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Kako vrote utegne biti drugo polletje
Gospodarski predpisi urejajo okvir, v katerem se lahko gibljejo
v nal!em primeru orga·
nizacije zdrufenega dela. Znano je, da se je z zaostritvijo gospodarskih razmer, ki so ji botrovali zlasti veliki mednarodni dolgovi
Jugoslavije, premajhna produktivnost, napacna sestava gospodarskih panog in podobno, znasla v izrazlto neugodnem polozaju predvsem tudi lesno predelovalna industrija.

in ustvarjajo dohodek posamezni osebki -

Ob tern moramo poudariti, ka·
ko so zakonodaja, zunanje trgovinska in teeajna politika po. stavljene tako, da je praviloma
l!e posebej prizadeto poslovanje
tistib proizvajalcev, ki imajo velik delez proizvodnje ploskovnega pohistva ter velik delez izvoza - prevsem v ZDA. Brestu,
ki je eden izmed najvecjib proizvajalcev ploskovnega pohistva
in moean izvoznik v ZDA, je to·
rej zanj slaba ureditev pisana
na kozo.
To dokazujejo tudi podatki o
izgubi, ugotovljeni za prvo trimesecje 1986, ki je zna5ala 770
milijonov dinarjev in ki se pojavlja tudi ob polletju, ceprav v
»knjigovodsko obdelani« obliki
le v znesku 142 mllijonov dinarjev. Pri tern je ·treba pojasniti,
da vpliv revalorizaclje zalog oziroma knjiZenja razlik sicer for·
malno nekajkrat zmanjsuje znesek izgube, ne ozdravi pa izred·
nih teiav, v katerih smo se zna·
sli - predvsem od 1. 1. 1986

dalje, ko so priceli veljati novi
zunanje trgovinski predpisi.
Pogosto spreminjanje pogojev
gospodarjenja pa otezuje polozaj
se v necem. Tisto, kar je bilo
do vceraj res, se je nenadoma
spremenilo. Zato je izredno tei·
ko opredeljevati, kaksni bodo
dolgoroCni ucinki, katera panoga (ali program) je dobra in katera ne. Skoraj nemogoee je ob·
likovati primemo delitev obsega
proizvodnje za domaCi trg in izvoz. Najtezje oziroma najbolj
tvegano pa je nacrtovanje raz·
voja in investicij.
Te ugotovitve so seveda samo
ugotovitve, ki nam v nicemer ne
pomagajo. Zato smo opredelili v
Brestu za vsa podrocja poslovanja vee ukrepov za izboljsanje
rezultatov. 0 teh ukrepib, ki jib
je s sklepom izdal delavski svet
delovne organizacije v aprilu,
smo ze poroeali. Istocasno pa
smo izven Bresta dajali pristojnim organom druZbeno politiC.
nih skupnosti potrebne informa·

cije in opozorila o razvoju poslovanja v novih pogojih, s po·
budami za riujne spremembe.
Opisano delovanje je nedvom·
no dalo nekatere ucinke. Ugotoviti pa moramo, da so doslej
prisotni predvsem nasi - notranji ukrepi, torej tisti, ki izvi·
rajo iz lastnega delovanja. Po·
gojl, ki jib postavlja druZba pa
se v prvem polletju iial niso hi·
stveno spremenili na bolje.
Kljub temu smo v Brestu iz.
delali oceno pozitivnih premikov
v rezultatih. Za osnovo smo vze·
li nacrtovane proizvodne in na·
bavno-prodajne ukrepe, ki smo
jib opredelili v okviru Bresta
in sestavljene organizacije. Sem
sodijo predvsem ostrejsa pro·
gramska izbira, kjer je to se
mogoce, poveeana prodajna dejavnost, racionalizacije na vseh
toriScib. Obenem pa smo vklju·
cili v oceno ze dolgo napovedane
premike za izboljsanje osnovnih
pogojev tudi zunanje trgovinske·
ga poslovanja. Predvsem pricakujemo kot izrazito nujno povecanje vrednosti dolarja v pri·
merjavi z dinarjem. V nasprotnem primeru bo vpra5ljiv vsak
prihodnji izvoz na to podrocje.
Oceno rezultatov poslovanja
smo torej ob ·doloeenih predpostavkah izdelali za vsako temelj·

no organiiacijo in s tern za
Brest kot celoto do konca leta
1986. Splosna ugotovitev je, da
izguba narasea poeasneje kot je
bilo znacilno za prvo trimesec·
je. Kljub temu pa rezultati se
ne predstavljajo kakih razveseljivih doseZkov. Predvsem ne,
ker gre tudi za odpravo velike
izgube iz prvega cetrtletja. Zlasti moramo poudariti, da vred·
nosti konvertibilnih valut po
znatnejsem porastu v juniju zo·
pet nihajo oziroma v bistvu mi·
rujejo.
To pa pomeni glede na doma·
co inflacijo, ki narasea meseeno
okrog 8 do 9 odstotkov, se vecji
111zpon med vhodnimi cenami
(energija, surovine, materiali in
drugo ...) ter prodajnimi cena·
mi, zasti izvoznimi. Koliksen bo
v formalnem smislu knjigovod·
ski rezultat ob zakljuenem ra·
cunu - ali bo okrog nicle, ali
pa bo izguba do okrog desetkrat
toliksna kot ob polletju, odvlsno
predvsem od predpisov, ki urejajo knjiZenje revalorizacije zalog
oziroma razlik. Vsekakor pa lab·
ko ugotovimo, da je Brest v
enem od najtezjih gospodarskih

polozajev v casu svojega delovanja.
Vil!ina dohodka ima 5e eno iz.
redno pomembno posledico. No·
vi predpisi ostreje kot doslej vezejo viSino osebnih dohodkov na
visino oziroma na rast dohod·
ka. Predvsem pa so pod »udarom« tako imenovani izgubarji.
Kljub mnogim pomislekom in
ugovorom z na5e strani in s
strani drugih neprijetno prizadetih panog je videti da bo veljala
»Ostrejsa usmeritev<<.
Ko to pisemo, podrobnosti l!e
nastajajo oziroma jib strokovne
sluibe proucujejo. Zaenkrat nam
ne preostane nic drugega, kot
da skrajno vestno in strokovno
vsak pri svojem delu opravljamo svoje naloge. Sarno
tako homo imeli tudi moralno
pravico, ce bo treba povzdigniti svoj glas zoper take pogoje, ki b i neenako vplivali na
delitev drufbenega dohodka.
:le omenjene spremembe ·v
predpisih in stalno se pojavljajoce spremembe na trZiscih pa
zahtevajo tudi ponovno in stal·
no prilagajanje razvojnih usmeritev. Zato bo treba znova prouciti vse zastavljene vecje investicije ·i n se bolj povezovati z dru·
gimi organizacijami zdruZenega
deJa ter z nosilci drufbenega
vpliva v obcini in republiki.
Z. Zabukovec
·

0 sedanjem
gospodarskem trenutku
V JULIJU JE BILA AKCIJSKA KONFERENCA ZVEZE KOMU·
NISTOV BRESTA V CELOTI POSVECENA OCENI SEDANJEGA
GOSPODARSKEGA POLO:lAJA NASE DELOVNE ORGANIZACIJE.
ZA KONFERENCO SO STROKOVNI DELAVCI PRIPRAVILI
USTREZNO GRADIVO, KI GA JE DOPOLNILA RAZPRAVA.

Uh

Ak:cijska konferenca komunistov Bresta v sedanjet11. gospodarskem polozaju

Glede na to, da smo o seda·
njem gospodarskem polozaju
Bresta ze nekajkrat pisali, naj
iz gradiva izlu5cimo le nekaj po·
udarkov.
Stanje v slovenskem lesarstvu
se nenehno slabsa, kar dokazujejo vsi osnovni kazalci gospo·
darjenja. Iz velike usmerjeno·
sti v izvoz pa ob sedanji izvozni
in devizni politiki izvira tudi
slab polofaj lesarstva v smislu
pridobivanja
dohodka. Le-ta
onemogoca vlaganja v posodab·
ljanje opreme, ki je mocno iz.
trol!ena.
Vse to posebej izrazito velja
tudi za Brest in se posebej za
izvozno usmerjene temeljne organizacije. Ustvarjamo premalo
akumulacije za vecje posodabljanje opreme; njena odpisanost je
nad 80 odstotkov. Izrazit je pa·
dec pri pridobivanju dohodka;
poveCala se je izguba. Rast porabljenih sredstev je mnogo hi·
trejsa od celotnega prihodka. lz·
razito rast kaZejo tudi obresti
od kreditov. Osebni dohodki so
pod povprecjem panoge in obci·
ne.

Pri iskanju izhoda iz sedanjega poloiiaja iscemo momosti za
prestrukturiranje
proizvodnje,
vendar to ni momo zgolj v okvi·
ru Bresta, ampak v sidib povezavah. Da bi nasH ustrezne raz.
vojne programe, je v oblikovanju poseben razvojni team. Vee
pozomosti je treba posvetiti tudi
kadrovski politiki in sistemom
nagrajevanja, pa tudi poslovni in
samoupravni organiziranosti.
Joze Frank je porocal o delu
13. kongresa ZKJ, pri cemer je
poudaril temeljne smeri prihodnjega delovanja komunistov: resevanje sedanjih gospodarskih
teiiav, poglabljanje samoupravne
organiziranosti in odnosov ter
utrjevanje zveze komunist ov z
njenimi ucinkovitejsimi oblikami
dela.
V r~ravi je glavni direktor
Tone Kral!evec posebej opozoril,
da se ne smemo izgovarjati
zgolj na zunanje vplive, ampak
resno pretehtati tudi lastne slabosti.
Zaustavll se je tudi ob vpra·
sanjih prihodnjega razvojnega
(Nadaljevanje pa 2. strani)

BRESTOVOBZORNJK

2

Stanje je Se vedno zaskrbljujote
Nase gospodarjenje ob polovid leta
0 gospodarskm polofaju lesne industrlje je bilo v zadnjem casu
velilco besed, saj se je le-ta zaradi nerazumljive gospodarske poll·
tike v prvem polletju· izredno poslabSal. Visoka stopnja inflacije,
precenjenost dinarja v primerjavi s tujimi valutami, visoke obrestne mere, ukinitev oziroma zmanjsanje izvoznih spodbud, dotra·
janost opreme in se nekateri drugi vzroki so povzrocill da so iz.
gube iz meseca v mesec narascale.
Ze v prvem trimesecju Breestovi rezultati niso bill nic kaj obetavni in ob takem nadaljevanju bi se nasa delovna organizacija
znasla v zelo teZkem polozaju. Sedaj ze Iahko reeemo, da so se
slaba gibanja v juniju zaustavila, nekatera zakonska dolocila (prenos ucinkov prevrednotenja zalog surovin, repromateriala in delno
gotovih izdelkov do visine obracunanih obresti za obratna sredstva
v celotni pri)todek in upostevanje tecajnih razlik) pa so vplivala,
da se je izguba iz prvega obracunskega obdobja zmanjsala in je
z izgubo poslovala le temeljna organizacija PohiStvo.
To seveda se ne pomeni, da so vse tefave mimo, zato je se
vedno potrebno uresnicevati vse ukrepe, ki smo jib v preteklih
mesecih sprejeli in ob tern budno spremljati uresnicevanje predsanacijskih programov, izdelanih po periodicnem obracunu za prvo
trimesecje.
Oglejmo s i se glavne znacilnosti poslovanja po posameznih
podrocjih.

PROIZVODNJA

predvsem na racun vrednotenja
po visjih cenah, kajti fizicni ob·
seg proizvodnje, merjen z norma urami, je padel za 1,5 odstotka v primerjavi s prvim polletjem leta 1985. Tudi povprecno
stevilo zaposlenih je v tem obdobju za 1.5 odstotka niZje kot
v lanskem prvem polletju.
V doseganju fizicnega obsega
proizvodnje so bile najuspesnejse
temeljne
organizacije
IVERKA (59,5-odstotno dosega·
nje letnega nacrta), MINERALKA (59,4), GABER (57,8) in MA·
SIVA (57,5).

