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Kljub zelo velikim naporom - izguba

GOSPODARJENJE V PRVEM TRIMESECJU

Prvi periodicni obracun navadno ni tako pomemben kot so ostali,
saj na osnovi teh rezultatov se ni mogoce v celotl predvideti tokov
in uspehov gospodarjenja.
Letos smo z nestrpnostjo priCakovali, kako se bodo »racuni
izsli«, saj je bil obracun prvic izdelan na osnovi novega obracunskega zakona, ki je pricel veljati z novim letom, s cimer je uveden
sistem revalorizacije, ki zmanjsuje vpliv inflacije in preprecuje preIivanje inflacijskega dohodka v porabo. Vse to pa je tudi povezano
z ostalbni intervencijskimi zakoni, se posebej z zakonom o osebnih
dohodkih in o skupni porabi, ki je neposredno povezan z dosezenim rezultatom poslovanja.

0 tern, kaj nam je »prinesel«
novi obracunski sistem, bomo
nekoliko vee spregovorili pri
opisu financnih rezultatov, najprej pa si oglejmo, kaksna so
hila gibanja v proizvodnji, nabavi in prodaji.
PROIZVODNJA

Raven proizvodilje je v prvem
trimesecju dosegla 21,4 odstotka
letnega nacrta, oziroma vrednost
3.842.010 tisoc dinarjev, fizicno
doseganje naerta proizvodnje pa
23,8 odstotka. lndeks primerja··e vrednosti letosnje proizvodnje
. lansko v enakem obdobju je
182 in gre 'Predvsem na racun
vrednotenja proizvodnje po novih, visjih cenah.
Vrednostni nacrt proizvodnje
so dosegle temeljne organizacije
ZAGALNICA (26,4 %), GABER
(27,3 %), TAPETNISTVO (26,2 %)
in MINERALKA (35 %), vse ostale pa zaostajajo od 8 (JELKA)
do 6,6 (IVERKA) odstotnih tock.
Fizicm obseg proizvodnje, ki
je merjen v dosezenih norma
tirah so dosegle vse temeljne organizacije
razen
POHISTVA
(23,6. %}, IVERKE (19 %) in
JELKE (19,7 %).
V POHISTVU se nadaljujejo
stare tezave, bistveni znacHnosti
pasta:
- pretezni del proizvodnje
(84 % fizicnega obsega) je bil
namenjen izvozu,
- oskrba z materiali je bila
slaba in je povzrocala zastoje v
proizvodnji.
MASIVA j e dosegla fizicni nacrt proizvodnje. Ker pa je bilo
90 odstotkov proizvodnje namenjene izvozu, je bil izpad dohodka nad pricakovanim.
V zAGALNICI so vse tri enote
dosegle nacrtovani obseg proizvodnje. Na Zagi je bilo rnanj zastojev kot v prejsnjih letih. Za
koncne izdelke iz jelovine je
zelo naraslo povprasevanje, zato
je bilo potrebno pri ozkih grlih
organiziorati delo v treh izrnenah.
Povecale so se zaloge zaganega lesa, predvsern zaradi slabe
prodaje v j anuarju in februarju.

t..

Proizvodnj a v IVERKI ni dosegla nacrtovanih kolicin zaradi
vecjega stevila zastojev v januarju (zima), ter vecjega strojelorna v februarju, ki je prekinil
obratovanje za stirinajst dni. v
marcu pa je proizvodnja potekala po nacrtu.
V JELKI so uved.li precej novih programov, kar je povzrocalo 'Precejsnje rtezave predvsern
pri nabavi ustrezn.ih materialov
ter pri povrsinski obdelavi.

MINERALKA najbolj presega
letni nacrt proizvodnje in to
predvsem zaradi vecjega povprasevanja po finaliziranih ploscah
za domaci trg.
STROJEGRADNJA: Nova terneljna organizacija se ze srecuje s prostorskirni tezavami, motnje pa so tudi pri dobavi reprodukcijskega rnateriala. Potrebujejo se vee sposobnih kvalificiranih delavcev v proizvodnji.

NABAVA:
Domaci trg:
ZnacH.nosti nabave na dornacern trgu:
- zrnanjsuje se ponudba hlodovine zaradi manjsega etata,
- ponudba zaganega lesa se
povecuje, z izjemo jesenovega,
ki je modna muha zadnjih le t,
- fumirji so med najdrazjirni
materiali, predvsern zaradi za·
htev po izredni kakovosti in
prernajhnern povezo:vanju s proizvajalci,

Ob prazniku de/a
in dnevu osvobodilne fronte
cestitamo Brestovcem in osta/im obcanom

- proizvodnja naroca material in surovine na zelo kratek
rok, ki ni v S'kladu s proizvodnimi nacrti na-Sih dobavite}jev,
zato prihaja do zamud in tudi
visjih cen,
- cene rnaterialov in surovin
se povecujejo nekako v skladu
z inflacijo.

Ti, ki

.
S/

Uvoz:

Vrednost uvoza je dosegla v
tern obdobju 442.383 tisoc dinarjev ali 23,4 odstotka letnega
plana. S konvertibilnega obrnocja srno uvozili 95 odstotkov ali
30,9 odstotka letnega nacrta. Kli(nadaljevanje na 2. strani)

de/a/ ...

Ni lzvalezno pisati praznicnega uvodnika v casih, ki niso
prav nic praznicni, napletati lepe misli v dneh, ko je do
grdega razvrednoteno celo posteno delo, v besede pa res
komaj kdo se kaj verjame. Zato je to cas, ko je modro
molcati.
Potrebno pa morda tudi kricati. Vse je precej neresno
in s takSnim neopredeljivim in neoprijemljivim obcutkom
gremo v letosnji prvi maj.
V okvire teh dni smo razporedili nekaj proslav in jubilejev - cEBINE IN TITA - 50 let. Gotovo jim ne moremo ocitati jalovosti in neuspeha. Teh petdeset let je ce bi ne ostalo za njimi nic drugega - usodno v dobrem,
humanem smislu - preoblikovalo na.So clovesko in delavsko zavest.
Pa vendar: ta zrak, ki ga dihamo zadnje case, ne vliva
ne ponosa za nazaj in ne zanosa za naprej. Opraviti imamo s samo negativno motivacijo, od katere zlepa ne moremo pricakovati pozitivnih izidov.
Nasim nekaj zadnjim vladam se ni posrecil.o ustaviti ne
inflacije ne cen ne zmanjsati dolga, uspelo pa jim je grdo
oskubsti peruti proletarske zavesti in elana. I z ze kar
samozavestnih samoupravljalcev je skoraj uspelo napraviti
mezdne mevze, . nas obdoltiti, da smo se nepokrito zadolzevali vsak za debel milijon dolarjev in nam, kar je najhuje, naprtiti slabo vest, ces da smo vsi pocez nesposobni,
leni, neizobrai.eni, neucinkoviti, neposlovni, znanstveno nepismeni - in se tisoc podobnih ocitkov ... Skratka: delamo malo in se tisto zanic, samo zato da nas vsak lahko
izsiljuje in posiljuje, kadar in kakor se mu zljubi; zato da
nas vse pogosteje postaja sram prav tistih vrednot, na
katere smo bili se vceraj najbolj ponosni; zato menda
prodajamo svoje delo kot zamorci - za sramotno ceno in v potu svojega obraza bogatimo bogate in siromasimo
revne ...
Res je, da je tako postavljen danasnji svet, da je sestavljen iz stoterih oblik izkoriscanja, medrazrednega in mednarodnega, toda nikjer ne pise, da moramo prav na vse
to pristati in se taksnemu svetu vreci pod noge.
Po cebinah je 50 let - po Cankarjevem Hlapcu Jerneju
pa 80. Letos - prav v teh dneh. Takrat je nas pisatelj,
katerega dela je treba vzeti v roke tudi ob spreminjanju
ustave in delavske zakonodaje, napisal to vnebovpijoco
zgodbo, na katero smo se morda spomnili zadnjic, ko smo
s silno grenkobo v dusi spremljali sramotni stecaj Savinje.
V samoupravnem socializmu se to ne bi smelo zgoditi.
Samo tale Jernejev odstavek si preber.imo:
»Nlc NA VRATA USMILIENIA, NA VRATA PRAVICE
TRKAM, DA SE MI ODPRO NA STEt;AJ! NI BERAc IN
POPOTNIK, KDOR JE GOSPODARIL STIRIDESET LET;
NI BREZ DOMA, KDOR SI IE SAM DOM POSTAVIL; NI
MU TREBA PROSITI KRUHA, KDOR IE SAM OBDELOVAL PROSTR.(I.NA POLIA. TI, KI SI DELAL - TVOJE
JE DELO: TO IE POSTAVA!«
Osemdeset let stare besede - kot napisane na kozo dana5njemu delavskemu razredu. Naj nam Iernej vrne vsaj
za praznik nekaj samozavesti, saj so nas oropali tudi te.
Srecen praznik - delavci!
J. Praprotnik

BRESTOV OBZORNIK
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Kljub velikim naporom - izguba
(nadaljevanje s 1. strani)
rinski uvoz je pod naertovanim
zaradi zapoznele odpreme vermikulita iz Sovjetske zveze, ter
odlozene nabave lepila za IVERKO, ki je imela zastoj..
..
V deviznem poslovanJU s tuJl·
no so zopet nastale spr~meml?e,
saj je zdaj potrebno. pn potr]evanju pri:jav o zaklJuenem poslu poleg dokazila o fizicni pravici (DPRP) predloziti se . l.pr.vidnostno potrdilo, ki dokazuJe realizacijo prilivov iz izvoza. blaga. Vse to pa .Se__ne pom.eru, da
bo placilo v tUJID:O tudi _zaz:es
izvrseno, kajti devlZna nelikvldnost :banke je ogromna. Brest
ima trenutno v banki za 540.000
amer·i skih dolarjev o~prtih. _nal~
gov (akreditivi, kons1gnac1Je m
neblagovna placila).
Uvoz repromateriala pa PO!~ka
skoraj v celoti po kooperaCIJah.
PRODAJA
Domaci trg:
Kljub temu, da je obicajno zacetek leta neugoden za prodajo
pohistva, se je v tern obdobju
poveCalo povprasevanje po :pohistvenih izdelkih, ki smo ga se
dodatno vzpodbudili s potrosniskimi krediti. v zadnjih dneh
marca pa je povprasevanje naglo usahnilo. Vrectp.ostno nacrto:
vani obseg prodaJe za prve tn
mesece je bil dosezen s 95 odstotki in :je za 149 oqstotkov
vecji od prodaje v enakem lanskem obdobju.
Glavne znacilnosti prodaje v
tern obdobju:
POHISTVU je bil trimeseeni plan dosezen s 56 odstotki,
vzrok za to pa je v veliki konkurenci na trgu (cene) ter zaradi zamude v proizvodnji,
- prodaja .na domaeem trgu
je v MASIVI krepko pod naertovano (dosezeno 27 %), zlasti zaradi previsoko postavljenega nacrta za proizvodnjo za
domaci trg,
- naert prodaje ktthinj smo
presegli, enako velja tudi za ta:
petniSke izdelke, zato so se tud1
zmanjsale zaloge,
- naert prodaje ivernih plosc
smo nekoliko presegli, slabsa pa
je bila prodaja v januarju, predvsem zaradi manjse proizvodnje
(okvare) ·in slabse kakovosti
plose,
- nacrtovana prodaja zaganega lesa ni bila v celoti dosezena

