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•
lasilo delovne o

ovosti v Tozdu Jelka
Lesno predelovalna dejavp.ost Jelke sega v obdobje pred dru·
go ~v':.tovno vojno. Ob fonnalni ustanovitvi podjetja v letu 1956,
se _Je za~arska predelava lesa razsirila na Iesno embalaio, Iadij·
s_ki pod m na druge enostavnejse proizvode. Podlaga sedanji (vehkoserijski) proizvodnji ploskovnega pohistva je bila vecja rekonstrukcija ob koncu sestdesetih let.
Z ustano~tvijo sestavljene organizacije Sozd Slovenijales in
povezavo s clanstvom Jelke in Bresta v njej, so se delavci Jelke
~~~a ~97~ z refe~~~dumom odlocili oblikovati temeljno organizaClJO m J? ;druztb v delo~o organizacijo Brest. Tozd Jelka je
tako zdaJ ze deset let ena JZDled desetih temeljnih organizacij
Bresta. ·
Gibanja v ponudbi in povprasevanju so zadnja leta precej neugodna, predvsem za
proizva.jalce enostavnega ploskovnega in se pos~bej ostrorobnega komponi:bilnega pohistva. Polozaj se je zaostril zlasti se z nedavno podraZitvijo
denarja (kapitala), ki pa ga
taksna proizvodnja glede na
zaloge zahteva. Prehod na bistveno vecje stevilo rnodelov
(programov) je tefuk zaradi
prernajhne tehnicno-tehnoloske ozirorna kadrovske prilagodljivosti. Vse to je znacilno
za Jelko, saj j e odpi,sanost
strojne opreme kar 89-odstotna, lastnih obratnih sredstev
tozd prakiticno nirna, kadrovska sestava doslej ni ornogocala prehoda na sirse inzenirins.Ko poslovanje ozirorna na
pestro pohistveno ponudbo.
Problem se je se zaostril v
casu zadnjih gospodarskih prenov v Jugoslaviji, ko je rned
prvimi na:s topila tdnost na
podrocju denarnega gospodarstva, na trgu surovin, in se pokazala v slabsanju kupne mo·
ci prebivalstva. Polozaj v J elki je tezji se zato, ker so se
(zla&ti v zacetku letosnjega le. ta) izrazito poslabsaU pogoji
na podrocju prirnarne predelave lesa. Poleg tega gozdno gospodanstvo ZJrnanjsuje svoj letni posek, kakovost gozdnih
sortimentov pa se tudi objektivno slabsa zaradi bolezni oziroma odmiranja go2ldov. Poleg
tega je poslovanje Jelke poddvojeno s poslovanjem dveh
teme~jnih organizacij Bresta.
Tako v Tozdu Pohistvo poteka tehnolosko skoraj enaka
proizvodnja pohiStva in v Tozdu .Zagalnica proizvodnja zaganega lesa.

Te in druge okoliscine so se
Odrazile na reZiUltCl!tih J elke.
Nekaj casa, oziroma po zakljucnern racunu za leto 1987
je bilo rnogoce njeno izgub~
se pokriti. Toda izguba se je
klj.ub stevilnim ukreporn ponovila v prvern cetrtletju in se se
povecala (na okrog 560 milijonov) ob polletju. ·
Ocene J?OS.J.ovanja niso kazale
na izboljsanje trendov.

Vodstvo delovne in temeljne
organizacije je ugotovilo, da so
potrebni terneljitejsi ukrepi.
Socasno z izdelavo ozirorna s
poti'ditvijo razvojnih usmeritev Bre&ta, ki jih je v luC:i novih pogojev delavskim svetorn
predlozil glavni direktor, je
vodstvo izdelalo tudi investicijsko sanacij1ski program za
Tozd Jelka. Ta v celoti za&leduje splosno sprejeta Brestova
izhodiSca, ki so predvsem v
tern:
- da se bodo dejavnosti rned
seboj bolj d01polnjevale in
ne podvajale (specializacija),
- da bo proizvodnja racionalna in stopnj a izkoriscenosti zrnogljivosti visoka,
- da bo organiziranost dela
bistveno boljsa in obvladovana s sodobnejsirni rnetodarni vodenja proizvodnje,
- da bo doseiena vecja &topnja zavzetosti za delo, veeje
spostovanje kakovosti in
rokov in s .tern vecja prodt.tktivnost dela.
Na teh izhodiScih je zastavljena sanaci:ja za Tozd Jelka.
Trino podlago predistavlja dolgorocna pogodba s svedsko
firrno IKEA, ki je znana po

svojih razrnerorna ostrih zahtevah, vendar je pripravljena
ornogoci:ti trino in proizvodno
rekonstrukcijo Jelke za svoje
potrebe. Zahteva pa predvsern
spostovanje rokov in kakovosti. Brest sodeluje z IKEO ze
vee kot deset let.
Po daljsih pogajanjih je dogovorjeno, da bo Jelka postala
specializira.ni proizvajalec ploskovnega pohiStva s pigmentnimi laki. Po potrebi bo Jelka
rnanjsi del svojih zrnogljivosti
za povrsinsko obdelavo nudila
tudi drugirn uporabnikorn.
Taksna sanacija se v celoti
vkljucuje v Brestov razvojni
koncept.
.Zivljenje bi bilo seveda prelepo, ce se. ne bi poj.avile tudi
tezave. Omenili smo ze, da je
prevladala ocena, da so v Jelki in Brestu potrebni korenitejsi ukrepi.
Zaradi hitro poslabsujocih
se pogojev gospodarjenja in
s tern povezanih reZJultatov,
ter da bi se prilpravili na investicijo, smo bill prisiljeni ustaviti proizvodnjo v Tozdu Jelka. Sredi avgusta srno morali
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za vecino J elkinih delavcev na
hitro poiskati delo v drugih
terneljnih organizacijah Bresta. To je pri nekaterih seveda povzrocilo nejevoljo. Toda casi v gospodarstvu so kruti. Kdor se je s podobnimi
vprasanji ukvarjal, ve, da jih
ne gre podcenjevati. Morali
borno razumeti, kako veliki
napori so potrebni, da bi ohranili cimvee delovnih mest, ki
dajejo dohodek - in ne izgubo. Zato se borno morali sprijazniti z veckratnimi in vcasih
tudi zelo hitrimi ukrepi. Tako
rnoramo samo zaradi resevanja dohodkovnosti in boljsih
rezultatov Bresta, in s tern zaradi varovanja socialne varnosti na dolgoroC:ni osnovi, razumeti vcasih hitre kadrovske
in organizacijske odlocitve. Na
taksen nacin je bila podana
tudi strokovna obrazlozitev o
ukinitvi zage v Tozdu Jelka,
saj si Brest za 40.000 ms hlodovine, kolikor je dobiva, ne
more vee priv.osciti stroskov
za dva zagarska obrata. To je
povzrocilo hudo nejevoljo v
krajevni skupnosti.
Brest je pri tern izjavil, da
spostuje tudi druge in·t erese,
zal pa jih zaradi tezavnega polozaja ne more financno pokrivati.

Naloge v Tozdu Jelka so torej tu. .
Delavski ·svet in zbor delavcev sta kcmcno po nekaj zapletih sprejela investicijsko sanacij ski program. Roki za izvedbo nalog so zdaj izjemno
kratki. Zato je bil glede na
opisano stanje na zadnji seji
obcinske skupscine sprejet
sklep, da se zacasno uvedejo
ukrepi druibenega varstva v
Tozdu Jelka. S tern naj bi se
skraj5ali nekateri nujni postopki in se utrdil ter umiril
kolektiv, ki ob vseh opisanih
dogajanjih in vplivih objektivno ni rnogel ostati neprizadet.
Zlasti se zato, ker bodo potrebne dolocene organizacijske in kadrovske sprernernbe.
Vodstvo temeljne organizacije je za cas enega leta z dolocenimi pooblastili zaupano
kolegijskemu organu, ki ga sestavljajo Marjan Braniselj kot
predsednik in clana Antun Sostaric ter Anton Popek. Nadaljnje informacije o dogajanjill v Tozdu Jelka bomo verjetno dobili prav od njih. Ceprav njih in druge delavce
J elke cakajo veliki napori,
upajrno, da bodo inforrnacije
vzpodbudne.
Z. Zabukovec
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RazkoSje na morju-Am orella
DO DANES V JUGOSLOVANSKIH LADJEDELNICAH S.£
NISO ZGRADILI TAKO ZAHTEVNE, LUKSUZNE, TAKO SODOBNO OPREMI.JENE, DRAGE IN VBLIKE POTNISKE LADJE, KI JE VREDNA KAR 80 MILIJONOV DOLARJEV.
Na ladjo se lahl.ro vkrca
2200 p.otnikov, k.i se namestijo
v 565 kabinah. Dvanajst metrov ladje je v morju. Tam je
strojnica s stirimi motorji
skupne moci 24 tisoc kW.
Elektriko proizvajajo stirje
generatorji moci 2,5 mega vata. Nad strojnico je paluba v
treh nadstropjih, namenjena
vee kat 600 osebnim in SO tovornim avtomobilom. Poseben
hidravlicni sistem lahko to garaio prilagaja viSini vozil.
Nad garaiami so vse do
dvanajste palu.be razne restavrac.:ije, ad najcenejsih na samopostreZni nacin, do najdraije »a la carte«, brezcarinske
prodajalne, butiki, diskoteka,
nocni klub, bazeni, savne, solariji, otroski vrtec, frizer, brivec, ambulanta, bari, kavarne,
konferencne dvorane, igralnice ...
Na ladji je delalo vsak d'an
po 700 delavcev. Hiteli so, kajti Amorella bi morala biti koncana ze meseca maja, izplula
pa bo najverjetneje v zacetku
oktobra. Ladja je sedaj dobila dokoneno podobo, lesk in
blisc v notranjosti, v glavnem
v beloroznati barvi, dopolnjeni s kovinsko pozlato in belo
zascitno barvo na zunanji
strani.
Skandinavci imajo radi ladijska potovanja, posebno se s
taka razkosno ladjo, k i nudi
brezcarinsk.i nakup alkoholnih
pijac in moznost »vrhunske«
zabave sredi morja. Za taka
vrsto zabave je Amorella imenitno opremljena.
Amorella ima satelitsko navigacijo, vso najsodobnejso
opremo in bo taka gibcna, da
bo zlahka manevrirala na mestu, potnikom pa razpolozenja
ne bo pokvar~lo niti najbolj
razburkano morje. Potnik.i
bodo pili in jedli iz kristala in

porcelana, brez bojazni, da bi
valovi naredili crepinje.
Del opreme za to ladjo je
izdelala tudi nasa delovna organizacij.a Brest, nosilec posla
pa je bila temeljna organizacija Gaber.
Del opreme smo napravili
za Lesnino, drugi .del za Slovenijales - to sta bila dva izmed kooperantov, .ki sta delovala pri koncni izdelavi ladje.
Z Amorello si bomo pridobili bogate izkusnje .p ri nacrtovanju, projektiranju in organizaciji izvedbenih del. Vlozili smo veliko pionirskega
razvojnega dela, oblikovanja
in izvedbenega inienirinskega
dela, da ne govorimo o proizvodnji, k.i ji j e vsak izdelek
predstavljal novos t taka v materialu, kat v ~zvedbi. Vse predelne stene in pohiStvo smo
podrobno pregledali in testirali, pohiStvo smo morali izdelati v vzorcih, da smo najprej
dobili potrditev, da ustreza
finskim predpisom.
Dogaja1o pa se je, da smo
morali v zadnjem hipu menjavati osnovne materiale. Najvecji del materialov je bil uvozen iz tujine, nekaj pa je bilo
tudi domacega. Nekateri materiali se niso dovolj preizkuseni in ne vema, kako se obnasajo v razlicnih klimatskih
pogojih.