Od doseganja nacrtovanega
obsega proizvodnje je v veliki
meri odvisna gospodarska uspesnost temeljne organizacije, pa
tudi delovne organizacije. Nacrt,
ki smo si ga zastavili za pol
leta, je bil dosezen z indeksom
101. Tako je proizvodnja dosegla
vrednost 9.685.979.000 dinarjev,
kar obenem pomeni 52,2-odstotno doseganje Ietnega nacrta.
Vrednost proizvodnje je za 113
odstotkov vecja kot je hila lani
v enakem obdobju, kar gre

0 sedanjem
gospodarskem trenutku
(Nadaljevanje s 1. strani)
koncepta, predvsem v okvirih
prestrukturlranja. V ta namen se
snuje razvojni team, ki naj hi
izoblikoval razvojne programe.
Pesti nas zlasti pomanjkanje
lastnih obratnih sredstev, saj je
le-teh le 3,8 odstotka in zato nimamo pravih momosti za nalozbe. lzgube so v veliki meri posledica slabe dohodkovnosti v
izvozu, delno pa .tudi lastnih sla·
bosti. Vsekakor homo poiskali
vse moine resitve za pokrivanje
izgube in poskusali zagotoviti
normalno izplacevanje osehnih
dohodkov. Zal je trenutno pri
osebnih dohodkih tako, da ni
vamo, koliko in kako delas, pac
pa, kje delas. To je tudi eden
od pomemhnih vzrokov za odliv najveckrat najholjsih ka-
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drov. Resneje hi morali opredeliti tudi moralni lik komunista,
predvsem kar zadeva odnos do
druZhene lastnine, poslovno moralo in izkoreninjanje potrosniske miselnosti. Obenem bi morali oceniti tudi sedanjo samoupravno organiziranost in >>medtozdovske« odnose ter pripraviti
predloge za ucinkovite spremembe.
Zal v sicer izcrpni razpravi ni
sodeloval nihee iz proizvodnih
temeljnih organizacij.
Akcijska koriferenca je hila temeljita in poglobljena informacija o na8em sedanjem gospodarskem trenutku, ki ho v dragoceno pomoc pri delovanju cianov zveze komunistov v njihovih delovnih okoljih.
B. Levee

-

Nekoliko slahse proizvodne
rezultate so dosegle temeljne organizacije POHISTVO, ZAGALNICA in TAPETNISTVO in sicer
-predvsem zaradi sirokega proizvodnega programa, namenjenega
75 odstotkov v izvoz, kadrovskih
tezav in zastarelosti opreme (v
Pohistvu), slabse kakovosti hlodovine in neredne dobave reprodtikcijskih materialov (Za·
g~ca) ter zaradi manjsega
stevila zaposlenih (v Tapetnistvu).
NABAVA
DOMACI TRG
Vecjih tezav pri redni oskrbi
proizvodnje z najpomembnejsimi surovinami in materialf v
preteklem sestmesecnem obdobju ni bilo.
Pravilo je postala stalna in ve·
like tefave prl nabavi iz uvoza.
ponudba in oskrba s rurmrji,
ceprav pogosto povzroea tezave
njlhova neustrezna kakovost.
Obeasno je primanjkovaJo povrsinskih materialov ter tapetniskih tkanin.
Pozna se tudi vpliv ukrepov,
s katerimi so bile zmanjsane zaloge surovin in reeproa\lKcijske·
ga materiala na najprunernejso
raven, kar je nova kakovost pri
nacrtovanju proizvodnje in na·
have.

uvoz
Spremembam v zakonodaji in
slabsi placilni sposobnosti oank
do tujme se je morala prilagoditi tudi nasa politika uvoza.
Placila tujim dobaviteljem kasnijo, ker poslovna banka nima
deviznih sredstev za poravnavo
obveznosti, zato se porajajo ve·
like tefave prl nahavi iz uvoza.
Nujna je bilo potrebno preiti k
drafji, vendar ucinkovitejsi obli·
ki poravnave na8ih obveznosti,
se pravi, k akreditivnemu naci·
nu placevanja.
V drugem trimeseeju smo v
vecji meri uporabljali momost
uvoza na osnovi kooperacijskih
odnosov (kontokorent ter malo·
obmejnega prometa, kjer je zagotovljena placiina linija.
Nacrtovana letna vrednost
uvoza je bila dosezena 40-odstotno oziroma v visini 471.184.000
dinarjev. Od tega je konvertibilnega uvoza glede na letni nacrt 36 odstotkov, klirinski uvoz
pa je do&egel vrednost 155.216.000
dinarjev ali 52 odstotkov za le·
tos predvidene vsote.
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delo pri kromi zagi

Nova pi:idobitev visokofrekvencne stiskalnice za lepljenje nalepkov iz masivnega lesa na plosce. Stiskalnica je skonstruirana in
izdelana v oddelku Brestove strojegradnje. Stroj je bil razstavljen
p.a sejmu LESMA 86; sedaj je v fazi koncne montaze pred zagonom.
PRODAJA
DOMACI TRG
V prvem polletju je prodaja
dosegla 48 odstotkovletne nacrtO·
vane vrednosti. Ce pa upost evamo, da so bill s predsanacijski·
mi nacrti temeljnih organizacij
postavljeni zahtevnejsi cilji o
obsegu prodaje, je tako popravljen letni nacrt dosefen s 36 od·
stotki.
Ostale pomembnejse znacilnosti so 8e:
- povpra8evanje na domacem
trgu se zmanjsuje;
- dobra je hila prodaja sto. lov in miz iz masivnega lesa,
vendar je glede na razpoloZljive
zmogljivosti in izvozne obveznosti kolicine, namenjene domacemu trgu tefko bistveno povecati;
- povecala se je prodaja kuhinj BREST 2000, tip BREST
2002 pa na trZiscu ni bil tako
ugodno sprejet kot smo prlca·
kovali;
- zaradi dolgih dobavnih ro·
kov in sorazmerno visokih cen
se je zmanjsalo povpra8evanje
po oblazinjenem pohiStvu;
- zaradi · povecane ponudbe
uvozenih ivernih plosc -s o se zopet pojavile tefave pri prodaji
nasih iveric;
- povecala se je prodaja zaganega lesa;
- ugodna je hila prodaja mineralnih ognjeodpornih plosc.
IZVOZ
Izvoz je letos tista dejavnost,
ki je bila najveckrat obravna·
vana na vseh ravneh. Po eni
strani drufha teZi, da hi se vrednost izvoza na konvertibilno
podrocje cim bolj povecala, po
drugi strani pa je veljala v prvem polletju taksna _gospodarska politika, ki je vecino izvoznikov potisnila v velike izguhe,
saj ni deloval noben instrument,
ki pospesuje izvoz (realna vrednost tecaja konvertihilnih valut
v primerjavi z dinarjem, izvoz·
ne spodbude, placilne ugodnosti
v transportu in drugo).
V nasi delovni organizaciji je
hila vrednost izvoza dosefena v
znesku 5.746.370 dolarjev, kar
pomeni 47,2-ods totno doseganje
Ietnega nacrta. Od tega zneska
je 89,5 odstotka izvoza na kon·
vertihilno podrocje.
Vrednost izvoza v dolarjih je
po temeljnih organizacijah dokaj razlicna, zato se tudi dosega·
nje planskih nalog gihlje razlicno in sicer od 19,6 odstotka v
Tapetnistvu do 72,2 odstotka v
lverki. Najveeji obseg izvoza
imata temeljni organizacij P().
HISTVO in MASIVA (skupaj 57
odstotkov vsega izvoza), vendar
POHISTVO ne dosega nacrtovane vrednosti (38,4 odstotka let·
nega nacrta), MASIVA pa je bila
uspesnejsa, saj je Ietni nacrt dosegla s 56 odstotki.
Nizka dohodkovnost izvoza je
povzrocila dodatno selekcioniranje izvoznih pr.ogramov, kar je
seveda povzrocilo tudi delen iz.
pad proizvodnje za izvoz, obe·
nem pa je omejevala sklepanje
novih poslov. Do sedaj sprejeti

ukrepi zveznega izvrsnega sveta
so sicer omilili nastali polofaj,
ostaja pa upanje, da bodo ven·
dar enkrat izvozniki delezni ti·
stih spodbud, ki so nujne in Iogicne.
FINANcNI REZULTATI
Financni rezutati so ob pollet·
ju sicer boljsi kot so bill ob
prveDl trimesecju, vendar so se
vedno slahi. Tudi oh polletju
nismo dosegli nacrtovane l'avni
celotnega prlhodka in dohodka,
pa tudi ne cistega dohodka.
Z izgubo v znesku 357.634.000
dinarjev je poslovala le temeljna
organizacija Pohistvo, ob prvem
trimesecju pa je bilo v izgubi
kar sedem temeljnib organiza.
cij. Najuspesnejsa je bila Mineralka,
ki
je
ustvarila
160.353.000
dinarjev
poslovnega sklada. Sredstva za poslovni sklad so po razporeditvi
ostala se v Iverki, vse ostale temeljne organizacije pa so imele
v glavnem toliko ustvarjenega
cistega dohodka, da so zagotovi:le kritje sredstev za osebne
dohodke, kar pomeni, da so po·
slovale na meji uspesnosti.
Celotni prihodek delovne orga·
nizacije je bil dosezen z 48,7 od·
stotka glede na letni nacrt. Od·
stotek v doseganju nacrtovanega
zneska porabljenih sredstev je
viSji (50,9); velik delez od njih
pa predstavljajo obresti za
obratna sredstva, ki so dosefena
s 66 odstotki na vrednost, ki
smo jo nacrtovali za letos.
Dohodek je dosefen v visini
40,8 odstotka, kar je bistveno
holje kot je bilo o.b cetrtletju,
indeks v prlmerjavi z enakim
lanskim obdobjem pa je 191.
lndeks rasti cistega dohodka
je 183, to pa pomeni doseganje
nacrtovane vrednosti s 40,8 odstotka. Namesto nacrtovanega
ostanka cistega dohodka je hila v
celotni
delovni
organizaciji
ustvarjena izguba
v
visini
146.250.000 dinarjev, kar je manj,
kot zna8a rezervni sklad delovne organizacije. To pa zagotavlja. kritje izgube in placilo normalnih osebnih dohodkov v naslednjem trimesecju, ce s podrobnejsimi navodill ne bo doloceno drugace. Kljuh temu, da
so sredstva za osebne dohodke
porasla z indeksom 212 glede
na lansko prvo polletje in dosegla 51,6 odstotka Ietnega na·
crta, so hili nasi povprecni osebni dohodki v juniju med najniz·
jimi v lesni panogi.
Omenili smo ze, da je na slab
rezultat mocno vplival velik iz·
voz ob ze omenjenih pogojih
in spodhudah. Tako smo v Ian·
skem
prvem
polletju
za
5.956.856 dolarjev izvoza iztriili
1.650.994.000 dinarjev, letos pa
za
5.746.370
dolarjev
Ie
2.241.407.000 dinarjev. To pome·
ni, da smo ob 3,5 odstotka
manjsem dolarskem izvozu dosegli le 35,7 odstotka veeji di·
narski ucinek ob skoraj stoodstotni domaci inflaciji.
P. Kovsca
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RazmiSijajmo predvsem o prihodnosti
OB OBISKU PREDSEDNI KA GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE MARKA BULCA
.
25. julija sta naso delovno organizacijo obiskala predsednik in
podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marko Bulc in An· ·
drej Miklavcic v spremstvu predsednika poslovnega odbora SOZD
Slovenijales Jane:za Stera in predsednika MGZ Postojna Janeza
.tnidadica.. V nekajumem razgovoru s predstavniki poslovnega sa'm oupravnega !n ~beno poli~cnega Zivljenja Bresta so temeijito
ocenill sedanj1 polozaj Bresta m Iesarstva sploh ter sirsa gospodarska gibanja.
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Uvodoma je glavni direktor
Bresta Tone Kra5evec izcrpno
predstavil naso delovno organizacijo, predvsem njen seaanji
gospodarski polozaj. Pri tem je
posebej poudaril velik delez Brest a v gospodarstvu obCine, katere gospodarski rezultati in druga
poarocja dejavnosti so v veliki
meri odvisni od rezultatov lesarske dejavnosti ter dolgoletno
Brestovo usmerjenost v izvoz.
Le-ta pa je poleg ugodnih deviznih ucinkov povzrocala slabSo
akumulativnost, pa tudi nizke
osebne dohodke.
Kljub temu, da letos osnovne
zastavljene cilje dosegazno -tudi :z vrsto dodatnih ukrepov
-- pa smo se ob n ovi devizni
zakon odaji, ki onemogoca dohodkovnost, znasli v skoraj nepremostljivih zagatah. Ob zastareli opremi in tehnologiji za
velike serije bi bill nujni posegi v posodabljanje, a smo in·
vesticijsko nesposobni. Najslabse rezultate dosegata najvecji
izvoznici - TOZD Masiva, ki je
se do nedavnega uspe5no poslovala in zlasti TOZD l'ohistvo, katere tehnologija ne ustreza sodobnim zahtevazn. Zlasti slednja
je kljucni problem Bresta in sta
ostali pravzaprav dve moZfiosti:
ali temeljita rekonstrukcija ali
popolna preusmeritev v nelesarsko dejavnost.
Sedaj snujemo razvojni team,
ki naj bi pripravil temeljit razvojni prograzn zlasti te, pa tudi
drugih temeljnih organizacij. Vsekakor pa teh teiav sami v Brestu ali obcini ne bomo mogli
resiti brez povezav z velikimi
gospodarskimi sistemi, o cemer
ze t ecejo ustrezni razgovori.
Prlkazal je tudi polietne rezultate gospodarjenja. Glede na
nove ukrepe zveznega izvrsnega
sveta priCakujemo v drugem
polietju izboljsanje, vendar se do
konca leta iz izgub ne bomo
docela izkopali.
Posledica takSnega stanja so
nizki povpreCni osebni dohodki,
kl poleg ostalega povzrocajo tudi
kadrovsko slabitev kolektiva (odhajanje strokovnjakov). Glede na
trenutno tolmacenje predpisov
bomo najbd sicer se lahko izplacevali normalne osebne dohodke, ·k i pa bodo se pod povprecjem panoge.
Iz razprave posebej velja izlusciti razmisljanja Marka Bulca. Gospodarska zbornica je vseskozi poglobljeno spremljala gospodarska gibanja, zlastl zunanje trgovinsko poslovanje in s
tem v zvezi tudi posredovala
predloge ustreznim institucijam.
Zatem je Marko Bulc spregovoril tudi o novih in predvidenih ukrepib zveznega izvrsnega

