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NASE GOSPODARJENJE V PRETEKLEM

L~TU

Zopet je priSe! cas, ko moramo »poloziti racune« o poslovanju
in gospodarjenju za se eno minulo poslovno Ieto. Podoba, ki jo
kaZejo poslovni rezult&ti za leto 1985, ni najlepsa.
Potrebno pa je poudariti, da smo v teh resnicno neugodnih gospodarskih razmerah (visoka inflacija, visoke obrestne mere, nerealni tecaji tujih valut, neurejeno in neustrezno delovanje deviznega
sistema, dvomljivi ukrepi na podrocju kreditno-denarne politike in
podobno), ko se se posebej slabsa polozaj lesno predelovalne industrije, ob velikih naporih uspeli v delovni organizaciji kot celoti
zakljuciti leto brez izgube.
Kakor vedno ob takih prilomostih, bomo obdelali posamezna
podrocja poslovnega procesa, da bi na ta nacin dobili popolnejso
sliko o dogajanjih, ki so vplivala na dosezene rezultate:
PROIZVODNJA
Od uspeSnih proizvodnih rezultatov, se pravi, doseganja
oziroma preseganja letnega nacrta vrednosti in fizienega obsega proizvodnje, gibanja v okviru nacrtovanih (ali niZjih) stroskov, doseganja kakovosti izdelkov in spostovanja izdelavnih rokov je zelo odvisno, kakSen je
koncni rezultat poslovanja.
Delovna organizacija je v preteklem letu dosegla vrednost
proizvodnje v visini 9.234.353.000

dinarjev, kar je 92,8 odstotka
letnega nacrta in 57 odstotkov
vee kot lani.
Tudi fiziCni obseg proizvodnje, merjen v norma urah, ni
dosegel nacrtovanega (90,3 od·
stotka nacrta).
Posamezne temeljne organizacl je so dosegale zelo razlicne
rezultate. Najbolj je v pozitivnem smislu presenetila MINERALKA, ki je za 48,5 odstotka
presegla nacrtovano vrednost
proizvodnje, najmanj pa so bili
pri doseganju nacrta uspesni v
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GABRU, kjer so dosegli 85,8 odstotka nacrtovane vrednosti proizvodnje. Zelo blizu GABRU so
se TAPETNISTO, JELKA in
IVERKA.
Z dosezeno proizvodnjo so
lahko zadovoljni se v .2:AGALNICI, kjer je indeks doseganja
nacrta 114 (pobUtvo in primarna
skupaj), nekoliko pod nacrtova·
nim zneskom pa je proizvodnja
v MASIVI. Omeniti moramo tudi strojegradnjo, ki je svoj nacrt proizvodnje krepko presegla (indeks 162,5).
Ob vsem tem ne moremo iti
mimo dejstva, da je bil celoten
nacrt proizvodnje za leto 1985
zasnovan na izredno uspemem
letu 1984, kajti ce primerjamo
lansko proizvodnjo z obsegom
proizvodnje v letu 1983, ugoto·
vimo, da je bila lanska kljub
vsemu fizicno vecja za 7 odstotkov.
Med bistvene vzroke, ki so
vplivali na to, da letni nacrt ni
bil izpeljan, stejejo:
- veeja zahtevnost trga po
boljsi kakovosti in vecji raz(Nadaljevanje na 2. strani)

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Smo dalec najmlajsi narod v Evropi, ki na izkljucno !svoj
racun in ob hkratnem cezmemem pomaganju nerazvitim.
ob skrajno piclem lastnem kulturnem trgu vendarle ustvarj..
in vzdriuje razvejano, skoraj kompletno mrezo kulturnih
ustanov in dejavnosti; imamo zmeraj bolj pluralisticno odprt .
duhovno svoboden kultumi prostor; ie pred casom smo vendarle preboleli naziranja o odpravljanju problemov z uti!ia
njem njihovih glasnikov.
Vse to nam lahko narekuje mnogo Zivljenjskega veselja,
samozaupanja in samospostovanja - saj gre za jasna znamenja o preseganju notranje majhnosti - ta pa je v easih, ki
prihajajo, zagotovo mnogo nevarnejsa od zunanje drobiinosti. Zdi se namrec, da se stoletja fizienega mer jenja moeJ
pocasi vendarle poslavljajo; v stanju, ko zgubljajo stare
mere veljavnost, se zmeraj bolj kaie, da majhnost ni ~e
nemoc, da je razumna drugacnost dragocenost, ki se je bo
clove5tvo radostilo zmeraj bolj, se posebej, ce se bo kazala
kot vir ustvarjalnosti.
dr. Matjai KmecJ

Ob dnevu iena
Zenskam v naJi drtdbi nismo nikoli odrekali drzavljanskih
pravic, tudi ne pravice do dela (celo do nocnega) in do enakega osebnega dohodka. Pustili smo jih tudi studirati sploh smo jim velikodusno priznali vse pravice, dovolili
polno enakopravnost - z veliko zamudo in zelo krcevito pa
ustvarjamo skupaj z njimi osnovne pogoje za to, da bi to
zapisano in razglaJeno enakopravnost lahko tudi uresnicevale.
v nekaterih industrijah: tekstilni, oblacilni, zivilski (tudi v
lesni. in celo kovin.ski) ter v dejavnostih kat so trgovina,
gostznstvo, banke in tako naprej, danes delajo v Sloveniji
skoraj samo zenske - le vodilni so se ostali moski. Zelo
podobno je v zdravstvu; vzgoja in izobrai.evanje v osnovnem
solstvu sta skoraj izkljueno zenska domena Z.e celih trideset let, le malo drugace je v srednjih .Salah.
Ali niso to najodgovornejsa druzbena bremena sedanjega
casa?
Ali ni tudi mati stevilne kmecke druzine-gOSJ?.Odinja, kmetica in vzgojiteljica v eni osebi - vredna najvt5jega druzbenega priznanja?
R ad bi poznal delavko, ki bo po osmih urah dela brez
skrbi sedla, si podlozi,la noge s prucko, da si jih v miru
SpOCt]e, posrebala kava ter prelistala casnike, revije in delegatske informacije. Tu - ob tej priloznosti - se zacenja
zenska neenakopravnost: zenska skrbi za druzino, za mota,
za hiso, za stanovanje, njeno izobrazevanje se resnicno vse
prepogosto konca v zadnjem letniku sole, ki jo je napravila,
zato se potem ne more vee enakopravno vkljucevati ne v
politicno zivljenje ne v krajevno ne v obCinsko ne v delavsko in ne v interesno samoupravo; zato so tudi v pretezno
zenskih kolektivih vodje politicnih, samoupravnih in poslovnih
teles - moski.
Zato so tudi odlocitve moske: vse od kraja gospodarsko
investicijske; stevilne dejavnosti, ki so pretezno zenska domena, pa ostajajo in se re5ujejo navsezadnje z zamudo in s samoprispevki. Ce bi zenske res enakopravno zasedale vodilne polozaje v druzbi, je gotovo, da bi biZ na$
razvoj enakopravnejsi in skladejsi kat je.
Taka se zenska enakopravnost zlomi najveckrat prav pri
odlocanju, tam, kjer se zlomi enakopravnost slehernega
premalo osvescenega, premalo obvescenega in premalo izobra2enega delavca.
Zato ni zensko vprasanje prav nic zensko - to je veliko
druzbeno vprasanje in pomembna druzbena naloga.
Prav je torej, da nehamo imeti 8. marec za dan, ko natresemo zenskam rozic 0 njihovi nepogre5ljivosti na delovnem
mestu in o nasi neizmerni ljubezni do njih; prav je, da nehamo v splosno veselje trgovcev prazniti na ta dan njihova
skladisca, poZna starih bonbonier, kozarcev, prtickov in druge
»Z.enske« navlake - ustvarimo jim raje pogoje, da bodo
same odlocale o tern, kam s sredstvi, ki jih vsak dan u.Stvarjajo s sv.ojimi delavnimi rokami.
I n cestitajmo jim - ne zato, ker so Z.enske,· zato ker v
J. Praprotnik
resnici podpirajo tri vogle naJe druzbe!
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(Nadaljevanje s 1. strani)
nolikosti izdelkov, kar pomeni
manjse serije in glede na strojno opremljenost tudi veejo porabo casa;
- visoka odpisanost in dejanska iztrosenost opreme, ki jo
z dosezeno akumulacijo in niz.
kim delezem lastnih sredstev
v strukturi obratnih sredstev ni
mogoce dovolj hitro posodobiti;
- nezasedenost dela proizvod·
nih zmogljivosti z ustremimi
programi v za~etku leta 1985;
- pomanjkanje kadrov, ki bi
bill dovolj sposobni prilagajati
se trZnim razmeram;
- odpovedani so bill nekateri
napovedani posli od tujih kup·
cev;
- neustrezna kakovost reprodukcijskih materialov (zlasti povdinskih);
- zamujanje rokov dobav, ki
so bill dogovorjeni s koope.
ranti;
- izredno huda zima v zacetku leta, ki je povzrocila te:lje
okvare na opremi in s tem velike zastoje.

- uvoz po sporazumu o malo·
obmejnem prometu,
- uvoz na osnovi pogodb o
dolgorocnih poslovno-tehnicnih
(kooperacijah),
- uvoz opreme po sejemskih
kontingentih.
Kljub vsem tem oblikam pa
je hila se vedno glavna te:lava
zagotavljanje pravocasnega uvoza (dobavni roki) zaradi zapletenih administrativnih postopkov.

- zapiranje trga po obmocjih
za surovine in material, po katerem je · veliko povprasevanje;
- neustrezni dobavi roki, kar
lahko pomeni nabavo ita zalogo
ali pa predolgo Cakanje na dobavo. Oboje ima negativne posledice
in sicer v prvem primeru predolgo vezavo obratnih sredstev,
v drugem pa nemoc, da b.i v
pravem ~asu ustregli zahtevi
morebitnega kupca.
V primerjavi z letom 1984 je
bila oskrba v Ietu 1985 na splosno boljsa zaradi bistveno boljse
ponudbe, se veliko pa bo potrebno storiti, da bi omilili prej
omenjene tezave, kar pa seveda
ni odvisno samo od nas.

PRODAJA
Iz MASIVE - delo pri nadmiznem rezkanju
DomaCi trg
Osnovne te:lave pri prodaji na
- neustrezna in zastarela op- Pohistvu, ker te temeljne orgadoma~em trgu ostajajo se nanizacije niso ustvarile dovolj doprej enake (visok polog, visoke rema;
- pomanjkanje ustreznih ka· hodka za razporeditev v sklade.
obrestne mere, manjsa kupna
moe, manjsa stanovanjska grad- drov v izvozni slu:lbi in proizvodCelotni prihodek je delovna or"
nja). Med drugimi znaCilnostmi nji;
ganizacija dosegla z indeksom 118
nesorazmerje
med
nasimi
na prodajnem trZiscu lani omeglede na letni nacrt in z indekvhodnimi cenami materialov in som
njamo naslednje:
172 v primerjavi z letom
cenami
gotovih
izdelkov
na
tujih
- nelojalna konkurenca (proprej.
Tudi dohodek je bil ve~ji
daja brez pologa, prodaja na trZiscih·
od nacrtovanega (indeks 126),
ceke s postopnim vnovcevanjem, · - pr~alo povprasevanja po ~eprav so v porabljenih sredstvih
brezobrestno kred.itiranje, kon- nekaterih vrstah nasih izdelkov; izrazito poskoeile obresti za izpo- novo upadanje cen :lagane· sojena sredstva za obratne nasignacijska prodaja);
- boljsa prodaja primamih mu lesu na tujem.
Kljub na5tetim objektivnlm mene, predvsem zaradi visjih
izdelkov (razen prodaje ivernib
teiavam
pa bo letos nujno poplosc v drugem polletju) kot
trebno zopet napeti vse sile za
koncnih izdelkov;
- delna preusmeritev proiz- povecewnje izvoza, saj so glede
vodnje v inZenirinske posle na pomanjkanje lastnih virov
obratnih sredstev izvozni krediti
(predvsem v Jelki);
- veeja skrb za oblikovanje, in krediti za pripravo in proiz.
zato so naSi oblikovalci in z nji- vodnjo za izvoz se vedno najbolj
mi Brest dobill na beograjskem zanesljiv vir za finatnciranje prosejmu pohi.Stva vee nagrad, med izvodnje in kljub sorazmemo vinjlmi Zlati kljuc za program sokim obrestnim meram se vedno tudi najcenejsi. So pa seveoo
IGOR;
- ugodna prodaja oblazinjene- pomembni se drugi razlogi, na
primer zagotavljanje proizvodga pohlstva;
· - zmanjsanje povpra5evanja nje in prodaje zaradi prevelike
po zaganem lesu v zadnjih me- ponudbe doma.
secih leta.
Vrednost prodaje brez interne FINANCNI REZULTATI
realizacije je dosegla 6.438.220.000
obrestnih mer in viSjih kreditov
din, kar je za 71 odstotkov vee
Omenili smo ze, da rezultati (vpliv inflacije).
kot leto prej in 19 odstotkov nad gospodarjenja v -m inulem letu
Doseieni cisti dohodek je vecji
na~rtovanim.
niso bill preve~ ugodni. Ce pa od nacrtovanega za 28 odstotkov,
primerjamo gibanja v lesni indu- indeks na leto 1984 pa je 160.
Izvoz
striji, kjer izgube skokovito naOstanek cistega dohodka pa ni
rascajo, potem lahko ocenimo,
Za lanski izvoz je najbolj zna. da so doseieni finan~ni t:ezultati dosegel naertovane viSine (58 odCilno, da prvic p0 petih letih ni se zadovoljivi.
stotkov) in je le 59 odstotkov
btl vecji od izvoza v prejsnjem
V tabeli . prikazujemo glavne zneska, dosezenega v Ietu 1984.
letu, vrednoteno v dolarjih.
elemente za celotni Brest:
Na tuja trZisca je Brest prodal
v 000 din
za 11.755.428 dolarjev, od tega za
lndeks
na
lndeks
9.172.384 dolarjev na konvertibilna 1984 letninacrt
no obmoeje, na klirinsko pa za
2.583.044 dolarjev. To je 93 od·
118
14.343.097
172
CELOTNI PRIHODEK
stotkov lanske vrednosti (za ce- porabljena sredstva
116
11.761.858
176
loten izvoz) in 73 odstotno dose87
467.592
152
- amortizacija
ganje letnega nacrta. Vrednost
356
282
1.854.314
- obresti
prodaje na tuje, izraiena v di126
2.581.239
157
narjih, je dosegla vrednost 3.535. DOHODEK
128
1.754.532
160
331.000 din, kar pa pomeni 77 od- CISTI DOHODEK
stotkov vee kot leto prej in 97 OSEBNI DOHODKI
1.570.991
184
140
odstotno doseganje letnega na- OSTANEK CISTEGA DOHODKA
113.403
59
58
crta.
AKUMULACIJA {amortizacija, rezervni
Vzrokov za take rezultate je
sklad, poslov_ni sklad)
523.174
118
79
cela vrsta. Naj omenimo le nekatere:
Z izgubo 59.336.018 din je posloAkumulacija se je skupno (gle.
zaradi premalo ustreznih
programov . v zacetku leta tudi vala temeljna organizacija Iver- de na leto 1984) poveeala za 18
proizvodnje za izvoz ni bilo do- ka, poslovanje pa je bilo moteno odstotkov, kar seveda pomeni
v Gabru, TapetniStvu, Jelki in reahto manj zaradi visoke inflavolj;
cije. Taka sredstva seveda ne
omogooajo bistvenih investicij·
sklh posegov, pa tudi ne izbolj·
sanje stanja na podrooju obratnih sredstev.

