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0dohodku in osebnih dohodkih
OB POBUDI 0 USKLADITVI OSEBNIH DOHODKOV Z RESOLUCIJO
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V resoluciji o politiki uresnicevanja dru:lbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 je med drugim opredeljeno, da bodo sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v temeljnih organizacijah Iahko rastla skladno z rastjo dosdenega dohodka in skladno z drugimi kakovostnimi dose.Zki.
Dosezeni rezultati v gospodar·
stvu Slovenije po periodicnem
obracunu za prvo letosnje trimesecje pa so pokazali, da omenjene resolucijske usmeritve ne
uresnicujemo (indeks rasti dohodka 187, osebnih dohodkov pa
227), zato sta republiski izvr5ni svet in odbor za spremljanje
izvajanja resolucije za leto 1986
za razporejanje dohodka, sproZila akcijo o uskladitvi razporejanja dohodka z dosezenimi rezultati.
Na tej osnovi je bil tudi v
obcini Cerknica razgovor ·predstavnikov obcinske skupscine in
njenega izvrsnega sveta, sindika. ta ter dru:lbenega pravobrani'lca
samoupravljanja s poslovodnimi
organi organizacij zdru:lenega
dela in predsedniki osnovnih organizacij sindikata. Po tem sestanku je dal obcinski izvrsni
svet delavskemu svetu Bresta
pismeno pobudo za uskladitev

osebnih dohodkov z resolucijskimi usmeritvami.
Resolucija . torej doloca, da
smejo osebni dohodki naraseati
v. skladu z rastjo dohodka. Pri
tem moramo povedati, da smo
istocasno skupaj z republiskim
sindikatom vodili akcijo o spre·
jemanju panoZnih sporazumov,
ki so izvedbeni akti resolucije. Iz
podanih stalisc ugotavljamo, da
naS panoZni sporazum opredeljuje vee razlicnih elementov za
razporejanje . dohodka in oseb·
nih dohodkov - na primer merilo vkljucevanje izvoza. Zdaj vi·
dimo, da je sprejeti panoZni
sporazum brez prakticne uporabne vrednosti.
Na podlagi usmeritev resolu·
cije je nas obcinski izvr5ni svet
ugotovil, da je skupni kazalec
uspesnosti, izracunan po metodologiji za spremljanje uresni·
eevanja dolocil resolucije, za
Brest 0,56. To pomeni, da so

Brestovi rezultati v prvem let.o snjem cetrtletju slabsi od
preteklega leta in slabsi od povprecja primerjalne podskupine
(pohistvene proizvodnje).
Te ugotovitve so sicer tocne,
vendar moramo pri tem vedeti naslednje:
- 'Brest je najvecji proizvajalec pohStva v Sloveni'ji in je
zato v najtezjem polozaju glede
na sedanje izrazito neugodne pogoje gospodarjenja.
- V izgubi sta celo dve doslej
izrazito
poslovno-dohodkovno
ucinkoviti . temeljni organizaciji
(Zagalnica in Masiva).
- Skratka, izredno so se poslabsali pogoji gospodarjenja za
lesno predelovalno in se zlasti
za pohistveno industrijo. Pri tern
velja opozoriti na podatek, da je
lesna industrija udelezena v gospodarstvu Slovenije s 4 odstotkl, v izvozu na konvertibilno
podrocje pa kar z 8 odstotki in
da so izgube v lesni industriji
Slovenije ze po prvem cetrtletju
Ietosnjega leta visje od izgub v
letu 1985.
Najbolj zgovoren je podatek,
da smo tako v prvem Ietosnjem
cetrtletju tako kot v lanskem
izvozili za okrog 3 milijone do. Iarjev izdelkov in da smo za
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Skrajni cas je, da povemo, da zvezno drzavo ravno v imenu federativne ureditve naSe skupnosti nadvse potrebujemo seveda tako, z jasno dolocenimi pooblastili, pa tudi odgovornostmi, drZavo, ki bo pod nenehnim demokraticnim nadzorom celotne jugoslovanske javnosti. Brez dobro organizirane
in ucinkovite zvezne driave z natancno dolocenimi pristojnostmi, pa tudi sredstvi, ki so za njihovo izvajanje nujna,
ne bo enakega odnosa do vseh regij in vseh narodov in narodnosti.
Mihail svabic na 10. kongresu
ZZB NOV Jugoslavije

ta izvoz iztriili letos samo 9
odstotkov vee celotnega prihodka od izvoza kot v lanskem obdobju lani (racunamo v- dinarjib). Pri tern moramo vedeti, da
so cene vhodnilt materialov Iani
se narascale v skladu z rastjo
tujih valut, letos pa naraseajo
neodvisno (hitreje) od gibanja
tecaja.

Po drugi strani ugotavljamo,
da smo v resoluciji nacrtovali
skladno rast cen z rastjo konvertibilnih valut. To pomeni, da
del resolucije spostujemo (na
podrocju gibanja osebnih dohodkov). dela resolucije pa ne
spostujemo (na podrocju gibanja stroskov). Ocitno je devizni
(Konec n a 2. strani)

Program AKA ·
boJjsi ·casi za izvoz?
Ali se naliemu izvozu v Zdru:lene ddave Amerike, Kanado in
Avstralijo obetajo boljsi casi? Nekateli ste prav gotovo ze slisali,
da zvezna gospodarska zbomica pripravlja za izvoz v Zdru:lene
driave Amerike, Kanado in Avstralijo poseben program, znan z
imenom AKA.
Na osnovi tega programa naj
bi poveCali jugoslovanski izvoz
pohistva v te dezele s 185 milijonov dolarjev v Ietu 1986 na
390 milijonov dolarjev v Ietu
1990. Predvideva tudi skladnejsi
razvoj proizvodnje pohistva in
vecjo ·delitev dela, vecjo izrabo
proizvodnih zmogljivosti, produktivnejse zaposlovanje, boljso
organizacijo transporta in ucinkovitejse skupno nastopanje na
teh triiSCih.
Da bi uresnicili zastavljene ci·
lje, so zadolZeni tako imenovani nosilci programa. To so poslovna skupnost Exportdrvo,
SOZD Jugodrvo, SOZD Krivaja,
SOZD Sipad, SOZD Uniles in
SOZD Slovenijales, v cigar
okviru naj bi v tem programu
sodeloval tudi BREST.
Ta program daje izvoznikom
vrsto ugodnosti. Posameznim
delovnim organizacijam v okviru nosilcev programa naj bi
bila omogocena dodatna investicijska vlaganja . v skupni
vrednosti 85 milijard dinarjev.
Od tega naj b l slo 4 odstotke
sredstev za razvoj novih proizvodov, 74 odstotkov za rekonstrukcije in posodobitve proizvodnje, 13 odstotkov za novo·
gradnje in 9 odstotkov za distribucijsko mrezo.
Ker je predvideno, da se program v planskih dokumentih
driave opredeli kot prednostni,
naj bi bili udelerenci deleZni
se drugih ugodnosti; na primer
oprostitev carin in drugih da·

jatev za uvoz opreme obenem
s poenost avljenimi uvozninii
postopki. Predvideno je tudi, da
se izvoz kreditira po ugodnejsi
obrestni meri (16 odstotkov, sedaj 60 odstotkov), da se izvoz
se dodatno stimuJira in sicer
izvoz programov iz masivnega
lesa z 10 odstotki, ploskovnega
pohistva z 20 odstotki in da se
nasa podjetja v tujini usposobijo z dodatnim kapitalom in
kreditiranjem trajnih obratnih
sredstev.
To so glavne znacilnosti tega
programa, ki naj bi ga sprejeli
se do konca tega meseca in ki
naj bi ublaZil tezak polozaj izvoznikov v te tezele. Za Brest
pomeni ta program obveznost,
povecati izvoz v te tri ddave s
3,9 milijona dolarjev v letu
1985 na 8,7 milijona dolarjev
v Ietu 1990. To pomeni povprecno letno stopnjo rasti 17,7 od·
stotka.
Ugodnosti, ki jib nudi ta program, so taksne, da bi ob pri·
memem gibanju tecaja dinarja
nasproti tujim valutam pomenile sprejemljivo osnovo za po·
vecanje izvoza.
Seveda pa moramo pocakati,
da bo program. spr ejet, sele potem bomo lahko dejali, da- so
se pogoji za izvoz v te ddele
izboljsali. Obenem pa se bomo
morali organizirati tako, da b omo dejansko poveeali nas izvoz,
kar driava na osnovi tega programa od nas p ricakuje.
L. Ule
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Ukrepi ·ne le -na papirju
IZPOLNJEVANJE UKREPOV ZA URESNICEVANJE POSLOVNE
POLITIKE IN PLANA ZA LETO 1986
Delavski svet delovne organizacije je sredi aprila obravnaval
gospodarski polozaj Bresta in rned drugim sprejel predlog ukrepov
za uresnicevanje poslovne politike in plana za leto 1986, v juniju
pa je obravnaval informacijo o izvajaju teh nalog. Pri tern gre
za razlicne naloge. Nekatere so kratkoroene ozirorna sprotne, nekatere pa so tudi dolgorocnejse. V ustreznih strokovnih slu:ibab terneljnih organizacij in Skupnih dejavnostl so stvar obravnavali in
se lotili izpolnjevanja nalog, opredeljenih v teh ukrepih. En del
jib je izpolnjenib ozirorna jib v okviru sprotnih poslovnih dogajanj upo~tevamo in izvajamo, nekaterih pa srno se glede na dalj~e
roke lotili tako, da bodo izpolnjena v zabtevanih rokih. Pri nekaterih nalogab pa se glede na postavljene roke iz najrazlicnej~
razlogov kasni, ali pa se z njimi ~e ni zacelo.
PROIZVODNJA

0 ukrepih, ki se nanasa]o na
proizvodnjo, iz temeljnih organizacij porocajo, da jib izpolnjujejo, da so sprejeli tudi dodatne
ukrepe in da so vse naloge upo~tevali pri pripravi predsanacijskih ozirorna sanacijskih prograrnov; te so v tern obdobju delale
terneljne organizacije, ki so poslovale z izgubo.
TRZENJE
Na podrocju tr:ienja je bilo v
tern obdobju veliko dejavnosti
povezanih z izpolnjevanjern nalog, opredeljenih v ukrepih. Glede na celotne gospodarske r azrnere in stanje na trgu pa kljub
ternu gospodarski ucinki niso
bill vedno ugodni (na primer
dohodkovnost izvoznih prograrnov).
Tako je odlocanje o lansiranju
programov ter o razmerju rned
dornacimi in izvoznimi programi
dokaj tdavno, ceprav upo~teva
rno vse usrneritve in naloge iz
sprejetih ukrepov. Posebej je
treba poudariti, da je pri razre~evanju razmer na tern podrocju sodelovalo tudi vodstvo
SOZD Slovenijales.

0 izpolnjevanju neposrednih
nalog s tega podrocja na kratko tole:
- Zaloge gotovih izdelkov za
dornaci trg so se v tern obdobju
zmanjsale; izvozna slu:iba pa je
terneljnim organizacijam posredovala predloge za odprodajo
nekaterib izdelkov na dornacern
trgu.
- Ocena o rnomostih, da bi
obdriali zunanje trgovinsko poslovanje glede na novo zakonodajo je bila sicer narejena, vendar do koncnih resitev Se ni rnogoce priti.
- Novo zakonodajo o obliko·
vanju cen na domacern trgu upo~tevarno
in sproti ukrepamo.
Dohodkovnost izdelkov stiri·
najstdnevno sprernljamo s ka1kulacijami prek racunalnika
(vendar je pri tern nekaj tezav; na primer TOZD Pohi.Stvo
se nima vseh sestavnic na racunalniku).
- Posebej je pomernben prehod z rnaloprodajnih na proizvajaleeve cene.
Sredstva za reklamo in
propagando se v skladu z ukrepi
usrnerja na podlagi mesecnih
planov.