sveta s podroeja izvozne in devizne politike.
Za lesarje pa je menil, da jib
v glavnem teZijo trije sklopi
problemov: posledica splosne gospodarske politike, odnosi v reproverigl in problemi znotraj Iesarstva samega.
Nedvomno smo zadnji dve Ieti
yodili napacno izvozno in teeajno politiko, ki ni omogocala dohodkovnosti izvoza. Novi ukrepi
izvrsnega sveta obetajo dobrim
izvoznikom bistveno ugodnej se
pogoje (nove izvozne premije,
ugodnejsi krediti za izVoz in pripravo izvoza, spremembe deviznega sistema, vee poslovne svobode ...) Tako bodo ustvarjene
mofnosti, da slovenski izvozniki
se naprej ostanejo na konver tibilnem tr gu.
V r eproverigi bo potrebno
predvsem razcistiti odnose z gozdarji, zlasti glede cen najosnov-

nejse surovine - lesa. Razgovori
sicer potekajo, pravih rezultatov
pa se ni. P rodreti bo moralo
spoznanje, da gozdovi niso samo
stvar lesarjev, ampak celotne
druZbe.
Lesarje je dolga leta uspavala
konjunktura prodaje na domacem trgu, zato niso sledili razmeram in razvoju v svetu. Tako
so v samozadovoljstvu izgubili
bitko s easom. Zdaj je resnieno
zadnji eas, da zacno razmiSljati
in delati za posodabljanje, za
prihodnji razvoj .
Potrebna bi hila celovita marketinska studija za prodajo in iz.
voz vseh vrst izdelkov. lzsledki
takSnih studij bi bili osnova za
novo tehnologijo in ustrezne nalozbe. Nedvomno bodo podprtl
samo takSni razvojni programi,
ki bodo dajali kar najvecje netto
devizne ucinke in ki bodo omogocali C1m visjo stopnjo predelave. TakSne sodobne, trZno sprejete programe bo podpirala tudi
Gospodarska zbornica. To seveda velja tudi za Brestove razvojne programe, zlasti v zvezi s sanacijo cerkniSke tovame pohiS·
tva.
Izhod iz sedanjib triav je torej jasen: videtl morazno perspektivo, izoblikovati si jasen
razvojni program.
B. Levee

Iz MASIVE -

delo pri r ocnem celilniku

Trzne zakonitosti
ali administriranje

:2:e dobro leto lesarji in z njimi dobden del domaeega gospodarstva vsaj formalno ne poznajo vecjih omejitev pri oblikovanju prodajnih cen svojih izd.elizdelkov. Proizvajalci koncnih
lesnih izdelkov za vse proizvode
(z izjemo spalnic) oblikujejo cene
svobodno, pri tem pa seveda
upostevajo stroske, ponudbo in
povpra.Sevanje, pa konkurenco in
se kaj, kar je potrebno upostevati pri oblikovanju cene; na primer, ali je izdelek na trgu nov.
Pa roko na srce! Lesarji, kar
NAS PRISPEVEK K DELEGATSKI RAZPRAVI NA SEJI REPU·
vsi po vrsti, Ze dolgo niso (niBUSKE SKUPSciNE
smo) tako slabo ocenili (zasledovali) rasti stroskov in obse·
Delegaciji skupscine obcine
ga povprasevanja kot v prvih
- delei izvoza Iesne industri·
Cerknica za zbor zdruZenega de- je Slovenije v izvozu lesne indu- treh letosnjib mesecih. Omenjela in zbor obcin skupscine SR
nih sprememb niso vgradili v
strije Jugoslavije (na konvertiSlovenije sta se sestali pred
cene kljub svobodnemu obliko·
bilna trZisca) znasa kar 34 odsejo skupsCine. Med drugim s ta
vanju le-teh. Res slcer je, da so
stotkov.
obravnavali tudi majsko analizo
uradni podatki o rastl cen (tisti
Gomji - podatki kaZejo, da
o gospodarjenju in sta izposta- spremenjeni pogoji na podrocju
v dnevnem easopisju) vse manj
vili predvsem teZak polozaj les- zunanje trgovinskega poslovanja
zanesljivi; vsekakor pa jib ne
no-predelovalne industrije zlasti vplivajo na pomemben del slo·
gre jemati za merilo pri oblikoglede na njene pogoje za go- venskega oziroma jugoslovanvanju prodajnih cen.
spodarjenje in doseiene rezul- skega izvoznega gospodarstva.
Tako je na posvetovanju direktate.
Ob teh ugotovitvah ni slucaj- ·torjev v Radencib v zacetku juv zvezi s tem vas zelimo in- no, da so s poslabsanjem pogo- lija dr. Ljubo Madiar iz Goformirati 0 nasib glavnih ugojev za poslovanje na podroeju
spodarske zbornice dejal, da
tovitvah in o predlaganih sme· izvoza ze v letu 1985 izgube v
zvezni organi infacijo napak ra·
reb za izboljsanje stanja.
lesnopredelovalni industriji Slo- cunajo, saj je po njegovih izravenije nara5Cale vee kot se enCunih v maju Ze dosegla 125-od1.
k:rat hitreje od izgub v celotnem
stotno rast; uradna je menda 84Lesnopredelovalna industrija gospodarstvu Slovenije.
odstotna. Se v juniju pa smo
pri nas ima nekatere primerjalPogoji poslovanja za lesnopre- lahko brali, da je inflacija v prne prednostl. To sta predvsem delovalno industrijo so se v Ietu
vib petih mesecih v Sloveniji
domaca surovina in usposoblje1986 se poslab§ali in so se zato
39,5-odstotna. Vse pa kale, da
nost za tovrstno proizvodnjo za- izgube ze v prvem Ietosnjem triso prav takSne uradne· informaradi delgoletne tradicije. Kot
mesecju podvojile v primerjavi s
cije marsikje napravile pravo
takSna nam ze dolga leta re5uje celoletnimi izgub~ v letu 1985.
zmedo.
vprasanje zaposlenosti tudi raz- Izgube v lesnopredelovalni induCene pohiStvu so v Sloveniji
meroma nizkih kvalifikacijskih striji Slovenije znasajo po peri- rastle
precej poeasneje od cen
struktur in kar je najvaZfieje, odicnem obracunu za. prvo tri·
industrijskih izdelkov nasploh
vseskozi je usmerjena v izvoz meseeje 1986 ze ok:rog 7.000 mi·
(cene pohiStvu nekaj nad 70 odzlasti na konvertibilna trZiSca.
lijonov dinarjev; ta)cSna negativ·
stotkov, industrijskim izdelkom
Za ponazoritev te ugotovitve na gibanja pa se nadaljujejo. Ob
pa 94,8 odstotka). Tako smo lenavajamo samo naslednje po- ugotovitvah morazno posebej
sarjl del cenovnega zaostanka v
datke:
omeniti vprasanje osebnih do- letosnje leto prinesli se iz lan- delez lesnopredelovne indu· hodkov, saj so v povprecju med
skega.
strije v celotnem prihodku go- najniZjimi v Sloveniji.
V zaeetku leta se je ob neprispodarstva Slovenije je 4 odstotNe da bi se spuseali v podrobCakovano velikem povprasevanju
ke, medtem ko je delef njenega no oceno negativnih vplivov, lahta razpon poveCal in sele v marizvoza v celotnem izvozu Slove- ko ugotovimo, da so med glavninije 8 odstotkov;
mi vzroki za opisano teZko sta- cu, aprilu in maju je lesna industrija hitreje lovila izgubljeno
nje predvsem hitra spr ememba
z neustrezno tecajno politiko (le- cenovno sapo. Seveda pa je dobrsen del smetane medtem ze
ta se ne drZi resolucijskih dolopobral v svoj piskrcek kupec,
ell) in taksno (ne)spodbujanje
ki je kupoval sorazmemo poceni
izvoza, ki je v nasprotju z oprepohistvo. Menda v prvih letosdeljeno druZbeno usmeritvijo ponjib mesecib tudi ni bilo pretilitike izvoza.
ranega negodovanja zaradi draPri tem pa se zavedamo tudi
gega pohistva, eeprav je to, sicer
svojib lastnih slabosti, za katere
pa zatrjujemo, da vendar ne pre- · v zvezi z drugimi izdelki, ze kar
segajo podobnih pojavov v dru- vsakdanja navada.
Kje so glavni razlogi za pregih okoljib na.Se druZbe.
poeasno prilagajanje? Gotovo je
2.

Kako iz sedanjih teiav

Z akcijske konference komunistov Bresta

Za obcino Cerk:nica je lesnopredelovalna industrija izrednega pomena. ZdruZena je v delovni organizaciji Brest in
us'tvarja v naSi obcini 35 odstotkov dohodka , v deldu izvoza
pa kar 75 odstotkov.
Za delovno organizacijo Brest
je znaeilno, da kijub svoji dolgoletni veliki usmeritvi v izvoz do(Konec na 4. strani)

res, da se tudi proizvajalci pohistva sami bojijo visokih cen,
saj so neprestano pod dro bnogledom potrosnikov, pod udarom
zmanjsanega povpra5evanja, ved·
no mocnej5e konkurence. Ponudba pohiStva pa je zaradi n estimulativn ega, nedohodkovnega
izvoza na doma cem t rgu vse
vecja. Rezultati prepoeas.o.ega pri- .
l agajanja pa so bill posebej ob
trimesecnih rezultatih v vsej lesni industriji zaskrbljujoci.
Letosnja domaea inflacija je
visoka. Mnogo previsoka in vedno bolj razjeda zdrave gospodarske celice. Za to je zvezni izvdni svet pripr avil p r eqiog zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o sistemu drufbene kon·
trole cen. Dopolnitve naj bi vnesle vee reda predvsem pri deloeanju cen izdelkom, ki so pod
neposrednlm nadzorom.
Zvezni izvrsni svet n aj bi
imel med drugim pravico predpisati, za katere proizvode in
storitve so organizacije zdruZe·
nega dela dolZne poslljati zveznemu zavodu za cene o bvestilo o
cenah pred pricetkom prodaje in
v kaksnem roku (po novem
predlogu bo treba obvestilo poslati 120 dni p red pricetkom
prodaje; sedaj velja se 30 dni),
lahko bo tudi vrnil cene na d oloceno r aven, kar je sicer pocel
ze tudi doslej. No, spom e v zakonu so tudi nekatere druge dopolnitve, se posebej novi 27.a
clen, ki govori 0 kaznivem dejanju odgovome osebe in v zvezi
s tem navaja kazen od 1 do 5
let zapor a.
Pohistveniki trenutno nismo
pod neposrednim nadzor om (razen spalnic, ki so v tako imenovanem spr emljanju) in glede
na mocno konkurenco v lesni
pan9gi lahko upamo, da b o t a·
ko t udl poslej. Pod robnosti, ki
jib se priCakujemo, pa bo zvez.
ni izvr5ni svet dolocil z ustreznim odlokom.
Predvsem na vseh ravneh poudarjajo, da z administrativnimi
ukrepi in zapiranjem ne homo
razre5ili tezav v nasem gopodarstvu. Tudi lesarji sami b i lahko pot1·dili, da so ob svobodnem
oblikovanju cen, le-te se kako
odgovomo - glede n a visoke
vhodne str oske - celo pr enizko
oblikovali in bi bilo vsako administrativno poseganje v njihove cene popolno~a odvec.
V. Frim

Odlikovanja
Predsedstvo SFRJ je odlikovalo z Redom dela s srebrnim vencem Marijo Kralj in Anico
Kranjc iz vzgojno varstven e delovn e organizacije Cerknica ter
Vinka Branclja, upokojenega
delavca centra za socialno delo.

