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•
lasilo delovne o

ezultati poslovanja v lesni industriji
Poslovanje v Brestu je bilo v prvem polletju tako kot v celotnem gospodarstvu zaznamovano z intervencijskimi ukrepi; ki so
se bolj omejili samostojnost odloeanja v organizaciji zdru.Zenega
deJa. Znano je, da ukrepi ekonomske politike v celoti niso omogocili doseganja nacrtovane rasti proizvodnje, izvoza, produktiv·
nejsega dela in ucinkovitejsega gospodarjenja, omogocili pa so
do sedaj rekordno stopnjo inflacije. Hkrati smo bill v priCakova·
nju realnega ugotavljanja polletnega dohodka, ki naj bi ga
omogocil novi obracunski zakon, tudi nekoliko raz9carani.
Posebno za slovensko lesno
industrijo, ki je relativno velik izvoznik, se pogoji poslovanja oct lanskega leta niso bistveno izboljsali, ceprav je vrednost dinarja nasproti tujim
valutam padala bitreje kot v
enakem obdobju lani.
V celati so delovne organizacije slovenske industrije poslovale z izgubo, prav tako tudi nasa delovna organizacija.
Uspesnost nasega poslovanja v
prvem polletju bomo ocenili
po nekaterih izbranih kazalcih. Obenem bomo izvedli tudi primerjavo z tllekaterimi
drugimi sorodnirni delovnimi
organizacijarni.
Osrednja veljavna mera
uspesnosti s kater.o merimo
p.roduktivnost je v nasem gospoda!rstvu ocenjena z visino
dohodka v primerjavi s stevi-

lorn zaposlenih. Po tern kazalcu izkazuje Brest podpovprecno in celo najslabso uspesnost
poslovanja. Vendar na visino
kazalca vpliva tehnicna opremljenost dela, ka.tero lahko ocenimo z delezem povpreeno
uporabljenih osnovnih sredstev, ki odpadejo na enega zaposlenega 1n ki omogoca, da
je enak dohodek dosegljiv z
razli.Qnim stevilom delavcev.
Zaradi ra;zlik v tehniCni opremljenosti delov:nih organizacij
tudi ta kazalec ni realen pokazatelj uspeSn.osti, katero rooramo zato tudi p.resoditi se po
drugih kazalcih.
Najboljsi kazalec uspesnosti
med primerjanimi ne pomeni
nujno tudi najboljse uspesnosti.
Tako npr. cisti dohodek v
primerjavi s stevilom zaposle-

nih meri produktivnost v ozjem smislu. IzraZa obseg v ka·t erem delavci odlocajo o delitvi cistega dohodka za svoje
osebne potrebe in potrebe delovne organizacije (rezervni
sklad, poslovni sklad). Gibanje
tega kazalca je med obravnavanimi delovnimi organizacijarni razlicno, vendar ima ·p rav
Brest enega najnizjih zneskov
cistega dohodka, ki je ostal za
razporeditev delavcu.
V tesni povezavi z obema
omenjenima kazalcema sta tudi cisti dohodek in skupna po.raba (novo ustvarjena) na delavca in povpreCni mesecni
cisti dohodek na delavca. Zopet je v nasi de1ovni orga:nizaciji delavec razpolagal z najnizjimi sredstvi za skupno porabo in osebne dqhodke med
primerjanimi .delovnimi organizacijami (dosega 81% povprecja lesne industrije). Razmerje do povprecja lesn e industrije se je pri visini sredstev za ciste osebne dohodke
na delavca popravilo na 88 %,
seveda zaradi zmanjsanja deleza skupne porabe na delavca. Omenirt:i moramo, da tu
niso upostevane Tazlike v kva-

lifikacijski strukturi delavcev,
katere lahko vplivajo na viSino
kazalca.
Podatki nam k aZejo, da smo
v nasi delovni organizaciji
imeli v prvem polletju pozitiven od:nos do delovne organizacije in druibenih sredstev, saj smo med primerjanimi delovnimi organizacijami
razporedili za akumulacijo
najvec sredstev na delavca.
Seveda smo bili, kot smo ze
ugotovili, prilaajsani pri sredstvih za osebne dohodke, vendar je z vidika obstoja na5e
delovne organizacije taksno
razmerje med akumulacijo in

osebno ter skupno potrosnjo
nujno.
To, da smo v n asi delovni
organizaciji dosegli skoraj najniZji dohadek na enoto vlozenih sredstev in da smo h krati imeli najvisjo akumulacijo
na enoto nep.orabljenih poslovnih sredstev je dober znak gospodarjenja. Tako smo ob
tern, da smo imeli najveejo
akumulacijo na sredstva, placali tudi drugi najviSji znesek
obresti, katere niso upostevane kot del nase akumulacije
in nam zniZujejo donosnost
(nadaljevanje na 2. strani)

Pogodba je podpisana
Vermikulit je naravni material, iki nastane ob hldraciji
in naravnem preperevanju
sljude, biotirta in flogopita.
Odkrili so ga Americani okoli
leta 1920.
Njegova sposobnost sirjenja
je "p ri dolocenem nacinu gretja tudi do tridesetkrat veeja
kot obicajno v :naravi. Zgrajen je iz posebno tankih plasti in ima vse znacilnosti toplotnih in zvoenih izolacijskih
materialov.
Mineral je zlate ali s.rebrne
barve, nestrupen in brez vonja ter kemijsko in biolosko
obstojen.
Pred sti·r imi leti so stekli
prvi razgovori o izdelavi naprav za bogatenje in klasiranje verrnikulita, ki so jih stro-

kovnjaki Bresta in SCT Tozd
Strojni mzemrmg ponudili
preko Slovenijales Trgovine
sovjetskemu izvozniku tega
minerala.
Po tehnoloS:ki zasnovi so
predstav.niki Strojnega illlZeniringa in Metalurskega instituta opravili polindustrijske poizkuse in na osnovi ugodnih
rezultatov poizkusov in doma
izdelanih :p rojek!tov, vse skupaj ponudili Prommasiniportu
iz Sovjetske zveze.
Od zacetnih pogovorov, da
bi v Kovolarju zgradili tovarno za sep.aracijo (predelavo)
vermikulita z lastno opremo
in tehoologijo, smo priSli februarja letos do p.odpisa pogodbe o postavitvi naprav oziroma tehnologije za bogart:enje

in klasilranje tega minerala.
Trenutno je nas cilj, da bi se
s Sovjetsko zvezo dogovorili
za p.ostavitev se kaksne linije
za separacijo vermikulita, kajti po podatkih, ki jih je najti
v literaturi, so v Sovjetski zvezi od:krili vee kot dvajset rodnih m.ahajalisc vermilkulita z
zalogam.i okoli 200 milijonov
ton rninerala, nasli pa so se
petindvajset neobdelanih nahajalisc.
Za Brest pa sovjetska stran
Iahko .p ostane zanirniva tudi
po drugi plati, saj se namrec
zanima za naso tehnologijo izdelave negor plosc. Za Brrest
j e to vsekakor lahko 'Velik tehnoloski in komercialni izziv.
M. Braniselj

Jesen -
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cas, ko obiramo sadove vlozenega dela.
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Atesti za protipoZarna vrata
V Brestu ie vee let razmisljamo o proizvodnji vrat iz
negorljivih mineralnih .plosc,
ki so na prvi pogled idealen
material za ta namen.
Osnovna usmeritev pri razvoju vrat odpornih proti poza.ru je bila, naj bi jih izdelovali z obstoje<:o opremo in po
ze znanih telmoloskih postopkih. Doslej so protipozarna
vrata izdelovali iz plocevine s
polnili iz izolacijskih materialov, predvsem azbestne lepenke in ,t ervola.
Takoj, ko smo zaceli resneje razmisljati o proizvodnji
ognjeodpornih vrat, se je IPojavilo nekaj tezav. Prva je bila
v odlocitvi, katera <temeljna
organizacija naj pi prevzela izdelovanje vrat. Brestove temeljne organizacije so namrec v precejsnji meri zasedene
s pohistvenimi programi ia::t se

le tezko odlocijo za proizvodnjo vrat pretezno po narocilu
in v majhnih serijah. Na
Zveznem zavodu za standardizacij.o so napovedali tudi sprernernbe predpisov za preizkusanje odpomosti proti pozaru
v smislu poostritve nekaterih
krLterijev.
Narejenih je bilo ze precej
nacrtov in preizkusenih nekaj
deset vrst »sendvicev« iz samih negor plosc in v kombinacijah z drugirni ma<teriali. Na
tak nacin smo praJkticno dolocili sestavo .krila za razlicne
razrec;le odpornosti p.roti pozaru. Ugotovili smo, da bo teza
vratnega krila znasala od so
do 100 kg ali celo vee, nasadila
za obicajna lesena vrata pa
so predvidena za tezo klrila do
40 kg. Z.ato smo uporabili
okovje za tezka vrata iz uv.o-
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Rezkanje v PohiStvu.

za, kovinski podboji pa so izdelek jeseniSke zelezarne.
Zaradi pr.eprecevanja krivljenja vrat rned pozarorn so
taksna vrata opremljena s
trotockovnimi kljucavnicami.
Pri nas taksnih kljucavnic
nihce ne izdeluje, zato srno se
povezali z razvojnirn oddelloom Kovinoplastike iz Loza.
Za nase potrebe so priredili
njihov izdelek zaporo K'l'pan
tako, da popolinoma ustreza
zahtevam izdelave protipozarnih vrat.

Nova strojna hala v Masivi.

Pri !Preiskavi odpor.nosti prvega vzorca enokrilnih IV.rat
PPOV-1 je bila dosezena devetdesetminu1Ina odpornost proti
pozaru. fudobne raziskave so
predpogoj za pridobitev uradnega dokurnenta, ki ga je po·trebno irneti, da zacnerno protipozarna vrata serijsko izdelovati. Proizvo.dnja bi morda
ze krnalu stekla, ko ne bi prislo do zapleta s Kovinoplastiko. Nismo se namree uspeli
dogovoriti o izdelavi ustrezne
kljucavnice, saj niso hoteli
tvegati vlaganja sredstev v
draga orodja. PriSli smo v protislovno situacijo, ko smo imeli izpolnjene vse rnoznosti za
prodajo vrat, izdelovati p.a jih
nismo mogli, ker nismo imeli
us.trezne kljucavnioe. Taka
smo bili .v kra1lkem easu prisiljeni pripravilti nov vzorec
vra_.t z enotockovno kljucav.nico, .probleme z zvija.njem krila pa naj bi resili z ekspanzijskirn tlraloom, ki v primeru pozara zapre !I'ezo med krilom in
podbojem. Med tern C.asom
srno se tudi odlocili, da bodo

protipozarna vrata i~delovali
v Tozdu Jelka. Tam so tudi
izdelali vzorca dveh izvedb
vrat za manjso pozarno varnost. Preiskava odpornosti
vzorca PPOV-3 proti pozaru je
dokazala 60-mill'lutno protipozar.no odpornost. Med preiskavo se je krilo preoej zvilo,

NaloZba za viSjo
stopnjo obdelave
V letu 1987 se nadaljuje zaceta investicija liz leta 1984 za
vecji obseg predelave jelovega zaganega lesa. Praizvodnja,
ki je leta 1984 stekla v prostorih takratne kartonaze, oziroma stare zage, se je v tern obdobju stabilizirala lin uveljavila na tujem in domacem trgu. Ponudba proizvodov pa je
zaraqi nepopolne opremljenosti s strojd precej omejena.

Rezultati poslovanja v Iesni industriji
('nadaljevanje s 1. s1Imni)
(akumulativnost)
poslovnih
sredstev.
Ce razvrstimo delovne organizacije po viSini povprecno
uporabljenih osnovnih sredstev. oziroma poslovnih sredstev, ki odpadejo na zaposlenega v:idimo, da irnarno na
Brestu naja:riZji' delez.
Po rtem lahko recerno, da
srno dosegli predvsern prenizek dohodek, med drugim <tudi zaradi slabih izvoznih pogojev, saj vidimo, da smo po
delezu izvoza v celotnem prihodku iln neto deviznem prilivu med primerjanimi organizacijami s:rednje uspesni.