uvoz
Da bi zagotovill nemoteno proizvodnjo, je potrebno surovine,
reprodukcijske D}ateriale in rezervne dele tudi uvaiati. Pri tem
gre za materiale, ki jih ni mogoce nabaviti doma, ali pa so
domaci neustrezni.
Tako je bilo skupaj uvozenega za 567.604.000 dinarjev (3,5
milijona dolarjev) razli~nega

NACRTOVANA IN DOSEZENA PROIZVODNJA V LETU 1985
v 000 din
- ·- - . - ··
Na~rt
Dosezeno
TOZD
indeks
1985

1985

POHISTVO
·- pohistvo
- strojegradnja
MASIVA
ZAGALNICA
- pohi.Stvo
- primarna
GABER
IVERKA
TAPETNISTVO
JELKA
- pohistvo
- primarna
MINERALKA
PRODAJA
SKUPAJ

2.468.948
60.025
718.484

2.042.946
97.545
702.684

82.7
162.5
97.8

205.543
585.278
1.126.264
2.504.076
931.048

192.092
708.337
966.256
2.201.781
805.732

93.4
121.0
85.8
87.9
86.5

428.036
310.442
352.429
368.738
536.916
797.346
34.159
40.454
---- -·· ----·------ ·-·9.951.206
9.234.353

NABAVA
Domaci trg
Pri oskrbl s surovinami in reprodukcijskim materlalom na
domaeem trgu ni bilo vecjih tezav. ·Pojavljajo pa se nekatere
zna~ilnosti trajnejsega znacaja
in sicer:
- visoka rast cen (indeksi glede na 1. 1984 za nekatere surovine
in material: 201 hlodovina
iglavcev, 213 :lagan bukov
les, 248 - laki, 279 - mazut,
160 - bukov in hrastov fumir);
- najveekrat neustrezna kakovost, kar je v navzkriZju z zahtevo trga pa ~im bolj kakovostnem izdelku;
- obeasno pomanjkanje suhega bukovega, hrastovega in
jesenovega lesa;

72.5
104.6
148.5
118.4
92.8

blaga (brez opreme), kar pomeni, da je bil nacrt uvoza presezen za 2 odstotka.
Prete:lno smo uvaiali s lconvertibilnega obmocja (84 odstotkov). Uvozili smo tudi za
12.057.000 dinarjev (64.927 dolarjev) opreme s konve.r tibilnega
obmocja.
.
Tudi v letu 1985 je bilo potrebno zdru:levati devize z dobavitelji v reprodukcijski verigi, kjer je bil na~rtovan znesek
dose:len s 55 odstotki, kar pomeni, da je bilo takih zahtev
manj kot pretekla leta.
Pri zagotavljanju uvoza smo
poslovali na osnovi veljavnih
zunanjetrgovinsk:ih predpisov ter
oblik in sicer:
- uvoz po generalnem rezimu,

izraz obli.kovane zavesti
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723
292
202
157
171
118
52
251
181

592
278
184
142
125
162
108
51
227
168

81.9
95.2
91.1
90.4
93,3
94.7
91.5
98.0
90.4
92.8

512
250
158
118
101
142
90
49
200

70.8
85.6
78.2
75.2
75.4
83.0
76.3
94.2
97.7

78
25
24
23
21
19
18
2
23

2281

2037

89.3

1620

77.1

233
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ZA

%

PROTI

%

10.8
'8.6
11.9
14.6
15.7
11.1
15.3
3.8
9.2

503
248
148
113
101
126
91
47
193
160
1730

65
19
28
23
18
24
17
2
27
4
227

9.0
6.5
13.9
14.6
13.4
14.0
14.4
3.8
10.8
2.2

11.1

69.6
84.9
73.3
720
75.4
73.7
77.1
90.4
76.9
88.4
75.8

10.0

%

OSEBNI DOHODKI

%

PROTI

o,o

501
242
146
112
1Q2
128
87
44
189

69.3
82.9
72.3
71.3
76.1
74.9
73.7
84.6
75.3

7l
19
30
25
21
24
20
2
33

9.8
6.5
14.9
15.9
15.7
14.0
16.9
3.8
13.1

1551

73.9

245

11.7

ZA

iz~rpno pisali v prejsnji stevilki. Zato tokrat objavljamo le izide uspelega referenduma, o ostalih vpra5anjih v zvezi s sprejetimi dokumenti pa bomo pisali sproti.

0 vsebini dokumentov in njihovi pomembnosti smo

Masa sredstev za osebne dohodke je porasla za 84 odstot·
kov. Osebni dohodki so spremljali predvsem doseieno produktivnost, upostevaje celotni prihodek, nizke osebne dohodke v letu 1984 in splosno rast Zivljenjskih stroSkov.
Povpreeni netto osebni dohodki na zaposlenega v delovni organlzacijl so bill 42.340 dinarjev
in so v primerjavi z letom 1984
porasli za 83 odstotkov, na~rto
vane pa presegli za 35,9 odstotka.
Kljub rasti osebnih dohodkov ·
pa ne moremo v celoti slediti
rasti zivljenjskih stroskov.

P. Kodca

NIK
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Kako naj bi gospodarili letos
PRIPRAVLJEN GOSPODARSKI NACRT ZA LETO 1986
Poleg usmeritev in nalog, ki smo jib opredelili v poslovni politiki
in o njih pisali ze · v pretekli stevilki Obzomika, smo pripravili tu~
plan za leto 1986, ;ki opredeljuje poslovno politlko. Plan v pogojih
sociaJisticnega samoupravljanja ne usmerja samo materialnih tokov v d.ruZbeni reprodukciji, temvee predsta¥lja tudi obliko zd.ruZevanja dela in sredstev ter razporejanje dohodka.
ZAPOSLOVANJE

orga1 dolade.
taor-·
11 118
tdeketom
vecji
126),

stvih
izpo' na•isjih

ditov
vecji
tkov,
pa ni
S8odltkov
1984.

) din

•s na
nacrt
18
16

87

82
26
28

Letos nacrtujemo vecje stevilo
zaposlenih za en odstotek. Po temeljnih organizacijah je to povecanj e razlicno in sicer glede na
potrebe proizvodnje. Nekoliko
vecje ho v Tapetnistvu, Zagalnici
in Mineralki.
Manjse stevilo zaposlenih pa
nacrtujemo v Gahru, Iverki in
Jelki, kar pa smo v histvu izpolnili ze oh koncu leta 1985.
Morebitno trenutno pomanjkanje zaposlenih v posameznih temeljnih organizacijah homo resevaH s prerazporeditvami de·
iJ.avcev med temeljnimi organizadjami.
NABAVA

v

n acrtu nahave so stevilcno
opredeljene predvsem potrebe
po deviznih sredstvih za oskrbo
proizvodnje.
Uvoz surovin, repromateriala
in rezervnih delov bo v -letu 1986
za 26 odstotkov vecji od uvoza v
letu 1985. Po podrocjih uvoza pa
je povecanje raziicno in sicer naj
bi bil s kHrinskega vee kot seenkrat vecji, s konvertihilnega pa
naj hi hH vecji le za 8 odstotkov.
Sicer pa predstavlja nacrtovani
de!le:l uvoza s konvertibilnega
podrocja 75 odstotkov.
Uvoz opreme naj hi znasal 1,1
miHjona dolarjev. To naj bi bil
predvsem uvoz opreme z mednarodnim kredi tom (IFC) pri investiji za ·r ekonstrukcijo in modernizacijo opreme za proizvodnjo
pohistva za izvoz v Pohistvu in
Masivi ter pri vecjem posegu za rekonstrukcijo in ohnovitev
glavne proizvodne linije v Iverki.
Delno nacrtujemo uvoz opreme
na osnovi pravic do deviznih
sredstev na podlagi izvoza in
ustvarjanja deviznih sredstev.
Zato bo ta uvoz rnogoc le, ce
pridobimo rnednarodno posojilo
in ce temel.jne organizacije usposohimo za moznost investiranja
(pokrivanje obratnih sredstev)
t er zagotovimo likvidna sredstva
v okviru delovne organizacije.
PROIZVODNJA
Vrednostno prikazan ohseg
proizvodnje se povecuje z indeksom 201, kar je predvsern posledica uskladitve proizvodnih cen
z rastjo cen surovin in reproma-

terialov, delno pa tudi nacrtovane vecje fizicne proizvodnje. FiziC:ni ohseg proizvodnje naj hi
hil za 2,7 % visji od lanskega.
Manjso proizvodnjo od ianske
nacrtujemo v MineraHci, vendar
moramo pri tern poudarlti, da je
bila lanska proizvodnja izredno
visoka in sicer z dodatnim de•l om in prerazporejanjem delavcev ter z obcasnim delom v treh
izmenah, medtem ko je za !letos
proizvodnja naCrtovana za dve
izmeni.
Vecjega fizicnega ohsega proizvodnje ne nacrtujemo tudi v
Iverki, ker predvidevamo daljsi
remont. Nizjo proizvodnjo od
~anske nacrtujemo tudi v Gabru
zaradi zmanjsanja stevila zapos~enih.

V strukturi izdelkov se primerjalno z letom 1985 povecujejo .d elezi masivnega in ploskovnega pohgtva, tapetniskih izdelkov ter strojegradnje, zma:njsuje
pa se delez primarnih izdelkov
(zaganega lesa, ivernih in mineTalnih :plosc).
PRODAJA
Vrednostno poveeanje prodaje brez interne ·r ealizacije nacrtujemo z indeksom 174. Indeks
Tasti prodaje je nizji od indeksa
rasti proizvodmje. Temu so
vzrok razUcne osnove, ki jih primerjamo.
.
Celotno prodajo, vkljucujoc
tudi interno realizacijo, pa nacrtujemo viSjo za 73 odstotkov v
primeTjavi z Jansko.
V strukturi plana prodaje
(vrednostno) je delez izvoza 35
odstotkov, kar pomeni, da je
ostal skoraj na enaki '!"avni kot
smo ga dosegli lani.
Narascanje prodaje na domacero trgu je predvideno z indeksom 176, kar pa ne pomeni bistveno vecje fizicne prodaje.
Vendar ho potrehno vlomti vse
napore, da bi nacrtovano prodajo vrednostno in fiziCino dosegli
ali pa celo presegli. Predvsem ho
potrehno izboljsati -kvaliteto ponudhe in roke odpreme.
IZVOZ
Izvoz je nacrtovan glede na
predvidene potrehe .po deviznih
sredstvih in tudi g1ede na nase
resnicne moznosti prodaje na
zunanjem trgu.
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Delavke v montamem oddelku TOZD POHISTVO