Ko analiziramo vsa dela, ki
so potekala do koncne izvedbe, ugotovimo, da smo se srecevali z neresljivimi problemi,
ki so pokazali nekaj sibk.ih
tack nase organiziranosti. Skozi celotno delo smo lahko ugotavljali tudi kakovost kadr.ov
taka v proizvodnji, kat na samem objektu.
Ugotavljam namrec, da v
marsicem 5e nismo usposobljeni za prevzem _taka zahtevnega dela, ki ga je potrebno

spremljati taka komercialno
kat proizvodno in izvedbeno.
Ker smo odstopali od zacetnih zacrtanih d~govorov, so se
pokazale dolocene slabosti pri
delitvi dela, kar je povzrocilo
neracionalno organizacijo delovnih mest in njihova nezadostno izrabo na vseh ravneh
sistema.
Zavedati se moramo, da Gaber sam ne more izpeljati celotnega posla, ker .nima dovolj
kadrov, pa tudi tehnolosko ni
sposoben obvladati taksne proizvodnje. Ker nismo specializirani, nimamo izvedene tipizacije in standardizacije taksnega programa v proizvodnji in
se naslanjamo na kooperacijo,
ki pa ima veliko slabosti in
ogromno improvizacij, pri tern
pa trpi kakovost izdelkov.
Na samem objektu pa smo
doziveli drugo neprijetno preseneeenje. Nase delo je bilo
odvisno ad del drugih kooperantov. Ugotovili smo, da ne
moremo dobro in organizirano
delati zaradi neusklajenega
vodenja del s strani Lesnine
in taka smo se tudi sami tezko prilagajali razmeram na
objektu. Celotno .delo je prevee slonelo na posameznikih,
ki so pripravili in vodili delo
na objektu.
Spoznali smo tudi, da v d elovni organizaciji nimamo najboljse monterske ek.ipe, .ki bi
bila sposobna delati povsem
samostojno. Taka u gotavljamo, da smo zagotovili zgolj
s!evileno stanje monterjev, ne
pa tudi kakovostno. Na taka
zahtevnem objektu bi morali
npr. delati le mizarji, k.i so vesci svojega dela, proizvodni
delavci pa bi prisli v postev
le za pomozna in druga fizicna dela. Zaradi taksnih pomanjkljivosti in taka organiziranega dela pa se seveda porabi vee casa oziroma delovnih
ur za dolocena dela. Zavzeti
se moramo torej , da bi pri
nadaljnjih podobnih p oslih

delali ljudje, ki ze imajo dolocene izkusnje, kajt i bati se
je, da bi nevesci in neizkuseni kadri porabili prevec casa
in energije za .ponovno kaljenje.
Na koncu lahko ugotovimo,
da smo z deli na ladji Amorella koncali in si taka pridobili veliko izkusenj . Le-te so
lahko vee vredne kat placilo
za samo delo.
Ce se bomo hoteli tudi v
prihodllje lotevati taksnih poslov, se moramo zavedati, da
je izvedba in kakovost del ad-

I. Gornik

PRIREDITVE OB OBCINSKEM PRAZNIKU
19. OKTOBRU
SKUPSCINA OBCINE,
SKUPSCINE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTI IN DRU.ZBENOPOLITICNE ORGANIZACIJE
OBCINE CERKNICA

VABIJO
V SOBOTO, 22. OKTOBRA 1988 OB 11. URI
V DOM KULTURE STARI TRG
NA SLAVNOSTNI ZBOR DELEGATOV SKUPSCINE
OBCINE, SKUPSCINE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTI IN DRU.ZBENOPOLITICNIH ORGANIZACIJ
IN OTVORITEV PRENOVLJENIH PROSTOROV
ZDRAVSTVENE POSTAJE V STAREM TRGU.
OSTALE PRIREDIJVE

Sobota, 8. 10. 1988
ob 15. uri
v Cerknici

-

Tradicionalno kolesarSiko tekmovanja za pcxkal KK GRADISCE

Sobota, 15. 10. 1988
ob 9. uri
v Laski dolini

-

suhi biadon

ob 11. uri .

-

proslava ob 100-letnici sole
in otvoritev vodovoda - Babno polje

ob 18. uri
v KnjiZnici Jozeta
Udovica v Cerknici
ob 19.30 uri
v Restavracij.i »Nanos«
Cerknici

-

otvQritev razstave EX-TEMPORE »19. OKTOBER«

-- nastop mesanega pevskega
zb ora PODJUNA

Nedelja, 16. 10. 1988
ob 8. uri
v Starcm trgu

-

balinarski turnir

ad 9. ure naprej

-

tradicionalni pohod na Slivnico

Od nedelje, 16. 10. 1988
do 22. 10. 1988
ob 1930 uri
v Kinodvorani Cerlrn.ica
Torek, 18. 10. 1988
ob 18. uri
v glasbeni soli

-

Sreda, 19. 10. 1988
ob 16. uri
v osmwni soli
Mak$1tn Gaspari Begunje
Petek, 21. 10. 1988
ob lQ. ur.i
v stari osnovni
soli - Stari ug
Nedelja, 23. 10. 1988
ob 9. uri
v sahovski sobi
Star i trg
ob 19. uri
v Novi vasi
LliZenje izdelkov v temeljni organizaciji Pohistvo.

visna od poznavanja celotnega
izdelka in kakovosti kadrov.
V razlicnih casopisih, po radiu in na televiziji smo si
lahko prebrali in poslusali
opevan ·p osel stoletja.
Kljub temu, · da je bilo v delo v'tozenega ogromno znanja,
menim, da kupec ni p ovsem
zadovoljen z jugos1ovansko kakovostjo dela. Treba bo se veliko truda in dodatnega znanja, da ne bi postali posli, kat
je izvedba Amorelline »Sestre«
Anabelle, vprasljivi.

-

dnevi domacega filma

.slovesnost ob 30-letnici glasbene sole Frana Gerbica
slovesna seja zadruZnega sveta ob 40-letnici Kmetijske
zadruge Cerknica
predstavitev galerije Krpan

-- hi-tropotezni sahovski turnir

-

revija p evs.kih zborov

BRESTOV OBZORNIK

3

,Hobna kuCa namjeStaja'' vZaorebu
Uprava Zagrebskega ve~esejma se je ze lani odlocila, da bo
spremenila uporabnost nekaterih paviljonov. Paviljon 12, v katerem je tudi na~a prodajalna pohi~tva, ima direkten pristop
z Aleje B. Kidrica. V paviljonu so ze doslej med sejemskimi
prireditvami proizvajalci - razstavljalci prodajali svoje pohi~t
vo. To dejstvo, predvsem pa zelja po boljsi ponudbi pohi~tva
v Zagrebu, je porodilo idejo po ustanovitvi Robne kuce namjestaja.
!deja je stara ze deset let,
do uresnieitve pa prihaja letos.
Nova Robna kuca namjestaja ima vee kot 13000 m 2
prodajne in razstavne povrsine in je tako najveeja prodajalna pohistva in spremljajoee
opreme v Jugoslaviji. V Robni
kuci sodeluje dvajset trgovskih in proizvodnih organizacij, ki tu prodajajo svoje iz·
dellce.
Ponudba pohiStva bo zajela
vso jugoslovansko proizvodnjo
pohistva, kar pomeni vee loot
200 proizvajalcev z vee kot
2000 proizvodi, ter del pohistva iz uvoza. V okvir Robne
kuce spada tudi ostala infrastruktura kot je parkiriSee za
vee kot 500 osebnih avtomobilov, banka, gostins·ki objekti
in rekreacijsko sprehajalisce.
. Z uvedbo nove tramvajske
proge ima tudi odliene zveze
z ostalimi predeli Zagreba.

.I

Uresnicenje zamisli pa ni potekalo
po
predvidevanjih.
Otvoritev je bila najprej nacrtovana za 1. julij letos, na
dan Zagrebskega velesejma pa
je bila prelozena na kasnejsi
datuPl in >>dokoncno« dogovorjena za 18. september, na
dan otvoritve J esenskega velesejma. Doslej slovesne otvoritve se nf bilo.
Brest je le s tezavo obdr:lal
kvadraturo in lokacijo v pritlieju. Po dolgotrajnih in mukotrpnih razgovorih in pogajanjih smo dosedanjo lokacijo
v pritlicju premaknili preko
hojnice v dosedanji prostor
sipada in obdrzali 264 m 2 prodajnega prostora. Pri ureditvi
oziroma videzu Robne kuce
Zagrebski velesejem vztraja

pri enotnem videzu vseh razstavnih, prodajnih in c;lrugih
povrsin. In prav ta zahteva je
verjetno povzrocila riajvec tezav in zamud, kajti v casu
otvoritve Jesenskega velesejma
smo imeli po nacrtih urejen
prodajni prostor samo mi, pa
se mi z zamudo.

Kaj lahko pricakujemo v
novem okolju? Tokrat se bomo prvic srecali s celotno jugoslovansko ponudbo pohiStva
na enem mestu. · Prodaja bo
po dnevno-trinih cenah, krojila pa jo bo kakovost ponudbe,
prodajni pogoji, cene, dobavni
roki, kakovost izdelkov, pestrest ponudbe in se kaj. Vsi,
tako v prodaji v Cerknici kat
tudi kolektiv prodajalne v Zagrebu, stojimo pred izzivom,
ki ga moramo sprejeti in dokazati, kaj pomenimo v ponudbi in plasmaju pohiStva v
J ugoslaviji.
V. Harmel
Valjna panasalka laka: stroj, izdelan v sodelovanju s firmo Sorbini, od katerega si v Tozdu Strojegradnja veliko obetajo.

Simoozij ouoorabi in n·ovosti
na oodroCju negor oloSC
Materialna ~koda zaradi pozarov v industriji in v poslovnih
stavbah ter na ladjah, je ogromna. Z nasimi negorljivimi izdelki in konstrukcijami pa si prizadevamo najti optimalne re5itve
na podrocju pozarne z~cite.
Pri tern nam svetujejo priznani strokovnjaki iz vse Jugoslavije. Tako smo .Ze petic organizirali posvetovanje strokovnjakov s podrocja ladjedelnistva in gradbeniStva. Posvetovanje je
bilo 29. in 30. septembra v nasi delovni organizaciji.
Predavali so ugledni strokovnjaki iz vse Jugoslavije, skupaj s strokovnjaki iz nase razvojne slufbe in komerciale.
Program predavanj je bil naslednji:
1. Splosno o pozarni zasciti objektov
Predavatelj: Dragutin RedZic - Zvezni sekretariat za
notranje zadeve, Beograd
2. Integralna zascita pred pozarom
Predavatelj: :Donie Simic Sekretariat za notranje zadeve SR Srbije, Beograd
3. Standardizacija negorljivih
materialov
Predavatelj: Damjan Brankovic - Zvezni zavod za
standar.dizacijo, Beograd

4. Uporaba negor plosc v vagonogradnji
Predavatelj: Ante Katunaric
- Gosa, Smederevska Falanka
5. Nove konstrukcije za potrebe ladjedelnistva
Predavatelj: Slavko Klan.car- Brest Cerknica
6. Zmanjsanje pozarne obremenitve ladijskih prostorov,
negorljivo pohistvo - vermikulit beton
Predavatelj: Lazar Masnikovic - 3. Maj, Rijeka
7. Od projekta do vgraditve
sendvic plosc .negor v ladjedelnici Uljanik
Predavatelj: Dario Dikovic
- Uljanik, Pula
8. Uporaba negor plosc na potniskih plovnih objektih

Predavatelj : Josip skaricLadjedelnica Split
9. Uporaba negor plosc v reC.
nem ladjedelniStvu
Predavatelj: Nikola J apundzic - Ladjedelnica . Beograd

Predavanje so popestrili z
novo video kaseto o uporabi
negor plosc na vseh mogocih
podrocjih, ter o vseh ostalih
uporabah vermikulita.