Odlikovancem je izrocil odlikovanja p redsednik skupscine obcine Cerknica Ton e Urbas na
slovesnost i ob 25-letnici organizirane vzgoje in varstva predsolskih otrok v Cer knici 24. maja
1986.
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Nekaj kongre nih viso
0 13. KONGRESU ZK JUGOSLAVIJE- UDELE1:ENEC, BRESTOVEC J01:E FRANK
Pred enim mesecem se .je kot zadnji iz cele serije kongresov
vseh na~ih druibeno politiCnih organizacij, razen SZDL (zaradi
cesar po domace recemo letosnjemu letu »kongresno letou.), v
Beogradu po ~tiridnevnem delu (in poprej~njih vecmeseblih pripravah) koncal 13. kongres zveze komunistov Jugoslavije.
V tem casu je bilo o kongresu
Ob vsem tem je se prevec
mnogo napisanega. Kot nepo- drugih deformacij, spekulacij,
sredni udeiezenec kongresa naj
tudi korupcije in podobnega. V
recem, da je bilo vzdusje na kon- tem mislu so torej delegati v
gresu odraz nase danasnje res- svojih razpravah terjali obracun
nicnosti. Le-ta je krizna z vee s taksnim ravnanjem in zahtevid.iko~ zato je bila razprava
vall razresevanje stanja z akcijo,
zelo raznolika, kriticna do seda- ne vee zgolj z besedami.
njih razmer, v znamenju iskaNa gospodarskem podrocju je
nJa odgovorov na to, kako najti bil dan zlasti poudarek izvajanju
izhod IZ nezavidljivega gospo- programa gospodarske stabilizadarskega stanja oziroma iz te- cije, vecjemu upostevanju pri
iavnih druZbenih razmer.
delovanju objektivni.JJ, gospodarPri tem so pravzaprav vsi razskih zakonitosti, opiranju na
pravljalci terjali korenite spre- lastne sile ...
memoe sedanjeg~ stanja in sicer
Nekateri neposredni poudarki
z enotno organiiirano akcijo ob tem so za nas, Brestovce,
zveze komunistov in drugih sub- posebej zanimivi; na primer pojektivnih sil ter vsega jugoslo- udarek izvozni 'USmerjenosti in
vanskega delavskega'q.azi-eda in graditvi taksne gospodarske podelovrun !judi. Zelo pomembno litike, ki bo spodoujala izvozob tern je, da so delegati terjali · nike, zatem razbremenjevanje
spremembe sedanjega stanja, gospodarstva, potreba· po prezahtevali vee samoupravljanja, strukturiranju gospodarstva in
vee oblasti delovnih ljudi, de- podobno.
jansko taksne gospodarske poK.:ar zadeva ekonomske odnose
goje in druibene razmere, v ka- in politicni sistem, je najbolj potenh bo delovni elovek res lah- memben poudarek prihodnji iz.
ko normalno delal in Zi.vel od gradnji celotnega sistema, vensvojega dela, da bo torej odloCal
dar ucinkovitega in racionalnega.
o pogojih in rezultatih, ki jih s
svojrm delom ustvari.
V tem smislu gre podpora
Do zdaj je vse to tudi zapi- spremembam sistemskih zakosano in sprejeto, toda v resnici nov, pa tudi nekaterih ustavnih
premalo uresniceno. Vse prevec dolocil (pri nas bo to kasneje
je formalnega samoupravljanja pomenilo spremembo nasih samo
in formalne demokracije, tudi v
upravnih aktov). Poleg vsega,
delegatskem sistemu, vse prevec kar krepi samoupravni polozaj
kroj1jo delavcem usodo drugi delavca, sodi sem tudi krepitev
namesto njih samih (od prevevloge in avtoritete delavskega
likega administrativnega vme5a- sveta, poleg TOZD pa tudi vecja
vanja drlavnih in drugih struk- krepitev vloge delovne organizatur, do najrazlicnejsih tako ime- cije.
novanih odtujenih centrov moPosebej naj poudarim, da je
ei, neformalnih skupin).
bila v kongresnih razpravah iz-

Kako iz sedanjih teZav
(Nadaljevanje s 3. strani)
slej ni imela izgub. S spremembo pogojev za gospodarjenje,
zlasti na zunanje trgovinskem
podrocju, pa je tudi Brest pri·
sel v izrazito neugoden gospodarski poloiaj oziroma v izgubo.
Tudi zanj je macilno to, kar
smo povedali za Iesnopredelovalno industrljo Slovenije. Najvecjo
izgubo imata prav najbolj iz.
vomo usmerjeni temeljni organizaciji. ~e posebej pa je zaskrbljujo~e, ker so spremenjeni
pogoji tako reko~ cez noc povsem spremenili tudi podlago
prihodnjim razvojnim usmerit·
vam.
Zaradi izrazito neugodnega
pricetka poslovnega leta 1986 so
v okviru delovne organizacije
Brest sprejeli in izvajajo zaostrene ukrepe za izbolj~anje
gospodarskega stanja oziroma
rezultatov poslovanja. Ceprav so
dosezeni pozitivni rezultati, na
primer povecanje obsega proizvodnje za 3 odstotke kljub zastarelim tehniCnim sredstvom in
neug9dni (razdrobljeni) trino p~
gojeni maloserijski proizvodnji,
zatem povecanje izvoza na konvertibilno podrocje za 4 odstotke, se rezultati le delno izbolj§ujejo.
Brest je izdelal tudi posebno
oceno rezultatov poslovanja ob
moznosti najavljenih pozltivnih
sprememb za stimuliranje izvoznega gospodarstva. Ocene kaiejo, da bo sicer zaustavljeno p~
glabljanje izgube v drugem polletju 1986, ne bo pa se mogo~e
ustvariti pozitivnih rezultatov,
se manj pa izniCiti izgube, dosezene v prvem polletju 1986. leta
3.
Najavljeni ukrepi in vzporedne
razprave dokazujejo, da smo

priznali nepravilno polltiko na
podrocju stimuliranja izvoza.
tal pa ostane dejstvo, da bodo
kolektivi lesnopredelovalne industrije nosill negativne posledice
nizko oblikovanega dohodka v
opisanih pogojih.
Vpra8anje je pereee predvsem
zato, ker gre za kolektive z niz.
kimi osebnimi dohodki. Se naprej grozi fluktuacija, kar bo
slab~alo
kadrovsko strukturo,
zn.i.Zevalo produktivnost dela in
izvoz.
Zato menimo, da bi se morala
druibena skupnost, k1 v bistvu
opredeljuje pogoje gospodarjenja, selektivno lotevati razre§evanja vpra~anj na podrocju
osebnih dohodkov.

redno prisotna in poudarjena
potreba po krepitvi enotnosti
zveze komunistov, kar je bistven pogoj za kakrsnokoli akcijo
in za to, da bo zastavljene naloge in sklepe tudi uresnieila.
To pa pomeni tudi izhod: iz ~e
danjih tezav. Ob tem Je bila
torej dokaj prisotna in obsojena
tudi neenotnost v vrstah zveze
komunistov, zlasti v vodstvih, v
odnosih med republikami in pokrajinami ter federacijo.
V zvezi s tern, torej z zahtevo
po krepitvi enotnosti v zvezi komunistov je dozivel vee spre·
memb tudi njen statut, sprejet
na tem kongresu (na primer
poudarek v.logi zveznega centralnega komiteja, dopolnitey
dolocil o odnosih v zvezi komunt·
stov, kot so naeela demokraticnega centralizma in drugo).
Naj pa vendarle omenim, da
je bilo v razpravah pri iskanju
izhoda iz krize in pri poudarjanju potrebe po krepitvi enotno·
sti v zvezi komunistov izrazenega
tudi kaj fakega, kar ni sprejemljivo za graditev samoupravn ega sistema, kar bi pomenilo
vracanj e nazaj.
Pa tudi nekatere stvari, o katerih sicer kaze razpravljati in
imajo svoje argumente, so bile
v nekaterih razpravah prikazane
po mojem mnenju poenostavljeno, kot da bodo ze same po
sebi resile nakopicene tezave (na
primer zahteve za uvedbo zbora zdruienega dela v zvezni
skupscini, pa vprasanja enotnih
mandatov, nazivov, clanarine,
odprtih kandidatnih list in podobno).
Vendar je bistveno, da se je
kongres dokaj poenotil pri opredelitvi bistvenih nalog in usmeritev resevanja pereeih vprasanj za prihodnje, kot sem z
nekaj skopimi besedami vsebinsko ze nakazal. Sicer pa so te
· naloge in usmeritve dokaj obsezno opisane in r azelenjene v
kar devetih resolucijah, ki so
jih delegati · soglasno sprejeli
zadnji dan kongresa. Od tega,
v koliksni meri bo to uresniceno, se bo kasneje ocenjevalo, pa
tudi, kaksen je ali ni zgodovinski pomen tega kongresa.
Naj se omenim, da je kon. gres izvolil tudi .novo vodstvo
oziroma nove organe organizacije. To se morda zdi samo po
sebi umevno, vendar je kongres
volil cane teh organov ponovno
spet po skoraj dveh desetletjih
(ze nekaj casa so bill clani zveznih organov ZKJ volj eni na republiskih kongresih, na zveznem
je bila opravljena le verifikacija). v veliki vecini so clani teh
organov novi, prvie izvoljeni.
Centralni komite in njegovo
predsedstvo sta tudi znatno pomlajena.
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Iz nalozbene opreme -

nov skobelni stroj za TOZD MASIVA

Nalozba gre h koncu
Postavitev nove proizvodne hale in transformatorske postaje je
bilo zadnje gradbeno delo v Masivi v pret.eklem letu. Do sedaj ·
so vsa gradbena dela mirovala,
ker so izdelova1i projekte za
ogrevanje novih prostorov, vodovodne napeljave, komprimiranega zraka ter odsesovanja in
vracanja zraka. Projekti so ·Sec.laj izdelani z majhno zamudo,
ker ni bil.a povsem znana tehnologija - postavitev strojev v novih in starih prostorih.
Biro za lesno industrijo je pripravljal postavitev tehnologije,
vkljucno z novimi stroji in je
pri tem izdelal dva projekta.
Prvi projt~kt je postavitev ozirorua rekonstrukcija krojilnice, ki
bo v sedaojih proizvodnih prostorih, s tem, da se razsiri. Avtomatizirali bomo doziranje lesa
do celilnika s transportno in
dvizno .napravo.
Krojenje bo potekalo na novi
tehnologiji in sicer tako, da homo deske najprej vzdolino razrezovali na pasove, le-te pa homo krojili na ustrezne dolZine z
optimiranjem na elektronskem
celilniku.
V oddelku strojne obdelave bo
postavljen nov, elektronsko krmiljen visokoturni nadmizni· r ez-

CerkniSko jezero v teh poletnih dneh

-

kar, ki bo razbremenil delo na
klasienih miznih in nadmiznih
rezkarjih. Stroje za sirinsko lepljenje bomo povezali s podajalnimi trakovi v linijo, tako da bo
sirinsko lepljenje potekalo brez
vmesnega skladiscenj a elementov.
Ostali sedanji stroji bodo postavljeni v skladu s tehnoloskim post opkom obdelave in
glede na proizvodni program v
novih, pa tudi v starih prostorih.
Za nemoten potek dela pa je
n'ujno, da se izdela odsesovanje in vracanje zraka z dogrevanjem za kompromirani zrak,
ker ga v glavnem vsi stroji trosijo, pa tudi nova vodovodna naprava z vsemi hidrantnimi prikljuekl :z,aradi pozarne varnosti.
Dela za odsesovanje, vraca.nje in dogrevanje zraka je prevzel SOP Krsko, gradbena dela
pa Gradisce iz Cerknice.
Gradbena dela - izdelava temeljev za odsesovalne ventilatorje in filtre so sedaj v polnem
teku, vse ostalo pa nas se caka.
Upamo, da bo pred zimo kon·
eano odsesovanje in ogrevanje;
sicer bo delo v novih prostorih
onemogoeeno, s cimer bodo okrnjene zmogljivosti proizvodnje.
J. Lunka

SRECANJE DELAVCEV SOZD SLOVENIJALES
Da bi se okrepill povezovanje in medsebojno spomavanje
delavcev SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovina, je
prislo do predloga, naj bi vsako leto organizirali »Skupni dan
Slovenijalesa«. Tillna sreeanja naj bi postala tradicionalna;
vsako leto naj bi organizirala druga clanica sestavljene
organizacije.
Letosnje sreeanje bo 6. septembra v Medvodah.
Organizator je delovna organizaclja Trgovina. Za srecanje
pripravljajo razgiban kulturni in zabavni program. Vsak udelezenec bo dobil bon za darilni paket, hrano in pijaco; za to
mora vsak delavec SOZD (udelezenec) prispevati 600 din, vsak
njegov druiinski clan pa po 1.200 din.

4.

Lesnopredelovalna industrija
je tako p~la v poloiaj, ko sama
ne more opraviti korenitih sprememb v prestrukturiranju proizvodnje in ne poslovati z akumulacijo za ustremo razvojno
perspektivo. 0~ tem se pojavlja
dvoje vpra8anj:
_.:... problem ustremih razvojnih
programov izven Iesarskih dejavnosti in
·
- problem sredstev.
Zanemariti pa ne gre tudi ·
vpra~anja (ne)ustrezne kadrovske strukture.
Dolgoro~o
rditev vidimo
predvsem v druibenih usmeritvah, podprtih z ustremimi fi.
nancnimi potenciali.
Za zagotovitev nadaljnje proizvodnje v obsegu enostavne reprodukcije pa so nujno potrebni
takojmjl ukrepi z~ primemej§e
stimuliranje izvoza:
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Za uCinkovitejSe metode dela
Novega sekretarja obcinskega komiteja zveze kornunistov Draga
Mazija bralcern prav gotovo. ni treba posebej predstavljati, saj je
vrsto let na Brestu opravlJal odgovorne strokovne in poslovne
naloge, zelo aktiven pa je bil tudi v druibeno politicnern Zivljenju
sirse druibene skupnosti.
Ceprav novo funkcijo opravlja sele malo casa se je ljubeznivo
odzval povabilu na krajsi razgovor.
'

..

