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Trdnejše osnove 
• za povezovanJe 

OBČINSKI KOMITE ZVEZE I<OMUNISTOV O SODELOVANJU MED LE
SARJIIN GOZDARJI V NAŠl OBČINI 

Sredi junija je občinski komi
te zveze komunistov v okviru 
svojega letnega delovnega pro
grama razpravljal tudi o pove
zovanju lesne industrije in goz
darstva v naši občini. Gradivo za 
to sejo je pripr avila strokovna 
skupina lesarjev in gozdarjev na 
osnovi skupnih stališč predsed
stva centralnega komiteja zveze 
komunistov Slovenije ter pro
blemske konference slovenskih 
komunistov, ki delajo na pod
ročju gozdarstva in predelave le
sa. 

Ker so bHi povzetki gradiva za 
sejo obO:inskega komiteja že ob
ja:vljemd. v majski številki našega 
gla:sila, bi se tokrat omejili le 
na mnenja •in sta~lišča, ki so j•ih 
predstavnriki Iromunistov ,jz naše 
občine obhkovalri v neposredni 
razprarv.i. 

V njej so nedvomno ugotorvili, 
da so bi'li med lesno indus tr.iljo 

in gozdarstvom na našem ob
močju že doslej zgradeni dokaj 
trdni odnosi in sodelovanje. Plod 
takšnega sodelovam.ja je bila vse
ka!kor uresničitev nekaterih 
skupiJJih rarzvojnih ciljev ter 
sprotlllih dogovatrjam.j med lesar
j[ ;in gozdarji v okviru samo
upraw.ne •interesne skupnos<ti za 
gozdarstvo. Te ·iiz.kušnje so dobra 
osnova za še bolj poglobljeno 
medsebojno sadelov3Jllje na 
osnovah skupnega prihodka. 

DG!o komunistov p:ci• izpolnje
vanju teh za:htevnih nalog ne 
sme temelj•iti na dajanju pred
nosti enemu ali drugemu part
nerju, temveč na osnovah skup
nih končn~h cilJev in na vse
stransko utemeljenih predlogih 
za njihovo uresnd.č1tev. 

SodelovaJnje lesarjev dn gozdar
jev je v dobršni mePi odv-isno od 
i,zpoJ.njevam.ja ·O'bojestransko do
govorjenih O'bveznosti. Pri tem 

gre po eni strani za izpolnjeva
nje predvidene blagovne proiz
vodnje lesa, po dru~ strani pa 
za V>laganje 1n ohTaniotev trajne 
gozdne proiiZJvodnje. 

V takŠ'!loih prizadevanjih mora
jo tvorno sodelovati ·tud:i zasebni 
la:stnlli goroov prek .temeljne 
orga.ni.zadje koopera:ntov, pa .tu
di lastniki gozdov, .ki se ne 
u:kvaJI'j aljo s kmetiJjsko proizvod
njo. To j e za na.šo oboilllo še to
liko pomembnejše, ·ker imajo za
seb.ni,koi v svoji !JastJi velike povr
šine gozdov. Dobav večjli.h koli
čin lesa iz zasebnega sektorja pa 
ne smemo zmanjševati na ra
čun družbenega sektorja. 

·Prav te težave, ki izv:irajo iz 
zasebnega sek!torja, pa še pose
bej ov·i•rajo skJlllpna pr-izarlevrunja 
gozdarjev. Gre za težnjo, da bi 
zasebniki zmanjševali posek na 
panju, za ')X>Samezne ovire, ki 
se nanaša:jo na gradnjo gozdnih 

Naša največja in najlepša prodajalna je v Splitu; odprta je bila pred nedavnim 

Dokler bo obstajala ta država, bo pomnila in spoštovala ne
izmerljivi delež Luke Leskoška pri ustvarjanju naše industrije. 
Po pravici lahko rečemo, da je dal vsega sebe v prvence naše 
težke industrije in strojništva. Globoko se je zavedal, kolikšen 
zgodovinski pomen ima industrializacija za nadaljno zmago
vito pot naše revolucije, zato je kot minister za industrijo in 
rudarstvo neutrudno mobiliziral delavski razred, da je prema
goval vse težave in ovire na tej poti, pa naj so bile še tako 
velike in zapletene. In bilo jih je res mnogo - od zelo pičlih 
akumulativnih sredstev do informbirojevske blokade in znanih 
pritiskov z zahoda. 

Neustrašni in strastni delavski borec Luka Leskošek se je 
z vsem srcem bojeval za socialistično samoupravljanje, kajti 
čutil in vedel je, da človekove sreče ni mogoče uresničiti samo 
s postavljanjem novih tovarn, ampak tudi z novimi, humanej
šimi odnosi med ljudmi in z novimi dosežki na poti osvoba
janja dela in človeka. 

ces-t in podobno. Kadar gre pri 
posaJmez.nikih za uveljoaJVljaa:rje 
ozk!ih zasebnih iliJJteresov na ško
do š-irše druž;be, bi moralli ko
mtmisti odločneje nastopati. 

Sicer pa so komu:nist.i v raz
pravi ugodno oceniH pobudo le
sapjev dn gol'Jdarjev za oblikova
nje plansko paslovne skupno&ti. 
V njenem okvi.ru na:j hi oba 
partnerja strokoVll1o in sa.mo
up-rCJVID.o usklajevala -in razreše
vala sta:Jrišča o vseh bi·stveni:h 
zadeva:h poslo:vnesm iaJ. -razvojne
ga sodelovanja. Ne.kateDi so v 
razprarvi menili, naj bi svoje me
Soto v tej skupnosti dobil tudi 
Navoliot iz Nove vasi. 

V pi'izadevanjdh za iozpe1jatVo 
doho<fkovnega povezovanja bi 
morali n:ajljJTej posvetiti posebno 
pozomost tJi•st1m vprašanjem, 
kjer so možnosti za uresnio~tev 
najhitrejše in kjer je izpeljava 
najla:žja, k moŽJnostri za uresniči-

V. žarkovič o Leskošku-Luki 

tev najhoilt:rejše dn kjeT je i"ope
ljaova na~jiažja, -k temu pa pP1teg
niti tudi trgovske delovne -orga
nizacije. Posebno pomoč naj bi 
združenemu delu prispevale med
občinska gospodarska zbornica 
in ustrezne -republiške ustanove. 

Ce naj na ·kratko sk!lenemo, 
potem lahko ugotovimo, da so 
čl.au:rl občitnskega komiteja izho
di'ŠČa gozda!I"jev oin lesarjev za 
poglabljanje medsebojnega sode
lovanja ugodino ocenili. Največ 
kritičnilh pripomb pa se je na
našalo na <to, da so nakazane 
mo.žalosti prema1o na.tam.ono 
opredeljene ·in da ni izdelatnih 
mer.iJ. za oblilkovam.je nepoS>red
nih dohod!koV!llili odnosov zno
traj reprodukcijske ve:cige. ZClltO 
je bBo posebej sklenjeno, naj že 
imenovana strokOV>na komd.sida 
nadal•juje s svojim delom in 
OSIIlOV'll.a -izhodišča še izpopolni. 

D. Mazij 

Skupnost lesarjev in gozdarjev 
Na skupnem strokovnem kole

giju vodilnih delavcev Gozdnega 
gospodarstva Postojna, Javorja, 
Lesonita in Bresta so 24. junija 
1983 podprli pobudo problemske 
konference zveze komunistov o 
združitvi v skupnost združenega 
dela za medsebojno plansko in 
poslovno sodelovanje na področ
ju gozdarstva in lesne predelave 
Notranjske na območju Gozdne
ga gospodarstva Postojna. Ob
ravnavali so tudi osnutek samo
upravnega sporazuma o združit
vi v plansko voslovno skupnost 
Notranjske, ki bo v javni raz
pravi do 20. julija. Po pripom
bah bodo uskladili besedilo in 
pripravili predlog, ki ga bodo 
delavci sprejemali na zborih ob 
obravnavi polletnih periodičnib 
obračunov. 

Z omenjenim sarnoupravnim 
spora:zumom udeleženci sporazu
ma urejajo: 

- vsebino s-kupnega poslova
nja ter cilje združevanja dela in 
sredstev, 

- samoupra'Vno spora'Zllmeva
nje o skupnih pianih oin skup.nlih 
poshlh, 

- družbeno-ekonomske odno
se, 

- usklajev3Jllje stali!Šč v -skup
nem poslovanju prek skupnih 
organov, 

- saro.kaije za krš.i!tev spora
zuma :in na·čin •reševam.ja sporov 
i.z skupnega: poslovam.ja. 

V ·sporazumu udeleženci spo
razuma opredeljujejo naslednje 
skupne cil~e: 

l. RaaJV,iljati m pospeševati SO· 
aialistične oin Soal!lloupravne druž
benoekonomske odnose; krepiti 
ekonomski dn socialni položa.j de
lavcev. 

(Konec na 2. strani) 
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Oskrba zahteva tudi denar 
Za junij, julij in avgust smo v BRESTU izdelali a nalizo o naši li

kvidnosti. Analiza kaže, kako so pred nami take obveznosti, ki bodo 
še stopnjevale primanjkljaj potrebnih plačilnih sredstev. To so hlad
na dejstva, ki z matematično natančnostjo postavljajo pred nas za
htevo po skrajni pozornosti in po gospodarnem obnašanju na vseh 
področjih poslovanja. Preteča nelikvidnost je še toliko bolj resna, 
ker se bližajo meseci, v katerih običajno ni velikega obsega prodaje, 
vsaj na domačem trgu ne. 

Analiza kaže, da je med vidni
mi vzroki za takšno stanje tudi 
velika vezava sredstev v zalogah 
reprodukcijskih materialov glede 
na naše plačilne zmožnosti. Z 
drugimi besedami: nekatere te
meljne organizacije si kopičijo 
zaloge materialov za več mesecev 
vnaprej. Na prvi pogled oziroma 
»na .pamet<< je to videti dobro, 
zlasti še, ko se spomnimo, kak
šen vpliv ima inflacija in kako 
velike so danes težave na oskrbo. 
valnem trgu. 

Pozabljamo pa seveda, da s 
takšnim načinom vežemo velika 
sredstva, za katera plačujemo 
težke obresti, ki že segajo čez 30 
odstotkov, da teh sredstev ne 
moremo obračati, kar nam spet 
hromi dohodek in kar je še naj
hujše - zaradi takšnega obnaša
nja preti nevarnost, da ne bomo 
mogli .kupovati nujno potrebnih 
materialov za sprotno delo. 

Zaradi opisanega s·tanja uvaja
jo temeljne organizacije po skup
nem dogovoru splet ukrepov, ki 
naj zajamejo celotno področje 
oskrbe. Ukrepov je več in so 

kratkoročni (takojšnji), sledili pa 
jian bodo tudi dolgoročnejši -
kot načela za stalno delo. Večino 
ukrepov že poznamo in smo jih 
pravzaprav že zapisali v poslovno 
politiko, a kaj, ko je že tako, da 
radi delamo drugače, kot se do
govorimo. Zdaj so ukrepi opre
deljeni tako, da dogovora med 
temeljnimi organizacijami ne bo 
več mogoče kršiti. 

Ukrapov je več in bi jih tu tež
ko naštevali oziroma opisovali. 
Skušajmo jih prikazati kot ce
loto: 

Skupnost lesarjev in gozdarjev 
(Nada:bjeva.nje s l. strani) 

2. Krepi1ev večnamenske vloge 
gozda :in zagota.vlja!llje kar naj
bolj.šega !llzlkoriščanja lesno pro
izvo.dnih možnosti gozdov ter 
čirnvečjega možnega pokDitja po
t reb po lesu v lesno predelovaLni 
indus tr.ijti po •kol~čriinti in ·kakO!VO· 
s ti. 

3. Naj.večja možna stopnja pri 
predelav.i lesa ob celovitem d.z. 
koPiščanju lesne sl.l!l"OVine m vi
soki ~opnji njene ga oplemeni
tenja za doseganj.e največjih go
spodarskih učinkov na domačem 
in tujem .t rgu. 

4. R ast ekonomi'čnosti in pro
duktti.Nnooti dela v vseh fazah 
lesnega ia:l gozdnega gospodair
stva, da bi s skupnim posiova
n jem z manjševa•li materialtne 

-

s trOŠike in rpovečevali celotni pri
hodek, pa tudi dohodek. 

S. Usklajevanje razv01jne in na
ložbene politike zru-adi tehnične 
.in tehnološke povezanosti suro
vinskli•h din predelovalnih zmog
lj}vosti. 

6. Usklajevanje .proizvodnih 
plano.v zaradi boljše izTaJbe pro
iavodnih zmogljivosti m uči.nko
V'iltega prezstm-ktulliramj a proiz
vodnje. 

Te ci•lje bodo natančneje opre
del.Ui s samoupravnim sporazu
mom o t emeljih s kupnega p la
na , •kjer bodo ob upoštevanju 
dosedam.jih poslovnih povezav ter 
blagoWlih m dena:r.nih tokov do
loč}H posamezne naloge >in ob
veznos ti rposa:mezni:h temeljnih 
or.gani.zacij , združenJih v skupno
sti. 

J . Hren 

Vsaka temeljna ·organizacija 
bo pregledala vse zaloge repro
dukcijskih materialov in surovin 
in izdelala plan nabave v prihod
njih treh mesecih. Obseg sred
stev, namenjenih za nabavo, se 
mora krepko zmanjšati. Obseg 
sredstev za posamezno temeljno 
organizacijo izhaja iz njenih se
danjih Q:alog in lansirnih planov. 
Treba je tudi proučiti vse možne 
zamenjave materialov med posa
meznimi temeljnimi organizacija. 
mi, in končno - odprodati ma
teriale, ki jih zaradi sprememb v 
programih ali v proizvodnih po
stopkih nikjer v Brestu ne bomo 
več potrebovali. 

To so seveda izhodišča za delo 
temeljnih organizacij oziroma 
nabavne službe. S temi pa se mo
rajo vezati še mnogi dodatni 
ukrepi, ki naj na eni strani zago
tovijo na trgu večjo prodornost 
nabavne službe, na drugi strani 
pa sistematično in disciplinirano 
vedenje doma v vseh službah in 
v temeljnih organizacijah. Za 
spremljanje dogovorjenih ukre. 
pov so vzpostavljene evidence, ki 
bodo takoj pokazale na šibke toč
ke in omogočile, da jih odstra
nimo. 

