sedno prekrita z mladimi in starejsimi drsalci od blizu in dalec. 

Do tukaj je vse lepo In prav, toda se vedno je dosti starih, neizkoreni· 
njenih napa!\. Ni preskrbljeno za varnost, 2a nudenje nebodijetreba prve· 
pomoci in za o-krepcilo. 

DRSALNI TRIM NA JEZERU . 

Smo sredi zime, .snega pa ni in ni , ceprav se je veckrat dovolj ohlad·ilo. 
Namesto snega je v vsej svoji razseznosti zamrznilo Cerknisko jezero, 
najvecje naravno drsalisce na Slovenskem, cetudi so mnogi novinarj i pri· 
p·isovali in se pripisujejo to Blejskemu jezeru, ki pa ga to sezono muhasto 
vreme noce in noce spremeniti v ledeno p\oskev. 

Smucarski klub Cerknica zbira v svojih vrstah predvsem ljubitelje smu
canja. Ker pa letos ze tretjo zimo ni snega, so \e-ti kar cez noc postali 
vneti drsalci in organizatorji prvega drsalnega trima na Cerkniskem jezeru. 

Vabilo na zimsko rekreacijo. Mimogrede: Tudi leto~nji blo~ki 
teki so kljub tezavam izredno uspeli 

REsiTEV NOVOLETNE 
NAGRADNE KRUANKE 

OKNO - JAMAR - POT 
IKAR - SRECNO NOVO 
OKRA - RANA - LEPAK 
ALABASTER - PART - AMAL 
- AM - GALVANSKI CLEN -
DELAVNICA- JEN- IVA-KO 
- NL- PETER- AT- KOLON 
- OV - ROJAK - LD - :ZIVI-
LO - EVI - NOVOLES - RO· 
KA- ENA- LR- EG- ELAN 
- ANAPEST - AVON - BEN· 
KO- RATECE- NIT- PALE· 
TA - OMIS- TERAN- CAR 
-VIC- OREST- ON- KO· 
VACIC - TRS - KOKA - EMA 
- AC - AVARKA- TISA -
ANI.S - MET - BARON - GOT 
- ARON - AR - ESERI - TT 
- SOLA - ARRAS - BORO -
KAL- IKA- KT- NOTRE 
DAME - TE - LA - DENAR 
- ENKA - MANIOKA - EVA 
- ANKA - OVNI - PARTE -
LO - MOl - LP - RANINA -
IO - ELA - JESENIN - DED 
- ANAKREON- RTZ- KAN
TATA - MASER - ANICA -
JA- PANDA- OSAKA- MA 
- RI - EROS - JIM - MARA 
- A - PATRICIJA - ALES -
AM - MIR - NODIER - ASI· 
RIJA- VL- INA- BREST 
CERKNICA - STOKANJE -
ASTI - MA- ARAN - TOVAR· 
NA. 

-
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IZID 
NAGRADNEGA 2:REBANJA 

OOitno ste si res za.Zele1i tudi 
kakSno krifanko, saj ·jih je do 
roka prrispelo kar 138. Posebna 
kornisija je izf.rebala ams•lednje 
nagrajence: 

500 din dobi1o Igor Jadric, 
Kamna gorica, n. h. 61380 Cerk
nica, Jasmina Dekleva, Cesta pod 
Slivnico 13, 61380 Cerknica Jn 
Romana Nared, Skupne dejav· 
nos·m. 

1.000 din Jana Pecek, Cesta 4 
maja 70, 61380 Cerknioa, 

1500 din Mateja Zalar, Pa,rti· 
zanska 61, 61381 Rakek in 

2.000 din Vera Kobal, Kamna 
g.orica 47, 61380 Cerknka. 

Nagm.jencem cestitamo! Nagra· 
de lahko dvignejo v blagajni 
Skurpnih dejavnosti, ostaJ.im pa 
jih homo poslali po .posti. 

Ribiska 
druzina Iani 
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Vodna gladina spodnjega dela 
Cerkniskega jezera, ki ga uprav
lja Ribiska druzina Cerknica, je 
zacela postopoma upadati 19. ju
lija. Resevanje ribjega zivlja se 
je zacelo 22. julija. Koncalo se 
je 5. avgusta, ko je voda do
koncno usahnila. 

