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Kako prihodnje leto?
PRIPRAVE PLANA IN POSLOVNE POLITIKE ZA LETO 198r
Intenzivnej§e de~o pri pripravah planskih dokumentov za prihodnje leto smo prieeli ze v septembru. Tedaj smo pripravili iz.
r acun letnega urnega sklada, ki je potreben kot osnova pri nacrtovanju proizvodnje, izdelali pa smo tudi plansko metodolo~Pjo s
terminskim nacrtom in izhodi~ce poslovne politike. Ceprav smo s
terminskim nacrtom predvideli sprejem plana za prihodnje leto ~e
do konca leto~njega leta, pa lahko ze sedaj z gotovostjo povemo,
da tega n e bomo uspeli v celoti uresniCiti.
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V zacetku novembra smo ime- vanja, da imamo se vedno deli tudi prvo plansko konferenco,
nar, kl naj bi sluiil tudi kot
na kateri smo potrdili nekate- merilo vrednosti in da je inflara izhodisea in jib nadrobneje cija dejstvo, katere ni moe od·
opredellli. Posebej pomembno
praviti samo s tern, da te beje, da smo uskladili in opredesede ne napBemo.
lili osnovna izhodisca na podMeniln pa, gledano realno, da
r ocju vhodnih in izhodnih cen,
ki po eni strani predstavljajo bi bil velik uspeh, ce v prihodnjem letu zadriimo inflacijska
osnovo za izdelavo kalkulacij
na ravni letomjega leta
oziroma izracun vseh stroskov gibanja
in
jib
~ele v dalj~em obdobju
t er tudi za sam dejanski obra·
cun poslovanja, po drugi strani postopoma zmanjsujemo.
pa so tudi osnova za vrednostni
Nadaljnje okvirne opredelitve
izracun proizvodnje in prihodka. smo po predlogu blagovnega
Torej je ta opredelitev pravprometa zastavili tudi na podzaprav nujna, ceprav leto§nja rocju razmerij predvidenega
zvezna, pa tudi republi~ka re- plasmaja na domacem · oziroma
solucija ne opredeljujeta vred·
tujem trgu, kjer po eni strani
nostnih kategorij, ampak samo . izhajamo iz potreb po nabavi na
predvidene fizicne kazalnike. Ve- tujem trgu, po drugi pa iz dodeti pa moramo, da imamo se hodkovnosti na posameznem trvedno vrednostni obracun poslogu.

Opredellli smo tudi osnovno
bruto vrednost KED na uro kot
izhodgce za izracun mase sredstev za osebne dohodke.
Do sedaj smo pripravlli tudi
nekatere kazalce za izracun obveznosti iz dohodka in osebnih
dohodkov. Naredili smo tudi izracun potrebnib virov sredstev
in seveda tudi izracun predvidenih obresti za tuja - izposojena sredstva.'
. Zahtevam trga v smislu programskih usmeritev pa velikokrat ne moremo ustreei s proizvodnega vidika, zato se kaiejo
tudi velike potrebe po investi·
cijskih vlaganjib. V izhodi~cib
poslovne politike imamo sicer
opredeljena merila za investicij·
ska vlaganja, ~ibkej~i pa smo pri
sredstvih za nalozbe, prav tako
pa prakticno vse temeljne organizacije izkazujejo primanjkljaj
virov obratnih sredstev. To po·
meni, da niso zmoine tudi vla·
ganj v osnovna sredstva. Tako
ostanejo za nalozbe kot zanes·
ljiv vir le sredstva a~ortizacije.
Sedaj na osnov.i opredeljenih
elementov nacrtujemo ~e potrebna sredstva za predvideno
funkcioniranje delovne skupno(Konec na 2. strani)
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Ob dnevu republike
te vee kot cetrto desetletje se lahko v hladnih novembrskih
dneh svobodni spominjamo rojstva nove Jugoslavije, prav go·
tovo enega izmed najbolj prelomnih trenutkov v f.isocletni zgodovini jugoslovanskih narodov.
Ceprav je nova Jugoslavija ena izmed mlajsih driav in predstavlja le drobceno liso na svetovnem globusu, jo v svetu poznajo dosti bolj kot druge gospo'darsko moenejse driave z mno.
go vecjo driavnisko tradicijo.
Poznajo jo kot herojskega borca v krvavem obracunu s fa·
sizmom in nacizmom v pretekli vojni, v kateri je korenito in
revolucionarno obracunala tudi s staro druibeno ureditvijo.
Poznajo jo kot driavo, ki je jasno zacrtala svojo samostojno
in neodvisno razvojno pot in ki dosledno stopa po njej kljub
najrazlienejsim pritiskom.
Poznajo jo kot tvorca neuvrscene politike, ki je postala vodilo stevilnim naprednim silam sveta.
Poznajo jo kot driavo, ki se je v nekaj desetletjih razvila iz
zaostale kmetijske skupnosti v sodobnejso gospodarsko tvorbo.
Poznajo jo kot tvorca lastnega druibenega sistema, ki temelji na najnapredl'!-ei.s i obliki medclove$kih odnosov - na samoupravnem soctaltzmu.
·
Poznajo jo kot driavo, ki si vztrajno, z lastnimi mocmi pri·
zadeva izkopati se iz zapletenih in teiavnih gospodarskih razmer.
Vsega tega ne bi dosegli, ce se ne bi trdno zavedali, da smo
velika drutina narodov, ki je pripravljena braniti vse pridobitve svoje revolucionarne poti.
Vsem Brestovcem in ostalim obcanom ob dnevu republike
iskreno cestitamo in ielimo se dosti skupnih delovnih uspehov!

LETO&NJE' BRESTOVE NAGRADE NA LETOSNJEM BEOGRAJSKEM SALONU POHISTVA
- J edilnica KVADRAT je dobila srebrni kljuc v skupini
kuhin j in jedilnic, diploma revije NAS DOM za jugaslavansko poh istva 86 in drugo mesta na internem natecaju Slave·
nijalesa.
- PisarniSki program PLAMEN prvo mesto v svoji sku·
pini na internem natecaju Slovenijalesa.
- Kuhinja Brest - 2004 drugo jn tretje mesta v skupini
kuhinj na internem natecaju Slovenijalesa,
Z beograjskega salona pohistva -
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med §tevilnimi obiskovalci tudi Marjan RoZic
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Do konca tega ·leta
KONSTITUIRANJE NOVE TEMELJNE ORGANIZACIJE STROJEGRADNJA
Na podlagi sklepa o razpisu
referenduma so delavci oddelka za proizvodnjo strojev in naprav dne 3. oktobra glasovali o
sprejetju sklepa o organiziranju
nove temeljne organizacije STROJEGRADNJA. Na referendumu se
je za sklep o · organiziranju odlocila vecina delavcev in sicer
82;5 odstotka.
Glede na tako odlocitev delavcev oddelka za proizvodnjo
strojev in naprav je bil nato ta
sklep posredovan delavcem vseh
temeljnih organizacij in delovne
sknpnosti., Ker v roku 30 dni od
vrocitve omenjenega sklepa nobena temeljna organizacija oziroma delovna skupnost ni sprozila spora pri sodiscu zdru.Zenega dela glede obstoja pogojev, ki so doloceni za organiziraJ;J.je temeljne organizacije, je
sklep o orgamziranju nove
TOZD STROJEGRADNJA postal
veljaven.
Z veljavnostjo sklepa o organiziranju nove temeljne organizacije so delavci v novi temeljni
organizaciji pridobili sposobnost,
skleniti samoupravni sporazum
o zdruZevanju dela delavcev v temeljno organizacijo. Poleg tega
samoupravnega sporazuma pa
morajo za konstituiranje delavci
nove temeljne organizacije sprejeti statut temeljne organizacije,
izvoliti delavski svet in skleniti
oziroma
sprejeli
samoupravni sporazum o zdruZitvi v delovno organizacijo. Skupaj z delavci ostalih temeljnih
organizacij pa morajo sprejeti
tudi samoupravni sporazum o
razporeditvi sredstev, pravic in
obveznosti.
Delavci nove temeljne organizacije so na svojem zboru ze
obravnavali osnutke nastetih

Delo ob starem racunalniku -

samoupravnih aktov, ki so potrebni za konstituiranje. Poleg
teh aktov so obravnavali tudi
nekatere druge skupne samoupravne akte, o katerih odlocaJo delavci z referendumom.
Ti skupni · samoupravni akti
so: samoupravni sporazum o
skupnih osnovah in merilih za
pridobivanje in razporejanje dohodka, samoupravni s·p orazum o
svobodni menjavi dela in o ureditvi drugih razmerij med TOZD
PRODAJA n. sol. o. Cerknica in
med proizvodnimi temeljnimi organizacijami, samoupJiavni sporazurn o svobodni menjavi dela
in o ureditvi drugih razmerij
med delovno skupnostjo Skupne
dejavnosti in med temeljnimi
organizacijami ter samoupravni
sporazurn o urejanju stanovanjsk.ih zadev. K tem skupnim aktom morajo delavci nove temeljne organizacije prakticno le
pristopiti, saj so jih ze sprejele
vse ostale temelje orgapizacije.
Vse nastete samoupravne akte so delavci dali v javno razpravo. Po koncani razpravi naj
bi uskladili vse dane pripombe na te akte, dolocili predlog
teh aktov in o njih razpisali referendum. Samoupravni sporazum o razporeditvi sredstev,
pravic in obveznosti pa bodo
poleg temeljne organizacije sprejemale tudi tiste temeljne organizacije, ki na novo temeljno
organizacijo razporejajo sredstva, pravice in obveznosti.
Tako naj bi delavci nove 'temeljne organizacije se letos sprejeli vse potrebne samoupravne
akte in s tern tudi dokoncno
konstituirall novo temeljno organizacijo.
Nova temeljna organizacija
naj bi tako s 1. januarjem 1987
zacela samostojno poslovati.
A.

Percil~

kmalu nov?

Bomo kmalu dobili
oovi racon.alnik?
POGODBA Z DOBAVITELJEM mo prispela se letos, kajti
RACUNALNIKA JE PODPISANA . tudi dobavitelj potrebuje nekaj
casa, da u redi formalnosti v
V prejsnji stevilki . Obzornika
zvezi z izvozom iz svoje drlave.
smo pisali o prizadevanjih za Med tern casom pa se tudi zanabavo sposobnejse 'racunalninimamo za mozne kupce nase
ske opreme. v tern casu so se ta
sedanje opreme in ugotavljamo,
prizadevanja nadaljevala, tako
da je zanimanje dovolj veliko in
da je v zacetku novembra pri- bomo del sedanje opreme ugodslo do podpisa z dobaviteljem. no prodali.
Zatem je sledila vloga banki za
BREST in KOVINOPLASTIodobritev bancne garancije. 0
KA, ki sta solastnika sedanje
tern dovoljenju pa je sklepanje
v te~ in bomo izide (upam, da opreme, bosta tudi pri tej opreugodne), izvedeli v zacetku de- mi obdrZa.la enaka razmerja in
nosila v razmerju 65:35 v korist
cembra.
Bresta vse stroske ter ugodnosti, ki bodo nastale iz skupne
Seveda so se s tern roki nekoliko razpotegnili, tako, da so se- opreme.
daj manjsa upanja, da bo opreS . Ferfila