Področje oskrbe pa seveda ni 
osamljena panoga sredi poslov
nega življenja. Spremljana mora 
biti z vsemi drugimi področji, s i
cer ne more biti uspešna. Pose. 
ben pomen ima predvsem pro
dajna služba s sprotnimi eviden
cami. 

Opažamo namreč, da je zakon 
o zavarovanju plačil vedno bolj 
pogosto kršen, saj dolžniki odla
gajo svoja plačila, ali pa celo ča
kajo na tožbe. Zato se del ukre
pov posveča prav področju sod
ne izterjave dolgov oziroma po
večanim naporom prodajne služ
be, da bo BREST za prodano 
blago v doglednih rokih dobil 
plačane svoje terjatve. Določeni 
so štirinajstdnevni sestanki med 
prodajno in finančno službo za 
analize terjatev in za določitev 
ukrepov za vsakega dolžnika po
sebej. 

Pri terjatvah pa opažamo, ka
ko se z zaostrenim likvidnostnim 
stanjem v državi pojavljajo tudi 
najrazličneJši načini zavlačeva
nja plačil. Dobrodošli so ugovori 
- od tega, da se »ugotavlja<< , ali 
gre za pravega kupca ali ne, pa 
vse do ugovorov o količinah ali 
kvaliteti blaga. To pa seveda za
hteva od nas natančnos t in do
slednost v proizvodnji ter na 
vseh kasnejših poslovnih poteh. 

Z. Zabukovec 

Občins!d komite zveze komunistov o povezovanju lesarjev in gozdarjev 
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Skladišče repromaterialov v MASIV! 

S težavami se moramo spopasti 
OB LETNI KONFERENCI OBtiNSKE ORGANIZACIJE 
ZVEZE SIJ\.TDIKATOV 

V preteklem mesecu smo na letni konferenci ocenili delo občinske 
organizacije zveze sindikatov za preteklo enoletno obdobje. To sicer 
ni bila programska konferenca, vendar so bile oblikovane nekatere 
usmeritve za delovanje organov občinske organizacije zveze sindi· 
ka tov. 

Glede na zaostrene gospodar-· 
ske razmere je de!avn01st vseh 
organov sinrdi·kata nujna. Na kon
ferenci je bila posredovana oce
na o rezultatiih gospodarjenja v 
naših organizacijah združenega 
dela. Ugotavljamo, da se stanje 
iz meseca v mesec s labša. Pri 
sprem ljanju rezultatov gospodar
jenj a ugotavljamo, da so rezul
tati poslovanja najslabši ravno 
pri tistih organizacijah, .ki so po
membni izvozniki. Ocenjeno je 
bilo, da s edanje izvozne stimu
lacije še vedno niso dovolj veli·ka 
spodbuda za izvoz. 

Spremljamje rezultatov gospo
darjenja in obravnava zaključnih 
računov še vedno ni zadovoljivo. 
Kljub temeljitim pripravam in 
dogovor.om v mnogih temeljnih 
organizacijah niso organizirali 
razprav pravoča·sno in v skladu z 
dogovori. Skoraj v vseh temelj
nih o rganizacijah pa niso ocenili 
dela individualnega poslovodnega 
o rgan a . Ponovno je bilo dogovor
jeno, da so osnovne o rganizacije 
zveze s indikat ov v sodelovanju z 
drugimi dr~benopolitičnimi or
ganizacijami in strokovn~mi slu1-
bami dolžne sprotno spre mljati 
rez ul tate gos.podarj enja. 

Prekinitev dela v občini ni bilo, 
vendar se že pojavlja jo izsiljeni 
sestanki. 

Na :konferenci smo se dogovo
rili, da je potrebno v vseh temelj
nih o rganizacijah, kje r p riha j a 
do .težav pri izplačilu osebnih do
hodkov, pred 'izplačilom pogle
dati in oceniti vse teža:ve ter de
lavce temeljito informirati. JaJSno 
in glasno moramo poveda ti o 
vseh te"'.cavah in tudi to, d a delitev 

večjih osebnih dohodkov ni mož· 
na, če ni boljših rezultatov. Po
seben poudarek je potrebno po· 
svetiti poglabljanju ISamouprav
ljan~a in ·ra:zVIijati dohodkovne 
odnose tako v okviru delovne 
organizacije •kot v reprodukcijski 
verigi. 

Ocenjeno je bilo, da smo de· 
lovni čas v občini poenotili in 
kljub nekaterim posameznim pri· 
pombam večina naših delavcev 
ne vidi potrebe, da bi ga pred 
ponovnim premikom urnega ka· 
zalca spreminjali. 

Na konferenci so bila izpostav
ljena tudi v.p:rašanja •S področja 
izobTaž.evanja. Materialni stroški 
naraščajo ·prek Viseh meja, oseb
ni dohodki delavcev, zaposlenih 
v izobraževanju, pa stagnirajo. 
Osebni dohochl<i naših učiteljev 
so med najnižjimi v Sloveniji (na 
55. mestu med slovenskimi ob· 
činami). 

Iz vse razprave in poročila pa 
je bilo videti, da so naše organi· 
zacije še vedno premalo samoini
ciativ·ne in p rodom e. Sedaj je 
čas, da z veliko dejavnos tjo po· 
magamo razreševati težave na 
vseh področjih. Ne zanikamo te
žav, ki so se nakopičile v celot
nem na'Šem gospodar.stvu, vendar 
pa s tem, da bomo sa:mo kazali 
na napa:ke drugih, ne bomo prišli 
da;J.eč. Dejstvo je, da še vedno 
p!Temalo im. nekvalitetno delamo 
s.koraj v vsa'kem delovnem oko
lju. Izkoristiti vse rezerve in si 
delo bolje organizirati, mora biti 
cilj slehernega delavca, še poseb
no pa osnovnih organizacij sin· 
dikata. 

J. Opeka 

Pred vojno je bil kot sindikalni organizator in voditelj, kot 
komunist, pobudnik delavske borbenosti in enotnosti. Po vojni 
pa je bilo njegovo delo, kot vedno, oprto na delavski razred, 
na njegovo vztrajnost, solidarnost in borbenost. V vseh obdobjih 
se je globoko zavedal moči najširših delavskih in ljudskih mno. 
žic, ki jih je prav on znal s svojim odločnim nastopom in z 
jasno, vsakomur razumljivo besedo motivirati za uresničitev 
še tako težkih nalog. Ljudje so ga imeli radi in so mu zaupali, 
sa j ni nikoli omahoval. Bil je zvest in discipliniran komunist, 
vselej med ljudmi. 

Franc Leskošek-Luka je posvetil vse svoje življenje boju za 
socialno osvoboditev delovnih ljudi in za pravico, da sami od
ločajo o svoji usodi, za osvoboditev jugoslovanskih narodov 
in njihov gospodarski, družbeni in kulturni razvoj, za bratstvo 
in enotnost. Vodil je KP Slovenije v času, ko je zbirala delovno 
ljudstvo za skupni boj proti fašističnim osvajalcem, ko je po 
okupaciji organizirala OF, ljudsko vstajo, in s svojo dejavnostjo 
postala odločilni faktor v NOB in ljudski revoluciji, ki je omo
gočila razvoj in socialistično ureditev. 

A. Marinc o Leskošlm-Luki 



i 

BRESTOV OBZORNIK 

L o ri n e oda jalne 
ODPRLI SMO TRI NOVE PRODAJALNE BRESTOVEGA POHiš
TVA - V SPLITU, SKOPJU IN STRUMICI 

te pred časom smo se trdno odločili, da bomo svoje pohištvo nu
dili trgu tudi prek lastne prodajne organizacije. Načeloma naj bi 
naše lastne prodajalne pohištva pokrivale tista območja v Jugosla
viji, kjer našega pohištva nismo ponudili v tolikšni meri kakršne so 
bile ugotovljene možnosti; vendar pa je za takšno odločitev tudi 
več drugih vzrokov. 

Danes že nad 30 odstotkov vse
ga pr.odalllega •pohištva na doma
čem trgu posrooujemo kupcem 
prek svoj~h prodrujaln oziroma 
salonov. To zagotavlja našim 
pro.Wvodnim temeljn:im organiza
cijam ne samo manjše -stroške 
poslovanja, temveč predvsem za
neslji-vejše dolgoročno nalčr.tova
n.je programov .pohištva, •ki so 
namenjeni prodaji doma. Ne le 
da v -lastrnh .prodajalnah zago
tovo prodamo Tisto, -kar smo 
tnišču na~menili, :v teh prodajal
nah la:J:rlro nocDtno •izpeljemo tU· 
di na:j,boljšo reklamo za »pohi-š
tvo Brest«, saj Jahko privlačno 
predstavimo naš celotni proiz
voc:l.noprodajni program, če pa 
je ioka!l manjš·i, pa vsaj najV!llŽ
nejše •iroe.lke Brestovega pohiš
tva. 

Tak:šen načiin. predstaNitve pa 
posredno lahko kocisti tudi lo
ka!lni trgovs1ci mrež.i, ki nwa 
možnosti predstaviti našega ce.. 
lotnega progrema, saj prodaja 
pohištvo večine jugoslovanskih 
proi.zvaja.lcev. Zaito la~hiko v svo
jih, čeprav dollmj :velilih proda
jalnah, predstavi le komaj dese
tino našili irzdelkov. P.recej pa je 
tudi >takšnih, ki oizderkov posa
meznih proizvaj:a'lcev -sploh nima
jo razstwlj.enih, temveč jih pro
daje1:jo 'kar po .katalogu oziroma 
po prospektih. 

je trenutno rv Brestovem proiz
"II'Odno-prodajnem programu na
menjeno domačim lrupcem. 

:l:e lega te naše .nove prido
bitve v Spl!ittu je zelo posrečena, 
saj je v s·amem sredi'Šču novega 
naselja, kjer so že -in še bodo 
odprJe svoje 'l'oka~e znane delov
ne organizacije, banke in druge 
pomembne ustanove. Vsekakor 
je takšen lokal pr.idobiltev tudi 
za Split, saj ,imajo Splitčani red
ko priložnost videti celoten Bre
stov proi~vodn~ program na 
enem mestu. 

Novo prodajalno našega pohiš
tva smo odprli v glalVIlem mestu 
Makedonije. V tej repu:bJthlci smo 
-imeli dotlej že tri prodaja·lne 
(Birtola, T.11x>v Veles, Strumica), 
pa tudi dilStribuoijski center -
SkJ:adi5če za Makedonijo v Skop
ju. Sedaj pa: smo tam odprli' tu
dii prodajalno, Jci bo imela e:na!ko 
nalogo kot vse dosedanje, širiti 
sloves »pohištva Brest«, .ki je v 
Ma:.kedon.iljJ zelo cenjeno in i.ska
no. 
Tud~ naša prodaja:lna v Skopju 

leži v naselju, kJ je še v itzgrad
nji dn bo v bldtžnji prihodnosti 
naselje mladih. Zatto z dobro 
orga111•i!zaci.jo ter skrbnim in po
:hrtvcwa~nim delom mcli uspehi 
ne bi •smel•i izostati. Ta prodaijal
na ni Siicer posebej veNika, saj 
meri le okrog 200 ·kvadratndh me-

trov, venda't' je v središču nove
ga naselja, Ici pa že ima svojo 
podobo :in ·ki bo še letos d!n pri
hodnje leto sprejelo nov.ih 
16.000 prebivalcev. Večiin.a lNeh 
pa je verjetnih kupcev, kar pa je 
odvisno od n-as ~n predvsem od 
našega osebja v tej prodajalni. 

Ker se v Ma'ked:orriji razvija
jo :poslti! dokaj ugodno, ka-r si 
želimo •tudi v prihodnje, bomo 
imeli v s.podnj.i!h prostorih tudi 
predstavru5tvo, ·ki se organi:z.acij
siko ·sicer šele pripravlja. Vendar 
pa naj bi lbi1lo to eno tinned pr· 
vib znamenj, da bomo rudi na 
tem področju še stopnjevaJi na
šo prisotnost na tržišču. 

Naše letos odprte rprodaja'lne 
pohištva, ki so začele že kali" do
bro poslovati, so se torej že 
vključile v naša skupna prizade
v-am.ja za dosego letos postavlje
nih proda>jnih ciljev. 

Sedaj imamo že enajst proda
jaln po vsej držwi, ki so v mno
gočem zmožne prispevati k bolj
ši .prodaj-i našega pohištva, pa 
tudi ·k vse večj,j n:jegovi popular
nosti. To pa je odv.iosno od :tega, 
ali bodo znale 'i:n hotele pr<Wi'lno 
irz'korJ·sw ime »pohištvo Brest<< 
·in vse, kar j-im je bido izročeno 
v upra'll'lja!Ilje. Skratka, ali se bo
do počutile dovolj sposobne m 
močne, da se ·VIključi"jo v današ
nje Brestove posloVID.e ·tokove. 

Verje1ln.o hi lrll že čas, da se 
tudi <fulavci iz posamez:n:ili na
ših "Orodajam kdaj pa -kdaj .ogla
s.iJjo s pilsa!no besedo, saj -ima:jo v 
teh težji!h pogdjih za gospodar
jenje verjetno nemalo težav, za 
katere je prarv, da jih zvemo vs.i. 
S skupnimi močmi jih bomo re
ševali 4n ·se skupaj veselili uspe
hov. F. Turk 

To omeilljam predvsem zato, 
da bi podikJrepi[ trditev, kako po
membno je, če ie v nekem 'kra
ju ra'ZStavljen celOI!ini ·proiZNod
no-proda:jn<i program. Potrošnik 
ta'ko 'la!h·lro ·vidi fiu!n!kcianalnost 
nekega izdallka, za111Jto se tudi 
lažje :in prej odloči za nalkup ti
stega., •kar mu •je všeč. To pa je 
seveda elij tis tega, ki prodaja. 
Da bo •kupec za-dovoljen tudi po 
izbir-i, poSkrbi osebje v proda
jalnah, .lci skrbi z,a prasvočasno ·i·n 
dogovorjeno dobavo ·in tudi Sticer 
ukrepa, da bo tega kU!pca še 
kdaj pozneje lahko za:dovolji.t. 

Izvažati moramo! 

