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Kako do idej, izboljSav, inovacij...
Analiza 0 stanju inovativne dejavnosti v nasi delovni organizaciji je pokazala, da je bilo v letu 1987 zelo malo prijavljenih
inovativnih predlogov glede na stevilo zaposlenih. Na 100 zaposlenih je bilo prijavljenih 1,57 predlogov. Zato se lahk9
vprasamo ali med nami se vedno velja misel, da so zaposleni
razdeljeni »Da tiste, ki samo mislijo in tiste, ki samo delajo<<,
Vecja angaiiranost vseh zaposlenih bi gotovo pripomogla k
vecji idejni zmogljivosti, k izboljsavam in inovacijam, saj si
brez teh danes ne moremo vee predstavljati uspesnega gospodarjenja.
S svojimi idejami :iJn izboljsavami zelimo in rt::udi moramo
prispevati k poveeam.ju produktivnosti, zmanjsanju stroskov proizvodnje in poslovanja (boljsa orgam.izacija dela,
cim manjsi izmet), ik poveca-

Kraj tiSine

.nju kak!ovosti izdelkov, izboljsanju delovnih .pogojev, saj
bomo le tako lahko dosegli
dolgorocno zastavljene cilje.
Delavsk.i sveti temeljnih organizacij so na pobudo kolegija glavnega direktorja raz-

pisali akcijo z naslovom »Predlagaj nekaj koristnega«, da bi
tak:o vzpodbudili m aktivirali
vse zaposlene v delovni organizaciji. P~ripravljamo ze prijavnice in propagandne letake,
kjer bo obsirneje razlozeno,
kaj od ak:cije pricakujemo.
Trajala bo dva meseca, od 4.
aprila do 4. junija.
Cilji razpisane akcije so
predvsem nasledrnji:
- aktivi:mnje materia1nih
in nemate.rialnib rezerv v proizvodnji, odlkrivanje teh rezerv
ter motiviranje sLehemega delavca v tern smislu;
- vzgajanje zaposlenih v
»indusocijsko misleee<< ljudi,.
k.i so sposobni in znajo razmisljati o izboljsavah na slehernem podrocjru. Z akcijo
skusamo odpraviti miselnost,
da je inovacijska dejavnost
domena izbrancev ter odpraviti nelagodnost in bojazem.
posameznika, ces, kaj si bodo
o njegovi prijavi inovacijskega
predloga mislili sodelavci, vodje oddelkov in drugi;
- z realizacijo v tej akciji
zbranih inovacij.skih predlogov povecati dohodek delovne
organizacije;
- s spodbudnim nagrajevanjem in:J.Ovatorjev zelimo do- .
seei, da bi vsi zaposleni rt:udi
po zaJdjucku akcije nadaljevali z inovacijsk.im delom in da
bi tudi kasneje pripravljali
inovativne predloge.
Bistvo akcije »Predlagaj nekaj koristnega« je, da Jcomisije, k.i so jib imenovali delavski
sveti temeljnih · organizacij in
delovne skupnosti pregledajo
vse prijavljene predloge in jih
glede na uporabnost razvrstijo na smiselrie in nesmisel!ne.
Smiselni uporabni predlogi
bodo takoj oziroma najkasnej.e v roku 14 dni !Ilagrajeni z
enkra.tno nagrado 30.000 din
in z znacko »P.redlagaj nekaj
koristnega«. Ko pa bo predlog
realiziran, bo obravnavan in
nagrajen se po pravilniku
ustvarjalnosti ·p ri delu in z
znatko INOVATOR.
V casu akcije lahko delavci
sodelrujejo tudi s predlogi, ki

so bili realizirani pred razpisom akcije; predlogi ne
smejo bi:ti starejsi od enega
leta. Za vsako prijavo predloga moraJo kandidati citljivo
izpolniti
obrazec
»Prijava
ustvarjalnega predloga«. Iz
opisa mora biti razvidno, Jcaj
predlog ideje, izboljsave ali
inovacije opisuje (izdelek, ·polizdelek; naprava, oddelek in
drugo) in kaksen naj bi bil
predviden rezultat oziroma
novo stanje.
Obrazce dobite pri svojem
vodji oddelka, v tajniStvu ali
pri referentu; tam tudi vmete

izpolnjeno prijaWJ.ico. Svoj
pred1og 1ahko oddate tudi pod
sifro, vendar morate v zaprti
kuverti priloziti svoj naslov.
Ce bo prispelo vee predlogov z enako vsebino, bomo
upostevali samo -p rvoprijavljeni predlog, zato je pomembno,
da sta v iprijavi pravilno in
toano izpolnjena tudi datum
in ura.
S koristnimi izboljsav~i in
inovacijami momma nenehno
in sproti dograjevati proizvodne postopke, povecevati produktivnost, izbolj5evati kakovost in organizacijo dela,
zmanjsevati izmet, izboljsati
pogoje, skratka racionalno poslovati na vseh podrocjih dela.
B . Petrie

Pomembni stiki v marcu
V preteklem mesecu smo imeli predstavniki Bresta dve pomembni srecanji. Prvo s predstavniki izvrsnega sveta Slovenije
in drugo s predstavniki Ljubljanske banke - Gospodarske banke. Pri obeh sestankih so sodelovali tudi predstavniki obcine
Cerknica.
Sestanka sta potekala v 1uci zelo perecih gospodarskih
razmer, ki jib lahko oznacimo
predvsem s padajooo kupno
. moejo, s pomanjkanjem (novih) proizvodnih programov,
ki bi vodili k prestrukituriranju, z iznenadnimi administrativnimi ukrepi, ki niso sistemsko umerjeni in dolgoroeni
in predvsem tudi z veliko nelikvidnostjo (s splosnim pomanjkanjem denarja) v gospodarstvu i.n negospodarstvu.
Ni treba posebej poudarjati,
da je ob takih pogojih tezko
ohraniti ;razsodnost v odlocanju in se tezje zadevati prave
smeri pri dolgoroC:nih opredelitvah.
Ravno zaradi tega je bil dogovorjen sestanek z izvrsnim
svetom Slovenij~, kjer je glavni direk!tor Bresta Darko Lesar prisotnim predstavil osnovne ideje za pnogramsko
usmeritev Bresta v omenjenih
nestabilnih pogojih ter sistem
ukrepov, ki smo jih opredelili
v zadnjih mesecib.
Predstavniki izvrsnega sveta, ki jih je vodil podpredsed-

nik Janez Bahoric, so ocenili
opisana prizadevanja kot primerna, ter so nakazali nacine
oziroma pota :n:adaljnjega sodelovanja med Brestom in
ustreznimi organi izvrsnega
sveta oziroma SR Slovenije.
Sesrtanek s
predstavniki
Ljubljanske banke, Gospodarske banke je bil ze tretji ali
cetrti te ·vrste. Tokrat nismo
predstavniki Bresta informirali »bankirjev« 0 nasem polozaju temvec obratno. Iz razgovora smo povzeli ,kako je tudi
banenistvo v tezavnem polozaju. Za leto 1988 so opredelili zaostreno poslovno politiko, ki se odraza zlasti v nanaslednjih potezah:
-

-

nizka stopnja (omejitev)
rizicnih plasmajev banke,
moeneje poudarjeno trajno
in obojestransko (vzajemno) sodelov.anje z banko,
zelo zaostreni kriteriji za
investicijske kredite, kjer
skoraj ne bo sredstev za
stavbe, temvec .p redvsem
za ekonomsko upraviceno
(nadaljevanje na 2. strani)

BRESTOV OBZORNIK

2

Osebni dohodki na Brestu
Pri izplacilu osebnih dohodkov za februar smo povecali
vrednost KED za 10 odstotkov iin spremenili delitveno
razmerje iz 1 : 4 na 1 : 5125.
Tako povecam.je osebnih dohodkov pa se vedno ni zadovoljivo. Se vedno ne sledimo dejanski rasti zivljenjskim
stroskav. Zavedati pa se · rooramo, da je osebni dohodek
odvisen od rezul!tatov poslovanja. Izplacevanja osebnih
dohodkov brez u,postevanja
rezultatov gospodarjenja ne
dovoljuje niti dru.Zbeni dogovor. ze pri sprejemanjru plana
za leto 1988 smo ugotavljali1
da planirani rezu1tati ne zagotavljajo primernih osebnih
dohodkov.
Edina resitev je1 da ustvarimo boljse rezultate kot smo
jih planirali. To pomeni1 da
moramo zagotoviti veeji obseg

p roizvodnje in boljso kvaliteto1 vso to proizJvodnjo pa
tudi proda:ti po primernih cenah.
Da bi vzpodbudili uspesno
delo je dogovorjeno1 da temeljna organizacija1 ki po posameznih obracunskih obdobjih preseze planilrane rezultate (najmanj za tolilro 1 kot·
7Jl1asajo ;povecam.i osebni dohodki) I lahko razdeli se dodatno 10 odstorono maso sredstev za osebne dohodke. Ta
sredstva se ra~delijo tistim
delavcem, ki so s svojim vestnim in odgov.ornim delom najvec prispevali k boljsim rezultatom. To IPOmeni selektiv.ni pristop k delitvi.
Ta sredstva pa se delijo na
naslednji nacin.
Vsak mesec se za temeljno
organizacijo izloci 10 odstotkov mase sredstev· za osebne

ldeje1lideje ...
IzboJ.jsave1 izboljsave .. .
Inovacije1 inovacije .. .
V sJ:dadu Z 29. clenom pravilnJi,ka 0 US•t Varjalnos1i pri .delu
objav:!jajo delavsk.i .sveti temeljnih organizacij oin delovne
skupnosti s.kupnih sluib
RAZPIS AKCIJE
»PREDLAGAJ NEKAJ KORISTNEGA«
Z akaijo razpti.suj emo predvsem naloge za:
- poveCan!je produk!tivnosti (izbol.jsanje organizacije delal
zmam.jsanje zastojev itd.)
- povecanje ka.kovostli izdelkov
- zmanjsanje ~meta na minimum
- materialni .in casovni prihranek
- humanizacijo deloVIIlih mest
- zmam.jsanje stroskov poslovanja.
Akcija >>Predlagaj nekaj koristnega« bo trajala od 4. aprila
do 4. junija 1988.
Vsak predlog s smiselno vsebino bo nagrajen s 30.000 din
in znaoko »Predlaga.j nekaj :k.oristnega«. Ko pa bo predlog
realiziran, bo obravnavan in nagrajen se po pravi1n:hlru. o
ustvavjalnosti p ili delu lin z znacko INOVATOR.
Obrazce za prijavo inovat:iv-n ega predloga dobite pni vodji
oddelka1 v tajniStvu ali pri referentu1 kjer i~polnjeno prijavo tudi vrnete.
Potrudi se in najdi nekaj koristnega!

dohodkel vendar se ta masa
ne izplaca. Po opravljenem
periodicnem obracunu se ugotovi rezubtat. Tista temeljna
organizacijal ki je presegla
plan, lahko privarcevana sredstva razdeli.
Ta sredstva se razdelijo po
sistemu osebinega ocenjevanja.
Delavce v temeljni organizaciji
oceni direktor. Delavce v
Skupnih dejavnostih ocenijo
pomocniki glaVIIlega direktorja
in vodja delovrne skupnosti.
Direktorje temeljnih organizacij in Sikupnih dejavnosti
ter pomocnike glavrnega direktorja in namestnika glavnega
direktorja pa oceni glavni direktor.
Povpreana ocena zadnje skupine pa p.redstavlja tudi oceno glavnega direk!torja. Zaradi velike illlflacije bi se izlocena is~dstva razvrednotila1
zato je dogorvorjeno, da se ta
sredstva obrestujej.o po veljavni obrestni meri. Tako bo delavec uspe5.ne 'temelj111e organizacije, ki je bil pozitivno
ocenjenl dobil povecan osebni dohodek in temu povecanemu dohodku p r ipadaj.o ce
obresti.
Za konec velja poudariti, da
delamo v panogi, kjer je veli·
ko proizvajalcev in zato velika konkurenca na domacem
in tujem trgu. Primemo bodo
zato ziveli le tisti, ki bodo najboljsi. In zakaj ne bi bil med
njimi Brest?
v preteklosti je ze dokazal,
da sodi lahko v sam vrh pohistvene industrije. Ali bo temu res tako, pa je odvisno
od nas samih. V sak delavec se
mora zavedati, da je stanje
resnol ter da je potrebno vloziti velike napore, da premagamo seda.nje tezave. Velika
vecina delavcev je na to pripravljenih, tistim, ki jim to
se ni prislo v zavest, pa je
potrebno povedati, da druge
poti ni. Iz zagat se moramo
resiti predvsem sami.