Posvetovanja se je udeleZilo
okrog petdeset poznavalcev pozarne problemati·ke. V zvezi s
temami, ki so bile predvidep.e,
je bilo pricakovati zivahno razpravo, vezano na prohlematiko
v ladjedelnistvu, gradbenistvu
in vagonogradnji. Na ta nacin
lahko pridobimo obilo svezih
informacij o potrebah na vseh
podrocjih pozarne zascite. s
tern nam je bila dana moznost,
da smo se vkljucili v razpravo
s svojimi resitvami in dolgoletnimi izkusnjami pri resevanju taksnih problemov.

letni remont vTozdu lverka
Redni letni remont v letu
1988 smo zaceli po naertu, in
sicer 1 avgusta, trajal pa je do
vkljuano 16. avgusta. V tern
casu je poleg delavcev Tozda
Iver.k a sodelovalo tudi 40 delavcev 1NA Nafta Lendava,
Tozd Investicije in vzdrievanje. Na razpolago smo imeli
strojno opremo iz Tozda Strojegradnja in Tozda PohiStvo.
Prav tako p a so nam z aiurnim
delom pomagali v Avtomontazi, Kovindu in Kovinoplastiki.
Za glavno linijo za izdelavo
ivernih plosc lahko recemo, da
je remont uspel, saj smo uspeli v roku opraviti vsa nacrtovana dela. Naj navedem le najvecja remontna dela:
-

Zaradi" poenotenja videza vseb razstavnib povr5in je bilo potrebno opraviti veliko dela.

Na podobnih sestankih se
vedno oblikujejo ideje o razvoju novlh konstrukcijskih resitev, danih pa je tudi mnogo
opozoril ali zelja po oblikovanju novega, boljsega. Pricakujemo pohvale in kritike na raCU!ll kakovosti, konstrukcijskih resi tev ter nasih poslovnih odloci.tev. Drugi dan posvetovanja je bil namenjen predvsem sestankom s posameznimi firmami in sklepanju pogodb oziroma narocil. Taksno
sodelovanje se je pokazalo ze
v preteklosti kot zelo uspesno
in racionalno, saj se z obiski
pri vsakem udelezencu posebej
porabi neprimerno vee casa.
Posvetovanje v Brestu je prvo v letosnjem Ietu. V o.k.tobru
nacrtujemo posvetovanje v Sarajevu, v novembru v Beogradu ter v decembru v Zagrebu.
Vsi simpoziji so organizirani
z zeljo po vecji prodaji negor
plosc in vermikulita na domacem trgu.
C. Godesa

menjava rezilnih glav iverilnikov
obnovitev gorilne komore
susilnika iverja
zamenjava
transpor.tnega
korita pod cikloni in silo·
som iverja
obnovitev sita z zamenjavo
vstopnega in izstop.nega dela
zamenjava cevi zracnega
transporta

-

obnov.itev stiskalnice z zamenjavo izolacijskih ploscic, popravilom jeklenega
traku in oblepljanje z teflonsko folijo.

V proizvodni liniji II, ki zajema brusenje, oplemenitenje
in razrez plosc, smo vecji del
popravil na brusilkah opravili
ze pred remontom. v oplemenitenju plosc pa se je remont
podaljsal zar adi obnove hidravlicnih cilindrov, ki smo jih
poslali v tovarno Wemhoner v
ZR Nemcijo. Ta dela so trajala
od 28. julija do 5. septembra,
seveda s transportom in carinskimi postopki vred. To linijo
smo usposobili 15. septembra.
Letos smo obnovili tudi progo za portalni zerjav na skladiScu surovin z novim zalivnim betonom in sidranjem
obeh tirnic.
V glavnem je remont uspel,
saj ne. gre zanemariti dejs.tva,
da so bile ze prve plosce kakovostne in so upravicile zastavljeni cilj po vrsoki kvaliteti.
B. Kranjc
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NaSi inovatorji
Na predlog komisije za priznanja pri delavskem svetu Sozda
Slovenijales, je delavski svet sestavljene organizacije v leto~
njem juliju podelil vrsto priznanj za ustvarjalne doseZke inovacije d·elavcem v zdrufenih delovnih organizacijah. Eno
izmed njih je prejel tudi Andrej Modic iz DO Brest, sicer
clan delovnega kolektiva Tozd Zagalnica.

-Mala ,plaketa za ustvarjalne doseZke, ki ste jo sicer
prejeli z majhno zamudo, je
tudi oblika nagrade za dolgoletno delo na podrocju inovativne dejavnosti. Kdaj in kje
ste se pravzaprav zaceli ukvarjati z inovativno dejavnostjo?
Z inovatorstvom, kot se temu moderno rece, .s e prakticno ukvarjam, odkar delam.
Kot vzddevalec strojev sem
se o b polnoj armeniku velikokrat sreceval s sta1nimi okvarami na enih in istih mestih,
z delom, ki ga je bilo moe poenostaviti. Spraseval sem se
kaj storiti, da bi razne nevsecnosti odpravili. Eno od taksnih plodnih razmiSljanj je porodilo tudi skupinsko inovacijo pri parnem kotlu za crpanje vode. Poudariti moram,
da je se kako pomembno delati in razmiSljati v skupini, s
sodelavci, ki se ob istem delu
srecujejo z istimi problemi.
»Inovativen« sem tudi v prostem casu - doma - ko se
moram
lotevati
obicajnih
manjsih popravil, ki bi sicer
zahtevala obrtnika. ce je clovek pripraven, mu nikoli ne
manjka »inovativnega« dela,
ne na delovnem mestu ne
do rna.
- Koliko casa ste ze zaposleni oziroma koliko casa ste
na Brestu in kaj ste po poklicu?
Na Brestu sem zaposlen ze
sestindvajset let. Tri leta sem
bil vajenec, od tega .dve leti v

Zagalnici in eno 1eto v Masivi.
1. septembra 1962. leta sem
zacel delati pri vzdrzevanju
strojev in na teh delih in nalogah sem vseskozi tudi ostal.
Skoraj samoumevno se zdi,
da si v toliksnem .c asu clovek
nabere veliko izkusenj, tudi
taksnih, ki cloveka vzpodbujajo k razrnisljanj.u, kako sebi
ali drugim olajsati delo.
- V razlicnih okoljih so
ideje oziroma izboljsave delavcev razlicno sprejete. So
bile vase . vedno dobrodosle
tako pri sodelavcih kot nadrejenih in kako nasploh ocenjujete odnos do inovatorjev v
svojem okolju?
S sodelavci se glede teh
vprasanj zelo dobro razumemo, saj vsi vemo, da bo z
uvedbo novosti delo laije za
vse, ki delajo na dolocenih deiih. Delavci z drugih podrocij
pa so velikokrat nevosCljivi;
kdo bi vedel zakaj - ali zaradi denarja ali zaradi dela.
Na lastni kozi sem ie nekajkrat preizkusil,. da je vse dobra in prav, kar clovek naredi, ce za to ni nobene nagrade. Ze majhne nagrade povzrocajo velilko nevoscljivosti.
Pri nadrejenih pa je bilo moje, oziroma nase inovativno
delo najveckrat sprejeto z razumevanjem.

- Gotovo ste s svojimi izboljsavami sodelovali tudi v
letosnji akciji >>Predlagaj nekaj koristnega«. S koliko pred-

logi ste sodelovali oziroma koIiko je ze uvedenih v prakso?
Uradno sem v tej akciji sodeloval s tremi inovacijarni in
sicer. sta dve izmed njih skrajsanje prvega valjcnega transporterja za polnojarmenik in
avtomatsko napajanje vode v
visokotlacnem kotlu za proizvodnjo pare.
Vse tri so bile ovrednotene
ze pred akcijo, ze v lanskem
letu, in zanje sem prejel tudi
ustrezno nagrado - glede na
pravilnik o ustvarjalnosti pri
delu. Vse tri izboljsave so tudi
uvedene v praksi in seveda ze
preizkusene.
- Kaj menite o razmisljanjih v delovni organizaciji, da
bi v prihodnje razpisali dolocen problem oziroma opredeIili podrocje, kjer bi bile potrebne dolocene izboljsave,
drugacne resitve?
0 izboljsavah, inovacijah na
razpis je pri nas ze tekla beseda. Pravzaprav smo pri nas
ze imeli dva taksna poizkusa,
ki pa se nista obnesla. Velika
ljudi je 0 resitvah pr.oblemov
razmisljalo, do pravega odziva pa ni prislo. Nismo namrec vedeli, koliksna je lahko
investicija za izboljsavo, koliko !judi se dela na tern, koliko jih ima se boljse ali vsaj
drugacne predloge in tako naprej. Zato je marsikdo menil,
naj se s tern ukvarjajo drugi,
predvsem razvojna slU.Zba s
svojimi strokovnjaki in na ta
naci.n se je akcija izjalovila.
Morda bi zaradi dobrih ali slabih izkusenj ,k azalo razmisljati se v kaksni drugi smeri.
- Ste sodelovali na katerem od sreeanj inovatorjev in
ali menite, da so povezave med
inovatorji potrebne?
Z inovatorji se izven svojega okolja doslej nisem sreceval ne sodeloval na njihovih
srecanjih. Edini polnojarmenik na Brestu, ki se obratuje
in na katerem sem sodeloval
z dolocenimi izboljsavarni, je
sedaj le se v nasi temeljni organizaciji, tako da glede · na
specifiko dela v okviru delovne organizacije ni prakticno s
kom izmenjavati izkusenj.
Morda bi lahlw priSlo do taksnih srecanj, izmenjav v okviru Sozda Slovenijales, vendar
prav veliko o tern vpi:asanju
nisem razmiSljal.
- S svojim inovativnim delorn ste si nabrali skozi vsa
ta leta niz izkusenj. Kaj zelite
prenesti na mlajse, razmislju·
joce ljudi, ki bodo ubrali pot
podobno vasi?
. clovek mora ob svojem delu
neprenehno razmisljati, kako
delo cimbolj poenostaviti, izboljsati, predvsem pa je treba
biti vztrajen. Ne gre pri vsakem delu za izboljsave visoke
tehnologije, ker je >>Spodaj« se
veliko reci, .ki se jih je treba
lotiti. Mnogo je bilo v teh letih inovacij, ki so bile uvedene
v prakso, pa jih nismo obesali
na ve liki zvon.
Za ustvarjalne ljudi je nagrada ze to, da si z izboljsavo
pri stroju olajsajo delo. V

akciji >>Predlagaj nekaj koristnega« pa so sodelovali tudi
ljudje, ki so bili inovativni le
v casu akcije in se to zgolj
zaradi nagrade, in ki niso bili
sicer ustvarjalni ne prej ne
potem. Nekaj pa nas je, ki

smo ustvarili tudi veliko neprijavljenih inovacij zgolj v
lastno dobro in ·v dobro kolektiva. In se jih bomo, kjerkoli se bo pokazalo, da je mogoce in potrebno.
Pripravila V. Lavric

Zelse 1988
Pri izbiri programa za letosnje Zelske vecere, ki si sicer sle·
dijo ze dobro desetletje in pol, smo imeli pred seboj predvsem
dvoje: popestriti program iz prejsnjih let in izbrati kar najkako·
vostnejse izvajalce. Prvi letosnji koncert je zacel Ljubljanski
oktet, ki je v Zelsah gostoval ze nekajkrat. Tudi letos je njihovemu petju prisluhnila polna cerkev poslusalcev, ki so se nastopajocim zahvalili z dolgim in navdusenim ploskanjem.