- v

(91 %),

- mineralnih plosc smo prodati za 15 odstotkov vee, kat
smo za to obdobje nacrtovali,
- za zasedbo proizvodnih
zmogljivosti STROJEGRADNJE
je dovolj narocil, ki so avansirana, do koncne realizacije ozi-

Formatui razrez v Pohistvu

roma prodaje pa priha.ia v .ni·
hanjih, ker gre za specificno
proizvodnjo.
lzvoz:
Vrednost izvoza je v prvem
trimeseeju
doseg1a
znesek
2.608.623 ameriSkih dolarjev, kar
predstavlja 24,4 % letnega nacr·
ta. Celoten znesek je bil realiziran na konvertibilnem obmocju,
.klirinski izvoz pa je v celoti iz.
padel. Glede na enako lansko
obdobje je izvoz. niZji za 15 odstotkov. lzvoz je glede na letni
naort po temeljnih organizacijah zelo razlicen in se giblje od
3,5 odstotka v MINERALKI do
55,5 odstotka v Jelki, ce ne upoStevamo STROJEGRADNJE, kjer
izvoza ni bilo.
Osnovna znaeilnost izvoznih
gib<\llj je ta, da so programi
za izvoz nedohodkovni in se kaze
velika teZn:ja po poveeanju proizvodnje za domaci trg. POH!ST·
VO, MASIVA in ZAGALNICA dosegajo nacrtovani obseg izvoza
in imajo do konca leta zagotovljene posle. Nekoliko vee tezav
je v JELKI, kjer ni ustreznega
programa, TAP.ETNISTVO bo do
konca leta nadomestilo izpad iz
tega eetrtletja, izvoz iveilnih
plose pa zaradi izred:no nizkih
cen ni gospodaren · (razen v
manjsih kolicinah) za vzdr.levanje stika s Jrupci in zagotavljanja posebnih oblik uvoza. ~a
pospesitev izvoza mineralnih
plosc bomo izvedli dodatne akcije na konver~bilnem in. klirinskem obmacJu, rezultat1 pa
naj bi se pokazali v tretjem in
zad.njem cetrtletju.
Tudi izvoz strojev naj bi stekel v drugi polovici leta.
FINANCNI REZULTATI
Ze v uvodu smo omenili, da
so finanCni rezultati izraeunani
po novi metodologiji, ki jo doloca novi obraeunski zakon. Za·
to podatki ne bodo povsem primerljivi z lanskimi, .pa_ ~di _z
letnim nacrtom ne, Sa] Je bil
1zdelan SC pO Starem SiStCIDU. 0
novostih, ki jih prinasa novi za·
kon smo ze pisali, zato jih ne
bomo ponovno na:vajali, omenili
pa bomo le tisti del, ki neposredno vpliva na ·konilni rezultat.
Celotni. prihodek delovne or·
ganizacije je bil dosezen z 18,5
odstotka glede na letni nacrt in
se tudi po starem sistemu ne
bi bistveno spremenil. Za revalorizacijski del prejetih obresti,
ki je dolocen v 1. trimesecju v
visini 60 %, indeks na enako obdobje leta 1986 pa je 200, porabljena sredstva niso primerljiva,
zaradi amortizacije, ki je bistveno visja, ker jo je bilo treba
revalorizirati in ker so iz te ka-

tegorije izpadle obresti za obratna sredstva; obenem so dodatno
nastali stroski iz naslova revalorizacije porabljenih surovin, materiala, drobnega inventarja ter
prodanih izdelkov. Ce kljub tl:emu primerjamo dosezen znesek
porabljenih sredstev z na.e rtovanim, vidimo, da je bilo dosezeno 20 odstotkov letnega nacrta.
Z ozirom na nizko doseganje
naertovanega celotnega prihodka
je tudi dohodek niZji in je dosegel le 13,2 odstotka vrednosti
letnega nacrta. Zakonske in samoupravne obveznosti ter davek
so glede na lansko enako obdobje
porasli z indeksom 275 in 270,
kar seveda ka:le na »razbremenjeva.nje« gospodarstva. Cisti dohodek je za 17,7 odstotne toc.ke
pod nacrtovanim za to obdobje!
osebni dohodki pa so dosegh
21,4 odstotka naertovanih za letos, oziroma so porasli z indeksom 202 glede na prvo trimeseeje leta 1986.
6stanka cistega dohodka ni,
temvec se izkazuje izguba. Negativen rezultat imajo naslednje
temeljne organizacije:
640.308.000.POHISTVO
MASIVA
278.425.000.PRODAJA
747.000.JELKA
44.191.000.IVERKA
55.200.000.ZAGALNICA
168345.000.STROJEGRADNJA 10.327.000.SKUPAJ
1.197.543.000.0stale temeljne. organizacije
so skupaj ustvarile 418.444.000
dina:rjev ostanka cistega dohodka, od tega je bilo skupno izdvojeno za neposredno menjavo
dela 9.508.000 dinarjev, za sredstva rezerv 43.735.000 dinarjev,
za skupno porabo 33.294.000 dinarjev ter za posloWli sklad
331.907.000 dinarjev.
Na koncu naj omenimo se to:
1. Po grobi oceni bi bil rezultat, izracu.nan po starem sistemu,
za delovno organizacijo ugodnejsi za ·p ribliino 100 milijol?-ov
dinarjev, saj so ravno za tohko
stroSki. revalorizira.nih porabljenih surovin, repromateriala,
amortizacije in prodanih izdelkov vecji od saldiranih revalorizacijskih obresti (prejetih oziroma placanih).
2. lzguba STROJEGRADNJE je
nastala zaradi tega, ker avansi
za naroeila se niso celotni prihodek, to pa bodo postali takoj,
ko bodo izdelki, ki so sedaj v
proizvodnji, gotovi in faktur~·:a
ni. Zato lahko povsem upr~vlce
no prieakujemo, da ta temel:jna
organizacija v nadaljnjem poslovanju ne bo imela tezav.
P . Kovsca

Programa Igor in Brest 2003 znova nagrajena

Skopski sejem - Mebel 87
Na letosnjem mednarodnem
sejmu Pohistvo '87, ki je bil
od 16. do 22. marca letos v
Skopju je bil Brest ponovno
med nagrajenci.
Otroska soba IGOR j e bila
nagrajena z »Zlatim mostom«,
kuhinja BREST-2003 s »Srebrnim mostom«, Str<>jegradnja pa je prejela pismeno priznanje za sodelovanje na letosnjem sejmu.
Brest je prejel tudi najviSje
priznanje tega sejma, Zlato
plaketo, .za dolgoletno in
uspesno sodelovanje na skopskem sejmu.
.
Letosnji sejem Pohistvo '87
je ob navzo~nosti najvidnejsih
druzbenopoliticnih delavcev iz
vseh krajev Jugoslavije slavesno odprl zvezni sekretar za trzisce in cene dr. Aleksandar
Danev.
Na sejmu so bili stevilno
zastopani slovenski proizvajalci pohistva, od Slovenijalesa
do Lesnine, obenem tudi kot
proizvajalci lesno obdelovalnih
strojev. Poleg slovenskih razstavljalcev so bili prisotni se
Sozd TRESKA Skopje, Makedonija Drvo, Sipad Sarajevo,
Jugodrvo in Novi dam iz Beograda.
Recemo lahko, da je skopski sejem Pohistv.o '87 poleg
beograjskega sejma ena najvecjih tovrstnih predstavitev
v Jugoslaviji.
Vzporedno s sejmom potekajo t udi druge prireditve, kot
je o.krogla miza in posvetovanja arhitektov in inzenirjev na
razpisane teme.
Na letosnji okrogli mizi na
temo »Cena pohistva kot prvi

pogoj za plasma« je govoril
dr. Aleksandar Danev.
Potrebno je povedati, da
ima Brest na tern sejmu vedno veliko obiska, od poslovnih partnerjev do mnozienega
obiska kupcev iz Skopja, sirse
Makedonije, juzne Srbije, SAP
Kosovo in Crne gore.
Sejem je obiskal tudi Vasil
Kostojcinovski,
predsednik
skopskega Mestnega komiteja
ZK. Z zadovoljstvom si je
ogledal nas razstavni prostor,
pohvalil izredno estetsko urejenost razstavljenih eksponatov, ter nam cestital za prejete nagrade oziroma priznanja.
· Na nasem razstavnem pro·
storu so se poleg mnofice obiskovalcev zadrlali tudi stevilni ugledni gostje kot sta generala JLA As,proslu in Trajcevski ter visoki dostojanstvenik makedonske pravoslavne
cerkve, ameriSko-kanadski mi·
kropolit Kiril.
Skoraj vsi omenjeni obiskovalci so tudi nasi potrosniki
in kupci.
Najvecje zanimanje obiskovalcev je bilo za kuhinje, sedezne garniture in spalnico
Nada, nekoliko manjse pa za
prograrne Maja, Vesna in Julija.
Glede na vse povedano, glede na moj osebni v tis in
upam, da tudi vtise ostalih
kolegov z Bresta, ki so obiskali skopski sejem, sem preprican, da sodi Brest v sam vrh
proizvajalcev pohis.tva v Jugo·
slaviji. Taksno raven naj bi
obdrlali tudi v prihodnje in
jo skupaj se dvigali.
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Predstavljamo KVADRAT
se vceraj smo vsi poznali nas program Katarlna, danes pa smo v
zadregi, ce nas kdo povpra5a, kaksni so videti Oniks, Kati, Rubin,
Kvadrat. Stvari se sucejo drugace kot nekdaj, predvsem pa zelo
hitro. Trg zahteva novosti, posebnosti, izjemnosti. Pomembna sta
udobnost in prakticnost. Vsi iscemo nekaj, kar bo primerno prostoru, namenu in okusu. Nekaj, kar homo imeli za dolgo.
V korak s tem casom in zahtevami stopa tudi Brest in isce nove
in nove oblikovne in programske resitve. Mladi oblikovalski team
dokaj uspe8no tiplje za novostmi, kar kaiejo tudi stevilna priznanja
v zadnjih dveh letih.
. OdloCili smo se, da njihove novosti obcasno pobllie spoznamo, saj
njihov trud pomeni pomemben prispevek v prizadevanjih za na8
uspe8nejsi jutri.
·
Prvi je na vrsti program KVADRAT, katerega proizvodnja je stekla
te dni v Jelki. Predstavila nam ga bo njegova oblikovalka, arhitektka
Mateja Cukala.
Program KVADRAT, ki je bil
prikazan na· lanskoletnem sejmu
pohistva v Beogradu je namenjen za opremo jedilnic oziroma
prostorov, kjer zelimo na'Videzno
lociti dve funkcijsko razlicni
enoti. Samosrtojne jedilniske vitrine, velike masivne mize in
stole z visokimi nasloni najdemo predvsem v stanovanjskih
hiSah in povsod tam, kjer je
dovolj prostora.
Ce pa je prostora malo, denimo v stanovanjskih blokih, preurejenih mansardnih stanovanjih
ali v tpretesnih garsonjerah pa
nastane problem. Kako tak prostor opremiti, kako jedilni kot
lociti od dnevnega prostora, kuhinje ali pa spalnega dela v
garsonjerah?
Omarasti del programa KVADRAT predstavljajo omarice
dveh viSin, 480 mm in 960 mm
ter globine in sirine 448 mm.
Omarice lahko nalagamo eno
vrh druge ali eno poleg druge,
zaradi razporeda izvrtin tpa lah·
ko eno omarico vpnemo mea
druge. Zaradi vecje trdnosti so
omarice medsebojno spojene z
vodoravnimi 25 mm debelimi
ploscami. Le-te premoseajo razpone med omaricami, hkrati pa
predstavljajo vsestransko uporabne odlagalne povrsine. Vsa
hrbtisca elementov so obdelana,
lahko pa jih nadomestimo z vrati omaric. Na policah, v oma:ricah in predalih je dovolj prostora za kroinike, prte, kuhinjski pribor, stelclenino in podobno. V omarici za bar je prostor
za lezece in stojece steklenice in
kozarce, omarica z ivleco po·
lico je namenjena za gramofon
in plosce, omarica s pokoncnimi
predali za ·k asete pa je namenjena ostalim glasbenim koroponentam. Vsi robovi so zaobljeni,
kar daje programu prijetnejsi
vi-d.ez, pa tudi varnost.

