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Neugodna gospodarska gibanja ki so spremljala jugoslovan- nizacija Mineralka, ki je za
sko gospodarstvo v lanskoletnem obdobju, so negativno vpH- 21,8 ods,totka presegla nacrtovala tudi na poslovanje nase delovne organizacije. Lahko reU- vano wednost praizvodnje, slemo, da je nasa delovna organizacija v poslovnem pogledu . dijo pa ji Gaber, Strojegradnja
Jugoslavija v malem, saj jo ravno tako tarejo nelikvidnost, in Tapetnistvo. Pod planom pa
tehnoloska zastarelost opreme, pomanjkanje strokovnih kadrov so temeldne organizacije Pohistvo, Masiva, 2:aga1nica, Iverin pomanjkanje dohodkovnih programov.
ka in Jelka.
Vsi ti problemi se ·med seboj prepletajo in so posledica bolj
V negativnem smisa.u D.aljbolj
ali manj uspesnih poslovnih odlocitev preteklih let.
Najvecji problem v preteklem letu pa je bila likvidnost ozi- izstopa temel.!jna organizadja
Masiva, kii. je dose~a samo 76
roma placilna sposobnost delovne organfzacije.
odstotkov vrednosrtnega obseZaradi pomanj.kanja lastnih
Ker .p a za izgubo ne moremo ga proizvodnje.
Med bistvene vzrok.e, !ill so
trajnih virov obratnih sred- kriviti samo drfavnih predpivplivali
na izpad vrednos.tnega
.stev, kar je posledlica prema>jh- sov in gospodaMk:e politike,
obsega
proizvodnje
lahloo stee dohodkovnosti v preteklih •t emvec tudi lastne pomanj.lcljiletih, smo mora>1i proizvodru vosti in napaike, ki so bile pri- jemo:
proces financirati z dragimi sotne med celot:nim poslovnim - spr.emenjeno strukturo protujimi viri, predvsem kratko- procesom, si oglejmo ves poizvodnje v korist povecane
roenimi kredi.ti.
slovni proces po njegovih faproizvodnje za izvoz in
- Obrestne mere za take koredi- zah.
zmarrjsane proizvodn!je za
·""e, 1ci se priblifujejo ze .tako
domace trZisce, ki je posledica manj sega povprasevaimenovandm oderuskim obrestim, teZko prenesejo ccl.o zelo PROIZVODNJA
nja na domacem trgu;
akumulativne proizvodnje, ne
Osnovni pogoj za doseganje - elronomska ZaJStarelost lin fipa les.na industrijja, ki je po ugodnih poslovnih rezultatov
zicna iztrosenost strojne
stopnji akumtrl.ativnostd vedno je doseganje nacrtovanega obopreme, ki nam one.mogoea
capljala za drugimi vejami go- sega proizvodnje. Ob tern pa
proizvodnjo
zahtevnejsih
~bogatej§ih)
proizvodnih
spodars<tva.
veJ:ja pripomniti, da mora proprogramov in s tern dosegaKljub sta.ID.im obljubam o izvodni program obsegati izdelnje visje cene;
vodenju stimmativne izvozno ke, kti so trlmo zanimivli, kar
naravnane gospodarske politi- pomeni, da je osn<YVII.la naJ.oga - ~manjsana dobava kakovostne hlodovine, ki je vzrok
ke se poloza.j aktivnih izvozni- .p roizvodnje, da se v najveoji
kov v pretek?lem letu ni nic iz- moZni meri prilagodi zahtevam
za manjso proizvodnjo zaganega lesa; ·
boljSal.
trlisca oziroma potrosnika tapomanjkanje
strok.ovnih
Po sprejemu zadnjih stabili- ko glede funkciona!lnosti in dekadrov v neposredni proizzacijskih ukrepov se je se po- signa kot tudi kakovosti.
vodnji, kii. bi bill sposobni
slabsal, saj je devalvacijo diDelovna organizacija je v
uprav1jati s sodob.no proiznarja spremljalo istocasno pretelcl.em letu dosegla vredvodno opremo in ki bi bill
zmanjsevanje izvoznih stimu- nost proizvodnje v vHHni
sposobni hitreje Teagirati na
lacij. Lahko celo recemo, da 39.361.975.000 din, kar zn.aSa
zahteve trZisca, predvsem
je nasa ~spodarska politika 95,5 odstotka Jetnega nacrta in
da bi bile seni~e maa:Djse,
v preteklem letu bolj pospe- 105 odst01Jkuv vee .k ot 'V letu
da bi dopolnili ze obstojece
sevala uvoz kot izvoz.
1986.
zaloge itd.;
Razen izvoznih stimubcij so
Poleg vrednostnega porasta,
nam zadnji stabilizacijski ukre- ki je predvsem oc:lxaz viSjih - ve.like izgurbe delovnega easa zaradi strojelomov predpi prinesli tudi zamrznitve cen cen, beleZimo tudi fizicni povsem v Tozdu lverka in ve·na5ih proizvodov, ob istocas- rast praizvodnje merjen v norHk odstotek izdelkov slabSe
nem obcutnem poveeanju cen ma urah in Slicer za 3 ods·totke.
kallcovosti, lci imajo niZjo
surovin in repromaterialov,
Ob analizi vrednostuega obceno;
energije -ter stmdtev, ki so bile sega proizvodnje mc.ramo pridosezene na osnovi odloka pomniti, d.a vrednostni nacrt - veliiike izgube delovnega easa zaradi zastojev, popravil
Zvemega izvrsnega sveta, ali proizvodnje pri nekaterih teizdel.!kov, bolnisike in drugih
pa skozi razne obldke izsiljeva- meljnih organizacijah ni zadoneplaniraarih
izostankov.
nja.
scal za pokri:tje vseh stroSkov
<in
je
birl
ze
v
.na6rtu
i1Jkazan
neV
struk:turi
fizienega
obsega
Rezultat vseh teh i.n se druproizvodnje je delez proizvodgih okoliscin je negativen po- gativen poslovni rezultat.
slov.ni rezu1tat delovne organiS icer pa lahko reeemo, da so nje za dzvoz 48-odstoten, za dozacije. Izguba :na ravni delovne posamezne temeljne organiza- maOi t:rg pa 52-odstoten.
Po strukturi izdelkov predorganizacije ozilroma negativni . cije dosegle zelo r~licne reostanek Cistega dohodka :z:nasa zultate. V pozitivneu:n smislu sta'V'ljja naj:veeji deleZ ploskovnajbo~j izstopa temeljna organo pohistvo (37 odst.) sledijo
189.075.000 din.

iverne plosce (21 odst.), masivno pohiStvo (12 odst.), mineralne plosce (10,6 odst.), zagan les
in tesani trami (9 odst.) in oblaziDJjellD pohis·t vo (8,4 odst.).
NABAVA
Doma~i trg

Oskrba z repromateriali z
domacega trga je bila odvisna

predvsem od sploline trine situacije in placilne sposobnosti
delovne organizacije. Kljub izred.no teZavni likvidnostni situacijli liD. proble.mom, ki so viadali na na5em trmscu v preteklem letu zaradi pomanjkanja
materiala, ni bilo vecjih zastojev v proizvodnji.
(nadaljevanje na 2. strani)

(!}h. Cj) nei!).U zena

i6kt::en6 ce6titam6
CJ3t:efJ.l66-kam in
o.6talim ienam
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Izteklo se je Ieto 1987
(nadaljevanje s 1. strani)
Primerjave z nekaterimi sorodnimi o.rganizaoijami so celo
pakazale, da so za[oge surovin
in repromateriaJl.ov v nasih teme1jnih organizacijah v povpreOju preceJ viSje, kot pa v
organizacijah, ki .dosegajo boljse financne rezultate.
V s:kladu s temi ugotoWtvami in zeljo po optimainih zalogah surovin in repromaterialov so bile v zadn~em cetrtletju izvedene nasledlll:je akcije:
- dolocitev mal<Jsimrunih zalog za vecino materialov A
grope t~r teloooo kontrolo
nad narocandem in dobavo
teh materialov,
- centraJ.iziran pregled vseh
naroeil za vse vrste materialov,
- pregled tin delno poenotenje
nazivov vseh materialov za
vzdrzevanje in rezervnih delov,
- podaldsanje placilnih rokov
brez obresti pov.sod tam,
:kjer je bi1o to mogoce,
- dooledno izvajanje kaJ.covostnega in koliOinskega
prevzema z takoj5njo urgenco za slabso ikakovost· oziroma nezadostno kolicino,
:__ ~dprodajo VISeh nepotrebnih
zaJl.og surovin in repromaterialov,
- delno reorganiilaoijo nabav. ne slu.Zbe in zahtevo po prenosu evidence na racunal.nik.
i3olj kot oSikrba z repromate'riali pa so bile problematicne
cene, ki so se dnevno spreminjrue ·i n v mnogih primerih po~?Jale ter prehi.teva1e inflaoijo.
,. . Hitro narascanje cen se je
odrazilo predv.sem na poveca'nih materiail.nih s·t roskih in
:slabSi doho.dkovno.sti posamez'.l)ili- p;rqgramov, ce povecanju
v~odnih · materia1ov ni sledilo
,tudi p~vecanje cen izde1kov.
·u voz
·. Nabava r epromaterialov iz
se je v preteklem letu
.prim7rjalno z letom 1986 po~voza

vecala in znasa 4.180.000 US$.
Uvoz se je fiiziono povecal za
22 odsto11kov. Vecja nabava iz
uvoza je pos,l edica gospodarske politike, ki z nerealnim tecajem dinarja bruj spodbuja
uvoz kot izvorz, zato je bid:o ze
skoro pravilo, da so bili mate·Iliali iz uvoza kljub visoki uvozIlli. carini cenejsi, kat pa enaki
aJ.i pa celo slabsi matel1iali na
domacem trgu. Od skupnega
uvoza odpade 77 odstotkov na
uvoz s konvertibi1nega tr.zgca
in 23 odsto11kov na uooz iz kliringa.
S konvertihilnega obmocja
smo uvaiaJ.i predvsem orehov,
t eaikov, borov in lepLjene furnirje, d~or papi:Pje, robovne
folije, povrsinske mart:el1iale,
okovje, laminate ter rezervne
dele za strojno opremo. Prioriteto pri oskrbi iz uvoza so imeli izvozni. pmgrami, uvaiali pa
·smo tudi za domaoo proizvodndo. Kritemji odloci:tve so bili
kakovost, cena in plachl.ni pogoji.
Pretezni del oskTbe s konvertibilnega trlli.-s ca smo uresnicili po dolgorocni proizvodni kooperaaiji. Izkonilstili pa smo tudi druge oblike uvoza, predvsem generalni uvoz, maJ.oobmejni uvoz, zaeasni uvoz in
uvoz v zakup pr.i nabavi opreme.
Ker so bil.e investidje v preteklem letu zelo omejene, je
bil tudi uvorz opreme mimmalen.
PRODAJA
Doma~i trg
Stalno upadanje kupne mo~i
prebivalstva se odraia pred·
vsem prl prodaji trajnih po·
trosnih dobrin, kamor sodi tudi pohistvo.
Za realizacijo l<mlega nacrta
prodaje na domacem trgu, ki
je znasal preko 23 milijard din,
so bile med letom organi2llrane razne prodajne akcije, klot
so razni popusti za gotovi.nska
placida, prodaja na obroke,

·T u in tam se nam tudi kaj posvetl

blagovni krediti, dodatni rabati za preseganje plana itd.
KljiUb temu smo na domacem trgu dosegli le 31 milijard
rea1izaoi~e oziroma 97 odstotkov nacrta. v primerjavi s pretelclim letom pa se je realizacija povecala za 124 odstotkov.
Tudi pri.menjava za p reteldo
leto nam v prime:rtiavi z letno
stopnjo illlfl.acije, ki je ~na5ala
130 odsto11k:ov kaie na prenizko prodajo na domacem 1lrgu.
Po temelj•n ih organizacijah
o1Jiroma po st1.1uk!tul1i izdelkov
je bila prodaja zel!O razlicna.
Medtem ko je bila prodaja
primarne proizvodn~e, predv:sem zaganega lesa, mineralnih
in ivernih plosc, kuhin1s kega
pohistva in oplemenitenih mineralnri.h plosc ter strojne opreme zadovoljd.va, pa je bila
prodaja plos·koV'Ilega in masivnega pohiSrt:va mocno p,od pianom. Pri Tozdu Masiva smo
dosegli samo 19 od51totkov iplanirane realizacije, pri Tozdu
Je1ka pohistveni del 46 odstotkov, pri Tozdu PohiS.tvo pa 57
odstJOtkov. Pod planom je tudi
prodaja oblazioclljenega pohistva in sicer za 5 odstotkov.
Osnovni vzrok za tako nizko
prodajo pohistva je vsekakor
padanje kupne moci prebi.valstva, na katero mi ne maremo
vplivati. Drugi vzrok pa je ta,
da proizvodnja za·radi zas<tarele opreme in pomanjkanja
strakoVIIlili kadrov ne more Stleditli zahtevam trzisca, tak.o po
obl:hld. in funkcionaJ.nosti kot
tudi po velikosti seri3. Nekateri nosilni programi v tozd!ih
Pohistvo in J elka, 1ci so po oblikovnosti in designu ze ;preZiveti, mso dobili ustrezne zamenjave, ki bii dosegla ali pa celo
prehitela konkurenco.
lzvoz
Pri prodaji v izvoz lah:ko recemo, da smo v globalu dosegli
nacr.tovano, saj smo tizvozili za
10.847.000 US $ izdelkov oziroma 1,3 ods.totka nad letnim nacrtom. Nacrtovane rezultate

so presegle teme~jne organizacije Pohistvo , Masiva in Jelka.
VecjQ. izpad na podrocju izvoza pa imajo temeljne organizacije Mineral!ka, Gaber ,
Strojegradnja, Tapetnistvo in
Iverke.
Bolj kot sam obseg tizvoza
pa je za nas pomembna dohodkovn.ost izvoza. Ta je v povprecju precej ni.Zija od dohodkovnosti na domacem trgu. Pl'i
nekaterih izdel!k.i:h je bila din arska cena zaradi .Illizke deV!izne cene in ner ealnega tecaja
tujih valut t a:ko ~a, da nismo pokrili niti materiadnih
stroSkov. Na slabo dohodkovnost v izvozu je vplivala tudi
struMura izv.oza. Vecinoma
smo dzvaialli. v ZDA oziroma na
dolarsko obmocje. Dol.ar pa je