Teden dni kasneje sta z izbranim programom nastopila
mlada umetnika Mojca ZJobko
na harfi in Cveto Kobal rra
flavti. Zvok instrumentov je
prijetno zvenel, vendar je uzivalo v tern le stirideset poslusalcev. Delno lahko za skromen obisk krivimo tudi slabo
vreme, saj je prenehalo dezevati tik pred koncertom. Na
tretjem koncertu so se nam s
svojim pmgramom 1Jredstavili
priznani poustvarjalci glasbenih del: Jerko Novak - kitara, Tomaz Lorenz - violina,
Eva Novsak , - mezzosopran.
Imena izvajalcev in zelski ambient sta pritegnila preko sestdeset obiskovalcev.
Naslednji vecer, na katerem
sta nastopala z ustrezno harmoniko in mandolino Vladimir
Hrovat ter s kitaro I!¥>r Saje,
je bil prijetno doZivetje za vse
navzoce, saj je bila taksna zasedba glasbenih instrumentov
tokrat v ZelSah prvikrat predstavljena. Tudi ta v.ecer j e
ZelSe . zapustilo preko osemdeset navdusenih poslusalcev.
Koncerte v zelSki cerkvi je
zakljucila vokalnoinstrumentalna skupina Epitaf. Pri nas
so nastopili ze drugic in tudi
tokrat so s svojim nastopom
pritegnili vee kot osemdeset
predvsem mlajsih poslusalcev.
Zadnji nastop smo pripnivili
v cerJmiski farni cerkvi, saj
smo povab'ni priznane izvajalce Stan'K.a Arnalda s trobento,
Maksa Strmcnika na orglah
in sopranistko Olgo Gracelj.
Zanimanje za ta koncert je bilo veliko tako zaradi nastopa
nasih vrhunskih glasbenih
umetnikov, predvsem pa zaradi orgel.
ce pod 1etosnjirni prireditvami skusamo potegniti crto,
pridemo do naslednjih ugoto-

vitev: nastopili so kakovostni
glasbeni umetniki, pripravljen
je bil dober program, zadovoljiv je bil tudi obisk, ceprav
je bilo iz nase obcine manj
obiskovalcev, kot je bilo pricakovati. Tezko je navesti p r avi vzrok temu, precej resnice
pa je nedvomno v tern, da
ljudje se vedno nekako omalovazujoce gledajo na kulturne prireditve v domacem kraju kljub temu, da gre za nastop vrhunskih izvajalcev z
izbra:nim programom. Tudi
neobvescenost ne bi smela biti izgovor, saj so bila v sredstvih obvescanja - poleg plakatov - sprotna tedenska obvestila o prireditvah, kar je
dokazovalo veliko stevilo obi- '
skovalcev · iz drugih krajev·
(Ljubljana,
Postojna,
Ko- ·.
per ...).
l

ZelSke prireditve bodo kljub
vse tezjemu financnemu polozaju po vsej verjetnosti tudi v
prihodnjih letih. Neprijetno
pa bi bi1o po koncanih naslednjih vecerih znova ugotavljati,
kako (ne)kulturna publika zivi v nasih 'krajih. Ali pa bi bilo morda pametneje zapisati
>>kakrsni smo, taksno kulturo
si zasluzimo!«

Prizorisce tradicionalnih zelSkih prireditev.

H. Mele
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DruZbene dejavnosti v krizi
Oblikovanje sredstev za druibene dejavnosti poteka ze nekaj
let pod vplivom omejevanja, tako da so razmere na tern podrocju
iz dneva v dan bolj zaostrene. Ze na zacetku leta, ko je veljal
zvezni interventni zakon, ki je predpisoval 10-odstotno zaostajanje sredstev za druibene dejavnosti za rastjo dohodka in bi v
primeru, ce bi veljal do konca leta, za programe SIS druZbenih
dejavnosti letos zmanjkalo za okoli 33 odstotkov potrebnih sredstev.
Skupscine vseh SIS so maja
in junija letos prav zaradi

zmanjsanja tega razkoraka in
zaradi cirn boljse uskladitve
programov z razpolozljivimi
materialnimi moinostmi sprejele stevilne ukrepe in aktivnosti, ki se odrazajo v veliko
bolj racionalnem poslovanju
izv.a jalskih organizacij, v opuscanju dodatnih programov ter
v izredno restriktivnem pristopu pri dodeljevanju vseh
vrst socialnovarstvenih pomoci.

Aprila je zvezna skupscina
sprejela dopolnitve interventnega zakona, ki pa so le zacasno olajsale polozaj druibenih dejavnosti. 15. maja je prislo do sprejema novega interventnega zakona, ki je dovoljeno rast sredstev za druzbene dejavnosti omejil v obdobju januar-december na 127odstotno rast. Ker so bili
ovrednoteni programi SIS se
vedno visji, kot je to predpisoval interventni zakon, nacrtovani priliv sredstev do konca leta pa nizji kot je zakon
dopuscal, je prislo julija na
skupscini obcinske zdravstvene skupnosti in obcinske raziskovalne skupnosti do poviSanja prispeVii1ih stopenj.
Obcinska zdravstvena skupnost se ze vrsto let srecuJe z
velikimi financnimi tezavami.
Primanj.kljaji so se prenasali
iz leta v leto in so letos ob
polletnem obracunu znasali
kar 1.683.416.110 dinarjev. Ziro racun je zaradi nelikvidnosti ze od sredine leta 1986 blokiran, vsa placila pa izvaja
Sluzba druibenega knjigovod-

stva na podlagi tekocih prilivov.
Konec septembra je imela
obcmska zdravstvena skupnost
ie za 2.783.110.601 dinarjev neplacanih obveznosti, oziroma
bO sele V oktobru poravnala
obveznosti, ki so nastale aprila in v zacetku maja.
Ocena ucinkov sprejetih
ukrepov za sedaj se ne more
biti reaLna, vendar pa se ze
kaie zmanjsevanje porabe
sredstev, predvsem pri resevalnih prevozih in zobozdravstvenih storitvah, medtem ko
je porast sredstev iz participacije minimalen.
z novim solskim letom so
osnovne sole realizirale vecino
sprejetih varcevalnih ukrepov.
.Ze konec septembra so se skoraj vse sole zna5le pred vprasanjem kako pokriti materialDe stroske do konca leta, kar
je bil povod celo za prekinitev dela na osnovni soli Rakek.
Osnovnim solam zagotavlj.a
obcinska izobrazevalna skupnost letos le za okrog 100 odstotkov vee sredstev v primerjavi z letom poprej, kar ob dejstvu, da so osebni dohodki
skladno z interventnim zakonom nacrtovani z indeksom
219, materialni stroski pa v
porastu cez .nacrtovano rastjo,
ne zadosca.
Pricakovanje, da bo izvajanje sprejetega sklepa na podrocju otroskega varstva glede
oblikovanja prispevkov starsev k ceni vzgojnovarstvenih
storitev povzrocilo precejsnje
negodovanje starsev, proteste

in celo izpise, se. je zal v polni
meri uresnicilo.
Do 30. ;maja letos je bilo v
dnevno varstvo v nasi obcini
vkljucenih 432 otrok, kar je
pomenilo 37,5 odstotka vseh
predsolskih o trok od 11. meseca starosti dalje. Trenutno
je v vzgojnovarstvenih enotah
le 298 predsolskih otrok. Izpisi so razprseni po posameznih
enotah, tako da so bili 1. septembra ukinjeni stirje oddelki. Ker pa se je zma-njsalo
stevilo otrok tudi v ze prej
ekonomsko n eupravieenih oddelkih (Begunje, Nova vas,
Grahovo), se v prihodnje pojavlja tudi vprasanje nadaljnjega obstoja teh oddelkov.
Zaradi zmanjsevanja stevila
otrok in s tern zmanjsevanja
stevila oddelkov se je zmanjsalo tudi stevilo zaposlenih,
in sicer kar za 13 delavk. Zavedati se moramo, da vzgojnovarstvena dejavnost predvsem
zagotavlja starsem - delavcem
dnevno varstvo otrok in da bi
si morala zato pridobiti status
sestavnega dela druZbene reprodukcije in ne porabe. V
prihodnje bo zato zelo tezko
iskati prihranke pri krcenju
te dejavnosti, ne nazadnje,
tudi zaradi vprasanja izpr.aznjenih ·stavb.
Posledice zaostrene politike
se kazejo tudi v stevilu upravicencev do druzbene pomoci
otrokom. Lani je prejemalo
druzbeno denarno pomoc otrokom 942 upravicencev, medtem ko j o po no vi odmeri v
maju letos prejema za polovico manj upravicencev.
Opozorila vredno je tudi
dejstvo, da je program socialnega skrbstva pogojen s splosnim druibenoekonomskim stanjem in razmerami, zato je
pricakovati zlasti v j esenskem
in zimskem obdobju narascanje potreb tako po vrstah storitev kot tudi po obsegu sred-

Beograjska finna Avalafilm je v koprodukciji z amerisko filmsko druibo konec avgusta letos ob
Cerkniskem jezeru posnela del filma J. Verna >>V osemdesetih dneh okoli sveta<<,

K.Ijub stevilnim ukrepom se problemi v solstvu kopicijo.
stev, tako da tudi dosledno
izvajanje sprejetih ukrepov na
tern podrocju ne bo zadrzalo
porabe sredstev na nacrtovani
visini.
Avgusta je bil interventni
zakon ponovno spremenjen;
dolocil je ·n izjo rast sredstev,
torej z indeksom 223, opnedelil pa je tudi drugacno osnovo
za leto 1987.
Vpliv teh zakonskih sprememb na oblikovamje sredstev
za SIS druibenih dejavnosti
je bil taka v obcini Cerknica
kot tudi v republiki precejsen, v smislu znizanja dovoljene porabe, zato je Za,.vod SR
Slovenije za druzbeno planiranje izda,l navodila, ki so korigirala osnovo za leto 1987. Taka je dovoljeni izvirni priliv
za SIS v obcini Cerknica lahko ostal na ravni, ki je bila

opredeljena v sprejetih £inanenih nacrtih.
To pomeni, da ob zakljucku
leta 1988 v obcini Cerknica na
podrocju SIS druibenih dejavnosti ne bo izkazanih presezkov, zato tudi trenutno ni razlog9V za zniievanje prispevnih
stopenj.
Glede na to, da so ze napovedane nadaljnje spremembe
interventne zalronodaje, ni do
konca leta na .p odrocju druibenih dejavnosti pricakovati
le sprememb v smislu nizanja
ali visanja prispevnih stopenj
in s tern tudi sprememb programov, pac pa zaradi izrazitega povganja zivljenjskih
stroskov predvsem izredno tezak materialni polozaj izvajalskih organizacij zdruienega
dela v obcini.
Z. Jeric

Komunalno odlagaliSCe je oared
Koncno je po stiriletnih prizadevanjih centralno odlagaliSce
komunalnih odpadkov v Pretrlju za Rakekom le zgrajeno.