Mis-lim, da imamo v našili pro· 
dajahlah usbrezne delavce, ki pa 
bi s še boljšo povezavo z nami še 
uspešneje delaH. 

Letos smo torej odprli -tri no
ve prodajalne. Na;jprej v Stru· 
mici, o čemer ·smo v OBZORNI
KU že prsa!l·i. 

Zato bi na kratko predstavili 
drugo, in sicer prodajalno v 
Splitu, ki jo lahko upraJV:ičeno 
imenujemo kar SALON. To je 
lokal, ki tudi po ·trc:tiltvah doma
činov presega •vse doseda111je in 
je na površini 600 ·kvadratnih 
metrov ra!Zstavljeno res vse, kar 

KAKO URESNičUJEMO LETOšNJE IZVOZNE NAčRTE 

Komaj pol leta je tega, ko smo 
z vsemi silami, s poznanstvi in 
povezavami iskali posle za naše 
temeljne organizacije, da bi za
gotovili nemoteno proizvodnjo in 
da se stroji ne bi ustavili. Sedaj, 
ob polletju leta 1983, pa ugotav. 
!jamo, da imajo skoraj vse naše 
temeljne organizacije zasedene 
proizvodne zmogljivosti, v Masi· 
vi pa celo že za prvo četrtletje 
prihodnjega leta. Ob tem. je seve
da umestno vprašanje: ali je to 
sploh normalno in kaj se dogaja 
s svetovnim trgom? 

Nihanja na trgu so seveda nor
malna; vendar so bila v preteklo· 
sti dosti počasnejša. To pa pome-

ni, da se mora tem nihanjem 
prilagajati tudi proizvodnja, če 
želi še ostati v igri svetovne kon
kurence. 

Kratki dobavni roki, točne do
bave in kvalitetni izdelki, to so 
osnovne zahteve današnjega tu
jega tržišča. še posebno pa pride 
do izraza takrat, ko je recesija, 
ko ni naročil, ko nekateri umira· 
jo, zato da drugi s težavo preži. 
vijo. Vsemu temu se je potrebno 
prilagoditi in na vseh področjih 
upoštevati, saj si z današnjim 
delom gradimo ugled za prihod
nost. 

Zakaj vse to omenjamo? Marsi
kje i1amreč še slišimo besede, da 

S slovesne otvoritve naše prodajalne pohištva v Splitu 
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Zunanjost Brestove prodajalne pohištva v Skopju 

izvoz ni zanimiv, da delamo z iz. 
gubo, če bi delali za domači trg, 
bi imeli boljši dohodek in podob
no. Ali ni vse to velika zmota, 
ali ne vemo, da brez izvoza ni ne 
la!kov, parpi·rjev, lamdnatov, pa če 
hočete, tudi hloda ne, ki ga pri
peljemo iz javorniških gozdov. 
To pa pomeni ustaviti proizvod
njo in ogroziti kruh stotine in 
stotine delavcev. 

Ce razmišljamo tako, lahko 
ugotovimo, da je izvoz ob pri
merni prodaji doma tisto, kar 
mora biti cilj vsake naše temelj
ne organizacije. In ko sedaj ob 
polletju ugotavljamo, da imamo 
izvoz 15 milijonov dolarjev po
krit s pogodbami, je dolžnost 
nas vseh, da si kar najbolj priza
devamo v proizvodnji, da bo do
govorjeni izvoz uresničen. Podat
ki, ki jih imamo, niso spodbudni, 
saj za načrtom kasnimo zlasti za
radi zaostajanja v ·proizvodnji. 
Upajmo, da bodo ukrepi, ki so 
jih sprejeli v temeljnih organiza-
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cijah, dali rezultate in bomo do 
konca leta nadomestili zamujeno. 

Trenutni položaj na Brestu 
nam daje tudi možnosti za izbiro 
programov, tudi kar zadeva doho
dek. Sicer je pri današnjih nesta
b ilnih razmerah na trgu dokaj 
težko ocenjevati dohodkovnost, 
saj se je že zgodilo, da je dober 
program kmalu po podpisu po
godbe pokazal izgubo. Na vse to 
vplivajo domače cene, na katere 
pa le malo vplivamo. 

11udi nihanja ob izvoznih sti
mulacijah, valutnih spremembah 
in zapornih carinah povzročajo 
negotove kalkulacije in včasih 
lahko tudi odločitve, ki se kas
neje pokažejo kot ne najboljše. 

Vse to pa lahko nadomestimo 
z boljšim delom, z boljšo organi
ziranostjo, strokovnostjo in spo
štovanjem vsega tistega, •kar po
meni ugled in sloves nekega pod
jetja. 

L. Ule 
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Sodobnejša proizvodnja za izvoz 
PREDVIDENE NAL0:2:BE V TEMELJNI ORGANIZACIJI MASIVA 

Sedanje stanje strojev in opre
me v Masivi je doseglo takšno 
raven, da izredno težko zagotav
ljamo ustrezno kvaliteto, pro
duktivnost in ekonomičnost po
slovanja. 

Ob tem je treba povedati, da 
povečujemo delež izvoza v celot
ni proizvodnji od 46 na 59 odstot
kov. Predvsem to je bil razlog, 
da smo se odločili prijaviti za 
najem tujega kredita pri IFC 
Was hington in Ljubljanski banki 
- Gospodarski banki v skupni 
vrednosti 49,500.000 dinarj ev pod 
ugodnimi pogoji vračanja. 

Zadnja večja rekonstrukcija 
oziroma modernizacija proizvod
nje je bila v letih 1968 in 1969, 
zato smo se sedaj odločili za na
kUip in dokompletiranje strojev 
in opreme za širinsko lepljenje 
in s-ušenje lesa. S tem nam bo 
omogočena izdelava kvalitetnej
šega ter konstrukcijsko in obli
kovno zahtevnejšega masivnega 
pohištva. 

S postavitvijo kondenzacijskih 
sušilnic pa bomo odpravili vrsto 
zastojev, ki jih povzroča ne
ustrezno posušen les v kasnejši 
obdelavi, in zmanjševali zaloge 
žaganega lesa, ne nazadnje pa iz. 
boljšali izkoristek vhodne suro
vine. 

Z nakupom strojev in opreme 

za širinsko lepljenje bomo od
pravili sedanje zamudno ročno 
delo. Poleg tega, da je delo po
časnejše, pa tudi kvaliteta spojev 
ne ustreza zahtevam izvoznih iz. 
delkov. 

V terminskem načrtu smo si 
zastavili, da bomo prvo opremo 
dobili proti koncu letošnjega le
ta, tako da bi bili vsi stroji in 
oprema postavljeni do aprila pri
hodnjega leta. Računamo, da bo 
proizvodnja lahko s polno močjo 
stekla do konca leta 1984. 

S to delno rekonstrukcijo se 
vključujemo v srednjeročni pro
gram razvoja Bresta. Z nekateri
mi dodatnimi .posegi in s čim 
manjšimi finančnimi sredstvi pa 
bomo poizkušali obnoviti kotlov
nico in se ustrezno prostorsko 
urediti. 

Kljub trenutno težkemu fi. 
nančnemu položaju velja reči, da 
bi vsakršno odlašanje pri poso
dabljanju proizvodnje masivnega 
pohištva za naš izvoz pomenilo 
veliko zaostajanje. 

Vse to pa bo zahtevalo dodatne 
napore vseh zaposlenih, vendar 
sem prepričan, da bomo pri tem 
uspeli in obdržali oziroma še 'Po
večali sedanjo proizvodnjo za iz. 
voz. 

M. Kusič 
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4 BR~~TOV OBZORNIK 

Brest pod povprečjem panoge 
GOSPODARJENJE SLOVENSKEGA LESAR· 
STVA V LETOŠNJEM PRVEM ČETRTLETJU 

Trimesečje je za nadrobnejšo analizo sorazmerno kratko obdobje. 
Obenem je za tako kratek čas tudi težko prikazati dejansko stanje 
posamezne gospodarske dejavnosti, še posebno v razmerah, ko se 
pogoji za gospodarjenje tako rekoč iz dneva v dan spreminjajo. Ven
dar pa kljub temu na osnovi podatkov in na osnovi gospodarskih 
gibanj ter primerjav s preteklimi obdobji lahko ugotovimo nekatere 
bistvene značilnosti gospodarjenja za to obdobje. 

Zbrane podatke za slovensko lesarstvo ter za nekatere večje delov
ne organizacije lesno-predelovalne industrije je moč videti v tabeli. 
Za nas je predvsem zanimiva primerjava Bresta s povprečjem sloven
ske lesne industrije, pa tudi z drugimi sorodnimi delovnimi organi
zacijami. 

že osnovni kazalec družbene 
produktivnosti - dohodek na de. 
lavca- je v Brestu kar za 23,3 
odstotka nižji od povprečno do
seženega dohodka na delavca v 
slovenski lesni industriji. Približ
no enako je bilo omenjeno raz
merje tudi v enakem lanskem 
obdobju. Vzroke rz;a to lahko išče
mo predvsem v velikih razlikah 
med vhodnimi in izhodnimi cena. 
mi. Cene repromaterialov in su
rovin so že do sedaj presegle vse 
resolucijske okvire, medtem ko 
cen naš1h izdelkov v tem obdob
ju nismo povečevali (zamrznitev 
cen in hkratno administrativno 
reguliranje cen). 

primer tovarne ivernih plošč ob
jektivno dosegajo višji dohodek 
z enakim številom delavcev kot 
na primer tovarna pohištva. 

še slabše razmerje med Bre
stom in povprečjem slovenske 
lesne industrije pa je pri kazalcu 
čisti dohodek na delavca. To po
meni, da je za ra2lporeditev v 
okviru delovne organizacije osta. 
lo zelo malo .sredstev. Največ 
sredstev smo izdvojiti za zakon
ske in samoupravne ter pogodbe
ne obveznosti. Med njimi pred
stavljajo najvišjo postavko obre
s ti od kreditov. To je razumljivo, 
saj lesarstvo že daljše obdobje 
praktično ne ustvarja nobene 

Delovni posnetek iz temeljne organizacije TAPETNišTVO 

Letos je bila tudi visoka re
valorizacij a osnovnih sredstev 
(oprema kar 62 odstotkov), kar 
povečuje porabljena sredstva in 
zmanjšuje dohodek. Vendar pa 
ne smemo tudi mimo dejstva, da 
v tem obdobju na Brestu nismo 
dosegli predvidene prodaje in 
predvidenega znižanja zalog. 

Večji dohodek na delavca od 
po'-lprečja lesne industrije so od 
odbranih delovnih organizacij 
dosegli Lesonit, Savinja, Alples in 
Javor. Pri tej analizi pa se mo
ramo zavedati, da je dohodek na 
delavca v veliki meri odvisen od 
tehnične opremljenosti, saj na 

Delovna 
organizacija 

BREST 
MEBLO 
MARLES 
ALPLES 
SAVINJA 
LESONIT 
JAVOR 
LESNA 

POVPRECJE 
SLOV. LESNE 
INDUSTRIJE 

din 

97.369 
111.356 
108.350 
139.226 
154.568 
155.970 
135.520 
120.520 

126.927 

6 
4 
9 
7 
9 
s 
8 
7 

9 

akumulacije; še ta, ki jo ustvari, 
pa je namenjena za odplačila po. 
sojil in obvezna združevanja. O 
zelo !Skromni akumulaciji govori
jo tudi podatki v tabeli. 

Po drugi strani pa se zelo p(). 
večujejo tudi izgube, saj v tem 
trimesečju od odbranih delovnih 
organizacij le Alples in Savinja 
nista poslovala z izgubo. Višina 
izgube na delavca se je v po
vprečju lesne industrije povečala 
kar .za 37 odstotkov v primerjavi 
z enakim obdobjem lani. Močno 
pa se je povečala višina izgube 
na Brestu, in sicer v primeri z 
ena!kim obdobjem lani, pa tudi v 

din 

49.655 
46.074 
57.851 
77.578 
71.226 
46.808 
85.017 
64.144 

72.379 

din 

64.108 
60.073 
59.526 
69.252 
66.538 
60.969 
62.987 
57.672 

61.548 

din 

13.795 
13.285 
13.047 
14.926 
14.625 
13.049 
13.650 
12.547 

13.425 

primerjavi z vsem letom 1982. 
Prav tako je višina izgube na de
lavca v Brestu za več kot 2,5-krat 
večja od le-te v slovenski lesni in
dustriji, čeprav smo še ob koncu 
leta 1982 ·govorili o veliko nižji 
izgubi v Brestu, kot je bila v ce
lotnem slovenskem tesarstvu. 

Kazalec rentabilnosti - doho
dek v primerjavi s povprečno 
uporabljenimi poslovnimi sred
stvi - nam pove, da •smo dosegli 
na enoto vloženih sredstev na 
Brestu kar za tretjino manj do
hodka kot v povprečju slovenska 
lesna industrija. To kaže po eni 
strani na nižj o izkoriščenost po
slovnih sredstev, po drugi pa na 
visoke -zaloge. 

Otvoritev Brestove prodajalne v Skopju 

še v Alplesu in Savinji. Ugotoviti 
pa moramo, da se je zelo povečal 
razpon med pov,prečnim neto 
osebnim dohodkom v lesni indu
striji in slovenskim povprečjem, 
in s icer v absolutnem znesku od 
1.576 dinarjev v letu 1982 na 2.009 
dinarjev v letošnjih prvih treh 
m esecih. 

Na koncu lahko zapišemo, da 
so lesarji v Sloveniji v letošnjem 
prvem trimesečju dosegli slabe 
rezultate, še izraziteje v tej sme
ri pa izstopa Brest. še enkrat pa 
naj poudarim, da s o se cene re
produkcijskih materialov pove
čale od 30. pa do 100 odstotkov, 

da velika usmerjenost v izvoz
iz •katerega prihodka pokrivamo 
le do 80 odstotkov lastne cene
vpliva na nizko akumulativnost, 
vi'Soke izgube, nemožnost investi
ranja in tehnološko zastarelost 
ter s tem nekonkurenčnost na tu. 
jem trgu; po drugi strani pa na 
novo zadolževanje, visoke obresti 
in zopet nove izgube. Hkrati pa 
lahko ugotavljamo, da je akumu
lacija na delavca v panogah, ki 
dobavljajo surovine in reproma
terial lesarskim organizacijam 
(kemična, tekstilna in kovinska 
industrija ter gozdarstvo), znatno 
večja. 