Ribiska dru.Zina ima devet 
stalnih resevalnih ekip, v kate
rih sodeluje 65 clanov, katerim 
po potrebi priskocijo na pomoc 
se ostali. Resevalne ekipe so v 
preostale vode odlozile 20.043 
scuk, 1585 linjev, 38 krapov, 259 
klenov, 70 menkov. Za resevanje 
ribjega zivlja so resevalne ekipe 
:lrtvovale 541 delovnih ur. 

Ko je voda usahnila, se je na 
obmocju Golobinke in Ponikve 
pokazalo celo enajst novih pozi
ralnikov, ki so jih zasuli z bul
dozerjem. Popravljen je se jez 
za Resetom, saj je na tern ob
mocju glavni rezervat za resene 
ribe, ko na ostalih obmocjih vo
da usahne. 

Za popravilo jezu in zasip po
ziralnikov je ribiSka druZina ad
stela kar 235.570 dinarjev. 

Vrocina in upadanje gladine 
vode sta povzrocila vecji pogin 
rib, v glavnem rdeceperk. Skoda 
je ocenjena na 352.000 dinarjev. 

Zadnji dve leti je hila sicer 
celo rekordna drst scuk, toda 
letosnja susa bo vsekakor vpli
vala, da v prihodnjih letih ne bo 
toliko teh rib, kar je bilo sicer 
pricakovati. 

Za namecek pa se to: 
Ribiska druzina Cerknica je 

med resevanjem ribjega Zi.vlja 
odlozila v hazen pri Krajcevi za
gi manjse stevilo kapitalnih li
njev in krapov, · ki jih je name
ravala potem, ko bo jezero po
novno zalito, vloziti nazaj v vo
do. Vee kot mesec dni je hila 
organizirana nocna dezurna 
sluzba. Toda zaman. 21. oktobra 
je med trinajsto in petnajsto 
uro sest mladoletnikov vecji del 
rib kratkomalo na nedovoljen 
naCin polovilo. Posameznikom ni 
dovolj, da lovijo in ropajo samo 
na obmocju jezera, posegajo tu
di na obmooje, ·ki naj bi hiJ.o za
sciteno, saj je to ljudska imovi
na, za katero bi morali skrbeti 
vsi in ne samo clani ribiSke dru-
:line. 

S. BogovCic 

NAsi UPOKOJENCI 

Ob koncu oktobra nas je za
pustila Ana Zadel, kuharica v de
lavski restavraciji. Po pokojnem 
moiu je prevzela d~insko po
kojnino. Sodelavka nam je hila 
od leta 1972. Vsa ta leta je hila 
zaposlena pri razlicnih delih v 
kuhinji. 

Delovni kolektiv TOZD Z:.a~al
nica se ji zahvaljuje za nJen 
delovni prispevek in j i zeli se 
veliko zdravih in srecnih let. 

V JELKI so hili letos upoko
jeni naslednji delavci: 

Joze PRIM02:Ic, invalidsko je 
bil upokojen 12. marca. Pred 
upokojitvijo je opravljal dela 
in naloge paldranje izdeHrov. 

Janez ROZ:ANC je odsel v po
koj 30. aprila. Pred upokojitvijo 
je opravljal dela in naloge vodja 
izmene in. skladiSca hlodovine. 

Franc DEBEVEC, upokojen je 
bil 30. junija. Pred upokojitvijo 
je opravljal dela in naloge paki
ranje izdelkov. 

Savo MARKOVIC, invalidsko 
je bil upokojen 31. avgusta. 
Pred upokojitvijo je opravljal 
dela in naloge sortiranje zaga
nega Iesa. 

I:vanka KOROsEC je hila upo
kojena 31. avgusta. Pred upoko· 
jitvijo je opravljala dela in na· 
loge popravila izdelkov in pol· 
izdelkov. 

Viktor RUPAR j_e bil upokojen 
5. septembra. Pred upokojitvijo 
je opravljal dela in na.Joge vodja 
skladisca gotovih izdelkov. 
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Lanski posnetek. Tudi letos bodo na ogled novi Butalci 

IZID ANONIMNEGA NATECAJA PUSTNEGA DRUSTVA 
CERKNICA ZA IZDELAVO ZNAKA DRUSTVA 

Izvr.Sni odbor Pustnega drustva je 5. decembra 1985 podeill nasled
nje nagrade, ki bk:rati pomenijo odkup avtorsko lastninskih pravic 
vkljucno z uporabo v vse namene. 