Primanj.kljaj
revalorizaci
skih prihodikov bomo mora
pokriva11i v naslednjem letu i
sicer vsak mesec eno dvana,
s1li.no.
Poslovanje so uspesno z~
kljucile temeLjne organizacij
Mi.neraJ.ka, Gaber in Zagalnic<
Skupno so u.stvarile 910.36
tisoc din ostanka cistega d.<
hodka.
V skladu s samoupravnir
sporazumom o zdru.Zitvi born'
s tern ostankom cistega de
hodka pokrivali skupno pan
bo za vse temelj.ne orgaatiu
cije in izgubo pri tozdih Jel
ka in Tapetnistvo t er del i2
gube pri Tozdu Pohis·tvo. Osta
li del izgube pri Tozdu Pc
histvo pa bomo pokirivali
nepovr atnimi sredstvi r ezer

Naj bo tuat ob prazniku delovno
imel v preteklem letu v primerjavi z ostaiimi konvertibilnimi. valutami padajoc trend.
Zarndi slabe dohodkovnosti
smo se tudi pri izvozu v velikli.
mel1i posluzevali izvoza preko
dolgoroene proizvodne kooperacije in s tern dobidi vecje
moznosti za uvoz repromateniala.
FINANCNI REZULTATI
Vsi u~inld na5ega dela in nedela, delovanja okolja in splosnih gospodarskih razmer, se
izkazejo v finan~nem rezultatu.
Neizpolnjenri. .p roizvodni nacrti
ozi.Toma spremenjena
struktura proizvodn9e, prenizek obseg pr.oda je na domacem
trgu, nedohod.kovna prodaja v
.izvoz, vriJsok e zaloge repromateriala in gotO'Vih izde~kov in z
njrimi povezane obresti, visoki
ma:terialni stroS.ki ter osrale
objektivne in subjektivne napake, so p l1i.spevailii k n eugodnemu financnemu rezillitatu.
Ze v uvodu sem omenri.l, da
je delovna organizacija Brest
dosegla izgubo ozirorna negativni ostanek dohodlka v znesku 189.075.000 din. Skupna izguba v Brestu pa znasa
1.102.886.000 din.
Z izgubo so poslovale temeljne
organJizaci.lje
Pohistvo
(740.705.000 din), Jellka (279.417
tisoe din) in Ta~petnistvo
(82.764.000 din).
I zguba v temeljni organizacij i PohiS.tvo bi bila vecja, ce ne
bi v skladu z zakonskimi. moznostmi za pnirnanjik!Jj aj reva1orizaciijskih pnihodikov iz naslova poslOV'Ilega skllada zmanjsali porabljena sredstva.

od ostalih delovnih organiza·
cij.
Glede na to, da temeljna or·
ganizacija Pohi.Stvo ni uspela
celotne izgube polmli1Ii. z nepo·
vratnimi sredstvi do 29. febru·
arja, bo morala p o zakonu 0
sanaciji upostevati tudi doloaHa o omejitvi osebnih dohodkov. ZakO'Il predvideva, da lahko izplaoujejo organizacije, ki
.i2lkazujejo nekritp izgubo, osebne dohodke do W.Sine 80 odstotkov po~reCnih osebnih
dohodkov v SR Sloveniji, po·
vecanih za rast zivljenjskih
stroskov. Ne glede na to pa
-ocenjujemo, da borno pl1imanjkljaj sredS!tev za osebne dohodke lahko v skladu s sporazumom o ~dru.ZiM v DO im.
sporazum o delitvi sredstev za
osebne dohodke pakrivali iz
ostalih tozdov.
Ostale temeljne orga:nizacije
so poslovatl.e na meji uspesnosti. Nekatere niso uspele v delitvi pokl1i11i nitli prispevkov iz
dohodka, k i so odV!iooi od visine ustva.J:'Ijenega dohodka.
Ce na koncu zdru:Zimo vse
ugotovitve, lahko recemo, da
slab financni rezultat ni posle·
dica ene ali dveh generalnih
napak oziroma pomanjkljivosti, ki se prlkradej o v poslovni proces in za katere storilci
celo mislijo, da ne vplivajo na
poslovni rezultat. Poudariti pa
moram, da povzro~ajo n egativno poslovanje tako velike
napake kot tudi ogromna mnozica majhnih napak. Zmanjsanje pomanjkljivosti bi moral
biti osnovni .cilj poslovanja v
letu 1988.
J. Korosec
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aCrti za leto 1988
Za nami je leto 1987, v katerem so nekatere temeljne organizacije Bresta dosegle nic kaj zavidljive rezultate. Za prihodnje leto pa smo si zadali za cilj doseci pozitivni financni rezultat oziroma vsaj pozitivno niclo v vseh temeljnih organizacijah.
Ze na zacetku moram poudaritl, da se bomo morali angazirati
na vseh podrocjih - v proizvodnji, nabavi in prodaji - da
bomo zastavljene cilje tudi dosegli.

letnega priras.ta lesa. 0 rnoznem rebalansu letnega nacrta
bomo govorili kasneje, ko bodo narejene analize v zvezi z
dobavo hlodovine 1:er prodajnirni moznostmi finalnih ptoizvodov te temeljne organizacije.
Ko smo sestavljali letni na- stevilo zaposlenih v neposredNa tern mesttu moram omecrt za leto 1988, smo uposte- ni ·proizvodniji.
niti se temeljno organizacijo
V tabeli je prikazano gibanje
vali naslednja izhodisca: proizMineralka, ki za prihodnje leto
vodnjo v DO Brest moramo po- proi~vodnje, steviJla :zaposlenih nacrtuje proizvodnjo le v dveh
vecati, ne smejo se nam pove- ter gibanje produ:ktiv.nosti. Fi· izmenah - glede na predvlidecati zaloge, kar pomeni, da roo- zicni obseg proizvodnje je pi1i· ne momosti plasiranja negor
ramo izgotovldeno proizvodnjo kazan v norma urah, to pome- plo5c na trg.
tudi prodati .t er seveda za pro- ni v kolicioni porabljenega easa
Za delovno organizacijo
dane proizvode v najkrajsem za izdelavo dolocenega izde1ka.
Brest
naertujemo povecanje
Iz tabele je razvidno, da
casu dobiti placilo. Razlo~ili
bomo nekatere poglavitne zna- predvidevamo naj<vecjli porast delefa proizvodnje izvoznih
cilnosti poslovnega procesa in proizvodn1e v temel~nih orga- artillov glede na leto 1987.
Za doseganje omenjenih proiz tega izhaja~joce financne po· nizacijah Masiva, Tapetnistvo,
kazatelje, ki smo jih zacrtali z J elka ter Pohistvo. Poudariti izvodnih ciljev nacr:tujemo za
pa moram, da je v Tozdu Ma· delovno organizaciQo Brest
letnim nacrtom.
siva upostevano popolno akti· zmanjsanje stevila za~poslenih.
viranje investicije s polno za- Morebitno pomanjkanje zapoPROIZVODNJA
sedenostjo s.trojne opreme, se- slenih v posamemi temeljni
Za prihodnje leto naertuje- veda ob povecanju stevila za- orgamzaci:ji bomo v letu 1988
resevali tudi s prerazporeditmo v DO Brest v povprecju 15- poslenili.
Mislim, da moram posebej vami delavcev med temeJ!jnimi
odstoten .dvig fiZlicnega obsega
proizvodnje glede na leto 1987. nakazati problem v Tozdu Jel- organizaci3am.i.
Na podroCju kadrov bomo
Predvideno proizvodnjo bomo ka. V tej temeljni organizaciji
dosegli predvsem na racun dvi- je nacrtovano obratovanje za- morali vse vecjo pwomost poga produk.tivnosti, boljsega iz- ge v dveh izmenah, kar je po- .svecati njihovi klvalifi.kacijski
koriscanja delavnega casa, v gojeno z dobavo hlodovine, za struk.turi, s tern v zvezi pa tudi
nekaterih temeljnih organizaci- katero pa vemo, da je zelo si.stemu nagrajevanja strokovjah pa bo potrebno povecati problematicna zaradi nizkega nega kadra.
S proizvodnjo je neposredno
povezana nabavna slufba, saj
jo mora ta os.krbovati s potrebnimi reprodlllkcijskimi materiali. Ta si bo morala prizadevati., da doseze optimalne za.
V torek, 9. februarja je bila v Brestu seja poslovod.nega odbo-· loge repromateriala glede na
ra Plansko-poslovne skupnosti Gozdarstva in lesarstva Notranj- predvidene potrebe v proizvodske. Predstavniki gozdarjev in lesarjev so obravnavali nekatere nji ter glede na razpoloitjiva
spremembe v sestavi poslovod.nega odbora, dosedanje delo glede likvidna sredstva delovne orgaprestrukturiranja ter naert blagovne proizvod.nje za leto 1988.
nizaci9e.

Poslovni odbor Plansko-poslovne skupnosti
stevane so namrec cene iz meseca novembra 1987.
Eksterna realizacija po tozdih ter izv.oz v dola11jih:
Iz tabele de razvidno predvi·
deno povecanje obsega proda·
je, ki je delno pos1ledica povecanja cen, pa tudi povecanja
fizicnega obsega. Pomembno je

Prod. dom. trg in izvoz
vmiodin ·

na ustreznost dolgorocnih vizij razvoja.

PRODAJA

Po drugi strani pa zaradi
umetno postavljenib. pogojev
najveckrat ni mogoee zanesljivo trditi, katero poslO!Vanje je,
dolgorocno gledano, druZbeno
koristno (rentabilno) in katero ne.
Omenjena tocka dnevnega
reda se je ttematsko prelila v
naslednjo - to je v opredelitev visine letne blagovne proizvodnje v GG Postojna. Tu
sta bill izpostavljeni predvsem
dve teili vpra5anji. Prvo, da
bo letna kolicina (etat) ze v
letu 1988 precej niZja kot v
letu 1987, in sicer kar za okrog
10 odstotkov. Drugo pa, da se
bo kakovostma sestava hlodovine (predvsem iglavcev) iz
leta v leto slabsala, zaradi ze
znanih in obravnavanih dejstev o admiranju gozdov. Za·
to je ~razdelitev etata potekala
ob precej zviSani temperaturi. Te in se nekatere druge
tezave na.rekujejo vee ukrepov, lki jih morajo uresnicilti
tako delavci gozd!nega gospodarstva, kot delavci lesno-predelovalne im.dustrije. Med njimi bodo nekateri ukrepi tudi
zelo tezki, celo taki o bistvenem zmaa1jsanju sedanjega
obsega proizvodnje in 0 resevanju nezaposlenosti, k.i bo s
tern nastala. Zlasti sta na to
dejstvo opozorila Javor in
Brest.
Z. Zabukovec

Ze v uvodu sem omenila, da
bo potrebno nacrtovano proizvod:njo tudi prodati, kar pomeni, da se glede na predvideno
poveeanne proizvodnje zaJ.oge
gotovih proizvodov· ne smejo
povecati.
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Tudi v financnem rezultatu
so upostevana cenovna razmerja iz novembra 1987. Osuovne
kategor:i!je v delitvi dohodka so
za delovno organi.zacijo na.slednje:
Za delovno
organizacijo
Brest nacrtujemo ob ze orne-
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njenih predpostavkah (poveea·
vanje proizvodnje, prodaje, m.izevanje stroskov) pozitiven financni rezultat v letu 1988 837 milijonov dinarjev poslovnega sklada. Poslovni sldad nacrtujejo naslednje temeljne organizacije:

1. Celotn.i prihodek
2. Dohodek
3. Cisti dohodek
V tern:
- osebni dohodki z neposredno skupno porabo
- stanovanjsk.i prispevek
- n eposred.na svobodna menjava dela
- sredstva r ezerv
- ostali .skladi
- poslovni sJdad

::21.:::
402.832
POHISTVO
218.247
MASIVA
130.946
ZAGALNICA
GABER
126.068
IVERKA
112.573
TAPETNISTVO
92.820
106.127
JELKA
41.045
MINERALKA
STROJEGRADNJA 51.532
PRODAJA
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]~

F~CNIREZULTAT

LETO 1987

8

lij~
o.. ......

<llr-'S:jco

C<lr-.