Jedilniski oziroma kuhinjski
stol naj bi bil predvsem udoben,
dovolj trden in enostaven za
premikanje. Ker pri mizi · sedimo navadno na vee nacinO'V,
je prav, da je tpod stolom dovolj prostora za noge, prav ta-

KVADRAT -

ko pa mora biti. dovolj sirok tudi nasion.
Miio in stole bomo izdelovali
v naravni obdelavi jesenovega
lesa oziroma furnirja. Sedezi so
obleceni v tkanino, pri stolil1
brez naslona pa so tudi iz masi:vnega jesena. Stol brez nasiona ima v sredini sedeza odprtino, da ga laie premikamo, oblikovan pa je tako, da lahko sedemo nanj s katerekoli strani. .
Omarasti del jedilniskega programa KVAD RAT bo Tozd Jelka
iz Begunj izdeloval v dveh izvedbah, to je v naravnem jesenovem furnirju z rjavo luienimi
dodatki, v crno luzenem jesenovem furnirju z rjavo luienimi
dodatki in 'V crno luienem jese- Lakirnica v Pohistvu
novem furnirju z dodatki v naravnem jesenu oziroma jesenovem fumirju.
M. Cukala

Iz drugih
lesarskih kolektivov

NOVOLESOV program brizgalne tehnike, ki jo proizvaja
Tozd Sigmat, si vse moeneje
utira pot na domacem trliscu.
Kooperacija s svicarsko firmo
Wagner in lasten razvoj tega
programa kaieta ugodne rezultate. Ugo.ta:vljamo, da kljub veliki konkurenci na tern podrocju
trZisce pozitivno sprejema njihov program.
V zacetku februarja je Novoles sodeloval na razstavi v
Moskvicu · v SZ. Predstavili so
videofilm o uporabi visokotlacnih crpalk za spodnjo in notranjo zascito avtomobilov. Film je
vzbudil velik interes, predvsem
v za:vodu AZLK - Moskvic.
Prva korak je bil tako narejen, vendar · so to le skromni
poskusi, ki jih bo potrebno okrepiti. Bitka z zahodno konkurenco bo tezavna, zato si tudi veejib rezultatov ne morejo obetati
cez noc. Treba je vztrajati, saj
so morali tudi pri prodaji pohistva na so'Vjetsko trZ:isce prehoditi dolgo pot, preden so
uspeli.

kot prijeten jedilni kot

OB V E S TILI
Vse delovne ljudi in obcane prosimo, da se udeleie KRVODAJA.LSKE AKCIJE, ld bo v CERKNICI 13. in 14. maja v Osnovni soli
Cerknica.

Obvescamo vse prebivalce obcine Cerknica, da bo letos akclja zbi·
Miza je s svojimi d1menzijami ranja obleke in obutve 28. maja od 17. ure do 19. ure.
Zbirno mesto: Obcinska organizaclja RKS Cerknica, Partizanska 9.
namenjena majhnim prostorom.
Plosca 1200 mm/800 mm je iz
Predsedstvo 00 RKS
25 mm iverice, robovno zaklju- ·
cena z masivnimi nalimki.
CERKNICA
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KVADRAT- kot predelna stena in dnevna soba obenem

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

maticnega
podj~tja.
Doslej
uspesno poteka proizvodnja v
LIK Kocevje in v Elanovi tovarni v Avstriji.
Pred nedavnim so se, po analizi ozjega izbora, odlocili za sodelovanje s Stilles Sevnica. S
prenosom tehnologije za proizvodnjo tekaskih smuci bodo lahko brez vecjih teiav dvignili tovrstno proimodnjo. S prenosom
te proizvodnje izven Elana pa
bodo lahko 'V maticnem :podjetju brez bistvenih novogradenj z
ustreznejso, sodobnejso tehnologijo -d.vignili .proizvodnjo alpskih
smuci.