Zato predvidevamo narascanje
skupnega izvoza, izrazeno v do•larj-ih, •k i nam kaie tudi ·r ealno
veeanje izvoza, za 3 odstot)ke
(proizvodnja 2 %), samo konvertibHnega pa za 19 odstotkov. Najvecje povecanje nacrtujemo v
temelj:nih organizacijah Iverka,
TapetniStvo in Minera:lka.
Dinarsko povecanje izvoza zaradi predvidevanja narascanja
tecaja tujih valut v primerjavi z
dinarjem nacrtujerno z indeksom
169, kar je nekoliko manj od poveeanja nacrtovane prodaje na
domacem trgu.
Po podrocjih prodaje borno za
12 struktumih tock povecali de1ez konvertibilnega izvoza v "prirnerjavi z dose:lenim razmerjem
med konvert:ibilo in kliTingom v
~etu 1985.
FINANcNI REZULTATI, OSEBNI DOHODKI IN NALOZBE
Pri celotnem :prihodku nacrtujemo nominalno rast z indeksom
159 v primerjavi z letom 1985.
Dohodek pa naj hi bil nominalno vecji za 93 odstotkov, kar pomeni poeasn~jso rast porahljenih sredstev od rasti prihodka.
Nifjo ·r ast porahljenih sredst~v
nacrtujemo :z;aradi _predvideru~
prihrankov pn matenalu, pa tudi
pri ohrestih za obratna sredstva
nacrtujemo nizjo rast kot je hila
v letu 1985. Vendar se pri tern zavedamo, da homo za taksna gihanja vJ.oZi.Ii izredne napore znotraj delovne organizacije, pa tudi do zunanjih ciniteljev.
Za cisti dohodek nacrtujemo,
da ho letos porasel z indeksom
183. Najvecji delez v cistern dohodku predstavljajo sredstva za
osebne dohodke. Le-ti naj bi v
masi porasli za 73 odstot~C?v. Tudi sredstva za akumulaClJO (rezervni in poslovni sklad) nacrtujerno, da bi se povec~a_, vendar
•kljuh temu predstaviJaJO Je 0,9
odstotka v celotmem prihodku.
Razporeditev sredstev v poslovni sklad nacrtujemo sarno v
Mineralki zagalnici in manjsi
znesek tu'di v Masivi. Pri Pohistvu nacrrovani ostanek dohodka
zadosca samo za osehne dohodke rezervni sklad in za del stano~anjskega dela skupne para·
be, kar homo razresevali v okviru delovne organizacije.
Povprecne mesecne netto osehne dohodke na zaposlenega v •letu
1986
nacrtujemo okrog
73.000 din, kar pomeni porast v
primerjavi z letom 1985 za 72 odstotkov. Za ·r azporejanje Ci.stega
dohodka na poraho in akurnulacijo odvisno od dosezenih rezu-1tato'v homo upostevali dolocila
spOT~uma nase dejavnosti.

·. ...
Futniranje robov -

iz TOZD POHISTVO

Dose:leni lanski rezultati in nacrtovani za leta 1986 nam ne
omogocajo vecjih investicijskih
posegov z lastnimi sredstvi. Zato
homo
investicijska
vlaganja
uresnieevaH z lastnimi sredstvi v
okviru prostega dela amortizacije in istocasno skusali pridohiti tudi izposojena s·redstva za zamenjavo ti-ste opreme, ki je zastarela in neprHagodljiva trinim
zahtevam (kvaliteta, maloserijska proizvodnja ...).
Ker je ieto 1986 tudi prvo leto novega srednjerocnega ohdobja, veljajo za to leto na .p odrocju
invest1cij merila, ki smo jih
opredelili v skupnih temeljih
planov (ze pisano v prejsnji ste·
vilki Ohzornika). Znesek za investicije pa je opredeljen v letnem
;planu.

-----

*
To je le povzetek nekaterih
blstvenih znacilnosti plana za leto 1986, ki ga delavci prav v teh
dneh sprejemajo po temeljnih
organizacijah in v delovni skupnosti. lzdelan je na oceni predvidenih trinih gibanj, kadrovskih
in tehnoloskih moZn.osti delovne
organimcije ter na podlagi u smeritev sredinjerocnega plana in
drugih analiz oziroma dosezenih
rezultatov.
Ze sam plan za leto 1986 pa
nam kaie, da bo tudi to leto izredno naporno in da homo morali vloiiti vse svoje znanje in
sposobnosti, da bomo dosegli in
presegli nacrtovano raven pri zadovoljevanju svojih osebnih in
d.ruZbenih potreb .
M. Siraj

Usklajevanje dobav in cen
IZ DELA POSLOVNO PLANSKE SKUPNOSTI
GOZDARSTVA IN LESARSTVA NOTRANJSKE
Enajsta in dvanajsta seja poslovnega odbora plansko poslovne
skupnosti gozdarstva in lesne industrije Notranjske, ki sta b ill v
zacetku februarja, sta bila vsebinsko zelo bogati.
Poslovni odbor je namrec razpravljal o predlogu Ietosnjega
delovnega programa skupnosti,
o oceni Iaiiskega gospodarjenja
njenih clanic, 0 izpolnjevanju
nacrta za dobave gozdnih sortimentov lani ter 0 nacrtovani
blagovni proizvodnji in pogojih
za letosnjo oskrbo podrocne Iesne industrije z gozdnimi sortimenti. Medtem ko je · bil predIagani letosnji delovni program
skupnosti sprejet brez pomembnejsih dopolnitev, pa z ostalimi
zadevami ni bilo tako.
Zlasti zivahna razprava je hila
o lanskih dobavah lesa predelovalni industriji od Gozdnega
gospodarstva Postojna.
Ugotovljeno je bilo, da lani
podrocna lesna industrija ni dohila nacrtovanih kolicin lesa,
saj je bil nacrt dobav izpolnjen
z 98 odstotki. Vecje od nacrtovanih pa so bile dobave gozdnih
sortimentov nekaterim porabnikom izven nasega obmocja.
Glede na dovolj velike predelovalne zmogljivosti v nasi regiji so bile te ugotovitve za podrocno lesno industrijo precej
grenke. Tudi, kar zadeva kakovost surovine, se zlasti hlodovine iglavcev, so imeli predstav·
niki lesarjev precej pripomb.
Pri tern gre med drqgim tudi za
precejsen delez susie, katerih
zmogljivosti iz leta v leto na·
ra8cajo.
Lesarji menijo, da bi moralo
Gozdno gospodarstvo izboljsati
kakovost pri izdelavi in pripra·
vi tehnicnega lesa v gozdu in
na mehaniziranih skladiscih.
Se P.Osebno je bila Zivahna
razprava o predlaganih spremembah cen gozdnih sortimentov. Cene so zeleli gozdarji povecati bolj kot dovoljujejo moznosti lesne industrije. Po vsestranskem
utemeljevanju in
osvetljevanju zadev z razlicnih
vidikov gospodarskega polozaja
gozdarjev in lesarjev so bill tu-

di o cenah sprejeti zaeasni sklepi v skladu s samoupravnim
sporaziunom o zdruZitvi v poslovno plansko skupnost Notranjske.
Nic lazje ni bilo z usklajevanjem pogledov, ki zadevajo placilne pogoje. Predelovalna industrija je predlagala enakomernejso dobavo lesa zaradi
manjse vezave obr atnih sredstev v zalogah in da b i preprecevali kvarjenje lesa na skladi·
scih. Ne glede na vse tezave pri
usklajevanju pogledov in stalisc
je poslovni odbor planske poslovne skupnosti koncno vendarle sprejel v skladu z dolocili
sporazuma zacasne sklepe:
1. V prihodnje naj bi na vsake tri mesece analizirali in
usklajevali odstopanja od plana
pri dohavah gozdnih sortimentov na organih poslovno planske
skupnosti.
2. Dobave hlodovine nekaterim porabnikom izven obmocja
naj bi poskusala podrocna lesna
industrija nadomestiti z ustrezno kakovostjo in kolicinami zaganega lesa.
3. I menovana je bila strokovna komisija, ki naj bl izdelala
predlog o bolj enakomemem
dovozu hlodovine na zagarske
.obrate.
4. Imenovana je bila strokovna
komisija za izdelavo studije 0
kakovosti lesa iz obmocnih gozdov in hkrati za izdelavo ocene
o racionalni uporabi tega lesa v
nasi regiji.
5. Od 1. 1. 1986 do konca prvega trimesecja veljajo naslednje cene gozdnih sortimentov,
dobavljenih od GG Postojna:
-

hlodovina iglavcev
hlodovina listavcev
s prevzemom
po razredih
(Konec na 4. strani)

din/m'
17.500
15.000

BRESTOV OBZORNIK
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Razvojne smeri sodobnega pohiStva
SE NEKAJ RAZMISUANJ OB
KOLNSK.EM SEJMU POHISTVA
Ki:iln, ta lepi kraj v zahodnem
delu Zahodne Nemcije, je hlJ. tudi letos gostitelj najbolj znanega
sejma s pohistvom v Evropi. Tisoci razstavljalcev iz mnogi:h dezel so predstavili izdelke, k.i sodijo v trenutni vrh sodobne 1esarske tehnologije in oblikovanja.
In ·k aj je novega?
Ena lizmed pw.ih ugotov.itev je,
da j'e pohiStvo prilagojeno glede
[la Ta.zliene zclje kupcev. Od pohi~tva, k.i poudarja osnovno Zivljensko uporabnost, vracanje k
naravi, pohi~tva, ki poudarja osnovno lesarsko stroko, do ro·
mantieno oblikovanega.
Pohgtvo in njegove f.ronte so
dokaj razliene. Pri pohistvu, ki
ga lahko opredclimo kot klasicno, pr~ladujejo naslednji furnirji: lu'ast, 6e5nja, mahagonij
in oreh, pri cemer so vsi lu.Zeni
na rustikaJne barve (temne). Pri
novih modernih frontah pa prevladujejo pokriv.ni Jak.i !in tudi ze
na~teti furnirja, vendar preteino
v svetlih (belih) ba:rvah. Zelo
moderne so povrsine, obdelane
z delno pokrivnimi Jaki.
Pohi~tva za opremo dnevnih
sob, taksnega kot ga poznamo
na nasem trgu, ne najdemo. Ocitno so casi trdnih sestavov, v togih skatlastih oblikah, minili.
Prihajajo novi modeli po nacelu
stojk in vertikaJ., •k i vsi poudar·
jajo naraven masiven Jes.
Ti modeli nimajo klasicnega
kcxrpusa, .pac ;pa so to trdne, per·
forirane vertikale, na katere po
zelji obe~amo police, vit·r me,
preda·lCnike in drugo. Cilj takega
p_ohist':'a je, da si v~ak kupec zeljam m zmoznost1m pnmerno
oblikuje svoj dnevni pmstor.
Pri spalnicah opafamo podobne stvari. Poudarjanje pravega,
masivnega lesa z zaobljenim.i
robovi in s sodobno povr~·insko
obdelavo. Korpusi omar so pretefno obdelani s kvalitetno folijo, tako da -le s tezavo tudi strokavnjak ugotovi razliko od furnirja. Omare so pretemo visoke,
tako da zaprejo prostor. Dokaj
visoko imajo na vrhu zakljucene
vence, ki zelo obogatijo videz
oma!I'e. Sestavi s.palnic so se vedno klasicni, kot jih poznamo tudi na nasem trgu, restdclne omare, zakQ[lska postelja, nocna
omarica in pa psiha, ce ni ogledale pritrjeno ze kar na eno izmed vvat omare.
Razstavljeno je bilo tudi precej otro~kih sob, pri: katerih prevladujejo svetJej~i lesovi: bor
natur, smreka-jelka natur in tudi bukovina natur. Manj je ob·
delav s pokrivnimi laki, Ce pa ze
so, so preteino tople barve.
P·r i kuhinjskem pohi~tvu so poudaJrjene predvsem tri stvari:
svet1o, prijazno, p.rakticno. Prisotne so c;vetle (bele) oba>rve, ne

lizogibajo .pa se tudi svetlejsim
rjavim tonom. Veliko je s1vih barvnih tonov kuhinj, kar je tudi
zadnja moda. Od lesov .prevladujejo hrast, jelovina in bukev. V
kuhinjah je mnogo drobnih opralc·
tiCnih dodatkov, k.i pritegnejo
•k upca, obenem pa mocno obogatijo :kuhinjo.
Ceprav je na sejmu se vedno
videti precej oblazinjenega pohistva prostih oblik (pre~iti roodeli), sem dobil vtis, da se trg
spet vraca nazaj k prejsnjim
strogim oblikam, saj je teh modelov na sejmu vse :vee. Tudi v
barvnem s.misiu po praviJu pre'Vladuje siva barva, .vse manJ je
svetlih, belih modelov. Javlja pa
se vse vee modelov v moenejsih
rdeCih in modrih barvah, vendar
ne pisan·i h. Mnogo je tudi mode·
lov v usnju razlicnih barv.