"0

SKUPAJ

Glede na to bo potrebno
vlo2liiti vse :napore v kakovost
ponu.dbe, dr.Zati se bomo morali dobavnih rokov, proizvodne temeljne organizacije pa se
bodo morale cimbolj prilagajati potrebam trlisca ter si
prizadevati, da ne bi prislo do
desortiranosti programo:v. V
d.lustracijo navajamo nekaj numericnih pokazatteljev prodaje,
posebej pa nacJ:1t izvoza v dolarjih. Vsi nacrtovani vrednostni prikazi ISO narejeni s predpostavko 5 talnih cen - upoGibanje proizvodnje,

Izvoz v 000 dOil.a.rjev

Q

lesarii in uozdarii Notraniske
Poslovodni odbor je v pretek.lih dveh letih skliceval in
mu preds.edoval Brest, oziroma njegov predstavari.k. Z
omenjeno sejo prihaja ta dolZnost za prihodnji dve leti v
roke delovne orgrunizacije J avor oz1roma njenega pooblascenega predstavn.ika.
Prav tab> je priSlo v za:d·
njem casu do nekarterih kadrovskih zamenjav, ki se odraiajo v sestavi odbora in si·
cer:.
iz Lesonita je postal clan
poslovodnega odbora . novi
glavni direktor Franc Lipo1t,
iz Bresta pa novi glavni di·
rektor Darko LesaJr. Vse omenjene zamenjave je odbor
overil.
V nadaljevanju je odbor
razpravljal o dosedanjih uspehih (ali bolje neuspehih) v
zvezi s prestrukturiranjem gospodarstva. U gotovljeno je bi·
lo, da so 0 snovni podatk.i, potrebni za predstavitev ;problematike ze posredovani medobcinski gospodarsk.i zbornici.
ial pa iz gradiva niso razvidne ucinkovite moznosti za
usmerjanje gospodarstva v dohodkovno trd!nejse in donosnejse !P.!Uloge. Dogov!Drili so se
za nadaljnje delo v opisano
smer. Pri tern so navzoci ob
zadostni stopnji samokriticnosti poudarili tudi dejstvo, da
neugodni in predvsem pretirani administrativni ne-trlni
posegi prevec spreminjajoce
vplivajo na moznost oziroma

omeniti obcutno ;povecanje izv.oza, saj predvidevamo porast
izvoza z indeksom 137. Ves izvoz predvidevamo plasira:ti na
:konve11tibilno podrocje kajti
tako pri .domacih kot pri izvoznih programih je potrebno
upo~tevati nacelo cimvecje dohodkov.nosti.

so
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Zene ob svojem prazniku
V mesecu marcu bodo ienske kot vsako leto praznovale svoj
praznik. Bod.isi, da ~o praznovanje res prazoi~no ali le dan kot
vsi drugi, mimo nas ne more neopazno. Prebud.ile se homo v se
eno neprespano jutro utesnjenega dne, ki naj ne bo le dan za.
rad.i dneva.
0 svojem delu in Zivljenju so nam spregovorile v imenu praznika n.aSe sodelavke. Ni~ kaj prazni~na, zato pa delovna in resnicna je njihova pripoved, v kateri se bo nasla vsaka izmed nas ...
ANA NARED je v temeljni
organizaciji Jelka zaposlena ze
cez triintrideset let. Lahko bi
re.kli, da sodi med Brestove
veteranke. Zivi v novi hisi, ki
so si jo postavili z veliko truda in lastnega dela in s pasojill seveda, ki pa so, kot pravi,
ze odplacana.
-Na Jelko je priSla 1955.
leta. To je bilo v casih, ki so
nam vsem ze precej odmaknjeni. Povedala je, da so bill
takrat delovni pogoji veliko
drugacni kot danes. Delali so
tudi ob sobotah, vedno z taks·
no ali druga.Cno malico v torbi.
Delo je potekalo v treh izmenah in nikogar :ni zanimalo, da ima delavka druZino.
Zenske velikokrat taksnega
tempa niso zmogle im. so ostale doma vsaj toliko casa, da
!iO otroci od.rasli.
TovariSica Ana je do leta
1971 delala v zabojarni. Njeno
pripovedovanje o pogojih de·
la v tistih casih se zdi kot iz
pravljice. v zimskem casu je
bil les zamrznjen, tako da so
prakti&lo rezali leden les. Za·
sCitna sredstva so bila doma
spletene rokavice. Delavke so
bile po ves· dan oblecene naj-

NACRTI ZA LETO 1988
(nadaljevanje s 3. strani)
Gaber 312, Zagalnica 120, Mineralka 319, Strojegradnja 86
milijonov dinarjev.
NALOZBE

v nacrtu ne opredeljujemo
posebej investicijskih vlaganj.
Izvajali bomo predvsem ·i!nve·
sticije in sicer le kot nujno
nadomestitev opreme oziroma
nujno usposobitev le-te za pro·
izvodnjo, opredeljeno z nacrtom. Osnovni vrednostni okvir
bodo razpolozljiva amortizacijska sredstva ter ~ikvidnostno
stanje Bresta.
OSEBNI DOHODKI
Delez osebnih dohodkov v
masi celotnega prihodka osta·
ja prib.hiino enak kot v letu
1987. Vsekakor pa se bodo
osebni dohodki v tem letu lahko povecali samo ob vecjem
ustvarjenem dohodku kot pa
je nacrtovan. Izplacani neto
osebni dohodki pa bodo odvisni tudi od dejanske viSine
prispevkov, ki Mh bomo iz bruto osebnih dohodkov izlocili
za financiranje skupnih in
sploiinih druZbenih potreb.
Navedla sem le nekatere znaeilnosti letosnjega naerta. 0
njem bomo v teh dneh razpravljaLi na zborih delavcev ter ga
sprejemali na delavskih svetih.
D. MiSic

prej v mokre ,p otem pa v zamrznjene oble.K.e. ·1·ucu osebni
dohod..ki so bili nizki, venaar
ni bil niJwll problem ae1at1
tudi ob nede1jan.
..t'ogoji dela so se 'N vseh teh
letih spreminjali na boljse in
tako S;O leta 1!166 v Jel.ld. odprli tudi delavsko restavraciJO. ~ em je pris1a tovarisica
Ana 1971. leta in osi.ala do danes. Dela 1zmenoma dopoldne
in popoldne. S sodelavkami
vsak dan p.ripravi v .dopoldanskem casu okrog devetdeset
toplih obrokov .n.rane. P.ravi,
da je dela veliko, vendar dela
z ve'selJem. Na deloWlem mestu se pocuti Kat doma. 'fezKo
ji bo zapustiti !judi, s kateriml se Je vedno dobra razumela. N1 se priiozevala ne cez
placo, ne cez dew. 'l'ez.ko pa
Jl je bilo ob misli kaJ bo s
turu nje.no JeJko, .lti JO je pomaga!a gra.diti z lastnimi zulji. Spommja se casov, ko so
''dobra &tali« in s svojimi
sredstvi velilkokrat pomagali
drugim. Upa, da bodo ljudje
sposobni premagati !llakopicene tezave in zadrege, kot so
jih ze tolikokrat doslej.
Med nama je stekla tudi beseda o moskih. TovariSica Ana
je dejala, da smo zenske prav
za vsa tista dela, za katera
moski nis.o, da pa moramo
drug drugemu pomagati ee hocemo, da se »>VOzi«.
Ko bo v pokoju, bo hodila
na obiske, za katere sedaj .ni
imela casa, rada pa bi tudi
vee pletla. V Jtemelj.ni orgallli·
zaciji jo bodo pogresali, saj je
delavka, ki je bila vedno pripravljena priskoeiti na pomoc
pri pripravi razlitnih slovesnosti, ne da bi se kdajkoli zmenila za pla.Cilo.
·
JULKA HVALA bo maja letos praznovala dvajsetletnico
na Brestu. Prvih deset let je
bila zaposlena ko.t lmjigovodja osno.v nih sredstev, sest let
je delala ;pri potrosniSkih tk.reditih, zadnja stiri leta pa je
vodja blagovnih kreditov. Ves
eas je torej zaposlena v Brestovih Skupnih dej.avnostih.
TovariSica Julka je domacinka, tako se s svojimi sodelavci pozna tudi kot s so krajani.
Mo.rda prav zaradi poznavanja
ljudi n i nikoli imela posebnih
tezav ne z odnosi na de1ovnem
mes.t u, ne z .d elom samim.
Spomim.ja se casov, ko ni bilo
.niti ses tevalnih strojev, tako
da je bilo potrebno vse racunati na pamet. Delo je terjalo
veliko vee casa kot danes, pa
tudi moci. Vseeno pa se ji je
bilo najrteze privaditi na delo
na IBM strojih. Clovek se v
zrelejsih letih teze privaja na
nove nacine dela, pa ceprav
je v tern bistven napredek in
nenazadnje tudi olajsano delo.
Tovarisica Julka je v svojem
delu nasla zadovoljstvo ne le

v tem, da je prispevala k druzinskemu proracunu, temvec
morda k bolj v tern, da se je
pocutila samostojno, nepriklenjeno le na stedilnik in dom.
Resda je zaposlena zena dosti
bolj obremenjena, a delo odtehta marsikaj. Tako se gradi
tudi enakopravnost z · moskimi, cep.rav le-ta se zdalee ni
popolna.
Pri vzgoji sina ji je v veliki
meri pomagala mama, in tako
je bilo delo tisto prvo, eemur
je bi1o podrejeno vse drugo .
Dejala je, da cutijo zenske
veliko veejo odgovornost do
otrok, dru:line in doma, medtem ko moski tega p reprosto
nimajo v sebi. Velika malenkosti bi lahko ponaredili, da
bi nam tOlajsali dneve, pa jih
ne. In ne dajo se spremeniti.
Ko bo v pokoju, bo delala
vse tisto, za kar doslej ni bilo
easa: brala bo .knjige, sproti
easopise, morda bo kaksno
oddajo na televiziji, ob kateri
je doslej zaspala, pogledala do
konca. Vee casa bo imela za
gospodinjstvo, vee pozornosti
bo lahko namenila vrtu. Tudi
OIIla bo pogresala sodelav.ke.
Iz Bresta bo odsla v juliju,
sredi poletja , ko Cas nasploh
hirtreje mineva kot v pustih
in mrzlih zimskih dneh. Tako
se bo laze pripravila .na »nov
red« in prelomnica, ki se je
sicer veseli, bo manj ocitna in
nenavadna.
JOZA GODEJSA je delavka
v temeljni organizaciji Masiva,
ki je ze tudi petindvajset let
v vrsti Brestovih delavk. Dorna je v Zerov.nici, o.d koder
se je zacela kot mlado dekle
s kolesom voziti na de.k>. V
Zerovnici ima dom in dru:lino
in poleg dela v slu:lbi se kmetijo. Vsa svoja delovna leta je
prezivela v lakimici. Se vedno
je eila in zdrava, v pokoj 'p a
gre prevsem zato, ker bo pac
izpolnila pogoje, obenem pa
ima doma veliko dela, tako, da
se ni bati, da bi ji bilo dolgeas.

Pomislite kdaj -
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Tovarnisko tihoZitje
Tudi tovariSica J oza se spominja casov, ko se je zaposlila. Mlajsi sin j-e imel komaj
nekaj mesecev, ko ga je prepustila v varstvo sosedi in se
s kolesom in malico odpravila
na delo. Zaradi bo1nih otr,ok
ni nikoli ostajala doma, ker,
kot se spominja, nasploh matere navadtno zaradi tega niso
ostajale doma.

nih reci, ki jih dostikrat niti
ni moe spremeniti. Doma be
imela tudi ko bo v pokoju, veliko dela. Vseeno pa ji be
dolgcas po tovaa:ni i.n sodelavkah, s katerimi je dolga leta

Na delovnem mestu, kjer
dela tovariSica Jo~a, se je v
.vseh teh letih le malo spremenilo. Predvsem so boljsi
zdravstveni pogoji - ventilacija - in boljse brizgalne pistole, postopek je enak kot
pred leti.
Gospodi:njska dela so bila
ves cas na njenih ramenih,
ker je na njihovi kmetiji ze
tako, da ima moz dovolj dela
v hlevu in na polju in je ze
tam potrebno velilkokrat priskoeiti .na pomoe. Mlajsi sin
in moz sta t udi oba zaposlena
na Brestu, tako da lahko r ecemo, da je tri cetrti.ne druzine Brestove.
TovariSica Joza se v delovnem okolju pocuti zelo dobro.
Predvsem dela z samimi zenskami, ·k i so sedaj "Neeinoma
mlajse, starejsa generacija pa
je predvsem iz zdravstvenih
razlogov odsla iz lakimice.
Med sodelavkami je vedno nasmejana in dob.re volje. Ve pa
tudi, da se nikoli ne gre jeziti
zaradi majhnih io nepomemb-

med nami vsak dan

tlso~

parov zenskih rok!