- Nedavno so se koncali kongresi jugoslovanskih kornunistov,
ki so terneljito ocenili sedanje
gospodarsko in druzbeno st;mje
ter opredelili nase prihodnje
razvojne srneri. Vsi ti zakljucki
seveda tudi trdno zavezujejo.
Tudi v nasi obcini stanje ni najboljse. Katere so osnovne naloge . kornunistov v nasi obcini v
njihovern delovanju?
S trinajstirn kongresom jugoslovanskih komunistov je bilo
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zakljuceno nekajmesecno kongresno obdobje v Jugoslaviji.
Kongresi zveze komuistov so
precej razgibali politicno zivljenje pri nas. Povzrocili so precej
razmisljanj in ocenjevanj. Sedaj
ze lahko 'l,lgotovimo, da se posame:~;ne, tudi bolj »erne« napovedi
nekaterih niso uresnicile.
Ceprav je bil kongres jugoslovanskih komunistov v dokaj zapletenih gospodarskih razmerah, je vendarle izprieal enotnost pri kljucnih stvareh nasega

Posvet o varnosti
Na posvetu so poleg predstavnikov samoupravnih organov
in druibeno politicnih organizacij ter vodilnih delavcev Bresta
sodelovali tudi delavci uprave
za notranje zadeve iz obcine in
notranjske regije.
Gospodarjenje in ustvarjanje
dohodka ter z njim pokrivanje
druibenih in osebnih potreb je
nas osnovni cilj, ki moeno vpliva
na varnostne r.azmere. Prav na
tern podrocju pa stanje ni ugodno in nanj kljub vrsti sprejetih
ukrepov ne moremo v celoti vplivati (gospodarski odnosi, devizni zakon, realna vrednost dinarja . . .), ceprav imamo, po oceni
posveta, se velike rezerve v odnosu do drufbenih sredstev (izkori.Scanje materiala, surovin,
delovnega easa . ..), to pa pomeni neposredni vpliv vsakega delavca na gospodarjenje, kar je
temelj samoupravnih socialisticnih odnosov.
Zato je potrebno se bolj zaostriti odgovornost vseh delavcev, posebno vodilnih, da izpeljemo vse naloge v proizvodnji
in uspesni prodaji nasih izdelkov. Taksno stanje zahteva, da v
vseh delovnih okoljih nenehno
ocenjuj emo politicnovarnostne
razmere in z njimi spmtno seznanjamo vse delavce. Taka dejavnost nam bo omogocala pl'imerno samozascitno obnasanje
ter dvigala varnostno kulturo, ki
nam je v nekaj primeri.h ze odpovedala. To nam kaze, da bo
potrebno se vee prizadevanj, ce
naj d:ruzbena samozascita postane vsakdanja praksa, ki soustvarja normalne pogoje za delo.
Pozarno varnost imamo primerno urejeno. Na t ern podrocju poleg poklicnih delavcev (varnostni inzenirji in poklicni gasilci) sodeluje veliko stevilo delavcev kot prostovoljnih clanov
industrijskega gasilskega drustva. Ti se zavedajo pomembnosti svojega preventivnega dela
in uspesno posredujejo, ce je PO·
trebno, ne samo v delovni orga-
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posveta
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nizaciji, ampak tudi · v druibeno
politicni skupnosti.
Podatki o stevilu poskodb pri
delu nam kazejo, da je to podrocje ustrezno organizirano, saj
smo dalec pod povprecjem stevila poskodb v nasi panogi. Nevarnosti pa se »Selijo« na druga
podrocja, predvsem na ogrozanje
zdravja delavcev zaradi skodljivih vplivov na nekaterih delovnih mestih, ki pocasi nacenjajo zdravje delavcev. To zahteva
zdravstvene prerazporeditve na
la:lja dela, kii jib je v nasi proizvodnji malo in mnogokrat
predstavlja tezko resljivo vprasanje.
Po prepustitvi varovanja druzb~ne&~. premozenja delovni orgamzaCIJl Varnost ugotavljamo nekatere kvalitetne premike, vendar bo za nadaljnje delovanje
potrebnega se vee sodelovanja
med izvaj alci in naso delovno
organizacijo.
Varovanju druzbenega premozenja bo posvecena posebna tocka dnevnega reda na eni bliznjib
sej delavskega sveta delovne organizacije, na kateri bomo .o svetlili vse podrobnosti, uspehe in
prihodnje naloge.
Na posvetu smo govorili se o
vrsti zadev s 'tega podrocja: o
varovanju okolja, zavarovanju
podatkov, poslovni tajnosti, prometni varnosti, disciplini pri delu, odnosu do tujih predstavnikov, delu samoupravne delavske
kontrole, poskodbah strojev in
podobnem.
Kljub temu, da je vrsta dejavnosti na tern obseznem podrocju, pa ~Zi, da opravljeno delo
ni nikoli ·t·ako dobra, da ne bi
moglo biti se bolje. Zato smo
se dogovorili, da se predvsem
komiteji za splosni ljudslci odpor in druibeno samozascito,
prek njih pa vsi delavci aktivneje vkljucijo v oceno stanja in odpravljanje posameznih pomanjkljivosti ter pri svojem delu
stalno sodelujejo z organi za notranje zadeve.
F. Skrl:i

vamosti in samozasciti

prihodnjega razvoja. Na tej
enotnosti kongresnih resolucij
pa imamo komunisti sedaj nalogo, da stalisca in usmeritve
uresnicujemo v okoljih, kjer delamo in Zivimo.
Taka bomo najbolje uresnicevali sklepe kongresov tudi komunisti v cerkniski obCini. Izlusciti moramo kljucna vprasanja o nasem prihodnjern razvoju. Prav gotovo je na prvem
mestu vprasanje kar najbolj
ucinkovitega razvoja gospodarstva v obcini.
Lesna industrij a na primer se
sooca z velikimi tezavami in
vprasanji svojega prihodnjega
razvoja zaradi posebnosti v dosedanjem razvoju ter gospodarskih in tdnih pogojev, v katerih
mora gospodariti danes.
Gre tudi za razvoj tistib dejavnosti, za katere imamo v nasi
obcini
nekatere
primerjalne
prednosti, ki pa jih nismo uspeli se dovolj izkoristiti. Da born
bolj jasen, gre za turizern in
drobno gospodarstvo. Stevilne
so tudi naloge na podrocju kmetijstva nasploh in v razvoju hribovskih kmetij. To je nekaj pomembnejsih zadev, ki so opredeljene tudi v akcijskern programu zveze kornunistov v obcini.
Prav gotovo ni naloga zveze
komunistov, da se zacne sama
spopadati s temi stvarrni. Tudi
ni njena naloga, da »komandira«. Je pa pomembno, da se
opredeljuje do razlicnih vprasanj na osnovi strokovnih ocen.
Vsekakor pa je njena naloga,
da daje pobude in usrneritve
staliSca ter jih uresnicuje v
vsakdanjem delu. Pornembno
je, da so kornunisti dobro obvesceni in da za to poskrbijo tudi
sami.

Tradicionalno sretanje borcev
Tudl Ietos so se Br estovi borci v kar lepem stevilu udelezili SVO·
jega ze tradicionalnega sreeanja. Po predstavitvi, ~edanjega gospodarskega trenutka Bresta, ki jo je prispeval glavni direktor Tone
Krasevec in po prijetnem kulturnem programu. ·v izvedbi pevskega
zbora Tabor in otrok iz cerkniskega vrtca ~ beseda stekla kar
sama. Mnogo so si imeli povedati. Poleg obujanja sporninov so
bile zelo Zivabne tudi razprave o danasnjib problemih, iz cesar
je videti, da se vedno zivijo vpeti v vsa dogajanja, tudi Brestova
- pac iz svojega zomega kota.

- 'f.a vecji vpliv zveze komu·
nistov v nasern Zivljenju bi. bile
potrebne tudi ucinkovitejse rnetode delovartja. Ali predvidevate
kakSne novostl?
Sreeanje sporninov in tovarlstva

Jasno je, da morajo biti metode in naeini delovanja komunistov taksni, da bodo rezultati
kar najbolj ucinkoviti. Zato so
vse klasicne oblike akcijskega
dela kornunistov in njihovega
povezovanja sarno toliko dobre,
kolikor se kazejo rezultati v
zivljenju.
Prav gotovo, da samo sestankovanje ni dobro, pa tudi veliko
pisanja ne. Dobra je, da so elani
zveze komunistov prisotni med
ljudmi in da uresnicujejo stalisca organizacije z usmerjanjem
argun1enti, prepricevanjem ...
Za obnasanje vsakega njenega
Clana sta pomembni predvsem
dve zadevi. Prvic, da se v vsakdanjem zivljenju kot osebnost
obnasa kolikor najbolj primemo
liku kornunista. In d:rugic, da si
za stvari, za katere smo se opred«;:lili, resnicno prizadeva.
Pri tern pa je izredno pornembno, da komunisti niso

obremenjeni z ozkimi in kratkorocnimi interesi, ampak da gledamo predvsem naprej. To pomeni, da bi morali dostikrat
plavati tudi proti toku, kot se
temu pravi. Delo kornunistov je
torej v krajevnih skupnostih, v
SZDL, v mladini, v zdrufenem
delu, v delegacijah, samoupravnih organih, drustvih in d:rugod.
Tja so clani zveze komunistov
si.~er vkljl;lceni, vendar pa je
nJihova pnsotnost dostikrat neopazna. Skratka, poleg metod in
nacina dela gre tudi za drugacno obnasanje, pri cemer so morala v najsirsem pomenu besede
pripadnost in rezultati dela m~
rila za clanstvo v organizaciji.
To pa je ze nekaj takih zadev,
ki sodijo k prenovi zveze komunistov, o kateri so se izrekli tudi kongresi. K prizadevanjern
komunistov pa bi morali pritegniti tudi vse, ki so sposobni in
voljni za skupne akcije.

b<;>,lj pog~ne resitve za prihodllJl razvoJ Bresta. Merilo bi rnoralo biti dohodek, boljsi standard zaposlenih in sirse dru:lbeno politicne skupn<isti. Vse drug_o bi morali podrediti tern cilJem.
V tern pogledu pa so dobrodosle vse ideje in pobude o prihodnjem razvoju Bresta. Seveda pa morajo biti pobude vsestransko I:~~mcene; sele potem
lahko sluziJO kot merilo za
o:predelje':~je . '! tern pogledu
b1 moral1 1met1 tudi Brestovi
komunisti vecjo in aktivnejso
vlogo. Vendar ne samo besedno
ampak tudi prakticno.
'
~e sm? odkriti, je v preteklosti nekaJ pobud in aktivnosti za

- Kot dolgoletnl Brestovec
dobro poznas tudi razmere v
Brestu. V cern vidis resitve iz
sedanjega teZkega polozaja in
kaksno vlogo naj bi pri tern
odigrala organizacija zveze komunistov?
Lesna industrija nasploh in z
njo Brest prezivljata v zadnjem
easu hudo krizo. Ko iscemo pot
iz tezav, moramo biti objektivni
in hkrati nezadovoljni s sedanjostjo. Ce bi vztrajali na sedanjem, ne b i ravnali prav. Brestov razvoj bi morali prilagajati
prihodnjim ciljem in pogojem
gospodarjenja.
Zato se rni zdi pomembno, da
se zlasti komunisti n e bi smeli
biti preobremenjeni s custvenimi
obcutki, ko iScemo morda tudi

boljsi Brest propadlo prav zaradi dvolicnosti clanov zveze komunistov oziroma premajhnega .
prizadevanja, da bi akcije speljali. Trajna opredelitev zveze
komunistov pa mora biti tudi v
iskanju notranjih rezerv, v boljsem gospodarjenju, zmanjsevanju stroskov in s tern v doseganju cimboljsih rezultatov gospodarjenja.
Pripravil B. Levee
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Iz drugih lesarskih kolektivov
INLES si prizadeva posodablja·
ti svojo proizvodnjo. IScejo nove proizvodne programe, ki bi
se dop9lnjevali s sedanjimi prograiDl stavbnega pohistva. Zastavili so si amblciozen nacrt
za izdelovanje sobnih vrat. Zato
bodo postavili novo lakirnico
vrat in izpopolnili tehnolosko
opren;IO, kar jlh bo stalo 193
nul!jonov dinarjev. Zatem se bodo louli tudi postavljanja osrednJe kroji!mce lesa in lamelirnice
ter povecali zmoglj1vosti krojilnice.
LESNA INDUSTRIJA IDRIJA
je proslavila stiriaesetletnico
svojega aelovanja. Ob tej priloZn.osti so v temeljni organiZaClJl Zaga v Godov1cu odprli ·novo pro!Zvodno llruJo, ki bo omogotala 1Zdelavo bolJ kakovostnega pohistva z vee naravnega maSlvnega lesa. Z novo nalozoo nacrtuJt:JO povecanJe izvoza Z 2,5
IIliliJuua aolarJev letno na skoraj suri miliJOne dolarjev. .l:'osouobnev prolZVOdnJe Je stala
okoli 540 mlll.jonov wnarjev;
dve tretjini teh sredstev so porablii za nakup strojne opreme.
Obenem so v !dnji odprli tudi
nov, lepo ureJen salon porustva.
LESNO (zlasti njene gozdarske temeljne organiZaCiJe) so
mocno pnzadela velika junijska
neurJa na slovenjgraskem obmOCJU. Silovite nevlhte so naredlie ogromno skode na gozdnih
cesLan m mostovlh. Oonov1tvena
dela boao povzrocila precejsnje
tezave ob ome;enlh sredstvlh za
inves uc1j sko vzcirZevanj e.