BREST -

da stanovanje postane dom.

lani smo opremljali
V letu 1987 se je nas InzeNavedeni zneski niso veliki,
niring aktiV!Ilo vkljuceval v vendar je v rteh stevilkah skriopremljanje objektov po Ju- tih veliko majhnih in raznogoslaviji, preko meja ;p a smo vrstnih izdeLkov. Naj samo
zaenkrat poslali le ponudbe. omenim1 da smo opremili
KaZe I da se j e le r.azsirila vest okrog 300 objektovl od katerih
o nasih kvalitetnih nastopih j·e bil najvecji HOTEL SPIK
pri opremljanju najrazlicnej- GOZD MARTULJKI v vrednosih objekltov, pa tudi vecji in- sti dvanaj.st starih milijard.
zenirinske organizacije nas (pQ- Na podrocju strojegradnje je
znajo in nam zaupajo. Mislim1
da so prednosti ,p oslov v inZeniringu rpoznanel od avansov
pa do tegal da blago ne caka
na zalogi. Plri vecjih poslih
v gradbenistv.u in strojegrad.nji pa je glaVIIli kr1terij pri
izbiri najugodnejsega ponudnika ponujena moznost kreditiranja . Tu mi nismo konkuren 0n.i1 saj smo na podroe- _
ju sredstev mocno omejeni in
tako mnoge pasle izgubimo.
Kljub temu je oddelek v celoti dokaj uspesenl saj s mo
imeli v letu 1987 skoraj 600
starih milijard realizacije, kar
predstavlja 107 odsJtotno doseganje plana.
Po podrocjih sicer razlicno:
-

neobdelane negor plosce
2.642.589.000.- din
- oplemenitene oz. vgrajene
negor plosce
1.677.590.000.- din
J. Opeka ·- izdelki strojegradnje
751.327.000.- din
-

vse vrste pohgtva in
opreme
755.512.000.- din

bilo sklenjenih 90 pogodb pri
katerih je predmet pogodbe
tudi po en sam stroj oziroma
naprava. Nas imeniring je v
razvoju1 mislim pa1 da bi z
boljsim in hitrejsim prilagajanjem proizvodnje lahko napravili se veliko vee.
M. Kebe

Poinembni stiki v marcu
(nadaljevanje s 1. strani)
opremo
manjsega obsega,
- revizija in uklrepanjoe v
zvezi s sta:i:imi (dosedanjimi) ·k reditil kar bo se posebej poudarjeno v drugem
polletju 1988. ·

Obleka naredi cloveka, nova podoba salona pa presenecenje.

v banki so ze doslej uvedli
>>alarmne« ukrepe1 med katerimi je tudi za Brest problematicno zlasti zmanjsanje razlicnik oblik izvoznega (!) kreditiranja.
Predstavniki bam.ke so ol;>
kriticnih b esedah1 1ki smo jih
iz.rekli ob opisanih razlagah,
pojasnili1 da je pac okvir drzavnih res.trikcijskih ukrepov
presegel111ormalne okvire in da

so tu tudi .o ni nemocni. Ukrepi s katerimi so nas seznanili1 pa so vendarle poskus
ohranitve prezivetvene likvidnosti banke. Ali tudi proizvoc1nje?
Ob konkretnih pogovorih o
Brestu so izrazili pripravljenost »da nas bodo v okviru
moznosti denarno spremljali«l
da pa glede na spreminjaj.oce
pogoje ne morejo dajati dolgorocnejsih izjav. Ce to razumemo ali ne, ostane dejstvo1
da je · izvajanje ukrepov ter
letnega plana in sprotno krmarjenje med cermi edina
pot, ki jo danes se lahko ubi·
.ramo.
Z. Zabukovec
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»Dbtinski« zakljutni ratun
Financni rezultatl gospodarstva obcine Cerknica niso ugodni
~ drt.lZbeni in ekonomski razvoj obcine v letu 1987.

ni cisti osebni dohodek na delavca na mesec v cerkniSkem
gospodarstvu zaostajal za 13,4
odstotka.

voz od naO:rtovanega, se posebej v delovni organizaciji
.Brest Cerkmica.
FinanCni rezultati v na5i obcini so se rahlo izboljsali glede na devetmeseeno poslovanje, vendar so se vedno neugodni, kar je sklepati iz podatkov, da je zdruZeno delo
ob koncu leta doseglo za 103
ods.totke vi,sji celotni prihodek, dohodek za 115,9 odstotka, sredstva za osebne dohodke za 123,5 ods'totka, medtem
ko je bila akumulacija viSja
le za 70,1 odstotka. Toda glede na devetmesecno poslovanje, ko je bila ak.umulacija
viSja samo za 19. odstotlrov
glede na enako obdobje lani
in je bila akumulativna sposobnost za 40 odstotkov niZja,
lahko ugotO!Vimo, da so organizacije zdruZenega dela kljub
vsemu izboljsale sv.oje ·r ezultate in uspele del cistega dohodka r~poredilti tudi v sredstva akumulacije.
Izgubo v skupnem znesku
1.102 milijana dinarjev so imele tri temeljne organizacije
DO Brest Cerknica: Tozd Pohistvo (740 milijonov din),
Tozd TapetniStvo (83 milijonov din) in Tozd Jelka (279
milijonov din).
Tako se je izguba v primerjavi z letom 1986 povecala z
indeksom 391,4.
Medtem ko je stevilo zaposlenih ostalo na ravni iz
leta 1986 oziroma se je poveealo le za 0,1 ods-totka, so se
cisti osebni dohodki pO'V'eeali
za 1.17 odstotkov, kar v absolutnem znesku pomeni, da je
bil povprecni cisti osebni dohodek na delavca na mesec
v letu 1987 226.620 din.
V primerjavi z gospodarstvom SRS, ko je povpreeni
osebni dohodek na delavca
zna5al 261.634 dii.tl, je povprec-

NiZje povprecne ciste osebne doho.dke na delavca na mesec, kot je pOViprecje gospo·
darstva obcine, je obracunalo
14 tozdov. Med njimi so z najni.Zjim . po,vpreenim
cistim
osebnim dohodkom na delavca na mesec Tozd Pohistvo
(178.446 din), Tozd Tapetnistvo (179.030 di.t.n), Tozd Jelka
(176.315 din), Tozd Zagalnica
(183.695 din), TPH Tozd Gostinstvo (204.757 din) ter Tozd
Trgovina Rakek (211.626 din).
Najveeji povprecni cisti OD
na delavca na mesec so obracunani v GG Tozd Jelen Sneznik (362.333 cl.iln), SAP Tozd
Notranjska (315.957 din) in na
Zavodu za urejanje prostora
(315.896 din). Seveda pa je potrebno pri teh stevilkah upostevati kvalifikacijsko strukturo zaposlenih in bi pri tern
dodali, da ima Zavod za urejanje prostora prej . podpovp.recne k.ot visoke osebne dohodke.

in pomenijo vecji odmik od resolucije

Nadaljujejo se neugodni rezultati poslovanja s tujino. Po
podatkih Narodne banke so
organizacije zdruienega dela
v letu 1987 ixvozile za 1,6 odstotka manj kot leta 1986, s ·
tern, da je izvoz na konvertibilno obmpeje ostal na ravni
leta 1986 oziroma se je pavecal le za 0,6 odstotka. Obcutno zmanjsanje izvom se ka.Ze
predvsem v delovni o-rganizaciji Brest (indeks 88,6) in v
Tozdu Avtomontaza, medtem
ko je Kovinoplastika izvoz povecala za 53,2 odsootka. Vrednost Ietosnjega uvoza se je
zniZala za 18,6 odstotka glede
na leto 1986, zlasti pa uvoz s
klirinskega trga (indeks 41,9
odstotka). V Brestu se je le-ta
mizal za 4,8 odstotka, v Avtomontazi za 81,7 odstotka, Kovinoplast~ka pa je uvoz povecala za 27,8 odstotka. Toda ob
navedenih podatkih je treba
pripomniti, da v.rednost izvoza v DO Brest Cerknica predstavlja kar 59,5 odstotka celotnega izvoza, v DO Kovinoplastika Loz pa 38,3 odstotka
celotnega izvoza v obcw Cerknica. To pomeni, da le 2,2 odstotka celotnega izvoza predstavlj.a vrednost izvoza ostalih
tozdov. Vrednost uvoza v delovni organizaciji Brest Cerknica je 43,8 odstotka, v Kovinoplastiki Loz pa 48,9 odstotka celotnega uvoza v obcini.
Organizacije s podrocja industrije so proizvedle za 9,3
odstotka manj kot v letu 1986.
Zmanjsanje proizvodnje se
kaze v vecini .temeljnih organizacij. Obseg proizvodnje je
manjsi od nacrtovanega predvsem v v.rednostnem prikazu,
kar je posledica prottinflacijskih ukrepov na cenovnem in
drugih podroejih gospodarjenja. Taka vrednostno zmanjsuje proizvodnjo za veeji iz-

ZdruZeno delo je· za porabljena sredstva obracunalo v
letu 1987 99.429 milijonov din,
indeks poveeanja ,p a je 197,5
kar je za 4,8 odstotmih taCk
manj kot je v tern obdobju
porasel celotni prihodek. Na
dinamiko porabljenih sredstev
so vplivale tudi spremembe
novega obracunskega sistema.
Obseg porabljenih sredstev
povecujejo ucinki revalorizacije druzbenih sredstev. Organizacije zdrufenega dela so
oblikovale 57.173 milijonov din
revalorizacijskih prihodkov in
41.076 milijonov diln revalorizacijskih od.hodkov.
Organizacijam
zdruzenega
dela je ostalo 65,1 odstotka
dohodka za osebne dohodke
in skupno porabo delavcev,
ter za akumulacijo (indeks
95,2). · Delez razporejenega do-

\

hodka za osebne dohodke pa
se je poveCal od 52,5 na 53,6
odstotka. V letu 1987 so organizacije zdruzenega dela 'l:'azporedile za atkumulacijo 8,2
odstotka «iohodk.a, konec leta
1986 pa je bil ta delez 10,4 od.stotka. Stopnja akumulativne
sposobnosti poslovanja se je
zniZala za 9,1 odstotka, medtem ko se je stopnja reproduktivne sposobnosti poslovanja povecala za 21,9 odstotka
(posledica poveeane amortizacije za 174 odstotkov).
Tako so organizacije zdruzenega dela dosegle na 100 din
povprecno uporabljenih po·

•

Dogovorili smo se, da bomo sproti obvescali o uresnicevanju
nalog iz samoprispevka, se pravi o tem, kako se sredstva zbirajo
in kako se zadane naloge iz tega referenduma izvajajo. Za
osveiitev spomina naj povem, da zbiramo denar s samoprispevkom od septembra 1987, ter da se je do sredine marca
nateklo cca 280 mio. din, seveda brez obracunanega prispevka
v mesecu marcu.
Aktivt110S!ti za izgradnjo potekajo za oba objekta, v Starem trgu in v Cerknici. Poleg
zdravstvene dejavnosti je bilo
lpOtrebno stanovalcem zagotoviti .us.t rezna stanovanja drugje. Po nekaj neuspelih kombinacijah je sedaj koncno urejeno taka stanovanjsko vprasanje, kot tudi preselitev dejavnosti, ki se sedaj odvija v
klubskih prostorih \krajeVille
skupnosti Laska dolina.