Zelel bi opozoriti se na nekatere barve in kombinacije barv,
ki se zelo pogosto ;pojavljajo pri
vseh vrstah pohistva: siva barva
je na prvem mestu in je trenutno tudi modna, so pa tudi kombinacije barv rdeca-bela, rumena-Orna, cma-rdeca, bela-modra.
Na koncu hi zelel poudariti, da
se tudi · v pohistvu vse bolj vnasa moda, tako da je na zunanjem
trgu danes moderno nekaj, kar
bo jutri popolnoma nesprejemlj-ivo.
Vse to pa mora biti nam resno
opozoriJo pri snovanju novih
tehnologij v nasih tovarnah, pa
tudi pri oblikovanju nasi:h izdelkov, namenjenih izvozu. Imeti
moznost pri1agajatoi se trenutni
modi na trgu, pomeni tudi bolje
in vee zaslu.Ziti.
L. Ule

lz drugih
lesarskih kolektivov
LESNINA, ·ki se je leP,O uveljavila na kitajskem tril~cu, je
nedavno odposlala z vlakom v
20 posebej zavarovanih vagonih
vso potrebno opremo, stroje,
orodje in rezervne dele za tovarno pohiStva, ·k.i ga gradi v mestu
Hunjiang. Objekt je v glavnem
dokoncan, kmalu naj hi .se price!la montama dela, poskusna proizvodnja pod nadzorom Lesnininih strokovnjakov pa naj bi stekla s·r edi leta. Celotni pose1 je
vreden 6,5 ruljona mark, inieniring in know how pa je v celoti
prispevala Lesnina.
Sedaj se ji na Kitajskem obetajo tudi ze novi posli.
LIKO, proizvajalec sedemega
,p olristva, vhodnih in garafnih
vrat ter v zadnjem easu tudi racunamiskih podslclopov v sode~ovanju z Iskra Delto in lesno
obdelovalnih st·rojev, se ze vrsto
det uspesno uveljavlja na tujem.
.Prodi1l je tudi v Avstrijo in je z
neko g-ra~ko fir.mo zastavil tesno sodelovanje .pri prodaji vrat.
Tako so v petih letih ze proda:li
vee kot sto tisoe vrat, v zadnjem
casu pa so ponudbo se razsirili.
ELAN poskusa ~e razSiriti svoje poslovanje. S predstavniki tovarne ~portne opreme iz ZUine
na Ce~kos•lova~kem se dogovarjajo za prodajo Hcence za proizvodnjo alps·k ih smuCi. Izdelali
so tudi osnovno .ponudbo za
pro:iZvodno tehnicno sodelovanje
z edina tovarno sportne opreme
na Kitajskem.
Leto ~nji ALPLESOV izvoz naj
hi ostal na ravni lanskega, ki
je zna:s:rl 3.660 mHijnnov dolarjev. Glede na polozaj na tujih

triiScih pa namerava iJ.etos svoj
izvoz delno preusmeriti z ameriskega na zahodnoevro.pska trzisca. V Zdruiene drzave Amerike bodo ~e naprej izvafali knjizne police in mizne plo~ce, v Ev·r opo pa predvsem masivno ko·
sovno pohistvo.
V LIP Bled so koncali z rekonstrukcijo
obrata
opaZnih
plo~c, ko so uvedli novo tehnoIogijo za ~-irinsko krojenje :i:J.erob1jenega zaganega lesa. v tern casu so zamenjali vecino strojev v
tej tehnologi}i. S tern so se .pri·
bliZali izvoznim zahtevam, predvsem kar zadeva kvailiteto. Na
dan zdaj lahko proizyedejo
okrog 3000 kvadratnih metrov
opaZnih plo~c.
MEBLOVA delovna enota Meblo Italiana je v Rimu dobila vi·
soko priznanje - evropski oskar
za ekonoms-ki napredek. Tak~no
priznanje je dobi-lo doslej samo
deset podjetij v Evropi, ki sodijo med >>malo industrijo<<. Obseg
njenega poslovanja je bill lani sicer nekaliko manj~I, tudi z Meblom, saj niso izkoristili ~e vseh
moznosti za sodelovanje. Letos
bodo dokoncali nalozbo v nove
proizvodne prostore in si z njo
obetajo se boljse poslovne rezultate.
V LESNI se vedno razmi-sij ajo o izgradnji nove briketarne,
s katero bi racionalno izkoristB.i
Iesno maso in lesne ostanke. Ce
se bodo za to nalozbo odlocili,
bo potrebno zdTuZevanje investicijskih sredstev od vseh zainteresiranih.
STOLOVA ljubljans-ka prodajalna pohi.Stva Interier je 'lani

Pohi~tveni

elementi za lep izvozni posel z IKEA

doseglla rekordno prodajo pohiStva - za 457 m.i•lijonov din arjev,
od cesar znasa maloprodaja 28
milijonov dinaxjev. s tern se niso zadovoljni in nacrtujejo nove
prodajne akcije.
SAVINJA ze vrsto 1et sodeluje
s triasko firmo lndules na pod·r ocju ZU[lanjetrgov:i!nskega poslovanja. Odkupili so tudi proizvodni obrat v Doberdobu za proizvodnjoin montafokoncnih izdelkov za izvoz. Za vrednost dosezenega izvoza bodo lahko uvaza-

oli vse repromateriale za proizvodnjo pohi~tva. 0 tern so sklenili tudi pogodbo o dolgorocnem pos-lovno tehnicnem sodelovanju.
HOJA nacr.tuje v prihodnjem
s·r ednjerocnem obdobju za 1.121
milijonov dinarjev investicij.
Skoraj :polovica teh sredstev
bo namenJenih za -izgradnjo tovarne masivnega pohistva, druga vecja nalozba pa bo dokoncna izgradnja primarnega kompleksa (zaga'lnica, susilnice in
decimernica) v Skofljici.

Usposabljanje za delo
V movembru in decembru lani
je hila veCina programsko volilnih sej osnovnih organizacij zveze •k omunistov. Glede nato, da je
bilo kar v 31 osnovnih organizacijah od 49 izvoljeno novo vodstvo, je komisija za idejno politieno usposabljanje in izobrazevanje pri predsedstvu obcinskega komiteja v januarju letos pripravila za vodstva osnovnih organizacij dva akcijska seminarja.
Prvi dvodnevni seminar je bil
namenjen mestu in vlogi osnov[l'C organizacije v sistemu socialisticnega samoupravljanja ter
njenemu delovanju v samoupravni organizaciji oziroma skupnosti
s posebnim pouda.rkom na naeinu in metodah dela osnovne organizacije in njenega vodstva.
V drugem delu tega seminarj a
so vodstva osnovnih organizacij
obravnavala idejno politicno
usposabljanje in izobrafevanje
ter roanje kot temcljni element
idejne in akcijske enotnosti ter
ucinkovitosti zveze komunistov.
Skladno s pro~amom usposab-ljanja so hili obravnavani
tudi dokumenti za 10. kongres
ZKS (poroci:lo o delovanju ZKS
med 9. in 10. kongresom, osnu·
tek resolucije 10. kongresa in os-

nutek sprememb in dopolnitev
statuta ZKS).
Udelezenci so hili aktivnej~i v
prvem delu seminarja, v kate:rem so opozarjaJi na meposredna vprasanja 0 nacinu in delu
osnovnih organizacij, medtem k o
o kongresnih dokumentih m bilo
take razl?rave, da bi bilo potrebno ob :DJih oblikovati pripombe.
Potrebno .p a je omeniti, da so
bile ~tevilne pri:pombe oblikovane o osnutku porocila.
Ob koncu januarja je bil za
predsednike
kom.itejev
za
ljudSiko obrambo in dru.Zbeno
samoza~cito v samoupravnih organizacijah in skupnostih, praviloma so to sekretarji osnovnih
orga[J.izacij, in njihove namestni·
ke, organiziran celodnevni seminar o aktualnih idejno politicnih
razmerah in nalogah na podrocju
splosne ljudske obramba in drui
bene samoza~cite.
Ocenjujemo, da je ta seminar
bistveno prispeval k .poznavanju
in hitrej~emu podruibljanJu
LO in druibene samoza:sclte
in neposredni povezanosti tega
podrocja .s samoupravnim druzbeno ekonomskim in druzbeno
politicnim zivljenjem in naortovanjem razvoja.
A. Pavlic

Usklajevanje dobav in cen

Delavski svet delovne organizacije je v novi ses tavi ze tretjic zasedal

- - --- - -- -- --- - -

(Nadaljevanje s 3. strani)
- mebki listavci
za lesne plosce
7.200
- trdi listavci
za lesne plosce
8.000
- drobna oblovina
(za strojno tesane
trame)
17.500
-:- celulozni les
15.900
6. Od 1. januarja 1986 se ne
zaracunava zdru.Zevanje denarja od prodajne cene lesa za razsirjeno reprodukcijo.
7. Povecajo se odkupne cene
lesa iz zasebnih gozdov na 66
odstotkov prodajne cene Iesa,
da bi tako spodbujali vecjo secnjo lesa v zasebnih gozdovih.
8. Zapadlost placila faktur se
po_dalj~a
na 30 dni, dobave
gozdnih sortimentov pa se faktu·
rira dvakrat mesecno.
9. 0
predlaganem precejs:
njem poveeanju cen storitev za

p.revoze lesa in za storitvena
dela na mebaniziranih skladi. sCih se glede na posebnost svoje
proizvodnje dogovarja z GG Postojna vsaka clanica posebej.
Dogovorjeno je bilo se, da se
v skladu s samoupravnim sporazumom o zdruiitvi v skupnost zdrufenega deJa za medsebojno in poslovno sodelovanje
na podrocje gozdarstva in Iesne
predelave
imenuje
posebna
usklajevalna komisija, ki naj bi
poenotila razlicne poglede na
nekatera obravnavana vprasanja.
Ustanovljena je bila tudi posebna strokovna skupina za
obravnavo gradiva, ki predvi·
deva ustanovitev Notranjskega
kraskega parka. Komisija je ze
izoblikovala svoja prva stali~ca
in jib posredovala ustreznim obcinskim organom.
D. Mazij
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Pred
kongresom
slovenskih
komunistov

Priprave na deseti kongres
slovenskih komunistov gredo h
koncu. Tako se zakljueujejo
enoletne odgovorno nacrtovane
dejavnosti, ki niso potekale samo med komunisti, pac pa tudi
v ostalih druzbeno politicnih organizacijah.
V nasi obcini so se organizacijsko kadrovske priprave zacele
v Ianskem aprilu, ko. so vodstva osnovnih organizacij zveze
lmmunistov zacela z evidentiranjem kandidatov za najodgovornejlie funkcije v osnovnih in
obcinski organizaciji zveze komunistov, medobcinskem svetu
in centralnemu komiteju v
republiki, njegovih organih ter
. delegatov. :za 10. kongres ZKS
in 13. kongres ZKJ. Prva ocena
tega evidentiranja, ki je bila
sprejeta se poleti, je pokazala,
da so osnovne organizacije odgovorno izpolnile te naloge.
V avgustu in v zacetku septembra je bila razprava o predosnutku porocila o delovanju
slovenskih komunistov med 9.
in 10. kongresom, ki se je dokaj uspe5no priblizala zahtevnemu cilju naj bo medkongresno porocilo odraz delova·
nja celotne organizacije komunistov. Po posameznih podrocjih dejavnosti so bile organizirane poglobljene razprave, ki niso vkljucevale samo komunistov. Te izkulinje so bile uporabljene tudi v razpravah o opiranju na lastne moci, v katerih
pa so komunisti v nasi obcini
ostali prevec osamljeni.
November in december sta
bila namenjena zadnjim pripravam programsko volilnih sej
osnovnih organizacij, obcinski
komite pa je temeljito ocenil
razmere pri obnavljanju clanstva in razresevanju stevllnih
vprasanj delovanja mlade generacije v na5i obcini.
Programsko
volilne
seje
osnovnih organizacij so zvecine
dovolj tehtno idejno politicno

ocenile razmere v lastnem okolju, vendar je se vedno prevec
v ospredju ugotavljanje stanja,
ne pa ocenjevanje uspdnosti in
ucinkovitosti komunfstov pri
usmerjanju in razrdevanju stevilnih nakopicenih teiav v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v druzbenopoliticni
skupnosti.
Da bi se okrepila idejno politicna in akcijska
usposobljenost komunistov, so bill organizirani akcijski seminarji za
vodstva osnovnih organizacij, v
katere je hila vkljucena tudi
razprava o kongresnih dokumentih, ki pa je dosegla vecinoma le stopnjo kvalitetnejsega
poznavanja porocila in resolucije. Neposredne pripombe so bile
oblikovane samo na osnutek
sprememb in dopolnitev statuta
zveze komunistov Slovenije.
Z razpravo o porpcilu o dveletnem delovanju obcinske organizacije, ki se je iztekla s prvo
polovico februa.rja letos, so za.
kljucene tudi vsebinske priprave na programsko volilno sejo
v obcini, ki bo v zacetku marca. Razprava je prikazala stevil·
na neresena vprasanja v na.<li
obcini, ki se zacenjajo na gospodarskem podrocju in nato v
vsej svoji ostrini izstopajo tudi
na podrocju druibenih dejavnosti.
Zato bodo na konferenci gotovo zelo odmevne zahteve komunistov-neposrednih
proizvajalcev o tesnejsem povezovanju
in izmenjavi znanja in strokovnosti med posameznimi industrijskimi panogami in znotraj
njih v nasi obcini, o odgovor·
nejsem razpolaganju in upravljanju z druZbeno lastnino, o
odpravljanju lame solidamosti
in odgovornejsem odnosu do
dela ter uspdnejsem razresevanju kadrovskih vprasanj.
Komunisti, ki delujejo v druzbenih dejavnostib, p a zahtevajo,
da se temeljiteje ugotovi pri-
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Koordinacijski svet zveze socialisticne mladine Bresta je na svoji
volilnoprogramski konferenci, ki je bila 11. februarja, ocenil dosedanje delo, ter si zastavil program dela za leto 1986. Ocena za preteklo
obdobje je bila dovolj samokriticna, kar morda obeta opaznejso dejavnost v prihodnje.
Nacrt so zastavili tako, da bodo poleg sportne in ;kultume dejavnosti vee pozomosti namenili tudi druibenopolitiCnim in gospodarskim dogajanjem v delovni organizaciji. Da bo dejavnost mladih kar
najbolj podobna _njibovim lepo zastavljenim clljem, bo odslej skrbel
Sandi Lovko iz temeljne organizacije Pohistvo, ki bo novi predsednik
koordinacijskega sveta Brestove mladine.

liino konferenco se ne bodo izcrpane, pac pa bodo organizirane se podrocne razprave o resoluciji 10. kongresa, predvsem na
podrocju druibeno ekonomskih
odnosov in delovanju politicnega
sistema, kjer bodo potekale tudi
razprave o kriticni oceni delovanja politicnega sistema.
Le tako bodo nasi delegati
za 10. kongres ZKS in 13. kongres ZKJ dovolj oborozeni z
objektivnimi spoznanji o stanju
in usmeritvami, da bodo lahko
na kongresih predstaviH bitko
komunistov nase obcine za razresevanje
izredno
zahtevnih
druibeno ekonomskih in politicnih razmer samoupravne socialisticne druzbene skupnosti.
A. Pavlic

Delegati govore
RAZGOVOR Z DELEGATKO
IZ NASE OBCINE ZA XI.
KONGRES ZVEZE SLOVENIJE
ALEKSANDRO SEGA, DELAVKO V CENTRU ZA SOCIALNO
DELO V CERKNICI

seveda, ce smo pripravljene de:
lati. Delovanje pa gre vcasih
tudi na racun prostega casa in
dru:Zine. Prav z aktivno vlogo
zveze sindikatov se je tudi glede polozaja zenske v nasi druzbi mnogo spremenilo.