I . nagrad.a v znesku 10.000 din pod geslom »ABRAKADABRA« -
avtorja Marjjana ·Mancka, 

II. nagrada v znesku 5.000 din pod geslom »JANEZ« - avtorja 
SJavka MfKSETA, 

Dve tretj-i na.g11adli po 3.000 din avtorjev Slavka MIKsETA- pod 
geslom »JANEZ·LIST« in Valeirije CUCNIK- pod geslom »0134710«. 

Ogled vseh prispevkov bo v Blagovnilci MJNanos v Cerkndci od 3. 
do 12. februarja. 

PUSTNO DRUsTVO CERKNICA 

Prireditve PUST '86 
Tudi letos je Pustno drustvo pripravilo vee ;prireditev za 

pustne dni. 

- V petek, 7. februarja ob 20. uri bo v r estavraciji M-Nanos 
nad Blagovnico 1986. seja butalske skupscine; 

- v nedeljo, 9. februarja ob 14. uri bo karnevalski sprevod 
po Cesti 4. maja s predstavitvijo skupin na prostoru pred sta
ro b lagovnico; 

- v torek, 11. februarja bo karneval najmlajsih; ob 15. uri 
bo osrednja karneivalska skupina gostovala v Postojni; ob 24, 
uri bo vlecnje p loha in v Zajfenci zabave v maskah non-stop; 

- v sredo, 12. februarja bo ob 15. uri pustov pogreb z 
upepelitvijo na mostu. 

Pustno drustvo Cerknica 

.... "' 
l .. ' ~ ... ~ 

Filn1i v februarju 
1. 2. ob 19.30 in 2. 2. ob 16. uri - ameriski fantasticni film KRUL. 
2. 2. in 3. 2. ob 19.30 - ameriski eroticni film NOVA EMANUELLA. 
6. 2. ob 19.30 - nems·ki dokumentarni film SOKANTNA AZIJA. 
8. 2. ob 19.30 in 9. 2. ob 16. uri - ital.ijanski pustolovski film RO· 

PARJI ATLANTIDE. 
9. 2. in 10. 2. ob 19.30 - italijanska grozljivka OCI ZLA. 

13. 2. ob 19.30 - francoska krimina1ka SOKOL NAPADA. 
15. 2. ob 19,.30 in 16. 2. ob 16. uri - italijanski akcijski film KRALJ 

BARBAR.OV. 
16. 2. in 17. 2. ob 19.30 - angle5ki vohunski film VOHUN, IMENO-

VAN IGLA. · 
20. 2. ob 19.30 - francoski vojni film VELIKI VOJNI KARNEVAL. 
22. 2. ob 19.30 in 23. 2. ob 16. uri - italijanski akcijski film SUPER

AGENTA. 
23. 2. in 24. 2. ob 19.30 - ameriSki pustolovski film LOV ZA ZELE-

NIM DIAMANTOM. . 
27. 2. ob 19.30 - slovenska filmska drama LJUBEZEN. 

Kako bo kaj letos? 
SPORTNE IGRE SOZD SLOVENIJALES 

Letosnje zimske igre SOZD Slo· 
venijales, enajste po vrsti, bode 
15. februarja na Rogli. V zadnjem 
trenutku je organizacijo prevzela 
delovna organizacija Savinja iz 
Celja. Njihovi rekreativci in 
sportni zanesenjaki so znani kot 
dobri organizatorji in upajmo, da 
bo tako tudi tokrat. 

Brestovci smo na letnih igrah, 
pa tudi na zimskih igrah SOZD 
vedno med najboljsimi. Nasi 
uspehi v posameznih sportnih pa
nogah na letnih igrah so vse red· 
kejsi, kvaliteta upada, nazaduje· 
mo in vse bolj drsimo na Iestvici. 
Temu so vzrok slabe priprave, 
skromna sredstva in neresnost 
nastopajocih, ki dobijo v »dar« 
trenirke in drese. 

Generacija , ki je zela uspehe ze 
na nekdanj:ih lesarjadah, se po· 
casi poslavlja, mladih, ki naj bi 
jih zamenjal:i, pa ni mogoee pri· 
dobiti za vadbo. Brez r edne vadbe 
in dobrih pxiprav pa u-spe.hov 
pra'V gotovo ne bo. 