Dela na zdravstvemem domu
so se ze zacela, koneana pa
naj bi bila do obcip.skega
praznika, to je 19. oktobra
1988.
Kar zadeva zdravstveni dom
Cerknica, moram povedati, da
je najtezje .p otisniti zadevo iz
mrtvega kot a, oziroma se pravilno opredeliti za u:strezni postopek.' Po ·vrsti s tikov s projektanti i.n strokovnjaki na
·tern podrocju smo se opredeli:li za naslednji vrstni red.
Kat prvo morajo biti izdelane programske zasnove oz.

Le kam bo krenilo toliko nog?

- -- -

-

slovnih sredstev 5,0 sredstev
akumulacije in 15,6 odstotka
din sredstev za reprodukcijo.
Zaskrbljujoc je tudi podatek, da kar 14 organizacij
zdruZenega dela iz cistega dohodka ni razporedilo n:ikakrsnih sredstev za razsiritev iiil
izboljsanje materialne osnove
dela, temvec le v sredstva r ezervnega sklada. Nekaj pa je
tudi takih delovnih organizacij, ki so zakljucile svoje poslovanje za leta 1987 s ))pozitivno niclo«, oziroma so iz cistega dohodka pokrile le del
za osebne dohodke.
I. Mihelcic

Sredstva Ze vlagamo

Pred tern je gradbeni odbor za adaiptacijo zbiral ponudbe izvajalcev del. Na osnovi ponudb je bilo kot najugodnejsi izvajalec izbrano
Gradisc e Cerknica, ki je opredelllo, da bodo dela opravljena za 391 mio. din. V ,tej ceni
niso predvidena dodatna dela,
kakrsna je pri adaptacijah tezko op.redelirt:i.

1~ ~ .~
f

Vsakdanje »Zivljenjske kosarice« precej prazne

- - -- - ·

- -- - -·

studije, ki bodo tocno opredeljevale telmologijo dela, prostorske zahteve, zahteve po
dejavnosti, itd. To studijo ze
izdeluje strokovna organizacija Medico ingeniring Ljubljana. Dela morajo b iti opravljena do 5. aprila.
Program bomo nato posredov~i projektantom, ki bodo
morali izdelati idejni projekt.
Na osnovi tega pa -se bo izbilral projekJtant za izdelavo
glavnega projekta.

Obenem se bomo med tern
dogovarjali tudi za i.meniring,
ki bo vodil izgradnjo zdravstvenega doma od projekta do
pridobiltve uporabnega dovoljenja, vkljueno z r esevan jem
financne konstrukcije objek!ta.
Hkrati se prjpravljajo tudi
prostorski dokumenti, to je
zazidalni n acr t. Glede na podmbnejsi termins.k.i nacrt, bi
z gradbenimi deli lahko zaceli
v zacetku leta 1989. ·
F. Jeselnik
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Slutnja lepSega jutri
Prvega marca letos je bila obcinska konferenca zveze komunistov Cerknica.
Ob tej priloZn.osti smo za razgovor prosili novega predsednika
Obcinskega komiteja zveze komunistov obcine Cerknica tovarisa
Leopolda Oblaka.
Danes se bova pogovarjala
z nekoliko drugacnega zornega kota kot obicajno. v zacetku marca ste bili izvoljeni za
predsednika obcinskega komiteja ZKS Cerknica. To je priznanje in obenem obveza. Kaj
menite?
Vsekakor je to zame priznanje, ceprav je danes vse vee
tistih, ki se drl!Zbenopoliticnih
funkcij bolj otepajo kot pa jih
sprejemajo. To je seveda povezano z drugim delom vasega vprasanja -- z obvezo.
OpravljaJilje taksnih del je danes v moo.go vecji meri podvr.Zeno presoji javnosti iJn minili so .Casi besediCen.ja. Zato
to jemljem bolj kot obvezo,
da born sklusal v cimvecji meri pomagart:i pri resevanju tezav, ki jih v nasi druzbi ni
malo.
Kako bi na kratko strnili
ugotovitve oz. razpravo te konference?
No, vsekalror je bila razprava precej kriticna in je ;pokazala na kljucne probleme nasega razvoja. Kot osnovno je
bilo vzpostavljeno vprasanje
trg ali centralizacija. Zaradi
vse vecjega vpletanja dr:Zave
j.e samoupravno odlocaJilje
zdruzenega dela pra~ktiooo izniceno. Gospodarstvo odloca
samo sc o !I1epomembnem de-

vanja ali bolj po domace povedano: tu naj bi veljale enotne prispevne stopnje za vso
Slovenijo.
Na konferenci je bilo govora tudi o drugih vpra5anjih
lu akumulacije, ka~r demotivi- kat je razvoj drobnega gospora delavce v prizadevanju za darstva, razvoj kmetijstva in
boljse gospodarske rezultate .. hribovskega sveta, organizaciZato je potrebno, da se zmanj- ja gozdnega gospodarstva in
sa dr.Zavni intervencionizem na podobno. Pri ·t ern sta bill izvseh ravneh in ob srtabilnejsi receni tudi dve kritiki: komuin dolgorocnejsi ekonomski nistorn na podrocju gostinstva
pol,i..tiki prepusti odgovornost in turizma za dolgoletaJ.o staza gospodarjem.je osnoVIIlim gnacijo iJn komunistom v strogospodarskim celicam. Kot ti- .k.ovnih sll!Zbah SIS slu:lbenih
picen primer centralizacije in dejavnosti zaradi laiUskoletnevedno vecjih obremenitev go- ga nacina sprejemanja prispodarstva je konferenca ostro spevnih stopenj. Opozorjeno
kdtizkala nenormalno pove- je bilo tudi na bolece propacevanje prispevka za manj raz- danje goZJdov, kar terja enoten
vite.
nacin :resevanja v republik.i.
ZK ocenjuje, da smo v nasi Seveda je varstvo okolja probobcini v dolgorocnem nacrto- lem, ki ga bo moralo clovestvanju in ucinlkovitosti resitev vo enotno !I'esevati ne glede na
za izhod iz krize premalo razvi:tost, drl!Zbenoekonomsk.i
vztrajni. V bistvu se zadovo- sistem ali ideologijo posamezljujerno s stanjern, ki je v res- ne drzave.
nici dosti tezje kat to priznaCasi niso nic kaj roinati.
varno. Zato rnoramo ponovno
prouciti razvojne k:oncepte. Kot ekonomist to prav dobro
Pri tern nam ne srnejo biti veste, pa vendar, v kateri smetabu terne ·reorganizacije, zdru- ri lahko pricakujemo resitve,
zevanje .temeljnih organizacij razvoj, napredek? Ali morda
ali celo ukinjaiUje le..tteh; seve- - kdaj?
da v .srnislJu argurnentov za
Znano je osnovno vprasanje
takSn.o ali dr.ugacno reorgani- ali smo pripravljeni uveljavzacijo.
ljati trzne zakonitosti. SkleNa podrocju druzbenih de- pov o tern imamo dovolj,
javnos.ti je bilo izrazeno enot- prakti6nih dejanj malo.
no mnenje, da je nujno zagoZakaj je to tako 1Iudi vemo.
toviti dolgoro6no enotno in soUveljavljanje
trga pomeni
lidaTnostno pokrivanje sred~manjsanje birok!racije, loc1tev
stev za osnovne in skupne
programe predvsern na po- dobrega od slabega delavca in
drocju zdravstva in izobraze- to od neposredne proizvodnje
do vlade in od nwadnega delavca do in.ienirja ali politika.
To bi pomenilo sprostitev
ustvarjalnih sil in vecjo demokratizacijo zivljenja. Seveda to zahteva ukinitev pri'vilegijev, ki jih imajo posamezniki :na vseh nivojih iJn ce hocete tudi privilegijev, ki jih imajo dolocooe plasti drl!Zbe in
ceLo doloceni deli dr:Zave. Torej sedanje stanje vecini us.t reza, c~rav to vodi v vedno
vecje zao.stajanje za razvitim
svetom.
Ko skriplje v gospodarstvu
mora nujno »zaskripati« tudi
v vsej nadgradnji. Izobraievanje, zdravstvo in kultur~ fe
bijejo plat ~vona. Upraviceno?
Negospodarstvo se je znaslo
v dokaj tezkem polozaju. 0
kaksni svobodni menjavi dela
ni vee ne duha •ne sluha in
vse se je zreduciralo na taksen ali drugacen obrazec, ki
ga p.redpiSe ZIS in na taksno
ali drugacno prispevno stopnjo. V tern oziru je opozarjanje na dolgoroano nepopravljivo skodo za izobraievooje,
zdravstvo itd., upraviceno.
Vendar pa se tudi •tu pojavljajo iste .reakcije kat na
gih podrocjih -- poudarjajo
ne samo pravice, ki se jim niti izvajalci niti uporabniki nocejo odreci, ne poskusa pa se
v vecji meri racionalizirati poslovanje. Dolgorocnega programa usklajevanja potreb in
moznosti (Ili.

dru-

Kakovost in zdravje: iverne plosee E1

Skladisce lesa v iagalnici
Zveza komunistov doiivlja
hude prelzkusnje. Ob nestetih
napakah pokaiemo nanjo. Se
vam ne zdi to enostransko?

v sekakor tudi ZK nosi odgovornosrt za sedanje stanje in
na te napake je treba tudi
jasno pokazati. Dostikrat so
bile odloc~tJVe ZK 1llldi napacne. Ne bi se pa strinjal s prevladujocim mnenjem, da je
ZK kriva za vse. Potrebno je
namrec kolllkretno pogledati za
kaj gre. Ce povem · primer -sklepi ZK o uveljavljanju trga
so znani, vendar to na raznih
nivojih zaviramo. Zato moramo pokazCllti na tiste komuniste in tudi nekomuniste v teh

sredinah, ki zavirajo ta pr•
ces.
Kaj se lahko dodaste naj
nim razmisljanjem o Iepse1
jutri? Ga vi vsaj slutite?
V sekakor se vsaj v Slover.
ji v zadnjih letih kazejo nm
poil:i. Pri tern mislim na pr•
ces demokratizacije, saj pra:
ticno ni vee teme 0 kateri r
bi smeli govoriti, pisati, se i
rekati, kritizirati ali hvali1
Prav tak neobremenjen dialc
pa 5JProsca ustvarja1nost i
odpira vizije. Zato moramo 1
proces z vsemi silami podpr
ti, ceprav marsikje v Jugosl
viji temu nasprotujejo.
Razgovor pripravila V. S,e~