M. š iraj 

Tudi kazalec ekonomičnosti -
celotni prihodek v primerjavi s 
porabljenimi sredstvi - je v 
Brestu najnižji od obravnavanih 
delovnih organizacij in lk:ar za 
11,5 odstotka slabši od po'-lprečja 
slovenske lesne industrije. To le 
potrjuje dejstvo, da so razlike 
med vhodnimi in izhodnimi cena
mi zares velike in da je pravza
prav razumljiv tudi tako nizek 
dohodek na delavca. To pa vpliva 
na čisti dohodek, pa tudi na viši
no i,zgube. Seveda pa ima na raz
merje med ustvarjenim celotnim 
prihodkom in porabljenimi sred
stvi, pa tudi na vso nadaljnjo de. 
litev in ustvarjanje (neustvarja
nje) akumulacije velik vpliv tudi 
ustvarjeni celotni prihodek na tu
jem trgu, ki dohodkovno kljub 
rasti tečaja tujih valut nasproti 
dinarju ni enakovreden domače
mu trgu. V Brest se je v tem tri
mesečju delež izvoza v celotnem 
prihodku glede na leto 1982 pove
čal od 17 na 23 odstotkov, kar je 
več kot v povprečju lesne indu
strije. 

Tesalnica na Jelki 
Nižji dohodek in čisti dohodek 

ter slaba akumulativnost in iz
gube, ki ne omogočajo nobenih 
naložb in s tem povečevanja pro. 
duktivnosti, pa omejujejo tudi 
sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo. Le-ti so namreč 
z dogovorom o družbeni usmerit
vi rarz:porejanja dohodka v letu 
1983 vezani na dohodek, pa tudi 
na izboljšanje kazalcev produk
tivnosti, ekonomičnosti in renta
bilnosti. 

Masa sredstev za osebne do
hodke in skupno porabo na de
lavca je za letošnje prvo trime
sečje v Brestu za 4,2 odstotka 
višja, kot pa je povprečje lesne 
industrije, •kar je povsem razum
ljivo, saj -smo konec lanskega leta 
prešli na nov sistem nagrajeva
nja, pa tudi na enoten sistem iz
plačevanja jubilejnih nagrad. Vse 
to pa povečuje sredstva za oseb
ne dohodke in skupno porabo, 
kar j e bilo že napovedano ob _ana. 
lizi rezultatov za leto 1982, čeprav 
je bil Brest tedaj še pod povpreč
jem lesne .industrije. 

Tako so tudi povprečni meseč
ni neto osebni dohodki na delav
ca v Brestu za 370 dinarjev višji 
od povprečja s lovensk e lesne in
dustrije. Vendar pa so od obrav
navanih delovnih organizacij viš
ji neto osebni dohodki na delavca 
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DOPOLNJENA PROIZVODNJA 
NA žAGI 

Na gozdnem področju, ki g.ra
vitira k žagi na Jelki, napade na 
leto manj žagarske hlodovi.ne kot 
so zmogljivosti žage. Svoje po
večane potrebe po izgradnji žage 
je od leta 1975 Jehka •reševala 
delno z nabavo hlodovine pri 
Gozdnem gospodarstvu Postojna. 
Ta delež pokriva le enoizmensko 
obratovanje žage, ostale potrebe 
pa so reševali z nabavo hlodovi
ne izven postojnskega gozdno
gospodarskega območja. Hlodovi
na, nabavljena izven tega območ
ja, pa se zaradi prevoznih stro
škov in tudi zaradi višjoi.h cen 
močno podraži. 

Ker je za nabavo hlodovine vse 
manj možnosti, žaga pa je pri
rejena za žaganje hlodov do de
set metrov dolžine, se je J elka 
začela zanimati za drobno oblo
vino, ki jo je Gozdno gospodar· 
stvo prodajalo raznim odjemal
cem po Jugoslaviji. 

Dobav}jene so bile manjše ko
ličine drobne oblovine in oprav
ljeno poskusno žaganje tramov. 
Pri tem pa se je i-z:kazalo, da se
danji polnojarmenik ni najbolj 
primeren stroj za žaganje drob
ne oblovine, oziroma za izdelavo 
tramov iz drobne oblovine. Pol
nojarmenik ima premajhen po
mik, torej premajhen pretok in 
zato majhen učinek. Oblovina bi 

<Il 
ro ·-ci N o ,cl o E!co 
> • H k >·-Nr-. ro <Il 1-<V) 

·- p. g., ,o'Q) >,... >N • 
So-o v -

P-< 8. 
_v 

Nro vo 
-s:: UV> 0> 

din 0to 0to 

1 7.530 572.211 27.667 123 23 

1 

2 
1 

1 

9.758 
10.205 
8.327 
4.689 
3.821 

25.874 
16.919 

20.319 

876289 
366.979 
729.029 
493.643 

1,309.863 
626.906 
733.257 

553.063 

24.840 131 31 
11204 153 9 

143 13 
161 25 

31.070 127 17 
4.876 134 26 

14.283 125 10 

10.291 139 21 

morala b iti tudi sortirana po 
premeru na tanjšem kraju, kar 
zahteva dodatne, zelo drage sor
tirne naprave. Ročno sortiranje 
v potr~bnih količinah pa je prak· 
tično neizvedJ!jivo. In končno naj 
še omenim, da je polnojarmenik 
zaradi prilagojenosti za žaganje 
večjih premerov neprimeren 
stroj za žaganje dro bne oblovine. 

Zaradi vsega tega smo začeli 
iskati druge možnosti za prede
lavo drobne oblovine. Teh mož
nos ti rpa ni r-avno posebno ve
liko. Predvsem imajo take na· 
prave preveliko .kapaciteto, so pa 
tudi zelo drage. 

Zato smo se odločili za našim 
razmeram in zahtevam najpri
mernejši stroj , ki ga .proizvaja 
neki avstrij<ski proizvajalec. Na
ročeni stroj ima poleg sprejem
ljive cene tudi -primerno zmoglji
vost in možnost za izdelavo tra
mov in nesortirane drobne oblo
vine in za tesanje traanov v ko
nrični .izvedbi a li pa s pa'Ta-leln:itmi 
plookvamli. Stroj je torej že na
ročen, venda!r pa je za monrta,žo 
potrebno še marsibj pri.praviti: 
preurediti lim pod<rljša1:i je potreb
no lopo, Wdelati temelje, zgrad.i.ti 
deponijo za iveri in podobno, Za· 
radi tega bo za Jelk o v poletnih 
mesecih poleg proizvodnega še 
mnogo drugega dela, ki ga je 
potrebno opraviti do nabave 
·stroja. Vsekakor bi kazalo priteg
niti ·tudi morebitno možno po· 
moč iz <lrogih .temeljnih organi· 
zacij. Začetek montaže s.troja je 
predviden takoj po pris·petju, to 
j e v začetku septembra. 

Zato se b omo morali vsi, ki 
smo vsaj ma.1o soudeleženi pri 
omenjeni ·dopolni.tvi proizvodnih 
:ZJmogljivosti na Jelki, potruditi, 
da bo do prispetja stroja res vse 
pripravljeno in da bomo že v 
začetku jeseni lahko začeli s 
proizvodnjo tramov. 

J. Majerle 
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BRESTOV OBZORNIK 

Premalo tovarišk.h odn sov 
OB DNEVU BORCA - RAZGOVOR S PREDSEDNIKOM OBčiN
SKEGA ODBORA ZVEZE ZDRUZENJ BORCEV NOV JOZETOM 
TELl čEM 

V teh dneh homo po vsej domovini proslavljali dan borca in 
ob tej priložnosti obujati naše revolucionarne tradicije. Mi smo 
praznik borcev in aktivistov NOV želeli obeležiti malce drugače; v 
pričujočem razgo-Qoru bi radi prikazali predvsem sedanjo vlogo 
borčevske organizacije. 

Tako nekako so bila ubrana tudi vprašanja našemu sogovorniku, 
ki se je prijazno odzval vabilu na razgovor. 

Naša občina je bila zibelka partizanstva in jedro upora -
sedem narodnih herojev s tega območja, 1190 mrtvih in 776 p~ 
grešanih, 400 invalidov, 2276 ljudi v internacijah in zaporih 
okupatorjev in domačih izdajalcev, 879 popolnoma in 846 delno 
uničenih domov, 1400 uničenih gospodarskih poslopij. 

Suhe številke, podatki, za katerimi pa se skriva nešteto čl~ 
veških tragedij, trpljenja in žrtev. Pa tudi zavestne revoluci~ 
narnosti, uporništva in vere v lepše življenje. 

* 

Danes so v naši občinski organizaciji Zveze združenj borcev 
NOV 1404 člani (blizu 10 odstotkov vsega prebivalstva); njihova 
povprečna starost je okrog 64 let. 

- Kakšna je vloga borčevske 
organizacije v naših sedanjih 
družbenih in gospodarskih raz· 
merah? 

Zapiranje v iikljručno naša 
borčevska om i'D.va:1idska vpraša
nja, 'Ograjevanje od življenja 'Da
še družJbe, bi .nas .slej ·ko prej 
pr~eljalo v slepo ulico, kjer bi 
posta~li veteransl.ci klub in breme 
družbi. Tega -se z vso odgovor
nostjo zavedamo ·m hočemo z 
vso našo močjo, ugledom m 
V2;trajn'OS<tjO OStati V ·SrediŠČU opO· 
Irtičonega lin gospodarskega ~i!V· 
ljenja. 

Naša organi-zacija ~e tudi v se
danjem težavnem obdobju na 
bram•ku utrjevanja noaše samo
upravne socia~listične skUipnosti. 
Vel~ike te-ZaJVe, ki smo jim '(Wiča 
pri utrjeva-nju našega gospodar
stva ter utrjevanju brats·tva :in 
enot'llostJi, nenehno spremljamo 
in poskušamo prispevati k nj.iho· 
vernu rruzreševam:ju. 

- Kako se odzivate na posa· 
mezne pojave v naši družbi? 

Tudi v naši občini ugootavlja
mo, da borci mvo spremljajo se
danja dogajanja v d'O'kiaj 'težkem 
gospodarskem paloža,ju om 'V 

drružbenith odnos'ilh, čepra·v zveči
Re nrliso več v delavnem rruzmer
ju. Na naših letošnj-ih del'OVOlili 
konferencah, pa tudi v nepos;red
n·ih v-salk.datnjih ·stikih z ~judmi 
postajaJIDo nekoliko nestrpni, ko 
vid-imo, da se ne spoštuje različ· 
nih dogovorov, sporarrumov in 
zakon'OV. Ve1ilki moj&tri smo pri 
sprejemanju š tev.ilnih dokumen
tov, pni uresničev.anju le-teh v 
živ.ljenju pa smo naj:veokra1 od
sOitiiJ.i. Postavi·ti moraJmo vpraša
nje oogovamostri. vsem tiSitim or
ganom, ki so po demoklralt!ični 
in samouprawri pot!i. te doku
mente sprejeli, ne s krbijo pa, da 

hi dili uresničevan in dosledno 
spoštovad,i. 

Ce .pa se je v naši družbi kaj 
n<YIUšiJ.o, ·se je par1Uš.iil odnos do 
družbene Lals"lnline. v .sepov.sod se 
je razbohotila indMdilldna :po
-trošniška miselnost; večini je 
bolj pri srcu osebna kot družbe
na kori•st. 

Ugota:v:ljamo tudi, .da je vse 
manj pri-stmh človeŠikih ·tovari
ških odnosov in iskrenosti., kar 
je bi:lo tudi v najtežj~oh dnevih 
našega. boj:a ena i-zmed gla1VIll.~h 
vrlin; pr.i tem pra'VZaprnv naj
več izgubljamo . .. Sedaj pa od
nose z občaochl urejamo z goraorri 
papirjev oin administracijo, pre
malo pa je v·sebinskega dela i'l1 
o.pamih premi.kov. Ljudje 'Si že
lijo več ži·ve, preproste, razum
lj•rve, swarne in objektivne be
sede. 

Tega je bilo v vojni in <v po
vojnih letih dosti več, pa so 
ljudje prizadevno sodelovali, bi-li 

pripraJVljeni na odreka;nja ;in na 
delo :izven delovnega časa. 

Danes je v naši ·družbi čurtirti 
prevelik vpliv administrati;v:nopo
slovod!n.ega 'kadra na vseh ll"aV· 
neh - oblas-tveni, politični ·in 
go~daTSlci, delovci ljudje pa 
skoraj nimajo neposrednega vpli
va na 'O'dločanje. NeustTezno je 
tum kadriranje, pri čemer je še 
posebej opazilbi, da ru prave to
variške in odkrite ik:nirtike ter 
pozivanja na odgovornost. 

Dolga leta smo zanemarjali tu
di nagraj6V<m.je po delu an ru
smo cenroli tmega, odgovornega 
della, mti rvzgajal.i mladih k de
lavnosti. 

- Nanizali ste vrsto slabosti, 
ki jih opažate v naših odnosih. 
Kako jih čimprej odpraviti? 

Kako vse 1e 'Slabosti Tazre· 
šim; kaiko zainoteresirati delovne 

ljudi za dosego skupnih družbe
nih ci'ljev, je zapletena lin dolgo
trajna zadeva, Iker gre pri tem 
tudi za spreminjanje m~seLnos·ti 
im zavesti Vseklakor bCIDlo borci 
trdno vz:trajali na svoji za:sta<vlje
n.i pon, :kri. temelji na ust<wni•h 
opredeli-tvah, na samoupraWlem 
sistemu in prl!dob~tva~h revolu
o.iJje. Kljub nao§i starosti oin šib
ke,išemu zdravju je treba v pT.i
zadevan iih za napredek družbe 
na nas še vedno računati. 

- Kako je rešen socialni p~ 
ložaj borcev v naši občini? 

Menim, da je njoilh!Ov socialni 
položa'i v sedanjrh razmerah za
dovoljli<v. Nekatere marteriaJlne 
težave rešujemo s priznav:a!lnina
mi, Ici j.ilh sedai prejema <Sto 
borcev. 