f

Iz nase STROJEGRADNJE

Kako razporediti delovne dni
Skupno bi bilo obracunanih
8 dni. Stevilo dni za obracun
pet dni kolektivnega dopusta: 4. osebnih dohodkov ostane isto.
april, 16. maj, 6. junij, 1. avgust,
Po razpravi se je vecina teBliZa se konec poslovnega leta
september. Za ta predlog ve- meljni organizacij opredelila za
in hkrati tudi rok za sprejem · 5.
vse ze nasteto pri prvi inatretjo inacico delovnega koleproizvodnega-delovnega koledar- lja
Zmanjsa se Ie stevilo de- darja; prav tako so se opredelili
ja za leto 1987. Za obravnavo cici.
dni v letu 1987 na 261
tudi na konferenci sindikata
smo pripravili tri inaCice delov- lovnih
Bresta.
M. Tavcar
nega koledarja; za eno izmed dni in stevilo delovnih sobot na
I
njih se moramo odlociti.
Po prvi inacici se delovni koledar bistveno ne razlikuje od
letosnjega. Kot vemo, zakon doloca dvainstirideseturni delovni
Cilj vpeljevanja racunalniSke za podporo proizvodnji v nasi
teden, v katerem je lahko naj- podpore v proizvodnjo je pred- delovni organizaciji.
manj pet delovnih dni.
vsem v tern, da bi bila proizBliznj a prihodnost nam bo to
Z upostevanjem zakonskih do- vodnja cim bolj prozna in laze prinesla.
je v prvi vrs~i
loci! smo sestavili delovni kole- obvladljiva. Bolj prozna bo, ce odvisno 0Sedaj
nasih strokovnjakov
dar tako: stevilo delovnih dni
bomo vpeljali hiter pretok in- in tudi od nas delavcev v Brenaj bi bilo po mesecih pribllino formacij iz priprave dela v pro- stu, kako bomo znali racunalnik
enako (zaradi usklajevanja pro- izvodnjo. Ta se mora prilagajati uporabljati.
izvodnje); obe izmeni naj bi bili zunanjim okoliscinam, v katerih
Pred nami gotovo ni kamene
priblizno enako zastopani v dedeluje. Poznati mora trg, prodobe, ampak doba racunalnikov.
lovnih sobotah ob popoldanski
dajo, nabavo, razpoloZ.ljive suroOstali bolj razviti svet jih upoizmeni; ce je le mogoce, naj bo- vine, delovno silo ...
rablja ze za vse mogoce in nedo delovne prve sobote v meProizvodnjo bomo laze obvlamogoce namene. Mi smo na
secu; delovna sobota za solidovali, ce bomo v vsakem tredarnost (po zakonu) je predvi- nutku imeli hiter in tocen pre- zacetku in znati moramo izkoridena v marcu; zaporedoma ozi- gled nad pretokom elementov. stiti izkusnje, ki so si jih v razroma v enem mesecu sta delov- Cilj je gledanje proizvodnega vitejsih ddavah na tern podrocju ze pridobili.
S. Lovko
ni najvec dve soboti; delovni obrata kot enotnega stroja, ki
dan za krajevno skupnost v nanj vplivamo glede na povratno
predlogu ni predviden, lahko pa informacijo o dogajanju.
ga temeljna organizacija doloci
Pri nas je meja se znosnega
na enega izmed prostih dni.
administriranja verjetno ze pre- KAKO PRIHODNJE LETO?
Pri sestavi delovnega koledar- sezena in teziti je treba za tern,
(Nadaljevanje s 1. strani)
ja smo poskusali stevilo dni za da bi jo zmanjsali, par pa naj bi
obracun osebnih dohodkov po bil tudi postranski ucinek u va- sti in dela TOZD Prodaja, katemesecih cimbolj izenaciti. Naj- janja racunalnika. Poveeala bi se
ra morajo prav tako realiZirati
vec delovnih dni za obracun kakovost proizvodnje, kajti mojproizvodne temeljne organizaciosebnih dohodkov je v juliju (24 stri bi se lahko bolj posvetili
je s prodajo svojih izdelkov in
dni) , najmanj (22 dni) pa v fe- kontroli kvalitete izeglka, ne pa
storitev.
bruarju, avgustu in novembru. predvsem organizaciji dela kot
S temi osnovnimi predpostavSkupno bo v letu 1987 265 de- doslej.
kami, ki smo jib do sedaj opredelili za letni plan za prihodnje
lovnih dni (z delovnim dnevom
Pogoj za u spesno in kar najza solidarnost 266 delovnih dni);
leto in z upostevanjem dejanboljso izrabo racunalnika je akod tega bo 13 delovnih sobot (s
tiviranje strokovnjakov (analiti- skih momosti (kadri , zmogljivosolidarnostjo). V letu 1987 bo kov in tehnologov) in tocna posti ...) je moe izracunati prvo
placanih (in obracunanih) po vratna informacija, ki bo omoinacico nacrtovanega dohodka
osem ur devet drlavnih prazin njegovo predvideno razporegocala la:lje delo v prihodnosti
nikov: 1. in 2. januar, 27. april,
na temelju izkusenj iz pretek- ditev, kar pa bomo izdelali v na1. in 2. maj, 4. in 22. julij, 30.
losti. Ti podatki na bodo hitro slednji fazi priprave planskih donovember, 1. december. Tako
kumentov za prihodnje leto v
dostopni prek racunalnika.
bo za obracun osebnih dohod0 tern je napisanih ze veliko zacetku decembra.
kov 274 dni (brez solidarnosti). studij, tudi 0 uvedbi racunalnika
M. Siraj
Druga inacica vsebuje delovni
koledar 1987 s kolektivnim dopustom v avgustu. Ob tern, da
bi veljalo.vse zapisano kot priprvi
inacici, bi imeli kolektivni dopust od 3. avgusta do 14. avgusta. Hkrati z nekaterimi prednostmi, predvsem manjsih stroskov (energije, pogonskega goriva, prevozov na delo in z dela),
bi nastali tudi nekateri slabsi
ucinki - predvsem tezave pri
razporejanju delavcev na letovanje v pocitniskih prikolicah in
pri razporejanju stipendistov
na obvezno pocitnisko p rakso.
Pri tretji inacici smo predvideli,
da b i v vseh sobotah, ki so delovne
po prvi inacici delovnega koledarja - od apr.ila do septembra, imeli kolektivni dopust. Tako bi se izognili poletnim delovnim sobotam, v katerih je
izraba delovnega casa manj
ucinkovita. Tudi pri tej inacici
bi se zmanjsali nekateri stroski
(prevozi).
Delovni posnetek iz TAPETNISTVA

0 PROIZVODNEM KOLEDARJU
ZA LETO 1987

Racunalnisk~

vodena proizvodnja
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Od Beograda do proizvodn je •••
f

BRESTOVO SODELOVANJE NA BEOGRAJSKEM SALONU POHISTVA V ZNAMENJU NOVOSTI, NAGRAD IN .tOGIC
Letosnji 24. mednarodni sejem pohistva, stanovanjske opreme in
notranje dekoractje je med 10. in 16. novembrom zbral v Beogradu
vse najpomembnejse jugoslovanske proizvajalce pohistva. Splosna
ocena bi bila: veliko novosti, vse vee sestavljivih programov, s katerimi je mogoee opremiti celotno stanovanje, veliko sedemih garnitur v usnju ter vedno vee obdelave povrsin s pollestrskimi in
tudi polinretanskimi Iaki. VeCina oblikovalcev sledi geslu »lepo in
uporabno«. Sejem je tudi najpomembneJ.si kaiipot za smeri razvoja
v obllkovanju pohBtva pri nas. Je prireditev, za katero lahko reCemo, da nar:ekuje modna prizadevanja v pohlstveni industriji.
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V zadnjib letib tudi Brest s
svojo oblikovalsko skupino sledi
tem prizadevanjem. Celotno delo in trud se pokafeta v razstavljenih izdelkih na beograjskem
sejmu. Kot vemo, je to obrodilo
obilne sa~ove. Po lanskem sija·
ju so se letos oblikovalci se bolj
potrudili: Na Brestovem razstavnem prostoru z novo celovito
, podobo so postavill samo nove
izdelke. Kar dvanajst novih programov je bilo predstavljenih.
Pa pojdimo po vrsti!
Med ploskovnimi programi je
bil predstavljen RUBIN avtorja
Andreja Vivoda. Sestavljivi program je bil predst~vljen v treh
izvedbab: modri in beli-natur
barvi, oba obogatena z masivnimi letvami, in v palisandru,
ki je bil oblikovno__skromn17jsi.
in zato tudi v niiJem cenovnem razredu. Program nima
vee klasicne vertikale. Primeren
je za opremo velikega, pa tudi
majhnega prostora. Omogoea
klasicno nakladanje elementov,
momo pa· je tudi obeSanje na
zld. Med obiskovalci sejma je
bilo najvee zanimanja za natur·
belo izvedbo.
Drugi ploskovni program je
bila ELEKTA oblikovalke Polone Rojec. Sistemski program je
bil predstavljen v svetli in temDi barvi. Avtorica je fronte obli·
kovala s sestavljanjem furnirja
»ptiejl javor« in jesen. Program
se vedno sestavljajo klasicne
vertikale treh visin. Primeren je
za opremo dnevnih sob, jedilnic
in samskih sob.
Spalnice je Ietos zastopala DA·
NAJA, prav tako delo Polone
Rojec. Spalnica je bila med glavnimi »atrakcijami« razstavnega
prostora. To je sodobno oblikovana spalnica, ki je zadovoljila vse estetske zahteve oblikovalcev in mislim, da je bila to
tudi avtorieina zelja.
Med kuhinjami je tudi letos
avtor kuhinj generacije 2000 Torno .Zagar prikazal dve novi
fronti. Kuhlnja B-2004 z belo
fronto in . B-2005 v bledo viola
barvi. Tretja kuhinja, to je B·
3000, pa je bila s svojo fronto
(barva kovinsko siva) in z vgradnimi aparati drugi magnet razstavnega prostora, ki je privabljal veliko stevilo obiskovalcev.
Vsi obiskovalci so kuhinjo oce-

nili z najviSjimi moZnimi ocenami.
Pohistvo za opremo jedilnic je
bilo letos oblikovno v samem
vrhu: je4ilnica MARTINI avtorice Tatjane Coloni z barvo in
toplino masivnega jelovega lesa,
jedilnica ONIKS avtorjev Andre·
ja Vivoda in Toma .tagarja s
stoli in mizo v bell barvi ter
sodobno komodo v .modri barvi
in jedilnica KVADRAT avtorice
Mateje Cukala.
Avtorica je tudi letos oblikovala program, ki zadovolji po
estetski plati, pa tudi po
svoji funkcionalnosti. Kombinacija erne in sive barve z naravno
barvo lesa, malo elementov z
veliko moZn.ostjo kombiniranja,
obdelano brbtisee in lepo oblikovanimi stoli, vse to so znaeilnosti programa KVADRAT, ki seveda niso mogle biti nenagrajene. Program je dobii tri nagrade in sicer srebrni kljue, diplo-

mo za jugoslovansko pohistvo 86
in nagrado na intemem nateea·
ju Slovenijalesa.
Med razstavljenimi izdelki je
veliko pozomosti pritegnil tudi
pisarirlski program PLAMEN avtorja Andreja Vivoda. lzdelan je
iz negor plo!c in je prikaz o
momosti za uporabo teh plose
tudi pri izdelavi pohi!tva. Program je bil nagrajen na internero nateeaju Slovenijalesa.
Vse razstavljene izdelke so do·
polnjevale se tri sedeme garni·
ture. Na Ianskem sejmu predstavljena sedeZn.a garnitura KA·
TI in dve novl garnituri GAR·
DENA avtorice Tatjane Coloni
.in sestavljiv trosed PIK avtorja
Sreea Knapa. Skupna ocena za
sedeme garniture je skromna in
ni na ravD.i ostalih razstavljenih
izdelkov.
Poleg vseh nastetih novosti je
letos prijetno presenetila tudi
sama ureditev razstavnega prostora. Odprtost razstavnega prostora z nevsiijivo dekoracljo in
seveda dopolnitev vsega so bile
zogice iz poliuretanske pene. .togice so bile tudi zanimiv reklamni izdelek in mislim, da med
ob~kovalci najbolj
zelen ter
iskan reklamni izdelek leto5njega sejma. Ideja, vredna vseh pohval. Vsekakor pa je potrebno
pobvaliti tudi celotno ekipo delavcev, ki so sodelovali pri iz.
delavi izdelkov in postavitvl raz·
stavnega prostora.