Topli obrok po novem
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lzdaja hrane na nov nacin naroeanja »danes za jutri« poteka
kuhinjah DO Brest z izjemo kuhinje Tozd Pohistvo ter razdelj
valnice v Podskrajniku fe drugi mesc. V kuhinji Tozd Pohist\
ter v razdeljevalnici v Podskrajniku je uveden nacin narocanj
»danes za jutri<< sele od prvega marca. Ceprav smo se v kuhin
Tozd Pohistvo ter v razdelje'[alnici v Podskrajniku pripravlja
na nov nacin naroeanja en mesec dlje kot drugje, je najvec n
pak oziroma pomanjkljivosti tega nacina narocanj~ nastal
prav tu.
·
Ker <ta nacm narocanja ni
zaiivel tako kot bi si zeleli,
naj navedem nekaj vzrokov,
ki povzrocajo najvecje zastoje.
Ta nacin narocanja zahteva
toeno doloceno s<tevilo zaposlenega kadra v kuhinji. V kolikor je saJllO eden . izmed
osebja na bolniSiki, je takoj
Ou.titi veliko obremenitev za
vse osJtale. Za.to se ze sedaj
sprasujemo, ali bomo zmogli
v casu dopusta vse to r.ealizirati tako kot je sedaj zastavljeno. In kje vse IPOtrebujemo
osebje? V casu priprave malice »izgubimo« kuharico, ki
po ·t elefonu do 7.15 ure sprejema spremembe glede stevila
toplih obr.okov. Te spremembe kuharica evidentira ter
kartice sor.tira v poseben zabojcek. Pri izdaji toplega obroka je z izdajanjem kartic zaposlena ena oseba, v •k uhinji
Tozd PohiStvo oelo .dve. Po
koncani malici je potrebaJ.o vse
kartice se S!tevilcno sortirati,
v cerkniski ktuhinji tudi po
sistemu par - nepar, ter beleziti vse odjave. Prav ro6no
belezenje odjav .povzroca v
kuhinji najvecjo zamudo casa. V kuhinji Tozd P·o histvo
pa belezi~o dnevno do 200
odjav. Nekateri zaposleni nam
se dodatno otezujejo delo s
tern, da vrlejo kartico v za-

bojcek odjav, .naslednje jutr
pa se pTijavijo. S tern povzr,
cijo dvojno delo, saj jih ill!
ramo »danes<< odjaviti, naslet
nji dan pa je potrebno to oc
jwo uniciti •ter jih ponovn
prijaviti. Tu zelim poudarit
da smo UNedli odjavo le z
primer, ce je delavec na dt
pustu ali ce mu obrok n
ugaja, ne pa za ugibanje. ·
kolikor bomo se naprej op;
zali, da se to iz dneva v da
ponavlja, bomo prisiljeni up<
stevati to kot krsitev in born
tudi ustre:zmo ukrepali.
Rri pripravi toplega obrok
nam povzrocajo tezave tuc
sicersnje jutrainje ·sprememb
stevila obrokov. Prav gotov
je, da koli.Cine .nekaterih jec
ne moremo spreminjati (de
dajati ,o ziroma se tezje je oc
vzemati) sele ob 7.20, •ko na
bi bile sporocene se zadnj
spremembe. Spremembe p
posamezniki telefonsko spore
cajo v kuhiaJ.jo 1tudi do 8. un
Da vsak telefonski klic zmol
delovni proces v kuhinji, n
potrebno posebej poudarjati.
Verjetno bi se cas za spc
rocanje jutranjih sprememl
lahko slrrajsal v vseh kuhi
njah, z izjemo kuhinje v Cerk
nici, kjer je zacetek dela z;
(nadaljevanje na 5. s.trani
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NaSi upokoje c _..Rubrlki - Nasi upokojenci obicajno namenjamo malo prostora.Veliko nasih upokojencev je veasih predstavila rubrika Nasi Ijudje, po kateri znova klicejo stevilni predlogi. Naj bo ta
nekoliko drugacna ali pa kot izziv za redno rubriko. Naj bo ze
kakorkoli. Razlogov, da predstavimo Alojza Hitija in Franca Tursica, ki sta »Z eno nogo« ze marca, uradno pa aprila odsla v
pokoj, je veliko. Zakaj?

Kako se oz:i.ra na obdobje,
ki se pravzaprav zanj koncujc, nam je povedal tov. Alojz
Hiti, dolgoletni Brestov delavec. P·rezivlja ze zadnji letni
dopust pred vstopom v tretje
iivljenjsko obdobje.
Dejal je, da se je ,p ri delu
le redko sreceval z lepimi trenutki. V pi1Vih letih dela na
Brestu se mu je marsikatera
delovna naloga zdela lazja
predvsem Z?-radi mladostne
zagnanosti pa tUJdi zato, ker
so ga obdajali delavci, ki jih
je gnala mise!, da tisto kar
delajo, vodi v boljsi jutri. Seasoma pa so postali starejsi,
utrujeni, casi .p a seveda niso
postali kaj boljsi.
Ljudje v kolektivu so bili
vcasih bolj poveza.ni med seboj, je dejal 1ov. Hiti. To se
je kazalo na priloznostnih srecanjih sodelavcev ob razlicnih
praznikih. Zb-rali so se na
skromnih pogoshtvah in se
lepo imeli. Danes pa se mu
zdi vse p recej drugace. Pravi,
da imajo ljudje v diPki za
materialnimi dobrinami vse
manj casa drug za drugega.
Delo je bilo tov. Hitiju vedno pred vsem drugim in me-,
ni, da drugace biti ne morev sluzbo Sle vendar hodi zato,
da se dela in deloWio obdobje
bi moral vsakdo odiiveti po
svojih najboljsih moceh.
Ko sem ga vprasala glede
gospodarskega polozaja delovne organizacije, je deja!, da
posebne p.ohvale n e zmore.
Presenecen je :nad slabimi rezultati, saj meni, da ljudje
niso lenuhi, da delajo, u stvarjajo. Svoje krize ne moremo
preprosto pripisati svetovni
krizi - krivda zanjo je tudi
y samem kolekrtivu. Pomembno je, da delovno organizacijo vodijo sposobni ljudje, ki
znajo splesti prave -trine vezi,
s tern pa .seveda ustvariti oziroma pridobilti sredstva tako

za kolektiv kot za SirSO skupDOSt. Ne zdi se mu 1Judi praSpremlj.al sem cele genevilen nacin nagrajevanja de- racije, posebno lesarskih tehlavcev :z:a njihova delo. Bolj nikov in zadovoljen sem bil
bi morali rnisliti tudi na sta- vsakokJrat, ko je kdo dobil res
rejse clane kolekti!va, ki so ustrezno, ustvarjalno in pripred upoloojitvijo. V delovni merno delo.
organizaciji so preziveli leta,
V prvih letih je bila glavna
v katerih so dali kar najvec
skrb,
kako ustrezno zaposliti
od sebe, v tretje obdobje pa
odhajajo s pokojninami, ki za- vsako leto po dvajset mladih
gotavljajo kaj skromen stan- tehnikov.
dard.
Zanimanje za ta poklic je z
Na v.prasanje, kaj bo pocel leti upadalo, eden glavnih
poslej, je tov. Hi.ti deja!, da razlogov za to pa so bile izob o .njegova prva skrb posve- brazbi in znanjem neustrezne
cena . zdravju. Ze sam >mOV« zaposlitve. Temeljne orga.niza:nacin zivljenja, ko ne bo treba cije so se pogosto vedle prevstaj.ati ob uri, ko ne bo tre- vee suvereno in .n iso uposteba na pot, ne na sestanke, bo vale nasvetov organizacijskou godno vplival na njegovo . kadrovske slu:Zbe. Nihce ni
zdravje. Zeli si miru, vee casa razmisljal, da ena sama zgreza domaci vrt, dru:Zabno iiv- sena razporeditev lahko poljenje in seveda za chuZino. vzroci - veliko skodo, saj je 0
Ce pa mu bo ostalo se kaj njej gov.oril eel letnik. Nastop
casa, se bo 1otil tudi kaksnega o.rganizacijsko kadrovske sluzkonjicka, ki bi nenazadn)e lah- be pa, morda tudi zaradi vedko pripomogel k dru:Zinskemu no presibkega vodstva, ni bil
nikoli tako mocan, da bi lahko
proracunu.
res ustvarjalino delovala.

Franc Tursic je v BreS:t prise! pred sedemnajstimi leti,
ko mu je bila zaupana skrb za
delovanje oddelka srednje lesarske tehniske Sole v Cerknici. Z leti je le-ta zamrla,
France Tursic pa je v Brestu
ostal refere nt za izobrazevanje. Zelo rad je opravljal to
delo, z !Ileverjetno ljube2'JIJ.ijo
do mladih. Ko ga povprasam,
kaj ga je n ajbolj osreCilo in
razveselilo v minulih letih mi
brez premisleka odgovarja.

Topli obrok po novem
(nadaljevanje s 4. strani)
delavce Tozd Prodaja ter
Sk:upnih dejavnooti sele ob 7.
uri. Velike zastoje v vrstah
povzrocajo tudi •t isti, ki kartice nepravilno odvrzejo. Nekateri po pomoti v.taknejo kartico namesto v zab.ojcek za
dopoldan v zabojcek za p opoldan ali obra~tno , drugi v zabojcek za odjavo, naslednji
dan pa pridejo v vrsto. Ker
njihove kartice II1i v sortirmici,
n astane med osebjem v kuhinji zmeda. Do sedaj smo le
opozarjali na take :n~prwilno
sti, v bodoce pa ne bomo izdali malice tistim, ki bodo .taka neodgovorno ravnali.
Do napak lah!ko ,p rihaja tu·
di pri vracanju kaxtic. V koli-

>>Delo z mladimi je zelo
ustvarj.a1no, hvalefuo. Zanimivo je spremljati mladega cloveka od prvega stika takoj :po
osnovni soli, preko razlienih
stopenj izobraievanja in studija do uveljavitve v poklicu,
osebnostnega razvoja in uspeha.

dobra sporocene stevilke, se
lahko zgodi, da vrne abonentu nepravo kanti.co, k.ajti vseh
zaposlenih ne poznamo. Zato
vas prosimo, da pri vracilu
kartice preverite, ce ste dohili nazaj pravo .kan:tico.
kor osebje kuhlnje ne razume
Ker so v verigo narocanja
:toplega obroka yp.leteni vsi
t_isti, ki p.ripravlj.ajo in koristijo topli obrok, je nemogoce
pricakovati, da bo ta sistem
narocanja, s tern pa tudi ekonomski ucinek za:Zilvel le z sodelovanjem tistih, ki pripravljajo topli obrok. Enako odgovor.no bi morali ravnati vsi
tisti, ki obroke hra!Ile koristijo.
B. Jeric

Sluzba namesto u stvarjalna
in svetovalna vse bolj postaja
le administrativna. Grenkih in
tezkih tren.utkov je bilo, zal,
veliko, s aj sem ob mnogih
idejah in predlogih naletel na
odpor in neposluh. Kadrovska
sluzba je, ze po svoji funkciji,
>>konkurenca« vodstvu, saj tezi
po z.nanju, napredku. Dozivel
sem hude spopade z vocillnimi kadri, seveda le ·strokovne
in n azorske narave, ne osebm.o.
Srecen sem bil naprimer ob
razgovorih s studleJlltom, ki je
poln nacrtov in ambicij prihajal v Brest. Mnogi so imeli
zelje in nacrte, kaj bodo storili v Brestu. Zalostoo sem bil
vsakokrat, ko ·so cez leto, dve,
obicajno razocarani odhajali
a se proti temu ni dalo nic
storiti.
Delo z mladimi je res lepo,
saj so vedno zagnani, kriticni,
ustvarjalni. Kot sin mizarja
sem . vedno cutil ljubezen do
lesa, ·Cepr.av se z .njim niti ljubezensko IIlisem ukvarjal.
Morda sem prav zato rad
opravlj~l svoje delo kot
ucitelj, ki ima a:-ad les. Do polne delovne dobe mi sicer
manjkajo se tri leta. Zadnje
case sem pri svojem delu cut il velilko n emoc, ceprav vern,
da je prav sedaj trenutek, ko
bo Brest mor.al zaceti drugace, na ID.OVO.
Ne bi se bal novih nalog,
vendar vsaka zahteva dolocen
cas, zato je bolje, da se je lati
mlad clovek , ki bo lahko tudi
spremljal rezultate svoj ega
dela. Sam bi tezko pustil na
pol opravljeno delo.((
N.ajbolj resen in zamisljen
pa je postal, ko sem ga vprasala po nacntih za, tako opevane, tretje zivljenjsko obdobje.«

·-

-

Prisrcen kulturni program so nam ob 8. marcu pripravili otroci
iz VVDO Cerknica
>>Se vedno se bojim ali born
lahko !Ilasel dovolj in prave
zaposlitve za osebnostno polno zivljenje. HiSa in vrt zahtevata veliko dela, pa prijetne igre z vnuki, pa bram.je in
kdo ve kaj se. Ko born opravil malenkosti, ki jih sedaj
plani-ram, bo zivljenje prineslo
nove, ki se jim bo spet potrebno in mogoce posvetiti.
Velikih ciljev nimam. Rad
bi zivel delovno, mirno in
s.kromno, lahko bi rekel, tako
kot doslej.