Bolj težavno j·e reševanje 
zdravstveni!h problemov, ki jih je 
vse več. To je še naj1bolj lilzra
Z'i1o, ko bo.rec ostane sam -
7Jlastri. v bolj odroanih oloraj.i:h. Pr'i
mere rešujemo v oodelova.n:ju z 
ustr:eznrirmi ustmavam~. opred
:vsem pa v ok'Vii-ru va:škmh skJUp· 
nosti z o biski in humaniln sode
tovanjem vaščanov. Starejše lju
dd je na~mreč težko ·iztrgarti ·iz do
mačih tlrnl!jev ·in j-i!h poslati v 
razlicne domove. 

- Kakšna so vaša prizadeva
nja za ohranjanje revolucionar
nih tradicij in tradicij NOB? 

Temu posvečaJmo posebDJO po
zornost m UipOI"ab1jamo n•aJmz
ličnejše oblike. V na:ši občini 
ima .ka:r šest par·ooanslcih enot 
svoj donrioi~. V:se te enote ·imajo 
tudi ·svoje programe dela, ki opo 
svoje opvispevajo •k ohranjanju 
tradicij (srečanja, posaJme2llle pu
blikaoije). Naj že zda:j <Ylllenim, 
da bo septembra letos ve11k:a 
proslawa 40-letlnice Bračičeve bni
gade pri gradu Sne:furi,k; sreča
nje seveda ni namenjeno le bor-

Mladi v proizvodnjo 
OB LETOSNJEM 
POCITNISKEM DELU MLADIH 

Na le tošnje obvezno počitniško 
delo bo prišlo kar osemdeset 
učencev in študentov, Brestov.ih 
štipendistov, šest štipendistov pa 
bo to obveznost opr av.ilo v mla
dinski delovni br:igadi. Razpore
dili smo jih po v.seh temeljnih 
organizacijah v mesecih juliju in 
avgustu. V Mineral•ki, Gabru, Pro
daji .in deloma v Pohištvu, kjer 
imajo vel~ko dela, pa se je za· 
čelo .počitniško delo takoj po 
končani šoli. 

Opažamo, da se je zanimanje 
za zaposlovanje oziroma za delo 
učencev in študentov močno po
večalo na obeh straneh. Mladi si 
tako prislužijo Ika/k dinar za ure
sničitev osvojih želja, temeljne 
organizacije poizkušajo tako v 
dopustniških dneh obdržati ne
zmanjšano proizvodnjo, s tem pa 
tudi doseganje 'letnega gospodar· 
skega načrta. V jesenskih mese
cih je namreč mnogo teže nado
mestiti morebitno sla:bše dosega
nje planov iz poletnih dni. 

Za delom povprašujejo rtudi 
drugi študentje m učenci, ki niso 
štipendisti, tudi iz oonovnih šol; 
za slednje pa je pogoj, dopolnje
vati petnajst let. 

O plačilih za učence in š tuden
-te je sklepal svet za kadre že v 
marcu in določil za obvezno 
:prakso 2llleske od 3.400 do 4.200 
dinarjev na mesec. Pri tem je 
upošteval, da učenci v tem času 
dobivajo tudi š t:i.pendijo. Za ne
obvezno pra'kso v neposredni 
proizvodnji se oblikuje zaslužek 
kot delavcem, torej :po normi. Za 
opravljanje režijskega dela na 
neobvezni pralk~ pa se oblikuje 
-nagrada v višini 360 din na dan 
(za osem ur). 
Občasnega dela je veliko tudi 

2:a mlade, ki so, lahko rečemo, 
intenzivneje zaposleni. Očitkov, 
da m ladi ne znajo ali nočejo de
lati, ni več slišati. Upajmo, da bo 
letos tudi tako. 

F. Turšič 
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Za njegovo delo med NOB je značilna nepopustljivost, odloč
nost in nespravljivost s kakršnimkoli omahovanjem. Razvoj ga 
je skrbel, skrbele pa tudi slabosti, ki so se včasih pokazale med 
partizani, ko je opešalo delo političnih organizacij, po čemer 
je odločno udaril. Kadar je šlo za osebne koristi in napake, je 
rohnel in bil naravnost neusmiljen, saj je vedel, da se v rav
nanju vsakega posameznika tako all drugače zrcali podoba 
vsega gibanja, ki more uspeti Je, če uživa v narodu vsestransko 
zaupanje. Ob tem se je nadvse zavedal človeških slabosti in 
njegovo ravnanje z ljudmi je bilo odraz globoke osebnosti s ši
rokim srcem, resničnega komunista v najbolj čistem pomenu 
besede. 

Pri vsakomur, s komer je prišel v stik, je s svojo značilno 
odrezavostjo in šegavostjo, pa tudi s človeško vedrino znal vzbu
diti zaupanje in občutek moči. Bil je elementaren, pogumen, 
vzkipljiv, nasmejan, delaven in razvnet, topel in jedek, dober 
in neusmiljen v svoji odkritosrčnosti, resnični masovik, ki so 
ga ljudje želeli poslušati in imeli radi. 

cem, a:mpaik čimvečjemu številu 
občan'OV. 

Redno obiskujemo tudi šole; 
med mladimi je za naše obi·ske 
dovolj zaniiomanj:a, premalo -siste
matičnega dela pa je čutJirb:i pri 
mentorj:ih. Vedno -sodelujemo na 
pohodih mladih po poteh d<Ylll·i· 
cilnith enot, ·ki pa bi joih ·lahko 
še bolje <i!2lkoristili. 

žal se 'll:i!ka:kor tile moremo do
govoriti o orgao:lizi'I"anem var.stv:u 
in oy2;drževanju .spom:i.nSkih obele
iJiJj. Sprejet je bil sicer ustrezen 
družbeni dog'OVor, ·ki pa sploh 
ne zaživi, čeprav na to vpraša
nje nenehno opozaTj'a!lllo. 

Podobno je :tudi z muzejem 
NOB v Ložu. Bilo je že dosti 
razgovorov na naj-raozl~čnejšrh 
ravneh, opredeljeni ja•&ni za•ključ-

J . Vipotnik o Leskošku-Luki 

ki, nosiJci in roJci, stva1:1i pa se 
vendar <Sploh ne premakinejo. S 
tem si delaJmo nepdprawlji..vo 
škodo; če nai ohranimo:ilnoboga
timo naše d1:1agoceno gradiiVO, 
moramo č.ianprej zagotoviJti stro
kOV!Ilo delo muzeja. In na tem 
bomo w.traJjaN. 

Beseda je ·tekla še o vrstii dru
l!li:h vprašanj, koi. pa jih je -te7Jko 
zajeti v .k.ra1ek :z,aopis. Osnovna 
misel pa je billa nenehno prisot
na: spet bi mora-1i ~aditi tople 
medčloveške ·in tovaJriške odln.o
se. Le tako bomo močnej:ši in 
trdnejši pvi ohllilkovanju naše 
sociaiJoj.stri:čne samoupravne druž
be. 

Prip.ra<vil B. Levec 

NAŠI LJUDJE 
Razvoj lesarstva v cerkniški 

dolini je narekoval potrebe po za
poslovanju čim več delavcev, saj 
so se z rastjo Bresta odpirala 
številna, še nezasedena delovna 
mesta. 

Množični val zaposlovanja mla
dih kmetov v tovarne je zajel tu
di Eda žNIDARSICA, kateremu 
majhna in skromna kmetija na 
Bločicah ni mogla dajati dovolj 
kruha za vse večjo družino. 

Kot sedemindvajsetletni mož 
je pustil kmetijstvo in težko ga
ranje na zemlji, p a se leta 1960 
zaposlil v tovarni pohištva Mar
tinjak. Cetudi tam niso cvetele 
rožice, saj se je pogosto delalo 
tudi ob nedeljah, je bil zaslužek 
dovolj velik, da sta skupaj z že
no, ki je tudi delala v Martinja
ku, zadovoljevala vse večje po
trebe družine, iz kater e so sedaj 
kar trije »Brestovci«. 

V tovarni pohištva Martinjak 
je celih petnajst let opravljal 
dela pri razrezu na najrazličnej
ših strojih, najraje pa je delal na 
stružni ci Mattison. Se sedaj, ko 
opravlja dela v skladišču končnih 
izdelkov, si z zadovoljstvom kdaj 
pa kdaj ogleda delo pri tem stro. 
ju, ki .z veliko pohotnostjo golta 
obdelovanec in jim daje želeno 
obliko. 

Tudi z delom v skladišču konč
nih tzdeHrov je zadovoljen, saj se 
z vsemi sodelavci izvrstno razu
me. Sam pravi; da težavnost dela 

nikoli n e odtehta dobrih medse
bojnih odnosov, ki so osnova za 
dobro počutje in za zadovoljstvo 
pri delu. 

Moti pa Eda nekaj: prevelik 
razpon v osebnih dohodkih. Ne 
toliko v njihovi temeljni organi
zaciji, veliko bolj pa zunaj nje. 
Sicer je nekaj le uredil novi si
s tem vrednotenja zahtevnosti 
del, ki delno izenačuje sorodna 
dela v delovni organizaciji. 

Se veliko bi imel povedati ved
no nasmejani in zgovorni Edo, 
vendar čas tega ni dopuščal. V 
embalaži se je nabralo že toliko 
stolov, da jih je moral takoj od
prernljati. 

»Pa kdaj drugič več,« je smeje 
se dejal in se z viličarjem odpe
ljal k neodložljivemu delu. 

V. Jerič 

OCENA O USPESNOSTI 
DELOVANJA OSNOVNIH 
ORGANIZACIJ MLADINE 
V OKVIRU 
SOZD SLOVENIJALES 

Koordinacijski svet mladinske 
organizacij e v SOZD Slovenijales 
si je pred leti zastavil nalogo, da 
oceni uspešnost dela osnovnih 
organizacij. Kot izziv temu je po
stavil merila za oceno uspešno
sti. 

Glavna merila pri točkovanju 
so: izvedba volilno programskih 
konferenc; mesečna poročila o 
vseh dejavnostih: sodelovanjena 
lokalnih delovnih akcijah s š te
vilom udeležencev in opr avljeni
mi delovnimi urami, sodelovanje 
na zveznih delovnih akcijah in na 
pohodili, usposabljanje mladih v 
enotah teritorialne obrambe, mla
dinci-člani samoupravnih orga.. 
nov, družbenopolitičnih organiza
cij in drugih interesnih dejavn~ 
sti, organiziranje in sodelovanje 
na družbenopolitičnih, družabnih 
in športnih srečanjih. 

In letošnja »bera<< Brestovih 
osnovnih organizacij ZSMS? 

Mine ralka - S. mesto, 
Masiva - 8. mesto, 
Tapetništvo - 12. mesto. 
Lahko bi rekli, da je to še po-

hvalno, saj je uvrstitev v prvi po
lovici udeleženih mladinskih or
ganizacij, vendar pa je to le 
odraz slabega in nesistematičile
ga dela. 

I. Turšič, V. Jerič 
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Iz drugih lesarskih kolektivov V JELOVICI nameravajo naba
viti nov računalnik, saj je obseg 
sedanji h obdelav že tolikšen, da 
stari ne zadošča več in so sedaj 
verzani na obdelave v ka r treh 
računskih centnih. Pničakujejo, 
da bo novi računa1nik zadoščal 
njihovim potrebam za prihodlnjdh 
ose."'Il do deset let. Odločio!i so 
se za domačega pro.ievajalca 
ISKRA DELTO, računalnik pa 
naj bi biJ dostavljen do konca 
letošnjega ali v začetku prihod
njega leta. 

V temeljni organizaciji Tomaž 
Godec - LIP Bled - trenutno 
gradijo kotlovnico na lubje, ki 
naj bi bila končana do konca 
leva. S kotlovnico na lubje bodo 
znatno prihranili pri potrošnji 
naftnih derivatov. Poleg te na
ložbe •se intenzivno pripravljajo 
na drugo fazo posodobitve obrata 
opažnih plošč in rekonstrukcije 
obrata primal'ne predelave lesa. 

MARLES se uspešno uveljavlja 
v Tanzaniji. Na osnovi koopera
cijsk~ pogodbe z zagrebško Mont
montažo so na nekem tanzanij
skem gradbišču zgradili in opre
mili stanovanj~ko naselje za 
vodstvo gradnje; naselje ·obsega 
22 trisobnih stanovanjskih hiš, 
poleg tega pa še restavracijo, 
tl'govino, pralnica, zabaviščni 
klub in recepcijo. Vse to pred
stavlja 26 objektov z 2.400 kva
dratni-mi metri površine. 

.Pisali smo že, da je HOJA no
silec naložbe in proizvodnje v 
novem mešanem podjetju Rob
les v Beneški Sloveniji. Zato tej 
novi tovanti nudijo tudi strokov
no pomoč pri uvajanju tehnične
ga kadra za pripravo dela in vo
denje proizvodnje. Na podlagi 
dosedanjih i?Jkušenj ugotavljajo, 
da strokovni kader dokaj dobro 
obvlada vodenje dokumentacije 
v pripravi dela, da pa bo potreb
no še precej naporov pri obvlado
vanju proizvodnje. 

V SLOVENIJALESU - trgo
vini ugcxtavl1a~jo, da izvoz v prvih 
letošnjih mesecih ne gre po za
stavlj~~ načrtih; z~asvr zaostaja 
na ~nnsko področJe. Nekaj po
W,av~~h 'VZr~ov, ki vplivajo :na 
~labS'l. lZ'f':!Z: ~2iVOZ 'V Italijo, •ki 
Je naJ•VCC]Q lmpec polfinailinlih iz
delkov, paJda na račun večjega 
malo.abmejnega prometa, v ka
terem !Il:iso soudeleženi· li.zvoz na 
klirinško področje poteka po 'bla-

govnih listah, kjer pa so izvozne 
postavke znaJtno nižje kot leto 
poprej; zniževaJDje prevelikih za
log blaga pri podjetjih v tujdni 
se odraža v zmaJDjšanilll odpokli
oih; pomanjkanje osnoV:Il!ih suro
"Wln :in repromaterial.ov v ;proiiZ· 
vodnji pogosto povzroča zamude 
pri odpremi blaga. 

Za SAVINJINE polfinalne iz
delke (furniJr, žagan les, parket) 
je najbolj zanimivo italijansko 
tržišče, kjer so z več firmami še 
sklenili nove izvozne posle, v 
glavnem za prodajo bukovega in 
topolovega luščenega furnirja, ža
gaJDega lesa in večjih količin par
keta. Za izvoz končnih izdelkov 
se obetajo nekaj večji posli v 
Avstriji. 