Nekoliko drugace je z Bresto
vim zastopstvom IJla zimskih ig· 
rah. Brestovi smucarjJ 50 ze sko
raj pred desetletjem dobHri nekaj 
teka:skih smuci, venda·r z usrpehi 
vsako leto bolj razveseljujejo. Se 
posebej velja to za tekace in rteka· 
cice, koi so na prejsnjih igrah v 
vseh koategorijah zasedli s'koraj 
vsa mesta na ,z,mag.ovalmih stop. 
nicah. Tudi nekaj Brestovcev je v 
veleslalomu pr.ismucalo med naj
bolj.se. Na~a sibka tocka v velesla· 

lo mu je pri mos.lcih-veteranih in 
v zenskih ka tegorijah. 

Ce bodo sne:Zne r azrnere ugod
ne, je se cas, da se za letoSnje 
zimsk:e igre p.niJpravimo in mogo
ce se povecamo lanske uspehe. 

Smucarji in smuca·r.ke se samo
stojno ze pripra'Vljajo, za oorane 
pa rbodo organizirane nekaj.dnev
ne sklepne 'Priprcwe na Ka!l.riou al.i 
na smuciScth 'V na·S.i obcini. 

Po1eg drug·ih meril bo za izhiro 
Brestove ekipe, ki nas bo zasto
pala na letosnjih zimsk.ih igrah 
15. februarja na Rogli, Stelo tudi 
sindikalno prvenstvo Bresta v 
smucanju, •k,i ·bo predvidoma v 
nedeljo, 2. februarja v Starem 
trgu s pricetkom ob 10. uri. 

'P.rijavite se lahko na dan tek· 
movanja, dve do pol UTe pred 
pricenkom prvenst'Va. 

TekmovaiJlje bo v tekih in ·vele· 
slalomu v naslednjih kategorijah: 

- moski: 

do 30 le t, 
od 31 do 40 let, 

41 let in starej si. 

- zenske: 
do 30 let, 
od 31 let 1n stalrejse. 

Va:bimo vas, da se tek.movanja 
udelezi.te v CimJVecjem stevilu! 

L. PalCic 

. 
Kegljaske nov1ce 
GROMOV MEMORIAL 
- OSEMNAJSTIC 

Na 18. Gromovem memwialu 
za mos.ke dvoj.ice, ki je bil med 
oovoletnimi rprazniki na keglji· 
scu Bres ta, je na·stopilo 56 dvojic 
~z vse Slovenije. ze drugic zapo
red je zmagala dvojica Gradisa iz 
Ljub'ljane (Hocevar-Urbanc), ki 
sta skupaj pod:rla 1898 kegljev. 
Najbolj.S>i rezultat med vsemi na
stopajoeimi je dosegel iwa!l.ec 
Gradisa Juvanc.ic, ki je podrl kar 
1016 kegljev, kar je novi lfekard 
cerkni5tkega kegljiSca. 

REZULTATI 

1. Gradis 
(Hoceva~r, Urbane) 1898 

2. Tekstina 
(Marinsek, Bra·tina) 188.2 

3. Konstruktor 
(Pih!<atr, Frajzman) 1872 

4. Gradis 
(Bizjak, Ju.vancic) 1837 

5. Brest 
(Gornik, ZaJoinik) 

6. Tekstil-Slovan 
(Blaha, Urbas) 

12. Bres t 

1818 

1797 

(Puntar, Preseren) 1759 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de
lovne organizacije BREST Cerknlca, 
n. sol. o. 
Glavnl in odgovornl urednik Bozo 
LEVEC 
Ure)a urednllkl odbor: VIII FRIM, Franc 
GORNIK, Vlktor JERIC, Joie KLANCAR, 
Sre~o KNAP, Bolo LEVEC, Drago MAZIJ, 
Danica MODIC, Janez OPEKA, Yanda IEGA, 
Mar)an IIRAJ In Franc TRUDEN 
Foto: Jofe IKRU 
Odbor za obvelhn)e )e druZbenl organ 
upravl)an)a. Predsednlca odbora: Vanda 
liE GA. 
Glasllo aodl med prolzvod~ lz 7. t~e 
prvega odatavka 31. flena zaltona o ob· 
dave!en)u prolzvodov In atorltev v prom• 
tu, za katere •• ne plalu)e temal)nl da· 
vek od promata prolzvodov. (mnen)e aakr• 
tarlata za lnformlran)e lzvrinega aveta SR 
Slovenl)e lt. 421·1172 z dna 24. oktobra 
1974). 

Naklada 2800 lzvodov. 
Tiska :2eleznlika t iakarna v LJub
ljani. 