Tudi v bodoce bo ostal povezan z Bl'leSI:om - preko domacih in preko Obzornika.
Danes se mi zdi, da drugace
ze ne more biti.
Naj mu v imenu generacij,
ki so prihajale k njemu po
nasvet, mu nosile potrdila o
opravljenih letnikih in izpitih
in z njim delile svoje stiske
m uspehe zarelim - lepo
tretje zivlje.njsko obdobje.
Pdpravili .
V. Lavric in V. Sega

Iz drugih lesarskih
kolektivov
MEBLO je v izvoznem oddelku podrocja za inzeniring
v obracunih dela v lanskem
letu na prvih treh mestih za,belezil opremo :naslednjih objektov: pomorske akademije
v Libiji, hotela Apollo v Ugandi in dveh botelov v ZR Nemciji.
Vrednost Qprer.ne, ki so jo
poslali v Libijo, presega polovico letneg.a nacrta, iztriek
pa znasa 530.000 ameriSkih
dolarjev. Vrednost posla pri
opremljanju botela Apollo v
Ugandi znasa 340.000 ameriskih dolarjev, na nemsko trzisce pa so izvozili predvsem
spalnice in jogi vzmetnice za
hotelske sobe. Konvertibilni
nacrt je bil presezen ze z nekaj manjsimi projekti n a razlicnih koncih sveta.
ELAN je lani informiral
svoje delavce preko naslednjih
srredstev
obvescanja:
oglasnih desk (imajo jih 23),

kjer so bili objavljeni Tedenski porocevalec, Interne informacije, posebne objave, volilni imeniki, razpisi, plakati in
drugo, izdali so .7 stevilk casopisa Smucina v nakladi 1200
izvodov, bilten Tedenski porocevalec (43 stevilk v nakladi
130 izvodov), bilten Interne
informacije (16 stevilk v nakladi 130 izvodov) in 12 stevilk biltena Sindikalni .p orocevalec.
JELOVICA, Lesna indusrtrija
Slrofja Loka, se zaveda kako
pomembna so lahko za prodajo tudi predstavnistva, 0 cemer pricajo poda'tlki o n jihovi
prodaji. Za-to so sklenili, da
bodo povsod tam, kjer ni m ogoce odpreti poslovalnice, odprli vsaj predstav.nistvo. Zadnje predstavniStvo so odprli
v Novi Gorici in ze od vsega
zacetka dosega odlicne poslovne r ezultate.

Pakiranje izvozne sedezne garniture MIAMI

------------ ----- --- -- - - -
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Cez CerkniSko jezero

•

v voJno mornartco

2ivljenje je polno preseneeenj. Mnoge zgodbe, ki kroZijo rued
ljudmi in se zdijo skoraj neresnicne, Iabko ob porumeneli slild
iz babicinega predala dobijo svojo dokumentarno, celo zgodovinsko vrednost.
Ste kdaj slisali o mornarici na CerkniSkem jezeru? ce ne, preberite naslednji sestavek, v prihodnji stevilki pa vam bomo, poleg drugega dela zgodbe postregli tudi z »neverjetnimi<< fotografijami.
Ko bomo pa kedaj dorasli,
zelezo bo kar zdaj je les . •.
Otroci se radi igrajo vojake, fantici se toliko raje. Tudi mi smo se igrali vojake.
Oborozeni z lesenimi puskami
in meci smo kaj radi prepevali nekoc tako priljubljeno
pesmico - Mi svo vojaki korenjaki ... ! V vseh citankah je
bila natisnjena. Zdaj pa je ni
in tudi .o tmci je vee ne prepevajo. Kakor da nikdar vee
ne bo treba bramiti domovine!
Mi pa smo jo prepevali po
vseh nasih »bitkah<< pa tudi
na sokolskih akademijah. Pri
tern pa smo si zamisljafi same sebe na bojiscu, kjer po-

kajo prave puske in se bliskajo sablje.

v zivljenju je ze tako, da
se mnoge otroske zelje uresnicijo. Mojemu bratu- dvojcku Mitji in meni so se uresnicile p.r av ob CerkniSkem jezeru.
MORNARSKI KRST OB
CERKNISKEM JEZERU
Pomla.d se je poslavljala od
cerkniSke doline. Prihajalo je
toplo poletje leta 1936. Cerknisko jezero je bilo se vedno
polno vode. Z mamo in brati
smo priSii v Cerknico na
obisk.

LOGASKO

okrajno glavarstvo.
Zenll!evisni in zgodovinski ovis.

U1•e(Ul Vojteh .R·i bnikar.

V LOGATCU.
lzdalo , DJ'Ili<tvl) ncitcijcv in ~olskih prijateUev okmja. Log:lSkega u.
1889.
STARI TRG PRI LO:ZU (nadaljevanje s prejsnje stevilke)
Lepa, seveda vsa novo prezidana
je grascina Schneeberg, zibelka
Schneeberskih gospodov. lme izha·
ja najhitreje od tod, ker stoji v
znozji Sneznika, nemski Schnee·
berg. Koncem 15. stoletja prise!
je grad v posest Lamberskim ,go·
spodom, ki so ga irneli do pocetka
17. stoletja, Zadnjega posestnika
imenuje Valvasor g. kneza Fran
Ferdinand Auersperga. Sedanji po·
sestnik je g. knez Jurij SchOnburg·
Waldenburg, kojega oce je grajsci·
no kupil od prejsnjega posestnika
grofa Lichtenberg-Mordakst. Knez
Schonburg prise( je na samo po·
drtino in je sedanji grad z nova
prezidal. Valvasor prip9veduje, da
so se v Schneeberskih velikih gozdih nahajali roparji, tolovaji, lie celo Turski razbojniki, in pravi, da
je nekdaj okoli leta 1650 iz gozda
do grada prise( bil stari, sivobra·
dati moz, s kocem ogrnjen, in z
neko sulico v roki ter da so se ga
ljudje silno prestrasili, mislec sa·
mega peklenscka pred seboj videti.
Po dolgem izprasevanji so potem
zvedeli od njega, da je iz turske
suznosti usel in silno dolgo taval
po gozdu, iscoc izhoda.
Na kraji, kjer je pred davnim
casom stala mala vas, obstojeca
z nekaterih koc, torej Kocja vas,
sezidali so gospodje Haller grad,

•

ki se zove Kocji grad, nemski (Hal·
lerstein). Ta grad so potem posedale razne rodovine, tako baron Ra·
fael Caraduci, gospod Lamberg, go·
spod Rigoni, pod katerim so grad
napadli neki Vlahi, mislec najti do·
sti denarja, in napravili veliko sko·
de. Gospod Rigoni dobil je v za·
bojckih iz Benecanskega takrat lie
redke sipe za. okna. To so zvedeli
Vlahi in mislili, da so hili zaboji
napolnjeni s samim zlatom ter prihruli v grad.
Sedaj ima ze jako razpadlo graj·
scino grofica Lichtenberg-Mordakst.
Dobre pol ure od Loza na severozapadnej strani stojita dve razva·
lini Steberskih gradov, nemski
(Steegberg). Namrec razvalina sta·
rega grada, koji je bil od Steberskih gospodov sezidan in njim sko·
ro stiri stoletja v Jasti. Slednji te
rodovine je prise) ob zivljenje leta
1482 in sicer pripoveduje Valvasor,
da je grad napadel najvecji sovrai·
nik njihov, gospod Erazem Lueger.
Gospod Steberk, uvidevsi, da nl
vee druge resitve, hotel se je skri·
ti pod streho, kjer se mu je pa pod
udrl in je skoz njega padel, pa
med dvema dilama obvisel in se
tako udusil.
Na to so gospodarili cez §neberg
do 1524. gg. Ellach, za njim so podedovali grad gg. Lamberg. Posest·

Stric Pepi LenarCic je imel
tukaj svojo obrt. Za nas pet
bratov je bilo najbolj razveseljivo to, da sta teta in S·t ric
imela sina Jozeta in hcerki
Slavo in Marino. Po kosilu je
stric predlagal, da bi si sli
ogledart: jezero. Od navdusenja,
se najvec pa zaradi radovednosti, da bi videli kakSn.o je
to jezero, smo kar poleteli
skozi vrata. Do takrat vecje
vode od logaSkega potoka nismo videli. Le-ta pa je bil tako majhen, da si brez tezav
lahko vrgel kamen na drugo
stran.
Mitja in jaz sva hodila s sestricno Marino. Vso pot do j~
zera nama je pr~povedovala o
njem, o njegovih lepotah, da
se ob poletnih dneh voda nekam izgubi, z jesenskimi nalivi pa se spet vrne.
Znala je zelo lepo pripovedovati, midva pa zvesto poslusati. Ni pozabila povedati
tudi o strahotah kaif:ere so dozivljali lovci, kako ponoci