V NOVOLESU se s pred·stav
niiki ljubljanske ·lesarske fakul
tete dogovarjajo o možnostih, 
da bi že to jesen organizirali 
študij lesarstva na prvi stopnji 
ka~ tV Novem mestu. Možnosti 
za to so, če bo -le do;vdlj kandi
datov. Tatko .bi lahko v okv·i.TU 
lesar&kega oddel!ka za študij ob 
delu na VI. 9t<lip'nji zahtevnosti 
prid.obi.l!i: poklic lesarskega we
nirja ·kar v domačem kraju. 

STOL porabi za svojo proiz
vodnjo letno okrog 8000 kubič
nih met·rov ivei1Il!i.h plošč; zvečine 
jlih na!ba.vJjo v GLIN Na12arje. 
Poleg tega potrebujejo za proi.rz:
vodjo ;ploslrovnega ;pohištva tudi 
500.000 kvaJCLrart!lliih metrov hra
stavega fu~rn<rija, ki ga do.bi'jo v 
Hl'V.atsk.i - ·le-ta je zmaJDa po 
kval1tetni hrastoviln:i - v tovar
ni furn!irja Finel v Petrin:jL 

Tudi v LIKO se ubadajo s te
žavami glede nabave surovin in 
polizdelk.ov. Med vsemi lesarski
mi podjetji v Sloveniji ima:jo 
namreč najmaJDjši delež bukove-

tlAGDA STRALISAR MAGDUSKA 

OBSOJENCI 
ZIBELKE 

(Nadaljevanje iz prejšnje številke) 

Narednikov obraz se je razjasnil: 
~>Že? Bogme, to ste pa neverjetno 
hitro uredili!« Svoja spremljevalca 
je takoj odposlal nazaj v »štab« in 
šepnil Kaprolu: »Je pri vas? Rad bi 
ga videl!« 

»Seveda, seveda,« je odvrnil Ka
prol. »Toda za trenutek boste po
čakali, ker vas moram najaviti, da 
se ne bi ustrašil. Možiček je star 
in skoraj hrom,« je razložil in že 
odhlačal v posebno sobo. 

Prijazni gostilničark!, nekdanji Mi
renčkovi Jerci, je žirovc komaj uteg· 
nil pojasniti vzrok svojega naključ
nega prihoda v trg. Z Mirenčkovo 
pobudo, da je pripeljal Ozimnika k 
frizerju, pa še sebe k Mateju. Pre
kinil ju je Kaprol: »Viktor! Narednik 
je tu, v gostilni, da te bo pospremil 
k Mateju. Toda najprej hoče govori
ti s teboj. Nič se ga ne boj, Viktor! 
Zdi se nam še kar dober, ker je 
Mateja enkrat že rešil. Veš, Viktor, 
hoteli so ga poslati v mestno bol
nišnico, nato pa pred sodbo in pu
ške ... « 

Kopica doživetij in novih vtisov 
se je pletlo v žirovčev! glavi: Ozim
nikova zahrtna zvijačnost, MirenC. 
kova, Kaprolova in Jerčina prijaz
nost, pa še neki narednik . . . Ni se 
mogel ujeti v sebi, a je s kepo v 
grlu le prikimal Kaprolu. 

Domobranski narednik je spet po
kazal obraz človeka izven vojne no-

rosti in svoje uniforme. Obstal je 
pred žirovcem z vojaškim pozdra
vom: roka ob kapi. Nato je stegnil 
desnico: 

»Dober dan, gospod Viktor Ču· 
den. Veseli me, da sem vas spo
znal.« 

žirovc je zamežiknil in se mu z 
drobnimi očesci zasvedral v oči. Ko 
je nameraval vstati za pozdrav, ga 
je narednik potisnil na sedež in mu 
stisnil desnico: 

»Nič se ne bojte! Kako naj vas 
imenujem, gospod čuden? Ves čas, 
kar je Matej Ozitnnik pri nas, smo 
slišali iz njegovih ust eno samo be
sedo: Žirovc. Ko smo na vse strani 
preverjali, kaj naj bi to pomenilo, 
smo ugotovili, da je to hišni invalid, 
ki je bil Mateju že od rojstva tova
riš, prijatelj, brat in celo več kot 
oče . . . Je tako, gospod čuden?« 

~ele zdaj je prišel k sebi in se 
moško odrezal: »Kar približno prav 
ste uganili hišno resnico, gospod 
oficir. Meni pa recite kar žirovc, 
tako kot vsi, ki me poznajo!« 

»Dobro, gospod žirovc. Dovolite 
mi vprašanje. Moji fantje so mi ja
vili, da so videli danes vašega ,vele
posestnika' hoditi po trgu. Je to 
res?u 

»Da, res je!« je odsekal žirovc, 
a Kaprol je prebledel, ker se je 
spomnil prizora v svojem lokalu. 
M~dtem se je Jerca izmuznila in se 
vrnila iz kleti z novo steklenico vi· 

ga lesa z domačega področja. 
Zato se pojavljajo največje teža
ve pri nabavi bukove surovine 
(hlod~, ža•gan les in deoimirni 
les), saj potrebujejo Olk:oli 13.000 
kubičnih metrov bukovili. deci
mirani•h elementOIV ozi'.rOIIla 
25.000 kubičnih metrov žagaJDega 
lesa ali 38.000 'kubičrnh metrov 
bukov.ih lrlodov. 

LIP Konjice je v preteklih le
nih vlagalo predvsem v energet
ske objekte. Tako hna:jo sedaj v 
vseh temeljnih organizacijah 
kotlOVa:J.ice z novimi kot'lli. ali pa 
-kotle, ki zadošča io sredin.jeroč
nim potrebam po toplotllli ener
giji. V prrihodnje bodo potrebne 
predvsem na:loobe v izboljšanje 
t~hnolog.ije (tehnologi,ja furrrira
nja, lame!l.<iranje in krivljenje 
elementov in povrŠliln!Ska obdela
va). Te naložbe bodo poskušali 
io;z;peljati še letos, ali pa •jih v-saj 
strokmnno priprawtd. 

Leta 1976 so v JAVORJU pora
bili 8.977 megavatnih ur elek
trične energije, leta 1981 (brez 
noV'ih temeljnih org.anizaci1 Oles 
in Lesograd) pa 11.573 megav<llt
nih ur ali z.a 29 od~otkov več. 
Leta 1976 ·so za .porabljeno elek
tr.ično energiljo plačallii 547 miJi
jonov starih d~narjev, leta 1981 
pa 2.566 mli.li.jonov s•tarih dinar
jev aLi za 369 odstotkov več. 

ELAN ima poleg proizvodno
prodajne f.irme v Brnci na av
strijskem Koro9kem še tri grosi-

Novosti iz knjižnice 
REISP B.: Janez Vajkard Valvasor. 

Monografija o eni najpomembnejših osebnosti slovenske kul
turne zgodovine. Delo je zanimivo za vse, ki jih zanima naša 
starejša zgodovina. 

LUXEMBURG R.: Izbrani spisi. 
Pisateljičina dela, v katerih se spoprijema z osrednjimi vpra
šanj i delavskega gibanja in se zavzema za revolucionarni raz
redni boj. 

POTRč 1.: Ko smo se ženiti. 
Novele, v katerih pisatelj opisuje svojo mladost v Prlekiji 
in usode tamkajšnjih ljudi. 

BALZAC H. de: Zgubljene iluzije I. in II., šagrinova koža, Striček 
Pons, Teta Liza. 
Romani predstavljajo temelj pisateljevega dela. V njih so 
temeljito opisani človeški značaji, realistično opisani ljudje, 
ki jih obsedata strast in želja po u Sipehu, oblasti in moči, kar 
dosegajo na račun drugih. 

ZUPAN V.: Potovanje v tisočera mesta. 
Pravljice, katerih dogajanja je pisatelj sam skusil in jih v 
knjigi pripoveduje mestni deček Tek. 

na. Priložila je še kozarec za nared
nika, mu ponudila stol in odšla. 

»Še eno vprašanje, gospod Ži· 
rove! Ali je ta ,veleposestnik' tudi 
vas ,pripeljal' danes v trg? Ali celo 
k nam? Bi morda želel videti razva· 
lino, ki jo je naredil iz svojega si· 
na?« je našteval narednik. 

O, bog! V teh vprašanjih je res
nica Matejeve predaje, se je utrnilo 
spoznanje v Žirovcu. Obrnil je še 
kozarec na eks in izbruhnil: »Ne, 
gospod oficir. Danes sem jaz pripe
ljal njega! Pripeljal sem ga k frizer· 
ju, ker ni v naših vaseh nobenega 
več, ki bi ostrigel njegovo imenitno 
bučo. Tudi na obisk k Mateju v do
mobranski arest sem ga povabil, pa 
je odklonil in smrtno prebledel. Lej· 
te, gospod, jaz pa bi šel tudi v pe
kel, da bi objel našega Mateja . .. « 
Z robcem si je obrisal oči in se 
useknil; narednik pa je vedel, da je 
v možlčku ljubezen močnejša od 
Kaprolovega vina .. . 

»V redu. ~e vsak po kopico ga iz
pijmo, gospod žirovc! Na zdravje 
vam in Mateju!« je dvignil časo na· 
rednik. 

»ln Mateju!« je slovknil žirovc in 
izpil, čeravno ga je že čutil v glavi. 

»Gremo!« je rekel narednik in 
vstal. 

»Po stopnicah bi jaz pospremil ži
rovca,« se je ponudil Kaprol in mu 
šepnil: >>Le korajžno, Viktor! K Ma
teju greš.« 

Narednik pa je hitel pred njima, 
da opozori jetnika na obisk. Na nje
gov migljaj je stražar s stolom vred 
odšel na drugi konec hodnika. Na
rednik pa je stopil k jetniku: »Dober 
dan, Matej Ozimnik!« Nepremično 
je ležal na postelji in strmel v beli 
strop. 

»Obisk ste dobili. žirovc je prišel 
k vam,« je še rekel narednik, ko se 
je glava na postelji za spoznanje 
obrnila proti njemu. 

O, bog! Kakšno brezmejno sovra
štvo in onemogel bes sta se iz 
udrtih rjavih oči zasrepela v nared· 
nika! Blede bolnikove ustnice pa so 
izbruhnile vanj sum in obtožbo: »To-

rej tudi njega je pripeljal, da bo laže 
zasužnjil Lucijo in otroke. O, ti sto
krat prekleto življenje!« 

»Pomirite se, Matej, in lepo se 
pogovorite z Žirovcem! Za četrt ure 
bom umaknil tudi stražo od vaših 
vrat. Ste razumeli, Matej?« 

Morda ga je razumel, a najbrž ni 
verjel in tudi odgovoril ni. Narednik 
je odprl vrata, potisnil invalida v 
sobo, zaprl vrata in počasi odšel na 
drugi konec hodnika. Stražar mu je 
ponudil svoj stol, a ga je odklonil. 

žirovc je z očmi premeril prijetno 
svetlo sobico, ocenil dvoje oken z 
železnimi vijugastimi križi in dolgi
ml zavesami ter posteljo z bolnikom. 
Razprostrl je roki, da sta bergljl zro· 
potali po tleh in planil k njemu: 
»Matej!« 

Ko se je opotekel proti postelji, 
mu je zletel z glave tudi klobuk. »K 
vragu z njim! Kar pri bergljah naj 
ostane!« je šegavo pomežiknil in z 
obema rokama objel Matejevo gia· 
vo: ••Kaj se držiš tako kislo kot ve
liki petek?! Lej, jaz sem pa tako 
vesel, ker mi je uspelo srečanje s 
teboj ... « 

V Matejevem glasu pa grenkoba 
in očitki: »Uspelo, pravite, stric ži
rovc? ln kako se bo znašla Lucija 
s starim, ki jo bo še bolj mučil kot 
nekoč? Niste na to nič pomislili, 
stric? Zakaj in kako ste se pustili 
prevarati staremu, da je tudi vas 
privlekel v trg?« 

»Ne fantaziraj, Matej! Danes sem 
jaz pripeljal tvojega starega! Le 
ozri se skozi okno, pa boš videl voz 
in domače konje, ki me čakajo! Tvoj 
stari se najbrž boji Kaprola in je kar 
peš poiskal svojega frizerja,« je go· 
voril žirovc. 

»Stric, nikoli mi niste lagali. A 
zdaj? četudi sem bolan, ne prene· 
sem vašega usmiljenja! Povejte mi 
pravo resnico, stric!« 

Potegnil je Iz žepa Mirenčkovo 
knjižico, se mu nagnil k ušesom in 
razločno šepetal: »0, ti salamenski 
neverni Tomaž! Le dobro si oglej 
žige v teh bukvicah, Matej! Vidiš, 
z njimi sem se danes pripeljal k te-
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stične trgovske organizacije v tu
jini in sicer v ZDA, Kanadi in 
na !!ivedskem. Le-te predvsem 
skr.biljo za prodajo E lanovih liz· 
de~kov, prodajajo pa tudi iz
delke drugih jugoslovanskih pro
izvajalcev športne 01preme. Lail'li 
je znaša:la nji:ho-va celotna proda
ja kar 34 odstotkov vsega Ela
novega konvertibilnega izvoza. 

Novo v prid 
potrošnikom 

Na novo opremljena in urejena 
trgovina IMOS SGP GRADiščE 
Cerknica je pričela s poslova· 
njem 25. junija letos.Trgovina je 
odprta ob sredah od 7. do 17, ure, 
ob sobotah od 7. do 12. ure, dru· 
ge dni pa od 7. do 14. ure. 

Ponudbo so razširili, saj poleg 
vseh vrst gradbenih materialov 
dobite še vodovodni in elektro
instalacijski material, mimo ce
lotne opreme za centralno ogre
vanje tudi opremo za kopalnice 
in sanitarno keramiko, vijačno in 
žično blago, pa hobi strojčke, 
gradbeno -pohištvo, stropne, sten
S>ke in talne obloge, prav tako pa 
tudi izdelke Gradišča, med njimi 
suho malto za notranje omete, 
kovinske vogalnike, zgibne kon
zale in vezalke za vezanje arma
ture. 