LETOSNJA PRIZNANJA NA BEOGRAJSKEM SEJMU
Na letosnjei:n beograjskem sejmu so podeljevale priznanja
tri strokovne zirije. · Poleg priznanj beograjskega sejma Zlati
in Srebrni kljue je priznanja tudi letos podelila revija NAS
DOM (diplome za jugoslovansko pohistvo 86 in Zlato skrinjo
za najceloviteje prostorsko resen ambient) in strokovna zirija »Uc:lruZenje likovnih umetnika primenjenib umetnosti i dizajna Srbije« (diplome ULUPUS za design) . Najpomembnejsa priznanja so dobili naslednji proizvajalci:
- Zlati kljuc za sedefuo pohistvo SIMPO Vranje za stol
R-10. ·Ta stol je dobil tudi diploma ULUPUS za design.
- Zlati kljuc za sedefno in spalnicno pohistvo MEBLO
Nova Gorica za zlozljivo posteljo FILIP.
- Zlati kljuc za kuhinje in jedilnice MARLES Maribor za
kuhinjo ESTERA. Celotni program kuhinj in jedilnic MARLES pa tudi diploma za Jugoslovansko pobistvo 86.
- Zlati kljuc za pohistvo za odlaganje SIMPO Vranje za
program MEGI. Program MEGI je dobil tudi diploma ULUPUS za design.
- Zlati kljuc za pohistvo za opremo javnih objektov STOL
Kamnik za racunalnisko mizo BETA 2.
- Zlati kljuc za proizvode lesne industrije za ureditev
stanovanja SIPAD za mladinski program SASA.
- Zlato skrinjo revije NAS DOM pa je letos dobila SORA
Medvode za ambiente, opremljene s sistemskim pobistvom
PANTER.
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Veliko zanimanja tudi za kuhinjo BREST 3000
Preidimo 8e na drugo podrocje
Brestovega proizvodnega programa. Letos je namree sodelovala
na sejmu tudi delovna enota
Strojegradnja in uspe5no predstavila paleto strojev iz svojega
programa. Na svojem razstavnem prostoru so razstavljali stiskalnico za hladno Sirinsko lepljenje lesa, stroj za nanasanje
lepila na robove, laboratorijsko
polivalko laka in skupino erpalk
za pretos gostib medijev kot so
lak, lepila in podobno. Za razstavljene stroje so pozeli veliko
pobval.
In kaj naj napiSem za zakljui5ek? Mislim, da je dobro, ker
smo na sejmu pokazali toliko

lz drugih
lesarskih kolektivov
GLIN Nazarje slavi letos svojo 85-letnico. Med drugim so obletnico obelezili tudi s posodobitvijo proizvodnje. Sortiranje,
letvicenje in zlaganje desk najrazlicnejsih velikosti poteka zdaj
avtomatsko, 48 zaposlenih, k.i so
doslej delali na najtezjih delovnih mestih, pa bodo preusmerili
v druge programe. Posodobitev
je veljala 700 milijonov dinarjev, z njo pa bodo bistveno povecali storilnost in izkoristek
lesne mase. Tudi za prihodnje
leto predvidevajo vee nalozh.
Med drugim bodo povecali zmogljivosti za koncne izdelke iz
ivernih plosc in postavili tehnologijo za predelavo masivnega
lesa iglavcev.
LIKO uspesno razvija proiz·
vodnjo lesno obdelovalnih strojev in naprav. Zaceli so tudi s
proizvodnjo raeunalniSko vadenih strojev, ki so prvi korak k
popolnoma avtomatizirani proizvodnji. Se letos bodo izdelali
do stopnje racunalniske vodenosti razvit stroj za doliinsko lepljenje lesa. V sodelovap.ju z
Iskra Delta razvijajo tudi proizvodnjo programske in hardverske opreme za lesno obdelovalne stroje.
·
V NOVOLESOVI tovarni drobnega pobiStva poteka rekonstrukclja lakirnice po nacrtih;
gre za gradbena de1a, montazo
susilnikov, toplot>no postajo za
potrehe tebnologije in ogrevanje
prostorov, elektro naprave, dovodnike zraka in odvodne cevovode zraka. S tern ho v novemhru polovica nove lakirnice (dva
kanala) pripravljena za poskusno ohratovanje.

Letosnja nagrada- program KVADRA'f (avtorica Mateja Cukala)
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novosti. Vsi namree vemo, kak·
sen proizvodni program imamo
trenutno na nekaterlb pod·
roejih in kakSna je prodaja leteb. Toda zastavlja se vprasanje,
ali naj ozlroma ali sploh lahko
stojf za razstavljenimi izdelki
tudi proizvodnja. Odgovor je
vsekakor, da mora, vsaj za nekaterimi. V pomoe pri teb odloCitvah nam bodo rezultati ankete, ki s.tp.o jo opravili na sejmu. Mislim, da od Beograda do
proizvodnje ne bi smelo plsati
»je preteklo leto in vee«. Vsako
kasnite\' v proizvodnji dobrega
izdelka trg kaznuje in to se vsekakor potem odrazi tudi na poslovem rezultatu.
F. Otoniear

V ALPLESU razmisljajo o
skrajsanju delovnega tedna.. Med
tednom naj bi nadomestili cas,
ki ga zdaj opravijo ob sobotah.
Vsota mesecnih delovnih ur bi
bila enaka sedanji, le razporeditev bi hila drugacna (pet dni v
tednu hi delali 25 minut dlje).
Vzroki za nacrtovane spremembe so p redvsem: slaho izkoriscene sobote, holjsa izraba prostega casa, prihranek pri prevozih in Ogrevooj U, vee moznosti za vzdrzevalna dela.

ELAN poskusa kar najhitreje
zamenjati k.lasicne stroje za obdelavo lesa z numerieno krmi·
ljenimi stroji. Montirali so ze
prvi stroj s CNC krmilnim si·
stemom, ki je pokazal ugodne
rezultate, bodisi, kar zadeva
kvaliteto hodisi kolicinsko. Nahavna vrednost stroja je hila
okrog 160 milijonov dinarjev, nalozba pa se bo po izracunih izplacala v treh letih in pol. Nahavili so tudi ze stroj za obde·
·lava (rezkanje) elementov s
CNC krmiljenjem.
JELOVICA ima ze dvajset svojib poslovalnic po vsej drlavi.
Lani je odprla poslovalnice v
Peci, Decanih in Zajeearu, letos
pa se v Pristini, Banja Luki in
.C apljini. Poslovalnica v PriStini
ima nekaj vee kot 400 kvadratnih metrov povrsine in 500 kvadratnih m etrov manipulativnega _prostora. Banjaluska poslovalnica ima okrog 1500 kvadratnih metrov pokritih povrsin in
veliko prodajno zaledje, capljinska pa okrog 600 kvadratnih
metrov in pokriva obmocje
Hercegovine. v nacrtih imaJO
tudi novi poslovalnici v Skopju
in na Reki.
LESNININA proizvodna temeljna organizacija EMMI Slovenska Bistrica je letos proslavila 40-letnico svojega delovanja.
Njen proizvodni program je
usmerjen predvsem v predelavo
lesa ter proizvodnjo vseh vrst
aluminijskih izdelkov in predelavo aluminijskih profilov. Letos
so z veliko nalozbo posodobili
tehnolosko opremo za predelavo
aluminijskih profilov. Nalozha je
veljala 383.220.000 dinarjev; od
tega znasa posojilo ameriske
banke IFC 1.940.500 mark, ostalo
pa so domaca bancna posojila,
sredstva sovlagateljev in lastna
sredstva.
V LIP Bled so priceli z rekonstrukcijo zagalnice v Bohinju. Novi del zagalnice je zeleznohetonske izvedbe. Gradhena
dela so koneana; socasno so ze
montirali avtomatske skladalne
naprave in izdelali transportne
naprave za transport desk od
polnojarmenikov do skladisca.
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Ova meseca v zanimivi dezeli
SLOVENIJALESOVI PROJEKTI
NA KITAJSK.EM
Verjetno ni Brestovega delavca, ki ne bi vedel, da je Slovenijales izdelal projekte za postavitev dveh lesnih tovam v
Ljudski republiki Kitajski in za
obe tovarni dobavil tudi opremo, razen tiste, ki jo izdelujejo
Kitajci sami.
Ena izmed tovarn je v Pekingu v predelu SidZav. To je v bistvo manj sa tovamica, ki j e namescena v starih prenovljenih
prostorih. lzdelovala naj bi
spalnice iz Novolesovega programa in spa:lnice kot jih izdeluje
Tovarna pohistva BreZice.
Zagon te tovarne sta vodila tehnologa iz Novolesa in Alplesa.
V pomoc za obe tovarni pa so
bill se mehanik, elektrikar, tehnolog iz Slovenijalesa in tehnolog za povrsinsko obdelavo iz
tovarne htok Miren.

trov na uro. Speljana je skoraj
v ravni crti prek sirokih rodovitnih polj, s katerih so v easu
na5ega bivanja na Kitajskem
kmetovalci pobirali koruzo, sojo,
zeli riZ in na izpraznjena mesta
sejali psenico.
Naju (z menoj je bil Franc Zevnik iz TOZD Pohistvo) je v Miyun pripeljal tovarniski avto.
Spremljala pa sta naju direktor
tovame in prevajalec, · ki sta
oba bila lani na Brestu. Kasneje
sva se srecala z vsemi Kitajci,
ki so bill v TOZD POHISTVO
na praksi. Vsi so zasedali pribli.Zno taka mesta kot je bilo
ze takrat doloeeno.
Tovarna v Miyunu pravzaprav
ni brez tradicije. .Ze sedaj iz
oplemenitenih J2losc izdelujejo
pisarniSko pohistvo. V sestavu
tega pohistva so tapecirani stoli, pisalne mize in vee raznovrstnih pisarniskih omar. Dele pohistva, katere je treba lakirati,

Na obisku pri kitajskem sodelavcu
30. oktobra je bila ta tovama

z otvoritveno slovesnostjo uradno odprta. Predvsem zaradi pomanjkanja materiala (furnirja,
laka) je vodstvo delo v tovarni
takoj po otvoritvi ustavilo, dokler ne resijo teh teZav
Do druge tovarne, ki je v kraju Miyun, je pribliino 80 kilometrov. Tja vodi siroka seststezna cesta, ob kateri je po vsej
dolZini na obeh straneh zasajen
topolov drevored. Cesta je namenjena tudi kolesarjem in vozovom z vprezno zivino. Zato
je hitrost voznje z avtomobilom
omejena na najvec 60 kilome-

Remont v IVERKI v glavnem po

lakirajo v sestavljenem stanju s
copicem. Lak se potem naravno
susi pribliZno 48 ur.
Izdelali so tudi opremo za sobe hotela; v katerem smo' stanovali. To pohistvo je izdelano
v m.ahagonijski barvi in visokem sijaju, po vsej verjetnosti
poliester, ker imajo v starem
obratu tudi enostavne polirne
stroje za ploskve in robove.
Za novo strojno opremo so izdelali popolnoma novo stavbo.
Tako imajo sedaj stari in novi
obrat. Novi obrat je precej vecji
kot v Pekingu. V njem naj bi
izdelovali Brestov program MA-