- Smo tik pred kongresom
slovenskih sindikatov.
Kako ocenjujete predkongresne priprave v nasi obcini?

- Tokrat zdruiujete sindikalno in socialno delo. Kje naj
bo po vasi oceni Iocnica?

0 predkongresnih pripravah
je pisal ze sekretar ObCinskega
sveta Franci Urbas v p rejsnji
stevilki Brestovega obzornika.
Razprave o gradivu so bile v
nekaterih okoljih dobro pripravljene, v nekaterih pa gradiv niso obravnavali in bo ta
naloga ostala novemu vodstvu.
- Katerim vpralianjem oziroma temam namaravate posvetiti najvecjo pozomost?
Delegati se bodo vkljucevali
v delo treh komisij . Teme so
bile obravnavane na vseh ravneh oziroma v vseh organih obcinskega sindikalnega sveta in
so regijsko usklajene. Najvecjo
pozornost homo posvetili za nas
najbolj aktualni temi - polozaj
delavcev v lesarstvu.
-

Glede na bliinji 8. marec
dan zena, se nekoliko splos-

nejse vpra5anje: kako gledate
na polozaj zenske v nasi druibi?
Mislim, da tudi zenske lahko
povsem enakopravno delujemo
na vseh podrocjih (poklicno,
druibeno-politicno, kot delegati,

RAZGOVOR S PREDSEDNICO
NOVEGA DELAVSKEGA SVETA DELOVNE ORGANIZACIJE
BERNARDO PETRIC

Tezko je po dveh sejah oceniti
pripravo gradiva. Zelim, da se
dneVIIli red neposredno pred sejo
ne hi spreminjal ali poveceval.

- BliZa se dan Z.ena. Ob tern
se clovek nehote spomni, kako
malo zena je na vodilnih in vodstvenih mestih, pa tudi v vodstvih samoupravnih organov. V
cem je vzrok temu?
Tezko je biti hkrati dobra delavka, mati, gospodinja in samoupravljalka. Vcasih pa bi se z
malo truda daJo tudi to uskladiti. Res pa je tudi, da se nekatere
zenske nerade izpostavljajo, ker
jim primanjkuje zaupanja v·a se,
ceprav so zelo sposobne. Nekatere pa nocejo zrtvovati svojega
prostega casa in ne sprejejmajo
v1oge, ki jim jo nudi druzbena
ureditev. !Zavedajo se, da odgovorna dela terjajo izredne napore.
- Kaksna je osnovna druzbena vloga zene v naliih pogojib?
Danes ima zenska pri nas zago.
tovljene enake moznosti za osebnostno uveljavitev kot rnoski na
vseh podrocjih delovanja. Zaradi
tradicij in neenake porazdelitve
domaOih del pa je zena 'V nasih
pogoj-ih se 'Vedno v ,glavnem
vzgojiteljica otrok in gospodinja.
Skrajni cas je, da bi vlogo
vzgojitelja prevzeli tudi ocetje
Tako h i zeni ostalo vee casa, da
se bi kot zenska lahko enakopravno vkljucevala v dru:Zbeno
politicno, :rekreacijsko in kultur_no dejavnost.
Pripravil B. Levee

- Na kongres se dolgo in temeljito pripravljamo. Kaj od
njega pricakujete vi?

Zdravnik svetuje

Priprave na kongres so temeljite. Osebno pricakujem, da nas
bo vse motiviral za bolj zivo in
kvalitetnej§e delo. R,e§itve polozaja delovnih organizacij naj bi
bile v iskanju novih razvojnih
programov, ki pa m orajo temeljiti na znanju - torej na spreminJanju tudi kadrovske politike.
Pripravila V. sega

Gradivo za sejo naj bo razposlano obenem z vabilom. V svojem
mandatu zelim, da bi delegati
priSii na seje ·Z interesi oziroma
stalisci drugih sodelavcev, da bodo odloeitve delavskega sveta delovne organizacije zares samoupravne.

Samoupravljanje postaja cedalje pomembnejs.i del go!).podarjenja, saj o vseh pomembnih zadevah odlocajo delavci neposredno
ali pa v organih upravljanja. Vsi
organi upravljanja in delavci si
prizadevajo priti do bol1S.ih rezultatov gospodarjenja. Na vsak nacin moramo izboljsati Iikvidnostni polozaj Bresta. Od ukrepov in
sklepov, ki jih homo n a organih
upravJjanja sprejemali, je odvisno, ali homo cilj dosegli ali ne.
- Doslej sta bili ze dve seji
novega sestava delavskega sve·
ta. Kako ste zadovoljni s pripravo gradiva in predloga !;klepov?

Pred nami je srednjerocno ob
dobje 1986-90. V tem obdobju se
bomo spopadli z novimi gospodarskimi tezavami, sprejemali
bomo srednjerocne plane in iz
pJanov izvirajoee naloge, poslovno politiko in 'l"esevali organizacijsko-kadrovske probleme. Prizadevali si homo za vecjo storilnost dela, bolj§o organizacijo deJa, boljso izrabo znanja in tehnologije, Varcevali bomo na vseh
podroej.ih deJa. in izboljsali nas
odnos do dela.

Ves cas delovanja v sindikatu
sem na polozaj delavca morda
gledala tudi z vidika poklicnega
dela. Nikakor pa se med sindikalnim in socialnim delom ne
da potegniti locnice.
V sindikatih se moramo zavzemati za ekonomsko funkcijo
osebnega dohodka, da si bo vsak
z osebnim delom zagotovil socialno varnost. Ukrepi socialne politike pa bodo prek nacel solidarnosti in vzajemnosti zagotovili socialno in materialno varnost tistim, ki si j e iz objektivnih razlogov ne morejo zagotoviti sami.

NASI LJUDJE
- V Brestovi zgodovini ste
druga zenska na tako pomemb·
nem mestu kot je predsednica
najvisjega organa upravljanja
- delavskega sveta delovne organizacije.
S to funkcijo je povezana tudi
precejsnja odgovornost?
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spevek teh dejavnosti (skladno
z nacelom soodvisnosti gospo·
darstva in druzbenih dejavnosti) k dosezenim gospodarskim
rezultatom. Tako bo konferenca
nedvomno velika priloznost za
krlticno oceno stanja v obcini,
na podlagi katere bodo zacrtane
naloge komunistov v prihodnjem obdobju, ki jib bo treba
skladno z nacelom demokratic·
nega centralizma odgovorno in
vztrajno uresnicevati, pa ne le
na sejah, pac pa v delu druZbeno politicnih organizacij, dele·
gacij, samoupravnih in poslovodnih organov - torej v delu,
ki nam bo zagotavljalo uspesen
razvoj.
Predkongresne dejavnosti v
nasi obcini pa s programsko vo-

- Pred nami je se tezavno obdobje gospodarske stabilizacije.
v cem bo - predvidoma - tezilice dela delavskega sveta v
tern mandatnem obdobju?

AKTIVNI ODMOR (telesne vaje
med odmorom)
Predvsem naj bi ta sestavek
pornenil izziv vodstvenim delavcem na Brestu, pa tudi vsem tistim, ki naj bi jim bil a::~amenjen
aktivni odmor. Mislim pa, da hi
bilo smotmo uvesti aktivni odmor le za tiste oddel:ke, v katerih
je »sedece« in enoliC.no delo.
P.r i analiziranju bolniskega sta
lefa ali zacasne odsotnosti z dela ugotavljamo, da so razen prehladnih obolenj, morda se poskodb, glavni vzroki temu obo·
·l enja gibaol. Pnw ta'ko so ta obo·
lenja eden :izmed najpogostejsih
vZirokov, ki pripeljejo delavca
pred invalidske ·komisije.
Pri nekat erih delih prevladujejo enakomern.i in ponavljajoei
gibi, ki jih mora delavec opravljati sede 'in se ·dostiknt
v prisiolni drzi. Taksna dela enostransko obremenjujejo telo, pOsebno pa so pri tern prizadeti nekateri sklepi in miSice. Temu
sledi utrujenost; kasneje pa, ce
delavec opravlja taksno delo dan
za dnern, ·l eto za letom, pr ide do
obolenja gibal. Pot·r eba J?O krvi
pri taksnem delu je vecja, vendar pa je oskrba z njo zaradi stisnjenega ozilja manjsa
Utrujenost in obolenje giballahko delno preprecujerno z odmori med delovnirn casom. Odmori
so lah:ko pasivni (ko delavec pociva). To je upravi ceno le pri tefkih fizicnih delih. Pri delavcih,
ki opravljajo enakomerne in pon avljajoce se gibe in dostikrat
tudi v prisilnih driah, pa je potreben aktiven odmor (telesne
vaje ali telovadba).
Taksen odmor pospesuje pretok krvi v prizadete dele telesa,
pospesuje dihanje, cutila in Zivcni centri se hitreje in bolje pripravij o na nove naloge.
Vaje, ki jih izvajamo v ta namen rnorajo biti ustrezne, sk:,rbno
izbrane in ustrezati morajo posameznim vrstam opravil. 0 tern,
kdo naj jih pripravi in vodi, kako naj potekajo in kje, pa kdaj
drugic .
Dr. A. Smak
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PoSkodbe pri delu lani

Nekaj novosti
vdruzbeni orehrani

V Jetu 1985 je b~lo v na5i delovni organizaciji 186 p<>Skodb pri delu
ter na poti na delo in z dela. Zaradi teh poskodb je bilo ~zgubljenil1
2194 delovn~h dni. V primerjavi z letom poprej .se je .stevilo poskodb
. povecalo za 20,8 odsto1lka, stevilo izgubljenih delovnih dni pa za 27
odstotkov. Resnost poskodb, ki jih kaze stevi:lo izgubljenih dni na
poskodbo, je bila priblizno enaka kot prejsnje leto, saj se je dvignil<~
ie za 5,3 odstotka. Pogostost poskodb, ki je razvidna iz podatko;·
o stevilu poskodb na 1000 delavcev, je hila za 3 odS>tot'ke manjsa kot
je znasalo tavrstno povprecje lesne industrije Slorvenije v letu 1934
(ustreznih podatkov za leto 1985 se ni), .resnost po5kodb pa za 21
odstotkov.
Vee narn povedo podatk!i v spodnj.i razpredelnici:
Stevllo poskodb
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Pohistvo
10 39
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12 17
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75,5
201,7
162,6
758,3
140,1
103,0
6,2
392,9
60,5
11,8
127,0

9,3
11,8
16,9
24,3
9,8
16,0
4,0
5,0
6,9
2,0
11,8

Skoraj vse poskodbe so bile Uazje. Osern je bi·lo nekoliko tezjih,
vendar tu di te niso povzroeile invalidnosti.
stevilo poskodb pri delu, na poti na delo .in. z dela se je povecalo
v vecini terneljndh organizacij. Manjse ·k ot prej-snje leto je hilo le v
Tapetnistvu, zagalnici, Prodaji in Jelki. ·Pogostost poskodb je bila
najvecja v Mineralki, kjer se je v letu dni povpreeno poskodovalo kar
21 odstotkov delavcev, razmeroma visoka pa se rv Iverki (19,1 %), Masivi (10,3 %) in v Gabru (10,2 %). Povprecna odsotnost z dela na poskodbo je bila najvecja v Gabru (24,3 delovnih dni na poskodbo),
nekoliko vecja od pov;precja pa se rv :Zagalnici (16,9 dni) in v Jelki
(16 dni).
Najvec nezgod, kar 63,4 odsto tka se je pripetilo pri rnanj neva:rnih
delih - kot so posamezna roena deloa, dela z rocll!i.m orodjem, notranji transport in gibanje ljudi rm delu (padci na tovarmi:Skem obmocju
in podobno). P-rJ delu z rezkaJnimi stroji je bilo 7 odstf:otkov vseh
poskodb, pri delu z zagami rvseh vrst, k!i stejejo za najnevarnejose,
pa 11,3 odstotka. Precej poskodb, kar 6,4 odstotka, se je pripetilo na
poti na delo in z dela.
Zrnanj-sanju poskodb pri delu bomo morali posvet:iti :vee pozomosti,
saj narn ;po.vzroeajo moralno ~n grnotno skodo. V zadnjem casu tudi
slednja n-i zanerna-rljJV!a, saj moramo poleg skode, ki nau:n jo povzroca
staJ.:na povprecna odsotnost osrnih delavcev z dela in 100-odstotna nadomestHa osebnih dohodkov za to odsotnost, povrniti zdravstveni
skupnosti .tudi stroske zdravstvenih stomtev. Ta povracila pa so v
letu 1985 znasala ze 951.248 dinarjev.
v. znidarsic
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Iz cerkniske delavske restavracije