Delavci v trgovini so priprav
ljeni tudi svetovati, zlasti zaseb
nim graditeljem, dobavijo pa tu
di blago, ·ki ga trenutno nimajo 
na zalogi, stekla za okna in vrata 
pa narežejo po merah. 

Sleherni graditelj lastne stano
vanjske hiše ali drugega poslopja 
lahko na enem mestu naroči vse 
potrebno, naročeno pa dobi tja, 
kjer to vgrajuje, vselej po kon
kurenčnih cenah. 

Naročate lahko po telefonu na 
številko 791-166. 

I. Urbas 

bi. ln tudi nazaj bom šel z njimi, ka· 
dar se mi bo zdelo! Tvoj stari pa 
me bo moral počakati, ker nima no· 
benih papirjev. Ali zdaj veš, Matej, 
da vsi prijatelji še vedno mislijo 
nate? Ta bukvica je tako, kot bi s 
teboj govoril sam Mirenček. On me 
je poslal ... « 

»0, stric! To sta pa z Mirenčkom 
res dobro izpeljala!« je živahno 
vzkliknil Matej, se vzravnal in z des· 
nico pritisnil k sebi dobrega starč· 
ka. Samo z desnico, ker je bila le· 
vica v obvezah . .. 

* 

Od enega konca hodnika do dru· 
gega se je sprehajal narednik in pe. 
stoval v sebi drzno misel, kako po. 
magati Mateju. ~e posebno zato, 
ker ga je večina njegovih vojakov 
ocenila za simulanta ali slabiča in 
ga tudi prekrstila . .. Naj bo »Muto«, 
ker noče govoriti! Tudi on sam, Lu· 
kič, je moral na začetku priznati, da 
imajo deloma prav. Prve dni in noči 
so se mu rogali v lice, ga psovali, 
zbadali z iglami in besedami ... Ne
kaj objestnežev ga je brcalo in piju. 
valo vanj. Toda ta nesrečni Muto, ki 
je dovolil očetu, da jim ga je privle
kel kot žival na verigi, je brez be· 
sede, tožbe ali vzdiha prenašal ne
človeško »obdelovanje«. Kot da je 
neobčutljiv, nem in gluh celo za 
grožnje smrti. 

Posredoval sem in ukazal mirova· 
nje postopka! človek s takšnim sa
mopremagovanjem le ni slabič. Po
stal bi celo dober vojak, če ... 

Njegov poskus samomora pa je 
vse skupaj postavil v novo luč .. . 
Tisto jutro sem umaknil straže in 
mu odprl vrata zapora: »Pred vami 
je prostost, Matej Ozimnik. Pojdite 
domov k svoji ženi in otrokom! Uka· 
zal sem, da vas naši ne bodo ovi· 
rali!« 

Začudeno me je pogledal in -
molčal. Odšel sem v urad. Matej pa 
je planil iz zapora in skočil za ka
planijo. Mislil sem, da namerava 
zbežati po grmovju ob Bistrici .. . 
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BRESTOV OBZORNIK 

ORGANIZIRANI GOBARJI 

27. maja je bila na ustanovnem občnem zboru ustanovljena GO
BARSKA DRUžiNA Cerknica. 

Vse občane, ne glede na starost in spol, ki želijo izpopolniti svoje 
znanje o gobah in jim pri gobarstvu ne gre zgolj za gmotne koristi, 
vabimo, da se včlanijo v omenjeno družino. Pristopno izjavo lahko 
dobijo pri Marinki Kralj -vzgojno-varstveni zavod Cerknica, Ivanki 
Pavlin - Brest, Skupne dejavnosti, Rudiju Mlakarju - Kovinopla
stika, ali Jožetu Arku - skUJpščina občine Cerknica. Pri njih lahko 
dobijo tudi potrebne infonmacije. 

Z ekskurzijami, predavanji, razstavami in seminarji vam družina 
nudi spoznavanje gob in prijetno rekreacijo. 

Dobra bera! 

Zabeležili smo v tem mesecu 

Značilni »sejmarski dan« v našem malem mestu (ol{rog petnajstega 
v mesecu) 

Vsalmletni k :mcert otroških pevskih zborov je vedno debro obiskan 

še zadnjo ostalino - zgradbo nekdanje šerkove žage smo pred ne
davnim podrli. 

7 

Malo besed o gospodarjenju 
S PRETEKLE SEJE OBčiNSKE SKUPščiNE 

Kot kaže, se ho v tretjem delegatskem mandatnem obdobju le ne
koliko bolj uveljavil način skupnega odločanja skupščine občine s 
skupščinami skupščinskega sistema. Temu pojavu gotovo botrujejo 
tudi težave - predvsem gmotnega značaja, ki so prisotne pri delo
vanju nekaterih občinskih interesnih skupnosti. 

stva (pretežno v višini 30 odstot
kov od odkupne cene) za pospe
ševanje kmetijstva. 

Zaradi nedorečenosti v posa
meznih določilih je bil predlog 
odloka o komunalnih dejavnostih 
v občini Cerknica umaknjen z 
dnevnega reda, medtem ko je bil 
odlok o povprečni gradbeni ceni 
in povprečnih stroških komunal
nega urejanja stavbnih zemljišč 
v naši občini sprejet v predlože-

nem besedilu. Tako znaša po
vprečna gradbena cena za kva
dratni meter uporabne površine 
stanovanja v naši občini 16.340 
dinarjev, odškodnina za razlašče
no stavbno zemljišče pa 117 di
narjev za kvadratni meter. 

Opravljene so bile tudi nekate
re kadrovske spremembe, med 
katerimi posebej velja omeniti, 
da so delegati zbora združenega 
dela razrešili dosedanjega pred
sednika zbora zaradi prevzema 
dolžnosti, ki ni združljiva z 
opravljanjem delegatske funkci
je, in so za predsednico zbora 
združenega dela izvolili Ireno 
Mazij, diplomirana ekonomistko, 
zaposleno v Kovinoplastiki. 

A. Pavlič 

Tako so se junijskemu zaseda
nju zborov občinske skupščine 
pridružili tudi delegati zbora 
uporabnikov in zbora izvajalcev 
skupščine občinske zdravstvene 
skupnosti, da bi skupaj razprav
ljali o nastalih težavah na po
dročju zdravstvenega varstva in 
oblikovali rešitev za odpravo pri
manjkljaja občinske zdravstvene 
skupnosti. Po dokaj plodni dve
urni razpravi so zbori občinske 
slrupščine in skupščine zdravstve
ne ·skupnosti enotno ugotovili, da 
je potrebno pokriti primanjkljaj 
zdravstvene skupnosti iz leta 
1982, oblikovanje dokončnega sa
moupravnega predloga za odpra
vo primanjkljaja v višini 12 mili
jonov dinarjev pa je bilo zaupano 
zboru uporabnikov in zboru izva
jalcev skupščine zdravstvene 
skupnosti. 

Zbirajmo pripovedno folkloro 
Inštitut za slovensko narodopisje nam je poslal prošnjo, naj bi 

v Brestovem obzorniku objavili poziv na pomoč pri zbiranju sloven
ske pripovedne slovstvene folklore. 

Delegati zborov občinske skup
ščine so svoje delo nadaljevali z 
obravnavo informacije o gospo
darjenju organizacij združenega 
dela in skupnosti v prvem trime
sečju letošnjega leta in z obrav
navo poročila o izvajanju nalog 
akcijskega programa na področ
ju kmetijstva v naši občini v letu 
1982. Klj:ub pričakovanjem, da 
bosta omenjeni točki dnevnega 
reda naleteli pri delegatih na iz
jemno pozornost in odmevnost
tako so bila pri,pravljena tudi 
uvodna poročila ~redlagateljev -
pa delegati o obeh izredno po
membnih in življenjskih zadevah 
niso r~pravljali. Tako je samo 
en delegat (iz družbenopolitične
ga zbora) razpravljal o rezultatih 
gospodarjenja, sicer pa sta bili 
obe informaciji sprejeti brez pri
pomb. To prav gotovo preseneča 
oziroma nenaravna zmanjšuje po
men obravnavanih področij. 

Prispevke pošljite na Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, 
61000 Ljubljana, Novi trg 3, ali pa neposredno uredniškemu odboru 
našega glasila, ki bo morda odbral· kaj za objavo v Obzorniku in nato 
besedila poslal na omenjeni naslov. 

Sicer pa so vsi trije zbori spre. 
jeli sklep, s katerim so razširili 
dejavnost nedavno ustanovljene
ga zavoda za urejanje prostora 
v Cerknici še na izdelavo tehnič
ne dokumentacije za objekte vi
soke in nizke gradnje, zbor zdru
ženega dela in zbor krajevnih 
skupnosti pa sta odločila, da mo
rajo potrošniki, ki odkUJpujejo 
kmetij.ske pridelke na območju 
naše občine brez kooperacijskih 
p ogodb, prispevati določena sred-

Sekcija za ljudsko SJlovstvo pri 
Inštitutu za slovensko narodopis
je (znanstveno raziskovalni cen
ter Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti) v Ljubljani priprav
lja zbinko slovenskega slovstve
nega fol,klornega gradiva (baj
·ke, povedke, pravljice, smešnice, 
uganke, pregovori), pri. kateri že
tlimo dati prednost novemu te
renskemu .gradivu. 

P·rizadevamo si, da bi biJa zbir
ka .kolikor mogoče popolna, zato 
se z zaupanjem :in s prepriča
njem, "da naš ·klic ne bo zaman, 
obračamo tudi na cenjene bralce 
Brestovega obzornika z naslednjo 
prošnjo: 

- Prosimo in vabimo vas, da 
bi baj•ke, povedke, pravljice, 
smešnice, uganke, pregovore in 
mogoče še kaj podobnega, kar 
živi v vašem okolju ali zgolj Je 
še v spominu iz mladih dni, za
pisali in poslali na Inštitut za 
slovensko narodopisje. Veseli bo. 
mo, če se bo arhiv slovenskih 
Jjudskih pripovedi, ugank, .prego. 
vorov pri omenjenem inštitutu 
obogatil z vašim prispevkom, saj 
to pomeni kamenček več v mo
zaiku slovenske kulturne - v 
tem primeru slovstvene dedišči-

Lovci za dan borca 
OSREDNJE PRAZNOVANJE DNEVA BORCA BO NA 2:UPANOVEM 
LAZU 

Lovska družina Babno polje bo v sodelovanju z občinsko zvezo 
združenj borcev in družbenopolitičnimi organizacijami iz Loške do
line pripravila ob praznovanju dneva borca v nedeljo 3. julija ob 
11. uri osrednjo proslavo; na njej bodo tudi razvili lovski prapor, 
podelili lovska odlikovanja in odprli novo lovsko sobo v lovski koči 
na .tupanovem lazu. 

Misel o gradnj i lovske koče na 
županovem lazu smo začeli ures
ničevati leta 1972. Dolga leta je 
namreč že tlela želja, da bi si tu
di lovci lovske družine Babno 
polje postavili svojo kočo v osrč. 
ju lovišča na sončnem župana
vem lazu, ki je le pet kilometrov 
oddaljen od Babnega polja. Za
vzeto, s požrtvovalnim prosto
voljnim delom in nenehnim n e
posrednim prizadevanjem vod. 
stva družine smo uspeli kočo v 
dveh letih zgraditi, t ako da je 
bila v letu 1974 slovesno odprta. 
Tak šen uspeh smo lahko dosegli 
predvsem s prepričanjem, da 
kočo potrebujemo za nemoteno 
delovanje d ružine. 

V naslednjih letih se je druži
na organizacijsko in samouprav
no utrdila in narasla na 35 čla
nov. Ugotovili smo, da je koča 
p retesna in se odločili za dozida
vo prostorne lovske sobe. 

Osrednjo proslavo dneva borca 
bomo obogatili tudi s kulturnim 

programom, ki ga bosta .pri,pra. 
vila godba na pihala Ko'Vinopla
stike in kulturno društvo Svobo
da iz Loške doline. 

Nedvomno je umestno, da je 
takšna proslava spet na .tupano. 
vem lazu, saj lahko mladina in 
drugi občani na ta dan obiščejo 
obeležja in spomenike iz naše re
volucije, obnovljene partizanske 
bolnice, civilni tabor, grobnico 
ter veličasten spomenik snežni
škim bolnicam, ki je v neposred
ni bližin i koče. 

Za obisk proslave bo organizi
ran tudi avtobusni prevoz iz Pre
zida in iz Loške doline. 

Prepričani smo, da bodo na ze
lenem prostranstvu županovega 
laza vsi, ki bodo prišli na prosla
vo, našli svojo sprostitev na sve
žem zraku, ob lovskih specialite
tah in tovariških srečanjih, hkra
ti pa prispevali svoj delež k obu
janju naših revolucionarnih tra
dicij . 

I. Troha 

ne. Vaše delo bomo ustrezno ci
ti'I'aai in na primernem mestu 
poudarili - kadar bo do predvi
dene irzdaje pač prišlo. 

P.ri tem je rreba opozoriti, da 
ne pridejo v poštev prepisi ali 
obnove ·iz starih zbirk ljud5kih 
pr<Mjic, pripovedk :in podobne
ga, saj te že ,imamo na voljo in 
jih bomo vsekakor primerno 
upoštevali. 

- Druga možnost je ta, da 
nam sporočite naslove ljudi, za 
katere veste, da je z njimi ljud
sko oziroma ustno oziroma fol
klorna i:m-očilo še živo. Ob pri
ložnosti bi jih obiskali sami in 
njih<We pripovedi posneli ·na ma
gnetofonski trak. 

V vsakem primeru pa prosimo, 
da je zapisan nata!Ilčen naslov 
pri.povedovalca, njegovi .rojstni 
podatki in poklic in prav tako 
naslov in omenjeni podatki zapi
sava:lca ter kraj in datum zapisa 
oziroma pripovedovanja. 

Zanesljivo pričakujemo vašo 
pošto in vas v tem upanju prav 
lepo pozdravljamo. 

TABORNIKIUSPESNO 
DELUJEJO 

Letošnja pomlad je bila izred
no topla, tako da so taborniki 
postavili svoj prvi tabor že med 
22. in 24. aprilom na Bloški pla
noti. Taborilo je 40 tabornikov in 
tabornic. Tabor j e bil p ropa
gandnega značaja, saj se je na 
njem zbrala tudi četa Bloškega 
smučarja, ki jo sestavljajo otro
ci iz Nove vasi. 