- Nalogo, da kolikor mogoce
uporabljamo prevome zmogljivosti v lastni transportni slu:ibi,
sicer
izpolnjujemo,
vendar
transportna sluzba ugotavlja, da
vcasib prevozov ~e vedno ne na·
rocarno pri nas, arnpak pri zasebnikih, ceprav so na voljo
lastna prevoma sredstva.
- V pripravab je organiziranje rnocnej~e skupine oblikovalcev - arhitektov.
- Naloge s podrocja oskrbe
se s icer izvajajo, vendar bo potrebno v terneljnih organizacijah in obeh nabavnih slu:ibah
storiti vee za kvalitetnejse premike.
- Za
spremljanje
vezave
sredstev v zalogah je napravljen program na podlagi ABC
metode, tako da jo lahko spremljamo s pomocjo racunalnika,
niso pa se dolocene najrnanjse
.moine zaloge. Pri narocanju repromaterialov in surovin v smislu zaporedne dobave glede na
proizvodne roke in da bi zmanj·
sevali vezavo sredstev v zalo·
gab repromaterialov in surovin,
je premalo storjenega.
- Akcije, s katero bi zmanjsali zaloge nekurantnih materialov, smo se sicer lotili, nimamo
pa ocene, ali so ze kaksni
ucinki.
TEHNOLOSKO PODROCJE
Naloge z razvojno tehnoloskega podrocja so v glavnern
izpolnjene, nekatere pa so v
teku; to so sprotne naloge v
zvezi z nabavo investicijske
oprerne na osnovi leasing poslov
(Iverka in Pohistvo) in dejavnosti v zvezl z dokoneanjern nalozbe v Masivi.
Ni se izpolnjena, je pa v postopku naloga v zvezi s kadrovsko zasedbo del in nalog· za

0dohodku in osebnih dohodkih
(Nadaljevanje s 1. strani)
zakon poloiaj jugoslovanskega
gospodarstva spremenil tako, da
daje prednost prelivanju dohod·
ka od izvoznikov k uvomikorn.
V Brestu smo na seji delavskega sveta delovne organizacije sprejeli vrsto ukrepov za iz.
polnjevanje poslovne politike in
plana za leto 1986 ter odpravo
motenj v poslovanju za prvo leto~nje cetrtletje (predsanacijski
programi). Pri tern pa ugotavljarno, da z ukrepi, ki zadevajo
vsa podrocja poslovanja, ob
koncu poslovnega obdobja ne
bomo dosegli pozitivnega rezultata.
V zvezi s pogoji gospodarjenja
v Iesni industriji, kot izrazito
izvozo usmerjene dejavnosti, z
najslaMimi poslovnimi rezultati
in osebnimi dohodki, srno dali
pobude za spremembo pogojev

gospodarjenja. v tern casu potekajo aktivnosti s strani poslovnega zdru:ienja LES in SOZD
lesne industrije, prav tako pa potekajo razprave o polozaju lesne
industrije ter o predlaganih sistemskih resitvab v izvr5nern
svetu in skupsCint SR Slovenije.
Predlogi lesne industrije se
nana5ajo zlasti na
- spremembe povecanega teeaja dinarja nasproti konvertibil·
nim valutam,
- povecanje stimulacij v iz.
vozu, ki so letos oziroma ob
koncu leta 1985 dosegle najniZjo stopnjo.
- cenejse kreditiranje izvoza
(realno so zadnje case obresti
od kreditov za izvoz in pripravo
izvoza narascale hitreje od rasti
splosne obrestne mere).
V skladu s programorn aktivnosti za uskladitev razporejan~~

Pakiranje izdelkov (iz TOZD POHISTVO)

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

dohodka z usmeritvami resolucije za leto 1986 in glede na dopis obcinskega izvr~nega sveta
pa je delavski svet delovne organizacije na svoji pretekli seji
obravnaval omenjeno pobudo in
obrazloiitev s tern v zvezi ter
sprejel vee sklepov.
V njih je posebej poudarjeno,
da je v zvezi z nastalim polozajem delavski svet Bresta i.e
sprejel ukrepe za izpolnjevanje
poslovne politike in plana za leto 1986 ter usmeritve o stanju
in prihodnjern razvoju Bresta,
ki jib je prispeval glavni direk·
tor. Delavski svet je tudi sklenil, da se poleg omenjenih gradiv izvrsnemu svetu posreduje
tudi pripravljeno an~lizo »Nekatere macilnosti rezultatov poslovanja Bresta v I. cetrtletju
1986<<, v kateri so opredeljene
splosne macilnosti pogojev gospodarjenja in tudi na5e subjektivne slabosti, pa tudi izdelane predsanacijske programe
za temeljne organizacije, ki so
prvo trimesecje zakljucile z iz.
gubo. Delavski svet je na tej
seji obravnaval tudi predsanacijske programe.
Delavski svet tudi ugotavlja,
da so nasi osebni dohodki neko·
liko pod povprecjem slovenske
lesne industrije, obcine Cerknica, SOZD Slovenijales in gospodarstva SR Slovenije.
Glede na dosezene rezultate
poslovanja in usmeritve resolucije o razporejanju dohodka pa
· je delavski svet sklenil, da bomo
zadr:iali os.e bne dohodke v I.
polletju 1986 na sedanji ravni.
V drugem polletju 1986 pa bomo
pri razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke
upostevali dosezene rezultate in
usmeritve sanacijskih programov.
M. Siraj

Ob koncu maja je naso delovno organizaClJO obiskal dr. Anton
Kra5ovec, podpredsednik izvrsnega odbora gospodarske zbornice
Jugoslavije. Na razgovoru z vodilnimi delavci Bresta, predstavniki
dru:ibeno politicnih organizacij in samoupravnih organov smo ga
semanili z aktualnimi gospodarskimi razmerami v Brestu in v lesni
industriji, posebej tudi z nezavidljivim polozajem aktivnih izvoznikov. V tern razgovoru pa nas je dr. Krasovec semanil s sir5o problematiko jugoslovanske gospodarske politike.

podrocje inovacijske dejavnosti, predvsern zaradi kadrovskih
tezav.
V postopku je tudi uresnicevanje sklepa delavskega sveta
o oblikovanju posebnega razvojnega teama, ki naj bi studijsko,
neobremenjen z operativnimi
nalogami, delal na konceptu razvoja Bresta.
KADROVSKO PODROCJE
Posebej velja opozoriti na naloge v zvezi s pripravo izvedbenih aktov za uveljavitev nedavno sprejetega samoupravnega
sporazuma o skupnih osnova.h
in merilih za pridobivanje in
razporejanje dohodka. 0 pravilniku o normab in normiranju
se razprava po temeljnih organizacijab i.e predolgo vlece.
Pri· ob likovanju pravilnika o de·
litvi sredstev za osebne dohodke
in metodologiji za ugotavljanje
uspesnosti temeljnih organizacij pa prihaja do nepredv1denih
zapletov in ovir predvsem za.
radi sedanjib gospodarskih razmer v Brestu in panogi, ko je
tezko postaviti merila za delitev
glede na ustvarjeni dohodek.
Naloge v zvezi z informacijskim sisternom niso izpolnjene
deloma zaradi prekratkega roka, deloma zaradi drugih na·
log.
.
V pripravab je izdelava predloga za drugacno oblikovanje
delokrogov in s tern za nagrajevanje lesarjev sirokega profila ter akcija za njihovo izobraievailje ob delu.
FINANCE
Glede na izredno perece ft.
nancno stanje in likvidnost so
na t~m podrocju stalna prizadevanja za sprotno razre5evanje
teh vprasanj. Pri tern sodelujeta

Iz TOZD POHISTVO -

tudi sestavljena organizacija
Slovenijales in banka.
Na financnem podrocju potekajo se nekatere dejavnosti:
analiza obresti, mesecno doloca·
nje vsote rnoinega angaZiranja
sredstev v temeljnih organizaci·
jab, nacin financiranja izvoznih
poslov v Zdru:iene driave Arne·
rike, sprernembe v zvezi z naci·
nom popisa sredstev in njibovih
virov in druge.
Zaradi obremenjenosti z dru·
gimi sprotnimi nalogami ne te-

ce po programu priprava dolgorocnega in srednjerocnega nacr·
ta Bresta, do roka pa tudi ne
bo pripravljen predlog o racionalizaciji vseh vrst porocil, do·
kumentov in informacijskih gradiv.
V slu:ibi za avtomatsko obdelavo podatkov se pojavljajo nekatere tezave ob obdelavah, ki
so povezane z racunalnikom, pa
tudi z drugimi strokovnimi slui·
bami, s katerimi so povezani.
Predvsern bo potrebno med nji·
mi razcistiti in jasno razmejiti
naloge, pristojnosti in odgovornosti, ki jib imajo do posarneznih obdelav na racunalniku.
Na podlagi vsega povedanega
je mogoce ugotoviti, da je bilo
sicer mnogo dejavnosti pri uresnieevanju zastavljenih nalog,
vendar je bil pristop k njihovemu izvajanju veckrat tudi formalisticen, s prernalo volje in
hotenja, da se uredijo vsebinski
premiki na vseh podrocjih poslovanja. Zato je bila na pretekli
seji delavskega sveta poudarjena aktualnost sprejetih nalog
tudi za naprej, s potrebo po dopolnjevanju glede na aktualne
in perece probleme. Ob tern je
treba tudi zaostriti odgovornost vseh zadoiZenih nosilcev
za uresnicevanje nalog.

transport z roCnim viliearjem

J. F rank
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Posodobitev ·proizvodnje vlverki
Letos je preteklo ze deset let od tedaj, ko je nova tovarna ivernih plolic v Podskrajniku zacela proizvajati na tisoce kubicnih

metrov plosc. V tem casu smo predelali en milijon kubiCnih metrov lesa in 77 milijonov kilogramov lepila ter porabili 57 milijonov kilogramov mazuta in 116 milijonov kilovatnih ur elektricne
energije za izdelavo 720.000 kubicnih metrov ivernih plosc.
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Zaradi toliksne predelave· pa
pride do obrabe strojne opreme oziroma do iztrosenosti
zmogljivosti, tem pa se v takem
easovnem razdobju pridruZi se
tehnoloska zastarelost.
Na osnovi ocene o stanju
opreme in vplivih posameznih
proizvodnih faz na zmogljivosti
in kvaliteto proizvodnje je moe
trditi o nujnosti obnovitve in posodobitve tehnoloskega postrojenja. Najbolj vpliva na kvaliteto
in kolicino v proizvodnji iverk
stiskalnica
kot
najpomembnejsi del proizvodnega postopka.
Ugotovljeno je, da omenjeno
nihanje izvira iz neravnosti stiskalnih plosc, ki so bile nekajkrat mocno razoblicene ter iz
iztrosenosti sestavnih delov stiskalnice zaradi obrabe in korozije naloznih distancnih povrsin. Deformiranost temeljev pa
zahteva celotno obnovitev in
demontazo stiskalnice.
Zaradi zahtevnosti in vecjega
obsega del bo pri pripravah in
izvedbi popravil poleg proizvajalca DIEFENBACHERJA iz Zahodne Nemcije, ki bo dela vodil, sodeloval tud Zavod za raziskavo materiala v Ljubljani, v
katerem so analizirali stanje temeljev in konstrukcije stiskalnice. Popravilo stiskalnice bo
opravljeno v letosnjem remontu
in bo trajalo skoraj dva meseca.
Demontazna in mont&Zna dela
bo oprav~la Hidromontafa iz
Maribora, ki je usposobljena za
taksna dela in ima potrebne naprave za premikanje tezkih bremen. V ladjedelnici 3. MAJ z
Reke pa bodo stiskalne plosce
zbrusene in izravnane.
Vzporedno s popravilom stiskalnice bomo v tern casu montirali tudi novo natresno postajo, lci bo zamenjala sedanjo.
Zamenjava temelji na tehnoloskih osnovah ob upostevanju sedanjega stan,ia. Dejstvo je, da na
sedanji natresni postaji se ni
bilo posodobitvenih del razen
zamenjave nekaterih strojnib
delov zaradi obrabe, kot so veriZni in elektromotorni prenosi,
lezaji, pogonska kolesa in transportni trakovi.
Ugotovljeno je, da je potreqno
v celoti zamenjati ohiSje skupaj
s tehnoloskim delom za natresanje in razporeditev iveri. Leta je mocno izrabljen in poskodovan zaradi erozije in kislin,
ki so prisotne v lepilni mesanici.
Zaradi erozije je potrebno zamenjati tudi vse radialne ventilatorje za vpihovanje zraka. Ker

pa predstavlja
to
celotno
tehnologijo natresanja, je smotrno, da se zaradi pomanjkljivosti in zastarelosti sedanje tehnologije te dele posodobi oziroma zamenja z novejso tehnologijo, ki je zdruzena v novi triglavi natresni postaji proizvajalca Bison.
Ker zahteva popravilo stiskalnice in montaza nove natresne postaj daljsi cas, bo treba ta dela zdruziti, ceprav je poseg s financnega vidika izredno
zahteven.
Kljub obilici · dela, ki nas caka, pa je, spodbudno to, da smo
koncno zaceli z obnovo tovarne, saj je teoreticno ze odpisana, prakticno pa ji moramo podaljsati zivljenjsko dobo. Take
kapitalne nalozbe namrec ne
moremo prestrukturirati.

Zaradi
zmanjsane
porabe
ivemih plosc v pohistveni industriji se pojavi visek plosc, tako
da se bo lahko uveljavila le ponudba kvalitetnih ivernih plosc
z vecnamensko uporabo.
Omenjena rekonstrukcija ima
prednost pred ostalimi, ceprav
so v skupni zahtevi po kvaliteti
vsi posegi v celovitem razmerju.
S preusmeritvijo na uporabo
mikro folij za oplemenitenje pa
ne smemo pozabiti, da je kvalitetna surova iverna plosc osnova za taksno uporabo oziroma
osnova za vsa nadaljnja razmiSljanja in investiranja.
Z vecjimi ali manjsimi popravki sedanjega nacrta r ekonstrukcije moramo doseci, da bo proizvodnja plosc izdelala m ehansko in fizikalno stabilno in kvalitetno iverno plosco, ki bo primerna za oplemenitenje s sodobnimi tehnoloskimi postopki
in z novejsimi povrsinskimi materiali.
Milan Braniselj

Seiem lnterbimal v Milano
Na sejem, ki je bil od 22. do 24. maja letos, smo sli v organizaciji drulitva inzenirjev in tehnikov Iesarstva. Za ogled sejma
je bil na voljo le dan in pol, kar, pa je premalo za natancen ogled.
Na tem sejmu so razstavlJeni stroji za predelavo in obdelavo lesa.
Na .obmocju istega sejemskega prostora pa je bil tudi sejem
Sasmil, kjer so bili razstavljeni predvsem repromateriali za lesno
industrijo. Tako si lahko ob istem obisku ogledas oba sejma, seveda, ce to dopulica cas.
Na sejmu Interbimal so razstavljali stroje in stxojno opremo vsi pomembnejsi svetovni
proizvajalci tovrstn~ opreme.
Predvsem so razstavljali Italijani, Nemci, Francozi, Spanci,
Japonci, Tajvanci in drugi. Razstavljala je tudi Jugoslavija, ki
sta jo predstavljala Slovenijales in Ledinek.
Ta sejem pomeni predvsem
predstavitev italijanskih proizvajalcev in strojev ter strojne
opreme za lesno industrijo. Italija ima dobro razvito lesno industrijo, tudi proizvodnjo strojev in strojne opreme za lesno
industrijo.
Znacilno za ta sejem je, da
je bilo razstavljenih zelo veliko
strojev za manjse obrate in za
obrtniske delavnice, kar je vsekakor znacilnost italijanske lesne industrije, pa tudi strojne
industrije, ki izdeluje opremo
za lesarstvo. Poleg strojne opreme je bilo razstavljenega tudi
veliko orodja in pripomockov.
V primerj'avi s sejmom Ligna
v Hannovru, ki je prav tako
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· Natresna postaja v I verki naj bi v kratkem doZivela