No v o s ti v knjiznic i
KNJIGE v angldkem jeziku
Kupili srno nekaj knjig v angleskem jeziku, ki so razdeljene po
tezavnostn~h sto.p njah in so prirnerne za ucence rv ·srednjern .izobra:Zevanju ali za bralce, M se zanirnajo za angleski jezik. Nekaj naslovov
je primernih tudi za osnovnosolsko rnladino.
ZNAMENITI SLOVENCI
Iz zbirke o znamenitih slovenskih rnozeh sta dva nova naslova:
Ivan Tavcar in Josip Strita.r. Ob branju si osve2rlmo spomin -n a literamo in politicno delo pisateljev ter na dobo, v kateri sta Z.ivela.
PRESERNOVA druiba: redna zbirka
V redni zbirki Presernove druzbe so vredni pozornosti kar ·vsi. naslovi: PREsERNOV KOLEDAR 1986, MIKELN, M.: Zgaga vojvodine
Kranjske, SEDEJ, 1.: Sto znanih slovenskih umetnis.kih slik, PERSAK,
T.: Sledi, SKRINJAR, P.: Grenko brJnje, MAL, V.: Baronov rnlajsi
brat, LIKAR, M.: Ljudje pravijo o zdravju.
GOLAR, M .: Bobi v la~kem ujetnistvu
Avtor sicer opisuje hude vojne dni, vendar mu je uspelo potegniti iz
tega casa nekaj sega.vih trenutkov, ob katerih se bodo rnladi :bralci
iz srca nasmejali.

.. . Zanimivo je, da je v nasi druibi za nekatere mnogo teije nositi odgovornost za objavo necesa, kot pa odgovarjati
za to, ce se kaj ne objavi. Dobro vemo, da je ie marsikdo
odgovarjal za tisto, kar je bilo objavljeno, da pa vsaj, kar
vem - ni se nihce odgovarjal za tisto, kar ni bilo objavljeno.
Lenart Setinc na
konferenci ZKS
o infonniranju

probl~mskJ

Prirnerjava med stevilom izdanih obrokov ob koncu lanskega
in v zacetku Ietosnjega leta je
pokazala, da je bilo 1etos izdanih n ekaj odstotkov obrokov vee
kot lani. Ob tern ugotavljamo, da
se v nasih obratih hrani priblizno
tri ce1lrtine vseh zaposlenih na
Brestu. S tako nizkirn odstotkorn
pa ne dosegarno .Zelenega namena v organizirani prehrani med
delom.
Pri pregledu jedilnika in stevila izdanih obrokov srno ugotovili, da so najvecja nihanja vedno
sarno pri nekaterih obrokih. To
so obroki, ki so pripravljeni predvsern iz drobovine, r iZa, testenin
in rib. Ce pa bi te jedi izloCiH, bi
precej osiromasili Taznolikost
celornesecnega jedilnika.
Prav zaradi tega srno se odlooi-H da bi popestriJ.i ponudbo, pri
cemer pa ne bi povzroeiii prevelikih stlroskov. Zato srno se odlocili, da poleg osnovnega toplega
obroka ponudirno se nadorneslmi
hladni obrok. Povedati morarn,
da se kuharice odlocajo za stevilo obrokov po Iastnern obcutku.
V kuhinji TOZD PohiStvo izdajo
od 800 do 1200 obrokov na dan.
To nihanje velikokrat povzroca
razburjenje med osebjern v kuhinji ter abonenti, saj se zgodi,
da vcasih zrnanjka obrokov. Nemalokrat pa gredo vecje kolicin e
hrane v odpad. Pri sedanjih visokih cenah predstavlja to dodatni
nepotrebni strosek. S prehodorn
na nadomestni hladni obrok pa
se bodo ta n ihanja se povecala.
Zato bomo morali preiti tUdi
na nov nacin pri zbiranju podatkov 0 stevilu potrebnih pripravljenih toplih in hladnih ob-rokov.
To stevilo borno dobili sarno tako, da se bodo abonent:i odlocili
za topli ozirorna hladni obrok en
dan prej in to svojo odloCitev na
ustrezen nacin tudi sporocili.
0 tern pa nekaj vee besed pozneje, ko borno resHi vsa vprasanja, ki se pojavljajo pri pripravah ornenjenih sprernemb.
B. Jeric
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(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Jezero se posusi skoraj vsako
Jeto, a popolnoma le takrat, ce
je velika susa. V zadnjih deset·
letjih so pretekla ze tri do stiri
leta, ne da bi se prigodila ta redka naravna prikazen. Navadno se
steje, da odtece voda osemkrat v
desetih letih iz jezera pod zem·
ljo. V prejsnjem stoletju pa jezero
celih sedem Jet - od 1707. do
1714. leta - ni odteklo.
Ce smemo verjeti starim poroci·
1om, vrsilo se je popolno odtekanje jezera v prejsnjih casih redne·
je kakor dandanes. Med ljudstvom
se se slisi pogovor o onih letih,
ko so ze 0 kresu zaceli v jezeru
kositi. Da se ta zanimivi naravni
pojav redno ne ponavlja vsako le·
to, pride od tod, ker se je stevilo
poziralnlkov in ponorov zmanjsalo.
Jame: Kamenje, Svinjska jama,
Kraljev dvor, Lovrecka, Veliki in
Mali oltar, Becek, Golobinka in
drugi manjsi ponori ne delujejo vee
ali pa odteka vanje veliko manj
vode kakor poprej. Nekatere so
ribici zadelali iz sebicnosti, druge
pa je voda sama zamasila in zasula
s peskom, kamenjem in z naplavljenim lesovjem. Nasprotno pa je
voda tudi nekaj odtocnih zlebov,
lukenj in jam pod zemljo razjedla
in razsirila. Tako si razlagamo, zakaj da odtece jezero vcasi hitreje
in da ne potrebuje enega meseca

ali vee za odtok, nego samo tri
tedne.
Kam odteka jezerska voda, iz·
gubljajoca se pod zemljo? Nekateri
so mislili, da se odteka nekaj vode skozi jame Vodonos, Reseto, Si·
tarico in Retje po podzemeljskem
koritu pod Menisijo in Ljubljanskim vrhom ter da prihaja sele pri
Verdu (pri Vrhniki) zopet ·na dan.
Drugi so trdili, da jami Kamenje
in Narti oddajata vodo v Notranjsko Reko, izlivajoco se v Jadransko morje. Novejse preiskave so
pa dokazale, da se vsa jezerska
voda izliva tekoc skozi Sko·
cijansko dolino - v Planinsko ko·
tlino.
Toda primerjajoc mnozino vode,
ki ponikne v Cerkniski kotlini, z
vodo, ki priteka v Planinsko kotlino, zapazimo lahko veliko neraz·
mernost. Veliko vode namrec odtece ob susi pod zemljo, a prime·
roma jako malo je prihaja v Planini na dan. Kje ostane? Ne preostaja nam drugega, nego da si
mislimo podzemeljske prostore, v
katere se velik del jezerske vode
izliva pri odtoku, in iz katerih prite·
ka ista pri vecjem dotoku ali pri
vecji zracni napetosti zopet na dan.
Da Je v resnici tako podzemelj·
sko jezero, prepricamo se tudi lz
tega, ker pozirata na primer Vodo·
nos in Reseto ob povodnji prav
malo ali celo nic in nad njima je

skoraj nepremicna. To je dokaz, da
ne more podzemeljsko jezero vee
vode sprejemati, ker je ze polno.
Na ta nacin si lahko razlagamo,
zakaj se jezero jeseni zopet tako
hitro napolni in od kod pride vanj
toliko rib. To nevidno jezero ne le·
zj posebno globoko, ker se v je·
zerskem dnu delajo vcasih nove
poziralne luknje.
Ribiska jama je na pr{mer ze od
leta 1757 zasuta, a 20 metrov proc
sta se naredili dve drugi odprtini.
Celo vas Dolenje jezero lezi nad
to veliko podzemeljsko vodno kotllno. Podzemno jezero je skoraj
gotovo vecje kakor nadzemno in se
razprostira brz ko ne dalec pod
Javornik.
Tudi to cudo podzemeljsko
jezero - razjasnimo lahko po prirodoslovnem zakonu. Cerkniska ko·
tlina stoji glede na odtekanje vode
toliko za Ljubljanskim barjem, ka·
kor barje za Kocevsko in Dobre·
poljsko kotlino. V teh dveh dolinah
se izgublja izpodnebna voda radi
dobrih poziralnikov tako hitro v
tla, da se v suhem poletju tod
cuti dostikrat pomanjkanje vode.
Ljubljansko barje oddaja vecino·
ma svojo vodo v Ljubljanico, ki se
pretaka skozi njega. Cerknisko jezero pa se ni razsirilo svojih cd·
tocnih podzemeljskih zlebov toliko,
da bi mogla voda pa njih odtekati
dovolj hitro in da bi zadostovali
dotokom, kateri so vcasih precejs·
nji.
Kakor hitro odtece voda, zacnejo
se jezerska tla susiti. Jezerski svet
ne ostane po odtoku vode mehak
ali celo mocviren, kakor bi marsikdo mislil, nego tla postanejo takoj
trda in suha; kajti pod eno pedjo
blata je ze dobra in rodovitna zem·
lja. Vsa planjava se ogrne v zeleno
odejo. Kjer je pred kratkim plaval
·coin, kjer je ribic razpenjal mreze

in so svigale ribe, tam se zdaj giblje voz, tam gospoduje kosec, tam
se pase govedo in igrajo pastirji.
Trsica in locje (bicje) sta rastla
ze v vodi, cvetje je gledalo iz vode
in pokrilo s perjem povrsje skoraj
popolnoma. Trsica vzraste nad dva
metra visoko, ima 30 centimetrov
dolgo in 3 centimetre srroko perje,
katero sveze zivina rada je. To
rastlino zanjejo ze v vodi. Eden
vesla pocasi, po eden pa na vsaki
strani colna zanje. Na ta nacin se
dobi na dan dober voz klaje. Kra·
vina je tudi zacela rasti ze v vodi,
pa je bolj za steljo, ker je debela,
trda in malo tecna.
Mekuza raste okoli strug, kjer
pognoje potoki nekoliko zemljo.
Ta trava raste najhitrejse, in zivi·
na jo je prav rada svezo ali suho.
Ako je vsaj dva meseca suho vre·
me, je ze vse polno koscev z voz·
mi v jezeru, da pokose travo in
odpeljejo seno.
Dostikrat se pa primeri, da voda
zalije jezero v casu, ko raste trava. Dasi se v nekoliko dneh zopet
posusi, vendar se trava navadno
tako izpridi, da je zivina nima rada
ali celo zanjo ne mara.
Kmetje imajo v jezeru senozeti
ravno tako razdeljene, kakor drugod. Med Masami in se dalje je
veliko gibanje na osuseni jezerski
planjavi. Vse hiti na blate, kakor
pravijo, da v pravem casu pokose
travo in spravijo seno domov. S
spravljanjem morajo hiteti, da jih
ne prehiti slabo vreme, kajti dosti·
krat ni varno pustiti sena v kupih,
se celo cez noc ne. Majhen dez
v jezeru ali okolici ga jim vcasih
pokvari. Ponoci nastopi lahko vode
toliko, da drugi dan ni vee mogoce
z vozom v jezero radi prevelikega
blata, ali pa plava ze seno po vodi.
v colnu vozec ga grabijo vcasih
po vodi, susijo pa doma. Vendar se
to delo redkokdaj izplaca, ker je

seno blatno in komaj za steljo
rabno.
Ker zalije voda nekatere jezerske
senozeti veckrat in poprej kakor
druge in tudi dalje casa z njim ne
odtece, je njihova vrednost kaj raz.
licna. En hektar jezerskega sveta
se ceni od 90 do 175 goldinarjev,
kolikor bolj all manj je poplavljen.
Ce se racuna 1600 hektarov osusenega jezera, znasa vrednost senozeti okoli 210 tisoc goldinarjev.
Seno, katero se na tem prostoru
nakosl, se ceni na kakih 13 tisoc
goldinarjev, ako vzraste na hektarju kakih 9 stotov slabega sena,
vredno po 90 krajcarjev.
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Ko je trava pokosena, postane
jezero raven pasnik, na katerem
se pase govedo iz jezerskih vasi,
da pobero to, kar je ostalo koscem
in kar na novo vzraste. Prav prijetno se je voziti v tern casu sko·
zi osuseno planjavo do Gorenjega
jezera in dalje v Losko dolino. Tu
je cesta bolj gladka in brez pra·
hu. ce se ni locje povsod pokoseno, je cesta podobna reki, vijoci se skozi zelene senozeti.
Ob suhem jezeru se primeri veckrat, da zacno Vranja jama, Suha·
dolica, Bobnarice in druge majhne
luknje, posebno studenca »pod, pecmi«, dajati vodo iz sebe, cetudi je
v Cerkniski kotlini lepo vreme
brez dezja. To kaze, da povodje je·
zerske kotline ne sega samo pod
Javornik, nego se raztega dalec cez
naravne meje do vise lezece loske
doline noter do Sneznika. ce moeno dezuje v Loski ali Sneperski
dolini, izgubi se izpodnebna voda
hitro v tla, katera so kakor
goba - z brezstevilnimi luknjami
in vodotoki predrta. Voda tece po
nagnjenih podzemeljskih ceveh in
zlebovih naprej in se prikaZe pri
zgoraj imenovanih jamah v jezeru.
(Se bo nadaljevalo)

ol
B

bl
Ia
SI
j~
r~

ra
b<
tl
n·
z(

rr
P:

b:

j~

je
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Vse vee
avtobusnih
prevozov
Prva polovica fehruarja je hila v nasem malem mestu in njegovi
1 okolici vsa v znamenju Pusta. Ceprav je osrednji veliki karneval
krepko zamelo, je hilo pustno vzdu5je Zivo na vsakem koraku.