delila dobra in slabo, s katerimi se je pogovarjala in nasmejala. fenzija bo sicer niz.
ka, a ker je zdrava, je , dejala,
bo lahko se vedno mars1kaj
pos,t orila.
Veseli se juter brez tradicionalnega delavnika, zal pa ji
je, da bo odsla iz okolja, kjer
je ostal velik del njenega ziv·
ljenja.
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Kontrola kakovosti vCeraj in jutri
Za tradicionalni pristop h kakovosti proizvoda je znacilno, da
se o njej pricnemo pogovarjati sele takrat, ko se na izdelku pokaze ze nastala pomanjkljivost. V praksi se to izvaja v okviru
vhodne, medfazne in koncne kontrole proizvodov. V taksni orga·
nizaciji funkcije kakovosti relativno veliko stevilo kontrolorjev
razvdca »dobre in slabe>> proizvode in preprecuje prehod slabih
v naslednjo fazo obdelave ali na trilice. Mera kakovosti proizvodov je odstotek ugotovljenih slabih proizvodov. v procesu nadzora .
Klasicno nerazumevanje integralnosti kakovosti v proizvodnji se kaie ,p redvsem v
prenasanju odgovornosti za
kakovoS't na loontrolorje. Izdelki pa so kljub temu neustrezni, kajti stevilo kontrolorjev je premajhno, da bi lah·
ko pravocasno odkrili vse mogoce napake na izdelkih. Posledica tega je, da se stevilo
kontrolorjev povecuje - ob
sploS:nem negodov.anju nad
njihovim delom.
Za sodobni pristop k zagotovitvi kakovosti p.a je znacilna preventiva v vseh fazah nastajanja in uporabe proizvoda. Mera kakov{)sti je sprejemljiva
raven
kakovosti
(AQL), ki se definilr.a v odnosu
do >>povprecka procesa«, iz katerega proizvod prihaja. To je
bistvena razlika glede na odstotke locenih dobrih in slabih
proizvodov, ker povezuje raven kakovos.ti proizvodov s
procesom izdelave.
V teoriji in praksi se je torej poj.avil integralni nacin zagotavlj.anja ka!k:ovosti, ki v
svojem bistvu pomeni preobrat od zgolj tehnicnega pojmov.anja kakovosti k trlnemu
pojmovanju kalrovosti, v organizacijskem smislu pa prenasanje odgovornosti za kakovost
na vse delavce v proizvodnem
procesu. Nadzor nad izvaja·
njem integralnega zagotavljanja kakovosti ne more prevzeti zgolj slu.Zba kontrole kakovosti, ker po svoji vlogi in mestu v delovnem procesu nima
nilti moCi niti moznosti, da bi
nadzirala izv.ajanje celotnega
procesa.
Kakovost izdelkov mora biti
eden od osnovnih ciljev delovne organizacije, zato je tudi
ucinkovit nadzor nad sistemom integralnega zagotavlja-

nja kakovosti IIl.alog.a: vodstva
delovne organizacije.
Eden od nacinov izboljsevanja kakovosti izd_elkov so
>>projekti za izboljsanje kako·
vosti«, .ki so se izkazali kot
izrazito koristni.
T.rendi zagotavljanja kakovosti v svetu kaiejo, da bo kakovost se bolj trlno orientirana; teznja k ohraiilitvi in
sirill:vi trga pa verjetno vodi
k se boljsi orientiranosti za
zadovoljevanje individualnih
zelja in potreb kupcev.
Racunalnisko podprto konstruiranje bistveno povecuje
produktivnost konstrukcijskih

Obracun
opravljenega del a
V veli.ki sejni dvorani Skupnih dejavnosti v Cerknici je bila 24. februarja volilno programska konferenca sindikata
Bresta.
~anez Kvaternik je podal porocilo 0 delu mdikata v preteklih dveh letih. P.redvsem je
opozoril, da se je organizacija
znasla v sila tez<wnem polozaju, .ki so ga pogojevale neugodne gospodarske razmere in s
tern nizki osebni dohodki zaposlenih. Stalno se spreminjajoCi pogoji gospodarjen1a, ki
jih prinasa politika drlave, so
privedli do vse izrazitejsih neskladij, s katerimi se srecuje
delovna organizacija; to pogojuje vecje p.roizvodne zahteve,
ki pa niso dobile odziva skozi
vecjo dohodkovnost. Poudaril
je, da smo v Brestu ob nenehni
aktivnosti sinclikata doZiveli
velike -spremembe. Iz vrst sindi:kata so leta prihajala opozo_rila glede posameznih kadrov-

Skrhane sanje
V perek, 19. februarja je bi·
la v citalnici knjiznice Jozeta
Udovica v Cerknici predstavitev pesniske zbirke Skrhane
sanje avtorice Vam.de Segove.
PesniSko zbirko je s tenkocutnim smislom za pisano besedo uvodoma predstavil Janez Praprotnik. Ustavil se je
ob vsakem izmed petih sklopov, lci jih je pesnica oblikovala in jih zdru.Zil skupaj z
njenim zivljenjepisom v podobo mladega dekleta. Citalnica in del hodnika sta bi:la pretesna za veliko stevilo obiskovalcev, ki S{) zeleli Spoznati
Vando Segovo tudi drugace,
kot pesnico.
Pesniska zbirka obsega sestinstirideset pesmi, ki s o nastale v zadnjem, priblizno pol-

oddelkov in hkrati zagotavlja
kakovost izdelkov v fazi razvoja in konstrukcije. V proizvodnji se z uvajarnjem avtomatiziranih .p rocesov vloga
lrontrole bistv.eno spremeni.
Obdelovalni centri in roboti,
opremljeni z napravami za avtomaticno kontrolo, omogoeajo proizvodnjo domala brez
napak. Odgovornost za kakovost vhodnih materialov je
prenesena v celoti na dobavitelja, tako da klasiane vhodne
kontrole nimamo vee. v nasih razmerah, ko vemo, kako
iztrosena je marsikje proizvodna oprema in kaloo malo
denarja imamo na voljo za
njeno modernizacijo, je morda taksna _,v izija zagotavljanja
okakovosti cesto se utopiena.
Gotovo pa se bomo tudi mi
prav kmalu priceli srecevati
s problemi, .ki jih bodo narekovale zapletene prihodnje situacije.
D. Maticic

letnem obdobju ziv}jenja mlade avtorice. Pesmi so polne
majhnih in skritih spoznanj o
mvljenju in ljudeh, 0 stiskah
in hrepenenju, ljubezni, sreci
in spomi·n ih.
V nadaljeva:nju programa je
pesem Sinu prebrala pesnica
sama. Navzoci so jo pozdravili
z navdusenim aplavzom. Izbor
pesmi iz zbirke je v nadaljevanju programa predstavila na
globok in samosvoj nacm gledaliska igralka Marijana Brecelj. Ob spremljavi dveh .kitar
so pesmi zvenele drugace kot
potiho prebrane. Ljudje so po
koncani predstavi odhajali v
noc bogatejsi za se en lep vecer.
V. Lavric

skih, organizaci1s.kih in programskih slabosti, vendar odzivov na opozorila ni bilo. Toliko bolj smo sedaj pripravljeni podpreti vse pozitivne spremembe, krl. jih je v svojili krat-

korocnih in dolgoroonih nalogah opredelilo vodstvo delovne organizacije. Janez Kvaternik je dejal, da je skrajni cas,
da radikaino posezemo na vsa
tista podrooja, ki so se izkazala kot neuspesna, nedohodkovna, neurejena.
V razpravo o delu sindikata
se je vkljucilo vee delegatov, ki
so spregovoriH o razlionih problemih in podrocjih, najbolj
boleca rana so bili nizki osebni dohodki, ki so bili tudi najtehtnejsi r azlog za sklic izrednega zbora delavcev v Tozdu
Pohistvo.
V nadaljevanju seje je povzel besedo Darko Lesar, ki je
clanqm sindikata obSirno spregovoril o kratkoroCIIl.ih ukrepih, o sanacijs•k em programu
oziroma o planu dela za letosnje leto. Ustavil s e je tudi ob
osebnih dohodkih, ki so resnicno dosegli lrniticno mejo in
povzrocili nezadovoljstvo med
delavci. Priti moramo do spoznanja, je po.udaril, da lahko
le na osnovi dobrih poslovnih
rezultatov v okviru delovne organizacije povecujemo tudi
osebne dohodke. Marsikaj pa
se bo spremenilo z noW.m nacinom nagrajevanja.
Na seji sta bila izvoljena tudi
nov izvrsni in nadzorni odbor
konference sindikata.
V. Lavric

Slovenski kulturni oraznik
Leto za letom sledimo prireditvam praznovanja kulturnega dne, ki ga veekrat razsirimo v teden in mesec, ko se
slovens.ki prostor cimbolj neposredno in neprisiljeno posveti spominu na nasega najvecjega pesnika, .ki je umrl
pred 139 leti, njegova poezija
pa se vedno zivi.
V nekaterih drzavah so njegova dela ze vsidrana tudi v
njihov kultllirni prostor, drugj e se sele rojevajo. Celo v
daljni, nam odmaknjeni Kitajski, so njegOIVe pesmi v prvem prevodu izsle ze pred tridesetimi leti. Zbirka pesmi v kitajscini Pulieselun sihsian
- je b ila objavljena ze 1956.

je za etnolosko raziskovalno
nalogo krajevne skupnostj
Grahovo. V prvem delu proslave so nam po uvodnih besedah J aneza Praprotnika za·
peli clani mesanega pevskega
zbora Svoboda iz Loske Doline, v drugem pa mladinski
pevs.ki zbor Fran Gerbic iz
Cerknice. Med njunima nastopoma smo zaploskali Matjaiu
MiSicu, prvemu nagrajencu
sklada Jozeta Udovica, vmes pa
smo sliSali tudi nekaj Udovicevih pesmi, ki nam jih je in·
terpretirala Lidija Mlakar.
v cetrtek, 11. februarja pa
smo v knjiinici Jozeta Udovica lahko pobllie spoznali na•
sega plodnega pisatelja lv~

-'=-----···

leta, izsla pa je v nakladi
10 000 izvodov.
In kako smo praznovali v
nasi, nekdaj Cerkvici oziroma
dana5nji Cerknici, ki Presema
pozna ze od njegovih prvih
pesniskih korakov?
Poslanstvo kultumega dne
smo lahko doziveli v dveh
prijetnih vecerih. V soboto, 6.
februarja 1988 smo v ki!Ilodvorani spremljali osrednjo proslavo s podelitvijo nagrade
sklada Jozeta Udovi.Ca, ki jo
j e iz rok J aneza GradiSnika
prejel Matjai MiSic. Dobil jo

Zormana, ki se je po svoji
preds tavitvi posvetil nasim
vprasaojem.
Tako smo bili priee dveh
lepih veeerov, v katera je bilo
vlozeno veliko truda. Na .Zalost pa se vedno ugotavljamo,
da je za take prireditve premalo posluha in lahko samo
vprasujemo- ZAKAJ?
Sicer pa bo drugo leto ob
140-letnici smrti nasega velikana prilomost, da se spet sreeamo - morda takrat v kaj
vecjem stevilu.
A. Leskovec
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Butal

Neskoc se je rimskemu misle- ga se 1e izkazalo, da sploh ni
cu zapisalo: »Mislim, torej tako skrivnosten, sta povzrocisem!« Meni pa vse bolj prihaja la, da je v VI\Sti slovenskih obv zavest <hugacna mi-sel: »Pu- cin telefon dobesedno »Crknil«.
stujem, torej Zivim!« V danas- Vseeno pa :So TV gledalci, cenjem trenutku je to dokaj prav mnogi razocarani, ker dim
upravicena misel, kajti nase ni uspelo pri telefoniranju, dozivljenje postaja vse bolj po- hili pl'Vo iz6rpno informacijo
dobno zivotal1jenju, lebdenju o pustnih prireditvah v Cer:knimed jutrom dn vecerom in ne- ci, kar je bila nedvomno najmoanemu caokanju na jutriSnji boljsa mofua propaganda.
dan. Sam sem imel pomisleke
o upravicenosti prirejanja .p uPricelo :se je ze v torek z prista v trenutku, v kakrsnem redimjo pod naslovom Pustna
smo, koncno pa je prevladalo prizma optimizma. Na:menjena
spoznanje, da ~e najhujsi strup je bi.la predvsem naSim starejza cloveka malodusje in iz nje- sim obca:nom in Jdjub temu,
ga izhajajoea otopelost. Do te- . da je bila prvikrat v programu
ga spoznanja smo prisli vsi, ki pustnih prireddtev, je bil odsmo bili kakorko:Li povezani z ziv prav presenetljiv. Nastopaorganizacijo leto5njih pustlnih ljoci - cela vrsta znanih imen
prireditev. Rerultat? Pustni te- iz starejse generacije nasih zaden, kakrS.Oega ne pomnimol
bavnikov - so bill odlicno razSobotna TVodda.ja Kriz Kraz polozeni in tako smo preziveLi
in smvnostni gost, za katere- res prijeten vecer.

Obiskal nas j e postojnski zmaj • ••

T '!\.. •

. . . Jezerko pa je tako na!.