~ovo

mladost

vsaki dve leti, vendar ob neparnih letih, je sejem Interbimal predvsem predstavitev italijanskoih strojev, ki so cenejsi
od nemskih. Cenovno so konkur encni nemskim. po kvaliteti pa
jim pogosto niso enakovredni.
Za nas je ta sejem zanimiv, ker
je to eden izmed najvecjih sejmov tovrstne opreme v Evropi,
obenem pa je Italija eden od
vecjih proizvajalcev in dobaviteljev take opreme. Poleg tega
pa je ta sejem za nas dokaj bHzu.
Zanimiva je tudi predstavitev
vzhodnoazijskih drlav (Japonska, Tajvan, Koreja in druge).
Japonci so predstavili predvsem
veliko numericno krmilj enih .
rezkarjev, m edtem ko so druge
vzhodnoazijske dr.lave predstavile predvsem veliko manjsih
stroj ev.
Kljub temu, da je bilo na voljo premalo casa za natancnejsi
ogled sejma, je bil sejem zanimiv. Z ogledom takih sejmov si
ustvaris tudi primerjavo med
istovrstnimi stroji vee proizvajalcev iz razlicnih drlav.
Materiali, ki se uporabljajo
pri proizvodnji pohistva, ·s o hili
razstavljeni na sejmu SASMIL.
Letos je na netto povrsini 15.000
kvadratnih metrov razstavljalo
330 italij anskih in 20 tujih proiz-.
vajalcev. Od nasih je imel svoj
razstavni prostor Lesonit iz Ilirske Bistrice.
Razst avljenih je bilo nad 250
vrst izdelkov, ki so hili razdelje ni v deset velikih skupin (na
primer elektronaprave, okovje,
stroji in materiali za oblazinjeno pohiStvo, lesna tvoriva za
pohistveno industrijo, lepila, laki in ostali materiali za pripravo in obdelavo po~sin, polizdelki kot so vrata, noge, stru:leni
elementi ter razlicni drugi izdelki in materiali).
Predstavljenih je bilo nekaj
zanimivih novih in zelo dekorativnih materialov (na primer
dvobarvna poliesterska robovna
folija). Posebno pozornost so
vzbudile tudi najrazlicnejse variante in obdelave vrat - pohistven ih front.
J, Majerle, A. Kogej

Precej zanimanja tudi za Brestove stroje

LESMA 86 in Brest
OB LETOSNJEM SEJMU
LESNO OBDELOVALNIH
STROJEV IN NAPRAV
Bienalni sejem lesno obdelovalnih strojev in naprav, ld je
letos mimogrede dobil tudi svoje ime LESMA, je ze zdavnaj
presegel meje povpreenega sejma. Na njem ze vrsto let razstavljajo najbolj vidni proizvajalci strojne opreme. Posebno
razveseljivo pa je dejstvo, da je
na tem sejmu iz leta v leto vee
domaCih proizvajalcev.
Od skromnih zaeetkov so nekateri proizvajalci ze prerasli
zacetne razvojne tezave in se s
svojimi proizvodi uspesno prebijajo na domace, pa tudi na
tuja triiliea.
Za letolinji sejem na sploh
lah,ko ugotovimo izredno vellk
napredek pri vseh domacih proizvajalcih. Napredek je opazen v
kvalitetnem pogledu, obsegu
proizvod.nih programov, pa tudi
v postopnem uvajanju elektronike in racunalnistva za krmiIjenje posameznih str.ojev.

(;e pogledamo, kaksen je trenutni polofaj Bresta v proizvodnji lesno obdelovalnih strojev, lahko z zadovoljstvom ugotovimo, kar so potrdili ostali
proizvajalci in kupci, da je v
casu od zadnjega sejma pa do
danes napravil velik kor ak naprej. Seveda je za vse nas, ki
delamo v strojegradnji, to Iepo
pri.znanje in spodbuda za prihodnje se bolj uspesno in kvalitetno delo. Sejem je pokazal, da je
pot, ki smo si jo zastavili, pravilna.
se beseda 0 predstavitvi strojev in opreme tujih proizvajalcev. Na sejem so pripeljali saroo tisto opremo, ki je ta trenutek pri nas se itismo sposobni narediti. Da je temu tako, nas
je v to prisililo predvsem teZko
financno stanje.
Naj sklenemo: vsekakor smo z
letosnjim Brestovim nastopom
na sejmu in z odzivnostjo pri
obiskovalcih in kupcih lahko zadovoljni.
B. Mlakar

Kako v prihodnje?
ISKANJE RESITEV ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO V TOZD
POHISTVO
Znano je, kako so se z novimi zunanje trgovinskimi predpisi in
glede na svetovne trine vplive (vrednost nafte, dolarja . . .) v zelo
kratkem casu bistveno spremenili pogoji za gospodarjenje pri
vecjih izvoznikih. Omenjeni premiki so povzrocili velike spremembe
v rezultatih poslovanja. Med takline · izvoznike steje predvsem
tudi nalia TOZD Pohilitvo.
Z letosnjim planom je temeljna organizacija zasledovala
druZbeno izredno poudarjano
smer, poveeevanje izvoza. Zato
je namenila kar" okrog 75 odstotkov zmogljivostl za izvozne
programe. Le-ti naj bi ji s konvertibilnega podrocja prinesli
okrog 4 milijone dolarjev, medtem ko je bilo lani iztrienih
okrog 3 milijone dolarjev. K
taksni odlocitvi je pripomogla
tudi neobetajoca ocena za prodajo na domacem trgu.
Zlasti zaradi ze omenjenih
dejstev je TOZD Pohistvo zalila
v izgubo. Ker izguba narasca tudi po prvem trimesecju, smo
morali posvetiti: tej temeljni
organizaciji - glede na njeno
velikost in zapleteno~t vprasanj
- posebno pozomost ob ukrepih, ki smo jih zastavili v okviru
celotne delovne organizacije v
aprilu letos.
Glede na nastali polofaj so v
TOZD PohiStvo oblikovali proizvodni program z izloeanjem iz.
delkov z najslab§o dohodkovnostjo. To je sicer dalo ugodnejlie ucinke. Vendar, ee bi nadaljevali z izloeanjem programov,
kot bi ga zahtevalo dobro gospodarjenje, bi prl§li do tega, da bi
v temeljni organizaciji ostal del
zmogljivosti nezaseden. Pred

vodstvo temeljne in delovne organizacije se je tako postavilo
teZko vprasanje: ali nadaljevatl
s proizvodnjo po zastavljenem
planu, ali pa jo skrcitl, zlasti tisto izv0 zno, ki daje najslabSe
rezultate; in koncno, ali bi kazalo del proizvodnje preusmeriti v povecanje programov, namenjenih domacemu trgu.
Odgovor ni preprost, ker
skriva v sebi velike pasti. Prehitri oziroma napacni ukrepi se
lahko mascujejo. Tuje trZi~ce je
treba potrpezljivo obdelovati,
saj njihova zapustitev lahko po·
meni dolgorocne motnje.
DomaCi trg je nezanesljiv glede kupne moci, poleg tega pa 0
takSnem premiku vee ali manj
razmisljajo tudi drugi proizvajalci pohistva.
Da bi bile odlocitve cimbolj
strokovno obdelane, je vodstvo
Bresta povabilo k razreSevanju
sodelavce sestavljene in trgovinske organizacije. V ta namen
sta bila organizirana dva posveta, ki so se ju udeleZili najodgovomejlii predstavnild SOZD
Slovenijales, Trgovine Slovenijales in Bresta.
Na prvem sestanku, kl je bll
12. junija, so prisotni podrobno
obravnavali kalkulacije izvoznih
(Konec na 4. strani)
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Znova nekal primerjav
SLOVENSKO LESARSTVO V PRVEM LETOSNJEM CETRTLETJU

Na to vplivajo visoke cene repromaterialov, visoke obrestne
mere, obenem pa nizka vrednost izvoza, na katerega mocno
vplivajo nizka rast vrednosti dolarja, pa tudi ukinjene stimulacije. Kot je bilo .Ze omenjeno, pa
ima izvoz velik delez v celotnem
prihodku.
Osebni dohod.k.i in skupna po·
raba na delavca, pa tudi povpreCni
neto osebni dohodki na delavca
so nizji od povprecja lesne in·
dustrije. Povprecni osebni dohodki so viSji od povprecja slovenske lesne industrije v delovnih
organizacijah Meblo in Savinja,
vse ostale prikazane delovne
organizacije pa imajo niZje osebne dohodke kot je povprecje v
lesni industriji. Ugotavljamo pa,
da je lesna industrija z osebnimi dohodki pod povprecjem gospodarstva Slovenije, saj je cisti
osebni dohodek na delavca v gospodarstvu 80.393 din, v lesni
inrlustriji pa le 71.779.
Ob tej analizi ugotavljamo, da
smo v slovenski lesni industriji
in hkrati tudi na Brestu dosegli
slabe rezultate. Naj se enkrat
poudarimo, da na slabe rezultate v najvecji meri vplivajo tako
visoke cene repro:materialov, vi·
soke obresti in predvsem usmerjenost v izvoz.
K.ljub temu, da je trimesecno
obdobje kratko za ugotavljanje
posameznih gospodarskih gibanj,
pa nam vseeno kate izredno poslabSane pogoje gospodarjenja v
primerjavi s pogoji pred letom
dni in prej.
D. Misic

Slovenska lesna industrija je v izredno teZkem polozaju, stanje
pa se 5e vedno slab~. V prvem letomjem ~trtletju belei.imo
velik realen padec celotnega prlhodka. Nominalno je rastel celotni prihodek: poeasneje k.ot .v gospodarstvu, zelo hitro pa so
nara5Ca.la porabljena sredstva. PosJedica tega je zelo velik realen
padec dohodka, Cistega dohodka in s tem tudi veCanje izgub. lz·
plaCan.i osebni dohoaki so rastli p0Ca5neje kot v gospodarstvu,
venaar hitreje kot dohodek in akumulacija.
. ·
Podobno stanje kot v lesni in·
industriji je tud.i v Brestu. Za
prrmerjavo smo izbrali nekatere
sorodne organizacije oziroma ti·
ste deiovne organizacije, ki so z
Brestom v tesnejSi povezavi.
Kljub temu pa ne m9remo govonti o popolni primerljivosti
med temi deiovnimi organizacijami, saj sta njihova organizi·
ranost in notranja sestava razliCni. Razlicno je stevilo temeljnih organizacij v sestavi delovne
orgamzacije, temeljne organiza·
ciJe pa opravljajo tudi razlicno
deJavnost. .Strllkturni delez posameznih dejavnosti v okviru
de!ovnih organizacij in uspesnost posamezenih temeljih orgawzacij v veliki meri vplivajo
na uspe5nost celotne delovne
orgaruzacije.
. Za primerjavo Bresta z drugimi delovninu organizacijami smo
vzeli nekatere kazalce, ki so prikazani v tabeli.
Osnovni
kazalec
dru.Zbene
prodllktivnosti - dohodek: na
aelavca je kar za 55 odstotkov
pod povpreeno dose.Zenim dohodkom na delavca v slovenski
lesni industriji. Na tako nizko
dose.Zen dohodek vplivajo dosezen celotni prihodek, va tudi porabljena sredstva. Velik vpliv
ima na celotni prihodek dosezen izvoz, saj predstavlja 17 odstotkov celotnega prihodka. Za
izvoz pa vemo, da ne prina5a
akumu!acije predvsem zaradi
neustreznega tecaja dinarja, ker
je rast vrednosti dolarja veliko
ni.Zja od rasti inflacije. Tudi de·
vizna zakonodaja ne vpliva kaj
dosti stimulativno na vrednost
izvoza.
V porabljenih sredstvih pred·
stavlja velik delez porabljen iz.
delavni material, kateremu cene
skokovito narascajo. Zelo velik
strosek predstavljajo obresti od
kreditov za obratna sredstva,
saj je njihov delei v celotnem
prihodku porastel od 16 odstotkov v prvem eetrtletju lani na
19 odstotkov v enakem obdobju
letosnjega leta. Od izbranih d~
lovnih organizacij imata vecji
dohodek na delavca od povprec·
j a lesne ind1;1strij e le ~I ~oga
tec in Lesorut Ilirska B1stnca.
Pri tej oceni pa moramo vedeti, da je dohodek na delav~a
v veliki meri odvisen od tehnic·
ne opremljenosti posameznih temeljnih organizacij.
Se slabse razmerje med Brestom in povprecjem slovenske
lesne industrije nam kate ~lsti
dohodek na delavca, kar pomeni, da je ostalo za razporeditev
v okviru delovne organizacije
zelo malo sredstev. To nam ka-

.Ze tudi podatek o akumulaclji,
ki ga vidimo v tabeli.
S tem v zvezi lahko obravnavamo tudi kazalec - izguba na
delavca, ki v vseh delovnih organizacijah narasea. Mocno se je
povecala izguba na delavca na
Brestu tako v primerjavi z enakim obdobjem lani kot tudi glede na vse l eto 1985. Vi~ina iz.
gube na delavca v · Brestu je
skoraj dvakrat vecja od povpreeja lesne industrije v Sloveniji.
Kazalec rentabilnosti - dohodek v primerjavi s povpreeno
uporabljeniml poslovnimi sredstvi - nam kate slabe rezultate.
Pove nam, da smo na Brestu
dosegli skoraj polovico manj
dohodka na enoto vlo.Zenih sred·
·stev kot v povprecju slovenska
lesna industrija. Ta kazalec je
tudi slabsi kot v enakem obdobju preteklega leta.
Tudi kazalec ekonomienosti
- celotni prihodek v primerja·
.vi s porabljeniml sredstvi - je
v Brestu med najni.Zjimi od obbravnavanih delovnih organiza·
cij in je za 12,2 odstotka slabsi
od povprecja slovenske lesne in·
dustrije. Slabsi je tudi od enakega obdobj!i v preteklem letu.