otroskega pohistva TIM in tiskajo hrbtiSca za nekatere proizvaj alee pohistva.
Tudi MERLO uspesno- ra"ZV:i.fi
svojo proizvodnjo lesno obdelovalnih strojev in naprav. Stroje
izdelujejo tudi v kooperaciji z
nekaterimi sosednjimi delovnimi
organizacijami. Program prihodnjega razvoja te proizvodnje
predvideva, da bodo zaceli izdelovati tudi elektronsko vodene
stroje in opremo. KonCni cilj pa
je izdelava visoko avtomatiziranih strojev z uporabo elektronike in povezovanje razlicnih
strojnih sklopov v tehnoloske
celote z racunalniki.
V LIKO so ze zaceli razvijati
racunalnisko vodene stroje, ki
so prvi korak k popolnoma avtomatizirani proizvodnji.
Se letos bodo izdelali do stopnje racunalniSke vodenosti razvit stroj za dolZinsko lepljenje
lesa. Taksi stroji so namenjeni
spajanju krajsih kakovostnih
kosov lesa v daljse elemente, ki
jih lahko kasneje obdelujmo na
vseh obdelovalnih strojih.
Lani je bila JELOVICA' eno
samo gradbisce, letos pa je bilo
postavljeno vellko novih strojev,
kupljenih s pomocjo posojila
mednarodne banke, ki je znasalo
2.826.538 nemskih mark. Novi

GARANT iz leta v leto intenzivneje razvija svojo kooperacij- -..it-1~~...,.-...,.-~~\9\f'
sko aejavnost; le-ta ze nekaj let •
pre.dstavlja vee kot 10 odstotkov
njegove celotne realizacije. Poleg ustaljene proizvodnje izdelave elementov za pocitniske prikolice IMV veliko delajo na proizvodnji oplemenitenja plosc,
izdelujejo stresna okna za velen.iski EKO, polnila za tovarno

stroji so avtomatizirani in nekateri eleketronsko krmljeni.
Dobavljena oprema delno ze
obratuje, nekaj pa je je v fazi
montafe in preizkusanja.
Ker so v NOVOLESU prenehali s proizvod.njo keramicnih
ploscic, te proizvodne prostore
preurejajo v tovarno pohistvenih
elementov. V njej bodo proizvajali ploskovne polizdelke za potrebe Novolesovih tovarn ploskovnih izdelkov (razzagovanje
plosc in: njihovo furniranje). ze
zgodaj jeseni naj bi pnceli s
poskusno proizvodnjo. Vzporedno z rekonstrukcijo in montafo
pa tudi solajo in privajajo delavce na novo proizvodnjo.
V LIP Bled je rekonstrukcija
zage v Recici v polnem teku.
Kljucni stroji so ze na mestu
in v kratkem bo zacela obrat ovati nova linija avtomatskega
robljenja desk. Kasneje bodo
zgradili tudi avtomatsko sortirnico.
V ELANU so se zaradi potreb
po tempiranju vsega lesa, ki pride posusen iz susilnice, odlocili, da razsirijo sedanjo tem·
pirnico. Od -sedanjih 380 jo bodo
povecali na 750 kvadratnih metrov. Vred.nost potrebnih gradbenih del znasa 70 milijonov dinarjev.

. . . ....,illi!

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
II.

Siroka planjava Cerkniskega je·
zera se more tekom leta najraznovrstneje izkoriscati. Kmetovalec, riblc in lovec dobe - vsak v svojem
easu - v jezeru zabavo in uiitek.
Ko odtece poleti voda v jame, pozene na ravnlni trava. Kar je ne
pokosi kmet, ostane za zivino, katera se pase tu v mnogobrojnih credah iz vse okolice.
Prijeten eas postane za lovca,
ko jeseni prigrmi voda iz podze·
meljskih votlin. Rae in drugih povodnih ptic - posebno v jesenskem in zimskem casu - je vedno
dovolj. Tu se rade naseljujejo ali
ustavljajo, potujoc na jug, ker ima
jezero plitvo dno in dosti bregov,
kateri ne zamrznejo, da zivalim ne
zmanjka nikdar ziveza. Rib pa tudi
nikoll ne polovis. Ob susi se otmo
v podzemeljska jezera, od koder jih
prlnasa zopet povodenj na dan. Mala voda, velika voda, povodenj, popolnoma suho jezero - vsaka sprememba ima svojo posebno lov.
Nl cuda, da je jezercu povsod
dolgcas, kjer ni vode in brega, kjer
ni veselja, na katerim je navajen
ze z doma. Raznovrstne zivali oiiv·
ljajo naravo, in ze gledati jih je prijetno in kratkoeasno, se bolj pa loviti.
Prebivalci okoli jezera so malone vsi lovci. Od sedemletnega fantics do osivelega starega moZa ~

'"'

'

neke njive ali ograde, pri kateri so
imeli prestaviti mejnik; v Lipsenjscici od jezera do prevoznje pod
vasjo Lipsenjem; v pravem izviru
jezera v Obrhu pod vasjo Vrh jezera in v Otoskem potoku, ki izvira
pod vasjo Otokom.
Grascinama v Lozu in Turjaku
ter samostanu v Sticni je ostala
pravica, da so smeli nekolikokrat
vreci mrezo med odtekanjem Je·
zera; vendar se je to godllo po
posebnem ribiskem redu.
vs'ak si pomore z lovom k ·zivljenju
Najemscina za jezerske travnike,
all si z njlm napravlja zabavo.
spadajoce k Steberku ali drugim
lz tega ozira nl mikavnejsega
kraja, kakor je vedno se spremi· grascinam, se je oddajala tudi za
naprej v Haasbergu, ne v samonjajoce Cerknisko jezero, in gotovo
je tudi malo krajev, kjer bi se st.anu. Dvakrat v letu se je smelo
ribarstvo v jezeru in stranskih popolovilo toliko raznovrstnih zivali
tokih strogo prepovedati. Kdor Je
kakor tukaj.
ravnal zoper ta ukaz, ga je na preNajvec se ulovi rib in rae.
latovo ovadbo grascinski oskrbnik
Svoje dni so si oglejskl patriarhi
kot zemeljski gospodje prilascali je- v Haasbergu kaznoval z zaporom,
zero. Patriarh Pagam je podelil leta · . ali mu je prlsodil globo. Ob casu
ribje lovi je prisel grascinski sodni
1319 ribolovno pravico v jezeru in
sluga na jezero, da je gledal na
stranskih vodah Odalriku Cividale.
red in varoval korist samostana.
Dobrih sto let pozneje je pridobila
postojnska grascina - last vojvoda, Za ta posel mu je placal prelat po
krono od vsake jame.
poznejsega cesarja Friderika IV. polovico jezera z ribarstvom. lsti je ·
Dandanes so se samostan in iste
podaril leta 1477 mestu Lozu poleg grascine opravicene v jezeru ribari·
drugih prednosti tudi pravico do ti. Nekateri najemniki so pa podribje lovi v jezeru in sosednjih vojetniki ribje lovi, in ako placa 1
dah.
goldinar, sme vsakdo en dan
V Valvasorjevem casu so bill ri·
s sakom loviti ribe.
bolovni opravicenci: grascine v
Jezero je velikanskl ribnjak, kakrsnega je ustvarila narava. Rib je
Haasbergu, Schneebergu, Lozu, Turjaku in samostan v Sticnl.
v njem vedno dovolj. ~cuk . je naj7. februarja leta 1682 je kupila vec, ker so jako rodovitne. Ujeli so
opatija Bistra pri Borovnici ribisko
ze do 14 kilogramov tezko scuko.
pravico od Janeza Seyfrieda, kneza Tudi linji (slajni) so stevilni, a raEggenberskega, kakor dezelno sod- stejo bolj pocasi kakor scuke. Naj·
nega gospodarja in lastnika haas- tezji je tehtal 3 kilograme. Za jed
berske grascine. Prelat Hugon je so okusni, ker so prav debeli. Tudi
izplaeal knezu devet tisoc goldinarjih susijo v dimu ali na soncu.
jev nemske veljave, kateri je prepuMenki niso nikjer v dezeli tako
stil samostanu celo posestvo v je- pogostni kakor v jezeru. Dobrl so
zeru, ne samo ko je polno, nego tudi, a niso tako debeli. Za susilo
niso posebni, ker postanejo prevec
tudi ko odteka in ko je suho. Vsled
pogodbe so smeli menihi ribe loviti
trdi. Najmanj rodovitnl so kleni in
tudi v potokih, v jezero tekocih, in
ne postanejo nad kilogram in pol
sicer: v Cerkniscici od jezera do te.Zki. Za jed niso priljubljenl radi

Ohranjanje tradicij
POHOD PO POTEH DOMICILNIH ENOT NOTRANJSKE
Ob dnevu borca smo mladinci
nase obcine ze petnajstic prehodili poti domicilnih enot Notranjske. Letos nas je pot vodila
iz Cerknice v Cajnarje, kjer smo
prenocili. Dobrodoslico nam je
izrekel predstavnik borcevske
organizacije, z njihovimi mladinci pa smo imeli kratko komemoracijo pred spominskim obelezjem in spoznavni vecer.
Naslednji dan smo sli cez Kremenco na Hribarjevo. Tam nas
je Alojz Pavlic seznanil s stanjem gospodarstva in druZbenega zivljenja v nasi obcini. Naslednji postanek je bil v kasarni
v Velikih Blokah. Vojaki so nam
pripravili ucno uro 0 prakticni
uporabi orozja. Tudi v Novi vasi smo s komemoracijo poeastili padle za svobodo in se seznanili z delovanjem krajanov
med vojno.
Najbolj naporen del poti je bil
do Knezje njive. Med pocitkom

na Slemenki je tovaris J eselnik
izzval razgovor o moznostih za
odpravo gospodarske krize v obcini. Na dan borca smo obiskali
spomenik padlim na Ulaki, nato
pa se udeleZili osred.nje obcinske proslave v Starem trgu. Zadnji del do gradu SneZnik smo
sli zadovoljni, veseli, z bogatimi
vtisi in zeljo, da se naslednje
leto spet srecamo. .
Vsem mladincem - pohodnikom se zahvaljujem za udelezbo
in aktivno delovanje med pohodom. Zelim, da bi se nam v
prihodrije pridrufilo se vee mladih. Mislim, da ne bi smelo biti
mladinca, ki ne· bi bil vsaj en·
krat na pohodu. Zahvaljujem se
vsem, ki so nam omogocili pripraviti pohod. Posebna zahvala
velja Brestu, Novolitu in Kovi·
noplastiki za pripravo toplih
obrokov, Gozdnemu gospodar·
stvu za posojen kombi ter krajanom Cajnarjev in Knezj e njive za prijeten sprejem.
S. Tornic

Novosti v knjiznici
~KVORECKY,

J: Vrnitev porocnika Borovnice
Detektivski roman, poln hudomusnosti, ki obravnava polozaj
ceske emigracije v Torontu. Mocno orozje pisatelja je veckrat
ern humor.
SCIASCIA, L.: Nasilje
Trilogija italijanske pisatelja obsega tri romane: Vsakemu svoje;
Kontekst; Na tak nacin. Vsi trije romani vsebujejo protinasilnisko misel. Pisani so v lahkem slogu kriminalke, ki preraste v
pesimisticno vizijo pril10dnosti.
FELC, J.: Rimska cesta
Delo opisuje zivljenje povojnega slovenskega emigranta, ki se
vrne v svoj domaci kraj in se skusa vZiveti v nove razmere. Ob
tem opravlja svojo notranjo inventuro in tako skozi besedilo
spoznamo drufbeni in intimni vidik ter podobo teZ.kih let slovenske povojne zgodovine.
MUSIEROWICZ, Najstnica Tina·
~un~ja r~~ana je s~stn3:jstletnica Celestina, _ob njej pa vsa
stevilna ~ma. Celestma Je ne~recna mladenka in pisateljica
nam z vehkirn posluhom predstav1 svet odraslim ·kakor ga vidl·J· o
mladi.
'

premnogih koscic. Postrvl nl v jezeru, ker je voda v njem premalo
cista, . pac pa jih je nekoliko v
strans~.h potokih kakor v Zirovniscici in Upsenjscici.
Rakov je polno v jezeru in potokih: kadar voda upade, nahaja se
jih po jamah brez stevila. Poblrajo
jih kakor hruske in spravljajo v vrece In kosare. Ali jezerski rakl ne
morejo glede na dobroto in okus
tekmovati s potocnimi; zato tudi
nimajo prave cene.
Kdaj se vrsi glavna ribja lov?
Drugod se ribici dogovore med sa·
bo, kdaj bodo vrgll mrez.e ; tu pa je
glavna ribja lov v tesni zvezi z odtekanjem jezerske vode. Kakor hitro
se pricne doba pomladne suse, se
zapazi, kako polagoma pada povrsje vode od tedna do tedna. Najprvo
se posuse vise lezece jame, namrec
Velika in Mala Karlovica ter Okence. Ravno v istem casu, ko voda ne
dosega vee Velike Karlovlce, pok&Ze
se iz vode tako imenovani ribiski
kamen, to je skala v jezeru blizu
Dolenje vasi. To je ribicem tezko ·
prieakovano znamenje, da bo jezero,
kakor uci izkusnja, pri ugodnem
vremenu odteklo popolnoma v petih tednih.
Gibanja ob jezerskem nabrezju v
tern casu se ne da poplsati. Mozaki, zenske in otroci hite iz sosednjih vasi, da postanejo deleznl
bogatega ribjega plena. Vee kakor
tristo na pol nagih moz gazl v vrsti
skozi plitvejse kraje jezera, katero
se dan za dnevom manjsa, In vlaci
»sake« za seboj.
Tudi v globoke jame zacne konC.
no voda izglnjati. Komaj je ena ja.
rna toliko odtekla, da se upa vanjo
eden ali drugi mozak, ze plane tja
na obrezje cakajoca tropa ribicev,
in zdaj se pricne lov. Par korakov
v vodo, in ze ima prva vrsta ribieev
polne sake, katere obrnejo na suho,
da spravijo svoj plen. Zopet noter
in zopet ven toliko casa, dokler ne
odtece voda popolnoma iz jame.