I

Naneslo pa je, da so hila ravno v teh dneh na Slovenskem tudi

1praznovanja kulturnega praznika. Kljuh prizadevanjem nam ni
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uspelo izvedeti, ali smo ta praznik kjerkoli v nasem srediScu
ali okolici kakorkoli ohelezili, razen po solah, ker je to pac v njihovih ucno vzgojnih programih.
Se eno dejstvo, znacilno za kulturni utrip nasega malega mesta .. .
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Tudi letosnja butalska skupscina je imela dovolj delegatov
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Se ena butalska skupStina
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KUUtNA VPRASANJA NA RESETU. Gozdarstvo in lesna industrija lsceta
skupna pota.
Odgovor na vprasanje, zakaj se povezujemo, zahteva s lrso obrazlozitev. Poenostavljeno pa bi ga lahko opredelili takole: povezuje nas skup·
na skrb za prihodnji razvoj (gozdne) surovinske osnove, skrb za kar naj·
najboljso izrabo razpolozljivih surovin, skrb za skupno ·izobrazevanje
delavcev in potrebe po organizirani izmenjavi strokovnih dosezkov.
Pri tern se seveda zavedamo, da lahko uspe le taksna povezava, ki bo
z usklajevanjem programov in s skupnim planiranjem zagotavljala razvoj
vseh zai-nteresiranlh delovnih organizaclj. Povezava pa mora seveda zasledovati kar najvecjo finalizacijo pri predelavi surovin, dvig stopnje organiziranosti dela, dvig produktivnosti in podobno, kar vpliva na utrjevanje socialne varnosti vseh zaposlenih.

CENA PROPAGANDE
P-ropaganda postaja vse bolj dejavnost lzbrancev, saj si jo lahko pri·
voseijo le moena podjetja, ki ne operlrajo vee s stotinami milljonov, ternvee ze z milijardami. Morda bi lahko celo govorili o nekaksni asocialni
dlferenciaciji· na tern podroeju. Mediji pravijo: •Nihce vas ne sill v propagiranje, cene so taksne kot se nam zdijo, da so pravilne.•
In ce se industrlja ubada z zamrznjenlmi cenami, to nikakor ne velja
za medije, saj lahko vsako leto preprosto povisajo cene skladno z odstotkom zvisanja zivljenjskih stroskov. Nekaterim se to ni dovolj, saj so
nekateri povisali cene za ekonomsko propaganda tudi do 60 odstotkov
in vee.

e
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VEtJA IDEJNA IN AKCIJSKA ENOTNOST. Pred sejo obcinske konference
Zveze komunistov.
V nasi obcinl ugotavljamo, da mnogi komunisti v svojem delovanju
ne poznajo ldejne In akcijske enotnosti, zlasti ne akcijske. V nacelih
vsl soglasajo, pri uresnlcevanju teh nacel pa se razhajajo. Ce hocemo
!judi spodbuditi in mobiliziratl, moramo komunisti delovati v vseh delih
nasega samoupravnega socialistienega sistema. Organizirati In usposoblti se moramo na siroki fronti sociallstlcnih sil .
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Tezav s sklepcnostjo sploh ni
bilo, saj se je tudi na letosnji
butalski skupscini kar trio Butalcev in ostalih ohcanov.
Nedvomno je na taksni razvedrilni prireditvi osnovno merilo za njeno uspesnost - odzivnost poslusalcev. V primerjavi z lansko je hila letosnja
bolj medla. Medtem ko je hilo
!ani kar dovolj sproscenega
smeha in spontanega ploskanja,
je letosnje »sedenje« skupscine
redkeje \TZgaio.
Verjetno je temu vzrok manj
razgihana vsehina. V glavnem je
beseda tekla o (ne)moznostih
turisticnega razvoja v sodelovanju s Tepanjci, kar pa je hila
f e dostikrat pogreta in zato
morda tudi fe pregreta tvarina.
Precej vee rnofnosti kot jih je
bilo izrabljenih je ponujala tudi
obravnava dolgorocnega plana
Butal in okolice.
Dosti svezine in pofivila pa
je prispeval delegat z Blok, ko
je spregovoril o tezavah pri os-

krhi z vodo. V tern delu so se kax
oi.skri·l e stevilne domislice, bodice
in puscice, vse tisto, kar je hila
sicer nekoliko pogresati.
Prav hi tudi hilo, ce hi vee
hesede dati se drugim delegatom, ker hi biio dogajanje bolj
razgibano in dramatiano, in bt
skupscina potekala bolj dinamicno. Tako pa je hilo le prevec
razvlecenega dialoga zgolj med
Z.Upanom in tajnikom.

ORGANIZACIJA VARSTVA PRI DELU
Novi zakon o varstvu pri delu, ki je p.ricel veljati preJSnJe leto, je
moeno posegel tudi v organizacijo tega varstva. Nova je bila predvser'n
zahteva, da morajo organizacije zdruzenega deJa pooblastiti dolocenega
delavca kot odgovornega za opravljanje strokovnih nalog s podrocja
varstva pri delu oziroma za izpolnjevanje varstvenih ukrepov in normativov; tiste organizacije, v katerih so nevarnosti za poskodbe In obolenja
v zvezi z delom veeje, pa morajo organizirati se posebno sluzbo za
varstvo pri delu.
Vsaka nasa temeljna organizacija bi morala sistemizirati delovno me·
sto referenta za varstvo pri delu in nan] razporediti delavce z lzobrazbo
varnostnega inzenirja oziroma z drugo ustrezno visjo ali visoko· lzobrazbo
ter z zahtevanim strokovnim izpitom iz varstva pri delu. Ta delavec naj
.bi dobil tudi predplsano pooblastilo.
VREDNOTENJE ZAHTEVNOSTI DELA
Predvsem bl hotel opozoriti vse delavce Bresta, da metoda VZD sama
se ne prinasa vecjih osebnih dohodkov, ker so le-ti odvis ni od nase
reallzfrane prodaje na trgu. Torej je to povsem stvar nasega gospodarjenja, ne pa VZD metode. Zato si ne moremo ustvarjati iluzij o vecjih osebnih dohodklh zaradi VZD. S to metoda se vrednoti zahtevnost
dela, z njo dosezemo razvrstitev delovnih mest po zahtevnosti dela,
kar istocasno predstavlja tudi delez osebnlh dohodkov po zahtevnosti
dela na dolocenem delovnem mestu.

Sicer pa je bila to prijetna
prireditev, ki so jo pripravili
clani cerkniskega kulturnega
dru~tv~, tudi letos pa so jo po- ,
sneli m cez dva dni po radiu DELO SAMOUPRAVNE DELAVSKE KONTROLE
predvajali sodelavci ljubljanOdbori so bill v nasem samoupravnem sistemu nekaj novega, bili so
skega radia. Nedvomno -se je
trdno vrasla v cerkniske vsako- brez izkusenj, zato so se ze pred prieetkom svojega delovanja znasli
:letne pustne .prired:i.tve in ee je p.red vprasanjem, kako, kje in kdaj delovati. Programi, ki so sl jlh zane bi hilo vee, bi jo mocno po- stavili, so bill preobslrni in verjetno tudi premalo konkretni. Zato odbori
gresali. To pa tudi ohvezuje ... v vecini primerov nlso izpolnili vseh nalog, ki so si jih zastavlli.
BLOKE SO ZNOVA 021VELE
Upajmo torej, da se oh letu
S sredstvl javn99a obveseanja smo zelo zadovoljni, ker popularizirajo
spet vidimo na novi, se bolj svenaso priredltev. Prizadevamo si, da bi vsi skupaj zadovoljili sirsi krog
Zi hutalski skupscini!
obcanov pri urjenju njlhovih sposobnosti. Bloke bi kot zlbelka smueanja
B. Levee ostale skoraj popolnoma pozabljene ~n menlm, da moramo dati Blokam
tisto, kar so Bloke dale nam. Bloskega smucarja pa mnogi reklamirajo
kot simbol smuearja v svoje komerclalne namene, a na elgav racun?
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Tudl ce hi padale vUe - pustov pogreb bi bll

Letosniie Butale in karneval je moeno zamelo

Natanko sedemnajst let je
rninilo, odkar je nase malo m esto dobilo za takratne in tudi
dana5nje potrehe sodohno avto·
busno postajo. Poleg restavracije in kuhinje so v njej se prostori, ki so potrehni za poslovnost prometa.
Trenutno ima Integral TOZD
Notranjska Cerknica dvajset avtobusov, izmed katerih sta dva
opremljena s klirnatskimi in
drugimi napravami za bolj zahtevne izlete, pricakujejo pa, da
hodo dohili se dva. s temi avtobusi in dvaintridesetimi zaposlenimi opravljajo krajevne, medkrajevne in repuhliSke prevoze,
posebno skrb pa posvecajo pogodbenim prevozom; to so prevozi delavcev na delo in z dela.
Pogodbena prevozniska razmerja za prevoz delavcev na
delo imajo z Brestorn in Kovinoplastiko. Te prevoze pa uporabljajo tudi delavci ostalih dclovnih organizacij na obmocju
obcine.
Sedaj vsak delovni dan pripelje sest avtohusov iz raznih krajev obcine kar 1900 delavcev na
delo v Cerknico, Podskrajnik,
Rakek, Unec, Martinjak in Begunje.

Vzporedno s prevozi delavcev
na delo v Cerknico in bliznjo
okolico pa pripelje se pet avtohusov vsak dan delavce na delo
v Losko dolino. Pri tern je treba
se omeniti, da se kar 70 krajaI.J.OV iz Cerknice in iz hlifnje okolice redno preva.Za na delo v
Ljuhljano. Poleg rednih prevozov
delavcev na delo in z dela pa
_o pravljajo se prevoze za potrebe
1robrazevalne skupnost-i, tudi v
Ljubljano, saj irna kar ISO dijakov in studentov rnesecne vozovnice.
V sole Loske doline in z obmocja Cerknice se vsak dan pripelje kar 500 solarjev.
In kaj si zelijo, da bi se z
ustreznimi dogovori in sarnoupravnirni sporazumi uredilo?
Predvsern ureditev cestisca ki
bi hilo primerno za avtob~sni
pz:o~et in sice_r rned kraji Podshvruca, Dolen;e Otave-Stra.ZisceKozljek in Dobec-Bezuljak. S
tem hi hil omogocen krajanom in solarjem iz teh odrocnih
krajev dostop do sredisca ohcine.
Kljub vsemu pa le irnajo tezave, ki jih sicer uspesno prernagujejo. Posehno tezavno j e v zim·
skem casu, ko zapade sneg. Delavce je treba pripeljati na delo
do seste in sedme ure, cestisce
pa zacnejo plufiti sele po sesti
in celo sedrni uri. V takih primerih rnorajo torej vozniki voziti na lastno odgovornost, kar
pa po hrihovitih predelih ni ravno enostavna zadeva.
Posamezni delavci delajo vede
ali nevede preglavice kontrolorjem. Nekdo pozahi mesecno VO·
zovnico doma, drugi jo je pozabil podaljsati, najdejo pa se tudi
taksni, ki je kratkornalo nocejo
pokazati.
Na cerkniSkem ohmocju opravlja prevoze tudi Avtopromet iz
Gorice. Njihovih prevozov se poslufujejo tudi dijaki, ki obiskujejo sole v Postojni, je pa v tern
turisticnem rnestu zaposlenih
vee nasih obcanov. 0 tern pa
kdaj drugic.
s. Bogovcic
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BRESTOV OBZORNIK

Rrestovci
OBCINSKO SINDIKALNO
PRVENSTVO V SMUCANJU
9. februarja je bilo v Starem
trgu obcinsko sindikalno prven·
stvo v veleslalomu in tekih na
smuceh. Tekmovamje je pripra·
vi! SK LoSka dolina, nastopilo
pa je okrog sto tekmovalcev in
tekmovalk. Tekmovanje je bilo
v tezavnih pogojih (veliko novo
zapadlega snega), zato je bil izpad :na veleslalomi~cu velik,
kljub temu, da se je organizator
potrudil s pripravo prog.
V veleslalomu je bilo uvr~eenih
80 tekmovalcev in J.e ena tekmovalka, v tekih pa 26 tekmovalcev
m ~est tekmovalok. Nastop delavcev iz Bresta je ~tel tudi za Brestovo sindikalno prvenstvo v
smucanju.
V posamezn'ih ·k!a:tegorijah je
bila :razvrstitev naslednja:

VELESLALOM:
mo~ki I. kat. (do 30 let)

1. Jo:Ze Jakopin V. P.
2. Stanko Rot BREST
3. Du~an MihelC:i.c BREST
6. Boris J akopin BREST itd.

molli II. kat. (31 do 40 let)
1. J anez Misic BREST
2. Miro Mlaka:r KOVINOPLA·
STIKA
3. Milo~ Kovac KOVINOPLASTIKA
9. Gvido Svet BREST
10. France Skdj BREST itd.
mo~ki

III. kat. (nad 41 let)
1. Franc Rot AVTOMONTA1:A
2. Franc Levee KOVINOPLASTIKA
3. Franc 1:agar BREST itd.

Ll

solidni

3'

zenske I. kat. (do 30 let)
1. Tatjooa Lavric KOVINOPLASTIKA

TEKI NA SMUCEH:

moski I. kat. (do 30 let)
1. Franc Avsec KOVINOPLASTI-

KA
2. Dra:Zen Tomac KOVINOPLA-

STIKA
3. Ludvik PalC:i.c BREST
6. Stane Cecek BREST
8. Rado 1:nidall'~ic BREST itd.

moski II. kat. (od 31 do 40 let)
1. Stanko MihelC:i.c BREST
2. Jure Gornik GG
3. Franc Strle GG
5. Gvido Svet BREST
7. Janez Zakraj~ek BREST itd.