Pravnik odgovarja
s tem tudi na visjo pokojninsko osnovo.
Pred navedeno spremembo se
je skupno dosezeni osebni dohodek za delo v polnem delov·
nem casu in za -delo prek polnega delovnega casa preracunaval na znesek, ki je ustrezal
osebnemu dohod.ku za polni delovni cas. Tako .izracunani povprecni osebni doho~e~ pa se
je nato uposteval pn 1zracunu
po'kojninske osnove.
Delavci, ki so se upokojili .Ze
pred uveljavitvijo spreme!D:t>e
pri nacinu izracuna pokOJIDll·
ske osnove, bodo lahko uveljavili to novost, ce jim je .Ze bil
pri izracunu pokojninske osnove upostevan osebni dohodek
za delo prek polnega delovnega
easa in osebni dohodek za taksno delo prera~U?an na pol?i.~e
lovni CaS in tiStl delaVCl, ki Jlm
osebni dohodek za taksno delo
ni bil upostevan, ker bi ?i~o to
sicer neugodno za pokOJnmsko
osnovo, saj je bilo delo v casu
prek polnega delovnega casa
nizje vrednoteno kot v rednem
delovnem casu.
A. Percic

VPRASANJE: Ali se dodatld
osebnega dohodka za delo prek
polnega delovnega ~asa - kot
posebnim delovnim pogojem stejejo v pokojninsko osnovo
ali ne?

ODGOVOR:
Po sedaj veljavnem statutu
skupnosti pokojninsko invalidskega zavarovanja se v pokojninsko osnovo v~teva le tisti
osebni dohodek, :ki ga je delavec-zavarovanec dobil za delo
v casu, ko je bil po zakonu
dol.Zan delati dalj .k:ot polni delovni cas, ce se takSno delo
~teje kot poseben delovni pogoj.
Pri tem je misljen le tisti
osebni dohodek, ki je bil delavcu izplacan po dolocilih samoupravnih splosnih aktov o
delitvi sredstev za osebne dohodke v skladu z 81. oziroma 82.
clenom zakona 0 delovnih razmerjih. Osebni dohodek za delo
prek polnega delovnega casa se
priSteje k rednemu osebnemu
dohodku in to neposredno vpliva na visji osebni dohodek in
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Delo pri bru8enju lakiranih povdin

Sindikat

o~_Brestu

Zaradi izredno teZkega gospodarskega -polozaja smo se na pred·
sedstvu obCinskega sindikalnega sveta dogovorlli, da skupaj z iz.
vdnim odborom konference sindikata Bresta pripravimo skupno
sejo, na kateri bi se predsedstvo ob~inskega sindikalnega sveta
seznanllo s pogoji gospodarjenja na Brestu in v slovenskl lesni
panogi nasploh. Na tem sestanku so bill prisotni tudi predsednik
medobcinskega sveta ZSS in vodilni delavci Bresta•
Polozaj slovenske lesne industrije je zelo slab, saj se je, ceprav ena izmed najuspesnejsih
izvoznic, naenkrat znasla v velikih izgubah. Med izgubarje so
prisle tudi ostale take delovne
organizacije, ki so do sedaj
uspesno gospodarile in imajo
sodobno in zahtevno tehnologijo. To le potrjuje ugotovitev, da
tako naglo zaostrenem polozaju
botrujejo spremembe v. deviz·
nem sistemu tecajna gibanja,
ukinitev deviznih stimulacij,
ostre konkurencne razmere na
tr.:liscu in ne nazadnje tudi nase notranje slabosti.
Zaskrbljujoce na Brestu je, da
izguba narasea. Zaradi takega
stanja so morale temeljne organizaaije v izgubi izdelati predsanacijske ukrepe, s katerimi bi
omilili zunanje vplive in obenem izkoristi.li notranje rezerve.
V sami delovni organizaciji
smo sprejeli ukrepe, ki lahko bi·
stveno izboljsajo polozaj Bresta:
- Zaloge '!"epromaterialov moramo zmanjsati na minimumza 14--dnevno sprotno proizvod·
njo.
Dokompletirati moramo
koncne izdelke in jih v cim
krajsem casu dostaviti kupcu.
- Povetati je treba odgovornost delavcev, ki delajo na teb
podrocjih ter vodilnih delavcev
za izvajanje teh ukrepov.
- S SOZD Slovenijales, Ljubljansko banko in drugimi lesarskimi delovnimi organizaoijami
se moramo dogovoriti, da bi sirsi javnosti in tud.i republiski
skupscini oziroma nj enemu izvrsnemu
svetu
objektivno
predstavili problematiko lesarstva. Vsa lesna industrij a opozarja na nujnost nekaterih zakonskih sprememb.
- Nujno je, da v prihodnje
izvoz se povecamo in presezemo
dvojni pristop k tej problematiki. Na eni strani nam ocitajo, da
je v lesni industriji marsikaj
narobe, lesarji pa pravimo, da
je tako zaradi slabih pogojev
gospodarjenja v nasi dru.Zbi.
- Sanacijo lesne industrije
vidimo v . boljsem oblikovanju
izdelkov in v manjsih obratih,
ki bodo sposobni delati majhne
serije.
- Odnose med temeljnimi organizacijami je potrebno spremeniti. Ti so veasih dobro zastavljeni, vendar v bistvu pa le
vsaka zase najprej isce samo
sebe, ~ele nato vidi interes delovne organizacije kot celote.
Ti odnosi se nanasajo predvse~
na kooperacij ske posle. Sindikat
zaliteva, da se naredijo ocene in
da se posreduje jasen odgovor,
zakaj so taksne razlike med
cenami znotraj delovne organi-

zacije in zunanjih dobaviteljev.
- Stalno aktualno vprasanje
so osebni dohodki. Sindikat si
prizadeva, da v trenutnem po·
lozaju ostanejo na ravni sedanjih. Vemo, da niso veliki, na
racun inflacije prej majhni.
Vsi si moramo prizadevati, da
pridemo do takih programov in
poslov, ki bodo dohodkovni in
bodo nudili pogoje za boljse
osebne dohodke. Vendar pa nas
na tem podrocju caka veliko
dela. Izvdni svet obcine je dobtl podatke o gibanju dohodka
in delitev sredstev za osebne
dohodke. Ugotavljajo krsitelje,
proti katerim bosta ukrepala
gospodarska zbornica in di11Zbeni pravobranilec samoupravljanja. Moramo pa vedeti, da panoZni sporazumi niso usklajeni
z resolucijo o razporejanju dohodka, ki jo predlaga izvr~ni
svet. Skoda, da smo tri leta
delali na panofuem sporazumu,
ki pa .nam sedaj ne sluZi.
Gospodarski polozaj Bresta je
resen. Zavedati se moramo, da
je celotno jugoslovansko gospodarstvo v hudih te.Zavah, zato
ne moremo raeunati na solidarnostno pomoc. Nasa moe je v
bolj~em odnosu do dela, v
skupnem str.pnem dialogu in v
re$evanju vseh zastavljenih nalog.
J. Kvaternik
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Kako v 11rihodnje 7·
(Nadaljevanje na 3. strani)
programov in njihovo dohodkovnost. Ugotovitve niso bile
nic kaj spodbudne, ker je rast
vhodnih cen (stroskov) p recej
visja od rasti cen oziroma vrednosti konvertibllnih deviz. Poleg
tega je bilo neresenih precej
vpra5anj; na primer: kaj bodo
prinesli novi sistems.kl ukrepi,
ali bo sprejet predlog skupnega
programa za ZDA, Kanado in
Avstralijo in podobno.
Na drugem sestanku, kl je bll
13. junija, pa je bilo na rdetu
doma~ tri.isce. Dohodkovnost
programov je tu nekoliko ugod·
nejsa s stalno pretnjo nezanesljivosti koll~in.
Po dokaj dolgi in vsebinsko iz.
crpnl obravnavi je bilo dogovorjenih ve~ nalog oziroma smeri,
.kl jib bomo zasledovali v dru·
gem polletju v Brestu, pa tudl
v Trgovini in v SOZD Sloveni·
jales - v zvezi s poslovno poll·
tiko v TOZD Pohlstvo.
Dejanske okollscine pa bodo
pokazale, katere usmeritve so
ustrezne in katere bomo morall
spet popravljati. TakSno je ZaJ.
sedanje poslovno zivljenje lesar·
jev.
z. Zabukovec
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Borci smo Se prisotnii
OB DNEVU BORCA - RAZGOVOR Z NOVIM PREDSEDNUKOM
OBCINSKEGA ODBORA ZVEZE ZDRUZENJ BORCEV NOV ALOJZEM ULETOM
.
Nedavno se je koncal zvezni kongres na~e boreevske organizacije,
v teh dneh pa bomo po vsej domovini proslavljali dan borca in
ob tej prllomosti obujali na5e revolucioarne tradicije. Ob tej prilomosti pa smo Zelell v pricujoeem razgovoru prikazati predvsem
sedanjo dndbeno vlogo borcev.
Tako nekako so bila oblikovana tudl vpra§anja nasemu sogovorniku, kl se je prijavno odzval vabilu na razgovor.
Alojz me se je rodil 1914. leta. Ze zgodaj se je vkljucil v napredna predvojna gibanja in postal tajnik dru§tva kmeekih fantov
in deklet. Od 1940. leta je bil clan SKOJ, maja 1941 pa je bil
sprejet v komunisticno partijo. Bil je sekretar cerlmiske osnovne
organizacije, zatem clan . okrofuega komiteja za Notranjsko, pa
sekretar okromega komiteja za Cerknlco. Leta 1942 so ga aretirali
in internlrali v Gonars. Po vojni je opravljal pomembne dndbeno politlcne funkcije.

1-

z0

Nasa obcina je ena od zibelk partizanstva in jeder upora
- sedem narodnih herojev s tega obmocja (Ziv je le §e Janko
Rudolf), 1190 mrtvih in 776 pogre§anih, 400 invalidov, 22i6 .
· Ijudi v internacijah in zaporih okupatorjev in domacih lzdajalcev, 879 popolnoma in 846 delno unicenih domov, 1400
unicenih gospodarskih poslopij.
Suhe §tevilke, podatkl, za katerimi pa se skriva ne5teto
clove5kih tragedij, trpljenja in irtev, pa tudi vere v lepse
Zivljenje.
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Sedaj steje organizacija ZZB NOV v nasi obCini 1254 cianov, od katerlh je 75 vojnlh invalidov. Zaposlenih jib je se
83 all 6,6 odstotka.
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- Kako je re5en soci~ polozaj borcev v na5i obCini?
Lahko recem, da je socialni
polozaj borcev v nasi obcini kolikor toliko ugoden. Sicer se se
obcasno
najdejo
posamezni
kritiCni primeri, ki pa jib sproti razre~ujemo. Bolj perec je
zdravstveni polozaj nasih borcev, se toliko bolj, ce vemo,
da je povpreena starost borcev 70 let. To smo poskusali resevati s posebnim dispanzerjem za borce v nasem zdravstvenem domu, ki pa se sprico
objektivnih tezav - veckratna
odsotnost zdravnika - iri najbolje obnesel. To bo se ena od
nasih prednostnih nalog, da bi
se stvari izboljsale .
- KakSna so vasa prizadevanja za ohranjanje revolucionarnih tradicij in tradicij NOB?

.e

1e

dru:lbenih slu:lbah: zdravstvo
ima 6 milijard primanjkljaja,
tezave so v solstvu in v drugib
dejavnostih.
Najbolj pa so seveda zaskrbljujoce razmere v Brestu, ki
predstavlja polovico vseh za.
poslenih v obCini. Upamo, da
bo Brest nasel v sebi toliko moei, predvsem pa znanja in poguma, seveda z moralno in
strokovno pomoejo vse obcin·
ske srenje, da se bo v doglednem casu izkopal iz tel.av.
Zavedati pa se moramo, da
tezave v Brestu niso in ne morejo biti samo te:lave Bresta,
pae pa zadevajo vse gospodarsko
in d.ru.Zbeno politicno zivljenje
nase obcine. V tem smislu je
treba tezave resevati.