Do sedaj smo primerjali tisto akumulacijo, katero so
ustvarile <lelovne organizacije,
ki so poslovale poziti.vno. Toda v delovnih organizacijah $0
nekatere temeljne organizacije
poslovale tudi z izgubo. Med
vserni so najvec izgube na zaposlenega pridelali v Lesonitu
Ilirska Bistrica, takoj zatem
pa sledi Brest.
Nastalo izgubo morajo v temeljnih organizacijah nadomestiti iz sredstev akumulacije
in koncno, ce je teh s.redstev
premalo, se iz sredstev drugih
temeljnih organizacij v delovni organizaciji. Zato moramo
za pravilno sliko polozaja de-

"'
~

DELOVNA
· ..l<i
ORGANIZACIJ g.]~
N;>
.... 01-<

c. :l

~

0,.

oro
'OU

.8OQ)"Q
~ .Sl

'

"'~l;;

..ci~......;
0

"'

0'0:>

0 8,8.#

2229
2.609
2.194
862
1.026
1.844
1.862
1.246
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19,7

POVPRECJE
SLOV.LES.
39.645
INDUST.
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lovne organizacije kompenzirati izgubo z aocumulacijo.
KonCni. financni rezultati poslovanja so taka nasled!nji: z
najvecjo izgubo je posloval
Lesonit ter za njim Brest, KLI
Logatec i!q, Maries Maribor. Delovni organizaciji Alples Zelezniki in Javor Pivka sta bili
absolutno najbolj uspesni, ker
nobena njuna temeljna organizacija ni izkazala izgube.
Delovni organizaciji, ki sta
v koncnem rezultatu poslovali
brez izgube, sta Meblo N.ova
Gorica in Lesna Slovenj Gradec. Kazalci kazejo, da je bil
med njima uspesnejsi Meblo.
Po doseZ.eni produktivnosti je

bil celo boljsi od A1plesa. Zanirnivo je, da je bil Meblo
tretji najboljsi glede na neto
devizni ip riliv, hkra:ti pa je izvoz v celotnem prihodku zavzel enega najmanjsih delezev.
Iz tega lahko sklepamo, da je
glavni vir iz katerega se napaja njegov .celotni prihodek,
domaci trg.
Kot vidimo, rezultati poslovanja lesne industrije niso prevee vzpodbudni. Domaci in tuji trg sta cedalje bolj zasicena
z izdelki lesne industrije, zato
je :Konkurenca velika. Obicajno zmagajo najboljsi - potruditi se moramo, da bomo tudi
mi rned njirni.
M. Tavear
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1.122.685
1.869.056
1.316.584
1.927.519
1.025.223
1.900,001
1.775.342
1.268.960

1.287.786
1.666.030
1.409.446
1.676.082
1.534.442
1.587.115
1.537.983
1.505.365

154.605
190.142
163.812
179.057
164.870
169.066
176.701
174.605

4,1
3,3
0,6
2,7
1,0
3,8
3,4
1,0

353.126
384.778
38.662
251.439
160.101
312.886
335.758
112.634

1.876.273

1.598.938
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vendar do preboja plamena ni
prislo.
S tern .pa r~voj protipozarnih vrat ni konean, saj bo potrebno za popolno ponudbo
razviti in •pozarno preizkusiti
se dvokrilna vrata vseh razredov odpocnosti proti po:Zaru.
J~ MiSic
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9.921.835

Glede na povprasevanje kupcev, predvsem iz zahodne Evrope, smo se v okviru dolgomcne usmeritve temeljne organizaoije lotili drugega dela investicije, najema linije za dolzinsko spajanje lesa in stiskalnice
za debelinsko in sirinsko lepljenje daljsih elementov. Stern
se bo ponudba proizvodov raz- ·
sirila, ustvarjeni pa bodo tudi
p.ogoji za optimalni izkonistek
lesa.
Proizvodom iz dolzinsko nespojenega lesa, zlepljencem za
okna, lesenim delom za stresna okna, elementov za podstresne stopnice itd., se bodo
pnidruZili se dolZJ.nsko in debelinsko zlepljeni stebrici in
plosce. Na ta naOin homo lahko povecali kol:icino izdelkov iz
sedanje proizvodnje in izdela1i
vee miznih plosc liz bukovine
in ostahih trdih listavcev. Zarad:i majhnih moznosti. investiranja -smo se odrekli povezav.i med zgradbama stolarne
in sortil1lle hale. Tako bodo
stroji postavljeni v prostore sedanje stolarne.
Za nujno potreben prostor
je blilo treba podreti stare zidane susilnice. Zaradi utesnjenih prostorov pa pricakujemo
nekaj tezav z notranjim transportorn. Za dosego optirnalnenega tehnoloskega uc.inka bo
treba zaradi znacilnosti novih
izdelkov odstraniti oziroma
prestavitJi. del obstojeOi.h strojev.
Del proizvodnje izdelkov iz
bukovine bomo z letDm 1988
prestavili v Tozd Masivo. Prehodno bomo ohrani1i I.e toliksen obseg predelave bukovine,
da bodo proizvodne zmogljivosti v celoti zapolnjene.
Ob zakljucku tega dela dnvesticije se bo letni obseg predelave jelovega zaganega lesa, ki
sedaj znasa 300Q.ms, povecal na
7000 ms.
S . Bavec
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Rezultati poslovanja v Sozdu
Slovenijales in Brestu
Rezultati poslovanja proizvodnih delovnih organizacij v okvi·
ru Sozda Slovenijales so v povprecju slabsi od rezultatov sloven·

ske lesne industrije. Glede na to so tudi osebni dohodki na
zaposlenega niiji od povpreeja v slovenski Iesni industriji tako povprecni osebni dohodki delavcev proizvodnih delovnih
organizacij v okviru sozda kot tudi v delovni organizaciji Brest.

trgu. V porabljenih sredstvih
pa predstavljajo bistven delez vedno viSje cene surovine
in repromaterialov.
Razmerja med porabljenimi
sredstvi in celotnim prihodkom so v DO Brest slabsa kot
so v povprecju pri proizvodnih de1ovnih organizacijah v
okviru sozda. To pomeni, da
smo na Brestu ustvarili na
enoto porabljenih sredstev za
30 odstotkov manjsi celotni
prihodek kot je povp:recje se-

Ob periodicnem obracunu za vprecno iz,plaeane neto osebprvo polletje 1987 smo v okvi- ne dohodke na zaposlenega.
ru Sozda Slovenijales belezili Primerjali. pa smo delovno orslabe poslovne rezultate. Le-ti ganizacijo Brest s· povprecjem
so se pokazali ze v prvih treh proizvodnih <ielovnih organizamesecih, nadaljevali pa so se cij v okviru Sozda Slovenijatudi v ,drugem cetrtletju. Na les.
taksne rezultate vpliva visoka
stopnja inflacije, ki je na eni
Del. org.
Proizvodne DO
strani vzrok za zviSanje cen Pokazatelj
BREST
SLOVENIJALESA
surovinam, na drugi strani pa
je zru-adi namascanja cen kanePRODUKTIVNOST
nih izdelkov povprasevanje na
2273
2.051
domacem trgu manjse kot bi - dohodek na delavca (000 din)
.zeleli, kar se odrafa predvsem DONOSNOST
23,6
v skromnejsi prodaji.
- dohodek na povp. up. posl. sr. (%) 22,5
0
Tudi rezultati na podrocju - neto ak. na povp. up. posl. sr. (%) 0
izvoza nis-o zadovoljivi.. Vred- AKUMULATIVNOST
nost tujih valut je namrec na- - neto akumul. na dohodek (%)
0
0
rascala pocasneje tkot stopnja - neto akum. (oz. izguba) na de-197
-227
lavca (000 din)
inflacije, pa tudi cene izdelkov, namenjenih izvozu so OSEBNI DOHODKI
precej nizke.
.
- povp. roes. neto osebni dohod.
154.605
160.037
na del. (din)
V prvem polletju smo zabelezili tudi nizji fizicni obseg
proizvodnje kot v enakem obdobju preteklega leta.
Dohodki na delavca so na stavljene delovne organizacije.
Iz nizko dosezenega dohodVsi navedeni vzroki so vpli- Brestu niZji za 10 odstotkov
vali na neugodne rezultate po- od povprecno dosezenih do- ka proizvodnih delovnih orgaslovanja de1ovnih organizacij hodkov na delavca proiztvod- nizacij v okviru sozda in se
v okvia:u Slovenijalesa.
nih delovnih organizacij v se- slabsega v DO Brest izhaja
tudi izguba taka v -nasi delovNa ravni sozda so izkazane stavu Sozda Slovenijales.
izgube viSje od ustvarjene
P.ri tern je se potrebno ome- ni organizaciji kot tudi pri
akumul~cije in znasajo 5,3 miniti, da je dohodek v delovni ostalih proizvodnih delovnih
lijarde din. Negativne poslov- · organizaciji v veliki meri od- organizacijah. Poudari.ti velja,
ne rezultate so izkazale vse visen tudi od tehnicne oprem- da imajo izgubo v okviru Sloproizvodne delovne organizaci- ljenosti delovnih organizacij. v.enijalesa predvsem delovne
je, med njimi tudi delovna or- Za Blrest velja, da ima zasta- organizacije, ki imajo v celotganizacija Brest, ki izkazuje relo opremo, zato je tudi do- ni stx-uk<turi najvecji delez zapribliZno petino vse izgube v hodek v primerjavi s povprec- poslenih. Te delovne orga:nizaokviru proizvodnih delovnih no uporabljenimi poslovnimi -cije so poleg Bresta se Lesoorganizacij zdruZenih v Sozd sredstvi nekolilro visji kot je nit, KLI Logatec, Lignosper,
povprecje proizvodnih delov- LI Idrija in LIK Kocevje. IzSlovenij ales.
gube so torej vecje kot ob
Za primerjavo poslovanja nih organizacij v sozdu.
DO Brest s poslovanjem Sozda
Na dosezeni dohodek vpliva periodicnem obracunu za prvo
Slovenijales smo izbrali neka- taka celotni prihodek kot tudi trimesecje in seveda veliko
tere pokazatelje produktivno- porabljena sredstva. .Nizek ce- vecje od polletja preteklega
sti, donosn-osti, akumulativno- lotni prihodek je .rezultat pri- leta. .
D. Misic
sti, primerj ali pa smo tudi p-o- hodkov na domacem in tujem

Tudi stroji zahtevajo skrb. ·

Nova prodajalna vKotanih
Sredi julija smo v KoCanih v sodelovanju z delovno organlzacijo »Nova trgovija« odprli nov prodajni salon. 300m2 raz.
stavnih prostorov v srediscu mesta smo pridobili s preureditvijo nekdanje »Name« .
Nase zelje po l!lOvem salonu
so naletele pri direkitorju »Nove trgovine« Draganu Petrovu
na ugoden odziv in odobravanje. V zelo kratkem casu
smo se lotili obnovitvenih del,
ki so bila tudi kmalu zakljucena.
V obnovljene prostore smo
lahko ze julija razstavili vse
vrste Brestovega pohlstva.
Osebje, ki smo ga v salonu na
novo zaposlili, se je '€J kratkem
casu usposobilo samostojno
predstavljati in prodajati -pohistvo, ki ga izdeluje Brest.
Mkno lahko zapiSem, da je
v estetskem pogledu Brestov
prodajni prostor med najlepse urejenimi v Koeanih. Zanimanje kupcev za na§o ponudbo je zelo veliko, kar kaie
predvsem dejstvo, da kljub pocitnicam poletni izkupicek
znasa skoraj staro milijardo.
Obiskovalci se najbolj zanimajo za kuhinje Brest-2000, za
oblazinjeno pohistvo, pa tudi

Predlog spremembe
del~vnega casa
Delavski .svet delovne organizacije bo na prihodnji seji
obravnaval prav.ilni-k
razporeditvi delovnega casa.

o

~elo

ob rezkarju v Strojegradnji.

delez ostalega pohistva, ki ga
prodamo, je precejsen.
KoCani so l!laselje z okrog
30.000 prebivalci, z ozjo okolico pa iitejejo pribliZno 65.000
prebivalcev. Po industrijski
plati je kraj najbolj znan po
delovni organizaciji RUEN,
1kjer proizvajajo dele za avtomobilsko industrijo, v kraju
pa je tudi tovarna papirja,
tekstilna tovarna in kmetijsko
predelovalni kombinat, ki nadalec sLovi po pridelovanju
riZa.
z riZem z nasih polj pokrivamo kar 60 odstotkov potreb
jugoslovanskega •trga.
Osebna izkaznica kraja in
okolice kaze, da je tudi kupna
moe prebivalstva na tern obmocju sorazmerno dobra, iz
cesar lahko sklepamo, da bo
prodaja pohistva v naslednjih
obdobjih se vecja. Vsekakor
je to relja celotne delovne organizacije, se posebej pa vseh
nas, ki smo tukaj zaposleni.
K. Kostov

s tern pravilnikom zelimo
enotno urediiti vprasanje priznavanja ·d.n izrabe delovnega
casa, ki ga delavci opravijo izven rednega delovnega casa.
Obenem pa zelimo pripraviti
osnovo za prehod na premakljiv delovni eas povsod ·tam,
kjer je to smotmo. Za uvedbo
premakljivega delovnega casa
je potrebno zagotoviti registraoijo delovnega casa, za kar si
moramo zagotoviti ustrezno
napravo in urediti pogoje za
ucinkovit nadzor. Ker bomo
uvedbo premakljivega delovnega casa zaenkrat odloZili na
kasnejsi cas pa predlagamo za
Tozd Prodajo in Skupne dejavnosti dve moznosti delovnega
urnika, in sicer od 6. do 14.
ure mod 7. do 15. ure. Delavnik izbere lahko vsak delavec

sam, ~ati pa se ga mora eel
mesec.
Men.imo, da s tako razpore·
ditvijo delovnega easa poslovanje ne bi bilo moteno, pac
pa· bi v sluzbah, kjer imajo
vee stikov s strankami, delo potekalo celo ucinkoviteje.