Letomji blo~k.i tek.i so izjemno uspeli - posnetek je dovolj

moski III. kat. (nad 41 :let)
1. Da.Dko Ozbolt BREST
2. Joze St-rle GG
3. Tone Kandare BREST
9. Joze Kodela BREST itd.

Se en lep uspeh za Brest

zenske I. kat. (do 30 let)
1. Jackanka Janes BREST
2. Marinka Komidar KOVINOPLASTIKA
3. Jelka LekSe ELO
zenske II. kat. (nad 31 let)
1. Ana 1:nidar~ic BREST
2. Nevenka Ule KOVINOPLASTI-

KA
3. Fanika Poje KOVINOPLASTIKA

L. Paicic

Strelske novtce
KANDARETA
Strelska d.ruZina BREST je na
cerkni.~kem avtomatskem streli~eu pripravila obcinsko tekmovanje za »ZLATO PUSCICO«.
Nastopilo je 25 posameznikov
in 3 posameznice. Izidi tekmovanja ka:Zejo na prodor najmlajsih
strelcev in strelk na najvisja mesta.
Prvic je obC:insko »ZLATO PUSCICO« osvoji:l pionir Damjan
KANDARE z rezultatom 543 krogoNv.a reglJS
·· k o tek movaalJe
· se Je
·
uvrstilo kar 10 tekmovalcev.
REZULTATI:

1. KANDARE Damjan pionir 543
krogov
2. JAKOPIN Matja:Z mladinec
539 krogov
3. MARNE Franc clan 537 krogov
4. OTONICAR Ines pionirke 534
krogov
5. ISTENIC Sasa pionirka 524
krogov
6. ZALAR Milan clan 524 krogov
7. KEBE Joze clan 523 krogov
8. SKRLJ Janez clan 519 krogov
9. OBREZA Janez Clan 515 krogov
10. LEVEC Franc clan 510 kro·
gov

PRI CLANIH POSTOJNA, PRI
MLADIH BREST

ObCinska strelska zveza je organizirala regijsko tekmova!D.je v
streljanju s serijsko zraeno puSko. Sodelovala je tudi strelska
dru:Zina BREST s ·st-relci, ki so
·dosegl!i norme za regijsk:i nastop
Ml jib je jz V·Seh kategori.j .k ar 26.
V Clanski konkurenci je ekipno
m posamezno zmaga:la Postojna.
Med mladinci je bila konkuren·

ca bolj izenacena. Ekipno je

zmaga:la Postojna z dvema krogoma prednosti pred BRESTOM.
Posamezno je zmagal mlladinec
BRESTA Matjaf Jakopin s 356
krogi. S tem je dosegel normo za
nastop na republ:i~kem prvenstvu in normo za MOJSTRA
STRELCA.

23.
27.
29.
30.

Smuci.Sca na Rogli so biJa v soboto, 15. februarja prizori~ce 11. zimskih iger SOZD SLOVENiaALES, iki Jih' je organizi-qala Savinjtr iz .
Celja.,NastopiJo je 328 .tekmovalcev in tekmovalk liz enalndvajsetlh
delovnih organizacij. Med njimi so bill 1 tudi pred!rtavniki dveh
zamejskih delovnih organizacij - IPH iz 1:itar.e vasi in INTRADE iz
Celovca, ki imata poslovne stike s SOZD Slovenijales.
Brestovo ekipo je zastopalo
trideset tekmova:l.cev :in tekmovalk, osemnajst v veleslalomu
in dvanaist v tekih.
Ponovili oziroma se izbolj~a
li smo lanske rezultate.
Skupni vrstni red (veleslalom
in teki, mosk.i in zenske)
1. BREST Cerknica
2. Tovama meril Sl. Gradec
3. LIK Savinja Celje
itd.
Ekipno mo§ki in zenske - v~
leslalom
1. Trgovina
2. !ovarna meril Sl. Gradec
3. Savinja
4. BREST

itd.
Ekipno v veleslalomu se je
Brestova mo~ka ekipa uvrstila
na 5. mesto, peta pa je bila tu di zenska ekipa.
Tudi posamezni rezultati so bi·
li nekoliko bolj~i kot prej~nja
leta.
·P o priCakovanju pa smo bili
bolj ~ibki v mo~kem veleslalomu III. kategorija in v velesladomu v zenskih kategorijah.

Posamezne uvrstitve v veleslalomu:
Veleslalom moski I. kat.:
3.-4. Stanko Rot, 14. Boris Jakopin, 22. Roman Sega, 45. Matja:Z Kebe, odstopil Anton Vesel.
Normo za nastop na republi- .
Veleslalom moski II. kat.:
~kern prvenstvu, ki bo v KrS-kem,
3. Ivan Zabukovec, 5. Janez
je izp<Ylnilo 5 pionirjev in 5 pioMi~ic,
11. Gvido Svet, 21. Franc
nirk.
Skrlj.
F. Mahne

3. ob 19.30 ;in 2. 3. ob 16. -ur.i - amer. komedija HOKUS-POKUS.
3. in 3. 3. ob 19.30 - ameriski akcijsk.i film ROCKY, III.
3. ob 19.30 - ameriska grozljivka ZADNJI FILM GROZE.
3. ob 19.30 in 9. 3. ob 16. uri- itamjan. pu.stolovski film TAUREK.
3. in 10. 3. ob 19.30- ameriski akcijs<k:i film MLADI BOJEVNIKI.
3. ob 19.30- ameriSk!i fantastiCni. film SUPERMAN, II.
3. ob 19.30 •i n 16. 3. ob 16. uri- ital:ijanski western BELLE STAR.
3. in 17. 3. ob 19.30 - danski eroticni film SPOLNE SANJARIJE.
3. ob 19.30- hongkon~k.i karate film 1:ENA VIHAR.
3. ob 19.30 in 23.3. ob 16. uri - ameni~ka komectija PROFESORJI
SO ZNORELI.
3. ~n 24. 3. ob 19.30 - italdjam.ska gro.zlj-ivka RAZPARAC.
3. ob 19.30 - amer. ljubezenska dra:ma MARIJINI LJUBIMCI.
3. ob 19.30 rin 30. 3. ob 16. uri- ameriSki pustolovski film JEZDEC
SKOZI CAS.
3. .in 31. 3. ob 19.30 - amer.iSki glasbeni film BEAT STREET.

zgovore~

BRESTU SKUPNI SMUCARSKI POKAL
11. ZIMSKIH IGER:SOZD SLOVENIJALES

V konkurenci pionirjev je ekipno zmagala Postojna, med posamezniki pa Damjan KANDARE,
pionir SD BREST. Med I>ionirkami je ekipno zmagal BREST, posamezno pa lnes OTONICAR.
(Brest.)

Filmi v marco
1.
2.
6.
8.
9.
13.
15.
16.
20.
22.

I
I
I
I
I
I
I
I

zenske II. kat. (nad 31 let)
ni bilo nastopajoCih.

.

OBCINSKA »ZLATA PU~CICA«
V ROKAH PIONIRJA DAMJANA

s·

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de·
lovne organizaclje BREST Cerknlca,
n. sol. o.
Glavnl In odgovornl · Urednlk Boio
LEVEC
Uraja urednllkl odbor: VIII FRIM, Franc
GORNIK, VlktM JE.RI¢, Jo& KLANCAR,
6reto KNAP, Bofo LEVEC. Drago MAZIJ,
Danica MODIC, Jan~ OPEKA, Vllllda IEGA,
Marj., IIRAJ In Fr.nc TRUDEN
Foto: Joh IKRU
Oclbor za obvel&nJ• J• !fru!benl organ
upravljanja. Predsednlca odbora: Yanda
$EGA.
Glasllo socii mad prol:rv~ lz 7. tolke
prvaga odatevb 38. i!lena zakona o ob·
davi!enju prol:rvoclov In atorltav v ~
tu. u katere •• ne plaluja temaljnl davak od promata prol:rvoclov (mnanJ• nkre·
tarfata u lnfonnlranja l:rvrinaga avata SR
Slovanlja it. <121·1172 z dna 24. oktobra
1974).

Naklada 2800 lzvodov.
Tiska 2eleznlika tlskarna v Ljubljanl.

Veleslalom moski III. kat.:
22. Viktor Kern, odstopil
Franc 1:agar.
Veleslalom zenske I. kat.:
13. Breda Tursic, 23. Jozica
Malnar, 29. Vida Zabukovec, 30.
Milena Drobnic.
Veleslalom zenske II. kat.:
17. Viktorija Bevc, 18. Ana
Knaus, 20. Vida Winkler.
Ekipno mo~k.i in ienske
teki
1. BREST
2. LIK Kocevje
3. KLI Logatec
itd.
Ekipno je v tekih Brestova moska ek.ipa osvojila 1. mesto in
prav tako zenska ekipa.
Posamezne uvrstitve v tekih:
Teki moski I. kat.:
1. Ludvik· Palcic, 4. Stanko
Cecek

vse

. Teki mo5ld II. kat.:
1. Stanko Mihelcic, 2. Rajko
Kra~evec, 4. Janez Zakraj~ek.
Teki mooki III. kat.:
1. Darko OZbolt
Teki ienske I. kat.:
6. Jadran.ka Jane~. 7. Anica
:Znidarsic, 11. Danica Hiti.

I
I
l

Teki zenske II. kat.:
2. Majda Zakrajsek, 6. Marija
Svet, 10. Berndarda Petrie.

Organizator je tekmovanje zelo dobro pripravil, zal pa so
prireditev okmili nedisciplinira·
ni tekroovalci in tudi slabe me·
rilne in sodni~ke ekipe RTC Rogla. Zaradi stevilnih diskvalifikacij smo dolgo cakali na uradne rezultate in na razglasitev,
vendar je cas nestrpnosti ob
prijetnem zakljucku v Zrecab
hitro minil.
Brestovci smo ob stevilnib
posameznih priznanjih, medaljah in pokalih z navdu~enjem
sprejeli tudi pokal skupnega
zmagovalca 11. zimskih iger
SOZD Slovenijales in si oblju·
bili, da bomo v prihodnje ~e
bolj~i.

L. Palcic
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vee planincev

PLANINSKO DRUSTVO CERKNICA V SVOJI LASTNI PISARNI

Ker je vse vee zanimanja za
clanstvo v planinskem dru~tvu,
da bi omogocili se vee rekreacije delovnim ljudem in da bi
obogatili na~e delo, smo s pomocjo Brestovih temljnih organizacij Pohi~tvo, Masiva in Jelka
oprem:Hi in odpr.li lastno pisarno.
Pisarna je nad kemicno cis tilnico na Cesti 4. maja v Cerknici. Odprta bo vsako sredo od
14. do 16. ure; tedaj bo mogoce
poravnati tudi clanarino, ki znasa za leto 1986 500 dinarjev za
odrasle, za otroke do 14. leta pa
300 dinarjev. V njej bo mogoce
dobiti vse informacije o planinskih domovih v Sloveniji, v katerih imajo clani dru~tva so odstot.kov popusta pri prenocevanju, pa tudi vse druge informacije v zvezi s planinarjenjem.
Obenem vse ljubitelje planin
obve~camo, da bomo 16. marca
organizirali pohod na Snefnik,
23. marca pa pohod na Porezen
nad Cerknim. Cena prevoza z avtobusom zna.Sa za odrasle po 600
dinarjev, za otroke do 14. leta pa
po 300 dinarjev. Prijave za omenjena pohoda in predplacila bomo sprejemali v drustveni pisarni 5. in 12. marca od 14. do
16. ure.

Naj se ob tej priloznosti v
imenu planincev zahvalim ome·
njeniro temeljnim organizacijam za njihova pomoc.
J. Brus

Na blo§kih tekih je bilo prijetno,
pa tudi mnlo
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