Odslej bo kraljevala Udula

Cetrtkova prireditev Javna
vaja butalskih OI'kes.t rov se je
letos zal nekoliko ponesrecila.
V primerjavi z lanskoletno vajo pri Zgoncu, kjer je le trdnost zidov prepreCila, da se gostilndski prostor ni razletel od
pritiska ip<>sluSalcev, je bilo Ietos nenavadno mirno. Vzroka
.n i bilo tezko odkriti: od vseh
predvidenih butaltSkih oi'kestrov je bilo na prizoriscu moe
opaziti Ie pnicakujoco publiko,
od muzike pa nic! Spodrsl!jaj
ali natpaka v organizacilji?
Petek, slab zacetek - tako
pravi ljudski pregovor, ikar pa
v Cerknici pred Pustom skoro
ne more biti res. Za nekatere
je sicer bilo malce hudo vstati
dovolj zgodaj, vendar 1e vse
.mvo v mr:zli6nem priCakovanju
Slavne butalske skupsCine. Vecerna -sklepcnost ali po bUJtalsko »!Sklepanost«, sploh ni bila
vprasljiva, kar pomeni, da so
nasi ljudje to vsakoletno, lahik:o ji ze recemo kar tradiciona1no prired:btev, vzeli za svojo.
Pricailwvanja so se izpo1nila.
SkupsCina je bila dobr.o obiskana in tudi vzdusje je bilo
simpaticno. Besedilo je bilo letos boljse kot lansko leto in
tudi nagajivih domislic ni
manjkalo, zlasti se je izkazal
pev.slci. zborcek. Make lahko
poocitamo samo ractijcem, ki
so skupscrno sicer posneli, zato pa se niso posebno potrudili
pri ozvocenju dvorane in tako
je imel del publike tezave pri
poslusanju.
Sobotno otrosko pustovanje,
ali OtroS.ki pus1Ini karneval,
smo letos prese:Lili v telovadnico, da smo se vsaj malo izognili veliki gneci. Letos je Pustno drustvo vztrajalo na staliscu, da je to zabava, ki je namenjena vsem otrokom v nasi
obcini in je zato organiziralo
avtobusne prevoze iz v.seh sedmih krajevnih skupnostli. Otro·
ci so se imenitno zabavali, za
nas prireditelje pa je bil najlep§i in nabolj .razveseljiv pogled na stevilne maske, kar pomeni, da nam ne bo tako kmalu zmanjkailo podm1adoka. Se
bolj razveseljivo pa je bilo dejstvo, da ije ·b Ha veOin.a mask
plod lastne domiSljije in izdelanih doma, iz domacih materialov.
Sobota je tako minila v mrzlianem vrvenju pustarjev, ka:jti osrednja pus:tna prireditev,
Veiiki notranjski pustni kameval, se je neusmiljeno pribliZevala. Letos je vladalo pravo obsedno stanje, kaj·t i Ijul>Ljanska
televizijSika hisa se je odlocila,
da prelcine s svojo trdovratno
prakiso ignoriranja vecjih pustnih prireditev na Slovenskem.
Neposredni prenos ·k arnevalske
povorke je pomenil za nas organizatorje veliko odgovornost
.kajti zagotoviti kakovosten pre~
.nos in obenem ne prikrajsati
publik:e, ki je spreml!jala povorko »V ZiV0« 1 je bi.J hud zalogaj. Mozje•IS televizije so sami
priznaLi, da je rta prenos za
njih hujsi kot pa prenos poletov iz Planice. Mi pa smo se
zavedali, .d a imamo samo dve
moznosti: ali uspelo prireditev, ki bo odmevala v najsir-

-·
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Zadnji nasmeh copmice Kunigunde
sem slovenskem prostoru in se
kje, ali pa polom in sramoto za
Cerkn.ico.
In ravno pri org~aciji nede1jske prireditve se je najlepse pokazalo, kako \JIPravicena
je uvodna misel tega clanka,
Neverjetna volja, disciplina,
pripravljenost ,p omagm, spostovanje dogovorjenega, pri•prav.lijenost in sodelovanje delovnih organizaciJj, upr avnih
organov, miliC:nikov in nadvse
.korektni odnosi s TV hiso, vse
to je dalo slutiti, da se uspeh
ne bi smel izmuzniti.
In se res ni. Mirno lahko trdim, da je letos Pustno <huS.tvo
preseglo samo sebe, kajti mnenja in ocene so biile enotne:
»Kaj takega! Neverjetno! Odlicno!«
Sredinega pogreba smo se,
.odlo.1ito povedano, precej bali,

Strasne mnoZJ.ce -

Z Dunaja je

p~l

kajti Pustov pogreb je vselej
nepredvidljiva stvar. Nikoli ne
ves kaj se bo izcimilo. Toda
pniznati moramo, da je bil le-to5nji pogreb vseskozi na zelo
dostajni .ravni. Tako 1e tudi
prav, kajti bilo bi res skoda,
da bi ·pogreb, poln raznih neokusnosti, vrgel umazan madez
na vse ostale pustne pTireditve.
Nekateri so sicer izgubi:Li stavo, toda Pust je Pust in brada
tudi hitro zraste, zdrav smeh
je pa tako ali ta.ko pol zdravja!
P.rezivel.i smo se en lep pustni
teden in ob tern vsaj malo pozabili na vsakodnevne skrbi.
Skoda je le, da je mojster Jovo .Ze pospravil svojo improvizirano gostilno. Sicer pa, cas
leti kot mise! in ali se vam ne
zdi, da. bo Pust kmalu zopet :
med nami?
P. Hribar

zal ne ob kulturnem praznik:u ...

Martin Krpan
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leZave komunalnega gospodarjenja
Zakaj :je pitne vode v naravi vse manj, zakaj prihaja do zgoeih
omejitev porabe pitne vode, zakaj je ponekod celo olruiena, zakaj pitna voda toliko stane - vse to so vpr~anja, ki se nam
porajajo, ko je za odgovore nanje ze prepozno. Resmca je, da
imamo tako vodo in take vodotoke, kakrsne smo sami naredili.
V mdnjih letih smo v vodooskrbo n.aSih .kirajev vlozili
veliko sredstev. Poleg zajemanja vecjih kolicin vode so vidni tudi rezultati pri boljsi kakovosti pitne vode. Niso namree raV!llO dalee Casi, ·kO je bila voda oporecna. Poleg tega
pa je je s~ velikokrat primanjkovalo.
KakSn.o vodo za gospodinjstvo in drugo porabo imamo
pri nas? Na5e ovode sodijo
med manj onesnaiene in zaenkrat nam mso potrebne cistilne naprave, treba je opraviti
le preventivno klori.ranje zaradi bakterioloske neoporeCnosti.
Lani je bil sprejet nov pravilnik o pitni vodi, ki doloca
vse pogoje :v zvezi s pitno vodo v SFRJ. Predpisuje zahtevne dolocbe in pogoje, ki jih
nihce ne more zagotoviti. Veliki vodovodi, ki oskrbujejo
mesta, si komaj lahko privoscijo tako pogoste in obsirne
analize, kot jih zahteva zvezni
pravilnik. MaJnjsi vodovodi pa
takih stroskov ne prenesejo.
Zvezni pravilnik je dokument,
ki verjetno ne bo izvedljiv,
ker je neprak.ticen in idealiziran predpis o kakovosti pitne
vode.
Voda je hrana, obenem pa
tudi tehnoloski, energetski, surovinski 1n potrosni material.
Imeti bi morala svojo realno
ceno, pa je pri nas nima. Zakaj je tako, je nerazumljvo
kot se marsl!kaj v nasem gospodarstvu.
Razsirjeno je mnenje, ces,
da .nam voda samoumevno pripada. Vedeti je namrec treba,
da je pitlna voda danes vse
redkejsa in da terja veliko
stroskov preden postane pitna
in priteee iz pipe.

Sneina podoba

Cena vode je sestavljena iz
naslednjih elementov:
__, materialni stroski,
energija
-

amortizacija

30 %
35 %

-

tekoce vzddevanje
vodovodov ER
15 Ofo
.....:... sredstva za OD in SP 10 Ofo

-

paliSc, 19 vodohramov in
okrog 3000 hiSnih pdkljuckov.
Z vodo se oskrbuje 13 000
prebivalcev, ki Ietno •p orabijo
cez milijon m3 vode ali 200 I
na osebo na dan.
Za vodooskrbo j e zadol:leno
6 deiavcev, ki so razporejeni
tudi za morebitne intervencije, dezurstva :itn kloriranje. V
pristojnosti Komunale so tudi
hisni prikljucki vkljucno z vodome.rom, medtem ko za hisne
instalacije komunalni delavci
niso zadol:leni.

casi vraea v delovno organizacijo, kar pa ni ravno pogodu ad.ministraciji ·samouprav·
ne interesne skupnosti.
Ko so vodovodi zgrajeni, postanejo ziv, delujoe in zapieten organizem. Neprestano se
spreminjajo tlaane razmere,
pretoki, kakovost vode, izgube
na omrezju itd. V Cerknici je
delovanje sistema urejeno z
radijskim vodenjem. V dolgorocnih na.Crtih komunale je
predvideno elektronsko krmiIjenje vseh vodovodov z ene·

zakona o razsirJeni reprodukciji in minulem -de1u (Ur. I.
SFRJ 21/82). Druge oblike
zdruzevanja sredstev so veliko
boljse kat zdru:levanje pri·
spevkov iz cistega dohodka.
To pa je zelo nezanesljiv finanCni vir, ceprav ga komunalno gospodarstvo steje za
svoj temeljni fi!Ilancni vir. Pri
sestavi planskih dokumentov
za investicije v komunalno in·
frastrukturo se kaie nezanes·
ljivost taksnega nac1na zbi:ranja sredstev, saj se naerti ne
uresnicujejo zaradi zmanjsanih
prilivov sredstev.
V skladu z zvezno zakonodajo se prispevek iz cistega
dohodka izioea po zakijucnem
racunu, to pa pomeni enolet-

obveznosti iz dohodka 10 O/o
sredstva za siritev
materialne osnove
dela niso vklj.uce.na
v ceno.

V danaSnjih razmerah, ko
cene povsod bezljajo brez
kontrole, je tezko slediti takemu trendu z dviganjem cen
komunaliilih storitev. Zato ce·
na vode zaostaja za cenami
drugih dobrin. Poleg tega je
postopek za spremembo cen
izredno zapleten in dolgotrajen.
V letu 1987 so ponekod dvignili cene dvakrat, trikrat ali
celo veekrat. Vsakic se je morala sesta.ti skU!pscina, ki je
pristojna za spremembo cen.
Zato bi bilo primenneje spre·
jeti ceno na zaeetlru leta in jo
med letom indeksirati, na
koncu leta pa narediti porac un. Tako bi odpadlo veckratno sklicevanje delegatov, zolcne ra21lJrave in dokazovanje
kdo ima prav. Ucilllek pa bi
bil enak ali celo boljsi, saj bi
komunalni ozdi vedeli, kako
naj gospodarijo med letom.
Sedaj pa nemalo casa izgubijo
za analiziranje izgub ter vseh
posledic, ki doletijo izgubarje
v gospodarstvu.
Komunala Cerknica, ki go·
spodari z vodovodi, ima na
skrbi okrog 160 km vodovodnega omrezja, 11 zajetij, 9 ar-

:
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Sneg pokrije vso nesnago
Nacrtovanje razvoja komunalne infrastrukture je bilo
vcasih organizirano v delovnih
organizacijah, torej tam, kjer
je na voijo potrebna dokumentacija. Pred leti se je ta
f.unkcija prenesia na interesne
skupnosti.
Ker je to delo vezano na
strokovnost in znanje, se po-

ga kontrolnega mesta in raeunalnisko urav.navanje delovanja erpalk, evidence porabe
;vode in pretokov v omrezju.
Seveda take naprave terjajo
veliko denarja, ki ga sedaj ni.
Kljub temu pa so ze storjeni
prvi koraki in je pridobijeno
dovoijenje Zvezne uprave za
radio zveze na podrocju vodovodov. V prihodnosti bo mogoce iz enega upravnega centra u,pravijati deiov.anje vodovodov in siediti celotni vodooskrbi s pomocjo radiozvez in
racunalniSke obdeiave podatkov.
Lani je bil sprejet Odlok o
zasciti vodnih virov i.n vodozbirnih obmoCij. Namen tega
odloka jeobvarovati v najvecji
moZni m eri vse izvire in zajetja pred onesnaievanjem in
pred nepravimi posegi v prostar, kjer so vodni rezervati.
Poleg tega terja Odlok :tudi
zascito zajetij in drugih objektov z zascitnimi ograjami in
alarmnimi napravami. Torej
bo potrebno se veliko sredstev
in prizadevanj, da bomo kos
tern nalogam.
Za razsl.rjeno .reprodukcijo
komunalnih naprav so mozne
razne oblike zdru:levanja sredstev, udeiezbe kreditnih sredstev in razne obremenitve
uporabnikov. V praksi pa se
s to obliko zdrufevanja sredstev najveckrat enaci zdruZevanje sredstev iz cistega dohodka, ki temelji na doioeilih

ni zamik pri izvajanju nacrtov. Ker izgubarji niso dolzni
placevati prispevkov iz cistega
dohodka, je veliko vprasanje,
kako nadomestiti manjkajoea
sredstva.
Ko so zaceli delovati Skladi
stavbnih zemijisc, so le-ti prevzeli od komunalnih skupnosti sredstva za urejanje stavbnih zemljisc in sredstva nadomestil. S temi sredstvi so prej
gospodarile komunalne skupnosti i.n jih namenjaie tudi za
primarno izgradnjo, sedaj pa
jih skladi namenjajo izkljucno
za opremljanje stavbnih zemIjiSc.
Menimo, da bo potrebno za
uresnicitev nacrtovaJne izgradnje najti zanesljiv vir financiranja, na osnovi katerega bo
mogoce graditi razvoj vodooskrbe. Nekateri se odiocajo
za zdru:levanje sredstev ob ceni vode, kar pomeni, da poieg
pokritja realne cene za dobavo vode uporabniki zdru:lujejo
se dolocen del za primarno
reprodukcijo.
Komunalni objekti in naprave predstavljajo del narodnega bogastva, zato je treba z
njimi gospodariti tako, da se
zagotavija njihovo obnavijanje po preteku amortizacijske
dobe. To pa je mozno Ie s pra·
vim vrednotenjem in ekonomskimi cenami.
P. Tomsic
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LOG.A.SKO

okrajno glavarstvo.
Zeinl!evisni in zgodovinski opis.