LESNININ centralni delavski
svet je februarja, na slovesni seji v okviru Lesnininega praznika, odprl novo ustanovljeni Racunski center Lesnina, ki z novo
opremo. sodi med vecje in najSloveniji, saj se lahko primerja
bolj urejene racunske centre v
s centri kot so DO zelezarna Jesenice, DO MC Ljubljana, DO
Intertrade in z drugimi vecjimi
centri.
S :postopnim dopolnjevanjem
ALPLES se je skupaj s Slovenijalesom odlocil za poslovno- z novej-so tehnologijo in nacitehnicno sodelovanje s firmo nom dela pa bo center po stroHolz-Her iz Voi1zberga v Avstri- kovni plati prav gotovo sodil
ji, podruinico firme Holz-Her iz med zelo zanimive resitve, saj
bodo vgradili sodobno in boStuttgarta iz ZRN.
Pricetek :poslovno tehnicnega · gato sistemsko programsko opresodelovanja je predviden pri iz- mo z dvema operacijskima sidelavi vertikalnih razrezovalk, stemoma, dvema bazama podattako da bi v Alplesu izdelovali kov, teleprocesingom, ki predviosnovna ogrodja, v Avstriji pa deva tudi povezavo mikroracuostalo opremo za kompletiranje nalniskih omrezij '5 centralnim
zag. Holz-Her bi dal A1plesu za racunalnikom.
vrednost dobavljenih ogrodij
opremo za kompletiranje zag, ki
LIP BLED oziroma njegov odbi jih skupaj prodajali na- jugo- bor
za gospodarjenje je za inoslovanskem in drugih trgih.
Za letosnje leto nacrtujejo iz- vatoria leta 1986 izbral Martina
delavo petih razrezovalk; ce bo Zvana in Franca Dolinarja iz odpreizkus uspesen, bodo priceli z delka lakirnice v Tozdu Recica.
Inovatorja sta s svojim · koristredno proizvodnjo.
nim predlogom nadomestila rocno brizganje robov pri vratnih
MEBLO je preko sluibe za krilih s pomocjo pistole za brizopremo objektov zakljucil posel, ganje.
ki je vkljuceval opremo hotelOb tern so obravnavali le se
skih sob hotela Kuban v Sovjet- sedem predlogov, zato z nezadoski zvezi.
voljstvom ugotavljajo, da steHotel je del stanovanj·skega vilo inovacijskih predlogov tpada,
naselja Sadovod v velikem kme- namesto da bi se povecalo. Vetij<skem 'kompleksu. Vrednost do, da SQ clani njihovega kolekizvozene opreme je znasala 69 tiva inO'Vatjvni, le da svojih
tisoc klirinskih dolarjev. Opremo predlogov ne prijavljajo. Vzrok
hotela je Meblu posredovala de- za slab odziv vidijo v tern, ker
lovna organizacija Energopro- v njihovih samoupravnih aktih
jekt - Izgradnja Beograd.
ni prave razmejitve, ki bi govov letoSnjem letu nacrtujejo v rila o delovnih dolinostih in
sluzbi za opremo objektov za inovativnosti :posameznikov.
370.000 klirinskih dolarjev izvoza
v Sovjetsko zvezo, med zanimiviLESNA je v preteklem letu
mi posli, za katere je Meblo ze uvedla
TP Pamece kar nekaj
poslal ponudbo, pa velja omeniti novosti. vPriceli
so s proizvodnjo
opremo Akademije znanosti v masivnega pohistva
ARNE. Tej
Moskvi, pri kateri naj bi oprem- proizvodnji je prilagojena
njiljanje potekalo postopoma v hova nova strojna oprema CNC.
treh letih.
V Pamecah so instalirali tudi
linijo za izdelavo nove konstruk·
ELAN je :prostorsko, se bolj cije podboja, ki jo zahteva zapa kadrovsko utesnjen na ob- hodno trlisce. v zacetku leta so
mocju Begunj, zato so v plan- priceli s poizkusno proizvodnjo,
ske dokumente zapisali, da bodo sedaj tpa ze tece tudi redna
del proizvodnje prenesli izven proizvodnja novega podboja.
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7. april - svetovni dan zdravja
Ljudje so ze od nekdaj iskall moinosti, da bi se ubranill pred temperature 8° C. Skoduje mu
nalezljivimi boleznimi, ki so stoletja morile clovestvo.
tudi svetloba. To se j e pokazalo
SZO - Svetovna zdravstvena organizacija, ena izmed ustanov ob mnozicnih cepljenjih v MriZdrufenih narodov, ki je bila ustanovljena 7. aprila 1948, si je za ki, kjer niso imeli cepiv shranjeletosnji dan zdravja izbrala temo - CEPUENJE ZA VSE OTROKE ·n ih pod ustreznimi pogoji. Prav
SVETA DO L. 1990, da bi s tem spodbudila uresnicevanje svetov- zara,di tega sedaj dodajajo cepin ega programa za cepljenje. S tem so bill dosezeni veliki uspehi. vu posebne kartoncke, imenovaTako so vsako leto resili iivljenja okrog 800 000 otrokom v deielah ne »hladna veriga«, ki spremene
v razvoju.
·
barvo, kadar je cepivo izpostavSZO - s pomoejo UNICEF..a, stane odporen proti ponovnemu ljeno ·visji temperaturi od predki je <tud.i eden od pododborov obolenju iste <bolezni. Na os- videne.
v redkih primerih, tud.i ce so
te ustanove - a:ktivno podpira novi teh izkusenj so zaceli zdravizpolnjeni vsi navedeni pogoji,
zagotavlja.nje splo~nega ceplje- niki z umetno izzvanim milej- cepljenje
ne uspe, torej organinja za vse otroke sveta. Ceplje- sim obolenjem, kar so dosegli
zem
ne
us-tvari
protiteles. Tudi
nje bo pomembno tudi v pri- na razliene nacine, od veckratdanes se se dogaja, da pride do
hodnje in to proti ~estim nalez- nega vnosa obolenj na Zivalih, . komplikacij
po cepljenju kljub
:l.jivim bole.znim: o~picam, davici, do ·k emiane ali fizikalne o slabitupostevanju vseh pogojev. To
oslovskemu .kaslju, tetanusu, ve strupenosti povzrocitelja otroski paralizi in TBC. Zarad.i spodbuditi tela, da bi tvorilo velja posebno pri cepljenju proteh bolezni namrec umre vsako protitelesa. Pri tern. so zmanj-sali ti crnim kozam in steklini.
Cepimo v glavnem zaradi preleto okrog 5 milijonov otrok, na- strupenost povzrocitelja, ohraniprecitve
obolenja. Ce pa je do
daljnjih 5 milijonov otrok pa li pa sposobnost tvorbe protiinfekcije ze priSlo, lahko damo
ima .zaradi tega posledice.
teles.
Cepljenje, ki ga izvajamo s se v dobi inkubacije cepivo ali
Morda se nekaj iz zgodovine
cepljenja. Posebno za5cito proti prcizkusenimi in vedno znova serum, ki ze vsebuje protitelesa.
nalezljivim boleznim so poznali testiranimi c~pivi, daje vecini Tega se pogosto poslufujemo pri
ze pred zacetkom 18. stoletja, otrok in pozneje tudi odraslih vecjih poskodbah za p reprecitev
ko so izkusnje o cepljenju pre- (v JLA, ali ce ljudje potujejo v tetanus a.
Zaradi vsega omenjenega je
obmocja)
resnicno
nesli mnogi zdravniki iz Cari- ogrozena
moinost, da se ubranijo teh tez- szo ze pred desetimi leti razgrada.
glasila, da so erne koze v svetu
TaMno cepljenje, posebno pro- kih obolenj.
Za dosego ttajne odpornosti illkQreninjene, zato proti tej b oti crnim kozam, se je ve(;krat
konCalo tragicno, saj so direktno (imunosti) moramo proti neka- lezni ne cepimo ve~. Kot smo ze
vna5ali kuZnino iz izpuscajev terim nalezljivim boleznim cepiti zapisali, je prav rp ri cepljenju
crnih koz v organizem. Sele po veckrat, ker koncentracija proti crnim kozam, ki je bilo
angleS.ki zdravnik E. Jenner ima nastalih prot iteles scasoma pa- obvezno, pri.Slo vcasih 00 komnajvec zaslug, ker je dokazal, da da. S ponovnim cepljenjem pa plikacij, dostikrat tudi zaradi nete tisti, ·k i je prebolel kravje spodbudimo nadaljnje nastaja- upqstevanja vseh kontraindikacij.
erne koze, postal odporen tudi nje novih protiteles.
Ucinek cepljenja - pridobitev
proti clCYVeski obliki cririh koz,
Prav zaradi tega so v nekateodpornosti - pa je odvisen od rih drlavah opustili cepljenje
ki so bile vecinoma smrt:ne.
To se je dogajalo kcmec 18. vee momentov (pogojev). Cepivo (Svedska je bila leta 1979 kot
mora biti namrec neoporecno edina dr.Z<wa na svetu) in nekastoletja.
Kadar namrec Clovek. preboli tudi kar se ti~e shranjevanja. tere od nalezljivih bolezni (pokaterokoli n ale.zljivo bolezen, po· Biti mora stalno hranjeno do sebno oslov·s ki kaselj in ospice)
so se ponovno mnozieno pojavljale.
V nasi republiki je za otroke
in mladino obvezno cepljenje
proti otroski paralizi, oslovskemu kaslju, tetanusu, ospicam,
mumpsu in rdeckam. Slednje veLetos junija bo minilo dve leti, kar smo rekli »ne« za .Solski lja posebno za deklice. Neobvezprogram. Vsakdo Iahko ugotovi, da. nam na tern podrocju ostajajo na cepljenja pa so proti trebu5nereseni problemi, prav tako pa kot posamezniki nismo prav nic nerou tifusu in •p aratifusu, gripi,
bogatejsi. Predstavniki posameznih krajevnih skupnosti so ugoto- Steklini in V zadnjem CaSU se
vili, da samo z lastnimi sredstvi ne moremo uresniCiti svojih na- proti klopovemu meningoencefacrtov, ker jim zbrana sredstva iznici neusmiljena inflacija.
litisu in proti h epatitisu B.
Poleg E. Jennerja so se v zgoZa.radi te ugotovitve so pred- krajanov. V Ca.su javne razprave
stavniki krajevnih skupnosti so delavci zdravstvenega doma dovino medicine zapisali stevilni
predlagali, da ponovno razpiSe- Cerknica predlagali, da naj bo v znanstveniki kot L. Pasteur (cemo skupni obcinski samoprispe- program samoprispevka zajet pivo proti steklini), Ramon
vek. V pripravi predloga pro- samo zdravsuveni dom. S tem (proti tetanusu) in se mnogi
grama so posamezne krajevne predlogom so bili seznanjeni ob- drugi.
Taka imenovana baziOn.a zaskupnosti predlagale za skupno cani na zbor.ih po krajevnih
2.700.000 din zelja na podrooju skupnostih, medtem ko ta p red- scita proti tetanusu je po mnesolstva, ottoskega varstva, cest- log ni bil obravnavan na vseb nju ameriskih avtorjev trajna.
Na$ zvezni zakon pa predpiS'Uje
n o-komunalnih storitev in zdrav- zbOJ:"ih delavcev.
onovno cepljenje na vsakih destva. Pri ugotavljanju nasib
Iz poteka javne razprave lah- pset
let.
mofnosti smo ugotovili, da ob ko ugotovimo, da so predlagani
predpostavki, da zbiramo sred- objekti potrebni in da je vecina
stva po 2 %-ni stopnji neto oseb- rarz:pravljalcev za zbiranje srednih dohodkov, zbereroo v petih stev s samoprispevkom. Kljub
letih 1.030.000.- din. Iz teh ste- temu so bill v posameznih sre-'
vilk se vid.i razkorak med po- dinah izreceni pomisleki glede
trebami in realnimi mofnostmi. primernega trenutka za razpi-s
Na podlagi analize prvih dveb sarooprispevka. Krajani opozarsamoprispevkov je odbor za pri- jajo na tezak gospodarski polopravo programa pred1agal pro- zaj, predvsem na interventne
gram samoprispevka, s katerim zakone, ki v posameznih delovbi bili poravnani dolgovi do ti- nih okoljih poslabSuj ejo ekostih krajevnih skupnosti, ki so ·n omski polozaj delavcev. V vseh
v preteklosti prispevale svoja okoljih je bilo veliko pripomb
sredstva, vendar v njih niso bili na dosedanja dva samopr.ispevrealizirani nacrtovani objekti ka, predvsem na kvaJiteto in hi(KS Lo~ka dolina, KS Grahovo, trost gradn je, primernost objekdelno KS Rakek), priceli pa bi tov, ipd.
tudi z gradnj o :prepotrebnega
0 predlogu razpisa referenduzdravstvenega doma. Predlagani ma za uvedbo samoprispevka se
objekti iz krajevnih s kupnosti bodo delegati Obcins·k e konfeBegunje, Cajnarje-Zilce in Nova rence SZDL Cerknica odlocali na
vas pa so zajetli. v srednjeroe- svoji seji v zacetku maja. Odlonem nacrru Samoupravne komu- cali s e bodo 0 boljsi prihodno:
1 t
nalno-cestne skupnosti in bodo sti nas vseh na podlagi na5ih
..-::;.
ob normalnem prilivu sredstev zelja, ki pa so vedno vecje od
realizirani v tem srednjerocnem realni.h mofnosti, zato bo rpoUpamo tudi, da bodo virologi
obdobju. Glede na to, da je od- trebno se mnogo naporov vseh
bor predlagal program, ki je obCanov za uresnicitev osnovnih (znanstveni·ki, ki prou~ujejo viruse) uspeli odkriti cepivo proti
zelo podoben prejsnjemu (vrtec ziv,Jjenjskih potreb.
tako imenovani »kugi 20. stolet- Stari trg, osnovna sola
Zavedati se moramo, da ce bo- ja« - aidsu. Danes nas navdaGrahovo, telovadnica - Rakek
mo rekli »NE«, se naprej osta- ja z grozo, ker je trenutno tudi
i.n zdravstveni dom Cerknica do
III. gradbene faze), se je pred- jamo pri sedanjih pogojih sol- medicina proti tej bolezni ponemoena.
sedstvo Obcinske konference stva, otroS.kega varstva in zdrav- vsem
V zadnjem easu sicer v ZDA
SZDL odlocilo, da da omenjeni stvenih storitev. Ob odlocitvi za
program v najsirso javno raz- samoprispevek pa bomo· te po- omenjajo zdravilo kot je Repravo. Tako so bile najprej or· goje postopno izboljsali na vseh trov,ir, ' ki pa je, se v preizkusaganizirane javne razprave v <vseb skupnih podroC:jih. Uspel samo- nju, zato je nj egovo delovanje
druZbenopoliticnih organizacijah· prispevek pa je odvisen od vsa- vprasljivo.
Zaenkrat je preventiva najv obcini in krajevnih skupn ostih, kega posameznika, tudi od vas,
boljsa
garanoija, da se izognemo
ki
berete
ta
clanekl
z r azpravo pa smo nadaljevali
dr. A. Smale
R. Debevc tej bolezni.
na zborih delavcev in zborih

Samoprispevek ,OA" ali ,HE"

--

Iz Brestove obratne ambulante
Ob letosnjem spomladanskem zagrebSkem velesejmu

Manj razstavUalcev in obiskovalcev;
Zapleti okrog na:stopanja domacih proizvajalcev na letosnjem spomladanskem zagrebskem velesejmu so rse .pricel:i ze
mesec dni pred uradno otvor.i.tvijo. Potem, ko je organizator
ze taka dr ag razstavni p rostor
se n ekajkrat podraZil, so sodelovanje odpovedale cele skupine
proizvajalcev, med njimi tudi
Slovenijales. NeudeleZiba na drugi najvecji sejmrski prireditvi v
dr.Zavi je zastran poslovnih stikov gotovo slaba odloCi.tev. Ob
tem bode v o~i politika mesta
Zagreba, prireditelja letosnje
Univerziade in organizatorja
sejmskih prilreditev, ki svoj e financno breme na takSen nacin
prenasa na -sodelujoee razstavljalce. No, cena se je, ceprav
pozna, le nekoliko unesla in taka vsaj de1no »popravila<< ~tevi
lo razstavljalcev.
Na letosnji pr.ired.itvi se je
zbralo okoli 1600 domacih razstavljalcev - ~etrtino manj kot
prejsnja leta, in 200 tujih iz 18
drlav. Celotno prireditev je sestavljalo devet . specializiranih
sejmov, med njimi tudi 14. mednarodni sejem pohistva in lesne
industmi.je.
Brest se je tud.i letos predstavil s svojimi izdelki v prostorih
nase prodajalne v p aviljonu 7-A.
Razstavni prostor je bil za tokratno prired.itev temeljito preurejen. Vsi amb.i.enti so bill na
novo oblikovani in zelo prijetno
dekorirani; na dvignjenem podu, ki je bil uporabljen ze na
beograjskem salonu pohistva, so
bili se bolj poudarjeni. Tud.i tokrat se j e pokazalo, da na sejmih znamo nastopiti in svoje
izdelke dobra predstaviti. Ves
prostor je, z zastavami in plakat.i, nevsHjivo obelezil tudi praznovanje stiridesete oblet!llice
Bresta.
S katerimi izdelki smo se tokrat predstavili? KaMne novosti smo pripravili v nasi ponudbi?