17. Brest 
(P.i:letic, Terzic) 1731 

KEGLJACI BRESTA 
PO PRICAKOVANJIH 
NADALJUJEJO MANJ USPEsNO 

Kegljaci Bresta, ·ki na·stopajo v 
piVi sloveiJ!S'lci ·li.gi, so po uspes
nem zaeetku in dveh zmagah na 
domacem kegljiscu dozive1i .pri· 
oakovane tir>i 'PQraze in sicer na 
kegljiSCih v Matriboru 'Protli Kon
struktorju 1n v Celju, ter doma 
pro!'i ekipi Gredisa. Na}vec moz
nosti za osvojitev tock so ameli 
v zadn}i telmni pr.oti Celj.u, ki so 
jo izgubHi le 'Za 34 kegljev. 

V nadaljevanj,u tekmovarrja bo 
ek~pa Bresta odigrala 1. februar· 
ja tekmo v Cerknici proti ekipi 
Tekstine iz Ajdovscine, potem pa 
lj)rikrat zapored gostOVIa.la in si
ce.r v Mun;~ki Soboni, T,rbovljah 
in Ljubljani. 

REZULTATI: 

Konsnruktor : Brest 5267 : 49.62 
(Piletic-Venscek 794, Terzic 853, 
Puntar 827, ·Pre5eren 818, Zaloz· 
nik 806, Gornik 852). 

Brest : Gradis 5308 : 5509 
(Piletic 879, Terzic 852, Prese,ren 
861, Puntar 898, Za:lotnik 965, Gor
nik 853). 

Celje : Brest 5237 : 5203 
(Pilenic 805, Terzic 876, Pre5eren 
816, Punta•r 886, Z.aJ.oZ:nik 931, Gor
nik 887). 

LESTVICA PO 5. KOLU 

toeke 

1. Gradi.s Ljubljana 9 

2. Konstnhkltor Ma:ribor 6 

3. Teks ti..J.-Slovan Lj ubljana 6 

4. Radenska M. Sobota 6 

5. Brest Cer>k!nica 4 

6. Tekstina Ajdovscina 4 

7. Celje Celje 3 

8. Rudar Trbovlje 2 

BRESTOV OBZORNI K 

CerkniSke kosarkarice - letos 
visok skok 

Doslej se 
brez poraza 

Sedem tp!'llenst·venih obracunov, 
sedem 7Jmag. To je izkupicek 
cerknriskih kosa.rkark po ze kon· 
cani p rvi polovici ·te'kmovanja v 
drugi slovenskoi 1igi. 

Eloipa je izrabila dokaj ugoden 
zreb; z gktvnimi tekmicami za 
v.rh so se dekleta na:mrec pomeri· 
la v domaci dvorani :in nanizala 
same zmage. 

Prav oba derb.ija v ze kar polni 
cerknisk.i sportni dvorani sta bi· 
la se posebej zanimiva in drama· 
ticna. Drugpuvrsceno 'ekiopo CO· 
META so dekleta v razburljivi 
koncnici le uspela nadigrati z .izi· 
dom 56 : 50. Emako ·tesno pa je 
·bilo tudi 'V sreeanju z ekipo PTU
JA, ceprav kononi izid 70: 62 prej 
ka.Ze na dokaj prepricljivo zma
go. 2e v prvem kolu pa so na 
gostovanju , po odlicni igri v 
drugem polcasu, odpravile tretje 
uvrsceno ekipo ID JE2ICE B z 
izidom 65: 57 (28 : 35). Tako ima 
ekipa pred zasledovalkami ze 
dve tocki prednosti. 

LESTVICA 

CERKNICA 7 7 0 14 
COMET 7 5 2 12 
ID JEZICA B 7 5 2 12 
PTUJ 7 4 3 11 

ODEJA 7 3 4 10 

LITIJA 7 2 5 9 

SENTVID 7 1 6 8 

KAMNIK 7 1 6 8 

Gotovo bo ·Dak rezultat v dru
gem delu zelo tezko ponoviti. 
Vendar pa je prva slovenska liga 
:z:a Cerknicanke prarv blizu. Bodo 
znale izkor.isti1i ·priloznost? 

V februarju in marcu si bodo 
privrlenci •ko5aTke v cerkniski 
sportni dvorani lahko ogledali na
slednja sreean.ja: 

15. februarja gostuje ID JEZI· 
CAB, 

1. marca KAMNIK, 
15. marca SENTVID in 
22. marca ODEJA iz Skofje Lokc. 

v. P.r.im 