UrelUl Vojteh R·ibnikar.

V LOGATCU.
Izd:~lo ,DI'IIiitvo ucitcljcv iu Molskih prijateljev okraja Loga8kega".

1889.
STAR! TRG PRI
~upljanska

LO~U

obcina, katera s teje

5040 ljudi, ima samo stirirazredni-

co v Starem trgu.
Vsolane vasi in sicer obcini Stari
trg pripadajoce so:
1. Dane in Klance
41 his. stev. 227 preb.,
2. lgavas
33 his. stev. 271 preb.,
3. Knezanjiva
13 his. stev. 74 preb.,
4. Kozarisce
42 his. stev. 367 preb.,
5. Markovec
19 his. Stev. 106 preb.,
6. Nadlesek
37 his. stev. 275 preb.,
7. Podcerkev
38 his. stev. 257 preb.,
8. Podgora
21 his. stev. 139 preb.,
9. Pudob
31 his. stev. 240 preb.,
10. Stari trg
60 his. s tev. 313 preb.,
11. ~marata
21 his. stev. 118 preb.,
12. Vrh
16 his. stev. 113 preb.,
13. Vrhnika
44 his. stev. 302 preb.,
14. Visevek
37 his. s tev. 225 preb.,
15. Babna polica
12 his. stev. 74 preb.,
16. Bloska polica
14 his. stev. 90 preb.,
17. Jezero gorenje
24 his. stev. 124 preb.,
18. Laze pri jezeru
8 his. stev. 47 preb.,
19. Otok pri jezeru
14 his stev. 85 preb.,
20. Poljane
13 his. stev. 88 preb.

Mestni obcini Loz pa slisijo:
Loz mesto
Loz predmesto
Podloz
108 his. stev.
28 his. stev.
637 preb.,
28 his. stev. 162 preb.
Za vsakdanjo solo bilo je
godnih deckov
leta 1880 228, leta 1889
godnih deklic
leta 1880 252, leta 1889
obiskujocih deckov
leta 1880 213, leta 1889
obiskujocih deklic
leta 1880 237, leta 1889
za ponavljalno solo
godnih deckov
leta 1880 86, leta 1889
godnih deklic
leta 1880 79, leta 1889
obiskujocih deckov
leta 1880 46, leta 1889
obiskujocih deklic
leta 1880 54, leta 1889

301 ,
274,
290,
240;
114,
108,

8,
14.

Gorovje v Starotrzki solski obci·
ni se kupici na severovzhodu Piv·
ske planote in pripada gornjernu

Stari trg, rnejno vas Babino polje
in dalje v hrvaski Prezid. Ker je
mala dolina Starotrzka krog in krog
z gorami zaprta, ne more se ponaiiati z velikimi rekami. Glavni
potok je ponikvarica Obrh. lzvira
v dveh vrelcih. Prvi je nad l{asjo
Vrhniko v znozji Racne gore, drugi
pa nad selorn Kozariscami. Oba
potoka sta tolike moci, da gonita
le nekaj korakov od izvira ze zage
in mline. Zdruzita se po polurnem
teku pod vasjo Pudobom, in se zopet kake pol ure dalec poizgubita
v poziralnike na Danskih travnikih.
Od tod tece Obrh pod zemljo v
Cerknisko jezero. OQ pomladnem
in jesenskem dezevji preplavi Obrh
velik del Starotrzke doline. S tern
poskoduje posebno vasi Pudob, Ko·
zarisce, Nadlesek, Podcerkev in
Dane. Ravno nastete vasi imajo
najvecja in rodovitna posestva, ali
kaj pornaga, ce trud in seme po
vodi splavata. To se zgodi skoraj
vsako Jeto, vcasih celo po dva in
trikrat! Kedar Obrh visoko cez . njive stopi, doseze vise od druzih
ponikev lezeco veliko jamo Golobino. Tej so dali ime divji golobje,
kateri ob susi v nji gnezdijo. Do·
kler Golohina vso vodo odpeljava,
ni hudega.
Silna povodenj pa nastane, ce se
v Golobini zajezi ali zagoltne. Brz·
kone je tedaj povrsje naraslega
Cerkniskega jezera jednako visoko
s povodnijo v Starotrzki dolini, zato voda po komunikacijskih pravi·
lih povsod ne more odtekati. Hise
v Danah, Podcerkvi, Nadlesku in
Pudobu so deloma, nekatere celo
do strehe v vodi. Pri obcevanji in
prometu posluzujejo se namesto
voza - ladje, katero ima vsaka
vas za take slucaje pripravljeno.
Zadnja silna povodenj je hila 1851.
leta. Celo v Starem trgu je stopila
po hisah voda nad koleno visoko,
in k nedeljski slliZbi bozji prihaja·
joci ljudje so se na sredi Starega
trga iz - in ukrcavali v eolne. Obrh rednih nadzerneljskih prito·
kov nima, razun onega, ki tece skozi Loz in Stari trg, pa se ta ob
susi popolnoma usahne.
Starotrzka solska obcina jezerov
tudi nima, pac pa steje vee vilenic
v svojem ozernlji. Opornniti mi je
Krizne jame pod Krizno goro in
Mrzle jame. Krizna gora je kake
cetrt ure nad Lozem, Mrzla jarna
pa je za Lozkim pokopaliscem. V
Mrzli jami bil je kedaj oni cudotvorni studenec, o katerern ve Val·
vasor povedati, da je ob susi pri·
klical dez, ce so z njegovo vodo
polje ali drug druzega skropili in,
da je ozdravljal ocesne bolezni,
ako !:!~ je bolnik v njem umil. Bolj
zanimiva kot Mrzla, je KriZna jama,
katera ima podzemeljsko jezero in
mnogo prepadov, ki zapirajo preiskovalcern pot. Natanko je to ja·
mo popisal in nacrtal znani dunaj·
ski geolog Hochstetler. Osobito
Krizna jama slovi radi tega, ker se
dobivajo v nji kosti prahistoricnega
medveda (Ursus spelaeus) (Grot·
tenbar). lmela je tudi lepih kapni·

Krasu ter obstoji iz krednega ap·
nenca in dolomita; obkrozuje
0.431 mrn• veliko in prirneroma
553 m nad morjern lezeco dolino
Starotr2ko, katera se v podobi polumesca siri okolu sredisca, holm·
ca Nadleskega, od severa proti ju·
gu na zapad. Najvisja gora je blizu
hrvaske in primorske meje kipeci
Sne2nik, kateri se dviga na jugo
doline iz mnogih prepadov in sle·
men 1796 rn cez morsko gladino.
Stopivsemu na njegov vrhunec od·
pre se prav lep razgled po junaski
trojedini kraljevini, tuzni lstri in
divni domaci dezeli. Na jutranji
strani dola se vzdiguje okolu
1 043 rn visoka Racna gora; na jednero njenih vrhov k&Ze se bela
cerkvica sv. · Andreja. Od Racne
gore proti severozapadu se vl_!!ce
hrib Pogaca, znamenita po svoJem
imenu katero ima baje od tod, ker
je ta ' hrib neka grofica grascine
~neperske darovala v P?gac~ detetu iz Loza, kateremu Je pr1 sv.
krstu kurnovala. Proti severu nam
zakljuci dolino Krizn~ gora s p_rijazno rornarsko cerkvico sv.. ~nza.
Raz Krizne gore se lepo vidi po
vecerno lezeci Cerkniski, juzni Sta·
rotrzki dolini in severnem Bloskem
svetu. Vecerno stran Starotrzke doline zapira hrib Devin, ob cegar za·
hcdnjem vznozji lezi svetov~oznan~
Cerknisko jezero; na jutranJI ~tran1
se Devin znizuje v zgodovmsko
Ulako, katera je nosila v rimskem
casu po Avgustu razdeljeno mesto
Terpo. Ulaka se spusca ~ol_agol'!'a
v zgoraj ornenjeni Nadleski hrib·
cek. .
Nad vasjo Podgora je hrib Ku·
celj. Znani raziskovalec starin in
rimskih grobov g. Pecnik je trdil,
da so bile na gricih z navedenim
imenom zanesljivo keltiske nasel·
bine. Na to je zapicil svoj zelezni
preiskovalni drog v zemljo ter res·
nicno izkopal vee crepin in ostankov zidu vrh Kuclja. lstega dne v
avgustu 1887. I. narn je nasel dva
rimska groba z latinskima napisoma uprav za cerkvijo sv. Marjete
v ~marati . Grobni plosci z napisi,
clovesko crepino in nekaj druzih
kosti hranijo sedaj v gradu ~ne· ,
perskem. lskali smo pokopalisca
starega rnesta Terpo po Ulaki, ali
do danasnjega dne se se ni posrecilo starih grobov zaslediti; denarji in druge malenkosti iz ne~~a·
njih casov pa se pogosto nahaJaJo.
Gore Starotrzke solske obcine
bile so nekoc s temnimi gozdi pokrite, dandanes dobis le po Snez·
nikovi skupini se pragozdne smre·
ke in jelke, med katerimi zeleni kov, katere pa je vandalizern neka·
semtertje kosato bukovje, navdi·
terih nevescih in nerazumnih tu·
hujoce ti up, da zoper pridejo ea- kajsnjih in tujih !judi razbil, unicil
si, ko bode kmetic s ponosom stel
ali pa odnesel. Sedaj so lepi kap·
hoje po svojem delezi, sad danas·
niki redkl.
njega pridnega pogozdovanja.
Vkljub svoje juzne lege, nima
lzmed obcil je omeniti po okrajLozka dolina te toplote, kakrsno bi
nem glavarji (takrat Vorsteher)
morala imeti. Temu krivo je pa
gosp. Ogrinc·i izpeljane ceste, ki pogorje Sneznika, katero dolino
proti morju zapira. Glede podnebse vije od Rakeka cez Cerknico
v Grahovo na Blasko polico. Od ja spada, kakor sploh vse Kraske
tu naprej se spusca med Krizno
doline, v drugi klimaticni okrog s
goro in Pogaco v Loz in potem v
srednjo letno toploto 7-9' R. lz·

med vetrov so najbolj pogosti juzni,
kateri spremljajo jesensko in spo·
mladansko dezevje, in pa severo·
vzhodna burja, imenovana kocevska
burja, katera povzrocuje poleti hitro
ohlajanje zraka, po zimi pa prinasa
mnogo snega. Zemlja v tej obcini
je ilovnata ter s kremenikom pomesana. Polja bi se zamogla s
precejsnjo rodovitnostjo ponasati,
posebej Danska, ako bi voda, katera posebno pomladi po vecdnev·
nem dezji preplavi polja okoli vasi
Dan, Podcerkve, Nadleska Pudoba
in Kozarisc, veckrat ne unicila set·
ve. Jako rodovitna polja so tudi
ona med Lozem in Starim trgom.
Obdelane zemlje bilo bi lahko vee,
ako bi obcinski pasniki veliko
oralnega sveta ne zavzemali.

pobegnili in se poskrili po go·
zdih.
V 13. stoletji, bere se, sta bila
mesto in grad Loz, od kojega je pa
ie zdavnej le se razvalina, v po·
sestvu Lozkih gospodov. Prvi teh,
o katerem se ve, da je tu gospo·
doval, je Rusker, ki je leta 1282
s Hermanom in Volfrardom Lozkim
vred posestva Bistriskega samo·
stana pridobiti skusal. Slednjega
iz te rodovine kamnali so kmetje
na Dolenjskem med Sotesko in
:Zuzemberkom. Bil je baje jako gro·
zovit clovek in ljudstvo ga je silno
sovr&Zilo. Pripoveduje se, da, ko so
ga ubili in cisto s kamenjem po·
krili, je potem se dolgo vsak, ki
je mimo sel kak kamen privrgel,
tako, da je se za casa Valvasorja
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Lepi in prostrani gozdovi so le
okoli Sneznika, sicer so po gricih
in tudi po visjih planotah videti
golicave, Ie sem ter tja raste v
vecjej skupini bukevje.
Prebivalstvo se razun kmetova·
nja peca tudi z lesno trgovino, ra·
di tega je ob potoku Obrhu pre·
cejsnje stevilo zag (namrec 9). Tr·
govina z lesom hila je pred neko·
likim casom tu zelo iivahna in
uboznejsi del prebivalstva, katere·
ga sama kmetija ne bi mogla re·
diti, s i je s prevazanjem lesa mnogo prisluzil. Sedaj pa, ko Trzacanje
les ceneje iz Galicije dobivajo, je
ta trgovina zelo opesala.
Kar se tice ljudskega materialne·
ga stanja te obcine, bilo bi lahko
bolje, ko bi se ljudstvo bolj s po·
ljedelstvom in sadjerejo pecalo. Po·
sebno sadjereja je se na nizki sto·
pinji, in ne tako razsirjena kakor
bi morala biti. Na jesen gre mnogo
rnoz in mladenicev na Hrvasko, v
Galicijo in celo na Rusko, da si v
gozdovih kaj zasluzijo. Gre jih ve~
stotin in se potem konec pomlad!
vrnejo domov. S tern pa mnog1
svoja zemljisea zanemarjajo in v
dolgove zabredejo.
1866. leta razsajala je tu kolera,
katero so vojaki 10. lovskega ba·
taljona tu sem zanesli in katera
je tirjala nad 50 zrtev.
14. avgusta I. 1872 ob 3/4 II. uro
nastal je v Starern trgu silen po·
zar, kateri je upepelil 25 his in 28
gospodarskih poslopij.