~

Iverkina »Sbralnba<<

Ob ze znanih programih spalnici Nada, p rogramu Vesna,
dnevni sobi Maja BL in Maja 0
in otroski sobi Igor v beli iz·
vedbi, so si obiskovalci lahko
ogledali tud.i jed.ilniski kat S-410.
Izdelan je v enaki povrsinski
obdelavi kot kuhinja B-2000 in
je novost v ponudbi na doma·
cern t rliSou. Prodajal ga bo Slovenijalesov skladiscno prodajni
center v .CrnuCah.
Poleg n astetih programov vse
je izdelala cerkniska temeljna
organizacija Pohi~tvo, so si obiskovalci lahko ogledali tudi jedilnico Anda v orehovi izvedbi.
K.oredenco je izdelalo Pohistvo,
stole in mize pa temeljna organizacija Masiva.
Temeljna organizacija Jelka je
poleg dnevne sobe Helena in re·
gala Julija kupcem p rikazala tu·
d.i jedilniski program Kvadrat v
dveh izvedbah. Program, s ·katerim lahko opremimo t ud.i dnev·
no sobo, se posebej pa je pri·
meren za ureditev prehoda liz
jedilnice v dnevne prostore, je
dobitnik s-rebrnega kljuca na
Beograjskem salonu :pohiS!Jva
1986. V prodajalnah ga bo mo~
dobiti ze junija.
Temelj-na organizacija ·Gaber
je iz svoje siroke .p onudbe kupcem prikazala ze znane izdelke:
kuhinjo Brest 2000, Brest 2003,
Brest 11 in Brest 15. Novosti tokrat ni b ilo.
Sedewe garniture so v novih
t kaninah in obdelavah vnesle
precej svefine v razstavni prostar. Se tposebej je izstopala nova ga:rnitura lnes, ki se je lepo
ujemala z jed.ilnico Kvadrat in
dopolnjevala celotno postavitev.
Na enem .delu razstavnega prostora smo oprikazali ·tud.i izdelke
iz negor p losc.
:telimo si, da bi nekatere no-·
vosti lahko cimprej ponudili tud.i kupcem.
. V. Frim
I
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Kje in kako homo letovali?
Pred nami je nova letovalna
sezona. Kje in kako bomo letos
prezivlj.ali dopuste, bo ponudba
boljsa, bodo cene znosne? To so
naj,pogostejsa razmisljanja pred
blizajoco se sezono.
Vpra·salnik, ki smo ga ob koncu letovanja 1986 izvedli med
letovanci, ki so del svojt;gl:l:. d?pusta prezivljali '! 'poC!tmsk1h
prikolioah B:e:-ta, ).e ..Pokazal, .d~
so bili v vehkt vecmt zadov~lJm
z vsem, se zlasti s ceno. NaJvec
pripomb je bilo na pregoste postavitve prikolic (na Ra~u 11, ':
Vrsarju pa kar 13). Tudt zaradi
tega so .ste~ilni p:edlagali postavitev pnkolic tudi v druge k.ampe. To je poglaviten razlog, da
z razpi:som letovanja :to~rat ne:
koliko kasnimo. Stevdm ogled1
in razgovori v kampih, ki smo
jih pripravili za razsir:itt:V d~se
danje ponudrbe so tenali vehko
casa. Sele rv teh dneh smo prejeli posamezna so~lasja, ne~a:
teri pa se doslej rnso sporocdl
cen.
celotnem, dokai obsimem
predlogu or.ganiziranja leto:ranja
v letu 1987 je bila informrrana
konferenca sindikata, obsirneje
ga je obrarvnav.al odb~r za letovanje in koneno tud1 svet za
kadre DO Brest. Najvaznejse P<;>·
datke vsebujejo naslednji sklep1:
0

1. Razsilri se dosedanj a ponud·
ba letovanj a se z drugimi ~na
nimi kampi, tako, da se obhkujejo posamezni pocitniski programi oziroma ISkupine Z vee
podobnimi 'kampi (glede na oddaljenost, klimo, plaio):
1. sk1.11pina: Kampi na otoku
P.agu in Rabu:

- Padova III. Banjo! na otoku
Rabu - 4 prikolice
- Rajska plaza pri Loparju na
otoku Rabu - 2 prikolici
- Strasko pri Novalji na otoku
Pagu - 3 prikolice
2. skupina: Kampi v Kvarnerskem zalivu:
- Pila Punat na otoku Krku 2 prikolici
- Medveja pri Opatiji - 2 prikolici
- Oliva v Rabcu - 2 pri!kolici
3. skupina: Kampi v zahodni
Istri:
- Stella Maris pri Umagu 3 prikolice
- Lanterna pri Porecu - 2 prikolici
4
- Sirena pri Novigradu prikolice
- Funtana pri Vrsru-ju- 8 prikolic

4. skupina: Kampi FKK (naturisticni) :

-

Koversada pri Vrsarju - 1
prikolica
Str.asko pri Novalji na Pagu
- 1 prikolica

5. skupina: Kampi v termalnih
letoviscih:
- Terme pri Catezu
3 prikolice
- Dolenjske Toplice
2 prikolici
6. skupina: Kampi v alpskem
obmocju:
- ZlatoTog ob Bohinjskem jezeru - 1 prikolica
2. Za leto 1987 so vo en dan
daljsi termini:
- 10 .dni za kampe 1. skupine
(Na Pagu in Rabu)
- 8 dni za vse ostale kampe
- 10 dni za kampe v termalnih
zdravili.Scih izven glavne sezone ob predlozitvi zdravstvenega predloga.

5. Placilni pogoji za letovanje
bodo enalci ikot doslej - v treh
mesecnih obrokih.
6. Dosledneje kot vsa leta doslej pa bo potrebno i.£vajati kontrolo nad 1.11porabo pocitniSkib
prikolic (neupravicene osebe,
normalna uporaba, povracilo
stroS.kov za povzroceno skodo
ali manjko opreme} v smislu doloCi! Pravilnika o poeitniski dejavnosti in enotnih merili.h za
uporabo pocitniskih zmogljivosti, ki je bil sprejet v letu 1986.
Razpis letovanja za leto 1987,
kratek opis vseh razpoloz1jivih
kampov ter prij avnice za letovanje ·s o bili ze posredovani temeljnim organizacijam v javno
objavo.

Pev·ski zbor Tabor iz Cerknice je skupaj z zenskim pevoskim zborom Fran Levstik iz Gabrovke 11. aprila priredil nastop z naslovom
Pojo naj ljudje.

V kolikor lbo za gla'VIIlo sezono
Uulij, avgust) prevec interesentov, ki jih ne bo mozno r.azporediti, bomo presH na lanskoletne
termine, oziroma jib podaljsali,
ce bo prosilcev manj.
3. Cene se oblikujejo z ozi:rom
na obcutne podrazitve najemnin
v kampih in ugodnega pokritja
regresiranja letovanja iz sklada
skupne porabe tako, da so niZje
za izvensezonslro letovanje, s cimer naj bi privabili ciinvoc delavcev:
a) cene v sezoni (1. 7.-31. 8.
1987)
2.500.- din za prikolico s 3 lezisci
3.000.- din za prikolico s 4 lezisci
3.500.- din za prikolico s 5 le·
zisCi
b) cene izven sezone (maj,
nij, september, oktober):
1.500.- din za prikolico s 3
ZiSci
2.000.- din za prikolico s 4
2Jisci
2.500.- din za .prikolico s 5
ziSci

julelele-

Navedene cene (za prikolico
na dan) v sezoni predstavljajo
komajda 30% ekonornske cene.
Cene za prehodne individualne
goste so za enak nacin letovanja
Ietos za 4-clansko druzino od
8.000 do 10.000.- dinarjev. Z naso ceno smo torej lahko vee kot
zadovoljni.
4. Ena!k delez regresiranja .Jetovanja bodo prejeli tudi delavci, ki imajo lastne pocitniske
prikolice, vendar le za razpisano
stevi.l o letovalnih dni, s cimer
bomo delno razbremenili veliko
pov.prasevanje ·p o nasih prikolicah.

Pojo naj ljudje

Tokrat izrabljamo se pri!OZ·
nost, da na letovanje povabimo
tudi nase upokojence. Na list
papirja, ki ga boste na lroncu podpisa!Ji, poleg svojega
imena napiSite se: koliko let ste
bili zaposleni v Brestu, ter kje,
koliko casa in s koliko osebami
(termini so · navedeni v tern
clanku) zelite letovati v pocitniskih prikolicah Bresta. Zaradi
velikega interesa, ter zlasti prednosti, ki jih bodo v glavni sezoni (julij, avgust) imele stevilne
druZine s soloobveznimi otroki,
vam priporocamo, da se odlocite
za cas v pred in po navedeni
glavni sezoni. Za vas smo tudi
podaljsali rok prijav - to je
najkasneje do 8. maja v organizacijsko-kadrovsko slufbo, Brest
Cerknica - s pripisom »Za letovanje«.
Vsem
kandidatom
zelimo
ustrezno izbiro in prijetno letovanje.
I. $tefan

Naslov prireditve ·s mo pov·z eli
po geslu, pod katerim je bil izdan razpis za sestavo skupne
pesmi, ki naj bi jo peli .na Pev:
skem taboni v Sentrv1du pn
Sticni. Na razpisu je bila sprejeta pesem, katere. melodijo in
besedilo je napisal naS pevovodja Janez Kranjec. Melodija je
bila kasneje delno spremenjena.
V izvirniku pa so jo obiskovalci
te prireditve slisali v skupni zalcljucni pesrni obeh zborov.
Podoben nastop je pevski zbor
tabor priredil ze leta 1985 ob
15-letnici delovanja. Takrat je
bil prikazan tudi razvoj delovanja zbora vse od zacetka, od
prvih korenin, ki segajo celo v
prvi povojni pevski zbor Ludvik
Lovko, ki je de1oval v Cerknici.
Danes ima zboll', skupaj s pevovodjem 16 clanov.
Zbor se enkrat tedensko sreCUJe na vajah v prostoTih
Vzgojnovarstvene
organizacije
Cer-knica, za kar gre organizaciji
vsa zahvala. Ciani zbora so iz
Cerknice in okoliSkih vasi. Zbor
deluje brez p:rekinitve ze skoraj
17 let, zasluge za to pa imajo
clani zbora, ki jim ni zal ne
denarja ne casa za prihode na
vaje j,n druge prireditve, se posebej pa predsedniik zbora J anez
Sparemblek in pevovodja Janez
Kranjec.
z zenskim pevskim 2lborom
smo se seznanili v okviru Pevskega ta:bora Sentvid. Zbor je
bi.I ustanovljen leta 1976. V njem
so zene in dekleta, zaposlene na
razlicnih delovnih mestih, v pro-

stem casu pa so pevke, ki jib
druZi skupna zelja po petju domacih, partizanskih in umetnih
pesmi. Zbor, ki ga vodi zborovodkinja Marjana Kralj iz Litije, je gostoval po mnogih slovens·k ih krajih, pa tudi v zamejstvu, v Obirju na Koroskem, in
pripravil oddajo za ljubljansko
televizijo. Oddaja je bila veckrat
ponovljena. To je vsekakor
uspeh in priznanje, ki potrjuje
kakovost zbora. Na vabilo zenskega pevskega zbora iz Begunj
in pevskega zbora Tabor se je
ta zbor p.rvic predstavil v Cerknici ze leta 1981. Od takrat se vez
med zboroma ni prekinila. Izmenjavali smo si izkusnje.
Pevski zbor .Tabor Cerknica je
gostoval v Gabrovki, na tern nastopu pa smo ponovno imeH
pri.Joznost prisluhniti ubranemu
petju pevk iz Grabrovke.
Letos marca je minilo 70 let
od smrti cerkniskega rojaka,
znanega skladatelja, glasbenega
pedagoga in urednika takratnih
Glasbenih Ustov Frana Gerbica.
Pevski zbor Tabor se je skromno oddolzil njegovemu spominu
z besedami in njegovo pesmijo
Pastircek. Vee pozornosti naj bi
mu posvetili jeseni, v casu Zelskih koncertov.
Pevski zbor Tabor Cerknica se
iskreno zahvaljuje stevilnim obiskovalcem prireditve, ki so s
svojim obiskom in pozornim
spremljanjem programa veliko
prispevaliok .p r.ijetnejsemu vzdusju, zboru pa tako dali moralno
vzpodbudo za nadaljnje delo.
I. Lovse

Novosti v knjiznici
DRUZINSKA PSIHOLOSKA KNJIZNICA
rutem zivljenja je vse hdtrejsi. Vse manj casa 4mamo za pr1stne
cloveske odnose, vse vee je konfli.ktnih 'S.ituaaij, iki otezujejo nase
Zivljenje. V omenjeni knjtifui :z:bir-k.i so 'tm nove Irnj1ge, ki ·S'~usajo
pomagati pili razliOnih vsalkdanj.ih tciavah: HAUCK P.: Uspesen Z!i·
lron, TY.RES P.: Ka1ko mveti s strahom, SHAW P . M.: SpoznavanJe
Jjudi je pnijetno.
BOLL H .: ZENSKE PRED RECNO POKRAJINO
P.isa.telja 'ne Zaa:riiJ?a politic~ ~onn, a.J?:pa!k s~et clovcikih. odnosov
.jn zgodlb. V oopredJu nasto;paJO zene pohtilkov, .kJi. so kot druZaben dodatek pontionega sveta.
KOSIR M.: MLADI NOVINAR
Knjd~.a 1e prv! siovenski .Priroc~ za m~ade no~a~je. Po!n j~ idej,
ki so J'ih mladi predlagadi po novmarskih krozlcih m srecanJlh po
solah.
Pojasnjuje KAJ, ZA.KAJ ·in KAKO naj novinair piSe ir,l poudarja ZNANJE, ikii ga novi!nar potrebuje, da lahko obvJada svoJe delo.