niki so se potem gosteje menjali,
dokler je grad kupil neki pl. Greg.
Schmutzenhaus, koji je potem sezidal novo grajscino v vznozji holm·
ca, na katerem je stal stari grad.
Kot zadnjega posestnika Stenber·
skega omenja Valvasor kneza Eggenberg-a. V Starem trgu, cetrt ure
od Loza je farna cerkev svetega
Jurija. Ta fara je silno stara in
pripadale so k njej nekdaj tudi
Bloke. Ze 1230. leta, here se, je
bil tu zupnik Rudolf in 1298. leta
Friderik. Cerkev je hila sezidana
sredi 16. stoletja v gotiskem slogu,
pozneje se je pa popravljala in je
izgubila prvotni slog. .Novoprezida·
no cerkev blagoslovil je gorlski
nadskof grot Mihael Athems v dan
23. junija 1761. Najstarejsa cerkev
v dolinl je baje cerkev sv. Trojlce
na Knezej njivi.
Kedaj se je sola v Starem trgu
ustanovlla tudi najstarejsim lju.dem
tukaj ni znano, le toliko se trdi,
da je ta sola zelo stara. Do 1870.
I. hila je jei:fnorazredna. Na te)
jednorazrednici uciteljeval je nada·
lje g. Blaz Rakelj, oce sedanjih
gg. uciteljev, Frana, ucitelja v
Ljubljanl, in Josipa, naducitelja v
Ribnici. lmel je pomocnlke gg.:
Fran Papa, Alojzij Jerse-ta, Avgust
Adamic·a in A. Medijo. 1870. leta
postala je sola trirazredna ter !!e
je do I. 1872 dozidala, 1879. I. hila
je razsirjena v stirirazrednico.
Od 1872. I. so na tej soli s luz·
bovali sledeci gg. ucitelji in go·
spodicne uciteljice: Ivan Mandeljc,
Anton Bercic, Franja Verne, Gustav
Grossmann, Ivan Zlrovnik, Kristina
Demsar, Terezija Strle, Alojzij Sezan, Avgust Klec, Valentin z'vagan,
Ivan Pipan, Josip Turk, Mihael Po·
klukar, Fran Schiffrer, Fran Juvanc,
Marija Kavcic, Avgusta Kolnik, Ivana Hromec, Kaspar Gasperin (nad·
ucitelj).
.
Kot veroucitelji so delovali cast.
gg.: Jurlj Krizaj, Blai Lencek, Martin Kocnik, Ivan Vesel, Jurij Konig,
Ivan Brence, Ivan Mozina, Jakob
Koritnik in Ivan Belc.
v krajnem solskem svetu so delo·
vali gg.: Blaz Lencek, Ivan Mandeljc, Kaspar Gasperin, Fran Pet·
sche, Jurij Krizaj, Ivan Pianecky,
Fran 2nidarsic, Andrej Janezic,
Fran Nachtigall, Martin Schweiger,
Matevz Znidarsic, Fran Hlapse,
Andrej 2nidarslc, Jakob Vilar, Gre·
gor Lah, Ivan Bencina, Tomaz Mia·
kuz, Ivan Kandare in Ivan stritof.

SV. TROJICA
Zupnlja sv. Trojice, ustanovljena
leta 1807, je podobcina velike ob·
cine Bloke . Razprostira se po Blo·

okoli Slivnice letijo carovnice,
vsaka na svoji metli. Z Mitjem sva se veckrat ozrla nazaj, malo iz :radovednosti, malo pa iz strahu. ·
Pri jezeru smo sreeali stiri
fante z vesli. Stric jih je pro-'
sil, ce nas malo popeljejo s
colnom po jezeru. Takoj so
bill za to. Kako velik coln je
bil tisti dr.vak za nase otr.oske
oci! S taksnimi so vozili drva
z Javornika. Zapluli smo.
Fantje so se dobro upr li v
vesla, tako da smo kar hitro
drseli po gladini jezera, ki je
bila vsa namrezkana z majhnimi valovi. Pihale so poletne
sa,pe z J avornika. Kaksno doZivetje je bilo to za naju ! Prvo srecanje z veliko jezersko
vodo in se vomja s colnom!·
Roke smo ·driali v vodi in tako
imeli boljsi obcutek, kako hitro se vozimo po sirni gladini jezera. z rokami okrog oci
smo se delali, kot da imamo
daljnoglede, sebe pa smo zamiSljali kot poveljtnike ladje
na sir.nem oceanu.
Iskra najinega bodocega poklica je pnw tu, ob Cerkniskem jezevu padla na plodna

tla. »Pomorscaka bova in
oficirja v vojni mornarici,
veljnika ladje«, sva si sep•
la. Ko smo se vrnili na ob;
je stric dal fantom lepo
grado, mi pa smo se !Ilapc
proti Cerknici. Marina na
je pripovedovala, kako
pred letom dni po CerkniSk
jezeru v.o zil parnik, ki je ir
celo dimnik, iz katerega se
kadil dim, na poveljnisk
mostu pa je stal pravi kc:
tan. Midva sva jo poslusal:
usesi, ocmi in odpntimi u
Pa to ni bila pravljica! Na
gimnazijski sosolec Tone Kl
car, »Cerkniska korenina«
je na letoSI1ji proslavi l
tranjskega odreda povedal,
so tisti pannik sestavili iz
rih colnov - drvako.v.
Poveljnik ladje pa je
Cerkniean Polde Tursic, lki
kot mornar v avstroogn
vojni mornarici med prvo 'S'
tovno vojno sluZil v. Puli. 1
ko je presihajoce Cerknis
jezero dobilo 1tudi >>presiha.
co mornarico«. Bila je, zc
je pa nil Morda bo ZOJ
kdaj?!
B. Tolla:
~nadaljevanje prihodnj:

skih hribih, steje okoli 1000 pre·
bivalcev, ter meji proti severu
na Vidovsko, protl izhodu na Robsko, proti jugo-vzhodu na Blosko,
proti jugu na Grehovsko in proti
zahodu na Cerknisko zupnijo.
Ta zupnija steje 19 vasi in sicer:
Sv. Trojica - zilce (37 prebival·
cev), Ulaka, Sleme, Zales (75
preb.), Polseee (34 preb.), Rozance,
Lepi vrh (15 preb.), Zavrh (57
preb.), Hiteno (67 preb.), Ograda,
Malin (8 preb.), Andrejcje (17
preb.), Hribarjevo (18 preb.), Jer·
sanovo (14 preb.), Lovranovo (21
preb.), Mramorovo (52 preb.), Sto·
rovo (52 preb.), Bockovo (38 preb.),
Gradisko (36 prebivalcev).
Pri sv. Trojici je sola za silo,
obiskuje jo 163 otrok, katere pod·
ucuje ondotni zupnik gospod Si·
mon Jan. V kratkem se ustanovi
tu nova sola, in sicer dvorazredna,
ker so Trojicanje za tako prosili,
kar kaie, da je hribsko ljudstvo
omike in olikezeljno ter soli pri·
jazno.
zupnija sv. Trojica je jako go·
rata, a vendar prijazna in rodovit·
na. Namaka jo potok Cerknlca, ka·
teri pod Gradiscem izvira, ter se
v Cerknisko jezero izliva. Ta potok
goni mnogo mlinov in zag. Na
vzhodnej strani tece potok lska,
kateri pod Luzarji izvira, in meji
Trojisko in Rob~ko zupnijo, a tudl
Logasko In Kocevsko okrajno gla·
varstvo, ter ob enem Notranjsko
in Dolenjsko. Na Ljubljanskem bar·
ji se izliva v Ljubljanico. Razven
zupne cerkve ima Trojiska zupnija
se dve podruznici, namrec sv. Nikolaja na Ulaki in sv. Urha na Ta·
boru.
Cerkev sv. Trojice, 729 m nad
morjem, je precej velika in je hila
nekdaj romarska cerkev. Do leta
1807 hila je podruznica Bloske zup·
nije. Zidala se je na povelje Ivana
Andreja grofa Turjaskega leta 1686.
Ustno izrocilo pravi, da se je zida·
Ia cerkev sv. Trojice vsled prikaz·
ni. Takratni prebivalci videli so
namrec na mestu, kjer zdaj cerkev
stoji, dostikrat po tri gorece krog·
lje. Te kroglje primerjali so sv.
Trojici. Vsled tega je grof Turjaski
zahteval, da se zida na mestu,
kjer so se kroglje videle, cerkev
ter posveti sv. Trojici. Ljudstvo bilo
je neki zelo vneto, ter je mnogo
darovalo, da se je cerkev zidala.
Pravi se, da so nekateri, potem ko
so potrebne reci za zidanje cerkve
pripeJjali, darovali se zivino in V,O•
zove.
Znamenita je cerkev sv. Urha
na tabru, 858 m nad morjem. Pred
mnogo leti se je dvigal okrog in
ol<rog te cerkve mogocni grad,
imenovan Nadliscek - Tabor. Ta
cerkev hila je grajska kapela. Nad·
liscek - Tabor bil je zavetisce

okolicanom pred krutimi Turki ·
lastnina Turjaskih grofov. Turki
imenovali menda ta grad Zvez
- Grad, ter v prvic dne 24. mar
leta 1546 v ta kraj prihrumeli,
hili od Turjaskih odpodeni. Mese
februvarija leta 1559 prisli so
drugic, a zopet bili tepeni. lste
leta v septembru prisli so v tr•
jic, ter hoteli mascevat sramo1
katero so v februvariju od Tur.
skih zadobili, a ni se jim post
cilo. Pri Blokah hili so popolnon
premagani. Turjaski oprostili so t
krat 600 kristijanov. Po tej, za k
stijane slavnej bitki, lmel je Na
liscek-Tabor in okolica mir ph
Turki.
Tedanjega gradu ni vee; osta
je samo cerkvica s stolpom. Ok<
cerkve vidi se lie sled nekdanje!
gradu. Vidi se tudi globok jare
kateri je obdajal grad in v kat
rega so po rovih, eno uro dale
vodo napeljevali. Staro zidovje J
vse zarasceno. Pred kratkim k
pall so ondukaj kamen, in nas
ostanke slikanih sten. Kdo da J
grad razrusil, ni znano. Leta 1681
ravno v tistem letu, ko se je z
dala Trojiska cerkev, sezidal j
Ivan Andrej grot Turjaski, mal
nizje od starega, novi grad. Bil p
ni tako velik in utrjen, kakor stl
ri, ker se ni bilo vee bati Turcim
lmenoval se je samo Nadliscek i.
bil le lovski grad. Ljudstvo ime
nuje sedaj ta grad Pajkovo, ter i•
lastnina Leona grofa Auersperga, ka
mor vcasih na lov, ali pa v letnen
casu s svojo druzino zdravi hrib
ski zrak dihat zahaja.
v prejsnjih casih je imel gral
kapelo in pet stolpicev, sedaj p1
kapele ni, in so samo Stirje stol
pici.
Pri cerkvi sv. Urha odpre s1
ocem krasen razgled. Skoraj vs
vecji hribje kranjski in tudi ne
kateri primorski in hrvatski, vidijo
se od tu. Tu vidis Notranjske veli·
kane: Sneznik, Nanos, oba Javorni·
ka, Slivnico, Hrusico, ldrijske hri·
be, v ozadju Trnovski gozd in Tal·
minske hribe, vidis velik del Ljubljanske ravnine, Krim in Kamniske
planlne, vse vecje gore Gorenjske
med njimi ponosni Triglav. Proti
vzhodu Ribnisko in Velikolasko pogorje in v ozadju Hrvatske gore
Zares krasen razgled.
Ljudstvo Trojiske zupnije peea se
s poljedelstvom in zivinorejo, in tudi z gozdarstvom. Kupujejo namree
v Auerspergovih gozdih smreke in
bukve, katere potem na svojih iagah sezagajo v deske in potem ~
Rakek, kjer je vsaki cetertek lesnl
semenj, odpeljejo ter ondu prodadajo. Ljudski blagostan je srt!dnjl,
in elm slabejsa je lesna ku!Ji!ija,
tern slabejsi tudi blagostan ljudstva.
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•••PJobzorn Ik
NALOGE IZ SPORAZUMA 0 DOHODKOVNIH RAZMERJIH

Med naloge dolgorocnejsega znacaja, ki bi jih morali zaceti cimprej
izvajati, sodijo zlasti naslednje:
izdelati je treba nov srednjerocni nacrt, popraviti in dopoln~ti novo
metodologijo planiranja, uskladiti sistem vrednotenja zahtevnosti del in
nalog, uvesti enoten sistem normiranja v temeljnih organizacijah, kjer
je to mogoce, priceti z izdelavo konkretnih meril za nagrajevanje po
uspesnosti poslovanja, izdelati pravilnik, ki bo urejal predvsem postopek
in organe ter druge nadrobnosti v zvezi z uveljavljanjem pravice do nadomestila za ustvarjalnost pri delu, ·i zdelati samoupravne sporazume o
udelezbi pri skupnem dohodku za nacrtovane investicije. Vse te naloge
posegajo v gospodarska razmerja med temeljonimi organizacijami, zato bo
to zahtevalo ustrezno spremembo samoupravnih aktov.
VOLITVE -

IZRAZ NAsE ZAVESTJ

V pripravah na voHtve je sodeloval·o skoraj 3000 aktivistov. Veeina
delovnih ljudi in obcanov se je volrtev udelezila ze v dopoldanskem
casu, saj je bila ze ob 14. uri zabelezena vee kot 70-odstotna udelezba.
Vsa volisca so bila primerno okrasena in povsod je bilo obcutiti praznicno vzdusje. Bilo je tudi nekaj tehnicnih zastojev pri volitvah delegacij za samoupravne ·interesne sku.pnosti zlasti na vofiscih z vee kot
300 voJ.ilci. Kljub temu pa je bilo zelo malo neveljavnih glasovnic. ce
upostevamo, da so bili tudi volilni imeniki nekoliko pomanjkljivi, bi bil
izid volitev se nekoJ.iko boljsi.