J. Opeka

POPRAVEK K PRISPEVKU
IZ PREJSNJE STEVILKE
V prejsnji stevilki Brestovega obzornika je priSlo v prispevku »D.opust taka in drugace<< do neljube pomote. Med
anketiranimi delavci je namrec na vprasanje odgovorila
Ivanka Mahne in ne Milena
Strle, kot je bilo zapisano.
Obema se opravicujemo.
UredniStvo
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Zakaj prenizka proizvodn ja?
V leto~njem letu smo se v na~i delovni organizaciji srecevali s ~te
vilnimi gospodarskimi tezavami. Da hi podobo delovne organizacije
razclenili in predstavili slabosti in doseZk:e, smo posamezne temeljne
organizacije zaprosili, naj zap~ejo:
- kako v njihovi temeljni organizaciji dosegajo po nacrtih oprcdeljen obseg proizvodnje?
- kaksni so njihovi predlogi za izboljsanje?
Menimo, da so to r eci, o katerih je potrebno odkrito in kriticno
spregovorlti tudi v nasem glasilu. Vendar pa iz nekaterih temeljnih
organizacij odgovorov nismo dobili. Zato se sestavljanje celote, zal,
ni najbolj posrecilo.

TOZD ZAGALNICA
Ob analiziranju proizvodnje
za obdobje ad januarja do avgusta smo ugotovili, da je temeljna organizacija dosegla
nacrtovano proizvodnjo v fizicnem kazalcu, to je v norma
urah.
Nacrtovani obseg za preteklih osem mesecev je bil v temeljni organizaciji 95.248 norma ur, dosezeni pa 96.864 nor. rna ur ali 101,1 odstotka.
Po posameznih proizvodnih
delovnih enotah - zaga, polfinala in finala - je bilo naj:vec
dosezen1h norma ur v polfinali (l. polletje 64,2 odstotka) in
najmanj v oddelku finale (46
odstotkov).
Povecana proizvodnja polfinalnih izdelkov, oziroma predelave jelovega in smrekovega
lesa je posledka velikega povprasevanja in dolgorocne usmeritve temeljne organizacije
v prehod iz predelave bukovega lesa na predelavo jelovega
lesa.
Pri doseganju celotnega prihodka v prvem polletju smo
po placani realizaciji dejansko
za 4 odstotke pod rezultati, ki
so bili predvideni v sanaoiji.
Vzrokov za to je vee; povecanje
neplacane
realizacije,
zmanjsana prodaja na domacem trgu itd.
Kaj do konca leta 1987?
Poudaril bi tri osnovne naloge:
1. izpolniti fizicni obseg proizvodnje;
2. znizati neplacano r ealizacijo;
3. zniZati vse zaloge.
Posledica vsega pa bi seveda
moralo biti povecanje celotnega prihodka.
A. PiSek

Tipicno za masivo.

mo, da proizvajamo na zastar e1i in skorajda odpisani o;>remi in da s r edstev za vecje
investicije ni. Le dokaj dobremu odnosu delavcev do osnovnih sredstev za proizvodnjo
in rednemu vzdr:levanju strojev gre zahvala, da ni priSlo do
vecjih zastojev zaradi okvar.
Izpad proizvodnje v mesecu
TOZD POHISTVO
februarju 1987 (dosezeno je
V letu 1987 je v Tozdu Pohi- bilo le 24.750 norma ur ali 59,7
s tvo nacrtovan fizicni obseg odstotka nacrtovanih) pomeni,
p r oizvodnje 486.023 norma ur, da bo tezko do konca leta ujevrednostno pa to pomeni ti in nad.omestiti zamujeno.
7.717.006.000.- din, kar je gle- Vzrok izpada je bila nepravode na leta 1986 za 85 odstot- casna dobava okovja iz uvoza.
kov vee ali fizicno 99 odstot- Da bi omilili izpad proizvodnje
kov dosezenega nacrta v nor- v zacetku leta, smo organizirali delo ob prostih sobotah skoma urah za leta 1986.
Podatki o dosezenih rezulta- zi v se leta.
Vredn ostni obseg proizvodtih za obdobje januar-junij
nje
glede na nacrt za leto 1987
1987 kazejo, da je Tozd Poh:istvo dosegel 235.038 norma ur bomo tezko dosegli tudi zaradi
ali 48,3 odstotka letnega nacr- sor.azmerno visokega deleza
ta proizvodnje oziroma vred- proizvodnje za izvoz in zaradi
nostno 2.632.062,000.- din ali cen proizvodov, ki jih dosega34,1 odstotka letnega nacrta . mo v izvozu.
Kaksni so predlogi za izboljob 83,7-odstotnem fuicnem desanje stanja?
lezu proizvodnje za izvoz.
Vztrajati moramo na ciljih
Podatki za obdobje ad januin
nalogah, ki so zastavljene v
arja do vkljucno avgusta 1987
pa kazejo, da je fizicni obseg sanacijskem programu, saj kar
proizvodnje v tern obdobju se tice proizvodnega p r ograznasal 316.065 norma ur ali 65 ma, kadrovske strukture in
odstotkov letnega nacrta, vred- tehnoloske opremljenosti, v
nostno pa je bilo dosezeno taka kratkem obdobju ni mopricakovati bistvenih
4.404.690.000.- din ali 57 od- goce
premikov
na bolje.
stotkov letnega nacrta. UgotavA. Klancar
ljamo, da zaostajamo za nacrtovano dinamiko rasti za 4.183
norma ur, kar pomeni dvo- TOZD TAPETNISTVO
dnevno proizvodnjo. NacrtovaZ uvajanjem trinega gospodarstva v Jugoslavij.i in s padana dinamika proizvodnje do
konca leta ka.ie, da bo nacrt njem kupJ;le moci nasega p rebiva1stva se v cedalje vecji meri
proizvodnje za leta 1987 mo- pojavlja problem prodaje kanegoce pokriti, seveda pod pogo- nih izdelkov. Zacele so se kopijem, da v prihodnje ne bo vec- citi zaloge, na drugi strani pa
je opaziti, da kupci pri nakupu
jih izpadov proizvodnje.
pohistva vse bolj gledajo na kaVelik problem temeljni or- kovost izdelka, ceno in dobavni
ganizaciji predstavlja nenehno rok. Vse to pa so stvari, ki smo
zmanjsevanje stevila zaposle- jih na Brestu nekoliko zanemanih, predvsem strokovnih de- rili in ki jih bomo morali v prispremeniti, ce se bomo
lavcev iz proizvodnje. Z odho- hodnje
hoteli obdrlati na trgu. To pa
dom delavcev v pokoj se po- pomeni, cia bomo morali napraviti korenite spremembe na vseh
slabsuje tudi kadrovska stru
tura zaposlenih, ustreznih za- podrocjih nasega poslovanja.
in s tern povezamenjav kadr a iz s.istemov izo- naProizvodnja
delovna storilnost ni odvisna
brazevanja pa skoraj n i. Ve- samo od tehnoloske opremljeno-

Dokaj polna skladisca.
sti ali organizacije dela, temvec
ta odvisnost nastane ze veliko
prej. Zacne se z obdelavo trga,
nadaljuje z oblikovanjem izdelkov, nacrtovanjem in narocanjem repromateriaJa, nabavo
materialov, skladiscenjem, organiziranjem proizvodnje in izdelavo, skladiscenjem in transportom koncnih izdelkov. Obseg
proizvodnje in s tern izpolnje·
vanje plana ter zadovoljitev zahtev koncnega kupca je odvisen
zlasti od dobrega in pravoeasnega izvrsevanja vseh funkcij
p oslovanja, ki so povezane s proizvodnjo. Od dobrega delovanja
teh je odvisno tudi izvrsevanje
planskih nalog v tovarni.
Pri tern pa ne smemo pozabiti, da so poleg tega se velike rezerve v sami tovarni, saj delovni cas zelo slabo izkor g camo.
Vse prevec je izgub Z:a osebne
potrebe in razne neformalne sestanke.
Posledica vsega tega pa je
nizka delovna storilnost, neizpolnjevanje planskih nalog in
~oncn~ posl~d~ca: preveliki proIzvodm stroski na enoto proizvoda, kar :;e pokaze v slabem
poslovnem rezultatu in v s tagnaciji prodaje.
Za na~o temeljno organizacijo
lahko ugotovimo, da v letu 1987
dosega se dokaj ugodne rezultate:

Zmanjsan izvoz pomeni za vsakega nasega delavca manjsi
osebni dohodek, kljub temu ce
bi izvozno kolicino negor plosc
prodali doma. Menim, da bi se
morala izvozna slu.Zba ucinkoviteje lotiti problema - se posebej ker je prislo v letosnjem
letu do kadrovskih sprememb.
Ze dalj casa je nezasedeno
mesto vodenje izvoza in ocitno
je, da smo vlozili premalo naporov za resitev tega problema.
Nacrt za letos:p.je leta je izracunan na podlagi zmogljivosti
strojev v dveh izmenah, kar pomeni, da obstaja rezerva se v
tretji izmeni. Vecji izkorJstek
oziroma vecjo proizvodnjo belezimo takrat, ko trg potrebuje
vecje kolicine plosc enakih dimenzij.
V prihodnje bi morali intenzivneje delati pri raziskovanju
novih veziv, ki bi pripomogla,
d-a bi se cas stiskanja v procesu
nastajanja plosc skrajsal.
Tako ze dalj casa zelimo zaposliti diplorniranega inzenirja
kemije, ki bi se loti! tega zahtevnega problema, vendar bre.t:
uspeha.
Na nasem trgu se pojavlja
vse vee konkurentov, ki zelijo
kar najhitreje uveljaviti cimvecje kolicine svojih izdelkov. Resnicno uveljavil pa se b0 le tisti,
ki bo· boljsi in cenejsi.
C. Godesa

TOZD JELKA
Proizvodnja zaganega lesa in
tesanih tramov je na letni dinamild nacrta. V prvih dveh mese·
3.816.644.000 1.718.284.000 71,2
cih je bilo doseganje nacrta sla·
bo zaradi zimskih razmer, toda
Vsi ti rezultati bi bili lahko se to smo do polletja nadomestili.
Zaradi dobavljanja nesortirane
boljsi, ce bi delovale vse prej
in kakovostino slabs~
omenjene funkcije tako kat bi neobeljene
hlodovine
smo
morali uvesti domorale, ter z boljsim izkoriscadatno sOTtiranje v popoldann~7m delovnega casa v proizvodskem casu. To je povzrocilo donJI.
stroske, obenem pa omoNa delovno storilnost vpliva datne
~ocilo
normalno obratovanje
zelo negativno tudi nestimula- zage.
tivno nagrajevanje, zaradi kateProizvodnja pohistva v nasi
rega se je zmanjsala tudi detemeljni or.ganizaciji pa je pod
lovna storilnost.
planom predvsem zaradi izpada
Iz tega sledi, da moramo po- narocil nosilnega programa Hevecati delovno storilnost, zmanj- lena. Tudi z uvajanjem novih
sati obratna sredstva in to na programov Julija in Kvadrat je
v~eh podrocjih nasega poslova- . bilo vee teiav - tako z nabavo
nJ a. Le tako homo lahko kos na- materiala kot s proizvodnjo. Dologam, ki se postavljajo pred datne tezave so povzrocale se
vse delavce Bresta.
majhne serije novih programov
J. Gornik za izvoz in opremo objektov.
Nepravoeasna nabava materialov, ·cakanje na zakljucek
TOZD MINERALKA
gradbenih del oziroma izmere
V prvem polletju letosnjega objektov in upostevanje izvoznih
leta je Tozd Mineralka dosegla rokov so povzrocili, da je bilo
64 odstotkov letnega nacrta pro- v proizvodnjo vnesenih tudi po
izvodnje oziroma 14 odstotkov sest nalogov hkrati. Posledica tevee kot je bilo nacrtovano. Pro- ga je bila nekontinuirana p roizvodnj a v nasi temeljni organi- izvodnja, dodatna vmesna sklazaciji temelji na narocilniskem dlsca, veliko transporta in poprincipu, kar pomeni, da proiz- skodb, sprico cesar se je povevajamo samo za dolocenega calo stevilo rezijskih ur.
Delo ob prostih sobotah, nadkupca. V letosnjem letu belezimo zmanjsan izvoz negor plosc, urno delo in delo po pogodbi je
saj smo izvozili le 9,6 odstotka ob tako majhnih in zahtevnih
nacrtovane proizvodnje. V zvezi serijah pr.ineslo premalo. Za
s tern problemom je bilo sklica- taksen nacin dela nam prino ze vee sestankov, tako z naso manjkuje kadrov (predvsem miizvozno sluibo kot tudi s part- ?arjev), saj bi ze s skupino stinerj i, k i delajo pri izvozu Negor rih !judi lahko izdelali zahtevnejse clemente oziroma dodelave
plosc v Slovenijalesu.
Prodaja na domacem trgu je in opravili popravila tako, da
mor ala zaradi teh tezav prevzeti proizvodnja ne bi bila motena.
v. Ilersic
se izvozno kolicino plosc in jo
ponuditi domacemu trgu.
(nadaljevanje na 5. strani)
Letni
nacrt