Vas ta pogled navdu§uje?

GRAFENAUER N.: MAJHNICA IN KATRCA SKRATELJCA
Avtorja poz.najo mladi. braJ.ci do sedaj vredv·s em kat pesnika (Pedenjped, NebOiti.cnili, sedite, Sk.rivnosti . . .). Tu pa se nam pre~sta
vlja s proznim besedilom. Vsebina obravnava nas cas otr:_ok,. k1 s~
vzi.vljajo v pravljicni svet, kadar so - veckrat - prepuscem saml
sebi med betonskimi zi.dovi.
H . Mele
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BRESTOV OBZORNIK

NaSi upokojenci
Verj etno ni Brestovca, ki ne
bi pozna! dolgoletnega Brestovega delavca Franca Turka, ki je
bil kar 35 let z vsem srcem
predan delu v nasem kolektivu.
Konec februarja je odsel v pokoj z delovnega mesta »pomoc
pri vodenju Tozda Prodaja«.
France je rad pomagal sodelavcem, vedno je nasel cas za pomoc z nasveti in izku!lnjami,
predvsem na komercialnem in
samoupravnem podrocju. Vedno
je znal dati odgovor na vsako
vprasanje. Tudi takrat, ko sva
se poguvarjala 0 njegovi zivljenjski poti, o njegovem delu na ·
Brestu, ter o sedanjih perecih
vprasanjih gospodarjenja.
France se je rodii pred sestdesetimi leti v delav.sko kmeCki
druZini. Se zelo mlad j e moral
s trebuhom za kruhom, saj je ze
pri enajstih letih izgubil oceta.
Zgodaj spomladi leta 1952 se
je zaposlil v obratu Martinjak,
takrat:nega LIP-a Cerknica. Zagrizel se je v delo, kar v tedanjih razmerah ni bilo lahko, vendar je z mladostno zagnanostjo
in postenim delom skupaj s kolektivom in tovarno hltro napredoval. Leta 19.54 je v obratu v
Martinjaku izbruhnil pozar, ki
je onesposobil proizvodnjo. Delavci so po vee mesecih pozrtvovalnega dela tovarno usposobili
za nadaljnjo proizvodnjo.
Leta 1959 je bil Franc Turk
premescen v komercialni oddelek takratne uprave podjetja, ki
se je medtem ze preimenovalo
v Brest Cerk.nica. Povedal je,
da je delo v komerciali zelo za-

Pavel Kunaver

numvo, seveda pa tudi dokaj
zahtevno in odgovorno.
Misli, da vsak>do ne more biti
uspesen komercialist, ne glede
na izobrazbo. Komercialist mora imeti nekaj v sebi, kar pozitivno ucinkuje na poslovne partnerje in na delovno okolje. Zelo pomembna je seveda poslovna
politika, ki mora biti izobli:kovana strokovno in v skladu z
cilji in moznostmi celotnega
podjetja, potrjena od organov
upravljanja in ki jo komercialna slllXba samo izvaja. V tej
slU.Zbi je polnih 28 let delal na
raznih odgovornih mestih. Delal je z velikim veseljem in zagnanostjo, kajti brez tega ne
gre.

Pogovarjala sva se tudi o samoupravljanju na Brestu nekoc
in danes. Spominja se, da je bil

~-

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
KRIZEM PO JEZERU
Naselja
Cerknica (575 m n. m. in 27 m
nad jezerskim dnom) je nase glavno izhodisee za izlete na jezero.
Toda tudi trg sam je vreden, da si
ga ogledamo. Cerknica je staro naselje, prvic omenjeno ze v XI. sto·
letju. Med leti 1472 in 1490 so jo
Turki stirikrat napadli in izropali
okolico. Zato so prebivalci sezidali
okoli triladijske poznogotske cerk·
ve mocne utrdbe. Od tega tabora
je se ohranjen del obzldja in dva
velika stolpa. Nekoc so bila v
Cerknici velika skladisca soli, saj
je iz Trsta vodila tod in ob Cerkniscici prek Menisije in Bistre tO·
varniska pot. Pod staro Cerknico
nastaja novo naselje, ki zaeenja
prerascati staro, pac skladno z
razvijajoeo se industrijo (tovarna
lesnih izdelkov Brest) in vse mocnejsim turisticnim izhodiseem.
Ker je bilo jezero ze od nekdaj
bogato rib, posebno scuk in ne·
stetih povodnih ptic, ki ob jesenski
in pomladanski selitvi se danes v
tisocih pokrijejo jezero, je v jezerski okolici postavil svoja bivalisca
ze praclovek. Najbolj znani arheoloski najdisci sta Gradisce na ravnem delu Slivnicnega slemena in
se pomembnejse Trzisce, kjer je
delno se ohranjen okop gradisca
iz halstatske dobe, nad Dolenjo
vasjo. Pa tudi drugod tam okoli so
odkrili sledove starih naselij, pod

je.fJees

Martinjakom baje celo mostiscar·
jev. Velikanski gozdovi so bili pra·
cloveku neizcrpna zakladnica div·
jacine.
Pa .tudi potem, ko so novi nase·
ljenci, Slovene!, zaceli poljedelsko
in zivinorejsko izkoriscati nepoplavljene dele kotline, ko se se naprej
ukvarjali z ribolovom, posebno ob
usihanju jezera, in z lovom na vsa·
kovrstno divjacino. Sirni gozdovi so
jim posebno ob graditvi Juzne zeleznice nudlll obilo zasluzka. Danasnji jezerec je vse manj odvisen
od jezera in polja, gozd pa mu da·
je neposredno in posredno (nova
lesna industrija) se vedno mnogo
zasluzka.
Tik ob jezeru sta Dolenje jezero
in Dolenja vas. Na visjem vzhodnem obrobju so Martinjak, Graho·
vo, zerovnica, Lipsenj, Goricice in
Gorenje jezero. Na juzni strani so
nad jezerom Laze, na Otoku, ki po·
stane ob visoki vodi resnicen
otok, pa je enako imenovana vas,
najbolj romanticno naselje v kot·
lini.
OB CERKNISCICI NA JEZERO
IN V JAMSKI ZALIV
Od hotela gremo navzdol do ce·
ste na desnem bregu Cerkniscice.
Ta edina recica, ki tece ves cas
od izvira do izliva v jezero po po·
vrsju, se je za Slivnico zajedla glo·
boko v dolomitno dno in ze od
predledene dobe naprej nanasa v
kotlino grusc in prod raznih kamenin. Nasula ga je toliko, da je

v Brestu najprej ustanovljen cenFrance je deloval v vseh druZtralni delavski svet okrog leta 1955 benopoliticnih organizacijah v
pa so bill ustanovljeni obratni Brestu in veliko tudi izven njedelavski sveti. France je bil prvi ga. Za svoje dobro in vestno
predsednik obratnega delavske- opravljanje razlicnih odgovornih
ga sveta v Marti.njaku. Vse, ki funkcij je dobil vrsto priznanj,
so bili takrat predvideni za med drug-im tudi dve drlavni
predsednike, so poslali na osem- odlikovanji, red dela s srebrnim
dnevni tecaj na Vrhniko. Takrat vencem in red zaslug za narod
se je pravzaprav razsirilo samo- s srebrno zvezdo.
upravljanje na vse enote, ki so
Pred dvema mesecema se je
obstajale na Brestu. Delavski upokojil. Pravi, da bo minilo se
svet je bil nekaksen pomocnik precej casa, preden bo lahko
direktorju. Tedaj ni bilo izvr- pozabil na slllXbene do!Znosti
silnih organov delavskega sveta. oziroma na Brest. Se vedno se
Meni, da je sistem samouprav- cuti nekako odgovornega in je
ljanja na Brestu ze skraja do- vedno pripravljen priskoeiti na
kaj dobro funkcioniral. Vedno .pomoc, ce bi bilo potrebno.
pa je bil, tako kot danes, sistem
Dela mu tudi sedaj ne manj·
samoupravljanja odvisen od sa- ka, saj je vclanjen v drustvo
moupravljalcev, saj so ljudje rejcev malili Zivali, v gobarsko,
tisti, ki odlocajo o vsem. Verjet- ribisko in Avto-moto dru!ltvo, se
no ne ,bi bilo odvec, ce bi se · vedno je tudi predsednik kegljaljudje tudi sedaj izobra.Zevali za skega kluba Brest. Tudi doma
svoje samoupravno delo. Sam se vedno najde kaksno delo, tase je vedno izobra.Zeval in ob ko da se resnicno ne .dolgocasi.
tern pazil, da ni trpela slllXba.
Ko sva se pogovarjala, mi je
Dotaknila sva se tudi vpra8a- postalo jasno, kaksnih ljudi se·
nja sedanjega gospodarskega po·
lozaja in trenutnega stanja na
Brestu. Meni, da je v vsej drfavi, pa tudi na Brestu precej popustila delovna in tudi sicersnja disciplina. Za to pa ne gre
kriviti samo delavcev. Glede
trenut:nega gospodarskega polozaja in polofaja na Brestu pa
pravi, da se ne smemo prepustiti malodusju, potrebno je le
strniti vrste in pokazati taksno
vnemo in delavnost, ki smo jo
na Brestu ze velikokrat znali
pokazati.
Brest j e dovolj mocan, da se
resi iz trenutnih tezav. Velika je
res odvisno tudi od drugih, zunanjih faktorjev, ki pa ne smejo
biti v opravicilo odgovornim
ljudem na Brestu, da ne bi storili vsega, kar je moe s.toriti;
sicer se utegne zgoditi tisto, kar
se je ze nekaterim ...