Ker imajo taki objekti skodljiv vpliv na okolje, je potrebno
pridobiti veliko vee soglasij za gradbeno dovoljenje, kot za
druge gradbene objekte. Upostevati je potrebno vse mogoce
posledice, ki jib lahko povzrocijo tako deponirani odpadki. To
so vplivi na podtalnico, rastlinstvo, Zi.valstvo, zrak. Predvideti
je treba tudi, kaksen smrad, koliko mrcesa in glodalcev ter
koliko vee ptic se bo pojavilo ob taksnem odlagaliscu, pa tudi
videz krajine ni zanemarljiv dejavnik.
ze leta 1981 smo zaceli s dolzena le za komunalne odprvirni iskanji in raziskavaini padke, torej ne bo na novo
za najustreznejso lokacijo od- odlagalisce sprejemala nobelagalisca odpadkov. Tako smo .nih drugih odpadkov, ki tja
hili tudi med prvirni obcina- ne sodijo.
mi v Sloveniji, ki so se lotile
Red na odlagaliScu in vr.sta
legalne izgradnje odlagaliSca. odpadkov, ki jih bodo tam
Vecina obcin uporablja, tako odlagali, je dolocen v pridobkot mi do sedaj, le neurejena ljenem uporabnem dovoljenju
odlagalisC.a, ki so ·n astala z leti in obrtnem poslovnik;u. Dosepredvsem zaradi skokovitega danje odlagalisce na Kamni
narascanja vseh vrst odpad- gorici bo Komunala popolnokov.
ma sanirala z zasipom po ceDandanes je izredno tezko lotni povrsini tako, da nadaljpridobbti ustrezne lokacije za nje odlagan je ne bo vee mogodeponiranje odpadkov brez ce. Vsi, ki so to odlagalisce
posledic za okolje, poleg tega uporabljali, bodo prisiljeni
pa se odpadkov vsi otep.ajo. najti za svoje odpadke primerNihce :noce imeti odlagalisca ne lokacije in jih tudi prina svojem obmocju, posebej merno urediti.
se, ce so oc:Lpadki nevarni ali
Za nekatere odpadke, ki se
strupeni. Posebno skrb vzbu- nalagajo ali prosto kurijo in
jajo nekateri odpadki, ki na- zlivajo ze leta in leta na nedostajajo v industriji ali v .pro- voljenih krajih, bi morali po-izvodnji energije, saj obicajno vzrocitelji odgovarjati in sevepovzrocitelji le-teh nimajo da prenehati s taksno prakso.
svojih urejenih odlagaliSc, am- Predvsem pa si morajo v pripak le zacasna, ki so veeino- hodnje urediti ustrezne poma neustrezna.
stopke, bodisi za odlaganje ali
Komunala Cerknica je po p redelavo tehnoloskih odpadZakonu o ravnanju z odpadki kov.
in po obcinskem odloku zaP. Tomsic
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Iz drugih · lesarskih_kolektivov
MEBLO ob svoji 40-letnici
ne prireja klasicne proslave,
marvec so ob tej priloznosti
izbrali
-

-

-

-

-

za tiste oblikovalce, ki od
iztekajocega se stoletja se
veliko pricakujejo, mednarodni natecaj za nove oblike pohistva in opreme,
za jubilante, nagrajence in
inovatorje - slavnostne seje delavskih svetov s podelitvijo priznanj,
za delovni kolektiv pismo
glavnega direktorja, praznicno glasi1o in slavnostno
kosilo,
za dorriace in tuje poslovne partnerje te:r; stro.k.ovno
in politicno jav.nost sporocilo s pojasnilom 0 drugacnem nacinupraznovanja
jubileja,
za sportnike in rekreativce
ze izpeljano tradicionalno

kolesarsko p rireditev Juris
na Lokve,
- za ljubitelje kulturnega dogajanja pev?ko prireditev
v novembru Uniles poje.
Praznovanje jubileja bodo
taka zdruzili z zivljenjem in
delom kolektiva.
SLOVENIJALES TRGOVINA
je sklenila posel za opremo
sovjetskega · veleposlanistva v
Washingtonu. Nacrti za opremo so pripravljeni in potrjeni
tudi s strani arhitektov iz Sovjetske zveze. Za izdelavo pohistva in opreme so izbrali tri
kooperante - Tamis iz Mengsa, Stilles iz Sevnice in Stol
iz Kamnika. Opremo naj bi
po pogodbi dobavili do 1. januarja, pohiStvo pa do 15. februarja prihodnjega leta.
Koncna vrednost · posla znasa 977.000 $, sovjetski kupci

Nasi upokojenci
V temeljni organizaciji JELKA Begunje so se v preteklih
mesecih letosnjega leta upokojili naslednji delavci:
Jako}l Petrie .iz SelScka je odsel v pokoj 1. marca 1988 z del
oziroma nalog grobi razrez
iverke.
Marija Opeka iz B"e gunj je
odsla v pokoj 17. marca 1988
z del oziroma nalog popravUa
elementov.
Ana Nared iz Begunj je odsla v pokoj 30. aprila 1988 z
del oziroma nalog priprava
toplih obrokov.
·
Marija PrimoZic iz Begunj
je odsla v po.k.oj 16. maja 1988
z del oziroma nalog montiranje pohistva.

Ivan Oblak iz SelScka je odsel v pokoj 29. juruja 1988 z del
oziroma nalog slcladiscenje
hlodovine in vodenje izmene.
Ivan Hren iz Brezja je odsel
v pokoj 29. junija 1988 z del
oziroma nalog razrez in krojenje furnirja.
Ivana Rek iz Otav je odsla v
pokoj 31. avgus-ta 1988 z del
oziroma n a!log pomoc p ri liniji
za polivanje laka.
Za dolgo.letno in marljivo delo se jim iskreno zahvaljujemo in jim zelimo se mnogo
zdravih in zadovoljnih dni v
zasluzenem pokoju.
Delovni kolektiv
Tozd JELKA

LOG.ASKO

okrajno glavarstvo.
Zenll!evisni in zgodovinski opis.

V LOGATCU.
l:tdalo ,Druiltvl) ucitcljcv in ~olskih prijateljev okraja Loga8kega".

1889.
(nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
UNEC
Obnebje teh vasi je prijetno; po
zimi ni tako mrzlo, kakor n. pr. v
Ljubljani, po letu pa ne tako vroce.
Burja vcaslh v zimskem casu rogovili ter napravi velike zamete, vendar pa ni tako silna kakor v
stojini.

ro-

Zemlja je srednje rodovitnostf;
Uns ka zemljisca so zelo ilovnata,
lvanjeselska pa zelo plitva. Polje
obdeluje se tako, kakor je drugod
po Kranjskem obicajno; vendar
gre tu pohvalno omeniti, da so v
novejsem easu zaceli mnogi umni
posestniki zemljisca izboljsevati.
Lep vzor v tern jim je bil tukajs·
nji veleposestnik gosp. Anton Jer·
san, kateri je mnogo storil za po·

pa so jih pri tern poslu prosili, da izdelajo se ponudbo za
dodatno opremo, kar je vsekakor znak zaupanja, da bo
delo dobra in pravocasno ·
opravljeno.
LESNININA pomembna nalozba v tern casu so poslovni
prostori na Litijski cesti v
Ljub1jani, ki jih bodo preuredili v p rodajalno. Prostore s
povrsino 135 m 2 so kupili v
tretji gradbeni fazi, zato jih
cakajo se obsezna in zahtevna
dela, preden bodo lahko priceli s poslovanjem v novi prodajalni. Vsa dela so zaupali
svoji temeljni organizaciji Inzeniring in oprema, zato me..
nijo, da lahko upraviceno pricakujejo otvoritev enajste
Mavricne trgovine zadnje dni
novembra.

NOVOLES je v maju sklenil
z moskovsko firma PMO pogodbo o proizvodnji 370 garnitur pohistvenih front, ki jih
proizvajajo v temeljni organizaciji TSP. V mesecu juliju so
ta posel povecali na 750 garnitur. To pomeni posilj ko Y
vrednosti 80.000 dolarjev. Po
obisku tov. Ustinova so zaceli
z razgovori tudi z lesno industrijo Kazahstan. Tudi tuka_i
obstajajo ·realne moznosti za
sodelovanje. Konkretni razgovori pa so potekali v mesecu
avgustu v Sovjetski zvezi.
MEBLOVA delovna enota
Oblazinjeno pohistvo je v poletnih mesecih dala na trg novo sedezno garnituro Venezia,

ki se uvrsca med visokokakovostne programe sedeznega
oblazinjenega pohistva. Program vsebuje nekaj novih sedeznih elementov. Ti se izrazajo v novih, manj poznanih
oblikah. Zlasti se pri tern odlikujeta dva sedezna elementa,
ki sta hkrati pocivalnika. To
sta:
- fotelj, zofa pocivalnik
(levi in desni - namenjen za
posebno obliko pocitka, sedenje z nogami na sedeznem delu s koleni obrnjenimi proti
sirsemu delu, za naslon nam
sluzi taka hrbtna blazina kot
rocno opiralo) in
- zofa pooivalnik (levi in
desni - namenjen za pocitek
z iztegnjenimi nogami).

Stipendije so razdeljene

LESNINA j e v manj kot letu in pol zgradila v provinci
Sechuan na Kitajskem tovarno, v kateri bo 200 delavcev
izdelovalo pohistveno okovje.
Na leta bodo v tovarni izdelali 5 milijonov razlicnih sestavnih delov za pohistveno okovje. Tovarna je opremljena vecinoma z jugoslovanskimi stroji in opremo; iz Halije, Avstrije in Zvezne republike
.Nemcije je le tisto, kar so Kitajc~ posebej zahtevali. Za delo v tovarni sta se v dekanski
Lami izsolali tudi dve skupini
Kitajcev. Posel, ki ga je Lesnina opravila na Kitajskem,
je vreden 2 milijona ameriskih dolarjev in skoraj polovico vrednosti jim je uspelo
iztriiti v gotovini, kar je ugodno, saj so za posle s Kitajsko
sicer bolj znacilne kompenzacije.

Kadrovske stipendije so temeljna oblika pridobivanja
kadrov, ki se izobrazujejo v
vzgojno izobrazevalnih programih, za katere so organizacije
zdruienega dela zainteresirane.
Brest je letos r azpisal sedemintrideset stipendij, za katere je dobil sestintrideset prO·
senj, nekaj pr osenj za stipendije je priSlo tudi izven razpisa. Pri podeljevanju le-teh
je svet za kadre DO, ki je za
to pristojen samoupravni organ, sprejel sklep, da se stipendije podelijo vsem prosilcem z odlicnim ucnim uspehom. v primeru, ce je kandidatov vee kot je razpisanih
m est, pa je svet za kadre kot
bistven .kriterij uposteval ucni
uspeh. Do sedaj je bilo sklenjenih trideset stipendijskih
pogodb za redni studij in tri
za studij ob delu.
Struktura prijav oziroma nalog je bila tudi letos podobna
kot prejsnja leta:

- zelo malo prijav za poklice lesarskih smeri, se posebej za II., IV. in V. stopnjo,
- prevec prij.av za poklice
tekstilno-obrtni konfekcionar
(sivilja), strojni in naravoslovno-matematicni tehnik.
Poklice, za katere med dija·
ki in studenti ni zanimanja,
lahko svet za kadre doloCi kot
deficitarne. Vsi stipendisti, ki
se izobrazujejo za te poklice,
dobijo 200 tock kot dodatek
h -k adrovski stipendiji. Svet za
kadre je dolocil naslednje deficitarne poklice:
- vse stopnje lesarskih, kot
je bilo ze do sedaj,
- ekonomist VII. stopnje
(le 3. in 4. letnik),
- ukinil pa je deficitarnost
do V. stopnje kovinarstva in
strojnistva, medtem ko sta VI.
in VII. stopnja ostali.
Sklep velja le za letos sk1enjene stipendijske pogodbe.

vzdigo poljedelstva, zivinoreje in
sadjarstva. Njegova zemljisca so
pravi vzor umnega gospodarstva.
Kmetje sejejo ozimno psenico, jari
jecmen, oves, sade krompir, repo,
korenje, fiZol, bob in tudi tursica
bolje vspeva, kakor n. pr. v sosednjej Cerknici. Pozeto zito suse v
kozolcih!
Goveja zivina je vseskozi lepa,
pincgavskega plemena. - Tudi sadjarstvo se je zacelo povzdigovati;
s cebelarstvom se pa prav malo
pecajo. Kmetije so tudi tukaj silno
razkosane. Vse posestvo teh vasi
obseza 40 zemelj. Cell zemljaki so
le trije; 20 je polzemljakov; 22 pa
1/ 3 zemljakov in 25 posestnikov
poseduje 1/ 4 zemlje; 17 po 1/ 6
zemlje; bajtarjev je 25 in tudi mnogo najemnikov (fitnikov), osobito
na Unci.