Izvrseno
(1. 1.-31. 8.)
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TOZD IVERKA

V Tozdu Iverka smo si zaer·
tali, da bomo letos proizvedli
66 000 m3 ivernih plosc, od tega
15 000 m3 oplemenitenih. Fizicno
doseganje plana ob polletju je
bilo v proizvodnji plosc 97-odstotno, pri proizvodnji oplemenitenih plosc pa 78-odstotno. Nacrta proizvodnje, taka pri proizvodnji ivernih plosc kot oplemenitih plosc, nismo dosegli zato, ker je ponovni zagon proizvodnje po vecjih lanskih obnovitvenih delih sovpadal z ze.lo
neugodnimi vremenskimi razmerami v januarju in februarju.
V teh dveh mesecih je bila nam:
rec proizvodnja -prakticno prepolovljena. Tega zmanjsanja proizvodnje pa v naslednjih ·mesecih nismo mogli v celoti nadomestiti, ceprav -proizvodnja tece
nepretrgoma 24 ur dnevno tudi
ob sobotah in nedeljah.
Za boljse delovne rezultate · je
nujno redno obnavljanje in posodabljanje tehnoloske opreme.
S primernim nagrajevanjem bi
morali spodbujati boljse delavce, kakovostnejse delo in inovativnost zaposlenih delavcev.
Ustvariti moramo taksne razmere, da bomo lahko zaposlovali predvsem !judi z ustreznim
strokovnim znanjem in zeljo, da
to znanje z delom tudi potrdijo.
D. Ponikvar
TOZD GABER

Racli se spominjamo casov,
ko so doloceni poh!i.stveni roodeli uspe:vali v velikih kosovnih serijah.
.Ze v zacetku osemdesetih let
pa je postalo pohistveno trlisce zahtevnejse. Teznjo po vecji individualnosti so okrepila
recesijska leta ;in vedno veeji
konkureneni boj, tako da danes lahko govorimo o eksploziji v oblikovni raznovrstnosti.
Proizvodnja velikih serij je
zamrla ill spoznati je bilo treba, da se raznovrstnost programov ne da vee ekonomieno
obdelovati z organ:izacijskimi
in proizvodnimi metodami ter
s tehnienimi napravami sedemdesetih let. Tovarne, ki se niso
ali pa so se premalo prilagodile spremenjenim razmeram,
dmajo zal naslednje probleme:
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visoke sklacliscne zaloge, ki center, t o pa pomeni zmanjsazmanjsujejo ostanek dohod- nje stevrila strojev.
ka;
Predpogoj za uporabo taks- rastoee skladiSene zaloge, nih strojev pa je standardizaki zmanjsujejo lastna sred- . cija raznovrstnih produktov;
stva in s tem zmanjsujejo ta obsega uporabo materialov,
odstotek dohodka in celot- obseg mer, vezne konstrukcije,
enotnost okovja .i n enakost
no rentabilnost;
·
p
roizvodnih postopkov. Taksna
- nizko storilnost in padanje
proizvodnja
pa zahteva drukolicine proizvodnje.
gaeno nacrtovanje in vodenje,
Vecino~a lahko taksne tokot ga poznamo danes. Voclijo
varne zaradi majhnih lastnih in organizirajo jo lahko le za
sredstev stejemo kot kriticne to usposobljena vodstva in
temeljne organizacije z mote- kadri v proizvodnji.
nim poslovanjem.
Na5a temeljna organizacija
se zeli uveljaviti v konkurenci, »Shramba« Je polna.
ki p.ostaja vse moenejsa. DelaKaj napraviti zoper padanje
ti bo treba dobra in kakovostproizvodnje?
se naprej bomo usmerjeni v
no, zato moramo izkoristiti nje je v sestavi izdelkov oziroPotrebna nam je tovarna, ki vsak predlog za racionalizacijo ma v odnosu med izdelk·i, na- selekcijo med izdelki taka za
bo prejsnja enostranska miS- .i n povecanje ucinkovitosti. Vse menjenimi za domaci trg in ti- izvoz kot za domaei trg in bomo resnieno izdelovali le tiste
ljenja o velikih serijah, maksi- vee se bomo moraY obracati na stimi za izvoz.
Taka smo za leto 1897 na- izdelke, ki nam prinasajo vecmiranju pomienih hitrostri. itd., usposobljene organizacije za
j.i iztrZek.
sposobna prilagoditi d.rugaene- tehnicni razvoj in razne d.ruge ertovali:
mu, zahtevnejsemu triiSeu. svetovalne in inienirinske orCas lezanja materiala v skladi- ganizacije.
IZVOZ
175.895 norma ur ali 64 odstotkov
scih je prav taka potrebno
98.000 norma ur ali 36 odstotkov
Proizvodnja se bo morala DOMAci TRG
vkljuciti v kalkulacijo.
prilagajati spremembam na tr- SKUPAJ
273.895 norma ur aU 100 odstotkov
Skladiscni prostori in nase gu. Trine priloznosti pa se mozaloge naj ne zagotavljajo pri- rajo kratkorocno realizirati
V I. polletju pa smo dosegli:
prave za dobavo, temvec naj kljub rastoei.m stroskom reZiIZVOZ
126.083 norma ur ali 85 odstotkov
sluiijo prilagodljivi proizvod- je, mater.iala in energiJe.
DOMAC:I
TRG
21.928 norma ur ali 15 odstotkov
C:e
hocemo
imeti
prilagodljinj,i za znanega kupca. Taksna
ve
proizvodne
naprave,
bomo
SKUPAJ
148.011
norma ur ali 100 odstotkov
proizvodnja neposredno v skladu s potrebami krmili materi- m orali zbrati denar za paso·
dabljanje opreme.
alno gospodarstvo.
Proizvodnja po naroCilu naj
bi se odpirala ozje proM triiKako v prihodnje?
scu. NaroCila moramo izpolnjevati
taka kat se pojavljajo. VePrednost pred vsakimi popusti v ceni za vecje kolicine zava kapitala zarad!i. tekocih
narocil moramo dati kratkim materialov in gotovih izdelkov
pretoenim casom in usklajeni za znanega kupca se mora
zmanjsati, da bomo taka dodobavi.
.Raznovrstnost
produktov segli vecjo rentabilnost.
I. Gornik
nas sill z mehaniz,irane v avtomatizirano pr.oizvodnjo. Elek~
tronika omogoca taksen raz- TOZD MASIVA
voj, saj se b omo tako laie priV nasi temeljni organizaCIJl
lagajali ekonomieni proizvod- vrednostno zaostajamo za dinji raznovrstnih delov v majh- namiko letnega naerta proiznih serijah.
vodnje za pilibliino 20 odstotPr,i investicijah bo potrebno kov, medtem ko izraieno v '
vkljuciti tudi stroske za SOFT- norma urah presegamo naert
WARE pr.ograme. Vedno vee za pribliZno 5 odstotkov. Najdelovnlih operacij se prenasa pomembnejsi vzrok za to, da
na en stroj ali en proizvodni nismo doseg'Li. naerta proizvodSkladisce v Pohistvu.
V drugem polletju poskusamo zniZati delez izvoza, ker je
dohodkovno nezanimiv in povecati delez proizvodnje za . d.omaci trg. Vendar do sedaj pricakovane realizacije prodaje
na domacem trgu nismo dosegli.
Glede na znano dejstvo, da
kupna moe prebivalstva pada,
tudi ne bomo povecevali prodaje doma, temvec se bomo raje usmerili v ustrezne kooperacijske odnose znotraj delovne organizacije.

Kaksni so nasi predlogi za
izboljsanje?

Delovni posnetek iz Pohistva.

V neposredni proizvodnji
poskusamo uvajati terminske
nacrte. Pri tem bo potrebna
vecja organiziranost proizvodnje, kot tudi redna preskrba,
predvsem pa ukrepanje na podlagi zapisanih podatkov.

Od prodajne sluibe pricakujemo, da bo z ustreznimi akcijami pospesila prodajo.
Cene v izvozu se ne spreminjajo veliko, zato iScemo izhode v viSjem cenovnem razredu
(zahtevnejsa obdelava lesa), s
tern pa so seveda cene izdelkov
visje.
Dokoncanje investicije v tovar.ni gre proti koncu in racunamo, da bomo tucli na tem
podrocju dosegli dolocene casovne in kvalitetne prihranke
Zavedamo se, da je veliko
stroskov, na katere neposredno
ne m.oremo vplivati, vendar racunamo v prihodnje na vee
vzpodbud za aktivne izvozni·
ke, taka v okviru driave k01
tucli ozje.
Glede na to, da je skoraj
pred vrati sestava nacrta za leta 1988, moramo vse odlocitve
0 postavkah nacrta temeljito
pretehtati, pri tem pa izhajati
liz nacrta za leta 1987.
M. Kusic
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Iz drugih · lesarskih kolektivov
LESNINA je 14. julija letos
v Somboru odprla novo prodajalno s pohistvom. V tem
kraju in v celotni Vojvodini
je ponudb a izdelkov slovenskih proizvajalcev nasploh zelo skromna. Na 500 kvadratnih
metrov razstavno prodajnega
prostora bo kupcem na voljo
raznovrstno pohistvo z dopolnilnimi programi (p:r~proge,
svetila, bela rt:ehnika).
16. julija pa so odprli tudi
novo trgovino s pohistvom v
Kragujevcu. Prakticno gre za
dva lokala. Manjsi, kjer bodo
prodajali rpohistvo, bela tehniko in nudili konsignacijsko
prodajo in vecji lokal, kjer
bo razstavno-prodajni prostor,
prirocno skladiSee in prodaja
kuhinj.

LESNA Slovenj Gradec - v
skladu z dolgorocnimi usmeritvami so v Tovarni pohistva
Prevalje v prvem polletju letos pre pusrt:ili proizvodnjo masivnih podbojev kooperantom.
V izpraznjenih prostorih so
priceli s proizvodnjo stilnih in
barvnih vratnih kril, kar zahteva vee vlozenega znanja in

dela ter dohodkovno bolj zanimiv a11tikel taka na domacem kat na tujem trgu. Proizvodnjo teh kril so povecali
za 100 odstotkov.
Kooperantski odnos proizvodnje masivnih podbojev ze
teee. Kooperant za nas samo
proizvaja; marketing, nabava,
prodaja in izvoz pa ostajajo v
okviru Lesne. S tern smo nasa
proizvodnjo pocenili in razskili ponudbo nasih izdelkov.
12. avgusta je delovno organizacijo MEBLO obiskala beloruska delegacija, ki so jo sestavljali predstavniki kombinata Bobrujskdr ev in kombinata Gomeljskdrev.

Gostje so si ogledali proizvodnjo pohistva i:n masivnih
elementov v TOZD Pohis·t veni
izdelki, proizvodnjo strojev v
TOZD Strojegradnja in elektronika ter Salon v Novi Gorici.
Najvec zanimanja so pokazali za nakup strojev za obdelavo masivnega lesa, filtrskih
naprav in tehnoloske resitve
od decimiranja lesa •p reko spajanja in oplascanja.

A.s

L
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okrajno glavarstvo.
Zetnl!e{)isni in zgodovinski Of>iS.

U·retlil Vojteh Ribnikar.

V LOGATCU.
lzdalo ~Dru;<tvo ucihlljcv in ilohskilt lJrijateljev okraja Loga8kega".

1889.
godnih
obiskujocih
obiskujocih
BEGUNJE
Od trga Cerknica proti severovzhodu se pride na Menisijo. Cesta pelje ob desnem bregu 'potoka.
Do prve vasi Begunje je dobre pol
ure hoda. Menisija (po ljudskl
s tetvi 1880. 1.) obseza vasi Begunje
(422 prebiv.), Bezovljak (253 preb.),
Dobec (106 preb.), Kozljek (122
preb.), Selscek (133 preb.) in To·
pol (79 preb.). Lastne politicne
obcine te vasi nlmajo, · temuc spadajo pod Cerknisko glavno obcino.
Najvecja vas Begunje ima ekspozituro in dvorazredno solo.
Za vsakdanjo solo bilo je
godnih
deckov leta 1880
leta 1889
godnih
deklic leta 1880
leta 1889
godnih
deckov leta 1880
hita 1889

73,
84,
93,
79,
65,
75,

obiskujocih
obiskujocih

deklic leta 1880
leta 1889
deckov leta 1880
leta 1889
dekllc leta 1880
leta 1889
deckov leta 1880
leta 1889
deklic leta 1880
leta 1889

85,
69;
18,
36,
23,
33,
18,
29,
23,
30.