na~rtih

JA 0 in sicer 8000 garnitur letno. Izraieno v porabi ivemih
plosc, je to letna poraba pribliZno 5000 kubicnill metrov
ivernih plosc. Pohistvo naj bi
bilo furnirano z njihovim furnirjem, ki je se najbolj podoben
nasemu jesenu in povr5insko obdelano v poliester visokem sijaju.
Zagon tovame je v glavnem
potekal kot v vsaki drugi tovarni. Za nadzor in v pomoc nasemu delu sta bila dolocena dva
kitajska strokovnjaka, ki sta nase zahteve po izdelavi raznih delovnih pripomockov, odpravi pomanjkljivosti na napravah in
transportu ter organizaciji dela
resevala prek svojega delavca
oziroma sluib.
Lahko se povem, da je bilo to
re5evanje poeasno, tako da smo
svoje zahteve morali veekrat ponavljati. Skoraj vsak dan je bil
prisoten tudi po en prevajalec.
Razen vodij oddelkov in nekaj
njihovih pomocnikov so ostala
delovna mesta zasedali zvecine
delavci, ki jim je bila. to prva
zaposlitev.
Pri zagonu po .posameznih
strojih so bill Kitajc1 dokaj natancni. Zahtevali so, da vsak
stroj opravlja vse operacije dela
kot je to predvideval projekt oziroma tehnicni podatki o stroju.
Delali smo vsak dan, razen nedelje, od 7.30 do uradno 16. ure,
obicajno pa smo koncali delo
kako uro pozneje. Ce je bil med
tednom prost dan, na primer na
drzavni praznik 1. oktobra,
smo to nadomestill v nedeljo. Tak delovni urnik je bil
v novem obratu. Obieajno pa
Kitajci delajo tudi vse nedelje,
enkrat mesecno pa so skupaj
stiri dni prosti.
V povrsinski obdelavi se je
izkazalo, da njihov poliester ni
primeren za strojno (polivalka
laka) nanasanj e. Drugega laka
oziroma poliestra niso imeli ne
na zalogi ne narocenega. Sele
cetrti dan pred odhodom smo
dobili manjse kolicine jugoslovanskega ppliestra in laka. Zato
smo se dogovorill, da povrsinsko obdelamo le eno garnituro
programa in na posebnih ploscah poizkusno poliramo njihov
rocno nanesen poliester in nas
strojno nanesen. Povrsinsko obdelano garnituro programa smo
potem v prisotnosti Kitajcev tudi sami zmontirali.
Zunanjost tovame je bila ves
CaS nase prisotnosti V izgradnji.
Podirali so stare stavbe, kopali
jarke za razlicne instalacije in
temelje ter gradili nove stavbe.
V casu, ko smo odhajali, so urejali in utrjevali prostor okoli tovame, gradili neko stavbo za
pomozne prostore in nov tovarniski vhod z vratarnicami. Tern
gradbenikom je bil glavni gradbeni element zidna opeka (navaden zidak). Opeko so imeli lepo in tudi zidali so lepo, tako
da fasad ne ometavajo.
Vsako prosto nedeljo je tovarna k nama (ali nam, kadar nas
je bilo vee) v hotel poslala ~o
ferja z avtom, ki nas je odpeljal v Pehing na ogled zgodovinskih mamenitosti. Povabill so
nas tudi na domove. Tako sta
nas povabila v svoje hise na vecerjo najprej direktor tovame
Gao Zengi in kasneje se vodja
strojnega oddelka za ploskve
S~ Huixiang.
Znacilno za vse privatne hBe
je, da so ograjene z zidom tako
visoko, da mimoidoci ne vidijo
cez. Praviloma je zid zidan iz
ze omenjene opeke in proti vrhu okrasen z drugacnim nacinom zlaganja opeke. V ograjenem prostoru so nato vrt, dvorisce in stavbe.
Gao Zendi ima v tern prostoru
tri stavbe. Najvecja, v katero
nas je povabil, meri pribliZno
9 X 4 metre, ostali dve, od katerih je ena verjetno kuhinja,
pa so precej manjse. V .skupnem gospodinjstvu so trije, on,
njegova :lena in pribli.Zno sedem
let star sin.
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Na.Sa dva »Kitajca<< ob kitajskih znamenitostih
Pri Shi Huixiangu je podoben
nacin gradnje, druZina pa je veliko vecja, s starsi, starimi starsi, brati in sestrami steje 8 ali
9 clanov. Zato so tu imeli tudi
vee in bolje urejenih prostorov.
Na obeh vecerjah je bilo t udi
nekaj njihovih sodelavcev iz tovame. Bill smo prijazno in dobro postrezeni. Vzdusje na ve·cerjah je bilo prijetno in za-

bavno. Motila me je samo mise!, da je gostitelj zanjo najbrl
odstel eno mesecno placo.
Zadnji dan dela, ko smo se
poslavljali, so nama Kitajci, ki
so bill lani na Brestu, narocali
pozdrave. Nasteli so nekaj imen
in ugotovili, da je to premalo;
zato so narocili pozdraviti vse
delavce iz TOZD POHISTVO
CERKN'rCA.
I. Lovse

Dooolnjenzakon ovarstvu uri delu.
Sprcjctc spremembe in dopolnitve zakona o varstvu pri
delu prinaSajo vrsto novosti, s
katerimi naj hi odpravill nekatere nedoreeenosti v dosedanji
zakonodaji. Dosedanjf zakon je
veljal od leta 1974 z malenkostno dopolnitvijo v letu 1980.
V tem casu smo bill price
znatnim spremembam na podrocju zakonodaje, pa tudi velikemu tehnolo~kem napredku.
Povzetek
sprememb:

najbolj

7. Glede na uporabljanje vedno novih nevarnih snovi v posameznih delovnih organizacijah,
ko se mnogokrat niti ne ve, za
kaksne substance sploh gre, se
zahteva uvedba evidence o nevarnih snoveh, ki jih organizacija uporablja. S tern se omogoci ukrepanje ob negativnih posledicah na delavce, pa tudi na
clovesko okolje.

doloaanju potrebnih
zdravstvenih in psihofizicnih pogojev delavcev za opravljanje
nevarnih in zdravju skodljivih
del je potrebno upostevati mnenje in stalisca medicine dela.
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1. Za dokazilo o izpolnjevanju
predpisanih varstvenih ukrepov
in o normativih je potrebno
priloZiti k tehnicni dokumentaciji za objekte oziroma delovne
procese tudi elaborat o varstvu
pri delu. Organizacija, ki je projektirala delovne priprave in
naprave, pa mora kot potrdilo
priloZiti spricevalo o varnosti.

3. Pri

Al

po

bistvenih

2. ·D a bi poenotili roke obcasnih pregledov in preiskav
delovnih razmer, je uveden enoten rok in sicer do treh let za
dela, kjer ie vecja nevarnost delovnih po~kodb in zdravstvenih
okvar.
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8. Povecanje sankcij je nedvomno odraz rastoee inflacije.
Uvedena je enotna mandatna kazen za delavce in nadrejene vodje v viSini 2500 din.
9. Podrocje inspekcije zakon
zaostru.ie predvsem v varovanje
tajnosti podatkov, ki jih inspektor izve pri delu, pa tudi pritozb delavcev. In~pektor ne sme
imensko izdati, da je vzrok obiska pritozba delavcev.

10. Zakon o varstvu pri delu
· 4. Za zagotavljanje vkljucevanja preventivnega varstva v vse je izlocil obcasnost zdravstvenih
procese izvajanja nevarnih del pregledov delavcev glede na to,
je potrebno vsa taka dela ~e da to podrocje uvaja zakon o
pred pricetkom izvajanja prija- zdravstvu. Na njegovi osnovi bo
viti inspekciji dela in sicer naj- stanje na tern podrocju nadzimanj 30 dni poprej ter navesti rala sanitarna inspekcija.
program ukrepov in ~olocitev
V bistvu so novosti zakona o
odgovomih oseb ter njiho: ·e pra- varstvu pri delu zastavljene tavice in odgovornosti.
ko, da naj bi varstvo p ri delu
5. Podrocje sluibe za varstvo postalo bistveni del delovne in
socialne politike vsake delovne
pri delu in oseb, ki delajo v
tej sluibi, mora delovna orga- organizacij e.
nizacija resiti v samoupravnem
Dopolnitve opredeljujej o v
splosnem aktu, s tern da uposkladu z ustavno pravico do
steva tezavnost in zahtevnost de- - varnega dela in v skladu z dolovnega procesa, stopnjo nevar- locbami zakona o zdruzenem ·
nosti poskodb, vel:i.kost delovne
delu varstvo pri delu kot praorganizacije ter krajevno poraz- vico in dolZnost vsak:ega delavdeljenost temeljnih organizacij. ca posebej ·i n vseh delavcev sku0 neustrezni organiziranosti od- paj.
loca inSpekcija dela.
Delavec je torej nosilec praKajenje na delovnem mestu
in dolZnosti ne glede na to,
kot posebni vidik zdravstvenega vic
gre za njegovo vamost pri
varstva v zakonu ni ukinjeno, ali
delu ali varnost njegovih sodepac pa mora delovna organi- lavcev.
·
zacija sama opredeliti prostore,
v katerih kajenje ni dovoljeno.
v. Jeric
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Oskrba s premogom ·je stekla

NASI LJUDJE
Dvoje b istvenih r azlogov je
bilo, da smo se tokrat odlocili, uvrstiti v to na~o stalno
rubriko Cirila KOMACA, vodjo
Brest ove uvozne sluzbe. Ob letos·
njem obcinskem p razniku je dobil ugledno drlavno odlikovanje
za svoje dniZbeno politicno delovanje, letos pa je bil tudi med
na~imi jubilanti »tridesetletniki«; vee kot polovico svoje delovne dobe si je pridobil na
Brestu in tako spremljal njegovo poslovno pot skoraj dve
desetletji.
Sicer pa najprej telegrafsko
nekaj osnovnih zivljenjskih podatkov. Rodil se je 1934. leta
v vasi Soca blizu Bovca. Osnovna sola in niZja gimnazija Bovee, srednjetehni6na lesna
sola - Ljubljana. 1956. leta se
je kot lesni tehnik zaposlil na
Javorju, naslednje Jeto je postal
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Da se ugotovi, kaksna je onesnazenost okolja, tudi delovnega, so potrebena razna merjenja _na mestu, kjer delavec dePojem preobcutljivosti - aler1
la z njimi. Najbolje se to ugogije- reakcijo na razlicne snovi
tovi, ce ima delavec merilno
, so razlicni strokovnjaki pred
casom razlicno tolmacili, po- napravo pri sebi, ali vsaj v svoji najbliZji okolici; sicer so mersebno se to, kako se celotni sijenja nepravilna.
stem telesa odziva. Da do alerV lesni industriji imamo pogicne reakcije sploh pride, mora
delovati nek drazljaj, ki je lah- leg drugih skodljivosti tudi
vpliv lakov in lesnega prahu
1 ko psihicen, do najrazlicnejsih
fizikalnih oziroma kemicnih od- na telo. Kot je bilo ze omenjeno, pa razlicni ljudje na te snozivov.
vi razlicno reagirajo.
Taka se odzivajo vsa visje
Ni se dolgo tega, ko so misliI
razvita ziva bitja. Nekatere vrste to lastnost pridobijo med li, da je lesni prah ne~kq~ljiv.
Pa temu ni tako. Res Je s1cer,
zivljenjem in se na enak drailjaj
da prah nasih dreves povzroca
razlicno odzivajo, drugi pa imamanj preobcutljivosti kot pr~
jo preobcutljivost ze prirojeno.
Govorimo pa tudi o druiinski eksoticnih dreves, ki rasteJo
zvecine v tropskih predelih.'
'preobcutlj.ivosti na nekatere subZato si moramo prizadevati,
stance.
da je teh snovi cim manj. To
:le omenjene snovi je treba
po najrazlicnejsih poteh vnesti · pa dosezemo na vee nacinov.
Tako,dajihmalouporabljall'l:o; da
v telo, telo pa se nanje odziva
je delovni proces cim bolJ avrazlicno hitro. Od' takojsnjega
tomatiziran, ali da je cim manj
odziva, ki je lahko blago do
zelo burnega, kar imenujemo ljudi izpostavljenih delu s t emi
snovmi, da delovni proces he~
anafilakticno (lahko pride celo
do smrtnih primerov; na pri- metiziramo tudi z dobra ventilacijo, posebno lokalno ter z
mer pri dajanju injekcij pe·
osebno zascito - maske, rokanicilina, piki zuzelk - OS, cebel)
vice, obleka.
do reakcij, ki nastopijo kasnePosebno nevarni so drobni
je, nekaj ur do nekaj dni.
Vecinoma pride do alergicnih
delci prahu, k:i . p~odr~jo v po::e
kore, ali pa t1st1, ki prodreJo
reakcij ob ponovnem vnosu dogloboko v dihalni aparat.
locenih snovi. To so vzdraZila
Da pa dihalni aparat cim ~o:
(antigeni - kot jim pravimo
lje deluje, ga ne ~memo .kv~nt1
strokovno), ki v organizmih posami. To se dogaJa s kaJenJem,
vzrocajo tvorbo protiteles. Poko nikotin in . ostale snovi, ki
sledica reakcije med tenia dveso v tobaku, kvarijo migetalke,
ma je izlocanje posebnih snokaterih funkcija je, da prasne
vi.
deice, ki zaidejo v spodnje dele
Te reakcije se odigravajo na
dihalnih poti, vraca proti grlu
razlicnih organih. (Na kozi se
oziroma zrelu, od koder jih
kazejo kot ekcem ali druge
lahko s kasljem >>odstranimo«.
oblike vnetja koze, na dihalni
Na mestu unicenih celic z misluznici tezko dihanje astma na nosni sluznici - aler- getalkami nastanejo posebne celice, ki so polne sluzi, ki masi
gicni ~iihod).
dihalne cevke, ce pa je sluzKer prihajamo pri vsakdanjih
nica obcutljiva, se dihalne poti
1 opravilih v stik s temi »izzivalse dodatno zozijo in dusenje je
ci«, je vaino, kaksna kolicina
tu.
le-teh je v prostoru, kjer deCe je nekdo dalj casa izpo. lama. Razlicni ljudje imajo razstavljen razlicnim .skodljivostim
licno odzivnost na te »izzival- na delovnem mestu in le-te poce«.
vzrocajo znatne okvare orgaDa je teh snovi v delovnem nizma ali .njegovih delov, priveokolju cim manj, morajo skr·
de to do poklicnih obolenj, kar
beti razlicne slu:lbe (varnostni ugotovf posebna komisija.
in:lenirji, medicinci, tehnologi
Zato so za vse delavce, ki dein drugi).
lajo na zdravju skodljivih delovnih mestih, predpisani obZato so strokovnjaki izracunali oziroma dolocili, katera ko- casni pregledi, ki so lahko razlicno pogosti (na eno, eno in
1 liCina razlicnih substanc, ki izpol do dve leti). Pri teh prezi'vajo alergicno reakcijo - ki
gledih naj bi se ugotovilo ze
so izpostavljeni tern skodljivostim - ni se zdravju skodljiva.
najmanjse znake obolenj oziroTako so dolocili standarde, ki
ma v kaksnem zdravstvenem
nam povedo, kaksna koncentrastanju so delavci na teh delovcija teh snovi je se lahko prinih mestih. Poleg tega se pa
pri teh pregledih tudi ugotav•
sotna v delovnem okolju, da delavcu, ki dela z njo ves delovni lja, kaksno je stanje delovnega
okolja, in ce je to pomanjkljivo,
cas, pa celo ves delovni stai in
se . predlaga sanacija (ureditev).
pri tern ne povzroci zaznavnih
bolezenskih znakov. Ta stan- Delavca, pri katerem so ugotovdard se imenuje maksimalno doljeni zacetni znaki okvar, pa je
locena koncentracija (MDK), ki
treba premestiti na drugo
pa je v razlicnih drlavah razdelovno mesto.
dr. A. Smale
licna.
ALERGIJAPREOBCUTLJIVOST