Pisanja in citanja zmoznih je ka·
kih 60 - 80 odstotkov.
Prvi prebivalci Lozke doline, o
katerih se lahko z gotovstjo go·
vori, bili so Japodi, ki so imeli
svoje mesto Terpo na Ulaki, rna·
lem holmci, stojecem na zapadnej
strani Starega trga. Od tega mesta
drzala je cesta do glavnega mesta
Japodov, Metulum, sedanja vas
Metlje v Bloskej fari. Rimski cesar
Avgust prepodil je Japode in jim
razdjal mesti, kojih prebivalci so

stal silno velik kup kamenja na
onem mestu.
Na to prise! je Loz v roke Oglej·
skih patrijarhov, od kojih so ga
dobili leta 1335 Ortenburgi v fevd.
Ker so si ga pa ti kar prisvojili
kot lastnino, vnel se je prepir. Pa·
trijarh Ljudevit se je namrec pri·
tozil cesarju Karolu IV. leta 1359.
Vkljub tej pritozbi, pa je ostal Loz
Ortenburgom, dokler je z grofpm
Friderikom ta rodovina izmrla.
Vsled oporoke njegove prisel ; je
Loi leta 1420 v last Celjskih gro·
fov, ki so ga imeli do I. 1460. J.lri
Belemgradu je namrec zadnji Celj·
ski grof bil umorjen od Ogrov in
Lozka posestva prisla so v last
Avstrijcem kot dediscina, akoravno
so se za to posest zamanj poga·
jali ze I. 1436. V tern letu je nam·
rec Avstrijski nadvojvoda Friderik
IV., pozneje rimsko-nemski cesar
Friderik Ill., oblegal mesto Loz s
kranjskimi in istrijanskimi vojaki.
Posadka Celjskih grofov jim je odprla mestna vrata iz zvijace, oblegalci so udrli v mesto in bill vsi
pomorjeni. Drugi dan prisel' je pred
Loz nadvojvodov stotnik Kristof
Fladnicar z mocnejsim oddelkorn
vojakov. A nek cevljar ga pri na·
padu prebode z nozem ter umori,
na kar so Avstrijski vojaki pobeg·
nili.
Od leta 1460 ostal je Loz Avstrij·
cern, ki so ga raznim rodovinarn
zastavljali, tako gospodom Haller,
posestnikorn Kocevskega gradu
(Hallerstein). Slednji irnetnik Lozki,
kojega se Valvasor omenja, bil je
knez Ferdinand Auersperg.
V letih 1471-1472 so prilorna·
stili Turki v dolino ter veliko skode
povzrocili. Najvec so pa trpeli Lozani leta 1476. Tega leta, na sv.
Marjete dan, prislo je kacih 5000
konjikov turskih iz Hrvatskega. Po·
zgali so Loz, veliko prebivalcev PO·
morili, se vee odpeljali pa v sluznost. Grozna je bila neki nesreca,
kojo je napravila Turcinova krutost,
a ta je bila tudi povod, kar cesar
v ustanovnem pismu sam omenja,
da je dal cesar Friderik Ill. leta
1477 Loz utrditi in na prosnjo Lo·
zanov povzdignil je trg Loz v me·
sto ter mu podelil razne pravice.
Tako so si smeli voliti svojega
sodnika in rnestno svetovalstvo,
imeli so pravico do krvave sodbe
v rnestnej okolici, pobirali so mit·
nino in dac kupcev in vee druzih.
Dal je rnestu lasten grb in pecat.
Na grbu se vidi v zelenem polji
sv. Jurija v zlatej obleki na konji·
cu, borecega se z zmajem, njernu
na strani kleci devica v zlatej oble·
ki s sklenjenima rokama. Na sedem
let je oprostil cesar onega, ki se
v mestu naseli, vsacega davka.
Tudi poznejsi vladarji so potrdili
mestu njegove pravice.
Slednjic cesar Fran I. leta 1832
s pristavkom: »Kolikor so se v no·
vejsem casu veljavne.«
(nadaljevanje prihodnjic)
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OBRACUN GOSPODARJENJA V PRETEKLEM LETU

Osebni dohodki so se gibali v skladu z druzbeno sprejetlrni srnernicami, saj nobena terneljna organlzacija ne prekoracuje osebnih dohodkov
po panoznern sarnoupravnern sporazurnu. Ceprav vseh planskih ciljev nismo uspeli v celot1 uresniciti, pa smo lahko z dosezenimi rezultati
zadovoljni. V pogojih vse vecje konkurence na trgu, okar zadeva lesno
industrijo, so vse terneljne organizacije uspesno zakljucile poslovno let<>
in si s tern zagot ovile tudi uspesno osnovo za poslovanje v t ern letu.
Hkrati je bila ohranjena rast vlaganj v osnovna sredstva, kar tudi daje
zagotovilo za ,Jzboljsanje pogojev dela in se hitrejso rast.
PREDKONGRESNA DEJAVNOST KOMUNISTOV

2e pred letorn dni j e oboinskl komite sprejel akcijski program predkongresne dej av.nosti, ki je v veliki meri uresnicen. Jesenl so bile volilne
konterence po osnovnih organizacijah. V tern casu so se sestale tudi
krajevne in tovarnlske konference, v januarju letos pa se je v sklopu
vse te dejavnosti konstituirala nova obcinska konferenca Zveze komunistov, ki je analiZ:irala stanje v obCini ter dala vrsto pobud In usrnerlt ev
za prlhodnje delo.
LETNA KONFERENCA SINDIKATA BRESTA

Sredi februarja je bi'la letna konferenca slndl·kata Bresta, na kateri so
predstavniki kr.inicno -pregledali dosedanje delovanje In zastavili prihodnje delo. Ugotovljeno je bilo, da je sindikat premalo sodeloval pri uresnicevanju zakona o zdruzenem delu, za kar je poglavitni razlog prernajhna strokovnost na tern podrocju. Poudarjena je bila solklamost rned temeljnirni organizacijami, predvsem do Ustih, ki so v t ezjem poloza1u. Po
obrav.navi se nekaterih vprasanj so ob zakljucku ugotovili, da je program dela nezakljucen proces, lahko ga dopolnJuj emo z nalogami, ki
izhajajo iz potreb in interesov delavcev v neposrednem z-ivljenju in graditvi samoupravnih odnosov.

Novosti v knjiznici
KNJitNE NOVOSTI

SEGAL H.: Zivljenje kot reka
STEEL D.:
Le enkrat v zivljenju
COULONGES H .:
Zbogom divjakinji
STEEL D.: Vrnitev
MILLER H.:
Tihi -dnevi v Clichyju
ROZANC M.: Hudodelci
POTRC I.: Onkraj zarje
SLOVENSKI ROMANI

CRNOLOGAR Ladislav:
Triinosemdeset stopnic
DOLENC Mate:
Praznik republike ali
abrakadabra
LAIN$CEK Feri: Razpocnica
LUZAN Pavel: Molk ni zlato
MAZZINI Miha: Drobtinice
$VAJNCER Janez: Somrak
ZIDAR Pavle: Medeni teden
MRAK lv3!Il,
KERMAUNER Taras:
Oblocnica, ki se rojeva
SLOVENSKA POEZUA

ZGODOVINSKI ROMANI

AUEL Jean M.:
Rod jamskega medveda
AUEL Jean M.: Dolina konj
AUEL Jean M.:
Lovci na mamute

PREDSTAVNIKI sPANSKIH SINDIKATOV NA BRESTU

TUJI ROMANI

22. februarja so hili na obrsku na Brestu p redstavnik~ spanskih sl-ndikatov. Po kosilu v nasi delavski restavraciji so sl ogledali pr<Jizvodnjo
v Tovarni pohistva Cerknica in Salon pohistva. Preseneceni so bi l~ nad
razsez<11ostjo tovarne in organlzl-ranostjo prolzvodnje, posebej pa so pohvalili kvalitet o oin estetski vldez nasih izdelkov. V sklepnih besedah je
vodja delegacije izrazil prepricanje, da bodo nase izkusnje v graditvi samoupravnih socialisticnih odnosov dragocena pomoc pri njihovih prizadevanjih za preobrazbo druzbe.

CALDWELL Elrskine:
Prava zemlja
FOLLETT Ken: Lezi med leve
KISHON Ephraim:
Kamela v sivankinem usesu
KORDA Michael:
Valovi zivljenja
DEL RIO Domenico:
Zadnji po Malaji
LE CARRE John:
Popolni vohun

ANKETA 0 INFORMATORJU

Po sedmih rnesecih izhajanja smo med delavci Bresta izvedU· anketo o
lnformatorju. Predvsem j e pokazala, da ga delavci dobivajo redno, da je
vsebina zadovoljiva. Pogresajo pa predvsem informacrje o proizvoono
prodajnih rezultatih po temeljnlh organizacijah, o kadrovsklh sprernembah, poslovnih informacijah, doseganju plana po t emeljnih orgarnzacijah,
o delu druzbeno politicnih organizacij, o odlocitvah tzvrsilni-h organov
delavs~ih svetov temeljnih organlzacij ter obcinskih organov in krajevnih
skupnostih.
VOLITVE V JELKI

V preteklem mandatnem obdobju smo ugotavljafl, da imajo organi
upravljanja prevec clanov in da je prav to vzrok pogoste nesklepcnosti.
Glede na to ugotovite-v in da bi se uskladili s samoupravno organiziranostjo Bresta, smo na zboru delavcev sprejeU statutarni sklep o oblikovanju samoupravnih organov. Jelka ima torej naslednje organe: delavski
svet, poslovni svet, svet za kadro'vlske zadeve, svet za osebne dohodke,
disciplins.ko k.omis·ijo in samoupravno delavsk-o kontrolo.
POSKODBE PRI DELU V LANSKEM LETU

Za preteklo lero lahko trdimo, da j e, vsaj kar se poskodb t·ice, minilo
dokaj mirno. Skupno se je poskodovalo 134 delavcev oziroma eden vee
kot lani. Skoraj vse poskodbe so bile lazje, posebej pa vel·ja omeniti tri
tezje, ad katerih se je ena koncala s smrtnrrn ~zldom .
Skupno stevilo poskodb je v mlnuJem letu naraslo za nekaj manj kot
en odstotek, stevilo izgublje.nih delovnih dni pa se je zmanjsalo za 33
odstotkov.
BLOSKI TEKI TUDI LETOS REKORDNI
cetrtl Bloski teki so koncno le za naml, saj jih j e bilo treba let os
zaradi neugodnih sneznih razmer preloziti za tri tedne. 0 njih lahko ob
upostevanju ugotovitev tekmovalcev in stevilnih gledalcev recemo vse
najboljse: rekordna udelezba (v obeh tekih j e bilo ·k ar 1266 tekmovalcev)
kljub temu, da so sredstva j avnega obvescanja bolj malo opozarjala na
to prireditev. Odlicno je bila pripravljena tudi proga, all skratka - celotna organizaclja.

MLADINSKA LITERATURA

CALVINO Italo:
Malcovaldo ali Letni casi
v mestu
GRAFENAUER Nlko:
Majhnica
Kdo bo z nami sel v gozdicek
LINDGREN Astrid:
Bratec in Kljukec s strehe
REMEC Miha:
Kodeljica v vesolju
ZORMAN Ivo: Sla po letenju
MATIC Milena: Mlada beseda
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Cerknica v belem plascu
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GAVEZ Gorazd:
Mali drufui psi
SIMCIC Zvonimir:
Vino med ljudsko moctrostjo
in sodobno znanostjo
$INKOVEC Slavica:
Za vsaloogar nekaj o vinu

~
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KOVAC Jurij: Skodelica caja

Ob sprejemanju plana za leto 1978 je bilo zastavljenih tudi vee vprasanj, ki ne sodijo v podrocje letnega plana, ampak so sprotne naloge
sluzb, ki jih morajo vsakodneV<no resevati.
Ker so v planu dobili svojo vrednostno opredel:itev tudl samouprav-nl
sporazumi, ki smo jih sprej emali v decembru, je bHo na zbor ih delavcev
postavljenih tudi mnogo vprasanj s tega podrocja. Poleg tega so se pojavila se nekatera druga vprasanja, ki pa so bila bolj specific-na za vsako
temeljno organizacij o posebej.

Nedavno tega so Brest obiskali organiza.torji obvescanja delovne organl·zacije Tomos iz Kopra. Namen njih<>vega obiska je bil razgovor o slstemu. obvescanja, ki ga imamo na Brestu in ·n j•ihovega v Tomosu. Kljub
temu, da imata obe delovni organizacijl enako stevilo zap.oslenih, j e
razlika taka v oddaljenosti t emeljnih organi·zaclj kot v nacinu zbiranja
prispevkov, nagrajevanja avtorjev in v stevllu ljudi, ki se poklicno ukvarjajo z obvescanjem.