Nekaj his je pod cerkvijo oh vodi »pri malnih«, kjer tece potok
Cerkniscica, izvirajoc v Sentvldskem hrihovji In · izlivajoc se v
Cerknisko jezero. Na potoku so tri
sosesldne . zaga in trije privatni
mlini z zagami. Vsa okolica se raz·
prostira med grici: Cervivnik, Devci vrh, Stra.Zisce in Slivnica. Zadnji
hrib je 110m visok in nekdaj znan
kot domovje toco-delavnih carovnic.
Ker je svet nekoliko hribovit,
nimajo prehivalci dokaj polja in
njiv, nego se holj pecajo z gozdarijo in lesno trgovlno. Menisevci
rede precej goved, nekaj ovac in
malo konj. Sadjarstvo do sedaj ni
imena vreden.

ske boLnice pa bi jih p otrebovali okoli 200.
V medicini se upor ablj a vrsta pripomockov, ki bi jih bilo
mogoce bolje izdelati iz akrila.
.v Novolesu ze prOUCUJeJO
momosti, da bi nekatere teh
izdelkov razvili in ponudili
trgu.

Sodelovanje z omenjenima
kombinatoma naj bi potekalo
v okviru kooperacijskih odnosov.

V TOZD POLIPLAST pripravljajo
novo
garniture
SKLOP, iki jo odlikujejo modnest barv, enostavnost Iinij,
udobnost , relativna cenenost
in - kat najpomembnejse garniture je mogoce zloziti in
razstaviti, kar v stanovanjski
stiski pomeni veliko prednost.
lzdelana je iz kovinskih cevi
in plocevine in povrsinsko barvana po suhem postopku. V
trgovinah jo homo lahko kupili kaj kmalu.

V LIP BLED so 10. avgusta
zaceli s p ripravljalnimi deli za
gradnjo prodajnega centra ob
Ljubljanski ulici na Bledu.
Objekt naj bi b il predvidoma
dokoncan do maja 1988 leta.
Nova namenska stavba bo

omogocala izvajanje predst
vitve vseh nasih proizvodni
programov na enem mestu te
tehnicno prodajne obdelave z
vse kupce, tudi maloprodajm
Celotno pritlicje in kletn
prostori so namenjeni · male
prodaji. V pritlicju bo prodaj
ni prostor s prodajalci in sv€
tovalci, v kleti p a bo tudi pre
star za prirocno skladisce iz
delkov. V prvem nadstropjt
bo delovala prodajna sluibl
(izvoz, domace tlrziSce, marke
ting), v drugem nadstropju in
zeniringa (opazarstvo, izdelk
Filba) ter razvojni biro.

V razvojnem centru NOVOLESA so letos poleti razvili .•
nov proizvod - opornico za
roko. Izdelana je iz akrilne
plosce, razvili pa so tudi nov
sistem obesanja in nara'V!lavanja. Opornica je nujno potre- '
ben pripomocek pri postoperat ivnem posegu in sluzi za imobilizacijo poskodovane rake v
tisti legi, ki omogoca najhitrejse zdravljenje. Do sedaj so
jih izdelali 10, za vse sloven-

Ekspozitura se je ustanovila I.
1847. Prvi duhovnik je bil lgnacij
Rebol. Vendar stalnega duhovnika
ni. Pred vasjo stoji cerkev sv. Jerneja, katera je hila nekdaj z mocnim tahorjem in s stolpi prot! tur·
skim napadom zavarovana.
·
Zraven cerkve je sola, katera je
hila zidana I. 1859. Dokler se javne
sole nl bilo, poduceval je nek Veber v privatni hlsi ukazeljno mla·
dino. Sola se je jesenl I. 1885 razsirila v dvorazrednico.
Celemu solskemu okraji se pravi Menisija in prehivalcem Menlsevci, ker so hili nekdaj, pred kakiml sto leti, se podlozni menihom
Kartuzijanom, posestnikom Bistre
prl Borovnici in Cerknice, kamor
so morali hoditi na tlako (na Losko pri Cerknici). - Pravijo, da so
se nekdanji naselniki vasi Begunje
umaknili sovra.Zniku in so pribezali
v te kraje, od tod lme vasi, Be·
gunje in prebivalcev, Begunjci.
Na tukajsnji soli so sluzbovali:
Prvl ucitelj Mat. Kukec sluzhoval je od I. 1860-1864, za njim
pa so bill: Ivan Zarnik (1864-1867),
Avgust Praprotnlk (1867- 1869), lv.
Valentin (1869-1871), Leopold Zupin (1871-1872), Karol Bernard
(1872-1877), Janko 2irovnik (1877
do 1880), Franjo Rus od marca do
julija 1880. I. (To je hil tukajsnji
kurat kot pomoinl ucitelj) Jakob
~ehre junija in julija 1884, Josip
~irovnik (1884-1885), Klementina
Kos (1885-1887), Ivan Hromec od
I. 1887.
BLOKE
V tej obcini je samo dvorazredna
sola. Solo obiskujoce mladine v
sol. letu 1888/9 je 112 deckov in
122 dekllc.
Vasi v solski obcinl Je 26. lmena
posameznih vasi, stevllo his in stevilo prebivalcev po ljudskem stetji
1880. 1.: Fara 20 hisnih stevilk,
112 prebivalcev; Nova vas 31 his.
st. 188 preb.; Velika Bloke 50 his.
st. 277 preb.; Ravne 35 his. st. 186
preb.; Hudi vrh, 26 his. st. 143
preb.; Veliki vrh, 26 his. st. 113
preb.; Topol, 26 his. st. 134 preh.;
Studenec, 21 his st. 107 preb.; Metule, 19 his. st. 114 preb.; Ravnik,
23 his. st. 147 preb.; Runarsko,
17 his. st. 91 preb.; Radlek, 15
his. st. 105 preb.; Nemska vas, 11
his. st. 65 preb.; Volcje, 11 his. st.
70 preb.; Studeno, 11 his. st. 46
preb.; Strmica, 7 his. st. 48 preb.;
Kremplje, 7 his. st. 42 preh.; Benate all Bunarska Strmlca, 8 his.
st. 25 preh.; Mramorovo, 5 his. st.

a,~~~~~~dE~~~~~i~r:j~
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33 preh.; Skrahce, 3 his. st. 19
preh.; Skufca, 3 his. st. 21 preh.;
Zakraj, 3 his. st. 23 preb.; Godicevo, 1 his. st. 5 preb.; Lahkovo 1
his. s t. 7 preb.
V zacetku tekocega stoletja se je
mladina poducevala v neld leseni
bajti, taka imenovani >~meznarijiu.
Leta 1828 pa je obcina pod zupanom. Drag. Nosanom sezidala sedanje solske poslopje na svoje stroske na prostoru, kjer je prej nmeznarijaa stala.
V novem solskem poslopju je bil
prvi ucitelj Matevz Zupan, ta kakor
tudi vsi njegovi nasledniki so imeli
v njem stanovanje. Uciteljeval je
tukaj 20 let in je tudi tukaj umrl.
Za njim so hili ucitelji: Fran Raktelj, Jurij Juretic, Janez Borstnik,
Simon Puncuh. Leta 1883 se je solsko poslopje prezidalo. lz uciteljevega stanovanja se je naredila saba za drugi razred in sola razsirila
v dvorazredno.
v zacetl<u solskega leta 1883/4
je bil Ivan Treven naduciteljem
imenovan. Prva uciteljica je bila
gdc. Julija Gula, katera se je pa
konec solskega leta 1886/7 sluzbi
odpovedala in sla v Ljubljanski samostan.
Cerkva v tej solski obcini je de·
set: Farna cerkev sv. Mihaela (pri
Fari); Sv. Nikolaja na Hudem vrhu;
Sv. Volbenka na Volcjem; Sv. Petra
na Studencu; Matere Bozje v Velikih Blokah; Sv: Antona Padovanskega v Metuljah; Matere Bozje na
Runarskem; Sv. Janeza Krstnika na
Studenem; Sv. Filipa in Jakoba v
Ravnah in sv. Roka v Ravniku.
Starost cerkva se ne more dolociti. 2upnikov je bilo tukaj 26.
Prvi bil je Tomaz Speck leta 1413.
Najvisja hriba v tej solski obcinl
sta Bloscek in ~upansek. Ta dva
hriba delata mejo med mestom Lozem, Blokami in Lozldm potokom.
Obdelana zemlja je tukaj se pre cej
rodovitna, dasiravno ta obcina 734
metrov nad morsko gladino lezi.
Neobdelane zemlje je tukaj le malo. Gozdi so skoraj popolnoma posekani, vendar imajo posamezni posestniki se lepe dele mehkega in
trdega lesa.
Stan zivine je ·tukaj skoraj slab,
nekatere vasi imajo majhne in sla·
be pasnike, radi tega je pa tudi
stevilo goveje zivine le majhno.
Kmetje ne pridelujejo tollko, kakor
potrebujejo za svoj vsakdanjl zivez. Prisiljeni s o prepeljevati trame in zaganice iz Kocevja in Loz·
kega Potoka na Rakek.

Zopet drugi preganjajo vole in
krave iz sejma v sejm, posebno pa
v Trst, Sezano in Gorico. Sploh so
Blocani po Kranjskem kot prebrf.
sani volovski in kravji barantaci dobro poznani; vsaj je znana prislovica: uCe Blocana ni, tudi sejma
nil«
Mladi in bolj revni ljudje hodijo
vsako jesen na Hrvasko in Oger·
sko v gozde delat in si na ta na~i~ svoje materijelno stanje zbolj·
SajO.

Brez malo izjeme znajo tukaj
ljudje (posebno mladi) brati in pisati. Do rokodelstva ima tukajsnje
ljudstvo le malo veselja, in se rokodelcev jako pogresa.
Glavni potok v tern solskem oko·
lisu je ,.BJosica«. lzvira pri vasi
Runarsko in tece proti zapadu do
Velikih Blok ter se na ondotnem
polju v pozrehe (brazdna) popolno·
rna izgubi.
Ob casu nallva pa pritece do
vasi Fara in se v glavni pozreh, ka·
teri je poleg vasi, izliva. Nekateri
trdijo, da ta voda v vasi Vrhnika v
Lozkej fari zopet na dan pride. Po
mnenju drugih pa ta voda v vasi
2erovnica v Grahovski obcini iz
votlin pritece. Prav dolociti se pa
vendar ne more. Drugih pozrehov
ali brezdnov, kateri vode sprejemajo, je od 20-30.
Drugi potok, kateri tece poleg
vasi Fare, izvira deloma pod vasjo
Studenec, deloma pod vasjo Veliki
vrh in tudi ponicuje v zgoraj ome·
njenl pozreh.
Vas Metule (Metulum) je priblizno tricetrt ure od solskega po.
slopja oddaljen. Ne dalec od tam
proti zapadu je baie nef<daj stalo
mesto Metulum, katero so Rimci
30 let pred Kristusovim rojstvom
razdejali. To mesto je veljalo Japo·
dom za glavno mesto, kakor ga
grski pisatelj popisuje. Razvaline
tega mesta se· se dandanes po·
znajo. Posebnih spominkov in zna·
menitosti ni v tern solskem okolisu.
Sadjarstvo je tukaj radi neugodne lege na zelo nizki stopnji. sest
do osam mesecev trajajoca zima,
mraz in burza unicujejo sadno
drevje. Ob meji po stranskih va·
seh, kjer je ugodna lega, bi se dalo
sadja1·stvo z velikim trudom neko·
liko zboljsati. Najslabsi lega za
sadjarstvo je okoli vasi Fare in No·
ve vasi, ker po tern polju ima burja (pa tudi jasen mraz) svoj vra·
gov pies.
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Cigavi so objekti
druZbenega standarda?
Gospodarski in druibeni razvoj terjata tudi v nasi obcini
usklajeno rast. Za to so se ze na prvem jesenskem delovnem sestanku predstavniki druibenopoliticnih organizacij, druibenopoliticne skupnosti in vodilni delavci zdruienega dela pri obravnavanju razvoja druibenega standarda dogovorili, da je potrebno
z razlicnimi akcijami razvoj pospeSiti, saj smo v primerjavi z
drugimi obcinami v Sloveniji, pa tudi v primerjavi s pobrateno
obcioo Cabar, mocno zaostali. Sedanji zaostanek in polozaj druibenega staodarda v nasi obcini narekujeta, da se razvoju na tem
podrocju v naprej ne moremo odpovedati. Zato je prav, da pom~emo in temeljito strokovno pripravimo najustreznejse resitve.
Po pripravi vse potrebne dokumentacije pa bi naloge zaceli resevati v etapah skladno z moinostmi.
Izvrsni svet SO Cerkniea je
po pregledu zastavljenih nalog
pripravil osnutek druibenega
dogovora o izgradnji druibenega standarda. Z njim naj bi
se udelezenei dogovorili, da je
najprej potrebno obnoviti obstojece objekte druZbenega
standarda, nato zaceti z izgradnjo ze dogovorjenih in zacetih objektov ter po ures:nicitvi nastetih del priceti Z DOvimi nalogami. Predlagani objekti in naloge so: izgradnja
spominskega parka v Cerknici, obn.ova Muzeja revolucije
v Lozu in Muzeja Flrana Gerbica v Cerknici, sanaeija vlecniee Lisee in izgradnja vlecniee Gradisce na Slivniei in
na Ulaki v Starem trgu ter
izdelava turisticne karte obcine Cerkniea.

druZbenopoliticnih organizacij
in zdruzenega :dela.
V predlaganem druibenem
dogovoru so opredeljene naslednje .naloge:

1. Obnova in dograditev kul-

nice in otroska igrisC::t, ki s:J
bila zaradi gradbenih del opu
scena in zanemarjena.
Ponovni uredi tvi z.ele:1ic sc
je pridruzila ideja o parku v
Cerknici, kasneje pa so v pro·
gramski odbor parka· vkljucili
tudi naloge gradbenega odbora za postavitev spominskega
parka v Cerkinici. Na podlagi
idej Zavoda za urejanje prostora sta oba odbora sprejela
programske osnove spominskega parka v Cerkalici. Poleg
parkovne ureditve prostora je
v njem predvidena tudi lokacija za kipe narodnih herojev iz obcine Cerkpica. V njegovem sklopu je nacrtovana
tudi zunanja ureditev sta.novanjskih blokov na Taboru in
eeste na tern obmocju.

turnega doma v Cerknici
Za izvedbo te naloge sta
Kulturna skupnost in krajevna skupnost Cerknica ze imenovali programski odbor, ki
je izmed petih idejnih nacrtov izbral najprimernejsega.
Odbor se je glede na moznosti opredelil za postopno obnovo doma, pri cemer ze potekajo dogovori o izdelavi projekta za eelotno obnovo in
dozidavo kulturnega doma.
Naloga obsega naslednje faze: pripravo investicije, obnovo strehe in izdelavo betonske
plosce pod njo, dozidavo novega odra na severni strani
sedanjega doma, preureditev
dvorane in ureditev prostorov
galerije (v sedanjem odru dvorane).