I.

vodja proizvodnje v stolarni na
Bacu, zatem (1960) pa je bil
obratovodja obrata proizvodnje
ploskovnega pohiStva v Lesonitu. 1964. leta se je vpisal na
viSjo ekonomsko komercialno
solo v Mariboru in bil zatem
vodja nabave v bistriSkem Topolu.
1969. leta ga je pot zanesla
v Brest; sem ga je privabil njegov dolgoletni sodelavec, vodja
Brestove nabave, tov. Kerin,
svojo besedo pri tern pa je
imela tudi zena, Notranjka. No,
in danes je ze pravi Notranjec;
tukaj si je Z~Vadil hiso, prizadeV'!lo pa se Je vkljucil tudi v
obcinsko druzbeno politicno in
samoupravno zivljenje.
Na Brestu se vseskozi ukvarja s komercialnim ·delom. To
mu kar ugaja, bolj kakor prejsnja leta v proizvodnji; to delo

je bolj dinami~no in komunikativno in nenehn.o te sili, da sproti spremljas vedno nove in nove predpise, pa tudi sirsa gospodarska in druzbena dogajanja.
Pri tern ga najbolj jezi nenehno spreminjam.Je zunanje trgovinske zakonodaje. Zal se vedno nismo nasli modela, ki bi
veljal eno celo leto. Tako se
predpisi spremenijo kar cez noc,
kar onemogoca peljati trdnejso
poslovno politiko.
J ezi ga tudi, ker kljub temu
da smo aktivni izvozniki, ne moremo sproti izpolnjevati svojih
ohveznooti. do tuj:ine, saj ne moremo normalno razpolagati s
prilivi; to prav gotovo ne prispeva
k ugledu delovne organizaci]e.
Vcasih pride tudi do kratkih
stikov zaradi oskrbe proizvodnje v temeljnih organi:~;acijah.
Vzroki temu so vcasih subjektivni (na obeh straneh), vcasih
pa objektivni (spremembe v zakonodaji, tezave z likvidnostjo in
podobno).
Odnosi v kolektivu so bili nekdaj na sploh dosti bolj topli,
cloveski, tudi dru:labni. Danes
se je nacin zivljenja precej spremenil; dosti prevec je potrosniStva in i:ndividualizma; vsakdo se
nekako zapira za svoje plotove,
za svoje stene, za svoje interese.
In zakaj se je tako aktivno
vkljucil v druzbeno-politicno dejavnost? Pravi, da je to del njegovega zivljenja ze od pionir·
skih let in da kot komunist
(clan zveze komunistov je od
1957. leta) ne sme in ne more
ostati neprizadet ob dogajanjih
v sl.rsi dru:lbeni skupnosti.
. Kot delegat se najraje bavi z
gospodarskimi vprasanji, ker jih
pac najbolje po~na in tam lahko ·
tudi najvec prispeva.
Taksen nekako je Ciril Ko- .
mac. Skromen in prizadeven,
v glavnem resen, ceprav se ob
dobri sali tudi sprosceno nasmeji. P:redvsem pa ga velja ceniti, ker je vse svoje sposobnosti in znanje posvetil Brestu in
druibeni skupnosti.
B. Levee

I

I

November v gozdu

Prvi letosnji · hladni dnevi so
skoraj vse opozorili, da oskrba
s premogom ni taksna, kot bi
morala biti, ali vsaL taksna kot
je bila prejsnja leta.
Vzroki za slabo dobavo so bili
v slabi proizvodnji premogovnika iz Titovega. Velenja (Zila
nekvalitetnega premoga). Velenj-

V resevanju oskrbe s premogom se je vkljucilo tudi vodstvo Bresta. Sele po posredovanju glavnega direktorja Bresta
v trgovski organizaciji Kurivoprodaja so nam dostavili vecjo
kolicino premoga.
V zacetku novembra je premogovnik iz Titovega Velenja izpol-

ski premogovnik je imel se republiske obveznosti do avtonomne
pokrajine Vojvodine zaradi njihovih dobav zita, olja in sladkorja.
Trgovska organizacija Kurivoprodaja iz Ljubljane je imela na
zalogi le visoko kaloricen premag iz uvoza, ki pa nam zaradi
visokih cen ni bil dostopen.

nil t u di republiSko obveznost do
Vojvodine. Sedaj, ko je vee premega namenjenega za siroko potrosnjo, imamo vecje moznosti,
dobiti se preostale potrebne kolicine premoga. Zavedati pa se
moramo, da preskrba s premogom ne pesti samo nas na Erestu, temvec vso Slovenijo.
B. Jeric

»Ozimnica« za

na~o

IVERKO

---'

-

......._

-

-

--- -

~--

..-.-..--. -

----

BRESTOV OBZORNIK

6

NOVEMBER- meset boja proti alkoholizmu
J . RUGELJ: ZMAGOVITA POT RECENZIJE KNJIGE)

1. ZVEZEK: GRADITELJI (IZ

Odpravill so se iskat cloveka v
sebi, zato se jim ni bilo potrebno
zbud.iti na obrobju Zivljenja
To velja za grad.itelje - ljud.i, ki so se re5ili problema alkoholizma in ki na najbolj lasten, doZivet nacin bralcu prikaiejo pot
iz alkoholne omame.
Knjiga Zmagovita pot ni namenjena le strokovnim delavcem, ki
se ukvarjajo z vpr~anji alkoholizma, z ljudmi v stiski; namenjena
je tud.i kot pomoc, kot resilna bilka, kot pokazatelj poti iz alkoholizma, pa naj jo dobi v roke :lena ali moz, mati ali oce, hci ali
sin. Ce vam bo pomagala najti pot - zmagovito pot - bo poslanstvo le-teh v celoti opravljeno.

To so ljudje, ki so s porhocjo
Iz vsebine 1. d ela: Graditelji
skupine
enakih poiskali pot
»Sprva sem razumel zdravlje- z dna vsebi
nepregledne visine in
nje kot nekaksno psiholosko te- razseinosti
svoje osebnostne rasti
rapijo, psiholoski teror nad pi- in ki so s premagovanjem
skrajjancem in ne kot solo za zdravo
nih dolgotrajnih naporov prilezli
Zivljenje. Kaksna razlika je me
na pot graditeljev, na zmagotema pojmovanjema? Kot belo
vito
pot. Ta pot pa se je pri nein crno!« Takole se je spraseval
katerih vlekla tudi do sedem let.
Borut, eden izmed graditeljev.
izplacalo se je.
In pred nami je knjiga Zma- A To
zatrjujejo v svojih izpovegovita pot, ki s svojo vsebino
dih, ki' so napisane globoko razrazkazuje bralcu vso carovnost miSljajoce,
iskreno, pa tudi vsespreminjanja pijanca, propadbinsko in izrazno zelo zahtevno.
lega cloveka z dna dru:lbe na
Kdo je sposoben napraviti tak
najvisjo raven medsebojnih odnosov v druzbi in sozitja s part- roman o svojem padcu in vzponu? Sarno ljudje, ki obiskujejo
nerjem ter s seboj.
To zdravljenje, ki sem ga ze zahteven program sole za zdravo
omenil, se je spremenilo v solo zivljenje in so prlpravljeni svoje
za zdravo zivljenje. Tezko je zivljenje s telesno in duf:tovno
dejavnostjo sprerneniti. Pa ne
komu povedati, kaj vse vsebuje
gre le za spreminjanje. Gre za
taka sola, kaj vse ti nudi,« je
bogatenje zivljenja, saj iz njihozapisal Borut.
vih izpovedi izvemo, da so po
0 soli za zdravo zivljenje pa
svoje "veseli«, da so hili alkonam v knjigi najzgovorneje povedo izpovedi graditeljev, ljudi, holiki, ker se sicer ne bi nikoli
pobrali iz unicujocega kroga priki so se v svoji stiski, v trenuttiska civilizacije.
ku svojega padca do dna, v trenutku nelocljivih in pretesnih
Prek programa te sole so se
spon gona alkoholizma zatekgraditelji vracali v cloveka vredli po pomoc k tolikokrat v svono Zivljenje. S pomocjo skupijih izpovedih omenjenemu dr.. ne, terapevta in zahtevnega proR.
grama so se zopet vracaloi v de-

(Nadaljevan]e lz prejsnje stevilke)
Kmalu zacne velika raca iskati
ugodnega mesta za gnezditev. Najbolj ji je vsec kak miren, suh kra]
blizu grmovja ali trstje ob vodi.
Gnezdi tudi dalec v gozdu na Javorniku ali pod Slivnico, vcasi si i:tVoli
celo kako drevo, posebno ako najde
na njem kako zapusceno gnezdo.
Na kup listja in trave znese 8 do
14 jajc, katera vali nekaj nad tri
tedne. lzlegle racice pelje starka
takoj prvi dan v vodo. Racice, ki
so se izvalile na drevesu, popadajo brez skode na tla in hite k vodi,
ali pa jih prenese starka eno za drugo v kljunu doli.
Dokler niso godne, se skrivajo v
trsju, kravini in drugih vodnih rast~
linah, kjer jih clovek slisl cebljati
med seboj, a videtl ni nobene. Ob
resnl nevarnosti da starka glasno
znamenje, potem zbezi, drobna
druzina pa se potakne sem ter.
tja med vodne bilke in ostane skrita tako dolgo, da mine nevarnost
in se jim starka zopet pridruzl.
Racice rasto hitro; v sestih ted·
nih morejo ze leteti in potem se
upajo sele na cisto vodo. Raca se
ne pok&Ze rada na veliki vodi, nego
plavajoc med locjem in vodniml
rastlinaml preiskuje blato na plit·
vinah. Zelo je pozresna, ker je po·
leg trave, semenja in mehkih vodnih rastlin tudi zuzke, crve, polze,
ribje ikre, muhe in majhne ribe.
Prl vsem svojem vedenju je zvita
in previdna, in ce jo preganjajo, zelo plasna. Sovraznikov lma dosti
med zverinami na zemlji in med
pticami v zraku. Najbolj prezijo nanjo llsica in dihur, jastreb in kragulj, posebno sokol, ki se dostikrat
prezivi samo od racjega mesa. Bra-