LESSING Doris: T'I'ava poje
NANGA Bernaord:
Marianino izdajstvo
ROUSSELOT Jean:
Frederic Chopitn
SCORZA Manuel: Negibni ples

J,

LETOSNJI PLAN SPREJET

OBISK IZ TOMOSA

POKORN Drazigost:
Z zdnavo prehrano v pozna
leta
MAMILOVIC Jurij: Pleveli
GA$PER$1C Aljosa:
$ampinjoni

~

~

tt

t

f~

A1

'

Zimske radosti sele v februarju
STROKOVNA LITERATURA

FUCHS Heidi: ABC kvackanja

SITAR Sandi:
Sto slovenskih znanstvenikov, zdravnikov in tehnikov
RUPNIK Alllton:
$vicarska carobna formula
KUVACIC Ivan: Sociologija
KOZELJ Bogomir:
Splosna ekologija z varstvom
olrolja

VERDEL HeLena:
Lutkarstvo na Slovenskem
$KARJA Tone: Jalung Kang
POCITNICE V SLOVENIJI
MESSESNEL Janez:
Soska fronta
RASHKE Richard:
Pobeg iz Sobibora

BRESTOV
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lz drugih lesarskih kolektivov
LESNA iz Slovenj Gradca je
bila decembra lani gostitelj
72. strokovnega posvetovanja
Zveze in.Zenirjev in tehnikov
gozdarstva in lesarstva Slovenije. Obravnavali so zelo a'.ktualna in pereta vprasanja zagotavljanja sredstev za gozdno
reprodukcijo. Podlaga za IJ:azpravo so bile ugotovitve in
predhodni rezultati raziskovanja, ki jih je rnapravila raziskovalna skupirna pod vodstvom prof. dr. lztoka Winklerja. Studija ugotavlja, da moraroo pri gospodarjenju z gozdovi zagotoviti trajnost donosov
oziroma vseh funkcij veenamenskega gozda in pri tern
trajno zadovoljevati potrebe
udrlbe po lesu.
LESNA iz Slovenj Gradca
oziroma Tozd 2:aga Musenik
je hitro in ekonomsko uspe~
no sanirala novembrski strojelom polnojarmenika. Ker je
bil stari polnojarmenik popolnabavo rabljemega stroja, saj
noma unicen, so se .odlocili za
si novega zaradi izredno visoke ce.ne niso mogli privosciti.
Izbrali so polnojarmenik istega proizvajalca in tipa kot je
bil prej~nji. Takoj po opravljenih uvo2lDih postopkih v zacetku januarja so zaceli z
mont<lZo in po lkraj~em poskusnem obratovanju je stekla tudi proizvodnja.
SLOVENIJALES - TRGOVINA je sredi januarj~ podpisala novo pogodbo z druZbo
W. C. Realty Co. iz kraja Rye
v ameriSki zvezni drlavi New
York, ki predvideva, da bodo
na ameriSki trg ze v ;prvi polovici leto~njega leta izvozili
trideset montainih hi~, ki jih
bodo v Amerik.i postavili na
stirih razlicnih lokacijah v drzavah New York in Connecticut. Vse pogodbe so bile podpisane z njihovima partnerjema J elovico in Gradisom, s
katerima imajo podpisan rudi sporazum o skupnem nastopanju na ameriSkem trgu.
Vrednost pogodb znasa preko
milijona ameriSkih dolarjev.
NOVOLES je preuredil salon pohistva v Novem mestu.
Poleg pohi~tvenega programa
ter izdelkov iz akrila in kerakrila iz njihovega proizvo.dneg~ programa razstavljajo in
prodajajo
tudi pohi~tveno
opremo za prodajo ekskh~ziv
nejse opreme in artiklov, kot
npr. posteljni!D.o, pregrinjala,
zavese, tapete, slike, grafike,
kopalnisko galanterijo dekorativne predmete, svetila, prepro~. V pritlicju je poleg
programskih novosti predviden tudi prostor za svetovanje arhitekta.
ALPLES iz 2:eleznikov v tekocem ~olskem letu stipendira
74 ucencev in studentov za
razlicne poklice. V ~olskem
letu 1987/88 so .p ridobili 22 novih ~tipendistov, ceprav so
:t'azpisanih kadrovskih S.tipendij i.nleli .precej vee. Nerazdeljene stipendije so os.tale
, predvsem za poklice v lesarski, kovinarski in elektro

usmentv1. Za vse poklice v
teh usmeritvah na vseh stopnjah zahtevnosti imajo uveljavljen dodatek za deficitar.nost pri kadrovskih stipendijah. Cilj je pridobiti za te poklice vee ~tipendistov in jih
zato nagraditi. Dodatek za deficitarnost
zna~a
trenutno
22.716 din.
LESNINA je sodelovala na
petem sreeanju industrije in
trgovine z drobnim gospodarstvo. Za okroglo mizo so predstavili informacijski sistem
drobnega gospodarstva na obmocju Slovenije, vkljucno z
.regijskimi povezavami. Tako
bo informacijski center drobnega gospodarstva za ljubljansko regijo prevzela Lesnina.
Izrece.nih je bilo tudi veliko
predlogov, kaksne informacije
b i bile se potrebne za dobro

poslov.anje delovnih organizacij in zasebnikov ter za kakovost.Ro kooperacijsko sodelovanje.
JELOVICA je v lanskem letu v svoji deloVtDi organizaciji
trinajstkrat gasila pozar. Vzroki pozarov so bili trenje, pregretje lezaja, i21pad elektricnega ·toka, pregretje sklopke,
slabo ·n abiUSeni oziroma montirani strojni deli, malomarnost pri odmetavanju odpadkov, su~enje mastnih kuhinjskih krp, odvr:Zen cigaretni
ogorek, iskre iz dimnika. Gasilci ocenjujejo, da so ob uspesnih intervencijah i.n ob
skodi, ki je ocenjena na pribliZno 60 starih milijard dina.rjev, najmanj toliksen znesek tudi prihranili. Seveda pa
je ob delu gasilcev ;potrebno
omeniti prvo pomoc delavcev.

Oddelek montaie v Pohistvu
Moski posarnezno:

L Puntar Kartonaia
242 kegljev
2. Preseren Obcina
234 kegljev
3. znidarsic Avtomontaia
230 keg1jev

.

4. Gorni-k F. Brest
228 kegljev

Kegljaske nov1ce
KEGLJACI BRESTA
USPESNO NASTOPAJO
Tekmovanje v 1. slovenski
kegljaski ligi se je prevesilo v
drugo polovico, .saj tje bilo odigranih ze deset kol. Mo~lka ekipa KK Brest je prepriCJjivo na
drugem mestu, saj je na domacero kegljiScu premagala
vse nasprotnike, dosegla pa je
tudi eno zmago v gosteh.
Rezultati:
Radenska : Brest 5016 : 4850
Brest: SCT 5266 : 5160
Donit : Brest 5116 : 5082
Slovan : Brest 5202 : 5101
Brest : FliZinar 5254 : 5056
Hidro : Brest 5046 : 5125
Brest : Proletarec 5447 : 5326
Brest : Radenska 5431 : 5041
SCT : Brest 5056 : 4967
Brest : Donit 5475 : 5144
Lestvica po 10 kolih:
1. Slovan Ljublja!Ila
16 tock + 586 ·k egljev
2. Brest Cer.knica
12 tock + 765 kegljev
3. SCT Ljubljana
10 tock + 10 ,kegljev
4. Radenska M. SobOII:a
10 tock -216 kegljev
5. Donit Medvode
10 tock -321 kegljev
6. Proletarec Zagorje
8 tock -156 kegldev
7. Hidro Medvo.de
8 tock- 213 keg1jev
8. FliZinar Ravne na Koro~kem
6 took - 325 kegljev
OBCINSKO SINDIKALNO
PRVENSTVO V KEGLJANJU
Na kegljiScu Bresta je bilo
odigrano sindikalno prvenstvo
v kegljanju za moske in zenske ekipno i.a:J. posamezno.
REZULTATI:
Mo~ki elcipno:
1. Brest DO
843
2. Kartonaza
837
3. Gozdna
824
4. Kovinoplastika 821
5. Elektro
810
Nastopilo je 24 e:kip.

5. Gornik Ja. GG
227 kegljev

3. Brest Tozd Poh. 542 kegldev
4. Nanos

489

6. Lekse Elektro
224 kegljev

·kegl~ev

2:ens.ke posamezno:
1. Urbas Brest DO
201 kegelj
2. Pokleka Brest DO
192 kegljev
3. Frim Brest DO
181 kegljev
4. Zalofnik Bres-t DO
168 kegljev
5. Usenik Brest Pohistvo
166 kegljev
6. Krasevec Kovinoplastika
164 kegljev

7. Kranjc Brest PohiStvo
161 kegljev

8. Baraga Kovinoplasti·k a
153 kegljev

7. Kaplan SAP
222 kegljev

8. Gornik Ju. GG
215 kegljev
9. Rudolf Novolit
214 kegljev
10. Baraga Kovinoplastika
214 kegljev
F. Gornik
SREBRNA MEDALJA
ZA BREST
V Ptuju je bilo 21. februarja
republisko prvenstvo v streljanju s standardnim zracnim
orozjem. Prvenstva se je udelezil tudi mladinec Strelske

Filrni v n1arcu
3. 3. ob 19.30 -

ameriSki film

AMERI~KA

NEVESTA

4. 3. ob 18. uri in 7. 3. ob 19.30- ameriSki romanticni film
NEKAJ VIJOLICASTEGA
5. 3. ob 19.30 in 6. 3. ob 16. uri- ameriSka komedija
ZAFRKANTI
6. 3. ob 19.30 -

amerJ.Ska drama MISIJA

10. 3. ob 19.30- ameriski western SILVERADO
11. 3. ob 18. uri in 14. 3. ob 19.30 TAM KJER REKA POTEMNI

ameriSki akcijski fillll PRICA

17. 3. ob 19.30- ameriS.ka kriminalka ZAROTA V SAN
FRANCISCU
18. 3. ob 18. uri in 20. 3. ob 19.30 - ameriski znanstveno fantasticni film ZNAK ZA NEVARNOST

Zenske ekipno:
1. Brest DO
742 kegljev
2. Kovinoplastika 718 kegljev

21. 3. ob 19.30- ameriSki akcijski film NA ZMAJEVI POT!
24. 3. ob 19.30 25. 3. ob 18. uri -

ameri~ka

kriminalka KLUB RAZBOJNIKOV
ameriSke risanke TOM IN JERRY

26. 3. ob 19.30 in 27. 3. ob 16. uri BO.ZJI OKLEP
27. 3. ob 19.30 in 28. 3. ob 19.30 DUH PORNO ZVEZDE

Rezultati:
1. Nedzad Fazlija Ptuj
563 krogov
2. Damjan Kandare Brest Cer.
562 krogov
3. Simon Kovic Domzale
561 •krogov

OBCINSKO PRVENSTVO
SOLSK.IH SPORTNIH
DRUSTEV - SSD 88
Strelska druZina Brest je 12.
februarja izvedla obcinsko prvenstvo v streljanju z zracno
pusko za ~olska ~ortna dru~t
va- SSD 88.
Nastopile so pioninke in pio·nirji iz razlicnih osnovnih sol.
Rezultati:
Pionirke:
1. Nada Braniselj
172 krogov
2. Martina J akopin
166 krogov ·
3. Bojana Klancar
165 .krogov
Pionirji:
1. Ales Tursic
175 krogov
2. Sebast.i!jan ZnidarSic
174 krogov
3. Robi Matak
168 krogov

F. Mahne

francoska k001edija

19. 3. ob 19.30 in 20. 3. ob 16. uri- ameriSka komedi1a
NORIJE NA KOLESIH

kegljev
kegljev
kegljev
kegljev
kegljev

V konkurenci mladincev je
izpolnil normo za nastop na
dr:Zavnem prvenstvu v Osijeku,
ki bo sredi marca.

amergk:i pustolovski film

12. 3. ob 19.30 in 13. 3. ob 16. uri zANDARINZANDARKE

13. 3. ob 19.30 -

drliZine Brest Cerknica Dam·
jan Kandare in osvojil drugo
mesto. Nastopi.l je tudi v •konkurenci clanov, kjer je imel
moznosti za uvrstitev od 2. do
4. mesta, vendar je imel municijo z drugaOnimi strelnimi lastnostmi kot navadno in dobra
uvrstitev je sla po vodi.

ame.ri~ki

akcijski film

ameriSka komedija

31. 3. ob 19.30- nemski eroticni film DEKLETA ZA UZIVANJE

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de·
lovne organlzacije BREST Cerlmlca,
n. sol. o
Ureja urednliikl odbor: Sreco DROBNIO,
Viii FRIM, Franc GORNIK, Karmen KAN·
DARE, Danllo MUNAR, Anton OBREZA,
Janez OPEKA, Mlran PETAN, Zdravko ZABU·
KOVEC.
Foto: JoZ& AKRU.
Odbor za obve!i!anJe Ja druibenl
upraviJanJa.
Predsadnlk odbo111:

019an

Franc:

MLAKAR.
Glaallo socii med prolzvode lz 7. ~~
prvega odatavka 36. i!le1111 zakona o Qb.
claveen)u prolzvodov In storltav od prometa prolzvoclov (mnenje aekretarlata u
informlran)a lzvrtnaga avata SR Slovenl!e
it. 421-1/72 z cine 24. oktobra 1974).

Naklada 2800 lzvodov.
Tlska 2eleznl~ka tlskarna v Lju~
ljanl.