V letosnjem letu naj bi
Skupscina obcine Cerknica ze
obravnavala ureditveni nacrt,
po sprejemu pa je potrebna
se tehnicna dokumentacija.
Obe fazi naj bi bili uresniceni
do spomladi 1988, tako da bi
takrat ze lahko priceli s prvimi gradbenimi deli in osnovno
ozelenitvijo spominskega parka.
3. Izgradnja objektov zimske
rekreacije

V uresnicevanju nalog bi sodelovale organizacije zdruienega dela tistega obmocja,
cigar pomen ima akcija oziroma naloga. Za visino obveznosti je predlagan k.riterij
do ene polovice dosezenega
dohod:ka v vsaki temeljni organizaciji in krite.rij do ene
poloviee dosezenega dohodka
na zaposlenega v vsaki temeljni organizaciji. Udelezenci bi
izpolnili svoje obveznosti s
SVOJliDl sredstvi, storitvaml
ali na drug dogovorjen nacin.

2. Spominski park v

Skupne opredelitve za uresnicitev nalog iz tega dogovora
so v dosedanji . razpravi podprli najodgovornejsi delavci
druzbenopoliticne skupnosti,

Z izgradnjo stanovanjskega .
Vse vecji problemi se nam
bloka na Taboru ter baliniSca pojavljajo na podrocju razvoza njim je zazidava tega ob- ja zimskega sporta. sportna
mocja Cerkniee zakljucena. rekreativna dejavnost v zim.Obnoviti pa je potrebno zele- skem casu skorajda odpade,

V drugi fazi bo streho zaradi dotrajanosti potrebno obnoviti, ker se sicer lahko porusi.
C~rknici

... _
Kdaj bo prillel na vrsto kulturni dom?

Razvoj telesne kulture in
sporta v nasi obcini se je razvijal neenakomerno brez vecjih nacrtnih opredelitev. Vsa
prizadevanja so sla po poti
moznos_ti, ne glede na resnicnc
potrebe. razvoja telesne kulture. V razvoju telesne kulture
in sponta smo zaostali dalec
za . vecino slovenskih obcin.
Zapostavljanje problematike
telesne kulture je ustvarilo v
tej dejavnosti velike praznine,
tako glede objektov kot strokovnih kadrov.

...

Knjiinica ima redne obiskovalce.
ker v nasi obcini ni zimskega
sportnega objekta, ki bi ustrezal potrebam obeanov, predvsem solske mladine. Tako
smo na vee sejah sklenili, da
~emo v tern srednjerocnem
programu v razvoj zimsko rekreacijskega sparta. s takimi
izhodisci samo lovimo korak
s tistimi, ki so kljub slabSim
po!§Ojem v preteklem desetletj u gradili smuearsko re~rea
tivne povrsine kot so Ulovka,
Trsce, Loski potok, Travna
gora, Logatee, SviScaki, Kalic.
V obcini Cerknica obratuje le
vlecnica Lisee, ki ne more zadostiti vsem potrebam. Ugodne klimatske razmere in velike travna.te povrsine omogocajo smucanje ze ob slabSih pogojih, z ureditvijo smucisc pa
bi tudi ohranili tradicijo smucanja, ki je bilo od nekdaj sestavni del nasega zivljenja.
Za razvo j programa zimske
rekreacije je torej potrebno
storiti naslednje:
1. Izvesti sanacijski program
vlecnice Lisee, ki je ze pripravljen;
2 . . Nadaljevati z urejanjem
smuciSc in priceti z izgradnjo
vlecnice Gradisce na Slivnici;
3. Priceti z gradnjo vlecnice
na Ulaki.
Glede na gospodarske razmere P'redlagamo faz.no izgradnjo zimske rekreaeije v obcini.
V kasnejsem obdobju pa bi ti
objekti postali tudi sestavni
del infrastrukturne turisticne
ponudbe v obcini Cerknioa.
Za zagotovitev razvoja zimske
rek.reacije predlagamo zdruienje sredstev in kasneje tudi
kadrov za nemoteno funkcioniranje ze obstojecih napr av
in razvo j novih. Zdruieno delo naj bi tako prevze lo skrb
za izgradnjo in normalno delovanje zimske rekreativne ponudbe. Ta namrec ne more
biti stvar posamez.nega smucarskega kluba in tudi ne Sa·
mo ene izmed organizacij
zdruzenega dela.
Pri tern velja opozoriti, da
je poleg sanaeijskega programa vlecnice Lisee za vlecnico
Gradisce ze uresniceno naslednje:
- pridobljena je ponudba na
osnovi idejnega projekta in
soglasje lastnikov (vecina
zemljiSc je druibenih),
- zakljucena je ureditev in
priprava proge,
-

izdelan je vzdolZni profil
trase,

-

p-ridobljene so prve ponudbe za izvedbeni projekt.

Pomembno je omeniti, da je
letosnja akcija mladinske delovne brigade Notranjski odred zakljucila ureditev in pripravo proge, kar daje akciji
dodatn.o druZbeno tezo. Akcijo za sanacijo vlecnice Lisee
vodi TVD Partizan Nova vas
Bloke, za vlecnico Gradisce pa
Smuca:rski klub Cerknica.

4. Obnova Muzeja revolucije v
Lozu in Muzeja Frana Ger. b ica v Cerknici
Na obeh muzejih moramo
opraviti dela, Jd so nujna, da
omogocijo njuno normalno dejavnost.
S stavbo Muzeja revolucije
upravlja Samoupravna stanovanjska skupnost. Za primerno predstavitev kulturne dediscine, ki je na ogled v razstavnih prostorih, pa je nujno
potrebna sanaeija tal, elektricne napeljave, potrebna pa so
tudi druga manjsa vzdriev.a lna dela. Za sanacijo tal je ze
izdelan projekt, medtem ko je
sanaeija elektricne napeljave
zacasno odlozena.
Tudi za ponovno postavi.tev
zbirke Frana Gerbica v ujegovi rojstni hiSi je imenovan
programski odbor, v katerega
je vkljucena tudi Slovenska
akademija znanosti in umetnosti z oddelkom za muzikologijo. Spomniti se je treba
. namrec, da je Jarmila Gerbic,
hcerka Frana Gerbica, poda:rila ocetovo hiSo obcini Cerknica z obvezo, da je v hisi spominska zbirka njenega aceta.
Zbirka Frana Gerbica je bila
postavljena v njegovi hiSi ze
leta 1964, za.radi prostorskih
tezav glasbene sole pa se je
skrcila v enem samem prostoru. s preseli·t vijo glasbene sole
pa so dane vse moznosti za
ponovno postavitev zbirke.
5. lzdelava turisticne karte
obcine Cerknica
Komisija za turizem Izvrsnega sveta SO Cerkniea je v
iska:nju moznosti za vecjo turisticn.o ponudbo preucila tudi idejno zasnovo nove turisticne karte, ki predstavlja
obmocje od Unca do Crikveniee. Tako naj bi v vecji meri
vzpodbujali predvsem tuje tu.riste, ki potujejo v srednjo ali
juino Dalmacijo. V to ponud(nadaljevanje na 8. strani)
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Referendum Je uspel
Delavci vseh .temeljnih organizacij so se na refere:ndumu dne 24. 9. 1987 odlocali o spremembah
in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka. Referendum je v vseh tozdih uspel.
Rezultati:
GLASOVALO
Zap.
. st.

NI
NEVELJAVNO
GLASOVALO

PROT!

ZA

...... <.)

~

0
E-1

1. POHISTVO
2. JELKA
3. TAPETNISTVO
4. IVERKA
5. GABER
6. :ZAGALNICA
7. MASIVA
8. STROJEGRADNJA
9. PRODAJA
10. MINERALKA

§>

....1~

~~

;tl

622
174
131
166
138
212
279
48
245
52

482
156
119
137
126
195
255
44
209

so

..

Q--

><I)

....

~

77,49
89,65
90,9
82,5
91,30
92
91,3
91,7
85,3
96

381
140
91
107
111
170
232
42
186
48

61,25
80,45
69,5
64,4
80,44
80,2
83,1
87,5
75,9
92,16

....

--..

96
16
28
30
14
19
20
2
21
1

15,43
9,19
21,4
18,1
10,15
9,0
7.1
4,2
8,6
1,92

><I)

0

....

><I)

140
18
12
29
12
17
24
4
36
2

..--..
22,51
10,34
9,1

>UI

....

;,-

5

0,80

1
6
3

0,72
2,8
1

2
1

0,8
1,92

0

17,5

8,69
8,0
8,6
8,3
14,7
3,84

Ker je referendum uspel, so dani pogoji, da sprejmemo tudi pravilnik o delitvi sredstev za
osebne dohodke in si tako ustvarimo pogoje za pra'Vi.cnejso delitev osebnih dohodkov.
J. Opeka

vobcine
akcijo »za cisto Slovenijo« so se vkljucill tudi mladi iz
in zbrali na kupe odpadnega materiala.

na~e

...tudi malo kulture
12. septembra, ob dnevu kulture in sporta, je hila v Salonu
pohistva Brest v Cerknici otvoritev razstave dellilrovnih amaterjev, delavcev Sozda Slovenijales. Na otvor-itev so bill povabljeni direktorji clanic Sozda
Slovenijales, predstavniki RepubliSkega sindikata, predstavniki splosnega zdruZenja Les,
clani komisije za kulturo in
avtorji umetniskih del. Vabljeni pa so bill tudi udelezenci
tekmovanja.
Na otvorJ.tvi je zapel moski
pevski zbor Tabor, spregovoril
pa Simon Osredkar, predsednik komisije za kulturo pri
Sozdu Slovenijales. Med drugim je dejal, da je v easih, v
kakrsnili .Zivimo, umetniska dejavnost nasih umetnikov se toliko va.:Znejsa, ker J.zra:Za upanje in notranjo moe cloveka,
ki ni podlegel .kolesom predpisov, dogovorov, ukrepov in
omejitev ter da umetnost ohranja cloveka v cloveku, osvobaja
duha in odganja sivino, ki vse
prepogosto lega v nasa razmisljanja. Ob koncu je izrazil
zeljo, da se na dneh kulture

in sparta umetniki odslej redno sreeujejo m sirijo krog ljubiteljev umetnosti.
Likovna dela za razstavo so
prispevali:
-

Emil Marinsek iz Razvojnega instituta Slovenijales
- Borut Stanic iz Slovenijales
Trgovme
- Olga Piltaver iz Tovarne pohiStva Brezice
- Stane Hocevar iz LIK Kocevje
- Franc Berhtold iz Tovame
meril Slovenj Grac;lec
-Marko Mlakar in Anton
Osredkar-Simon iz Lesne
industrije Spodnja Idrija
- Mileva Lukac iz Lignospera
Bosansk.i. Novi
·- Franc Macek iz Slovenijales
Trgovine
- Slavko MJ.kse iz Brest Cerknica.
Po razstavi so si gostje ogledati grad SneZnik in etnolosko
zbirko o polhanju na Notranjskem.
v. Lavric

)