Bajtarji in najemniki se v velikej
meri peeajo z izdelovanjem obrocov, zlasti v zimskem casu, ter jih
potem izvozijo v Trst, kjer zanje
lepe novce dobe. Priden delavec
lahko po goldinar in vee na dan
zasluzi. Obrocarstvo je silno stara
obrt teh vasi; z njim so se poprej
se veliko bolj pecali, kakor dandanes. Nekaj zasluzka jim pa .daje
tudi izvaianje lesa iz grascinskih
gozdov.
Vsa okolica teh vasi je zelo prijazna. Med Rakekom in Uncem se
razprostira ne velika, toda prijazna
ravnica, katere oklepa na juzni strani predgorje Javornika, na severnovzhodnej pa Ravnik. Oba sta okra·
sena z lepimi gozdi. Svet med Un·
cern in lvanjeselom je valovit, z
njivami in senozeti pokrit. - Zeleznica sezidana je v velikem po·
Tukrogu okoli teh krajev. - Jugozahodno stran Unca obdajejo pri·
jazni hribje, med katerimi gre orne·
niti Stari grad in Topol; na prvem
stala je stara Haasberska grascina,

ki pa ze davno prica 0 minljivosti
vsega, kar je ustvarila cloveska roka. Le mali -kup kamenja spominja
nanjo.
Hrib Topol je zgodovinsko nekoliko znamenit vsled boja med
Francozi in Avstrijci I. 1813. Oddelek francoske vojske italijanskega
podkralja Evgena utaboril in utrdil
se je na tern hribu, a moral se je
po kratkem boju s hrvasko pehoto
in ogersko konjico umakniti proti
Postojini.
.
V sosednjo Planino pelje razun
okrajne ceste, ki je obdana s
prelepo zivo mejo, tudi prekrasna
grajscinska pot, ki vodi skozi senCnati bukov gozd.
Najdivnejsi kraj cele okolice pa
je ~kocijan, kateri je od Unca oddaljen le tri cetrt ure. Tja vodi razun mnogih kolovozov tudi tepa
grascinska pot. Po skocijanu vall
se voda iz Cerkniskega jezera, ka·
tera se je poskrila v trebusje Javornika ter se tu zopet. na dan pri·
valila. Na gorenjem konci stoji zadnja jama; to je strasan nad 60 m
globok, okrogel, cez 40 m sirok prepad. Skalovite, skoro navpicne stene ga vklepajo, na dnu pa bobni
jezerska voda. Cez ta prepad pa
vodi nad 2 m sirok, lepo obokan
naraven most. Ako jo od zadnje
jame zavijemo nekoliko proti desnej strani, pridemo do druge votline, do Zevske zage. Jako strma
pot pelje vanjo, v novejsem casu
pa je grajscina napravila lepo pot.
V tem peklu imeli so Zevsani
svojo zago. Krle spuscali so na
jedni strani doli, zaganice pa so
zopet z velikim trudom na rami vun
nosili. Pred nekoliko leti so nasll v
tej jami postransko jamico, ki ima
mnogo lepega kapnika. Zaga, ki je
bila prav trdno narejena, se je opustila in je popolnoma podrta. -

Od tukaj naprej tece voda zopet
pod zemljo in se prikaze zopet na
dan pri Rakovskih zagah. Bile ste
dve in ste tudi v razvalinah. Opu·
stile ste se baje zaradi tega, ker
o svojem casu grajscina ni hotela
vee les za kupcijo izkazovati. Voda
se od todi vali mirno med lepimi
senozeti in sencnatimi logi, a ni ji
dano, se dolgo veseliti solncne
svetlobe, kajti kmalu se privati do
groznega skocijanskega zrela, katero jo v svojej nenasitljivosti za
dolgo casa pozre . .Blizu tega zrela
se s~ruga vedno bolj zozuje, bre·
govi se vedno bolj in bolj stiska·
jo; tam, kjer so najozji, pelje z
brega v breg nad 50 korilkov dolg
naraven most, ki je tako lepo obo- ·
kan, da bi mislili, .da ga je delala
umetna cloves!<a roka. Na desnej
strani .mosta stale ste dve cerkvici, vecja sv. Kancijana, manjsa
sv. Benedikta. Od obeh cerkva se
vidi sedaj samo se svetisce ali
prezbiterij sv. Kancijana. - Na mo·
stu stalo je cerkvenil<ovo stanovanje, ki je imel tu njive in sene·
zeti; sedaj je do tal podrto. Silen
utis napravi osobito pogled iz mo·
sta na nasprotno zevajoce zrelo.
Narava z vs o svojo divno krasoto
uma!mila se je v ta tihi in samotni
kraj. Kadar vsahne vode, gre se
lahko po zrelu dalec naprej, strop
je poln manj ali bolj lepega kapni·
ka, ki se lesketa v razlicnih podo·
bah.
V to krasno divjino pribezali so
z blagom prebivalci sosednjih vasi,
za .casa mnogih napadov krvolocnih
Turkov, ter ondi nasli variio zavet·
je. Gotovo je Skocijan jeden naj·
lepsih in najznamenitejsih krajev
Notranjske, ki s svojo carobno lepoto napravi na vsacega ogledo·
_valca globok, neizbrisljiv utis.
Konec

J. Opeka

BRESTOV OBZORNIK

7

-brestov

obzornik

Odprto pismo mojemu Zupanu
in predsedniku obtinskega socializma
SPOSTOVANA TOVARISA IN PRIJATELJA!

(leto XII, stevilka 132, 30. september 1978)
PRICAKUJEMO ZIVAHEN OKTOBER

Glede na program za izvajanje dolocil zakona o zdruzenem delu smo
ugotovili, da je ostalo se precej nalog, ki jim moramo do 11. decembra
postaviti pika na i. V vsej delovni organizaciji moramo do omenjenega
roka sprejeti 31 samoupravnih splosnih aktov - ali drugace:
vsaka temeljna organizacija in delovna skupnost 3 lastne in 4 skupne
- vse z referendumom.
Vsi ti akti, -razen enega, so potrebni za vpis sprememb v organiziranju delovne organizacije v sodni register oziroma so kat obvezni predpisani z zakonom.
PREDKONGRESNA DEJAVNOST SINDIKATA

Osnutki dokumentov devetega kongresa slovenskih sindikatov so ze
dalj casa v razpravi po osnovnih organi-zacijah. Zbirajo se pri-pombe na
gradivo, se posebej pa je pomembno, da zapisana nacela soocimo z
nasa stva.rnostjo, ocenimo kakovost dokumentov ozir-oma kakovost svojega dela ter na tej podlagi tudi zastavimo prihodnje dejavnosti.
V casu predkongresnih dejavnosti osnovnih organizacij bi veljalo razmigliti tudi o predlogu, da vsaka organizacija .pr ispeva nekaj k uspesnosti kongresa in sicer s povecanj em pr.oduktivnosti, zmanj sevanjem odpada, boljsim izkoriscanjem delovnega casa, zmanjsevanjem bolniske in
odsotnosti nasploh, povecanjem linovacijske dejavnosti in podobnim.
NOVA ORGANIZIRANOST ZVEZE KOMUNISTOV NA BRESTU

Poudarjena je vloga osnovne organizacije kot temeljne oblike organiziranja komunistov. Osnovne organizacije se organizirajo v vseh TOZD in
delovnih skupnosNh ob pogoju, da so v TOZD zapos leni in v osnovni
organizaciji Zveze komunstov organizirani najmanj trije clani. Tako imamo
na Brestu organizacije Zveze komunistov v vseh TOZD in v delovni
skupnosti Skupnih dejavnosti. Ustanovljeni sta novi osnovni organizaciji
v Tovarni tapetniskih izdelkov Podskrajnik in v Prodaji.
Z novo organizi-ranostjo bodo odpravljene vse vmesne obf.ike organiziranja med osnovno organizacijo in organi obcinske organizacije ZKS.
S statutarno dopolnitvijo je na Brestu ukinjena tovarniska konferenca in
njen komite.
OB LETOSNJEM ZAGREBSKEM VELESEJMU

Domaco pohistveno industrijo je zastopalo 11 0 proizvajalcev, med njimi
tudi BREST. Brestova prodajalna pohistva, ki je v 12. paviljo-nu velesejemskih zgradb v Zag rebu, je nekolik<J spremenila svojo podobo, saj na
tern prostoru razstavljamo svoje izde~ke v casu sejmov.
Brest je v glavnem razstavljal tisto pohistvo (z nekaj spremembami in
dop.olnitvami), ki je v proizvodno-prodajnem programu in je namenjeno
siroki potrosnji (sestavi Katarine , Zale, Reala, jedilne garniture Jasna,
kuhinjski sestavi ter sedezne garniture).
Obiskovalci sejma -in poslovni partnerji so pokazali precej zanimanja
za nekatere izdelke, bile pa so tudi kriticne pripombe. Kako smo uspeli
na tern sejmu in kaksne so bile zelje kupcev, bo pokazala kasnejsa
analiza v prodajni sluzbi.
BREST IN LESNA JNDUSTRIJA

Osebni dohodki
Povprecni mesecni osebni dohodek na podlagi stevila delavcev po
vkalkuliranih urah je znasal v prvem polletju 1978 za lesno industrijo
4894 din, za Brest pa 4696 din. lani je bil za 4 odstotke nad povprecjem, letos pa 4 odstotke p'od povprecjem. Taka imamo -navidezen paradoks, da iz cistega dohodka izdvajamo vecji delez za osebne dohodke in
imamo istocasno manjse povprecne osebne dohodke. Odgovor je preprost: cisti dohodek na delavca je za 5 odstotkov manjsi kat je v lesni
industriji.
Vsekakor ti podatki se ne kazejo povsem dejanske podobe, saj so
sele polletni in bo koncni obracun znan sele na koncu leta. Vendar nam
povedo, da bo treba pri vsakem delu nekoliko vee storiti, ce hocemo
izboljsati poslovanje.
BRESTOV SALON POHISTVA TUDI V SARAJEVU .

Salon je bil odprt 19. septembra; na otvoritvi so bill prisot ni tudi
stevilni druzbenopoliticni delavci obcine, krajevnih skupnostl Bane surbat
in Borisa Kovacevic, pa tudi stevilni poslovni partnerji, predstavniki lesnine, Sipada, Slovenijalesa, Novega doma in Jugodrva.
Prisotne je pozdravil direktor Brestove temeljne organizacije Prodaja
tovaris France Turk in na kratko orisal razvoj delovne mganizacije
Brest, ki posluje v okviru sestavljene organizacije Slovenijales Ljubljana.
NEZADOVOLJNI Z REZULTATOM

Pri odkrivanju vzrokov za neugodni financni rezultat je komisija ugotovila, da je bila v prvem polletju proizvodnj a za izvoz obcutljivo visja
kat je bilo zastavljeno z letnim planom. Poleg tega pa zaradi nepravilno
izpolnjene dokumentacij e ni bilo fakturiranih za 480.000 din zaganega
lesa.
·
Najvec tezav se pojavlja pri prodaji programa ZALA. Kot je znano,
pro1zvaja nekatere elemente programa ZALA tudi JELKA. Pri pregledu
zalog in prodaje tega programa je bilo ugotovljeno, da je del JELKINEGA
blaga prodan. realizacija pa je pri-kazana pri Tovarni pohistva Cerknica.
Treba je pojasniti, da po odpremi blaga iz naseg skladisca izgubimo evidenco in nimamo vee pregleda nad tern, koliko nasega blaga je proda·
nega in kol.iko ga caka na kupce v raznih skladiscih.