rob tega pahljacastega razprostrte·
ga vrsaja kar okoli 7 km dolg in
tako potisnjen v ravno dno jezer·
ske kotline, da je jezero med njim
in Javornikom pri vasi Dolenje je·
zero zozeno na skoraj 1 km. Ta
vrsaj je najrodovitnejsi del kotline.
Ker ga je Cerkniscica nasula vee
metrov na debelo, se ga velike je·
zerske poplave ne dotikajo in sta
se na njem naselili dve vasi, ze
omenjeni Dolenje jezero in Dolenja ' vas.
·
Cez pol ure (z avtom nekaj rni·
nut) pridemo do Dolenje vasi, dolgaga naselja ob zivahni recici. Race in zivina ob slikoviti obali ozivljajo kraj. Na juznem koncu je
cerkvica iz prve polovice 17. stol.
(notranjska .renesansa) prav na meji, do koder seze najvisja voda. Avto pustimo zdaj v vasi.
Pokrajina je edinstvena. crno
modre strmine Javornika se dvi·
gujejo nad svetlo zelenim jezerskim dnom, ponekod se zrcalijo v
tod malone dva kilometra siroki je·
zerski gladini. V vrocih poletnih
mesecih srecujemo tezko oblozene
vozove, ki vozijo seno z jezerske
ravni.
Tedaj, se bolj pa v septembru
in pred dezjem se pasejo po poko·
senih jezerskih tleh stevilne in
moene crede. Tu in tam morda
zagledas za grmom skritega lovca,
ki ima na precnem kolu veliko so·
vo, vabo za ujedo, ki krozi nad jezersko gladino, in caka, da bo
ubil nevarnega zatiralca povodnih
pticev.
A se malo in vse se bo lzpremenilo. Mocni sunki jugozahodnika
bodo prihrumeli cez Javornik in
ulilo se bo. Kilometri in kilometri
bodo poplavljeni in tja, kjer se je
pred kratkim pasta zivina, bodo pri·
plavale ribe. Se malo, pa se bodo
.na nemirni jezerski povrsini pojavile jate divjih rae in njihovih so·
rodnic. Namesto bicev bodo pokale
puske ...
Ko bo jezero zamrznilo, se bodo
iz vasi pripodili mladi ljudje na
svojevrstnih lesenih, doma narejenih drsalkah; v ledu pa bos morda
odkril tu in tam zamrznjeno ribo!
Da, na cudnih tleh stojimo in le
polagoma jih bomo spoznall!
S konca Dolenje vasi so nam
na voljo tri poti proti romanticnemu Jamskemu zalivu na severo-

zahodni strani jezerske kotline, na
nasem zemljevidu imenovanem Po·
greseaki (pod grajsko razvalino),
kjer se ravna jezerska tla strmo
dvignejo v javorniske bregove:
1. naravnost cez travnike;
2. po brvi cez recico in deloma
ob njej, deloma po stezi med njo
in gozdnimi bregovi na desnl, dokler ne pridemo po kratki gozdni
poti na gozdno cesto, ki vodi nekaj deset metrov vzporedno z je·
zerskim robom;
3. po gozdni cesti bomo sli le
ob veeji vodi, ko je vsa jezerska
ravan poplavljena.
Vee kolovozov, po katerih odva·
zajo kmetje seno od Pogreseakov,
nam kaie pot v skalni kot. Lahko
pa gremo tudi kar po .travnikih in
se drzimo Cerkniseice. ce hoeemo
elm blize nasega danasnjega glavnega cilja, ogromnega pozlralnika
ali ponikve Velika Karlovica, sledi·
mo recici do najplitvejsega mesta,
kjer je poleti voda komaj za ped
visoka, in jo prebredemo. Po des·.
nem bregu gremo se dalje mimo
otocka tik ob bregu, manjse od
dveh Goricic na tern jezeru. ce
opazujemo breg, kjer se zacenjajo
kazati skate, vidimo, da se od re·
cice tu in tam odcepi jarek in se
skalovje mestoma razmakne v
manjse ponikve, kjer ob vecji in
visoki vodi odteka voda v podzemlje. Tu se nam pricne odkrivati poglavitna posebnost Cerkniskega je·

daj primanjkuje. TakSnih, ki
bodo povsem predani svojemu
delu in bodo svoje do!Znosti
opravljali odgovorno, predvsem
pa z dobra voljo in ljubeznijo
do dela. Taksen je France Turk
vedno bil in taksen bo tudi
ostal. Zelim mu, da mu v krogu
druZine, z zeno in vnucki nikoli
ne bi zmanjkalo dobre volje.
D. Jernejcic

Poleg ostalih prednosti delo
skrajsuje cas in podaljsuje zivljenje.
Diderot
Kadar se malo dela, se zelo
veliko teoretizira.
Balzac
Delo nas osvobaja treh velikih
zla: dolgocasja, pregrehe in po·
manjkanja.
Voltaire

zera: izkljucno podzemsko odtekanje jezerske vode!
Zdaj, ob susi, manjse ponikve
ne delujejo; ob srednji vodi vidi·
mo, kako delujejo, ob visoki vodi
pa so vecinoma poplavljene in ne·
dostopne.
Priblizamo se visjim skalam. Tu
smo Ie se nekaj deset metrov od
skrajnega· kota Pogrescakov. Gosto
drevje se sklanja cez strmo ska·
lovje nad nami. Nenadoma pa
Cerkniscica v pravem kotu zavije
proti strmi steni in pod njo se od·
pro 6 m visoka in 12 m siroka
skalna vrata, v katerih temo voda
zubori in izginja. Smo pred ponikvo Velika Karlovica.
Ob prav nizki vodi moremo sle·
diti recici, ce imamo dobre svetil·
ke, malone 1100 m dalec do sifona
na koncu jame. Nekatera jezerca
nas sicer ustavljajo in od vodnega
stanja je odvisno, ali jih moramo
obiti. Tu in tam se vrze riba iz
vode; ko zacno vode usihati, se
namrec del rib zatece tudi v podzemlje, kjer cakajo, da jeseni ali
pomladi voda spet naraste.
Ko se bo posrecilo premagati se
stevilne druge sifone v zdaj nedo·
stopnem delu jame, bodo jamarji
prisli v Zelske jame na vzhodnem
koncu Rakovega skocjana, ki je
le stiri kilometre od Cerkniskega
jezera!
(Nadaljevanje prihodnjic)
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Nasi upokojenci

(lz 115. stevilke -
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PROlZVODNJA PO ZASTAVLJENIH NACRTIH

V prvih letosnjih mesecih se ze kaze mocno upadanje kratkotrajne
konjunkture v prodajl pohistva, ki je hila znacilna za drugo polletje leta
1976. Ponavlja se znacilnost v prodaji pohistva, da ostaja del proizvodnje
v skladlscih. Sezonski vplivi v prodaji poleg vplivov zunanjega trga se
vedno krojijo njen obseg. Vse znacilnosti, ki krojijo usodo celotne lesne
industrlje, se v enakem obdobju odrazajo tudl v gospodarjenju Bresta.
JELKA IN BREST

Pred nekaj dnevi je komisija, ki jo sestavljajo delavci BRESTA In
JELKE, izdelala osnutek analiza o druzbenoekonomski upravicenosti zdru·
z.Jtve med tema dvema delovnima organizacijama. Analiza oziroma njene
ugotovitve zasledujejo pobudo, ki je hila dokaj jasno zapisana v temelj·
nih podlagah za oblikovanje novega samoupravnega sporazuma o zdru·
zevanju deJa in sredstev v Sozd Slovenljales. Pobuda je izsla iz 'grobe
ocene. Namen analiza pa je, da s stalisca obeh delovnih mganizacij, pa
tudi njunih usklajenih interesov ter skupnega razvoja ugotovi ucioke
zdruzitve. Analiza naj bi dala tudi odgovor, kako bi z zdruzitvijo deJa in
sredstev dosegli hitrejsl posamezni in skupni razvoj, zagotovili socialno
varnost zaposlenih in uveljavili dohodkovno soodvisnost ter pogoje za
hitrejse uresnicevanje samoupravnih odnosov.
Z drugimi besedami: analiza skusa odgovoriti na vprasanje, ali je
zdruzitev smotrna in v cem se kaze ta smotrost.

V drugi polovici leta 1986
in v zacetku leta 1987 so iz
temeljne organizacije Prodaja
odsli v pokoj naslednji delavci:
- Anton Sternberger je odsel v invalidsko upokojitev z
delovnega mesta »izdelovanje
sablon in VZOrceV«" V VZOrcni
delavnici.
- Franc K.lanear je odsel v
invalidsko upokojitev z delovnega mesta >>Opravljanje ser·
visa in montiranje pohistva«
v servisni sluzbi.
- Alojz MHic je odsel v invalidsko upokojitev 12. febru·
arja 1987 z deloynega mesta
»Opravljanje servisa in manti·
ranje pohistva« v servisni
slliZbi.
- Joze Petrovcic je odsel v
pokoj 28. februarja z delovnega mesta »skladiscenje gotovih
izdelkov« v centralnem skladi·
scu gotovih izdelkov v Podskrajniku.

- Franc Kovsca je odsel v
pokoj 28. februarja z delovnega mesta »skladiscenje gotovih izdelkov« v centralnem
skladiScu gotovih izdelkov v
Podskrajniku.
- Franc Turk je odsel v po·
koj 28. februarja z delovnega
mesta »pomoc pri vodenju
tozda«.
- Jakob Tavcar je odsel v
pokoj 4. marca z delovnega

Martinjak najboljlii v obcinski
ligi
Na kegljiSeu v Cerk:nici se je
koncalo leto5nje tekmovanje v
obci·n ski kegljaski ligi. V ligaskem tekmovanju, ki je trajalo
skoraj 5 mesecev je nastopilo 15
ekip z vee kot 140 tekmovalci.
Tudi letos j e brez poraza zmagala ekipa vaske skupnosti Martinjak, za katero so nastopali
po vecini Brestovi delavci.

letosnn nagrajenci

S pretekle seje delavskega sveta Sozd Slovenijales
9. seja delavskega sveta Sozd SLOVENIJALES je bila v znamenju raz·
prave o rezultatih gospodarjenja posameznih clanic po podatkih zakljucnih racunov za Jeto 1976 ter razprave o sanac~jskih programih delovnih
organlzacij. ki so zakljuclle poslovno leto 1976 z nepokrito izgubo.
Poslovno leto so z nepokrito izgubo koncale naslednje proizvodne de·
lovne organizacije:
din
3 251 700
Lignosper, Bos. Novi
DIP Kiana, Kiana
984 910
UK Kocevje, Kocevje
560 760
Tovarna meril, Sl. Gradec
538 160
Glede na sklep delavskega sveta, po katerem lahko ena delovna organizacija samo enkrat racuna na pomoc clanic sozda pri pokrivanju izgube,
se s redstva skupnega sklada razdelijo za pokrivanje izgube delovnim
organizacijam UK Kocevje in Tovarna merll, saj sta Lignosper in DIP
Kiana dobili pomoc ze v letu 1975.
USPEL SEMINAR

Sredl ap~ila je bil seminar za vse clane Zveze komunistov, kl so bill
sprejeti v zadnjem letu in za kandidate za sprejem. Vseh. udelezencev
semlnarja je bilo kar 46. Seminar je bil v Starem trgu, v klubskih pro·
storih, saJ je bil tako najmanj moten od okolja.
ZBOR VARcEVALCEV LJUBUANSKE BANKE

Uveljavljanja ·samoupravnega druzbenega planlranja v vseh druzbenih
okoljih si ne moremo zamisljati in ga uspesno obvladovati, ce ne teme·
lji na samoupravnih druzbenoekonomskih odnosih, zakonu o zdruzenem
delu ter zakonu o temeljlh kreditnega in bancnega sistema. To so bile
uvodne besede na 3. zboru varcevalcev Ljubljanske banke - podruznice
Ljubljana, ki je bil v Cerknicl v zadnjih dneh marca.
.
Za obmocje nase obcine je bilo vsekakor najzanimiveje slisati o raz·
voju poslovnih enot - ekspozitur v Cerknici, na f!akeku , v Novi vasi in
v Starem trgu ter o rezultatih poslovanja teh enot. Zanimiv podatek je,
da prejema osebne dohodke na hranilne knjizice 4.000 delavcev. Stanje
sredstev prebivalstva za nase obmocje znasa presenetljivo nekaj nad
74 ml lljonov dlnarjev.
Vse omenjene podatke o aktivnosti banke na nasem obmocju in o nje·
nem obsegu dela potrjuje izredno zanimanje za zbor, sa] je bilo udele·
zencev v nabito polni dvorani vee kot stodvajset.
KOSARKARJI BRESTA NA BRESTU

Tokrat ni hila prvoaprilska sala (mimogrede: prvoaprilski sail v pretekli
stevilkl o obisku Cosica je nasedlo kar precej lahkovernezev ...).
Sredi aprila so kosarkarji BRESTA, o katerih j~ bilo v pretekll sezoni
in s tern tudi o Brestu dosti zapisanega in povedanega, obiskali naso
delovno organlzacijo. Poleg vodstva kluba in skoraj celotne moske ekipe
sta bill se predstavnici zenske ekipe, oba trenerja - Cosic in Debevc
ter predstavniki tiska.