Z DBISKA NA TRGU
Da bi cim bolje spoznali, kaj si trenutno kupci od oblazinjenega pohistva najbolj zelijo oziroma po cern najvec povprasujej o ter dobiH se
druge koristne informacije, smo opravili dve anketi. Podat ki kazejo, da
se kupci odlocajo za nakup ne glede na ceno, predvsem pri ekskluzivnih
garniturah, kar pa je treba vzeti s precejsnjo rezervo. Kupoi· so pripravljeni placati za sedezno garniture v klasicnem sestavu 14.000 din. Blago,
v katerega so sedezne garniture »Oblecene•. naredi poleg oblike in
funkcionalnosti najvecji prvi vtis na kupca. Kupci, posebno v Sloveniji,
ptisu se vedno ne zaupajo, vecje je zanimanje za vzorcna blaga. G.lede
oblik in uporabnostl oblazmjenega pohistva b.i iz ankete lahko zakljuciU,
da prodajalci v zve2!i s tern niso imeli posebnih zahtev. Trenutno se
kupci odlocajo za garniture, pri katerih je mogoce trosed razstavLti v
lezisce, na kar vplivajo majhne stanovanjske povrsi·ne.
RAZMISUANJA 0 BRESTOVEM IZVOZU

Na zborih delavcev ob koncu feb ruarja, na kate~ih je · tekla razprava
o poslovnem porocilu za leta 1977, so se v· razpravah o tern porocilu
pojavljala vprasanja o sedanjem Brestovem izvozu oziroma o tern, zakaj
neposredni i.zvoz iz leta v leto pada.
Dejstvo je, da ·neposrednega ·izvoza pohistva nl •in ne more biti, izvoz
nasega standardnega programa na evropski vzhod je hudo vpraslj hv,
ustreznih izdelkov za zahodno trzisce nimamo . .Posebej je zas.k rbljujoce
skrcenje i·zvoza samo na nekaj drzav in kupcev. Posebno poglavje so tudi
cene saj je nase delo p.redrago za ·izvoz.
IZVOZ PLOSKOVNEGA POHISTVA

V februarju i·n marcu smo bili na razgovorih v Bud~ mpesl:i o izvozu
nasega programa Zala. Za prvo polletje je bilo se v decembru dogovorjenih za 250.000 dolarjev i·zvoza, kar je pravzaprav del ne·izpolnjene
pogodbe iz leta 1977. Za drugo polletje pa je bil · dogovorjen izvoz v
vrednosti 120 tisoc dolarjev. Dogovorjeno je bilo tudi, da do konca tega
leta prip.ravimo nov program, s katerim naj bi poskusaJ.i nadomestiti
program Zala na madzarskem trziscu. Osnovni motiv je bil, da do konca
leta to je do priprave novega programa, ostanemo prisotni in da nas
drugi proizvajalci ne vrzejo s tega tnisca, na katerem smo prisotni ze
od leta 1972.

Razpis letovanja
z.,osJeni in upokojonci Bresta se lahko pod IIl.aNedenimi
pogoji in roki prijavijo za letovanje v p.ocitniskih prilkolicah. Na raz.polago imamo 40
prikolic postavljenih v naslednjih avtokampih:
1. STRAsKO,
Novalja na Pagu
4 kom
2. PADOVA III.,
Banjol na Rabu
4 kom
3. RAJSKA PLAZA,
Lopar na Rabu
2 kom
4. PILA
Punat na Krku
2 kom
5. MEDVEJA pri Opatiji
2 kom
6. OLIVA, Rabac
2 kom
7. KOVERSADA,
Vrsar (naturisrticni) 1 kom
8. FUNTANA, Vrsar
8 kom
9. LANTERNA pri Porecu .
2kom
10. SIRENA, Novi grad 4 kom
11. STELLAMARIS, Umag
·
3kom
12. TERME, Catez
3 kom
13. KRKA,
Dolenjske toplice
2 kom
14. ZLATOROG,
Bohinjsko jezero
1kom
Prlikolice so opremljene s
hladilnikom, stedilnikom, posodo, jedilnim priborom, odejami in ostalo opr.emo. Letovanci morajo s seboj .p rinesti
le rjuhe in prevleke za blazine. V primeru, da zmanjka
plirna, letovanec menja bombo, racun poslje v org. kadrovsko sluzbo v potrdi·t ev,
povracilo zneska pa tp rejme v
blagajni temeljne organizacije.
Prijavljenci bodo na osnovi
potrjenega razporeda prejeli
nap.o:tnico, s katero se javijo
ob prihodu v .r ecepcijo avtokampa.
POGOJI LETOVANJA:
Organizacija letovanja in
razvrscrunje prosilcev v zeljene
termirue bo potekalo po dolocilih Pravilnika o pocitniski
dejavnosti. Pri rtem se uposteva:
- delovna doba v delovni organizaciji,

IZOBRAZEVANJE V LESARSTVU

V lesarstvu Slovenije je zaposlenih 40.000 delavcev. Od tega jih je v
industriji zaposlenih kar 360.000 delavcev. Kaksna je kvalifikacijska
struktura v lesarstvu, si lahko le predstavljamo: Na Brestu je sHka
taksna: kar 67 odstotkov delavcev je brez kakrsnihkoli kvalifikacij, 20
odstotkov delavcev ima poklicno solo, 10 odstotkov srednjo stiriletno,
2 odstotka visjo solo in slab odstotek z vlsoko sol·sko izobrazbo. To je
le podoba formalne solske izobrazbe. ce pa hi primerj ali se s,kladnost
studijske smeri z zahtevami po delu, pa bi bila sli·ka se · bo·l j neugodna.
NOVO SRECANJE S KOSARKARJI BRESTA

Pretekli teden je Cerknica znova gostila zvezne ligase, kosarkarje Bresta iz Ljubljane. Tokrat je kosarkarski klub Ce~knica organiziral prijateljsko tekmo med KK Brest in selekcijo Cerknice, okrepljene s Cosicem
in domacim Nelcem, ki sicer igra v drugi zvezni ligi za 111-rijo - SJ.ovan.
Koncni rezultat tekme (143: 91 za goste) je dov.olj zgovoren .o razmer~ u
moci na ·i griscu. Domacini so priceli dokaj samozavestno: saj v prv·i peterki nista nastopili okrepitvi , kar se jim j e hitro mascevalo, saj so si
. gostje ze po .nekaj minutah ustvarili veliko razliko. Le-ta je z;:~tem samo
se narascala, ceprav so Brestovci igrali v glavnem z rezerv11<imi igralci.
Pri gostih sta najbolj ugajala Papil: in Subotic, med domacini pa je bil
najboljsi Dusan Jernejcic.

ALi ze veste da bo, v Cenknici, BOLsJI SEJEM, in .sicer
v nedeljo, 17. aprila in v nedeljo, 24. aprila 1988 od 8. do
12. ure na Taboru v Cerknici.
Ce bo de:l, sejem odpade.
Na »bolSjaku« se, kot veste, prodaja in kupuje vse zivo.
Povejte naprej!
Odred jezerslka sCUKA

Pomladna tisina ob jezeru

-

d.osedanja uporaba Bresto-

vih poeitniSkih zmogljivosti,
- druzine s soloobveznimi
otroci.
Trajanje letovanja
- 10 dni za kampe na otoku
Pagu in Rabu,
- 8 dni za vse ostale kampe.
Izven glavne sezone bo z
ozirom na iiiJ.<teres in zasedeno.st mozno letovati tudi v
daljsih .rt errninih (8-14 dni)
pri cemer bod.o imeli prednost
prosilci, ki bodo predlozili
ustrezno zdraVIIliSko potrdilo,
kar velja zlasti za termalna
zdravilisca Cart:ez in Dolenjske
Toplice.
Izmene v . letoviscih
Kampi na otolku Pagu in Rabu
16. 5.-25. 5
26. 5.- 4. 6.
5. 6.-14. 6.
15. 6.- 24. 6.
25. 6.- 4. 7.
5. 7.-14. 7.
15. 7.-24. 7.
25. 7.- 3. 8.
4. 8. -13. 8.
14. 8.- 23. 8.
24. 8.- 2. 9.
3. 9.-12. 9.
13. 9.-22. 9.
Vsi ostali kampi
1. 6.- 8. 6.
9. 6.-16. 6.

17.
25.
3.
11.
19.
27.
4.
12.
28.
28 .

6.-24.
6.- 2.
7.-10.
7.-18.
7.-26.
7.- 3.
8.-11.
8.-19.
8.-27.
8.- 4.
5. 9.-12.

6.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
9.

Cene in nacin placiJa·
Cene letovanja bomo objavili ·naknadno, ker prav v teh
dneh poteka aktivnost, kako
pridobiti vecji delez iz sklada
skupne porabe za financiranje letovanja.
Placilo letova:nja bo mogoee
poravnati hkrati ali najvec v
treh obrokih (ob izplaeilu
osebnega dohodka).
Rok za dostavo prijav
Kandidati za letovanje mor.ajo izpolniti prijaVInico, ki jo
dobijo v tajnistvu ,t emeljnih
organizacij. Upostevali bomo
prijave, ki bodo dospele v organizaciJjsko-kadrovsko •sluzbo
Skupnih dejaVInosti najkaStJJ.eje do 20. aprila 1987. U,poSt:evali bomo le pisne prijave.
Druzinam brez soloobveznih
otrok, .s amskim in upokojencem priporocamo, da se prijavijo v pred in posezoni.
Navedene pogoj-e je obravnaval m sprejel odbor za letovanje, dnre 25. 3. 1988.
Odbor za letovanje

·Jz drugih lesarskih
kolektivov
(nadaljevanje s 5. strani)
V prodajnih prostorih so
razstavljeni vzorci nasih izdelkov iz programa stavbnega pohistva in opaza. Monta~e stanovanjske in pocitillske hise
pa s pomocjo prerezov predstavijo kupcem zunanje in notranje stene, razobesene so fotografije, na v10ljo pa je tudi
prospekt s ponudbo za celotni
program.
NOVOLES je po zaeetnih
tezavah pri tr:lenju programa

Kolpa-ker z agresivnim pristopom k izvozu korit na zahtevna zahodnoevropska tr:lisca zacel dosegati lepe uspehe.
ze tretje leto zapored izvoz
raste z zelo visoko stopnjo in
je lani predstavljal vee kat
6 odSJtotkov sklupnega izvoza
Novolesa. Pri tern so dosegli
tudi zelo ugodsne rezulrt:ate poslovanja in so pri prihodku
217 milijard din ustvarili za
717 milijonov din akumulacije.