KOSARKARJI BRESTA SPET NA TEKMI V CERKNICI

V atraktivnem. napetem in izenacenem srecanju je BREST premagal
francoski ANTIBES; sicer sele z zbranejso igro v zadnjih minutah. Najvec so seveda pokazali reprezentanti iz obeh ekip. Sicer rezultat ni
toliko vazen; pomembneje je, da je taksna kvalitetna kosarkarska te·kma
zapustila trajen vtis pri mladih gledalcih, ki so napolnili nasa sportno
dvorano in bo prispevala k mnozicnosti te lepe sportne igre.

Zacudeno pogledam, pomislim, se spomnim njega, njeSporocam varna, da od danes naprej strajkarn. Moja sola za
gove rubrike v redovalnici in
to nic ne ve, ker born svoje poklicno delo vestno opravljal se
vsega, kar tam ni pisalo, ker
naprej, vse dokler se ne born prisiljen solidarno pridruziti
se napisati niti ne sme niti ne
ostalim uciteljern v obcini, ko bodo zaceli strajk na svojih
da. Pr istanem na pijaco, ker
delovnih rnestih. Zal se bo to, kot kaze, zgodilo - prezgodaj.sem bil zejen - njegove zgodbe. Vedel sem, da jo born zveNe strajkam torej kot uci- preden born torej v resnici v
del. In sern jo: pravkar je
telj, temvec kot druibeni dela- njegovo skodo strajkal, neham
pripeljal svojega direktorja iz
vec. Konkretno to pomeni, da trositi energijo za vse drugo:
Hamburga. Vso Evropo je ze
me do nadaljnjega ne bo na za vse tisto sedenje, za vse
videl do -takrat, pa se vojske
seje predsedstva obcinske kon- besedicenje, za ves tisti papir,
ni odslu-Zil. Jaz, reva uCiteljference SZDL, niti ne na se- ki se navsezadnje izkafe ik:ot
ska, si s svojo plaoo se Jugostanke delegacije v KS Nova pleve v veter.
slavije ne morem privosciti.
vas za zbor KS v obcinski
Zadnjic sem bil po enem leKar sern videl, sem videl na
skupscini, niti na sejo skupi- tu spet pri zdravnici - neke
racun Bresta in Kovinoplastine delegatov obcine Cerknica vrste zivilski pregled, ki ga
ke - za delo, ki sem ga zanju
za Zbor obcin skupscine SRS. moramo tudi ucitelji opraviti
opravil ponoci.
Preslisal born tudi vsa druga vsako leto, da ne bi kako okuTo je bila prva grenka pijavabila druzbenopoliticnega in zili svojih otrok. Pregled zajedelegatskega znacaja - razen ma analiza krvi, blata, kot se ca, placana od »manj uspestistih, ki zadevajo neposredno temu imenitno rece, brisa iz nega« ucenca. se rnarsikatero
moje strokovno delo v soli.
grla ter rnerjenje pritiska. Na flaso sem z njemu podobnimi
Dok.lej bo to trajalo? Dokler rentgen nam od Cernobila sem fanti izpramil od tatkrat. Vern,
razmer v solstvu ne boste ure- ni vee treba. v se drugo j e v da so rni jo placali iz cistega
dili do te mere, da se bomo redu, le pritisk mi iz leta v veselja. To me pomirja kot
ucitelji in drugi delavci sol leto raste. Kaj ne bi?! Dan ali cloveka, kot ucitelja pa me je
po~utili
enakovredne vsem dva, preden smo sli na .p re- vsakega takega pozirka srarn.
drugim delavcem: tistim v ma- gled, smo v soli dvigali roke Sram namesto rezima, ki to
terialni proiivodnji, tistim v za to, ali sploh gremo ali ne dopusca. Danes se v dosti grsi
drugih druzbenih dejavnostih, - kerdenarja za placilo zrav- meri kot takrat.
To pismo sem napisal kot
tistim v tako imenovanih stro- stvenemu domu ni. Ugotovili
kovnih sluibah SIS, tistim v smo modro, da zakon pregled dokument. Kot dokaz vsem
obcinski upravi in tistim v ob- od .nas zahteva, da nima smi- svojim ucencem, tistim, ki sem
cinski politicni administraciji, sla cakati na inspektorja in jih ze, in tistim, ki jih se born
da uporabim najbolj nevtralno njegove kami, Jeer, ce ni de- . ucil materinscine, kot dokaz,
narj.a za preglede, ga tudi za da poznam in razumem hlapbesedo.
Zakaj sem se tako odlocil? kazni ne more biti. Lepo vaju ca J emeja. J ernej je hlapceval
Vprasajte raje, zakaj sele prosim, komu se ne bi dvignil stirideset let, preden je spo·
zdaj !
- pritisk namrec, ob taksnih znal, da je delal zastonj - jaz
Od petnajstega leta dalje razpravah, v katere smo pri- dobrih deset let manj. Za toliko je torej proletarska zatorej polnih petintrideset let siljeni.
- sem presedel ure in dneve,
Bojim se, da tudi z relod- vest napredovala v osemdesetudi nekaj noci, na sestankih. cem kmalu ne bo vse v redu; tih letih.
V vseh mogocih odborih, zbo- vse prepogosto se rni zadnje
Razumern tudi Hlapce in
rih, predsedstvih, komitejih, case obraca. Zobe sem si tako ucitelja Jermana, ki pravi:
komisijah, stabih, delegaci- ali tako ob trdem uciteljskem »Hlapci! Za hlapce rojeni, za
jah . .. Vse v najboljsi veri, da kruhu in na sestankih ze dav- hlapce vzgojeni, ustvarjeni za
delam za posteno druzbo, da no polornil.
hlapcevanje! Gospodar se mebo se boljsa, se pravicnejsa,
Strajkam torej iz zdravstve- nja, bic pa ostane in bo ostal
se bogatejsa. Lahko recem, da nih razlogov.
na vekomaj, zato ker je hrbet
sem, osel, zanernaril svoj lastZa zakljucek se drobna skrivljen, bica vajen in zeni standard. Ce bi ves tisti anekdota.
ljan!«
cas, kolikor sem ga presedel
za druibo, delal zase, ne vilo,
Metalk.o bi si sezidal - opeko
na opeko.
Navajen sem delati - zmeraj sem raje delal, kot sede
mlatil prazno slamo.
Danes si ocitam, da nisem
v ta strajk stopil prej - vsaj
takrat lani, ko so upokojencem ukradli po eno pokojnino, zato da je povampirjena
birokracija lahko spet zajela
sapo.
Zdaj, ko so se spravili na
otroke - ne morem vee molcati. Mar ne vidita, da se obroc
stiska? Da bomo prisli pocasi
Tam nekje, drugo ali tretje
Z vsem, od besede do besevsi na vrsto? Komu na cast?
leto svojega uciteljevanja sem de se ujemajo ti hlapci z daKaksno ime zasluzi gospo- tudi sam pomagal enemu od nasnjim uCiteljstvom, Ie zaddar, ki zivi od kruha, katerega ucencev koncati osnovno solo nje besede- zelan- ne rooen kos je ukradel zgarani sta- ze v petem ali sestem razredu. rem sprejeti za svojo.
ri materi, drugega njenemu Takrat je bilo •tO se cisto norIn se tole je navsezadnje
vnuku svojemu lastnemu malno. In fant mi tega danes rekel Jerman:
otroku? Pri vsej r.azbohoteni vnebovpijocega pedagoSkega
»Norec, ki se je napravil, da
politicni cvekariji te besede se greha niti ni zameril. Vsaj ta- bi vam odpiral to pamet, deni v nasem slovarju.
ko se je izkazalo ze kaka tri vetkrat zaklenjeno!«
Toda natanko to pocne ta ali stiri leta kasneje, ko me je
Potern so ga lincali. Zascitil
rezim. J emlje tistemu, ki se pob ze polnoleten ves zarec ga je Kalander, kovac. Kdo bo
ne more braniti, in ker sem potrepljal v vaski gostilni od mene?
poklicno in clovesko tesno po- za-daj po rami in me narnesto
Cutirn, da mi je pritisk povezan s tern vnukom, ga zelim pozdrava pr eserno pobaral: pustil. Zacenjarn svoj strajk.
zascititi s tern, da, preden mu
»Kaj pijete, tovariS? Nocoj Proletarski pozdrav!
born :nehal odpirati pamet, jaz placam!«
J anez Praprotnik
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Taborniske novtce
Dol - majhna, a prijetna
vasica ob Kolpi ·n a nadmorski
viSini 190m. Kraj, kjer nas je
68 tabornikov iz cerkniske obcine preZivelo letosnje taborjenje. Prijavljenih nas je !Jilo·
sicer vee, a so nekateri v zadnjih dneh pred taborjenjem
udelezbo odpovedali. Nekateri
paso na svojo odjavo celo pozabili, taka da smo v vodstvu
lahko le sklepali, da jih ne bo
na tabor. Taksna pozabljivost
in neodgovornost sta povzrocili vodstvu le dodatno skrb
pri organizaciji taborjenja . . .

Ceprav ni manjkalo zapletov
pri pripravi opreme, smo taborjenje zaceli optimisticno, z
zeljo, da bi bil program timbolj zanimiv, da se bo vsak
· dan zgodilo kaj novega. Taborili smo le v eni izmeni in
smo bill na taboru vsi - tako najmlajsi kat najstarejsi.
Predhodnica, 28 TT-jev in klubovoev, ki so na tabor prispell s kanuji, s splavom in
s kolesi, je postavila sotore in ·
ostale gospodarske objekte.
Vsi ostali pa so v Dol prispeli
v torek, 26. julija, z avtobu-

Filrni v oktobru
1. X. ob 19.30 in 2. X. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film
VELIKA ZMEDA V KITAJSKI CETRTI.
2. X. ob 19.30 - ameriSki vojni film
PEKLENSKO TABORISCE.
3. X. ob 19.30 - ameriski akcijski film
ISCE SE ZIV ALI MRTEV.
6; X . ob 17. uri in 19.30- ameriska komedija
VRNITEV V SOLO.
7. X. ob 17. uri in 9. X. ob 19.30 - ameriski akcijski film
VETERAN! V AKCIJI.
'
7. X . ob 19.30 in 10. X. ob 19.30 - ameriSki western
JEZDECI MASCEVALCI.
8. X. ob 19.30 in 9. X. ob 16. uri - ameriSka komedija
ZLATI FANT.
13. X. ob 17. uri in 19.30 - ameriS.ka grozljivka
PETEK TRINAJSTEGA, VI. deL
14. X. ob 18.. uri in 16. X. ob 19.30 - ameriSki fantasticni film
PLANET OPIC.
15. X. ob 19.30 in 16. X. ob 16. uri - ameriSka komedija
MLADI VOLKODLAK, I. del.
Od 17. X. do 21. X. ob 19.30 - DNEVI DOMACEGA FILMA:
- Jugoslovanski vojni film V !MENU UUDSTVA,
- Slovenski film DOKTOR,
- Slovenski film ziVELA SVOBODA,
- Slovenski film CHRISTOPHOROS.
20. X. ob 22. uri - francoski eroticni film
SLADKA KOZA ANGELIKE.
21. X. ob 18. uri irt 24. X. ob 19.30 ·- ameriSka komedija
CIGANSKA DEKLICA.
22. X. ob 19.30 in 23. X. ob 16. uri - italijanski akcijski fj.lm
cLOVEK IMENOVAN BULDOZER.
23 . X. ob 19.30 - ameriska kriminalka
ZAPORNICE BETONSKE DZUNGLE.
27. X. ob 17. uri in 19.30- ameriska zgodovinska komedija
YANKEE NA DVORU KRALJA ARTHURJA.
28. X. ob 17. uri in 31. X. ob 19.30 - italijanski western
TEX WILLER.
29. X. ob 19.30 ' in 30. X. ob 16. uri - ameriska komedija
MLADI VOLKODLAK, II. del.