· lovno okolje, v delo, v graditev
partnerskega odnosa kot moz
ali kot zena, v pridobivanje zaupanja pri otrocih, v graditev
iskrenih, dobrih, prijateljskih
odnosov, v katerih so pripravljeni ne samo jernati, ampak tudi nesebicno dajati.
Graditelji so ljudje, ki znajo
ceniti svoj
napredek,
svoj
vzpon, svojo solo, saj so ziveli v
nemogocih, cloveka nevrednih
razmerah, ki so bile najveckrat
videti tako, kot je zapisal Janez:
»Dantejev pekel je Florida v primerjavi s tern, kar se je dogajalo pri nas doma.« In naprej
popolnosti vasega zivljenja, ali
in pricetku zdravljenja: »Ceprav
nisern imel pojma, za kaj gre,
kako je s temi stvarmi, kaj se
dogaja z mano, sem takoj pristal, da greva, saj sem sam pri
sebi ze dolgo cakal, da bi se karkoli zgodilo. Sarno da bi bilo konec takega svinjskega zivljenja!
Ceprav smrt.«
Pa vendar v svoji stiski niso
sli v smrt. Sli so v zdravljenje,
v solo za zdravo zivljenje. In
'tisti, ki so v tej soli uspeli, se
veselijo dneva kot graditelji, ki
piSejo: »Ljubil sem vsak dan
posebej, ljubil sern dan in noc.<<
»Danes so jutranja prebuj a- ·
nja prava manifestacjja dusevnega miru, ki sem ga toliko let
pogresal. Sploh nisem vee vedel, da je mogoce in kaksen je
ta du5evni mir. Zbudim se in
se najprej pocutim kot pav. Vazen. Nihce rrri nic ne more. In
sploh se prebujam prezgodaj.
Vcasim grem celo spat z mislijo: da bi ze bilo jutro!
Naenkrat sern komaj cakal, da
bo konec noci, da born lahko
vstal v soncno jutro, z obcutkom
zmagoslavja in veseljem v srcu, da zivim, da sem lahko dele-

gu, od koder se vraca spomladi. S
svojim velikim kljunom in krasnim
perjem se odlikuje pred drugimi racami. Zivi vedno v majhnih drulfbah. Plava in leta dobro, a se ne
potaplja rada. Tudi ni posebno plaha. Meso in perje je zelo cislano.
Liska je po zunanji postavi nekoliko podobna kokosi; .zato je tudi pod imenom kokoska znana. Teh
je tudi o svojem casu dovolj na
jezeru, ali zlezejo malokdaj tukaj,
ker presahne o sv. Petru, ko imajo
nijo se na razlicne na~ine, naJvecmlade, jezero ali pa ima se malo
krat se potapljajo. Jajca njena in
vode. Najraje se drzi v vodi. Plava
mladice dostikrat pokoncajo vodne
prav dobro in se izvrstno potaplja.
podgane. Tudi nepricakovano naraPred sovr&Znikom se potopi ali
scanje vode pokonca mnogo zaroda.
prhne v goscavo. Pod vodo se rafetudi je plaha, oprezna, tenkousna
da prime za povodna zelisca in moin bistrovidna, vendar jo prevari loll samo kljun iz vode tako dolgo,
vec, kateri ji je najbolj nevaren,
da mine nevarnost.
preganjajoc jo radi zelo okusnega
Proti jeseni jih na tisoce odleti
mesa.
na jug, v mehkih zimah ostane tudi
Ujete racice se v druzbi domapri nas in potegne bolj na nezacih rae hitro privadijo cloveka ter
mrle potoke. Meso ni posebno do·
se v kratkem easu popolqoma udobro, ker ima sTast po ribji masti,
macijo.
le od mladih lisk je bolj uzitno.
Kreklja (hrepeljica) gnezi tudi pri
Liska se dosti rada udomaci, toda
nas in je najmanjsa vseh rae. Gnez·
jeseni najraje pobegne.
do naredi iz trstja in travnatih bilk
Lov na te race daje lovcu radi
na tolmunih, obdanih z grmovjem.
vedne spremembe lovi najmnogoMladici se pok&Zejo sele takrat, ko
vrstnejsi l!Zitek. Razteza se v memorejo leteti. Krehlja ni tako bojeca
sece, ko skoraj ni nobene druge
kakor velika raca, zato ni treba pri
lovske zabave. A lovec, ki se hoce
lovi toliko previdnosti. Njeno meso
pecati z racjo lovjo, mora imeti
je lzvrstno.
dovolj casa. ce hoce priti do cilja,
Reglja prileti ze avgusta meseca
mora storiti mnogo potov, izmed
v malih drl!Zbah na jezero in gre
katerih je marsikai:era zastonj.
pozneje . proti jugu, ce pritiska
Zapeljiv je pogled za lovca na
mraz. V mili zimi pocaka tukaj
jezero, kjer vidi cele trume rae v
vracajoce race, radl tega jo je l&Ze
ne preveliki daljavi. Tezko jim si·
ujeti. Meso ima nekoliko okus po
cer pride na steljaj blizu, vendar
rlbji mastl.
cuti nepremagljiv pohlep in gre za
2:vizglja pride jeseni v velikih ja· . njimi, cetudi lete drugam, upajoc,
tab na jezero, katero zopet zapusti
da jih bo vendar prevaril. Tako mi·
spomladi; Ker se ne zna potapne ura za uro, in dostikrat je ves
Jjati, si izvoli raje plitvo in mirno
njegov trud zastonj.
vodo v prebivalisce, kjer najde doKo so mlade racice prezivele prvolj ziveza. Zelo je bojeca, zato
ve tedne svoje mladosti med trst·
je tezko priti do nje. fez dan se
jem, locjem in drugimi vodnimi
drzi na vodi in sele zvecer pripla·
rastlinami skrite, se· zacnejo pova k bregu. Z uspehom streljajo
skusati v letanju in takrat se poka·
nanjo, ko se spusca na zemljo,
zejo sem ter tja veckrat na vodi.
kajti takrat se tisce race ena dru·
To se zgodi v zacetku meseca juge. Njeno meso je zelo slastno,
nija.
tudi perje je mehkejse kakor pri
Lovec, opazujoc jih vsak dan s
druglh racah.
kraja, kjer ne moti racic v njiho·
:llicarica prileti kmalu po sv. Ja- vern pQcetju, mora takoj poskusiti
kobu k nam. Na jesen gre protl ju- svojo sreco, da ne zamudi pravega

zen lepote belega dne z jasno
glavo in mislijo.<<
Tako opisujejo graditelji prebujanje iz temnih globin alkoholizma in njegovih posledic.
Zdaj lahko z jasno mislijo in
ponosom zivijo svoje novo, kvalitetnejse zivljenje.
Odpravili smo se iskat cloveka
v sebi, zato se jim ni bilo potrebno zbuditi na obrobju zivljenja.
In tudi vam, ki boste brali
izpovedi graditeljev in ugotovili,

da se vam je razlil sanjski svet
popolnosti vasega zivljenja, ail
se ze utapljate v alkoholizmu
in posledicah le-tega, naj · veljajo Borutove zadnje besede, '
zadnji stavki njegove izpovedi.
>>Zavedaj se, da ni nikoli prepozno! Smisel cudovitega zivljenja bos z~nal sele potem, ko
bos sam v sebi resnicno obracunal z alkoholom, ko bos pretocil na hektolitre znoja na tekih in planinskih pohodih, ko
bos zp.al ceniti svojega partnerja, ga spostovati. Verjemi na
besedo izkusenim zdravljencemzmagovalcem: Ne preverjaj usode prvega kozarca in postani
clovek!<<
V. Bevc
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Novosti v knjiznici
DOUTINE, H.: Hit
P.isateljlica v .svojem obseznem delu p-ripovedruje o industrijli gramofonskih plosc, zaba,vni glasbi in pevcih. V romanu srecamo
celo vrsto najrazlicnejsih oseb, ob glavnem junaku pa spoznamo
prot!i:sl.ovnost ge:neracij in brezizhodnost cloveka v druibi na ;poti
k slavi, ki ga na koncu oropa vseh iluzij.
BEAUVOIR, S. de: Najlep!ia leta
Francoska pisateljica zanimivo prikazuje obdobje rned leti 1921 in
1944 in predstavlja Pariz. V delu srecamo vee slavnih oseb,
predvsem se seznaDiimo z Jeanom-Paulom Sa11trom, k:i je bil pisa·
teljicin Zivljenjski prijatelj.
LJUDSKA knjiga
Iz uveljavljene zbirke Presernove dru:lbe so trije novi naslovi:
Troy, U.: Vrata v nebesko kraljestvo, Lichtenwallner, J . J.: Krivda Line Besenbock, Cveti.c, N .: Cemerna.
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casa. Treba mu je najvecje previdnosti, posebno, ker trsica ovira
razgled; Mirno in pocasi se pripelje v colnu proti kraju, kjer je najvec rae. Ako se trsica zacne gibati, je znamenje, da se blizajo race.
Takrat je treba takoj pusko v roko,
da more v pravem trenutku ustreliti. To je zaradi tega potrebno, ker
je starka vedno pred mladimi, da
jih varuje nevarnosti. Kakor hitro
zapazi manjse sumljivo premikanje,
se potopi in odplava pod vodo,
mlade racice pa zaostanejo in se
poskrijejo v trstju. Meso prav
mladih rae, katerim se niso vzrast·
le peruti, ni posebno slastno in jih
ni vredno streljati.
Koncem meseca junlja se zacnejo race goliti in potem postanejo kmalu godne. V tern casu se ne
upajo vee ostajati ob kraju, ampak
se mudijo cez dan navado sredi jezera, kjer imajo razgled na vse
strani. !§ele proti veceru poletavajo na breg, kjer ostanejo vso
noc. Ob bregu, porascenem z locjem, jih je mogoce zalezovati z do·
brim psom, kateri je neogibno potreben na racji lovi. Obstreljena
raca je izgubljena za lovca, ce nima zanesljivega psa. A lovec, ugle·
davsi race, naj ostane se nekoliko
casa skrit, kajti nekatere se po·
greznejo v vodo in se pozneje pokazejo, druge pa lete, ako ne cutijo nic sumljivega, visoko v zraku
cez kraj nazaj, od koder je prise!
strel. Spreten lovec bode z dobro
pusko ustrelil se eno ali dve racl
v tern slucaju.
V tern casu obiskuje cela druzina
pod vodstvom starega racmana dostikrat z ovsom obsejane njive, kjer
narede lahko dokaj skode.
Ko okoli kresa doraste locje toliko, da gleda po pol metra iz
vode, zbere se druzba mladih lov·
cev, vzamejo orozje - to so 4 do
5 metrov dolgi drogovi - in odrinejo na vodo race lovit. Eden vodi
coin, od zacetka pocasi, pozneje hi·
treje proti mnozici rae. Drugi lovci pa stojec v colnu cakajo s pre·
klami v rokah ugodne prilike, da
udarijo po njih. Nekatere odlete,
druge se poskrijejo po trsici in
locju, kjer jih potolcejo.

V sili se race tudi potapljajo, a
zaradi pomanjkanja zraka ne ostanejo dolgo pod vodo. Lovci jih vi·
dijo v cisti vodi in se vozijo za
njimi. Kadar se pokazejo na vrhu,
udarijo po njih, da jih omamijo in
potem pobero. Taka lov ni prijetna
ob vetru, ker sumi bicje in lovec
ne ve, kje so se race skrile. Ob
mirnem vremenu se pa izdajo sa·
me, ker se locje giblje in sumi.
Kdor hoce imeti sreco, mora imeti
hltro in vajeno roko, kajti pri tej
lovi velja le izkusnja in naglica.
Seveda ne bo pravi lovec zame·
njal puske z drogom, nego bo po·
cakal, da pride tudi zanj ugodni
cas. To se zgodi okoli sv. Jakoba,
ko zacno mlade race letati. Ako nl
vetra, vzletijo race vsled suma, ki
ga napravlja coin po trsicl, ali se
plavaje umicejo. Ob vetru pa suml
tako mocno po locju, da se race
vzdignejo sele, ko je coin toliko
blizu, Cia jih strel doseze.
Kdor hoce. na jezeru dobro opra·
viti, naj gleda najprvo na to, da
ne bo streljal predalec. Malokdaj bo
pobral raco, ako tudi pade, in naj·
veckrat bo prepodil s strelom se
take, katere bi morebiti pocakale.
Raca je trda zival in treba jo je
do smrti pobiti, kajti ako pade le
kolickaj ziva na vodo, se potakne
ali odplava. Ce se nastreljeni raci
pusti potrebni mir, plava kmalu na
breg ali obsedi v vodi skrita med
trsico ali ob grmovju. Tu jo lovec
tezko vidi, ker je vsa v vodi, in le
kljun in glava gleda iz vode. Tudi
psu se umakne, ko jo hoce zagra·
biti, ker se v .trenutku potopi in
plava dalec pod vodo ter se pok&Ze
na kakem nepristopnem kraju.
vcasi pa gre po vee sto korakov od
brega v gozd, da se skrije, kjer je
pes lahko dobi.
Dobro zadeta raca izgubi dosti
perja in maje z glavo sem ter tja,
leti se malo casa naprej in pade
kmalu mrtva na tla ali na vodo.
Lovec je lahko zadovoljen, ako dobi
dve tretjini, kar jih pobije.
Za lovcem pobirajo kragulji ali
skobci, kateri so vedno za strel·
cern, kakor gavran za oracem.
(Se bo nadaljevalo)
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Komunalne ceste poleti in pozimi
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v nasi obcini imamo precej
taksnih cest, poti, ulic, javnih
trgov in zemljisc, ki ne sodijo
pod nobeno izmed opredeljenih
kategorij po zakonu o cestah. To
so tako imenovane komunalne
ali krajevne poti in ulice, ki jih
upravljajo Komunala, pa tudi
krajevne skupnosti. Ce sestejemo vse, pridemo do dokaj velike stevilke - 152 kilornetrov.
Urejenih ulic v vecjih krajih,
kot so Rakek, Cerknica, Loz,
Stari trg, je malo. Nekaj novejsih ima primeren ustroj in odvodnjavanje, medtem ko imajo
druge le povrsinske kanale in
so brez urejenih plocnikov in
bankin.
!o je razumljivo, saj so nastale iz nekdanjih dovoznih poti
za vprege ali pes hojo. v vecini
drugih rnanjsih krajev, vasi in
zaselkov so nastale »Ceste<< iz
poljskih poti, ki so bile namenjene vpregam. Z razvojem kmetijske mehanizacije in prometa
pa so se take poti sirile in razvile v danasnje ceste. Znacilno za
vse je, da nimajo utrjene makadamske podlage, ampak je vo-
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»Razstavni prostor« pred staro blagovnico