JOtE LEVEC - Loska dolina, za aktivno druzbeno pollticno delo,
MIRO MLAKAR - Lolika dolina, za dolgoletno dl"llZbenopoliticno
delo,
JANEZ ZAKRAJSEK - Cerknica, za aktivno sportno in di"UZbeno
politicno delo,
FRANC KRANJC - Grahovo, za aktivno delo v krajevni skupnosti,
FRANC TURK - Grahovo, za aktivno delo v krajevni skupnosti,
TONE URBAS - Rakek, za aktivno vkljucevanje v delo krajevne
skupnosti Rakek,
PROSTOVLJNO GASILSKO DRUSTVO CERKNICA - ob 100-letnici
· delovanja,
DELAVSKO PROSVETNO DRUSTVO »SVOBODA« Lolika dolina,
ob 40-Ietnici delovanja.
SREBRNI ZNAK SINDIKATA letos prejmejo:
Osnovna organizacija ZS Brest Tozd Masiva
Antun Arb
Joze Funda
Stanka Grum
Franc MlakaF
Ivan Oblak
Magdalena Patemost
Janez tnidarliic

-

Kovinoplastika Loz Tozd Okovje
Brest Cerknica Tozd tagalnica
Osnovna liola Janeza Hribarja Stari trg
Brest Cerknica Tozd Pohilitvo
Brest Cerknica Tozd Jelka
Obcina Cerknica
Avtomontaza Tozd TTN Cerknica

Priznanje in nagrado INOVATORJA LETA prejmejo:
Franc Turk
Alojz Otoniear
Anton Veber

-

Vsem se zahvaljujemo za
njihovo marljivo in vestno delo ter za vlozen trud in prispevek k izgrad.nji, razvoju in
krepitvi temeljne in delovne
organizacije in jim zelimo v
prihodnje se velilm u spehov
in zadovoljstva, predvsem pa
zdravja.
Delovni kolektiv
Tozd Prodaja

Kegljaske .novice

Koncni vrstni red:
- Franc Bespalec je odsel
v pokoj 28. februarja z delov28 tock
1. Martinj ak
26 tock
nega mesta »skladiScenje go·
2. Kovinoplastika
, tovih izdelkov« v centralnem
22 tock
3. Kartonaza
skladiscu gotovih izdelkov v
VOLITVE V DELAVSKI SVET SOZD SLOVENIJALES
20 tock
4. Gozdna
20 tock
5. Novolit
Prvi korak - cep.rav bolj formalnega znacaja . - po navadnem refe· Podskrajniku.
rendumu in po registraciji Sozd Slovenijales - proizvodnja in trgovina
so bile volltve v delavski svet Sozd, ki so bile proti koncu aprila tud i
v vseh Brestovih temeljnih organizacijah· in v Skupnih dejavnostih. Po
temeljitih kandidacijskih pripravah so bill v delavskl svet izvoljeni :
- iz Tozd TP Cerknica - Mate Jakovac,
- lz Tozd TP Marttnjak - Ivan Debevc,
- iz Tozd TIP Cerknica - Erna £unic,
- iz Tozd TU Stari trg - Anton Pisek,
- lz Tozd TP Stari trg - Igor Gornik,
- lz Skupnlh dejavnosti - Joze Urbas.
Tudi letos so hila na osrednjih proslavah dneva osvobodilne
Celotna delovna organlzacija Brest daje tudi svojega delegata v odbor
samoupravne delavske kontrole na ravni sozda. Brestove temeljne orga· fronte in praznika dela podeljena priznanja za druzbenopoliticno
nizacije in Skupne dejavnosti so imenovale Antona Percica - pravnika delo.
iz Skupnih dejavnosti.
PRIZNANJA OF so dobili:
PREDVSEM 0 GOSPODARJENJU

mesta »Opravljanje servisa in
montiranje pohistva« v ser·
visni sluzbi.

Novollt Nova vas
Brest Cerknica Tozd Pohilitvo
Kovinoplastika Loz Tozd Plastika

Priznanje INOVATORJA LETA prejmejo:
- Kovinoplastika Loz Tozd Plastika
Anton sumrada
Anton Strle
- Kovinoplastika Loz Tozd INOX
Skupina inovatorjev Brest Cerknica Tozd Pohilitvo
Franc Zrimliek
Ludvik tnidadic
Janez Zakrajliek
Marjan Sega
Podelitev priznanj in nagrad je hila ·na osrednji proslavi ob prazniku dela, 1. maja 1987, pri lovski koci LD Grahovo na Slivnici.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16 tock
i4 tock
14tock
12 tock
10 tock
10 tack
8 tock
8 tock
2 toC:ki
Otock

Keniki
Elektro
Brest
SAP
Kovind
Obcina
Avtomontaza I.
Gradisce
Avtomontaza II.
Obrtniki

Uspeh mladinske ekipe
Mladinska ekipa Kegljaskega
kluba Brest je na prvenstvu Slovenije, ki je potekalo na kegljiscih v Celju, zasedla odlicno
drugo mesto, samo osem kegljev
za zmagovalcem Slovanom iz
Ljubljane.
Koncni vrstni red:
1. Slovan Ljubljana 4982 kegljev
2. Brest Cerknica
4974 kegljev
(Vidmar
765 + 798,
Svelc
198 + 814, Premrov 836 + 807,
Piletic 852 + 867)
3. EMO Celje
4961 kegljev
4. Triglav K.ranj
4935 kegljev
5. Sava Kranj
4791 kegljev
6. Konst. Maribor
4774 kegljev
it d .
Nastopilo je 16 ekip, najboljsc
stiri ekipe pa so si pridobile pravico nastopa na prvenstvu Jugoslavi.ie, ki bo v mesecu maju.
Kegljaci kegljaskega kljuba
Brest ponovno med najboljliimi
Koncano je letosnje tekmovanje v vseh kegljaskih ligah.
Clanska ekipa KK Brest je letos nastopila v drugi slovenski
ligi, kjer je osvojila prvo mesto, tako da bo v prihodnji tekmovalni sezoni nastopafa v prvi
slovenski ligi.
Koncni vrstni red:
1. Brest Cerknica
2. SCT Ljubljana
3. Donit Medvode
4.-6. Triglav KrBIIlj
4.-6. Gorica N. Gorica
4.-6. Kocevje Kocevje
7. Izola Izola
8. Tomos Koper

19 tock
18 tock
16 tock
14 tock
14 tock
14 tock
11 tock
6tock
F. Gornik

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de·
lovne organizaclje BREST Cerknlca,
n. sol. o.
Ure)a urednl~kl odbor: Sreco DROBNIC,
VIII FRIM, Franc GORNIK. Vlktor JERIC,
Karmen KANDARF, Peter KOVSCA, Danilo
MLINAR, ~tefka MIKSE·SEBAU, Anton OB·
REZA, Janez OPEKA, Mlran PETAN, Zdravko
ZABUKOVEC.
Foto: Joh IIKRU
Odbor za obvdl!an)e J• druibenl organ
upravl)an)a.
Predsednlk odbora:
Franc
MlAKAR
Glasllo aodl mod prolzvode 1z 7. tol!ke
prvega odatavk.e 36. i!lena mona o ob·
davl!en)u prolzvodov In storltev od prometa prolzvodov (mnen)e aekretarlata za
lnfonnlranje lzvrinega aveta SR Slovenl)a
lt. 42.1·1/'12 z dna 2.4. oktobra 1974).

Naklada 2800 Jzvodov.
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NAGRADNI RAZPIS
Za praznl~ne dni vedrila.

Je nekoliko raz-

Kr!Zanka je lahka, zato prlcakujemo
velllco pravilnih re!ltev.
Velja se potrudlti, saj je:
1. nagrada III. zvezek Notranjsldh llstov
2. nagrada
3.000 din
3. nagrada
2.000 din
in 3 nagrade po 500 din.
Re!itve v kuvertah s pripisom »Nagradna krlianka« po!ljite uredni!tvu najkasneje do vklju~o 21. maja 1987.
Pri rdevanju vam ielimo malce raz.
vedrlla, pri irebanju pa ~lmve~ srete!

Filmi v maju
2. 5. ob 20. uri in 3. 5. ob 16. uri - italijanska kriminalka
VIGILANTE.
3. 5. ob 20. uri. - francoski ljubezenski film PRVE zELJE.
7. 5. ob 20. uri - francoski pustolovski film SPECIALIST!.
9. 5. - film se ni predviden.
8. 5. ob 20. uri in 11. 5. ob 18. uri - ameriSka kriminalka HUDOBNI FANTJE.
10. 5. ob 20. uri - nemski eroticni film CARICA KATARINA.
14. 5. ob 20. uri - ameriSki mladinski film DOZOREVANJE.
15. 5. ob 20. uri in 18. 5. ob 18. uri - ameriski akcijski film
CAROVNICE.
16. 5. ob 20. uri in 17. 5. ob 16. uri - ameriski pustolovski film
IME MI JE RENNON WILLIE.

17. 5. ob 20. uri - ameriska drama LJUBEZEN BREZ KONCA.
21. 5. ob 20. uri - ameriS.ka akcijska drama 8 MILIJONOV NACINOV ZA SMRT.
23. 5. ob 20. uri in 24. 5. ob 16. uri - mehiski pustolovni film
ZAKLAD AMAZONK.
22. 5. ob 20. uri in 24. 5. ob 20. uri - ameriSki pustolovski film zELO II. del.
25. 5. ob 18. uri - ameriska risanka CUDEZ:NI GOZD.
28. 5. ob 20. uri - francoski eroticni film STRIPTIZ.
29. 5. ob 18. uri in 31. 5. ob 20. uri - ameriski akcijski film
YOUNGBLOOD- JEZNI FANT.
30. 5. ob 20. uri in 31. 5. ob 16. uri - ameriska akcijska pravljica
zENA SOKOL.
Obiskovalce obvescamo, da so v programu mozne se posamezne
spremembe.