28 X. ob 19.30 in 29. X. ob 19.30 - ameriSki fantas ticni film
OSMI POTNIK, II. del.

Filrni v novernbru
3. XI. ob 19.30- jugoslovanska drama ANGEL VARUH.
4. XI. ob 19.30 - ameriski akcijski film
DVA VRAGA IZ CHICAGA.
5. XI. ob 19.30 in 6. XI. ob 16. uri - avstralski pustolovski
film KROKODIL DUNDEE.
6. XI. in 7. XI. ob 19.30- ameriska komedija
MOJA MILA LETA.
10. XI. ob 19.30 - film se ni predviden.
11. XI. in 14. XI. ob 19.30 - ameriSka kriminalka
PODZEMLJE.
12. XL ob 19.30 in 13. XI. ob 16. uri - ameriska komedija
BRUCA V OXFORDU.
.13. XI. ob 19.30 - italijanski eroticni film .
IZKUSNJE LEPE VDOVE.
17. XI. ob 19.30 - slovenski film SANJE MOJIH DNI.
18. XI. ob 18. uri in 21. XL ob 19.30 - ameriSki vojni film
DNEVNIK S PACIFIKA.
19. XL ob 19.30 in 20. XI. ob 16. uri- hongkonski akci]ski film
KARATE POLICAJ.
20. XI. ob 19.30 - ameriSka drama DINA. .
24. XI. ob 19.30- ameriSka grozljivka ZIVLJENJE PO SMRTI.
25. XI. ob 18. uri in 28. XL ob 19.30 - italijanski akcijski film
VRNITE NAVAJO GROMA, II. del.
26. XL ob 19.30 in 27. XL ob 16. uri - ameriSki pus~olovski
film OD MUHE .DO SMRTI.
27. XI. ob 19.30 - italijanski eroticni film
KALIGULA IN MESALINA.

sam. Celotno delo je potekalo
po vodih in sicer so bili stirje
vodi MC-jev in pet vodov TTjev. MC-ji so si v prvih dneh
poiskali in uredili vodove koticke, kamor so zahajali v casu gozdne sole. TT-ji pa so se
v glavnem posvetili prezivljanju v naravi, zato so odhajali
na tri dnevne bivake. Seveda
so tudi MC-ji preziveli eno noc
v improviziranem bivaliscu.
Kolpa nam je v vrocih dneh
nudila prijetno osvezitev. V
prostem casu smo u:livali v
kopanju in igrah v vodi, v ob·
liki tekmovanja pa smo izvedli tudi vesCino plavalca za TT
in MC. Tudi kanuji niso pocivali. Vozili smo se po leni reJri, nekateri vodi pa so se odpravili tudi lila vecdnevne izlete. Ogledali smo si tudi Fredgrad in Stari grad. Pogovarjali smo se z ljudmi o zivljenju v teh krajih, o zgodovini
in etnologiji. Povzpeli smo se
tudi na Orlove stijene in Kozice, od koder je lep razgled
na ta konec Slo.venije.
V petek, 29. julija, je k
nam prispela skupina 28 Sokolov, clanov socialdemokratske stranke iz Berlina, ki je
taborila ob Volcjem jezeru. Da
bi jih seznanili z naso dejavnostjo, smo jih vkljucili v nase delo. V soboto je ena s-kupina odsla na voznjo s kanuji
po Kolpi, druga se je seznanila s tiskarno, tretja pa je skupaj z vodom Lisjakov odsla
na izlet proti Predgradu in
Staremu trgu. V popoldanskih
urah smo pripravili saljive
vodne ig_re, nato pa smo se
pomerili se v odbojki in v igri
med dvema ognjema. Starejsi
pa so se seznanili se z lokostrelstvom.
V nedeljo so gostje odsli.
Sklenjenih je bilo .nekaj novih
poznanstev, izmenjanih nekaj
naslovov, dogovorili pa smo se
se za nadaljnje sodelovanje.
V zacetku maja naslednjega
leta pa Sokoli pricakujejo nase klubovce v Berlinu.
Nedelja je obicajno dan obiskov. Soncen dan so rnnogi
starsi izkoristili za izlet, hkrati pa so videli tabor in nase
dejavnosti.
Pred koncem taborjenja pa
se nam je uresnicila se ena
zelja: v s:redo 3. avgusta smo
taborniki OJS iz Cerknice podpisali sporazum o sodelovanju
z oddelkom za Ljudsko obrambo pri SO CerlcrJ.ica. Po
tern sporazumu bo ustanovljena intervencijska skupina, ki
bo sestavljena iz nasih klubovcev, katerih naloga bo, da v
primeru izrednih razmer (poplav, potresa ...) poskrbi za
zasilna bivalisca ljudi, nudi
pomoc pri vajah oddelka za
LO, na drugi strani pa nam
oddelek za LO nudi finaneno
in materialno pomoc, predvsem v obliki sotorov in ostale
opreme, ki je nujna na taborjenju. S tern sporazumom smo
okrepili dosedanje sodelovanje
s tern oddelkom in upamo, da
bo to sodelovanje v obojestransko korist.
Taka je za nami se eno taborjenje. Analizirali in ocenili
ga bomo skupaj z vodniki in
vodstvom tabora. Za zakljucek
pa bodo vodni.ki in vodstva
odsli na tridnevni izlet na
Peco.
A. :.2:nidar5ic

.

Strelske novtce
OB OBciNSKEM PRAZNIKU
SEZANE- ZMAGA BRESTA
Obcinska strels·k a zveza Sezana in obcinski stab za terito·
rialno obrambo obcine Sezana,
sta v pocastitev obCinskega
praznika, 28. avgusta, organizirala strellsko tekmovanje z voja$ko pu$ko MAUZER- M-48.
Tekmovanja se je udelezilo 74
ek.ip oziroma 221 strelcev.
Vsak tekmovalec je dobil pusko organizatorja ter 3 naboje
za prei2kus in 10 za oceno.
Streljali so v 100m oddaljene
tarce. Zmagala je. ekipa strelske dru:line· Brest Cerknica, ki
so jo sestavljali Janez Skrlj,
J anez Obreza in Franc Mahne
z novim rekordom tekmovanja.
Odlicno se j e odrezal tudi
clan II. ekipe Miro Kunstek,
ki je med posamezniki zasedel
2. mesto.
Ekipni rezultati:
1. SD BREST
250 krogov
2. TO SEZANA II.
246 krogov
3. TO SEZANA I.
240 krogov
Posamezno:
1. Zoran OraZen - TO Piran
91 krogov
2. Miro Kunstek - SD Brest
90 krogov
3. Verena Martincic- SD
Senozece
88 krogov

REPUBLI~KO PRVENSTVO
Z ~OKALIBRSKO PU~KO
USPEsNO ZA BREST

Strelska zveza Slovenije je
organizira:la republisko prvenstvo v s.t reljanju z maloka1ibrsko pusko za mladince in mladinke. Strelsk:a dru:lina Brest
je nastopila z ekipo mladink
in mladincev posamezno. Mladinke niso ubranile lanskoletnega prvega mesta, izgubile so
ga za 10 krogov. Prijetno pa je
presenetil mladinec Damjan
Kandare, ki je osvojil naslov
republiskega prvaka v troj nem
polozaju 3 krat 20.
Kriterij za nastop na drlavnem prvenstvu, ki bo v Zenici,
je tako osvojil mladinec Kandare in mladinka Sasa Istenic,
ki je z 461 krogi zasedla 4. mesto.
Ekipno - MLADINKE
1._SD FRANC LESNIK-VUK
HOTINJA VAS
1251 krogov
2. SD BREST CERKNICA
1241 krogov
3. SD TINE KMETIC TRZIN
1172 krog<W
Posamezno - MLADINCI
1. Damjan Kandare - SD
Brest
484 krogov
2. Andrej Novak - SD
Trebnje
484 krogov
F. Mahne.

Hiler vzpon cerkniskeua kolesarstva
Lani aprila smo pod pokroviteljstvom SGP Imos-Gradisce
priceli s treningi pionirjevkolesarjev. Zacetki so bili zaradi neizkusenosti kolesarjev
dokaj s.kromni. Vendar so z
vztraj·n im delom trenerja Petra Vesela in s trdno voljo kolesarjev se konec sezone 1987
dosegli vidne rezultate v republiSkem merilu, in sicer ·4.
mesto na medklubski gorski
dirki v Kobaridu, ki ga je osvojll Robi Matak. Velik uspeh
so dosegli tudi na republi~kem prvenstvu v cestni voznji v Celju, kjer je bil Marko
~krlj sedmi. Kot ekipa pa so
se uvrstili na 4. mesto.
ze po enomesecnem pocitku
so kolesarji priceli s pripravami na naslednjo sezono s kondicijskimi treningi v telovadnici iiil s ·t ekom v naravi,
z marcem pa so zopet priceli
s treningi na kolesu. U delezevali so se tekem v primorskem in republiskem merilu,

BRESTOV OBZORNIK - informativ·
no glasllo delavcev delovne organlzacije BREST Cerknica, n. sol. o.
1m.1a na dva meseca v naldadl 2.800 lz·
vodov.
Glavnl In odgovornl urednlk: Venda LAVRIC.
Urednlllkl odbor: Mlran PETAN, Franc GOR·
NIK, Peter MELE, Janez OPEKA, Joze KO·
ROi!EC, Zdravko ZABUKOVEC, VIII FRIM,
Andre) VIVOD, Hedvlka MELE, Hennlna
MALIS, JoJica i!KERU, Franc MELE, Anton
OBREZA.
Foto: Joie IKERU.
Odbor za obvdean)e )a lzvrillnl organ de·
lavskega aveta delovne organlzaci)e. Predaednlk odbora: VIII FRIM.
Tlska feleznlika tlskama v L)ubljanl.
Glullo sodl mad prolzvode lz 7. tOOka
prv11g11 odstavka 36. ~lena zakona o obdav·
l!enju prolzvodov In atorltev od prometa
prolzvodov (mnan)a aekretarlata za lnfor·
mlran)a Jzvrinega svata SR 8lovanl)a it.
421·1/72 :r cine 24. oktobra 1974).

pa tudi drlavnega prvenstva
na dirkaliscu v Kranju. Naj·
vecji uspeh na drzavnem prvenstvu je na dirkaliscu dosegel Simon Arko,. ki je osvojil naslov drlavnega prvaka v
disciplini 500 m na cas v kategoriji m.Iajsih pionirjev.
Lep uspeh je dosegel tudi
Tomai Mivec z dvema petbna
mestoma v disciplinah 2000 m
- zasledovalna voinja in 500
metrov na cas.
Poleg izrednega uspeha na
drlavnem prvenstvu so pionirji dosegli lepe rezultate tudi
na treh dirkah za primorsko
prvenstvo. Pri starejsih pio- 1
nirjih je v skupnem sestevku
Rudi Debevc dosegel drugo
mesto (prvi na gorskem kronometru v Cerknici im drugi
na kronoinetru v Idriji), Tomai Mivec pa tretje mesto
(prvi na kriteriju v Novi Gorici in drugi na gorskem Jcronometru v Cerknici). Pri mlajsih pionirjih pa je bil Simon
Arko v skupnem sestevku tret·
ji (drugi na kr.onometru v Idriji in tretji na gorskem kronometru tv Cerknici). Velik
uspeh so kolesarji dosegli na
medk.lubski dirki v Kokrici,
kjer je bil Tomaz Mivec drugi, Bostjan Nared pa cetrti.
Tako se je sezona 1988 koncala zelo uspesno. Vendar smo
z mislimi ze v naslednji sezoni, ko bomo prvic imeli ekipo
mlajsih mladincev.
Nasa zelja je pridobiti cim·
vee mladih Jwlesarjev iz cele
cerkniske obcine, ki bi priceli
s treningi v cerkniSki telovadnici ze v novembru.
D. Hribar