-------------------------------------------------------------------~
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NaSi smutarji uspeSni
Delovna organizacija SORA Medvode je dobesedno v zadnjem
hipu resila tokratno ze 13. organizacijo zimskih iger delavcev
SOZD Slovenijales. Iger, ki so se dne 27. 2. 1988 odvijale na znanem smuciscu na Starem vrhu nad Skofjo Loko, se je udelezilo
kar 18 delovnih organizacij clanic SOZD-a z blizu 300 tekmovalci.
Tehnicna izvedba iger je bila v organizaciji smuearskega kluba
Alpetour doslej vsekakor ena najuspesnejsih.
Z ozirom na letoS:nje slabSe
tekmovalne priprave na
NotranJskem smo bill ves cas
brez snega - smo se nastopa
na teh igrah kar malo bali.
Kasneje se je pokazalo, da je
bil ta strah neupravicen, saj
so nas smucarji ,p onovno presenetili z vrsto odlicnih posameznih i.n ekipnih .rezultatov.
Na zakljucni prireditvi v hotelu Transturist v Skofji Loki,
na kateri je imel pozdravni
nagovor predsednik PO SOZD
tov. J . Ster, so si nasa dekleta
in fantje ob proglasitvi rerultatov nabrala vrsto medalj :pokalov. Vsi pa smo bill zadovoljni z vestjo, da bodo naslednje - 14. igre SOZD SLOVENIJALES - v organizaciji
LI Idrija v Idr iji.
REZULTATI
Veleslalom - moski I. kategorija
1. J anez Dekleva ·- Slovenijales Trgovina, 2 . Aleksander
Hegler - Stolarn a, 3. Iz;tok
MaJVer- LI Radomlje, 7. Stanko Rot -:- Brest, 12. J anez Korosec - Brest, 15. Joze Ilersic
-Brest, 27. Slavko ObrezaBrest, 31. Du5an Mihelcic
Brest, 33 . Roman Sega
Brest.
Veleslalom - moski II. kategorija
1. Drago Ar har - KLI Logatec, 2. Mile Budic - Slovenijales Trgovina, 3. Janez Misic - Brest, 4. Janez Zabukovec - Brest, 16. Franc Skrlj
-Brest.

Veleslalom - moski II. kategorija (veterani)
L J anez Gregoric - SOZD
DSS, 2. Rado Peterliln - SORA Medvode, 3. Janez Zakelj
- Slovenijales Trgovina, 5. Janez Zakrajsek Brest, 22.
Franc Zagar- Br est, 23. Alojz
Obreza Brest, 24. Viktor
Kenn - Brest.
Veleslalom - zenske I. kategorija
l. Anica Kra5evec - Brest,
2 . Spela Sinkovec. - LI Ickija, 3. Spela Plesec - Slovenijales Trgovina, 5. Da.rja Gerl
- Brest, 9. J ozica Malnar Brest.
Veleslalom - zenske II. kategorija
1. Nada Kumar - SOZD
DSS, 2. Slavka Fevzar - Slovenijales Trgovina, 3. Tatjana
Udovic - Slovenijales Trgovina, 8. Slavka Vicic - Brest.

Posnetek z letosnjih Bloskih tekov
Miro Zibert Slovenijales
T.rgovina, 5. Darko Ozbolt Brest.

Teki moski- ekipno
1. BREST, 2. Slovenijales
Trgovina, 3. INLES .

Teki - zenske I . kategorija
1. Lill Zibert - Slovenijales
Trgovina, 2. Marija Mlakar Brest, 3. Vida Zmuc - Slovenijales TII'govina, 4. Majda Zakrajsek - Brest.

Teki - zenske - ekipno
1. BREST, 2. Slovenijales
Trgovina, 3. KLI Logatec.

Teki moskiI. kategorija
1. Milan Gornik - Brest, 2.
Avgust Fale- Smreka, 3. Andrej Zavirsek - Slovenijales . 'l'eki - zenske Trgovina, 4. Franc Grbec
II. kategorija
Brest, 9. Stanko ceeek
l. Anica Znidarsic - Brest,
Br est, 10. Janez Korosec
2.
Jozica Dednikar LIK
Brest.
Kocevje, 3. Majda KonobeljTeki moskiSlovenijales Trgovina.
II. kategorija
Veleslalom - moski ekipno
1. Milos P.r osen - Sloveni1. Slovenijales Trgovina, 2 .
jales Tr govina, 2. Stanko MiKLI Logatec, 3. BREST.
helcic - Brest , ·3. Karol KoVeleslalom - zenske ekipno
sir ---: Inles.
1. Slovenijales Trgovina, 2.
Teki moskiKLI Logatec, 3. BREST.
III. kategorija (veterani)
1. Rajko Kra5evec - Brest,
2. Tone Kandare - Brest, 3.

F iltni v aprilu
1. 4. ob 18. ll'I'i in 4. 4. ob 20. uri - angleska grozljivka
NEKONTROLIRANA MOe.
'
2. 4 . ob 20. uri in 3. 4. ob 16. uri - ameriski pravljiani film
BORBA VELIKANOV.
3. 4. ob 20. ur i - ameriSka drama NEVARNOST V ZRAKU.
7. 4. ob 20. uri - slovenska tragikomedija
MOJ ATA SOCIALISTICN~ KULAK.
9. 4. ob 20. uri in 10. 4. ob 16. uri - amer iska fantasticna
g.rozljivka MUHA.
10. 4. ob 20. uri - ameriski pus tolovski film
UPOR NA LADJI BOUNTY.
11. 4 . o b 20. uri - ameriska ljubezenska dr.ama STAR 80.
14. 4. ob 17. in 20. uri - ameriski vojni film PLATOON.
15. 4. ob 18. uri in 18. 4. ob 20. uri - ameriski film
PONORELI VLAK.
16. 4. ob 20. uri in 17. 4. ob 16. uri- ameriski western
LOV NA CLOVEKA.
17 . .4. ob 20. uri - ameriski vojni film PLATOON.
21. 4. ob 20. uri - italijanska komedija MIRANDA.
22. 4. ob 18. uri in 25. 4. ob 20. uri - ameriSki mladilnski film
VRAGOLIJE FANTOVSKIH LET.
23. 4. ob 20. uri in 24 . 4. ob 16. uri - a meriska komedija
POLICIJSKA AKADEMIJA III.
24: 4. ob 20. u ri - ameriSki akcijski film
HITRONOGI KOLESARJI.
28. 4. ob 20. uri - ameriska kriminalka
MAsCEVANJE ZA POSILSTVO.
29. 4. ob 18. uri- amer iska komedija KJE SO FANTJE?
30.· 4. ob 20. uri - ameriski akcijski film REMO WILLY.

Ekipno veleslalom
(moski + zenske)
1. Slovenijales Trgovina, 2.
KLI Logatec, 3. BREST, 4.
SMREKA, 5. LIK Kocevje, itd.
Eldpno teki
(moski + ienske)
1. BREST, 2. Slovenijales
Trgovin.a, 3. KLI Logatec, 4.
LIK Kocevje, 5. INLES, itd.
Skupni ekipni rezultat
1. Slovenijales Trgovina,
2. BREST, 3. KLI· Loga,tec, 4.
LIK Kocevje, 5. INLES, itd.
I. Stefan

.

Strelske novtce

OBciNSKO SINDIKALNO
TEKMOVANJE V
STRELJANJU Z ZRACNO
PUSKO
Obcinski sindikalni svet in
Zveza telesnokulturnih organizacij Cerklllica -sta bila organizator ja obcinskega t ekmovanja
v streljanju z zracno puS:ko.
Tekmovanje je potekalo na
avtomastskem streli§Ou v telovadnici iOSnovne sole. Tekmovanja se je udelezilo 13 moskih in dve zem.rski ekipi ·OZiroma skupaj 57 nastopajocih.
Vsak tekmovalec je imel na
voljo poizkusne strele, nato pa
se dvajset strelov za oceno.
Rezultati so bill zelo <iobri, saj
je bilo treba za bronasto medaljo dioseei k ar 180 krogov
od 200 moznih.
Rezultati:
MOSKI - ekipno:
1. OOS KOVINOPLASTIKA
I. 704 krogov
2. OOS GG Cer.knica
678 kirogov
3. OOS BREST
673 krogov
4. OOS KOVINOPLASTIKA
II. 624 krogov

5. OOS GRADIScE
618 krogov
6. OOS POSTAJA MILICE
614 krogov ·
·
7. OOS MASIVA
591 (331) krogov
8. OOS KOVIND
591 (283) kirogov
9. OOS MINERALKA
500 krogov
10. OOS KMETIJSKA
ZADRUGA 478 krogov
11. OOS AVTOMONTAzA
436 krogov
12. OOS BRUSILNICA - TPC
431 krogov
13. OOS ZAVOD ZA UREJ.
PROSTORA 239 krogov
posamezno:
1. Tone znidarsic Kovi!ooplastika .
183 krogov
2. Marj an Istenic - GG
182 krogov
3. Alojz Leksan Kovinlop1as tika
180 knogov
4. Janez Skrlj - Gradisce
178 krogov
5. Jadran Zadnik- GG
176 krogov

ZENSKE - ekipno:
1. OOS BREST
450 krogov
2. OOS ZAVOD ZA UREJ.
PROSTORA
296 krogov
posamezno:
1. Be.rnarda Vren.ko - Brest
163 krogov
2 . Marija Svet - Brest
153 krogov
3. Iva Krasevec - Br est
134 krogov
F. Malme

Kegljask·e.
•

novtce
Na kegljiScu Bresta v Cerk·
nici je bilo zakljuceno letosnje
tekmovanje v obeh obCinskib
ligah, na katerih je bilo od·
igrano vee koi sto tekem in
kjer je naSitopilo 125 igralcev.
REZULTATI SO NASLEDNJI:
OBCINSKA LIGA 6 X 100
lueajev
1. Kovinoplastika
26 tack
2. Pantakan
22 toek \
3. Kartona.Za
22 tock
4. SAP + ASI
20 rock
5. Gozdarstvo
20 toek
6. Novolit
14toek
7. Brest
12 toCk
BORBENE IGRE
1. Kartonaza
1747 kegljev
2 . Kovinoplastika 1746 .kegljev
3. Gozda:rstJvo
1691 kegljev
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BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organlzaclfe BREST Cerlcnlce,
n. sol. o
Ure)a urednllld oclbor: Sreco DROBNIC,
VIII FRIM, Franc GORNIK, Karmen KAN·
DARE. Danllo MLINAR, Anton OBREZA,
Janez OPEKA, Mlran PETAN, Zdravko ZABU·
KOVEC.
Foto: Jofa IKRU.
Odbor Zll obvale&nJa je drufbenl org111
upraviJenJ•. Predaadnlk odbora: Fr1110
MLAKAR.
Glullo socii mad prolzvoda lz 7. IIJal
prvep odei8Vb 36. l!l- z:alc- o -..

d8vAII)u prolnodoY In storlte., od ,...
mebl proiZYoclow (mnanJ• Hkralllrllta •
lnfonnlranJa IZYrinlgl ..,.Ill SR Blo. . .
it. .Ui-i/72 z dne 24. olltobra tf74).

Naklada 2800 Jzvodov.
Tlska 2eleznlika tlskarn1 v
IjanI.
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