V jame odtekajoea voda odnese
veliko rib in rakov s seboj, kateri
pridejo iz tega neprostovoljnega
podzemeljskega bivalisea sele ob
dezevnem jesenskem easu, ko jih
zopet voda izmece. Pac hite ribici
da ujamejo z mreZ&mi kolikor mogoce rib pri odtekanju vode v ja·
me. Ali dostikrat ne morejo dovolj
hitro opravljati svojega posla, kajti
silno odtekajoea voda je ze brez
usmiljenja pogoltnila veliko nakopi·
cenih rib.
Kakor znano, ne odteka voda po
vsem jezeru naenkrat, ker ne leze
vse jame enako visoko. V isti vrstl,
po kateri se suse jame, vrsi se
tudi ribja lov: najprvo pri najvise
lezeci jami in tako dalje do najnizje. Zacne se pri Vodonosu, se
nadaljuje v Resetu, Rbiski jami in
Kotlu ter se konca v Leviscih. v
posameznih jamah se ribari le malo
ur, tako da je glavna lov ze v treh
ali stirih dneh koneana.
Potem ko izgine voda v Zadnjem
kr,ju, pride na vrsto zadnja jama,
kateri usiha voda. To mesto so
Levisca, kraj ravno pod Otokom;
rekel bi, da je to otosko pristanisce. Voda se vidi se nad jamaml,
ki niso prerascene s trsico. Kakor
so izkuseni ljudje, vendar n.iso gotovi, da bi se ne motili v tern, kdaj
pojde voda v dno. Slisijo se razna
mnenja; jutri, pojutrisnjem; vse je
pripravljeno za ta trenutek.
Posebno, ako so vroci dnevi in
brez sape, se siri cuden duh okoll
Otoka. Voda je sparjena, rib se je
ze velika mnozina polovila na drugih jamah, posebno pri Kotlu v
Zadnjem kraju. Ako niso vozovi
pripravljeni, da jih odpeljejo takoj,
se usmradijo; manjse ribe ze tako
ostanejo, ker jih ne pobira nihce.
Tudi povodna zelisca in rastline
ovenejo in trsica se razgreje. Vse
to dela neprijazen in neprijeten
vtis na gledalca.
(Se bo nadaljevalo)
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DopustniSki utripi

1ik
za

Da ne bi pisali samo o nasih gosoodarskih teiavah, smo se odlocill, da bi v riajbolj dopustni§kem mesecu v obliki krajsih razgovorov objavili tudi kaj lahkotnej§ega - misli o nasem dopustovanju. Na§e delavce smo povpra§ali o tern, kje in kako preZivljajo dopust, kaj menijo o Ietovanjih v organizaciji Bresta, cenah
in podobnem.
Dopustniske vtise so zbrali Viii Frim, Sreco Drobnic, Marina
Dolniear, Miran Petan, Viktor Jeric in stefka Sebalj-MikSe.
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Na zastavljena vprasanja o letosnjem dopustovanju so iz
TOZD MASIVA odgovarjali letovanci Marlja, Milena, Joiica in
Ivan. Vsi so dopustovali v priljubljenih kamp prikolicah v organizaciji Bresta in sicer po razlicnih krajih - Funtani, Medveji in Catezu.
0 letovanju v organizaciji Bresta vsi z zadovoljstvom ugotavljajo, da je odlicno in vsakomur
dostopno. Seveda pa so pri izrabi
terminov tudi nedoslednosti. Letovanci ugotavljajo, da so nekatere prikolice, ki bi moral.e biti
zasedene, prazne, zaradi cesar je
tudi letovanje ostalih letovancev krajse. Iz tega j e videti izigravanje, pri cemer bi kazalo
dosledno upostevati pravilnik
(sankcije).
Cene letovanja so primerne in
sprejemljive.
Poveeana zainteresiranost je
tudi za letovanje v toplicah, kar
kaie, da se dobden del kolektiva odloca preziveti dopust v
zdravstvene namene, predvsem
pa v vecjem miru.
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V juliju je bila temeljito obnovljena cestna razsvetlja\'a
malega mesta
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MARJANCA LAH SKUPNE
DEJAVNOSTI (nabavna slufba)
Letos bomo ze sestic preziveli
dopust s pomocjo nase delovne
organizacije. Trikrat smo bill
na Krku, letos pa gremo tretjic
na Rab. Z dosedanjim letovanjem
v nasih prikolicah sem bila kar
zadovoljna. Prikolice so bile dobro namescene, opreme v njih
ni manjkalo, pa tudi drugih
okvar ni bilo. S plaio sem bila
kar zadovoljna. Cene se bistveno ne razlikujejo od nasih trgovin. Moti me samo to, da si termina dopusta ne mores sam dolociti. Sicer pa sem z organizacijo nasih letovanj kar zadovoljna.
SRECO KNAP TOZD TAPETNisTVO
Letos sem ze dopustoval in
sicer v Brestovi prikolici na Rabu. Menim, da je prevec prikolic
v enem kampu in se pocutiS v
trgovini ali na plaii kot v Cerknici; pa tudi postavljene so tako
blizu skupaj, da imas soseda
blizje kot v bloku. Kar se tice
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Poleg obcasne prodaje na n~em cerkni§kem »Ponte rossu« so vse
pogostejse tudi taksne prodaje. Pred nasim salonom pohistva so
tokrat prodajali odeje in podobne izdelke.
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Begunje veljajo za eno izmed najbolj urejenih nasih naselij. Tale
odsluzena in razpadajo~a »Vaga« pa jim ni najbolj v ~ast.

Tudi to je CerkpBko

je~ero

cen za prikolice, pa mislim, da
so ustrezne glede na sedanji polozaj delovne organizacije.
DRAGA .tNIDARslc TAPETNisTVO

TOZD

Z mozem sva letovala v Cateskih toplicah v Brestovi prikolici. (;e bi sla v tern casu nekam
na morje, ne bi imela od dopusta prav nic. Tam pa je bilo
prav prijetno. Topla voda v hazenih bolj ustreza nam starej~im.
Kamp se je precej razsiril, zato
bo verjetno v sezoni premalo
prostora v bazenu.
Cena za prikolice je sprejemljiva in primerna nasim osebnim
dohodkom.
Mislin1 pa, da je narobe to,
da ljudje. puscajo prikolice prazne, saj bi lahko ostali v njih
dlje casa letovali.
IVANKA DEBEVEC TOZD
JELKA
Letos sem letovala v zdraviliscu
Laslro, ker mi je odobreno regresirano zdravstveno letovanje.
Ta oblika letovanja je zelo koristna, posebno za tiste delavce,
ki imajo tefuve z zdravjem. Terapija zelo pomaga pri zdravljenju, pomembno· pa je se, da
si odpocijes.
Cene letovanja so kar visoke,
posebno v hotelu, v depandansi
pa je nelroliko ceneje. S to obliko letovanja sem zelo zadovoljna.
RAFAEL siVEC - TOZD JELKA
Vecji del dopusta born letos
porabil za dograditev hise in
sicer verjetno sele v septembru;
nekaj dopusta pa bo slo tudi za
kmetijska dela.
Organizirano letovanje je sicer koristno, vendar doslej nisem imel moznosti za to, predvsem zaradi gradnje hlse, pa
tudi zaradi u kvarjanja s kmetijstvom. Mislin1 pa, da je letovanje na splosno drago, kar tudi
zavira vecjo- udelezbo.
VILI FRIM - TOZD PRODAJA
Letos sem z druZino letoval v
Brestovi prikoliai ze cetrtic za-

pored. Moram reci, da si cela
druZina morja ob poletnem casu
kar zazeli in obicajno nam desetdnevno dopustovanjc na Jadranu kar prehitro mine.
Letos smo v predsezoni letovali na Rabu. Ob lepem in soncnem, a ne prevrocem vremenu in
toplem morju - le zadnja dva
dni je neprijetno pihalo, smo se
seveda nauzili slanega morja in
soncnih furkov. V morju se je
prvic omoci,Ja tudi enajstmesecna hci, sedemletni sin pa je
letos sam preplaval prve metre
brez pomoci. Naj dodam, da
nam dopustovanje v prikolici
kar ugaja.
Skoda je le, da ponudba v avtokampu Banjole III precej sepa.
NADA POROK msTVo

TOZD PO·

Letos born letovala stirinajst
dni z drufino v Ankaranu na
stroske delovne organizacije
Elektrotehna, katere clan je bil
moz.
Izvrsni odbor sindikata Elektrotehne vsako leto izbere dva
upokojenca za brezplacno letovanje z druzinami v razlicnih
krajih.
Letovanje v Brestu ni najbolje organizirano. Zdi se mi, da
so letni termini prekratki, zimsko letovanje pa sploh ni organizirano. Na sreco mi letos zaradi brezplacnega letovanja ne
bo treba gledati na denar in na
cene gostinskih storitev.
Prihodnje leto pa born lahko
letovala le, ce se bosta poviSala
osebni dohodek in regr es.
Zdi se mi skoda, da na Brestu nismo izdelali se nekaj kontejnerjev, ki smo jib delali za
izvoz, tudi za nase letovanje.

IZLET GORSKE STRAtE NA
SNE.tNIK
Aktiv gorske straie je ze zacel
s svojim delovanjem. Za svojo
prvo akcijo si je izbral izlet na
Sneznik. Na ta t ridnevni izlet
so sli 21. junija. Vendar pa to
ni bil samo izlet. Med potjo so
udelezenci iskali znacilno rastje
na tern obmocju in ga skusali
popisati.
.Ciani aktiva so sklenili, da bodo izlet na Sneznik ponovili.
A. .tnidarsic
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TKS CERKNICA

(lz stevilke 106 -

31. julij 1976)

TEMEUI PRIHODNJEGA RAZVOJA BRESTA

Srednjerocni plan Bresta temelji na delltvl dela med temeljniml organizacljami in na prihodnjem prestrukturiranju prolzvodnje, ki omogoca
lazje premagovanje trznlh gibanj in trine stihije. Tako se delez pohistva
v strul<turi celotne proizvodnje v obdobju 1976-1980 zmanjsuje od dosedanjih 85 odstotkov na 64 odstotkov.
Delez primarne predelave lesa ter delez ostale dopolnilne proizvodnje
pa se povecuje od dosedanjih 15 odstotkov na 36 odstotkov. Za dos~
ganje zastavljenih planskih clljev so opredeljena lnvesticljska vlaganJa
po posameznih temeljnih organizacijah in po prednostnem vrstnem redu.
GOSPODARJENJE V PRVEM POLLETJU

Najvecjo izgubo je dosegla Tovarna ivernih plosc Cerknlca, kar je
posledica uvajalnega obdobJI! v proizvodnji in pa visokega narascanja
cen surovin (poprecno 23 odstotkov) in lepil, cene ivernih plosc pa so
ostale nespremenjene kljub zahtevam proizvajalcev za njihova uskladitev.
.
Povprecni osebnl dohodki znasajo 3.146 dinarjev in so skladni s pianom. Primerjalno z lansklm celotnlm obdobjem pa kazejo rast le za
8 odstotkov. S sporazumom o delitvi dohodka In osebnlh dohodkov, kl
je ze v javnl razpravi, bo rast osebnih dohodkov usklajena z rezultati
poslovanja s kar najvecjim upostevanjem stimulatlvnlh nacel nagrajevanja po rezultatih dela.
Prav gotovo moramo lz dosezenih rezultatov In zastavljenih planskih
ciljev zastaviti vrsto ukrepov za dosego pozitivnlh rezultatov v letu 1976.
Pri tern je osnovno izhodisce dvig produktivnosti dela in zagotovitev
prodaJe, kar bo omogocilo ugodnejse rezultate gospodarjenja.
'GRADIVO ZRELO ZA RAZPRAVO. Pred nami je temeljno gradivo za novi
sporazum o zdruzitvi v SOZD Slovenijales

V zacetku julija je delavski svet SOZD Slovenijales dal v javoo razpravo ·Temeljne predloge za oblikovanje novega samoupravnega sporazuma o zdruzevanju del a in sredstev v SOZD Slovenijales• . Gradivo pomeni korenitejsi prlstop k obllkovanju sestavljene organizacije in nacenja
tudl nekatera vprasanja, ki so na vldez obrobnega znacaja, v resnici
pa neposredno segajo v razmerja, ki se oblikujejo med clanicami sestavljene organizacije.
OCENA -