Gas1.1skI. J. ub11eJ·
11

Na obmocju sedanje obcine Cerknica je bilo leta 1887 ustanovlje;no gasilsko dru~tvo, ki se je tedaj imenovalo Pozarna
bramba. Na ustanovnem zboru je bil za prvega predsednika iz.
voljen Ivan Koree iz Cerknice. Uspe§no jo je vodil vse do leta
1908.
Geslo gasilcev je bilo in
ostalo pomoc socloveku v primeru po.Zara ali ob drugih naravnih nesrecah. Brambovci so
se odzvali vsaikemu klicu na
pomoc in veekrat . uspesno
ukrotili »rdecega petelina«, ceprav z op.remo, ki je danes
primerna le se za muzej.
Po letu 1908 je prevzel v.odst:vo tedanjih brambovcev Matija Obreza starejsi, in ga
uspesno ·v odil vse do prve svetoVine vojne. Med prvo svetovno v.ojno je drustvo .Zivotarilo,
saj je moralo veliko mo.Z in
fantov na fronto. Posledice
vojtD.e so se cutile se nekaj let,
saj je terjala svoj krv.ni davek tudi med brambovci.
·
Leta 1920 so za predsednika izbrali Janeza Otonicarja.
Tedaj se je Po.Zarna bramba
preimenovala v Gasilsko drustvo. ze v pl1Vih letih je drustvo ·doseglo vidne uspehe. Leta
1925 so si pris~beli motorno
brizgalno, ki se danes brezhibno deluje, ceprav seveda ne
ustreza vee danasnjim zahtevam protipozarne varnosti.
Istega leta je hila ustanovljena pri Gasilskem drustvu
sekcija godbe na pihala, ki jo

Jeseni leta 1945 je druStvo
ponovno za.:Zivelo. Pod vodstvom Janeza Otonicarja, ki je
bil eden najzaslu.:Znejsih gasilcev v Sloveniji, so najprej zaceli nabavljati novo orodje.
Leta 1957 je drustvu uspelo
s sir§o pomocjo kupiti gasilski avto. Nekaj let kasneje so
postavili novo orodiSce in garazo poleg gasilskega doma.
Leta 1969 je drustvo prejelo
motomo brizgalno. Cez Sct:iri
leta so odstranili dotrajan ga-

Cigavi so objekti
·
druzbenega standa.r da?
(nadaljevanje s 7. s trani)
bo je vkljucena tudi pobratena obcina Cabar, mesto Reka
in obcina Delnice.

... z otvoritve razstave.

je vodil kapelnik Zuljan. V
tern obdobju, ki je bilo eno
izmed najplodnejsih, se je
drustvo .skupno z godbo preselilo v gasilruu dom v Gerbicevi ulici, kjer deluje se danes.
Med drugo svetovno vojno
je delovanje gasilskega drustva popolnoma zamrlo, saj so
se tudi gasilci vkljucevali v
borbo za osvoboditev domovine. OkUipatorji so med vojno
pozgali veliko gasilskih domov
i.n unicevali orodje. Tako so
si zagotovili la:Zje p.Oi.iganje in
unicevanje domov in ·p remozenja. Gasilci so bill ob taksnem
pocetju s.lroraj brez moci.

Za umetnos t, kulturo in tudi
za dru:Zbeni standard velja, da
.Zivijo tam, kjer jih ljudje cenijo. Tej misli velja dodati
vpliv dru:Zbenega standarda na
oblikovanje m.lade generacije,
njegov vpliv na delo nosilcev

razvoja 21. stoletja, t orej na
znanje in inovatiw10st, ki se
lahko razvijata samo v kulturnem oloolju v najsirsem pomenu besede. Ce dodamo, da samoupra.vljanje in sporazumevanje zahtevata ·k ulturni dialog, potem je pomen druzbenega standar.da se toliko bolj
odlocujoc za · razvoj obcine
Cerk.nica.
T. Urbas

silski stolp in zgradili novega.
S prostovoljnimi prispevki
Cerknicanov so v letu 1977 ku·
pili orodni avto. V letu 1981
so dobili novo avtocisterno.
Lani so dokoneno uredili ga·
sils.ki dom.
V stoletnem razvoju belezijo
vidne us·p ehe tudi na podrocju
preventive, izobra:Zevanja, usposabljanja in udelezbe na
tekmovanjih.
Danes steje dru5tvo 110 ak·
tivnih clanov. Pridobivanje
m.ladih clanov in njihovo sprot·
no uspos~bljanje je hila in je
se .vedno ena bistvenih nalog
drustva. V njern. deluje dovolj
USipOSobljenih !judi, ki svoje
znanje lahko in morajo prena5ati na m.lajsi .rod.
Gasilci so ponosni na .delo
predhodnikov, saj so tudi v
najte.Zjih casih ohranili eno
najhumanejsih organizacij in
vseskozi prizadevno delovali,
ceprav veckrat v skoraj nemogocih razmerah.
D. Jakopin

LOKOSTRELSKI TECAJ IN
OBCINSKO LOKOSTRELSKO
TEKMOVANJE

Taborniski odred Jezerska
scuka bo 23., 24. in 25. oktobra
organiziral zacetni tecaj lokostrelstva, kjer si bodo tecajnikli pridobili teoreticno dn praktieno znanje. Zbor teeajnikov
s potrebno lokostrelsko
opremo - bC? 23. oktobra ob
17. uri. Kraj urjenja se ni znan
in ga homo sporocili kasneje.
Po zakljucku · tecaja homo
25. oktobra ob 10. ui1i priredili
lokostrelsko tekmovanje v pocastitev obOinskega praznika.
Udelezijo se ga lahko vsi lokostrelci d.z nase obcine, prijavjjo
pa naj se do 16. oktobra pri
UNIS TURISTU v Cerknici.
OJS Cerknica
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NOVA SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST
Koordinacijska komisija za uresnicevanje zakona o zdruzenem delu se
je v septembru dvakrat sestala. Med drugim so clani ugotovili, da bo
TOZD Tovarna pohistva Martinjak v nekaj mesecih dosegla pogoje za
organiziranje nove temeljne organizacije, katere glavna dejavnost bo pro·
izvodnja oblazinjenega pohistva. Sklenili so tudi, da se celotna prodaja
na domacem trgu organizira kot temeljna organizacija.
PRODAJA POHISTVA
Prodaja Brestovega pohistva se je leta 1976 v primeri z Jetom 1975
poveeala za 14 odstotkov. Struktura prodaje po republikah kaze, da je
polovica vse nase prodaje uresnicene v Sloveniji. V 14 od priblizno 600
prodajaln po Jugoslaviji prodamo vee kot polovico obsega nase prodaje
na domacem trgu. V prodaji pohistva izstopajo predvsem vecja mestna
naselja, saj je stanovanjska izgradnja v mestih neprimerno vecja kot na
podezelju.
IZ TOVARNE LESNJH IZDELKOV STAAl TAG: Stol 530
Julija je stekla proizvodnja stolov 530, ki so namenjeni predvsem ame·
riskemu trziscu. Pri proizvodnji sodelujeta tovarna pohistva Martinjak in
LIKO Vrhnika. Prve kolicine stolov so ze odpremljene v Ameriko. Stol 530
bo po predvidevanjih v Jetu 1978 zavzel 70 do. 80 odstotkov kapacitet
stolarne.
OBISK AMERISKIH KUPCEV
Obisk predstavnikov ameriske firme USFI na Brestu sodi v okvir
obicajnih rednih poslovnih stikov, ki jih imata ti dve podjetji ze vrsto
let. V Jetu 1970 smo jim zaceli dobavljati mizna podnozja iz Tovarne
pohistva Martinjak, z vkljucitvijo sobnih kolonialnih kredenc iz Tovarne
pohistva Cerknica pa se je obseg poslov v letu 1975 znatno raz5iril; se
bolj pa je fizicni in vrednostni obseg izvoza porasel Jetos, ko se je
s svojim izvoznim programom pridruzila tudi Tovarna lesnih izdelkov
Stari trg. Gostje so si ogledali tovarno pohistva Cerknica, kjer so - po
njihovih besedah - dobili najboljse vtise.
SRECANJE BRESTOVJH DELAVCEV OB 30-LETNICI DELOVNE
ORGANIZACIJE
Na srecanju je bilo prisotnih nad 3000 Brestovih delavcev. Za oskrbo
- jedaco in pijaco - je poskrbela delavska restavracija. Lepo je bilo
poskrbljeno tudi za zabavne in sportne igre in seveda za pies - zavrteli
so se stari in mladi, a vsi od srca Brestovci.
SEKRETARIAT ZVEZE KOMUNISTOV SOZD SLOVENIJALES
JE RAZPRAVLJAL
Sekretariat Zveze komunistov SOZD Slovenijales - proizvodja in trgo·
vina je 19. septembra razpravljal o uresnicevanju akcijskega programa
ob zakonu o zdruzenem delu v zvezi z organiziranj em trgovine. Lociti
je treba veleprodajo in maloprodajo, za to pa so velika skladisca po
vseh trgovskih srediscih v drzavi. Blago mora trgovina cimprej priblizati
kupcu.
NA ROB PRAZNOVANJU PETSTOLETNICE L02A
Osrednje in zakljucne prireditve 18. septembra se je kljub izredno slabemu vremenu udelezilo nad 350 ljudi. Med gosti so hili tudi clanica
predsedstva SR Slovenije Anica Kuhar, clan CK ZKS Tone Krasevec,
predvojni in medvojni revolucionarji, nosilci spomenice 1941, predstavniki
obcinske skupscine in druzbeno politicnih organizacij. V imenu pokrovi·
telja je imel slavnostni govor predsednik skupscine obcine Cerknica tov.
Joze Hren.
DESET LET STRELSKE DRU21NE BREST
Na ustanovnem obcnem zboru 22. septembra 1967 je bil za prvega
predsednika izvoljen Janez Kovacic. V letih 1967- 1969 so se strelci
vkljucevali v tradicionalna tekmovanja za pocastitev nasih praznikov.
Bolj razgibano delo pa se je pricelo od leta 1970 dalje.

Delili smo milijone
Vsak delavec Bresta je ob
40. obletnici delovne organiza·
cije prejel v prvi polo.v ici sep·
tembra eesti<tko in skupa j z
njo stari milijion. Brestovi
upokojenci pa so prejeli ob
cestitki pol starega milijona
in spominsko znacko. Znacko
bodo vsi zaposleni prejeli ob
izplacilu osebnih dohodkov za
mesec september (v oktobru).
Precej je ze bilo izreee:nih be·
sed o praznovanju Brestovega
jubileja, vendar so bile vse
v znamenju tezkega gospodarskega trenutka. Med drugim
je bilo sklenjeno, da jubilejnega sreeanja Brestovih delavcev in upokojencev ne bo.
Dejstvo, da se morarno obnasati racionalno tudi ob jubi·
leju in relja, da bi jubilej bil
praznik vseh delavcev in upo·

kojencev pa sta botrovala priloznostni cestitki, denarju in
znacki. Za vse, ki so si zeleli
sreeanja z nekdanjirni oziro·
rna sedanjimi sodelavci
Brestovd, pa je bila zagotovo
dovolj vabljiva ·p riloznostt dan
kulture in sporta v okviru
Sozda Slovenij,ales, katerega
o.rganizator je bil to p.ot Brest.
fuiloznostne eestitke in sta·
rega milijona je bil brZkone
vesel vsak delavec Bresta, posebno pa tisti, ki se niso imeli namena ude leZiti p redviden ega (neuresnicenega) srecanja
ob jubileju .
Glede na odziv in izrazeno
zadovoljstvo smo tokrat sto·
rili pravilno - vsaj delavski
svet delovne organizacij e, ki
je taka odloeil, si je tega zelel.
V. Lavric

Kljub megli zelo sveeano.

·Brest ponovno zmagovalec
V soboto, 12. septembra, sta bila Brest in Cerknica gostitelja
velike sportne, kultume in zabavne prireditve - sestih letnih
iger delavcev Sozda Slovenijales. To je bila po petnajstih letih,
ko je hila v Cerknici 3. lesariada, ena najvecjih prireditev v
kraju na sploh. Tako prva kot slednja sta bili seveda organizi.
rani v pocastitev Brestovih jubilejev. Tokrat 40-letnice Bresta!
Vzdusje je hila na moe po·
dobno. tistemu pred petnajstimi leti. Ob osrnih zjutraj je
bilo pred Brestom ze mravlji·
see. Zastavonose, godba na pi·
hala, organizatorji, gostje in
vee kot 600 sportnikov, ki so
prgli iz 19 delovnih organiza·
cij elanic Sozda Slovenijales,
se je zlilo v povorko, ki se je
odpravila na otvor.itveni pro·
star pred osnovno solo v Cerk·
nioi. Navzoee je v otvoritve·
nem nagovoru· pozdravil v. d.
direktorja DO Brest Zdravko
Zabukovec. Do tedaj rnegleno
jutro je razvedril s sporoeilom,
da coprnice s Slivnice zago·
t avljajo lep soncen dan. Igre
je odprl namestnik predsednika poslovodnega odbora sozda
Ivan Petaver.
Potem je dogajanje steklo
taka, kot so sportniki na taka
velikih tekmovap.jih ze vajeni:
$ e zadnja natanena navodila in
sportniki so se z vodji posameznih tekmovanj lotili svoje·
ga dela, nekatere sportnike pa
so na oddaljenejsa tekmovalisca prepeljali z avtobusi.
Posamezne tekrnovalne discipline so potekale na razlielienih tekmovaliSoih, tudi iz·
ven obeine:
- kosarka (moski) na asfaltnih igriSeih 0$ Cerlmica,
- mali nogomet (rnoski) skupina A v Cerknioi, B in C
pa na Rakeku,
- odbojka (moski) v sportni
dvoraru v Cerknici,
- odbojka (zenske) v telovad·
nici 0$ Stari trg,
- kegljanje (moski) na kegljiseu Bresta,
- kegljanje (zenske) na keglji·
seu hotela Sport v Postojni,
- namiz:p.i tenis (moslci, zenske) v telovadnici 0$ Rakek,

-

streljanje (mosk.i, zenske) v
osnovni soli v Cerknioi,
balinanje (moski) na baliniseih v Cerknici,
sah (mosJc.i, zenske) v jedilnici 0$ v Cerknici.