- Nedavno se je konCal
zvezni
kongres
organizacije
zveze zdru.Zenj borcev. Katera
so poglavitna sporocila kongre.
sa?

dejavnost. Prizadevali si homo,
da bo borcevski duh prisoten
povsod v nasem druZbenem .Zivljenju. Da bo temu tako, je
do_k azala na5a prva razsirjena
predsedstva obeinskega
Poleg zveznega kongresa je seJa
odbora ZZB, na kateri smo
za nanri tudi 7. volilna skup- obravnav~
program in zakljucscina ZZB NOV Slovenije. Oba ke, spreJete na n<tSi volilni
sestanka borcev nista pomemb- skupscini. Sprejeli smo nekatena le zanje, pae pa za vso naso ~e neposredne sklepe, izvirajoee
samoupra'Vno socialistieno skup- lZ programa, ki pomenijo obnost in njen prihodnji razvoj.
vezo za pribodnje delovanje
0 poglavitnih sporocilih kon- predsedstva. Sklepi so tudi v
gresa in volilne skupseine je duhu minulega zveznega konbilo ze dovolj povedanega in gresa in so zato se toliko bolj
napisanega v nasih sredstvih
o~v~joci tudi za naso orgaobveseanja. Najbolj poglavitno : mzaclJO.
je to, da dokazujemo, kako
smo borci se vedno zivo pri'Sot- Kako ocenjujete splosni
ni v nasi druibi, Zivo spremdruZbeni poloiaj in gospodarljamo vse, kar se v _njej dobr~ skl poloiaj v na§i obcini in kaga in slabega dogaJa. Pohvali- ko se odzivate na posamezne
mo tisto, kar je dobro, odkrito pojave v na§l druZbi?
pa govorimo tudi o vseh negativnih pojavih, ki jib v zadnjem
Zaeel hom z odgovorom na
casu ni malo.
zadnje vpra~anje. Borci se na
Borcevske organizacije in ta- nasih sestankih in v medsebojko tudi borci v celoti niso se nih razgovorih veckrat sprasuodrinjeni na stranski t ir in tu- jemo ob posameznih negatiVnih
di se ne bodo, eeprav bi si ne- pojavib v na5i dru:lbi, ki niso
kateri v :na5i dru:lbi morda prav skladni s celotnim dogajanjem
to zeleli. Oba boreevska se.
in .Ze prehojeno potjo, ali ni
stanka sta to dokazala, posa»nekaj gnilega v deieli Danski«;
mezni borci pa to dokazujejo
ali nekdo ne sa!botira nasega
vsak dan v dru:lbenem zivlje. samoupravnega socialistienega
nju.
razvoja. Vendar pa nismo omah- Stalisca in zakljucki kon· ljivci in ne pesimisti. Verno,
da imamo na5o zvezo komunigresa pomenijo tudi kaZipot
stov, ki nas je s svojo strateprihodnjemu delu boreevske
organizacije. Kako se jim bo- gijo sreeno popeljala se iz veeste odzvali borci v na5i ob- jib tebv in ji zaupamo tako,
kakor smo ji zaupali med NOB.
clni?
V nasi obcini je gospodarski
Nedvomno zakljueki kongre- in dru:lbeni polozaj ze skoraj
sa ne morejo iti mimo nase dra:maticen sprico ogromnih izborcevske organizacije. Pomeni- gub, ki jib ima nase gospodarjo predvsem kaZipot za na~e stvo - samo Brest skoraj 80
delo in spodbudo za se vecjo milijard; velike tezave so v

Ena izmed pomembnih in
stalnih nalog borcevske organizacije je ohranjanje in razvijanje izroeil NOB in socialistiene
revolucije.
1:e do sedaj smo se borci in
nasa organizacija kot celota trudili, predvsem med mladino, da
bi tiste eticne vrednote, kot so
tovaristvo, postenje, odgovornost, humanizem in revolucionarna zagnanost, spodbujali v
mladem rodu. Zato smo nastopali z govorjeno besedo povsod
tam, kjer je bila zbrana mladi·
na - na pohodih mladine po
poteh domicilno vojaskih enot,
na sprejemih pionirjev v mladinsko organizacijo, ·pri sprejemu stafet, s predavanji otrokom v osnovnih solah in drugod.
Taksno delovanje homo razvijali se naprej in mu posvetili
vso pozornost.
Aktivno sodelujemo tudi s
svetom muzeja ljudske revolucije za Notranjsko v Lozu in
s kulturno skupnostjo, da bi delovanje muzeja za:livelo in se
vsebinsko bogatilo, da bi hili nasa revolucionarna preteklost
ter povojna socialisticna izgradnja predstavljeni dostojno,
obenem pa muzejska zbirka odprta tudi za studijske namene.
Notranjski listi so izred.no pomembna
publikacija
trajne
vrednosti, ki v zgodovinsko
preverjeni in dokumentirani besedi predstavlja na5o revolucionarno preteklost. 1:e dosedaj
smo borci in aktivisti precej
prispevali k obogatitvi te publikacije. Tudi za prihodnje si
zelinlo se vee takega sodelovanja, ki naj v zivem prieevanju, obogateno z dokumentarnim gradivom, prikaie naso revolucionarno preteklost cimbolj
objektivno. Pr edsedstvo obcin·
ske organizacije ZZB si bo za
to kar najbolJ pr~adevalo.
Koneno pa moram povedati
se to nepreklicno zivljenjsko
resnico, da se tudi borci staramo
in da nasa zivljenjska moe pojenjuje. Zato se bo borcevska
organizacija trudila za hitrejse
podru:lbljanje pri razvijanju revolucionarnih tradicij tako, da bi
to postajalo vse bolj sestavni
del druzbene prakse.

Nekriticno enaeenje slabe prakse s temeljnimi doloClli jugoslovanske poti v sociallzem zbuja tudl nezaupanje v smlsel
na§e dejavnosti, to pa so plodna tla za vse bolj agresivno na·
stopanje »alternativnih« ideologij, katerih oporisce je zlasti
naclonalizem.
Odpore proti spremembam v politicnem sistemu je se
vedno cutiti, vendar smo staliSea do nekaterlh pomembnih
vpra5anj uskladlli, borci pa se moramo zavzeti za spremenitev vsega tega v konkretno akcijo.
.
Mihail Svabic na 10. kongresu
ZZB NOV Jugoslavije

Eno od organizacijskih oblik
podruzbljanja revolucioanrnih
izroeil naj bi predstavljal svet
za ohranjanje in razvijanje revolucionarnih tradicij in muzejsko dejavnost pri obeinski
konferenci SZDL, ki pa ne deluje povsem. Zaradi tega se bo
borcevska organizacija, predvsem pa njeno predsedstvo
trudila, da se vlogi omenjenega
sveta posveti vee pozornosti,
·saj je od njegovega delovanja
v pribodnje soodvisno, kako se

bo oblikovala napredna zavest
ljudi, predvsem pa mladega rodu, katerega osvescanje mora
biti na5a in skupna prvenstvena
skrb.
Ob -koncu eestitam vsem borcem NOV, aktivistom in sodelavcem OF ob prazniku dneva
borca. Zelim jim dobrega pocutja in plodnega sodelovanja v
borcevski organizaciji in na
vseli drugih podrocjih dru:lbenega delovanja.
Pripravil B. Levee

NASI LJUDJE
Predstavljamo vam LUDVIKA ZNIDARSicA, delavca lz
temeljne organlzacije Pohi~tvo,
ki je Ietos ob otvoritvi sejma
LESMA 86 dobil primanje »inovator leta« v delovni organizaciji Brest.
Ludvik Znidarsic je bil rojen
v Dolenji vasi leta 1943 v kmeeki drufini. Na Brestu se je zaposlil v letu 1958 -kot delavec v
strojnem oddelku. Po pozaru je
bil tako kot drugi delavci razporejen !k delu za obnovo tov-arne. Tisti cas se je delalo v
dveh izmenah po dvanajst ur
na dan. Po obnovi tovarne je
od leta 1961 do 1963 prekinil
delovno razmerje in je bil dorna.
Pri ponovnj. zaposlitvi na
Brestu je bil razporejen v obdelavo povrsin. i:e takrat pa
je bilo potrebno opravljati razliena dela po tovarni. Najvec
je delal v masivni progi in v
razrezu, eeprav v ropotu ze takrat ne bi smel delati. V letu
1976 je moral na operacijo usesa, potem pa je bil razporejen
na dela v skladiscu rezil in sablon in sicer na rezanje in spajanje brusnib trakov.
Takoj ob razporeditvi na ta
dela je ugotovil, da je delo dokaj zamudno in teiasko. Spremenil je nacin razreza brusi:tega papirja tako, da tega dela
ni bilo vee potrebno opravljati
na tleh.
Tudi ucinek dela 'Se je poveeal. Ker pa takrat organiziraiJ.e inventivne dejavnosti na
Brestu nismo poznali, tudi on
izboljsave ni uveljavljal. Nadaljeval je z razmisljanjem o
mo:lnostih za strojni razrez
brusnega papirja. V letu 1985
mu je s pomoejo delavcev iz
mehaniene delavnice uspelo po
lastni zamisli izdelati stroj za
razrez brusnega papirja. Pri delu s strojem je delo veliko
la.Zje in hitrejse, poleg tega pa
se veliko prihrani tudi pri materialu. Stroj od maja 1985. leta stalno uporabljajo. Strokovnjaki iz strojegradnje so si ga
ogledali in se o njem pohvalno
izrazili, zal pa je do danes se
vedno tak kot je bil prvotno
izdelan.

Priznanje, ki ga je dobil kot
inovator, mu zelo veliko pomeni, saj je bilo s tem kronano
njegovo veeletno razmisljanje.
0 inovativni dejavnosti na
Brestu misli, da jo strokovni
delavci s posameznih podroeij
premalo >Spremljajo in nimajo
dovolj posluha za razlicne ideje, ki jih dajejo posamezni delavci. Postopki pri uveljavljanju
inovacij so se vedno zapleteni
in dolgi.

Predlaga, da bi na ravni delovne organizacije cimprej zaposlili strokovnega delavca, ki bi
moral prisluhniti vs-aki ideji in
zanrisli ter jo tudi pomagal
vpeljati v proizvodnjo. Po njegovem mnenju je na tem
podrocju se veliko rezerv.
Za stanje, v katerem sta temeljna organizacija in celotna
delovna organizacija, se zaveda,
da je zelo tezko, saj je poleg
ostalih velik problem iztrosen
in zastarel strojni park v skoraj vseh oddelkih Pohistva.
Po _njegovem mnenju bi morali vlagati vee naporov pri delu - od nabave materialov in
izdelave naertov pa vse do konenega izdelka. Zeli, da b i se na
Brestu zaeel stabilizacijski program uresnieevati bolj dosledno in da bi zaceli tezko stanje
vendarle izboljsevati.
M. Petan

V SPOMIN
Kolektiv temeljne organizacije Pohi§tvo sporoca zalostno
novico, da je v enafndvajsetem
letu nenadoma preminila na5a
delavka Ankica Pirman.
·
v nasi tovarni je pricela delati 1. 9. 1983 in delala dve leti.
v zadnjem casp ji je bolezen
nacela zdravje, ld se ni hotelo
povrnlti.
Delavci furnlrnice, v kateri je
delala, so jo imeU radl zaradl

njene iskrenostl in neposre~
nostf.
Ankino Zivljenje je ugasnilo
v najlepsib letih. Z besedo ni
mogoee fzraziti Zalosti ob smrti
cloveka, ki je komaj zacel Zlve.
tl svoj svet, kovatl perspektive
za srecno Zivljenje.
Njenim domaChn lzrekamo
globoko soialje, Ankico pa homo ohranill v trajnem spominu.

Kolek,tiv TOZD Pohi§tvo
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Iz drugih lesarskih kolektivov
SLOVENIJALES trgovina
naprej ~iri lastno maloprodajno mrezo. Odprli so dve novi
prodajni mesti in sicer v Splitu
in Titovem Velesu ter prodajno
skladi~ce v Smederevu. Prodajni
salon v Splitu s skupno povrsino
750 kvadratnih metrov bo nudil
potrosniku predvsem opremo
za kopalnice in drugi gradbeni
material ter stavbno pohistvo.
Prodajalna v Titovem Velesu bo
nudila predvsem pohistvene izdelke, prodajno skladisce v Smederevu (pri nalozbi sta sodelovala tudi lnles in LIV Nasice in
je veljala 58 milijonov dinarjev)
pa lesni in gradbeni material.
~e

LESNINA namerava letos organizirati zametke skupne pred·
stavniske mreie, v katero se
vkljucujejo temeljne organizacije Inl.eniring in oprema, Inl.eniring za gradnje in tehnologijo ter Zunanja trgovina. Njihova razmerja bo urejal posebni
samoupravni sporazum.
LESNA nacrtuje nalozbe tudi
v raeunalnisko opremo. Zanje
predvideva 69.500.000 dinarjev iz
amortizacije
racunalnika
in
31.021.000 dinarjev blagovnega
kredita. Z njimi bi kar najbolj
posodobila svoj informacijski sistem.
Kljub temu, da bi moral KLI
Logatec kot aktivni izvoznik (izvozi za 11 milijonov dolarjev.
u vozi pa za 1,6 milijona dolarjev letno) imeti med prvimi pravico do u voza, pa po novi zakonodaji skoraj tri mesece ni
mogel uvoziti repromateriala,
nujno potrebnega za proizvodnjo za izvoz.
NOVOLES je letos odprl kar
tri nove lakirnice, s cimer j e dokoncno odpravil problem lakirnic in lakiranja. Vse tri lakirnice so sedaj v poskusnem obr atovanju in ze dajejo prve rezul-