ZADOVOUIVO

Javna razprava o osnutku zakona o zdruzenem delu gre h koncu. Ugotavljamo, da je bll zastavljenl program javne razprave v obcini v dobrsni
meri lzpolnjen. Najbolj to velja za temeljne In delovne organlzacije,
slabsa pa je blla razprava v druzbenih dejavnostih, v krajevnih in v
samoupravnih lnteresnih skupnostih. Zlasti v samoupravnih -interesnih
skupnostih bodo se morali opraviti zamujeno delo, saj je prav v njih
nadvse pomembna aktivnost v zdruzenem delu, namrec svobodna menjava dela med delavcl gospodarskih in druzbenih dejavnostih, ki se
ne deluje dobro oziroma gre celo za napacno pojmovanje in zavest, da
•prolzvajalci dajejo sredstva druzbenim potrosnikom•.
POSOJILO ZA CESTE NA BRESTU

Na osnovi dogovora z obcinskim stabom za izvedbo javnega posoji'la
za ceste smo na Brestu ustanovili odbore za organlzacijo in izpeljavo
vpisovanja posojil po posameznih temeljnih organizacijah. V nasih delovnih skupnostih tece omenjena akcija ze drug! mesec, zato je razumljivo, da se skoraj povsod v glavnem koncuje, ponekod pa je tudi ze
uspesno koncana.
Mislim, da je trenutek prlmeren za oceno bistvenih znacllnosti, ki so
akcijo vseskozi spremljale In predvsem za kritlcne ugotovitve, ki so
znacilne za naso delovno organizacijo.
- Akcija ze od samega zacetka ni bila dovolj usklajena med temeljniml organizacijami; od tod tudi nesporazum o tern, kollksen odstotek
naj odpade na osebni dohodek zaposlenlh.
- Tezave so bile, ker nominalni osebnl dohodki stagnirajo, kar povzroca manjse realne os~bne dohodke oziroma manjsi zivljenjski standard zaposlenih.
SLOVESNO PRAZNOVANJE V

~ILCAH

Osrednja obcinska proslava dneva borca v cerkniski obclnl, kl je bila
leto v 2:ilcah nad Cerknico je izzvenela v pomembno politicno manlfestacijo.
V sklopu praznovanj dneva borca so izrocili prometu prenovljeno,
pet kilometrov dolgo makadamsko cesto 2:ilce-Osredek, ki bo omogo. ella lazje vkljucevanje krajanov v gospodarsko ·in druzbeno zivljenje
obclne, se posebno pa so je veseli najmlajsi, saj jim bo prihranjeno
vsakodnevno pesacenje k avtobusu do 2:ilc.

Filmi v avgustu
2. 8. in 3. 8. ob 20. uri - runeriska komedija IZGANJALCI DUHOV.
3. 8. ob 16. uri - ameriski pustolovski film NORA INVAZIJA NA
KALIFORNIJO.
7. 8. ob 20. uri - nemski eroticni film POLETNE IGRE.
8. 8. ob 20. uri - ameriski film COCA COLA KID.
9. 8. oh 20. uri ter 10. 8. ob 16. in 20. uri - ameriSki akcijski
ZADNJA BOJEVNIKOVA NALOGA.
14. 8. ob 20. uri - ameriska grozljivka PODGANE.
15. 8. ob 20. uri in 17. 8. oh 20. uri - 'italijanska komedija HOCES
V MOJI POSTEUI?
16. 8. ob 20. uri in 17. 8. ob 16. uri - ameriSki fantasticni film
ODISEJA V VESOUU.
21. 8. oh 20. uri - ameriSka kriminalka NOZ ZA PROSTITUTKE.
22 8. in 24. 8. oh 20. uri - hongkonski karate film SMRTONOSNI
BES.
23. 8. oh 20. uri in 24. 8. oh 16. uri - ameriski pustolovski film
TARZAN.
28. 8. oh 20. uri'- ameriska drama ZLOCIN IN STRAST.
29. 8.oh 20. uri in 31. 8. ob 20. uri - francosk:a drama OMOZ:ILA
SEM SE S SVOJO SENCO.
30. 8. ob 20. uri in· 31. 8. ob 16. uri - ameriski akcijski film DOVOUENJE ZA VIKEND.

SREDSTVA

Prav in posteno je, da je nas
delovni clovek seznanjen z de1om in razporejanjem sredstev
v samoupravnih interesnih skupnostih, saj zanje zhira denar po
posameznih stopnjah za vsako
od njih. Res je, da delegati potrjujejo na svojih skupscinah
delovne in financne nacrte, vendar sem preprican, da marsikateri ohcan vendarle s tern
ni seznanjen.
v nasi obcini zberemo za telesno kulturo priblimo 1,9 stare
milijarde dinarjev iz brutto
osehnih dohodkov vseh zaposlenih. Prispevna stopnja je 0,22 in
je skoraj najmanjsa v repuhliki, saj imata od 65 ohcin le
dve ohcini manjso prispevno
stopnjo kot mi.
Od denarja, ki ga zheremo v
n.aSi obcini za telesno kulturo,
moramo odvesti 300 starih milijonov repuhliki za skupni program, za katerega smo se dogovorili. V obcini nam torej ostane 1,6 stare milijarde, kar zvecine. namenimo za razvoj in delo
kluhov in drustev.
Za skupne sluzhe interesnih
skupnosti plaeamo okoli 400 starih milijonov (materialni stroski
TKS in ZTKO, osebni. dohodki
tajnika in sekretarja, stroski
skupscin, funkcionalni stroski).
Za humanitarne organizacije in
mejna podrocja namenimo nad
40 starih milijonov, za stipendiranje 30 starih milijonov, za
Blaske teke 30 starih milijonov,
za opremo in amortizacijo nad
150 starih milijonov, eno staro
milijardo pa razdelimo kluhom
in drustvom, katerih je v nasi
ohcini 28.
To staro milijardo pa razdelimo takole: 46 odstotkov gre za
mnoZ.icnost (od tu se financirajo
vsi kluhi in drustva, ki se
ukvarjajo z rekreacijo in ne
tekmovalnim sportom, vsa obcinska prvenstva, vsi turnirji,
sindikalna ohcinska prvenstv~ in
podohno). 22 odstotkov gre tekmovalnemu sportu, 16 odstotkov
solskemu sportu, 7 odstotkov
perspektivnim sportnikom in 9
odstotkov izohrafevanju vaditeljev, trenerjev in sodnikov.
S tem denarjem torej pokrivamo le 50 odstotkov ielja na
osnovi delovnih nacrtov drustev in klubov. Za investiranje in
popravilo sportnih ohjektov pa
nam denarja zmanjka.
Vsakemu pa je jasno, da brez
sportnih objektov in kadrov ni
mogoce razvijati telesne kulture,
da o napredku sploh ne govorimo. Veliko gospodarsko skodo
delamo s tem, da nimamo urejene amortizacije, iz katere hi
crpali sredstva za nujna popravila sportnih ohjektov, ki so hili
z velikim trudom in prostovoljnim delom nasih ohcanov zgrajeni Zl!- potrehe telesne kulture
(sportna dvorana v Cerknici, stadion v Laski dolini, sportni oh-

jekti na Rakeku, vlecnice na
Blokah itd.).
Letos smo res namenili 100
starih milijonov za runortizacijo,
vendar so to sredstva, s katerimi lahko zatisnemo le majhno
luknjico v situ. Ce hocejo klubi
in drustva izpolniti delovne nacrte, si morajo financna sredstva pridohivati na razlicne postene in nepostene nacine. Vsak
kluh se znajde po svoje; nekateri prirejajo plese in veselice,
sadijo smrecice, pa se kako ...
Ce ima predsednik kluba ali
drustva dobrega prijatelja, ki je

UreJa urednlskl odbor: Sre~o DROBNIC,
VIII FRIM, Franc GORNIK, Vlktor JERIC,
Karmen KANDARE, Peter KOVSCA, Bozo
LEVEC, Danllo MLINAR, Stefka MIKSE·SE·
BAU, Anton OBREZA, Janez OPEKA,
Mlran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC.
Foto: Jo&l SKRU
Odbor za obveifan!e Je dndbenl organ
upravl)an(a.
Predsednlk odbora:
Franc
MLAI{AR
Glasllo socii med prolzvode lz 7. to~ke
prvega odstavka 36. llena zakona o ob·
dav~enJu prolzvodov In atorltev od pro·
meta prolzvodov (mnenJe aekretarlata za
lnformlran)e lzvrinega aveta SR Slovenll•
it. 421·1/72 z dna 24. oktobra 1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska 2elezniska tlskarna v L)ub·

l)anl.

vov~ilni "Clovek, do sredstev pride
lazJe . . .
Ugotavljamo, da kluhi in drus·
tva na takSen samoupravni ali
pa na nesamoupravni nacin zherejo se za staro milijardo denarja.
Na koncu naj dodam se to,
da v sedanjem gospodarskem
poloiaju ni videti moinosti, da
hi hilo denarja za telesno kulturo kaj vee. Ostane nam torej
samo to, da s tem denarjem napravimo cim vee in se holj kvalitetno.
F. Tursi6

30 LEZ:E
Pionirji ekipno:

Na streliScu Rudnik v Ljuhljani je bilo repuhlisko prvenstvo v streljanju s serijsko malokalibrsko pusko za pionirje in
pionirke. Tekmovalo je 38 ekip
oziroma 145 mladih strelcev, ki
so na regijskih tekmovanjih dosegli zahtevane norme. Nastopilo
je tudi 6 pionirjev in 6 pionirk
iz nase strelske druiine.
Naj"i.l.spresnejsa strelska druiina je bil Brest, saj so si njeni
strelci in strelke prihorili kar
5 zmag oziroma republiskih naslovov, eno drugo, dve tretji in
tri cetrta mesta. Normo za .nastop na drlavnem prvenstvu v
Splitu je izpolnilo 7 posameznikov (eden ii Bresta) in edina
ekipa pionirk - Brest. Pionirke
so v disciplini 30 le:Ze postavile
tudi nov repuhliski rekord
718 krogov.

1.
2.
3.
4.

SD
SD
SD
SD

krogov
Turnisce Ptuj
731
T. Kmetic Trzin
690
A. Hohkraut Trhovlje 672
BREST
.
661

Republi~ke
rekorderke:
Sa~a lstenic in

Otonicar,
Kebe

Ines
Jasna

Rezultati:
krogov
Pionirji ekipno:
1. SD A. Hohkraut Trbovlje 631
2. SD Turnisce Ptuj
615
3. SD Tine Kmetic Trzin
607
4. SD BREST
605
Pionirji posamezno:
1. Damjan Kandare (Brest) 235
2. Andrej Pulko (P.t uj)
230
3. Bozo Habjan (Trzin)
228
Pionirke ekipno:
krogov
1. SR BREST
674
639
2. SD Tine Kmetic Trzin
3. SD Lesnik-Vuk Marihor 550
Pionirke posamezno:
l. Sasa Istenic (Brest)
2. Tatjana Music (Trzin)
3. Ines Otoniear (Brest)

krogov
223
217
216

I
I
I

I

I
I
I
I

Pionirke ekipno:
krogov
718
(nov repuhl. rek.)
2. sn· T. Kmetic Trzin
690
3. SD Turnisce Ptuj
634
1. SD BREST

Pionirke posamezno:
1. Sasa Istexiic (Brest)
2. Ines Otonicar (Brest)
3. J asna Kebe (Brest)

krogov
247
237
234

NA REPUBLISKEM TEKMOVANJU LOVCEV JE ZMAGAL JANEZ SKRLJ IZ BEGUNJ
Lovska zveza Slovenije je organizirala repuhlisko tekmovanje lovcev v streljanju na glinaste golohe, premicno tarco (merjasca) in na tarco srnjaka.
Tekmovanja so se udelezili tudi
lovci zveze lovskih druiin Notranjske, med katerimi so hili
tudi clani strelske clruiine
BREST. Letosnji naslov repuhliskega prvaka na tarco srnjaka
je osvojil 26-letni clan Lb Begunje Janez Skrlj.
Sicer je Janez zelo doher
strelec tudi z zracno in vojasko
pusko. Poleg svojega rednega
dela (mehanik v Gradiscu) veliko
casa posveti lovu in strelstvu.
F. Mahne

Taborniske
.
novtce
TROSTAV 3 ·x 10

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de·
· lovne organlzaclje BREST Cerknlca,
n. sol. o.
Glavnl In odgovoml urednlk Bozo
LEVEC.

2!

Strelske nov1.ce
PET . ZMAG BRESTOVIH
St'RELCEV

s·

MANJ NOVIC
Tokrat so tahorniske novice
holj skope, saj je ze konec solskega leta. Glavna vsehina nase
dejavnosti je priprava na tahorjenje. Pregledali smo vso opremo, kupili manjkajoco in popravili staro. Vodstvo tahora je sestavilo program za obe izmeni.
V prvi izmeni bo poudarek predvsem na zivljenju in prehrani
v naravi ter pionirskih ohjektih.
Mlajsi se bodo seznanjali s
krajem, pomagali kmetom na
polju, veliko hodo hodili na izlete, seveda pa hodo spoznavali
tudi ostale taborniske ve5cine.
Posehej pa smo se posvetili tudi programu za nase najmlajse
murne, katerim moramo
predvsem v igri predstaviti tabornisko zivljenje.
v tem casu so nasi taborniki
in tahornice ze na taboru. Letos
je vseh prijavljenih okrog 120,
mnogi pa hodo ostali tudi v
oheh izmenah. Veseli smo, da se
bo tahorjenja udeleZilo tudi deset ucencev iz Loske doline, ki
hodo v prihodnjem solskem letu
tudi tam zaceli razvijati to de'javnost.
A. znidarsic

'