Na vseh tekmova1isoih so se
sportniki bojevali za kar najboljse rezultate. Opoldne so
delavke druibene prehrane postregle nastopajoeim s posteno
malico kar v neposredni blizini tekmovaliSc. Popoldanski
fiinalni boji so bili za stev.Une
gledalce p ravl S.portni uiitek.
S posameznih tekmovaliSe
so prJhajali koneni rezultati in
v zgradbi AOP so s posebno
delovno vnemo zbirali poroeila
s tekmovaliSc, da so lahko
vsern, ki so ze povecerjali, po·
stregli se z najvaznejsim - z
rezultati. Zak.ljucn~ del prireditve je bil na istem prostoru
kot j utranja otvoritev. Ciani
organizacijskega odbora ter
predstavnik sozda so podelili
zasluzena priznanja. Stereotip·
ne ploeevinaste pokale so za-

E.rcstovi kosarkarji so slavili.

menjali Brestov.i listi ter hudiei in coprnice.
Obeutki celodnevnih naporov, uspehov in neuspehov po·
sameznikov in ekip so se na
asfaltnem plesiSeu zlili se tja
v dolgo nedeljs.ko jutro.
Rezultati tekmovanj po posameznih discipLinah:
Brestovi sportniki so nas pO·
novno, kot ze tolikokrat doslej,
presenetili z dobrimi rezultati.
V skupni uvrstitvi je ekipa
Bresta dosegla rekordnih 445
toek - kar 55 vee od drugouvrseene ekipe KLI dz Logatca.
Nase ekipe so v 13 tekmovalnih panogah kar desetkrat
stale n a stopniekah za zmagovalce. Dosegli smo p et prvih
mest, dve drugi, tri tretja, dve
eetrti in eno peto mesto.
1. KOSARKA -

moski. Nasto·

pilo je 9 ekip.
1. mesto:
2. mesto:
3. mesto:

BREST
KJLI Logatec
LESONIT

2. MALI NOGOMET - moski.
Nastopilo je 11 ekip.
1. mesto:
TRGOVINA
2. mesto:
TOVARNA MERIL
3. mesto BREST
(nadaljevanje OJ.a 10. strani)
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BRESTOV OBZORNI

Nasi
upokojenci

Brest ponovno zmagovalec
(nadaljevanje z 9. strani)
3. ODBOJKA - moski. Nastopilo je 7 ekip.

4. ODBOJKA zenske. Na·
stopilo je 6 ekip.

1. mesto:
2. mesto:
3. mesto:
4. mesto:

1.
2.
3.
5.

LIK KOCEVJE
TOVARNA MERIL
TRGOVINA
BREST

5. KEGLJANJE -

1. mesto:
2. mesto:
3. mesto:

mesto:
mesto:
mesto:
mesto:
mesto:
mesto:
mesto:

TOVARNA MERIL
TRGOVINA
LIK KOCEVJE ·
BREST

BREST
LIK KOCEVJE
KLI LOGATEC

Brestovi ballnarji -

moski posamemo (80 tekmovalcev).

Ivan NOVAK (LIK Kocevje)
Marjan PREMROV (BREST)
Franc VBLISCEK (BREST)
Roman PILETIC (BREST)
Franc GORNIK (BREST)
Vinko PREMROV (BREST)
Franc SVIGELJ (BREST)

446
437
436
435
427
412
361

BREST
TRGOVINA
~LI Logatec

8. KEGLJANJE 1.
2.
3.
8.
15.
16.

mesto:
mesto:
mesto:
mesto:
mesto:
mesto:

kegljev
kegljev
kegljev
kegljev
kegljev
kegljev
kegljev

1. mesto:
2. mesto:
3. mesto:

KLI Logatec
TRGOVINA
BREST
zenske. Nastopili sta 2 ekipi.

mesto:
mesto:
mesto:
mesto:
mesto:
mesto:
mesto:

moski. Nastopilo je 12 ekip.

TP BREZICE
TOVARNA MERIL
BREST

656 krogov
653 krogov
651 krogov

Joze KRAVH (TOVARNA MERIL)
Vlado SABADO$ (TP Brezice)
Darko $AJHER (TOVARNA MERIL)
Franc MAHNE (BREST)
Ivan OBREZA (BREST)
Milan ZALAR (BREST)
Stane KRASEVEC (BREST)

179
179
176
166
165
163
157

krogov
krogov
krogov
krogov
krogov
krogov
krogov

1.
2.
3.
10.

mesto:
mesto:
mesto:
mesto:

454 krogov

BREST
OPREMA Izola
LIK Kocevje

14. STRELJANJE -

3. X. ob 19.30 SRCA.

8. X. ob 17. in 19.30 uri- japonski fantasticni film VRNITEV
GODZILE.
9. X. ob 18. uri in 11. X. ob 19.30 - ameriski pustolovski film
OCTOPUSSY (James Bond).
10. X. ob 19.30 in 11. X. ob 16. uri - ameriski pustolovski
film MOST, KI NE PELJE NIKAMOR.

Dnevi domacega filma od 12. - 16. X.
12. X. ob 19.30 -

k.omedija MOJSTRI IN SAMPITA.

13. X. ob 19.30 -

vojni film GLASBA NEKE MLADOSTI.

14. X. ob 19.30 -

komedija SEKULA IN NJEGOVE zENSKE.

15. X. ob 19.30 -

mladinski film VOJAKI.

16. X. ob 19.30 -

komedija INDIJSKO OGLEDALO.

19. X. ob 19.30 -

ameriska drama MODEL.

22. X. ob 19.30 -

ameriSki glasbeni film SLADKE SANJE.

24. X. ob 19.30 in 25. X. ob 16. uri PRI PRASICKU, II. del.

3. mesto:
4. mesto:

16. SAH - moski. Nastopilo je
8 ekip.
1. mesto: TOVARNAMERIL
2. mesto: TRGOVINA

1. mesto:
2. mesto:
3. mesto:

183
159
155
140

francoska satira VECERNA OBLEKA.

26. X. ob 19.30 -

italijanski eroticni film LETECI SEKS.

29. X. ob 19.30 ABAHA.

ameriSki pustolovski film PEKEL RIO

30. X. ob 18. uri -

avstralski akcijski film AVTOSTOPAR.

31. X. ob 19.30 - hongkonski karate film KO UDARI
TEKWODA.

Vse obiskovalce opozarjamo, da se s 1tem mesecem pred·
·stave pricnejo ob 19.30.

BRESTOV OBZORNIK - glasilo d1
lovne organlzacije BREST Cerknic;
n.sol.o
Ureja- uredniskl odbor: Sreco DROBNII
Viii FRIM, Franc GORNIK, Viktor JERI(
Karmen KANDARE, Peter KOV~CA, Danil
MLINAR, ~tafka MIK~E·!IEBALJ , Anton 01
REZA, Janel OPEKA, Mlran PETAN, Zdravtl
ZABUKOVEC.
Foto: Joze !IKRLJ.
Odbor za obvaieanja Ja
upravljanja.
Predsadnlk
MLAKAR.

druibenl orga
odbora:
filii

Glasllo sodl med proizvoda lz 7. toCJc
prvega odstavka 36. elena zakona 0 ol
davcenju proizvodov In storltav od pre
meta proizvodov (mnenja sekretariata r
lnformlranje lzvrsnaga sveta SR Slovenll
st. 421·1/ 72 z dna 24. oktobra 1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska :2:e lezniska tiskarna v Lju
ljanl.

v

•
spom1n

Delovni kolektiv Tozd Ml
siva Tovama pohistva Mart
njak· sporoca Zalostno vest, d
je umrla nasa upokojenk
Rozka Sivec, rojena 11. 3. 192
iz Grahovega 5.
V tovarni pohistva Masiv
je bila zaposlena od 6. 11
1958. Delala je na raznih dt
lih oziroma nalogah v tovam
V zasluieni pokoj pa je od§l
leta 1980.

Ohranili jo bomo v leper
spominu, kot mirno in marlj
vo delavko in delovno tov;
rislco.
Delovni kolektiv Tozd Ml
siva Tovarna pohiStva Mart
njak sporoea zalostno vest, d
je umrl nas upokojenec Fran
Znidarsic, rojen 23 . . 1. 1917, i
Blocic 15.

krogov
krogov
krogov
krogov

V tovarni pohistva Masiv
je bil zaposlen od 7. 12. 195~
Opravljal je dela in naloge v~
rovanje premozenja, leta 196
pa je odsel v zasluieni poko:

KLI Logatec
BREST

17. SAH .....:.. zenske. Nastopilo
je 5 ekip.

Ohranili ga bomo v lt:pex
spominu kot vestnega delavc
in dobrega delovnega tovaris~

KLI Logatec
BREST
LIK Kocevje

I. Stefan

ameriSki mladinski film

25. X. ob 19.30 -

zenske posamemo (21 tekmovalk).

15. BALINANJE - moski. Na·
stopilo je 8 ekip.
1. mesto:
BREST
2. mesto LIK Kocevje
3. mesto
OPREMA IZOLA

Delovni kolekti
BRES'F TOZD MASIV

francoska komedija

ameriSki akcijski film ZAKON PEST!.

442 krogov
406 krogov

Danijela BUDIN (OPREMA)
Bernarda VRENKO (BREST)
Marija SVET (BREST)
Iva KRA$EVEC (BREST)

Za njuno dolgoletno uci.nkl
vito delo in prispevek k n:
predku tovarne ter boljsih dJ
lovnih pogojev se jima iskren
zahvaljujemo in jima zeliml
da bi v sreci in zadovoljstv
uiivala zasluieni pokoj se V.
sto zdravih let.

ameriski akcijski film $AMPION NEZNEGA

5. X. ob 19.30 - slovenski mladinski film CAS BREZ
PRAVLJIC.

18. X. ob 19.30 -

13. STRELJANJE - zenske. Nastopilo je 7 ekip.

1. mesto:
2. mesto:
3. mesto:

1. X. ob 19.30- zahodnonemski eroticni film LJUBEZEN IN
HREPENENJE.

17. X. ob 19.30 in 18. X. ob 16. uri TRUE MOSKI IN ZIBELKA.

12. STRELJANJE- moski posamemo (48 tekmovalcev).
1.
2.
3.
9.
10.
11.
16.

v oktobru

15. X. ob 17. uri - francoski pustolovski film MASCEVANJE
KRILATE KACE.

KLI LOGATEC
BREST

11. STRELJANJE -

1. mesto:
2. mesto:
3. mesto:

414 kegljev
402 keglja
390 kegljev
378 kegljev
327· kegljev
324 kegljev

moski. Nastopilo je 8 ekip.

10. NAMIZNI TENIS -

1. mesto:
2. mesto:

1415 kegljev
1383 kegljev
1369 kegljev

Iva MAGLICA (KLI Logatec)
Marjeta SMODIS (TRGOVINA)
Dra/¥ca POKLEKA (BREST)
Ana URBAS (BREST)
Nada ZALOZNIK (BREST)
Marta FRIM (BREST)

Filtni

prvi.

4. X. ob 16. in 19.30 uri - ameriSki akcijski film TEMNE
SENCE NAD KANJONOM.

zenske posamemo (25 tekmovalk).

9. NAMIZNI TENIS -

Ludvik Martincic iz Radljl
ka 3, odsel v ·p okoj 13. 7. 198
z del in nalog skladiscenje zl
ganega lesa.

2508 kegljev
2408 keglj ev
2388 kegljev

7. KEGLJANJE- zenske. Nastopilo je 7 ekip.
1. mesto:
2. mesto:
3. mesto:

Ivanka Resinovic iz Graht
vega 39, odsla v pokoj 31. '
1987 z del in nalog pomoe p1
veclistni krozni zagi.

moski. Nastopilo je 13 ekip.

6. KEGLJANJE 1.
2.
3.
4.
6.
14.
54.

mesto:
mesto:
mesto:
mesto:

Iz -temeljne organizacije M1
siva sta odsla v mesecu julij
v pokoj n.aSa delavca:

Kljub megli svecana parada.

Delovni kolektiv BRES'
TOZD Masiva Martinja