Srecanje jubilantov v sliki
...
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Na njenern domu v Kamni go. rici v Cerknici sem obiskal DANICO MLAKAR, ki je pred upokojitvijo delala v TOZD TAPETNISTVO.
Invalidsko se je upokojila leta
1982, stara komaj 36 let, zar'adi
hude bolezni, ki jo je priklenila
na invalidski vozicek. Z vztrajnostjo in trdno voljo je bolezen
toliko premagala, da lahko hodi
po svojem domu brez pripomoCkov.
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zisce taksno kot je teren, po katerem so speljane.
Poleti na teh poteh in ulicah
ni vecjih nevsecnosti. Zacenjajo
pa se s prvim snegom in trajajo
do konca zime. v nasih krajih
je zima navadno se daljsa in
hujsa kot drugje.
Tudi razmere pozimi niso povsod enake, saj je v dolinah
kopno ali pa dezuje, ko na obmocju tile in Bloske planote
sneZi.
Kaj pravzaprav povzroca komunalcem najvec preglavic v takih razmerah?
Ena od teh, morda poglavitna,
je sibka opremljenost voznega
in strojnega parka. Za tezke zimske razmere bi rnorali imeti
ustrezno komunalno opremo.
Tovornjalci s celnimi plugi so
primerni le za odprte in sir5e
ceste. Tudi kmecki traktorji obnemorejo pri malo vecjem snegu. Na ozki cesti ali ulici ali na
parkiriscih in javnih povrsinah
je najprimernejsi stroj celni nakladac za odstranjevanje snega.
Nekateri vzdrlevalci cest imajo
posebne stroje za zimsko slu.Zbo, pri nas pa je do teh zaradi
premalo denarja nemogoce priti.
Zimsko slu.Zbo ovirajo vsepovsod parkirana vo2lila. Nekateri
jih pustijo cez noc zunaj na
najrazlicnejsih mestih. V snezenju povzrocajo nepotrebne manevre plugom in zastoje .prometa.
Tudi . ci~cenje javnih povrsin,
zelenic, parkiriSc in podobnega

\

Letos so iz TOZD Pohistvo odsli v pokoj naslednji delavci:
Tavzelj Joze 9. januarja odsel
z delovnega mesta skladiscnik
materiala;
Svet Darinka 28. februarja odsla v pokoj z delovnih opravil
monta.Zna dela;
Ule Joze 28. februarja odsel
v pokoj z delovnih opravil odprema gotovih izdelkov;
Tursar Milena 28. februarja
odsla z delovnega opravila kontrola izdelkov;
Skarja Marija 24. februarja
odsla z delovnega opravila kontrola izdelkov;
Zalar Joze 18. marca odsel z
delovnega opravila koncna kontrola izdelkov;
Jakopin Karolina 31. marca
odsla z delovnega opravila trak
brusilk v II. strojni;
PrimoZi.c Iva 18. rnaja odsla z
delovnega opravila pakiranje izdelkov;
Ivanetic Ernesta 1. junija odsla z delovnega opravila lepljenje furnirja;
Svet Ana 7. junija od~la z delovnega opravila bdlaganje elementov v kanalu;
Nagode ·stefka 3. junija odsla
z delovnega opravila pakiranje
izdelkov;
Grbec Lojzka 24. junija odsla
z delovnega opravila izdelava
moznikov v I. strojni;
Sega Vida 26. junija odsla z
delovnega m esta leplj enje furnirja;
Korosec Joze 30. junija odsel
z delovnega opravila stiristranski skobeljni stroj v I. strojni;
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Glavni dlrektor Anton Kr~evec je seznanil jubllante s sedanjim
gospodarskim polozajem
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Izmenjava spom.inov in izkusenj

<raju.
>V od

Nasi upokojenci

er je

V letosnjih devetih rnesecih
so se iz nase temeljne organizacije upokojile naslednje delavke:
- Angelca Bukar se je v januarju invalidsko upokojila z
del iri nalog »kitanje« v delovni
enoti stolarna. Pred tern je od
leta 1964 opravljala razlicna dela v proizvodnji zabojarne in
stolarne.
- Z delovnega rnesta »embaliranje izdelkov« je v aprilu odsla v pokoj Terezija Turk iz
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Podgore, ki nam je bila sodelavka od leta 1970.
- V avgustu pa nas je zapustila se kuharica Jozefa Sterle,
iz KozariSc, ki nam je pripravljala tople obroke ze od leta
1970.
.
Vsem trem sodelavkam se kolektiv tagalnice zahvaljuje ·za
njihovo prizadevno delo in jim
zeli se veliko zdravih in zadovoljnih let.
Kolektiv tagalnice S~ari trg

Na ta uspeh je zelo ponosna
in vesela, saj sedaj lahko sama
gospodinji druzini, vcasih pa celo popazi na otroka sorodnikov.
Najvec casa prezivi doma, kjer
ji dela druZbo poleg dru.Zinskih
clanov tudi amaterska radijska
postaja, prek katere si je pridobila veliko prijateljev po Sloveniji, pa tudi drugod.
Na Brest ter svoje sodelavke
in sodelavce se rada spominja.
Vsako leto redno prihaja na smdikalne piknike, kjer se poveseli, izrnenja misli o slabostih in
uspehih v kolektivu.
0 dogajanjih na Brestu ji redno pripoveduje tudi njen moz,
rada pa prebere tudi Obzornik.
Aktivno deluje tudi v klubu upokojencev. Kadar ji zdravje dopusca, gre rada tudi na izlete,
pa tudi v zdravili§re, vendar so
te storitve drage in si jih bolj
redko privo~~i. reprav bi bilo za
njeno bolezen to dobrodo§lo.
Ob koncu razgovora je dodala, da je bila obiska vesela, da
bo, dokler ji bo zdravje dopusCalo, obiskovala sodelavce in da
zeli vsemu kolektivu veliko delovnih uspehov.
S. Drobnic
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velikokrat predstavlja vozniku
pravo uganko, saj so razlicne
oblike zelenic, otokov in ploCnikov pravi nesmisli nacrtovalcev, ki se ne zavedajo, da pod
belo odejo ni videti robnikov.
SneZni plugi ali stroji zadevajo
obnje na vseh izpostavljenih mestili in delajo s tern skodo sebi
-in prometnim povrsinam. Pogosto pus.t ijo kmetje ob nekaterih
poteh navozen les in potem negodujejo, ker pot ni odprta, saj
plug vendar ne more odriniti
snega cez kopice hlodov.
Nekateri obcani takoj po snezenju klicejo Kornunalo, ces, da
ne morejo z avtom iz garafe nekaj metrov do ceste; ali pa tudi
zaradi snega, ki ga je odrinil
plug na njihovo zem.ljiSce.
Taki se morajo zavedati, da
ni moe v nekaj urah spraviti v
red vso obcino s tako mehanizacijo kot je na voljo. Prednost
imajo vsekakDr tiste prometnice, po katerih vozijo avtobusi
obcane na delo in v solo, sele
nato druge.
Pred vsako zimsko sezono je
narejen nacrt zimske cestne
slu.Zbe,
katerem se nato
opravljajo zimska dela z veliko
truda in pofrtvovalnosti tistih, ki
ponoci delajo, ko drugi spijo.
Ze marsikdaj je prvi sneg presen'etil vzdrzevalce, ki na to niso
bili pripravljeni in so zato tudi
pozeli nemalo kritike. Upamo,
da se letos nam to ne bo zgodilo.
P. Tomsic

1

~

Bavdek TonCka 26. junija odsla z delovnega opravila lepljenje furnirja;
Debevec Jelka 29. junija odsla
z delovnega opravila lepljenje
fumirja;
Permek Francka 25. junija
odsla z delovnega opravila lepljenje furnirja;
Braniselj Joze 23. julija odsel
z delovnega opravila vodenje izmene pakirna;
Zalar Zofija 31. julija odsla z
delovnega opravila kontrola izdelkov;
Funda Marija 24. julija odsla
z delovnega opravila pakiranje
izdelkov;
KrZic Andrej 29. avgusta odsel z delovnega opravila nadrnizni rezkar v II. strojni;
Kranjc Miika 31. avgusta odsla
z delovnega opravila tracno brusenje v II. strojni;
Rasperger Matka 21. avgusta
odsla z delovnega opravila moznicenje I. strojna;
Kebe Marija 17. septembra odsla z delovnega opravila montafua dela;
Kranjc Anton 30. novernbra odsel z delovnega opravila vodenje modelne delavnice;
Straiisear Marija 9. oktobra
odsla iz delovnega opravila lepljenje furnirja.
Zahvaljujemo se jim za vse
napore in delovne prispevke in
jim zelimo se polno zdravih in
srecnih let.
Kolektiv TOZD Pohistvo
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Obtinska sindikalna prvenstva
(lz stevilke 110 -

26. novembra 1976)