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Zbrall so se zastopniki vlade, de·
zelnega odbora, obcine loske, staro·
trske, cerknlske in planinske, kakor
tudi grascine Schneeberga in Haasberga.
Uspeh tega posvetovanja je bil
ta·le: Vsi clani so pritrdili mnenju,
naj se opuste velika dela, katera
so zaznamovana kakor obsirne na·
redbe in katera bi bistveno uravnala razmere podzemnih voda. Jz.
vrse naj se pa one naredbe, ki so
se zaznamovale kot krajnje in ka·
tere obstoje v tem, da se odpro,
raz5irijo in trajno vzdrzujejo poii·
ralniki, ki jih )e dala narava.
Nadrobno obstoje te naredbe v
tem, da se iztrebijo s peskom
zasuti poziralniki, da se narede
kanali k tem jamam v ta namen,
da se voda po krajsi poti odpelje
v naravno odtocne poziralnike, potem, da se odprtine onih jam, ki
leie vise kakor dno kotline, napravijo niie, in pa da se izvrsi
vse ono, kar bi zadrzevalo zopetno
zamasenje, zasipanje in prelozitev
odtoenih pozlralnikov. ·
Takoj nato je postal poljedelski
cesarsko
kraljevega
minister
gozdnega
aslstenta,
sedanjega
gozdnega komisarja Viljema Pu~icka
na Kras. lmel je nalog, da pre·
iskuje vode, votline in globokejse
luknje in da zmeri svet, lezec med
Loiem, Cerknico, Postojno in Pia·
nino.
Ker v enem letu ni mogel dovr·
sitl tega naloga, je prise! naslednje
leto zopet in nadaljeval preiskovalna dela. Ta izvedenec je poka·

tate. Zanje so postavili najsodobnejso tehnologijo, prilagojeno povrsinski obdelavi pohistva, namenjenega za izvoz v
Ameriko. Lakirnica v Dvoru pa
je v veliki meri plod lastnega znanja.
STOL je ena izmed redkih lesarskih delovnih organizacij, ki
je v zacetku leta poslovala brez
izgub. Kljub slabSi dohodkovnosti pri izvozu so to nadomestili
s konjunkturo v prodaji na domacero trgu. Le-ta je 11 odstotkov nad planom in 126 odstotkov vecja od lanskega enakega
obdobja.
LIP Bled r edno nastopa tudi
na specializiranih sejmih za
gradbeni§tvo. Letos je na beograjskem sejmu med drugim
predstavilo opa:lni sistem LG, ki
je novost v gradbenistvu. Bistveni elementi so opa:lni nosilci,

ki imajo v gradbenistvu siroko
uporabnost in se vkljucujejo v
sodobno opa:larsko tehniko
JAVOR je izdelal svoje prvo
plovilo, ki so ga poimenovali
Pilotina. Osnovna surovina je
njihova lastna vodo odporna vezana plosca, ki so jo tudi sicer
razvili za potrebe ladjedelnistva.
Ce bo za njihov novi coln n a
trliscu dovolj zanimanja, bodo
ta izdelek vpeljali tudi v r edno
proizvodnjo.
MEBLO je v teh mesecih
opremil spalne dele enajstih jugoslovanskih hotelov. Velik inzenirinski posel imajo tudi v
Egiptu, kjer so priceli z montaio sedeiev po tamkajsnjih
spornih stadionih. Za velik posel se dogovarjajo s Saudsko
Arabijo za opremo bivalnihprostorov - v vrednosti 10 milijonov mark.

Novosti v knjiznici
PRICEVANJA, december 1985: studentske pomladi »1968/1971«
Knjiga p rinasa pregled studentskega gibanja v Sloveniji v zadnjih letih sestdesetih let in v zacetku sedemdesetih let, v casu
reforme univerze.
PETEK, Zvone: Od Kopra do Pirana
Delo prikazuje slovensko morsko obalo z zemljepisnega vidika, prikaie turisticne znamenitosti in kulturne spomenike, pa
tudi n acin Zivljenja prebivalcev tega obmocja. K.njiga je bogata
ilustrirana in sluii kot turisticni vodnik.
POGACNIK, Joze: Prlmoz Trubar v besedi in sliki
Biografija pomembnega slovenskega moia nas znova spomni na
iivljenje in · delo »aceta slovenske knjiievnosti«, na druibeno
ozadje v njegovem easu ter na njegov pomen za slovensko
knjigo in kulturo nasploh.
TAYLOR-Bradford, Barbara: Glas srca
V easu pocitnic b o knjiga primerna za krajsanje casa. Roman
ameriske pisateljice prina~a razgibano zgodbo iz sedemdesetih
let v Kaliforniji.
ZORMAN, Ivo: Oh, ta na~a babica
V novem mladinskem romanu pisatelj znova prikazuje zorenje
in -stiSlk:e mladega sestnajstletnega dekleta, njene druiinske
razmere in vlogo stroge babice pri oblikovanju njenega pogleda
na svet.

zal pri teh teiavnih delih veliko
veselja in zmoznosti. Pregledal in
preiskal je natank!) vse kotline in
jame v imenovanih kotlinah. Pri
svojih teiavnih, sem ter tja za
zivljenje nevarnih podzemeljskih
preiskavah je imel rudokope iz
Jdrije na pomoc.
Preiskovanje podzemskih jam je
mogoce le prl najnizjl visini vode
in se v tem casu uiije . preiskovalec tekom par dni podzemske·
ga veselja dovolj, se vee pa trpljenja.
Neprestana megla napolnjuje veC.
ji del temne prostore in tihota
vlada povsod. Le na posameznih
mestih pretrga vecno kapljanje voda ta mir. Nasprotno pa je v bli·
zini podzemeljskega slapa tako SU·
menje, bobnenje in grmenje, da ni
slisati svoje besede. Strasansko je
poslusatl to bucanje od dalec, do·
kler se oblskovalec sam ne preprica, da ta sum ne prihaja od po·
vodnji, katera nastane dostikrat v
kraskih jamah po mocnem dezju v
najkrajsem casu, zato ni preisko·
vanje tudi v suhem poletju brez
nevarnostl. Neznansko hltro zajezi
voda pri mocnejsem dotoku pre·
hode v jamah. Jz majhnih brzic
nastanejo naenkrat sllno deroci
hudourniki, In z najdrznejso srenostjo je treba hltro mislitl na vrnitev. Mogoce je, da je cez nekaj
ur radi trajajoeega_ dei ja vrnitev
mogoca sele v 4 do 5 dneh.
.. V takem slucaju je treba v
jami iskati neprostovoljnega zavetja vise v varni legi, dokler se
vodna gladina ne zniia. Pri truda·
polnem telesnem delu in dusevnl

Mladina ima pravico do svoje revolucionarnosti, do svoje
angaZiranosti in te pravice ji ne more nibce vzeti. Strah za
mladino moramo zamenjati z drufbeno akcijo za spremembo
razmer, ki mlade izrivajo na rob drufbe. Mladina mora
ravno v razmerah druZbeoe krize dobiti pravo moinost. Zaupanje, ki ji ga homo izkazall, nam bo znala veckratno povrniti, saj dobro ve, da prihodnost ne bo ni.koll pri§la, ce
ne homo uvedli ustreznih ukrepov.

razdra.Zenosti ne cull obiskovalec
v temnih, popolnoma neznanih
podzemeljskih prostorih nizke tem·
perature, ki je v vseh vecjih jamah, skozi katere tece voda, vse
leto enako nizka. Toplomer ka.Ze
v zraku 10 do 110 C, v vodi 9 do
100 C topline.
V vedoi temi pod zemljo iive
nekateri slepi hrosci, pajki in moceril ali cloveska ribica. V neka:
terih jamah se dobe tudi neznan·
sko majhni raki, mnogostevilne
ribe in vidra, katera pride le pri
najmanjsi vodi pod zemljo.
Preiskovalec V. Putick je dokoncal svoja tezavna deJa v notrani·
skih kotlinah meseca novembra
1887. leta. Naslanjaje se na pre·
prieanje, katero si je veckrat v
veliki nevarnosti in v najhujsem
pomanjkanju kakor zacetnlk teh del
pridobil na lieu mesta, je porocal
glede na osusevanje Cerkniske ko·
tline nastopno.
Cerkniska kotllna in pravo ozemlje jezera se nahaja v enakih raz·
merah, kakor Loska In Planinska,
le da so se odtoenl zlebovi v tej
kotlini v teku prejsnjih let se bolj
zama.Sili kakor v onlh dveh kotlinah. To, da je povodje precejsnje,
posebno pa, ker je zracna padavina
neugodno razdeljena, je vzrok, da
v tej kotlinl periodno nastaja in
zopet izgineva jezero, katerega
voda se razliva dalec po sosednjih travnikih In poljih. Vsled tega
je mnogokrat vee let zaporedoma ·
zetev in kosnja na okoli lezeeih
zemljiseih popolnoma nemogoea.
Preiskave podzemeljskih voda
Cerkniske kotline so dokazale, da
teko vse vode od tukaj prot! Plani in da je treba najvecje previdnosti, da se pri neskodljivem odvajanju povodnji iz lmenovane kotli·
ne ne spremeni potem v jezero
ravno tako rodovitna Planinska kokotlina. Da bi se jezero popolnoma
odpravilo in posusilo, se z ozlrom
na tukaj se nahajajoce naravne
razmere ne more govoritl.
Pomoc, katero prosi ondono prebivalstvo ie vee let, pa bi se mogla dati, ne da bi se zaradi tega

Mihail Svabic na 10. kongresu
ZZB NOV Jugoslavije

Tradicionalno
tekmovanje gasilcev
31. maja je bilo v Straii pri
Novem
mestu
tradicionalno
tekmovanje gasilcev Bresta,
Marlesa, Mebla, Stola in Novolesa. Nasi gasilci so bili se kar
u spesni, saj so zasedli tretje
mesto: ·.
Rezultati:
1.
2.
3.
4.
5.

NOVOLES
MARLES
BREST
STOL
ME~LO

tock
884
858
854
850
835

Nasi gasilci bi bili na tekmovanju nedvomno boljsi, ce bi
nastopili v popolni postavi. Dan
pred tekmovanjem vodilni delavci iz St rojegradnje namrec
niso dovolili udelezbe na tekmovanju dvema clanoma tekmovalne desetine, od katerih je
eden celo njen vodja. To je po
mnenju gasilcev neutemeljena
prepoved, saj nihce ne verjame,
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Gasilska drustva Marlesa, Meb la in Novolesa so n a tekmovanje pripeljala tudi zenske
ekipe. Zmagale so gasilke Novolesa, druge so bile tekmovalke
Marlesa, tretja pa dekleta izMebla.
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Tekmovanje gasilcev, ki je
vsako leta nepretrgoma ze devetnajst let, j e bilo tokrat v
okviru p roslav ob 40-letnici Novolesa in njihovega gasilskega
dru~tva. Dan pred t ekmovanjem
so bili predstavniki nasega drustva povabljeni tudi na slovesno
sejo, na kateri so dobili posebno priznanje, ki ga je gasilsko
drustvo Novolesa podelilo gasilcem Bresta.

da med toliko mehaniki na
Brestu ni moe pogresati vsaj
enega, ce ne dveh za en dan in
se to na prosto soboto. To pa
je dru5tvu povzrocilo kup teiav. Zaradi tega hoce drustvo
zapustiti vsa skupina m ladih gasilcev, kar bi resno ogrozilo obstanek drustva v celoti. Do tega
morda ne bo prislo, ce bodo
samoupravni organi in druzbeno politicne organizacije Porustva taksno ravnanje vodilnih delavcev iz Strojegradnje obsodili
in poskrbeli, da se kaj takega
ne bo vee zgodilo.
v. znidarsic

pripravila Planinska kotlina v ne·
varnost. Tu gre le za to, da se
povrsje jezera stiri do pet tednov
prej zniza za toliko, da bode voda
ravno za toliko casa prej stopila
s travnikov nazaj v pravo jezersko
okroi je. In tako se bode zdaj je·
zero vsako leto tako redno osusilo kakor nekdaj, toda stiri do pet
tednov prej. Ta prikazen pa ze vee
kakor osemdeset let ni bila veii
redna; kajti jezero odtece sedanjl
cas le takrat popolnoma, kadar je
izredno velika susa.
Vsled tega, da se bode neko·
liko vode iz jezera odpeljalo, se
bode pridobilo toliko casa, da bo
mogoce spraviti seno vsako leto,
ne da bi se bilo bati naglih nail·
vov. Na ta nacin bodo doblll jezer·
ci vsako leto toliko krme, da se
more njena vrednost ceniti najmanj
na sestdeset do sedemdeset tisoc
goldinarjev.
Dela, katera bode treba zavrsiti,
da se bode odpeljalo nekoliko vode
lz jezera, bode treba z oziroma na
naravne razmere priceti pri naJ·
veejih dveh votlinah, namrec pri
obeh Karlovicah. Treba bode skrbeti, da se:
1. pogloboci dno Velike Karlovice
notri do drugega podzemeljskega
jezera;
2. naredi s predorom prosta pot
nad prvim podzemeljskim jezerom
v tej votlini;
3. odpravi v petem podzemeljskem jezeru nakopiceno Jesovje in
dalje v votlinl odstranijo skalnate
stene;
4. naredi jez z zatvornlcami in
zelezna varstvena mreia pred skalnatimi vrati Velika Karlovice;
5. predere stena v Mali Karlo·
vici na severni steni, in sicer v
dnu ob vodi;
6. naredi trden jez z zatvornica·
mi in zelezna varstvena mreia
pred Malo Karlovico.
Ako se ta nasvetovana deJa izvr5e, se bode posrecilo, da se
bode vsaj nekollko Jezerske vode
odpeljalo v jame in votline, nahajajoce se v jezerskem okolisu. Na
ta naein se bodo pred vsem dru·

gim izboljsale razmere za toliko,
da bodo taksne, kakrsne so bile
nekdaj.
Glede na vprasanje, kako bi se
izvrsilo neskodljivo odvajanje povodnji lz Planinske kotline, poudarjal je strokovnjak V. Putick, da
se gre v prvi vrsti za to, da se
odstranijo odlocno najskodljivejse
poletne povodnji. V ta namen je
nasvetoval:
1. naj se zagradi primeren pre·
sek Malograjske jame, kateri bo
zadrieval pritok voda v kotlino. Na
ta nacin se bo napravila podze·
meljska vodoshramba za blizu en
milijon kubicnih metrov vode;
2. naj se iztrebi moeno zasuta
struga Unice;
3. naj se vzdigne skozi kotlino
drzeca okrajna cesta;
· 4. naj se napravi vee prekopov
iz sedanje struge v votline, ki se
nahajajo na vzhodni In severni
stranl te kotline;
5. naj se obenem narede zveznl
prekopi med posameznimi sosed·
njimi votlinami in naj se odpravijo
groblje, ki leze v bliiini;
6. naj se napravijo na predorih
zelezne mreze, ki bodo ob povod·
nji zadrievale pripravljeno lesovje
itd.
C;e se izvrse navedena dela, ob·
varovalo bi se okoli 1700 hektarov
travnikov in njiv vsake nevarnosti
za zetev.
V Loski kotlini so vodne razmere
tudi take, da se povodnji skoraj
vsako leto ponavljajo. Tu bl bila
pomoc najlaija, ker je treba:
1. da se naredi prekop od dna
kotline do dna jame Golobine;
2. da se iztrebijo vsi zalozenl in
zasuti prostori v Golobini;
3. da se naredi varstvena mreza
tam, kjer se zacne prekop v jamo.
V tej kotlini bi bilo najmanj deJa,
da se odstranijo povodnji, ker ni
treba prav nobenih vodotehnisklh
ovir premagati, nego se popravijo
nekoliko naravni odtoki.
DeJa v vseh treh kotlinah bi
stala po racunu preiskovalca v.
Puticka kvecjemu sto tisoc goldl·
narjev.
Se bo nadaljevalo)
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0 PRIHODNOSTI JEZERA. Andrej Marine obiskal Cerknico
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Po zanmiivi in bogati razpravi so bila med drugimi sprejeta naslednja osnovna stali,s ca:
- Cerknisko jezero naj bi nastajajoci prostorski plan SR Slove·nije
obravnaval kot posebnost in mu zagotovil posebno nacionalno zascito.
- Se v letu 1976 naj bi strokovne ustanove pripravile potrebno
dokumentacijo za sprejem odloka republiske skupscine SR Slovenije,
ki naj bi urejal prostor Cerkniskega jezera in neposredne okolice z upostevanjem prihodnjega razvoja.
- lzvrsni svet skupscine SR Slovenije bo skupaj z ustreznimi interesnimi skupnostmi izdelal program aktivnosti, 1ki bo temeljil na dosedanji·h rezultatih in izkusnjah ter pripravil metodologijo pristopov za
.delo posameznih nosilcev za vse obravnavane vidike.
·
ZAKON 0 ZAGOTAVLJANJU PLACIL IN NASE POSLOVANJE
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Materialno in financno poslovanje ze v celoti poteka po dolocilih
zakona ·o zavarovanju placil med uporabniki druzbenih sredstev. Novi
zakon nas obvezuje, da smo uskladili nase poslovanje na podrocju
odgovmnosti za sprotno odpravljanje vseh funkcij na tistih delovnih
mestih, ki se srecujejo v poslovnem procesu kot nosilci potrosnje
sredstev.
Med prehodom na novi nacin dela smo seznanili vse organe upravljanja z zahtevnostmi novega zakona, pa tudi delavce, ki se srecujejo
z materialnim in financnim poslovanjem. V okvini priprav za prehod na
novi nacin poslovanja smo izdelali ,Pravilnik o organizaciji poslovanja
v zvezi z zavarovanjem placil, v katerem so natancno opredeljene vse
naloge in odgovornosti delavcev na tistih delovnih mestih, ·ki nepo·
sredno opravljajo dela v zvezi z materialnim in financnim poslovanjem.
CENE HLODOVINE

Naj omenim tudi, da je v podrejenem polozaju zlasti slovenska in·
dustrija, saj so cene hlodovine v sosednjih republikah do 35 odstotkov
oziroma 25 starih tisocakov za kubicni meter nizje kot za enako blago
v Sloveniji. Pri tern moramo vedetl se to, da pa so cene zaganega
lesa enake v vseh republikah.

Zdravnik svetuje (U';s1 oyx
brestu ill
(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)

Mascobe. Za tezka in zelo tezka dela je nujno treba poiskati potrebne kalorije v zivilih z
veliko kaloricno vrednastjo; to
so masti. Znano je, da se mascobe in ogljikovi hidrati med
seboj lahkozamenjujejo.Mascobe
se namrec dobro in pr;avilno presnavljajo le v »ognjU<< ogljikovih hidratov. v mascabah se
topijo mnogi vitamini, kot A,
D, E in K. Zal pa vse mascobe
ne vsebujejo teh vitaminov, posebno svinjska mast, loj in rastlinske mascobe jih imajo zelo
malo za razliko od surovega
masla.

Poleg prej omenjenih snovi
so organizmu nujno potrebne se
mineralne snovi, ki jih imamo
v kosteh, zobeh, krvi in v drugih tkivih. Posebno delavci, ki
delajo v vrocih obratih, z znojenjem izgubljajo tudi minerale, posebno se 'kuhinjsko sol.
Zato je v t~h obratih priporocljivo pitje mineralne vode. Zaradi izgube kuhinjske soli v ze.Iodcni sluznici ne more nastati
zadosti solne kisline, ki je pomembna pri prebavi, deluje pa
tudi proti bakterijam.
Zenske ob menstruacijah in
porodih izgubljajo kri in ·s tern
zelezo. Ce rya delajo se s strupi,
ki motijo nastajanje krvnih elementov, jim moramo dodati zelezo umetno, in jih premestiti v
druge oddelke. K.alcij, ki ga je
zelo dosti v mleku, nekateri
priporocajo za zascito proti tistim strupom, ki imajo podobno
presnovo kot kalcij in naj bi se
ti strupi s kalcijem izlocili iz
krvi v kosti.

KUHINJE SAVOJA V PROIZVODNJI

.

Pri tej kuhinji je vsekakor viden napredek na podrocju oblikovanja
te zvrsti pohistva in smo na pravi poti, da trzisce osvojimo ze s celovitimi resitvami kuh~njskih ambientov oziroma da kupcu ne nudimo
samo golih elementov, pac pa celotno kuhinjo z aparati in hladilni·kom.

Strelske

( o .•

PRODAJA IZDELKOV IZ POLIURETANA

BREST - ZMAGOVALEC NOCNEGA TEKMOVANJA

lie

Te dni je bil .napravljen 'prvi izdelek iz integralne poliuretanske mase.
To pome.ni, da pri lntegralnih poliuretanskih izdelkih dobimo ·iz kalupov
izdelek, ki nam da v eni fazi ·ze videz tapeciranega konc·n ega iz<lelka.
To je novost, ki jo je Brest prvi osvojil na domacem trgu.
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NOVA POSLOVNA ZGRADBA

Pred dnevi je SGP GRADISCE Cerknica zacelo gradlti bancni trakt
v poslovnem centru v Cerknici. Objekt je na severnem delu osrednjega
trga, tako da bo s tern objektom zakljucena izgradnja sredisca kraja.
Poleg bancnega dela projekt predvideva se hotel in trgovsko hlso.
Bancnl del, ki je sedaj v gradnji, bo koncan v zacetku prihodnjega
leta in v njem bodo dobili poslovne prostore Ljubljanska banka, Sluzba
druzbenega knjigovodstva in Narodna banka.
V podpritlicnih prostor-ih pa bo zgrajena velika skupscinska dvorana,
ki se bo po potrebi delila v tri manjse dvoranske prostore za zasedanje
vseh zborov skupscine. Poleg tega pa bo ta dvorana tudi za potrebe
delovnih kolektivov, za razstave, simpozije in podobno.
Trgovsko podjetje Nanos se je tudl ze odlocilo za izgradnjo blagovne
hise v sklopu centra in sicer predvsem za trgovino s tehnicnim blagom,
taka da bi bila sedanja blagovnica poslej samo prehrambena trgovina.
Hotelski trakt predstavlja najvecji del investicije, zato Hotelsko turisticno podjetje JAMA se proucuje moznosti za gradnjo hotela. Razmisljajo o vee variantah izgradnje prenocitvenih kapacitet v · Cerknici
in ·sicer: ali temeljita adaptacija starega hotela Jezero ali izgradnja
veijjega motela, ·ki se v perspektivi lahko dograjuje, ali gradnja hotela v
srediscu.
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Mestna strelska zveza Ljub·
ljap.a je v pocastitev dneva
mladosti organizirala ze 18. tradicionalno
nocno
republiSko
tekmovanje, ki pocasi prerasea
v medrepubliSko, saj sodelujejo zdaj tudi ekipe iz drugih republik. Letos je tekmovalo 136
ekip.
Iz Cerknice je priSlo 15 ekip,
od tega pet iz strelske druzine
Brest, pet iz Pohistva in pet iz
Masive.
Vadili smo na vojaskem streliScu na Bloski polici s tern, da
smo si sami preski'beli agregat,
tarce in ostalo potrebno opremo. Streljanje je zelo zahtevno,
saj se strelja z vojasko .pusko
na 300 metrov oddaljeno tarco,
ki je osvetljena.
Na tre:ninge ni hodilo nekaj
dobrih strelcev, ki niso zeleli
htvovati nekaj uric spanja.
Kljub temu je bil BREST zmagovalec. V finale se je uvrstilo
10 najboljsih ekip, med katerimi so bili stiri Brestove.

Zadeti Krogi
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DOVlCe

Koncni rezultati:

'raj

Doslej menda ni se nihce padel skozi to vabljivo odprtino na cerk·
ni§kem mostu

28
1. BREST
2. SD Branko Ivanus
Ljubljana
28
3. BREST - Masiva 25
4. BREST PohiStvo
24
5. LD Tomiselj
24
6. SD Sokol
Ljubljana
24
7. SD Branko Ivanus 23
8. SD Branko Ivanus 16
9. SD Branko Ivanus 14
10. SD BREST
14

Vitamini so za normalno deUpOkOJeftCI 0
lovanje organizma nujno potrebni. ce primanjkuje vitamina A ljudje ponoci slabo vidijo
in se tezko privajajo na temo
in na svetlobo. To je vafno
Tokrat je bil nas sogovornik
predvsem za soferje, rudarje in
upokojenec iz temeljne organirentgenologe. Ta vitamin je v
zacije JELKA Jakob TURSIC iz
surovem maslu, korenju in koBegunj.
lerabi, paradizniku in drugih
Povedal nam je, da je stik
sadezih.
Tudi vitamini skupine B so z Brestom spet obnovljen, odkar
dobiva Obzornik. Zelo je vesel
pomembni; se posebe:no vitamin B 1, ki pomaga pri presnavi vsake stevilke, saj ga dogajanja
sladkorjev in pravilnem delo- v lesni industriji se vedno zanimajo. 0 svojem zivljenju in
vanju zivcev. Najvec ga je v
delu nam je pripovedoval:
pivskem kvasu in zitaricah.
»Po konoani vojn.i, ko sem se
Vazen je tudi vitamin C, ki
ga je naj vec v sadju in zelenjavrnil iz internacije, iz taboriSca
vi. Pomemben je pri zasciti proDachau, kjer sem bil 18 mesecev in 21 dni, sem se najprej
ti prehladu, pa tudi pri krvavitvah. Je mocno obcutljiv na vi- zdravil v Ljubljani. Bil sem zesake temperature in tudi na lo slabote:n, saj sem potem, ko
sem priSe! v domovino, tehtal le
zraku se spremeni.
38 kilogramov. Zavezniki so taDodatna prehrana delavcev
Pri tern bi morali ravmiti gle· boriSce osvobodili 28. aprila
1945 in ta dan praznujem jaz
de na osnovno prehrano, ki jo
kot dan svobode, ·s aj nisem
imajo delavci doma. Dobiti bi
upal, da jo .born docakal. Zar amorali tisto, cesar nimajo doma.
di moje pripadnosti osvobodil·
Obrok naj bi vseboval med 600
nemu gibanju sem bil tudi se
in 800 kalorijami, glede na to,
pred odhodom v internacijo pol
kaksno je delo.
Ce je obrok prevec izdaten, leta konfiniran.
ovira delavca pri delu. Prebava
Ko sem ozdravel, sem se takoj
namrec zahteva velike kolicine zaposlil na Krajcovi zagi v Cerkkrvi in energije, zato zmanjka nici. Tam sem bil dvakrat uda-rkrvi za delovanje drugih orga- nik. Prvic, ko smo postavili ianov in mozganov.
. go venecijanko za prizmiranje
Nemogoce je v enem samem in drugic, ko smo zgradili tracobroku ali dveh pouziti toliko
hrane, da bo zadostovala za
tezko delo v tovarni. Najbolje
je, da hrano vzamemo veckrat
na dan, najbolje v petih obrokih. Pri tern naj bi zajtrk vseboval okrog 25 odstotkov vseh
kalorij, potrebnih v celodnevni
prehrani.
Dr. A. Smale