STALISCA 0 MEDOBCINSKEM SODELOVANJU
lnteresi obcine Cerknica glede na njeno posebno lego in razvoj niso sa·
mo v eni regi}i aH samo pri nekaterih obcinah~ . Nedvomno je Ljublja~a taka
mocno gravitacijsko sredisce tudi za na~o ob~mo: da '!'or~m~ ~obrs~!:l ~e~
nasih inter.esov uresnicevati v sodelovanju z Ljubljana m njemml okohsk1m1
obcinami. Prav taka nedvomno skupni i.nteresi vezejo obcino Cerkn.ic~
s postojnsko in bistrisko obcino, saj gre z~ s.kupe!:l. prost~r s pos~bmm1
geografsko naravnimi in druzbeno ekonomsk1m1 znac1lnostm1, pa tud1 s pomembnimi gospodarskimi povezavami.
SPORAZUM 0 IZGRADNJI PP CENTRA
V okviru sestavljene organizacije zdruzenega dela SOZD ?lo~enijales .~o
se delovne organizacije ze dalj casa zadrz~v.ale okrog vprasanj o vl~ganJu_
v razsiritev poslovnih predvsem pa prodaJnlh prostorov. Pred nekaJ tedm
je bil izdelan osnutek' samoupravnega sporazuma, na podlagi katerega naj
bi delovne organizacije iz okvlra sestavljene organizaoije, po moznosti pa
tudi druge zainteresirane delovne organizacije, z~ruz~le. svoja sredstv~ 11~
delo za izgradnjo prodajno-poslovnega centra v Ljubljanl (PPC). Omenjem
PP center bo zgrajen kot moderna trgovska hisa za Gospodarskim razstaviscem v Ljubljani v tl'ikotniku med Titovo .in llinhartovo cesto.
AMERISKO TRZISCE IN Ml
Mislim, da so pogoji za prodajo v prihodnjem letu se ve~no optimistieni.
Kaj pa bomo dosegl'i, je v veliki meri odvisno od na;> sam_1h. od tega, kako
bomo konkureneoi v cenah, v kvaHteti 'in v odpremmh rok1h.
Odpirajo se tudi moznostl za ·izvoz fu!ni;.anega pl~skovneg~ypo~istv~_. s~
veda pa je le-ta pogojen s f.inisem po zeiJI kupcr:v m z !:"anJSirnl se~1Jarn1 .
Posebne tezave bo v prihodnjem letu povzrocala nasa konkuren?nost,
kajti planske cene surovin se povecujejo za. okrog 30 odstot~o':', pl~mr~n:to
pa tudi visje osebne dohodke; s tern postajamo nekonkurencm tud1 pn IZ·
delki.h, ki so se letos izkazovali dobicek.
.
TOKRAT JUDI 0 LASTNIH TEZAVAH. Ob seji uredniskega sveta Brestovega
obzornika
In se nekaj ugotovitev, ki bodo nedvomno osvezile delo uredniskega
odbora:
·
- vee poudarka bi bilo treba dati delu delegacij (tudi kriticno),
- potrebnih bi bilo vee drobnih zanimivosti in podatkov,
- vee bi morali pisati tudi o kulturnih vprasanjih,
- vee bi morali pisatl o medsebojnih odnosih med temeljnimi organiza- ·
cijami in s elovesko moralnega vidika naeenjati vprasanja_medsebojnih odnosov kot so na primer boln.iski stalez, del.ovna <liscipHna in
produktivnost, lazna solidarnost, nezdravo ustvarjanje na videz nasprotujocih si skupin, eeprav so cilj.i isti .in podobno,
- vee bi bilo potrebnih polemienih razeiscevanj doloeenih spornih vprasanj,
- lomiti bi moral! pretirano potrosnisko miselnost v nasi druzbi in opozarjati na druge vrednote,
- vee pozornosti bi morali posvecati ljudem, ki so v preteklosti mnogo
prispevali k nasemu razvoju,
- razsiritl bi bilo potrebno krog sodelavcev,
.
- jezik informacij bi moral biti se bolj razumljiv in prilagojen preprostim bralcem,
- pri oblikovanju sestavkov bi morali iskati nove, sveze novinarske oblike in prijeme.
ASFALT PROT! BABNEMU POUU
Po dolgotrajnem prlzadevanju izvrsnega sveta skupscine obcine Cerknica, delegatov v republiski skupnosti za ceste, vaseanov Babnega polja in
sosednje oboine Cabar je uspel dogovor o modernizaciji ceste PodgoraBabno polje v dolzini 8 kilometrov. Cesta bo dokoncno nared v prihodnjem
letu, s pripravljalnimi deli na tras.j pa so ze priceli. Sedaj pripravljamo vso
potrebno dokumentacijo za izvedbo del, prieela pa so se tudi ze dela na
obvozni gozdarski cesti.
NAsE MALO MESTO
Zaposlene gospodinje se resno pritozujejo nad taksno ureditv_ijo v nasem
malem mestu, ko po petnajsti uri najveckrat ne dobijo ne kruha ne mleka.
Zato so prisiljene kupovatl alpsko mleko in kekse. Tistim, ki so rojene pod
srecno zvezdo, pa prijateljske prodajalke pravocasno narocene prehrambene zadeve do prihoda ,iz sluzbe shranijo pod pult. Kaj je ob tern moe stor.iti?

Filn1i v decen1bru
1. 12. ob 18. uri - italijanski pustolovski film BANANA JOE.
4. 12. ob 19.30- francoska kniminalka PIZZA CONNECTION.
5. 12. ob 17. uri ~n 7. 12. ob 19.30- ameni.S-ki akoijski fiilm NI cASA
ZA SMRT.
5. 12. ob 19.30 in 8. 12. ob 18. uri - ameriska komedija SMEsNA
STRAN ZGODOVINE.
6. 12. ob 19.30 in 7~ 12. ob 16. uri - hongkonski karate film SAOLIN PROT! NINDZI.
.
11. 12. ob 19.30- ameriSki glasbeni film OBJEMI ME STRASTNO.
12. 12. ob 18. uri :in 14. 12. ob 19.30 - ameniska drama AMADEUS.
13. 12. ob 19.30 in 14. 12. ob 16. uri - francoska kriminalka
SMRTONOSNI LASER.
15. 12. ob 18. uri - ameriski zgodovinski film PRINC MAScEVALEC.
18. 12. ob 19.30 - ljubezenska komedija PREGRESNA ZVEZA.
19. 12. ob 17. uri in 21. 12. ob 19.30 - ameriski akcijski film
OSAMLJENI OBUPANEC
19. 12. ob 19.30 in 22. 12. ob 18. uri - ameriski pustolovski film
MOONRAKER-OPERACIJA VESQLJE.
20. 12. ob 19.30 in 21. 12. ob 16. uri - ameriSka komedija POLICIJSKA AKADEMIJA, I. del.
25. 12. ob 19.30 - ameriSka komedija PROTOKO;L.
26. 12. ob 17. uri in ob 19.30 - ameriska komedija POLICIJSKA
PATROLA.
27. 12. ob 19.30- brazilski eroticni film SANJE NEKE ZENSKE.
28. 12. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriski. pustolbvsk:i film ZELENI
PEKEL.

Tudi letos se bodo pomerile
ekipe s:indikalnih organizacij v
razlicnih sportnih panogah. Komisija za sport in rekreaaijo pri
obcinskem sindi.kalnem svetu je
za leto 1986 razpisala tekmovanje
v naslednjih sportnih panogah:
balinanje ....,. moski, nogomet moski, odbojka - mosk!i, zenske,
kosar:ka - moski, streljanje moski, zens.ke, sah - moski,
zenske, naiillizilli. tenis - mosk.i,
zenske, kegljanje - moslci., ienske; torej v osmih sportnih panogah za moske in stirih panogah za ienske ekipe.
Za posameznike pa v stirih
sportnih panogah in sicer: k~g
ljanje - moski, zenske, •strelja·
nje - moskii, zenske, sah - moski, ienske !in namizni tenis mos~, ienske..
V oktobru n novembru so se
koncala tekmovanja v stirih
sportnih panogah. Ugotavljamo,
da je v moskih panogah udelezba zadovoljiva, v ie.nskih panogah pa precej skromna.
V pnihodnje bodo morale s.indikalne orga:nlizaaije posvetiti
vecjo skrb rekreaciji in sportu
prcdvsem za ienske.

kegljev
180
174
157
155
143

1. Urbas -

Brest
2. Zaloznik - Brest
3. Turk - Brest
4. Modic- KPL
5. Bavec - KPL
Ekipno moski:

kegljev
834
825
809
788
783

Kovinoplastika
Kartonaia
Gradisce
Brest-Masiva
Novolit

Posamezno moski:
1.
2.
3.
4.
5.

kegljev
Brest Masiva 226
Punta~r Kartonaia
221
Urbas - Gradisee
215
Ris - Kovinoplastika
215
Teizic - Kovinoplastika 214
Levee -

sah moski -

ekipno:

1. GG SneZruik

St~i

trg

2. Brest SD Cer.knica
3. Istra Benz Staru trg

4. Kovinoplastika-Okovje
5. Brest-Gaber Stari trg

·t o eke
17,5
14
13,5
9,5
9,5

Posamezno moski:
to eke

Balinanje 1.
2.
3.
4.
5.

moski ekipno:

Brest - TOZD Pohistvo
Brest - TOZD Zagalnica
Kartona:la
Brest - TOZD TapetniStvo
Brest - TOZD Prodaja
itd .

Kegljanje zenske 1. Brest
2. Kovinoplastika
3. Kovind

ekipno:
kegljev
650
562

423

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de·
lovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.
Ureja urednlikl odbor: Sreco DROBNit:,
VIII FRJM, Franc GORNIK, Vlktor JERII!:,
Karman KANDARE, Peter KOVSCA, Bozo
'LEVEC, Danllo MLINAR, Stelka MIKSE-SEBAU, Anton
OBREZA, Janez OPEKA,
Mlran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC.
Foto: Joie SKRU
Odbor za obveicanje je druibenl organ
Franc
upravljanja.
Prodsednlk
odbora:
MLAKAR
Glasllo sodl mad prolzvodo lz 7. ~ko
prvega odstavka 36. lllona zakona o ob·
davcenju prolzvodov In storltov od prometa proizvodov (mnenje sokretarlata za
lnformlranje lzvrinega avota SR Slovenlja
lit. 421·1/72 z dno · 24. oktobra 1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska 2eleznlska tiskarna v Ljub·
ljanJ.

31

Streljanje moski -

Posamezno :Zenske:

1.
2.
3.
4.
5.

Ll

1. Trivuncevd.c B.GG Snefuik
14,5
2. Lazarevic- GG Sneinik 13,5
J. Okolds - Brest
13,5
4. Milenkovic - GG Snefuik 12,5
5. Stanic - Istra Benz
Stari trg
10,5

ekipno:
krogov
702
1. Brest I.
684
2. GG Cerknica
675
3. Kovinoplastika
647
4. Kovind
5. Kovinoplastika II.
646
Posamezno moski:

krogov
1. Maiule - Brest
185
2. Istenic- GG Cerknica 177
3. Zadnik - GG Cerknica 175
(89)
4. Modec _; Kovinoplast. 175
. (10 X 9)
5. Zalar -:- Brest
175
(9 X 9)

.tenske -

ekipno:

1. Brest I.

2. Kov.inoplastika
3. Brest II.
4. SO Cerknica

krogov
492
443
383

232

Posamezno zenske:
krogov
1. Krasevec - Brest
171
2. Ule - Brest
164
-3. Vrenko - Brest
157
4. Truden - Kovinoplast. 156
5. Srnel - Brest
149
Tekmovanja v ostalih discip1inah bodo v decembru. V sem klubom ;in drustvom, ki so or-ganizirali dosedanja tekmovanja, k.i so
bila fair tin kvali·t etno organizh'ana, pa se v d.menu obcinskega
sindikalnega sveta lepo zahvaljujem.
F. Tursic

.

Taborniske novtce
Se en mesec je za nami, mesec, ki smo ga spet zapolnili z
naso dejavnostjo.
V zacetku meseca je oiivel
spomin na preminule. Medvedki in cebelice so s svojimi vodniki ob dnevu mrtvih obiskali
spomenike, jib oCistili in prizgali
svece.
7. novembra smo se taborniki
iz vse obcine udeleiili obcnega
zbora. Z zadovoljstvom smo
ugotovili, da so se ga udelefi.li
ne le clani nase organizacije,
temvec tudi predstavniki druzbeno-politicnih organizacij ter
starsi, ki nas ie vseskozi vzpodbujajo pri nasem delu. Pregledali smo nase lansko delo in si
zastavili naloge za prihodnje
leto.
Pregledali smo tudi delo nasih
enot in ugotovili, da v nekaterih nasih enotah skriplje in
da bomo morali s skupnimi mocmi resiti nastale tezave.
Za letos smo si zastavili nalogo, da tabornistvo razsirimo
po vsej obcini. Tako so v za-

cetku septembra zaceli delovati
taborniki tudi v Loski dolini.
Zdaj je tam aktivnih pribli:lno
20 tabornikov, ki se sele ucijo
taborniskih vesCin, vendar pa
bodo kmalu sposobni voditi svoje vode.
Se vedno nam najvec tezav v
organizaciji
predstavlja
pomanjkanje dobro usposobljenih
vodnikov. Svoje sile moramo
usmeriti predvsem v kvaliteto,
mnozicnost pa bi lahko malo
opustili. Zato moramo cimprej
koncati s popravili nase koce in
organizirati tecaj za vodnike.
Ob koncu obcnega zbora smo
najbolj delavnim v tern letu podelili priznanja OJS, za osvojeno
zn.a nje pa so nekateri prejeli
srebrne in bronaste zvezde.
Do konca meseca nas caka se
veliko dela. Ob dnevu republike
bomo imeli kulturni vecer s programom, ogledali pa si bomo
tudi diapozitive s taborjenj. Za
klub in vodnike pa bomo v Ziltah orgar:.izirali tridnevni teeaj
orientacije in prve pomoci.
A. znidarsic
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