156
124
141

120
103

REGIJSKO TEKMOVANJE
PIONIRK IN PIONIRJEV Z
MALOKALIBRSKO PUSKO
Obcinska strelska zveza Postojna je organiziraJa regijsko
tekmovanje z malokalibrsko
pusko za pionirje in pionirke v
disciplini 3 x 10 (trostav: leze, nice od zage do tovarne. Let a
stoje, klece) in 30 leze.
1947 sem priSel na Jelko, kjer
sem ostal do upokojitve. Moj
Strelska druzina je nastopila
prvotni poklic je bil »cimpers 6 pionirkami in 6 pionirji, ki
so se potegovali za norme ter · man«, na Jelki pa sem se preza nastop na republiskem pr· usmeril v mizarja. Opravljal
venstvu. Pionirke Bresta so sem razlicna dela v svoji stroki, saj se je mizarstvo takrat
prepricljivo zmagale v trostavu
sele razvijalo. Sodelovali smo
in 30 leze. Posamezno pa so
tudi s cerknisko tovarno. Pri
bile:
strojih nam je veliko pomagal
krogov
TROSTAV
Andrej Sega.
228
1. OTONICAR Ines
Ko smo gradili nove prostore
221
2. ISTENIC Sasa
smo
opravili veliko udarniskih
186
3. KEBE J asna
ur. Bili smo slozen kolektv. Za
krogov
30 LEZE
241 delo na J elki sem bil odlikovan
1. OTONICAR Ines
229 z medaljo dela. Kot sem ze
2. ISTENIC Sasa
povedal, sedaj spremljam raz223
3. KEBE Jasna
voj Bresta, pa tudi ostala doEkipno
gajanja v lesni industriji prek
Obzornika. Povedati moram, da
TROSTAV
PIONIRJI
bi tovarno rad veckrat obiskal,
saj me strojna oprema se vedkrogov
zanima. Le-ta je zelo napre568 no
1. SD BREST I.
dovala, tudi varstvo pri delu je
455
2. SD BREST II.
opazno, saj je bilo v preteklo3. SD Tone Tomsic, Pivka 408
sti veliko nesrec pri delu prav
zaradi pomanjkljive zascite. ObPosamezno
zornik zelo rad berem, vcasih
krogov
tudi po dvakrat.
200
1. KLANCAR Tomaz
2. KANDARE Damjan
196
172
3. VICIC Tomaz
PIONIRJI EKIPNO 30 LE2:E
krogov
648
1. SD Postojna
630
2. SD BREST
565
3. SD Tone Tomsic, Pivka
POSAMEZNO
krogov

94
139

58
75

64

1. NIKOLIC Benjamin
(Postojna)
229
2. KANDARE Damjan
225
(Brest)
3. KERLATEC Sarno
210
(Postojna)
F. Mahne

Ob prebiranju pa ugotavljam,
da ni zaznati prave odgovornosti ob raznih nepravilnostih.
Treba pa je pohvaliti vse prizadevne delavce, saj je opaziti vecjo kvaliteto in tudi vecji ugled
Bresta.
Pripravila S. Sebalj-Mikse
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BRESTOV OBZORNI K
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Peti nastop ·

Cetrta zmaga

TEKMOVALCI NASE DELOVNE ORGANIZACIJE ZMAGOVAL·
CI 5. LETNIH SPORNIH IGER SOZD SLOVENIJALES
Pod pokroviteljstvom SOZD
Slovenij ales - proizvodnj a in
trgovina je LIK Koeevje organiziral 5. letne sportne igre
SOZD Slovenijales. Tekmovanja
se j e udelezilo 21 ·clanie SOZD
od skupaj 24. Tekmovalci so
nastopali v sedmih moskih in
petih zenskih panogah.
Ceprav tekmovalci Bresta niso zmagali v nobeni od dvanajstih panog, so osvojili kar
pet drugih in dve tretji mesti,
tako da so v skupni uvrstitvi
ze cetrtic zmagali (leta 1985 je
bila zmagovalee Savinja iz Celja).
Tekmovanje je potekalo nemoteno, ob odlieni organizaeiji
sportnih kolektivov iz Kocevja.
. Med tekmovanjem se je sestala tudi sportna komisija SOZD
Slovenijales ter predlagala, · da
bi bil prihodnji organi:zator
tradicionalnih
sportnih
iger
SOZD Brest ob 40. obletnici delovne organizacije.

Kegljanje -

Skupna uvr stitev

1.
2.
3.
13.
13.

1. BREST
2. TRGOVINA
3. LIK Koeevje
4. KLI Legatee
5. SAVINJA
6. TOVARNA MERIL
7. LIGNOSPER
8. IDRIJA
itd.

tack
365

358
344
337

334
228
249
147

Ko§arka - moski
1. TRGOVINA
2. BREST
3. SAVINJA
(nastopilo je 10 ekip)
Kosarkarji so po prepricljiv~
zmagi v svoji predtekmov~
skupini med ekipama Lesomt~
in Radomelj v finalu premag~h
se ekipo Savinje ter tesno ~
gubili z zmagovalcem Trgovlno 26:29.
Mali nogomet
1. LIGNOSPER
2. BREST
3. LIK Kocevje
Tokrat prijetno presenecenje
- nogometasi.
Odbojka - moski
1. TOVARNA MERIL
2. LIK Koeevje
3. Trgovina
5. Brest Cerknica
Od odbojkarjev smo kljub n~
ugodnemu zrebu pricakovali vee.

moski

kegljev
2531
1. LIK Kocevje
2474
2. BREST
2420
3. KLI Legatee
(18 ekip)
Prihodnje leto v Cerknici priea:kujemo zmago.
Posamezno

kegljev

1. Veber, KLI
2. Piletic, BREST
3. Gornik, BREST

Kegljanje -

.'

zenske

479
457
447

kegljev

1415
Trgovina
1396
Savinja
1394
Lignosper
1308
Brest
(10 ekip)
Tokrat za mesto bolje kot na
preteklih igrah.

1.
2.
3.
4.

Streljanje -

moski

1. Tovarna meril
2. BREST
3. LIK Kocevje
(13 ekip)

Posamezno

670
663
645

krogov

1. Sabados, TP Brezice
2. Krevh, Tov. meril
3. Mahne, Brest

Streljanje -

krogov

zenske

1. Oprema Izola
2. Brest
3. Tovarna meril
(10
ekip)

178
177
174

krogov
473
463
461

Tabor ob »Krajcovi zagi«

Posamezno

krogov
184
1. Budin, Oprema
167
2. Tus, Tovarna meril
163
3. Vrenko, Brest
Strelci in strelke so ze vrsto
let med najboljsimi. ·
Sah- moski

Posamezno

kegljev

Magliea, KLI
Jansa, Trgovina
Janez, LIK
Urbas, Brest
Zalomik, Brest

433
410
408

345
345

Nam.izni tenis - moski
1. KLI Legatee
2. Trgovina
3. Brest
(11 ekip)
Namizni tenis - zenske
1. Trgovina
2. Tovarna meril
3. KLI Legatee
4. Brest
(7 ekip)
Ob morebitnih pomladitvah
l~ko v prihodnje pricakujemo
se boljse rezultate.

tock

28,5
1. Tov. ni.eril
23,5
2. Lignosper
22
3. KLI Legatee
20
6. Brest
(10 ekip)
Ceprav v ekipi ni nobenega
kategoriziranega tekmovalca, so
za malenkost zgresili tretje mesto.

sah- zenske
1. KLI Legatee
2. Savinja
3. Brest
(7 ekip)
Za ekipo, ki se zbere dan pred
tekmovanjem je tretje .mesto
velik uspeh.
Na · svidenje prihodnje leto v
Cerknici!
F. Gornik

UspeSni balinarji
Balinarji cerkniskega balinarskega kluba uspesno nastopajo
v obmocni balinarski ligi Notranjske, v kateri tekmuje 11
ekip iz ohcin Cerknica, Vrhnika,
Logatec in Idrija. Odigrana so
hila ze stiri kola, po katerih
SO eenkniski balinaTji se brez
poraza na prvem mestu.
Rezultati:
1. kola Brest
2. kolo Rovte
3. kolo Brest
4. kola Sinja

: Rakek
11:3
: Brest
5:9
: Vrhnika
11:3
Gorica : Brest

Balinarski kluh Brest je v maju
organiziral
tradicionalni
MAJSKI TURNIR v halinanju
za cetvorke. Udelezilo se ga je
12 ekip (od tega dve iz zamejstva).
VRSTNI RED:
1. Brest
2. Loska dolina
3. Gaja Padriee
4. Idrija
·
itd.

.

Taborniske nOVlCe
PODROtNI MNOGOBOJ ZA
TABORNIKE IN TABORNICE
14. junija je bil v Cerknici
podrocni mnogohoj za tabornike in taborniee. Tabor smo postavili nasproti Krajeove zage
ob CerkniScici. Tekmovanja se
je zaradi dezevnega vremena
udeleZilo le 10 ekip. Najvec znanja so pokazali tahorniki iz
OKV Postojna in OSR Ilirska
Bistrica. Nase ekipe so se odrezale precej slabo.

podroeni vodniski teeaj v Crni
dol, nekateri pa bodo odsli na
repuhliSki vodniSki teeaj v Bohinj. V Bohinju bo tudi teeaj
za vodje druzin in naeelnike cet.
Nekaj nasih clanov bo tudi na
posebnem tecaju o prehranjevanju v naravi, ki ho letos sredi julija v okolici Cerkniskega
jezera.
sE ZADNJI NAPOTKI ZA TA·
BORJENJE

Se malo, pa bomo odsli na
taborjenje v Podgozd oh Krki.
Na tabor homo odsli s kolesi
ali z vlakom, najmlajsi pa se
Nasa oprema je ze slaba, denarja za njeno ohnovitev pa ni hodo odpeljali s posehnim avtonikoli dovolj. Zato smo tudi busom.
sami prijeli za delo, da hi pred
Tabornina znasa 9.000 dinartaborjenjem nakupili manjkajo- jev za 10 dni. Ce se iz ene drueo opremo. V maju smo organi- . zine taborjenja udelezi vee cla·
zirali vee delovnih akcij. Naj~ nov, ho eena nizja. Tahornino
mlajsi so cistili okolico blagov- poravnate lahko v dveh obrokih
nice in avtohusne postaje, sta- - prvi obrok se pred taborjerejsi pa smo cistili v gozdu in njem, drugi pa do 15. avgusta
sadili smrecice. Najohseznejsa in sicer na ziro racun 50160-678akeija je bilo zbiranje steklenic. 59220 OJS Cerkniea.
Zhrali smo 8715 steklenic in s
Tahorno vodstvo: · 1. izmena:
tern zaslutili 100.000 clinarjev.
staresina- Janez Zakrajsek, ta·
borovodja Matjaz Harmel
VZGOJA KADROV
vodja programa - Bernarda In·
tihar; 2. izmena: staresina - J aV odredu ne pozahljamo na nez Praprotnik, tahorovodja izobratevanje nasih clanov. Skr- Matjat Jakopin, vodja programa
beti moramo za dovolj strokov- Alenka Znidarsic.
no usposobljenih vodnikov. Zato
A. :Z:nidarsic
bomo najvec clanov poslali na

DELOVNE AKCIJE

F. Gornik

6:8

Odbojka - zenske
1. Trgovina
2. LIK Koeevje
3. Savinja
4. Brest
Boljse uvrstitve kljub borbe·
nosti niso mogle doseci.

LESTVICA
1.
2.
3.
4.

Brest
Laska dolina
Legatee
Horjul
itd.

Filrni v juliju

tock
8
6
6
6
BRESTOV OBZORNIK - glasilo de·
lovne organlzacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
·
Glavni in odgovorni urednik Bo2o
LEVEC.

3. 7. ob 20. uri - ·a meriska grozljivka GROZLJIVI PRIVIDI.
UreJa urednlskl odbor: Sreco OROBNIC,
5. 7. ob 20. uri in 6. 7. oh 16. uri - ameriSki akcijski film BMX
Vill FRIM, Franc GORNIK, Vlktor JERIC,
RAZBOJNIKI.
Karman KANDARE, Peter KOV~CA, Bofo
4. 7. in 6. 7. oh 20. uri - ameriski vohunski film MATA HARI.
LEVEC, Oanllo MLINAR, !:tefka MIKiiE·iiE·
10. 7. oh 20. uri - francoska komedija :Z:ANDAR IN :Z:ANDARKE.
BAU, Anton OBREZA, Janez OPEKA,
11. 7. in 13. 7. oh 20. uri - italijanski eroticni film EROTICNI
Mlran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC.
TIP.
12. 7. ob 20. uri in 13. 7. oh 16. uri - .ameriski mladinski film
Foto: Joie i!KRU
KARATE KID.
Odbor za obvelcanJe Ja druZbenl organ
17. 7. ob 20. uri - nemska komedija NORA PETDESETA LETA.
upravljanJa.
Predsednlk
odbora:
Franc
18. 7. in 20. 7. oh 20. uri ameriski eroticni film SAMPANJEC ZA
MLAKAR
ZAJTRK.
Glasllo aodl med prolzvode lz 7. tocke
19. 7. oh 20. uri in 20. 7. ob 16. uri - ameriska grozljivka KRIprvega odstavka 36. elena zakona o ob·
STINA (Morilski avto).
davcenju prolzvodov In storltev od· pro24. 7. oh 20. uri - hongkonski karate film NEPREMAGLJIVI WU · meta prolzvodov (mr>enja sakretarlata za
DANG.
lnformlranja lzvrinega svata SR Slovenlja
25. 7. in 27. 7. ob 20. uri ter 27. 7. oh 16. uri - ameriSka komedija
iit. 42t·1/72 z dna 24. oktobra 1974).
VOJNA AKADEMIJA.
Naklada 2800 izvodov.
26. 7. ob 20. uri - jugoslovanska drama V ZAPORU.
31. 7. ob 20. uri - franeoski eroticni film LJUBEZEN V OGLETiska . 2elezniska tiskama v Lfub·
DALU.
·ljanl.

•

Tudi na letosnjem sejmu malih zivali je bilo dosti firhcev in ostalih
ob~anov