Starejši taborniki in t abornice 
(sedemnajst jih je bilo) so nekaj 
dni kasneje uspešno opravili po
hod na Poh orje. Prehodili so pot 
od Maribora pa do Ribnice na 
Pohorju, se pravi, tisti del poti, 
ki sodi tudi v s lovensko planin
sko transverzalo. 

Ob koncu meseca, 28. maja, pa 
so s odelovali n a področnem mno
goboju za tabornike in tabornice 
v Sežani. Na mnogoboju j e bilo 
65 naših tabornikov, iZikupiček 
pa je bil: eno prvo mes to, eno 
drugo mesto in dve tretji mesti. 
Ekipa, ki je zasedla p rvo m esto 
(starej še čebelice), b o naše po
dročje zastopala na republišk em 
tekmovanju v mnogoboju. 

Naj ob koncu t ega pisanja po
vabim vse tabornike in tabornice 
na letno taborjenje, ki b o v vasi 
Podbela ob reki Nadiži na Tol
minskem. Taborjenje bo predvi
doma od l. do 14. avgusta. Vsem 
bomo poslali še nadrobnejši raz
p is. 

J . Zakrajšek 

... . ~ ........... ,.,... --·-- ·· ---. ~-------=-· 
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8 BRESTOV OBZORNIK 

br~stov Brest znova najboljši 
obzor.n 1 k.. TUDI NA II. LETNIH SPORTNIH IGRAH DELAVCEV SOZD SUJ. 

(Iz številke 69- 30. junij 1973) 

BREST IN LESNA INDUSTRIJA 
B-rest j~ bil lani z izvozom 6,880.000 dolarjev na prvem mestu med 51 

izvozniki lesne .industrije. Njegov .izvoz je predstavljal več kot deset od
stotk<>v celotnega izvoza desne industr>ije. 

Poprečni neto osebni dohodki fla zaposlenega ·so znašali lani v lesni in
dustfliji 1.716 dinarjev •in so v ·Pfl~menjavi z letom 1971 povečani za ~2 %: 
Po isti metodologiji izračunani osebni ·dohodki na Brestu so znašal:i lam 
1.862 dlnafljev .in so se prlmenjaloo z letom 1971 .povečaB za 37 %. Glede 
na poprečje lesne industflije so bili lani osebni dohodki naših zaposlenih 
za 90 % viš}i. 

LETOšNJI IZVOZ NA VZHOD 
2e pred leti, ko smo začeli izvažati pohištvo tudi v vzhodnoevropske 

države, smo ugotovili , da je to tržišče pellSpektivno za prodajo ·našega po
hištva za na>sledr!jih nekaj let. 

Dejstvo, da v teh deželah stamlard nenehno raste •in da še nimajo zgra
jenih dovoLj -svajih lastnih -kapacitet, nas še naprej spodbuja, da int~n:ivn_o 
obdelujemo ta tržišča in tudi sodelujemo na vseh razstavah, seJmih m 
drug·ih prireditvah, ~jer prikazu.jeljo ·in prodajajo .pohištvo. 

Trenutno imamo sklenjene prodajne pogodbe z vsemi deželami vzhodne 
Evrope, razen z Albani-jo i.n Bolgarijo, pa tudi v teh že Imamo prve stike, 
saj se prav tako zavzemajo za nabavo jugoslovanskega pohištva. 

PROIZVODNJA NOVE KUHINJE 
Maja letos 1e BREST na mednarodnem sejmu v Londonu poleg drugih 

izdelkov razstavl-jal tudi kuhinjo VEGA-73. Poleg priznanj in pohval samih 
obiskovalcev se<jma je bilo tudi veliko zanimanja posameznih trgovskih 
podjetij, s katerimi se že pogovarjamo za naročila. Vel·lko zanimanja za 
tgke ·izdelke pa ~e tudi na drugih tržiščih zahodne Evrope. 

Na SALONU POHISTVA v LJjubljani smo v sestavu jelovega programa do
bni veli-ko plliznanje ZLATI SPOJ. Največje prizrnanje pa so nam dali obisko
valci SALONA, ·ki so z vel-i4<im zanimanjem ocenjevali -Izdelek in pr.ispevali 
tudi nekaj tkri1'ičnih .pripomb, -ki jih bomo pri funkcionalnem in oblikovnem 
izpopolJ11jevanju •izdelka s -pridom upoštevali. 

JAVNA RAZPRAVA O ORGANIZIRANJU TOZD 
V jaVfli razpravi so delavci postavljali predvsem naslednja vprasan)a: 

Kako bo z odplačevanjem investticitj, ki so bile v preteklih letih, in sicer 
po poslovnih enoth ·in za skupne 1investicije? Kako •bo z našimi s-kupn-imi 
službami? -Izrečena je bila bojazen, da bodo te spremembe še povečale 
števi-lo režijskih delavcev ob ugotovitvi, da je režija že sedaj zelo visoka. 

STANOVANJA IN KREDITI ZANJE 
Brest ima trenutno 124 druž-inskih dvosobnih in trosobnih stanovanj, 15 

enosobnih in 75 samskih sob, ·ki so v približno 25 -Rrimerih prav tako zdru
žene in opri·rejene v zasilna druž.i:nska stanovanja. 

Po s tandardu ustreznih družinskih s tanovanj ·so med zaposlene razdeljena 
takole : proi-zvodni delav-ci zasedajo 65 s tanovanj, strokovni delavci zase
dajo 52 stanovanJ. 'uslužbenci ooiroma oižj-i strokovni delavci 7 stanovanj. 
6nosobna stanovanja .;.n samske sobe s·o razdeljene med 64 proi-zvodnih 
delavcev, 3 strokovne delavce. 2 uslužbenca. 

MLADINA NA BRESTU 
Zveza mladine se je na ravni občrnske :konference komaj formalno obli

kovala .in bo steklo nekaj vode, preden bo sposobna obvladati vsaj večji 
del problemati·ke, ki pr-izadeva mladino v naš-i občini. 

Približno takšno stanje je tudi v aktivih Zveze mladine v podjetju. Ugo
tovil·i smo, da Zveze mladine v podjetju ne predstavljajo mladi delavci, am
pak ozka vodstva aktivov, ·ki ·iščejo vsebfno dela predvsem v tistih dejav. 
nostih (športu, kulturnem izžiOJoljanju, zabavnih pr-ireditvah), ki so mladim 
ljudem več ali manj 'flara:vno in razvojno dane, da pa ta s loj delavcev ln 
delavk, ki .predstavljajo v naših delovnih 1kolektiv-ih pomemben delež, ni 
osveščen ·in še manj or-ganizirano vk~jučen v razreševanje družbenih vpra
šanj v kolekti.vu, katerega člani so. 

Filn1i v juliju 
2. 7. ob 20.30 in 3. 7. ob 16.30 - angleški pustolovski film BAGDAD

SKI TATIC. 
3. 7. ob 20.30 - ameriški igrano-dokumentarni film NOSTRADAMUS 

- CLOVEK, KI JE VIDEL PRIHODNOST. 
4. 7. ob 16.30 in ob 2030 - nemški vojni film PODMORNICA. 
7. 7. ob 20.30 - japonski film katastrof KATAK:LIZMA OB 1S.30. 
9. 7. ob 20.30 in 10. 7. ob 16.30 - italijanski western - komedija 

BUDD JEZDI NA ZAHOD. 
10. 7. ob 20.30 - ameriški pustolovski film RAJSKA OAZA UU-

BEZNI. 
11. 7. oo 20.30 - hongkonški karate film PESTI IN KREMPLJI. 
14. 7. ob 20.30- ameriški vohunsko-pustolovski film KUBA. 
16. 7. ob 20.30 in 17. 7. ob 16.30 - ameriški estem CLOVEK IZ DO

LINE. 
17. 7. ob 20.30 in 18. 7. ob 20.30 - francoski erotični film ZGODBA 

O DEKLETU O. 
21. 7. ob 20.30 - ameriški ljubezenski film ALI JE PROSTOR ZA 

UUBEZEN? 
22. 7. ob 20.30 - slovenska drama RAZSELJENA OSEBA. 
23. 7. ob 20.30 in 24. 7. ob 16.30 - italijanski zgodovinski film SEDEM 

GLADIATORJEV. 
24. 7. ob 20.30 in 2S. 7. ob 20.30 - ameriški western BELI BIZON. 
28. 7. ob 20.30 - francoski erotični film KLIENTI GOSPE CLAUDE. 
30. 7. ob 20.30 in 31. 7. ob 16.30 - ameriški akcijski film BEži, AN-

GEL, BEži! 
31. 7. ob 20.30 - ameriški znanstveno-fantastični film groze KORE

NINE PRIVIDOV. 
Zaradi težav z nabavo že naročenih filmov so mogoče tudi delne 

spremembe programa. 

šah - moški (7 moštev): 1. 
VENIJALES JE PREPRICUIVO ZMAGAL BREST TovaJrna mer~l, 2. KLI, 3. Ligno

šper, 4. BREST. 

Nedvomno so se &por-tne ig.re 
delavcev sestavljene organizacije 
že prepričljd'Vo uveljavile - sko
raj tJa!ko lrot .nek<iarnje »lesar.ia
de«. To m le prijetno športno 
srečanje mlajših, ,.,a :tudi starej
ših lesa•rjev, pač pa je predvsem 
srečarnje iplt'ijateljstva, ki krepi 
tudi za'Vest povezanosti m pri
padnosti širši gospO'darsko-sa
moupraJVD.Ii skupnosti. 

To je pOkarzJatlo tudi logaško 
srečanje, ki je bHo 25. junida. 
Vse je bill'O odlltično org.mizkmo 
- od prijeme otvorJ<tJvene slo
vesnosti, 'Ici so jo začicile tu~ 
21nane ioga'Ške »m&ržoretJke«, ml
mo zagr;izenioh šporiD!ih bojev, 
do prisrčne zaključne priredit
ve. Zato gre pr.i-reddrt:elju, ·ki je 
k delu pmtegnj!l tudi osta!le lo
gaške športne delavce, posebno 
priznanje. 

Brestovoi pa se .nismo vesel-ili 
le prijetnega srečanja, an:npalk 
tudi druge zatporedne 'ZJIIlage. 
Znova je odloči!l'Ilo dvoje: nasto~ 
p1li smo v vseh pagonah, pa tud1 
ekipe so _bile izena~ene ~ s~b
ših uvrst'lltev skorBI] da m b1~0. 
Sicer pa si oglejmo rezulta-te! 

Končni vrsti red: 

1. BREST Cerknica 
2. TRGOVINA Ljubljana 
3. SAVINJA Celje 
4. KLI Logatec 
S. TM Slovenj Gradec 
6. LIGNOSPER Bos. Novi 
7. LIK Kočevje 
8. LESONIT Il. Bistrica 
9. TP Brežice 

10. OPREMA Izola 

točk 
396 
374 
365 
351 
299 
168 
123 
105 
105 
93 

itd. 

(Sodelovalo je 20 delovnih orga
nizacij) 

Mali nogomet (sodelova•lo 17 
moštev): l. L~K; Kočevje, 2. Tr
govina, 3. Sa'VlfiTJa, 6. BREST. 

Odbojka - moški (S moštev): 
l. Tovarna merrl, 2. BREST, 3. 
Sa;vinja. 

Odbojka - ženske (S ekip): l. 
BREST, 2. Trgowna, 3. SaJVinja. 

Kegljanje - moški (16 :t;nO· 
štev): l. Sa'Vi.nja 2S16 keglJev, 
2. BREST 2SlS, 3. LIK Kočevje 
246S. 

MM 

V SPOMIN 

V juniju nas je za vedno zapu
stil Alojz Srnelj iz Ponikev, ki je 
bil šestnajst let član našega ko
lektiva. Tihega in prizadevnega 
delavca se bomo še dolgo spomi
njali in ga ohranili v lepem 
spominu. 

Kolektiv TOZD Jelka 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n.sol.o. 

Glavni in odgovorni urednik Božo 
LEVEC 
Ureja urednlikl odbor: Vojko HARMEL, 
VIktor JERIC, Srelo KNAP, Darko LESAR, 
Božo LEVEC, MatiJa MUIIC, Franc MLA· 
KAR, Danilo MLINAR, Janez OPEKA, Vanda 
~EGA, Marjan SIRAJ ln Franc TUR~Ie. 
Foto: Jože SKRU 

Odbor za obvaUanja J• drulbenl org811 
upravljanja. Predsednik odbora: Anlllft 
PERčiC. 

Tiska železniška tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 Izvodov. 
Glasilo aodl med proizvode Iz 7. toektl 
prvega odatavka 36. ~!lana zak- o ob
davi!anju proizvodov ln atorllev v prometu, 
za katere ae ne pllllu)a tamal)nl davek 
od prometa proizvodov (mnanja aekretltrl• 
la za Informiranje lzvrinag~~ svata SR Slo
ftnl)e it. 421·1/72 z dne 2A. oktobra 
1874). 

Kegljanje - ženske (12 ekip): 
l. Trgovina 1S81, 2. Oprema 
1SS8, 3. KLI 1510, S. BREST 
1462. 

Streljanje-moški (10 moštev): 
l. BREST 6S8 krogov, 2. Savi
nja 646, 3. Tovarna menil 630. 

Streljanje-ženske (7 eldp): l. 
BREST 463, 2. Tovarna meril 
442, 3. Savinja 396. 

šah - ženske (4 ek-ipe): l. 
BREST, 2. KLI, 3. Trgovina. 

Namizni tenis - mošld (10 mo
š-tev): l. T.rgovina, 2. KLI, 3. Mi· 
za:r, S. BREST. 

Namizni tenis - ženske (6 
ekip): l. KLI, 2. Trgovina, 3. 
BREST. 

Spretnostne igre (6 ekip) l. Sa
vinja, 2. KLI, 3. BREST. 

B. Levec 

Strelske novice 
TUDI Z VOJASKO PUšKO 
-ODLičNO 

Ekipe so sestavljali po trije 
člani, ki so imeli na voljo vsak 
po S nabojev (od tega 2 svetleča) 

Na republiškem tekmovanju z in so jih morali v eni minuti iz-
vojaško puško v Ljubljani je tek. streliti v 300 metrov oddaljeno 
movalo 110 posameznikov in 27 tl ' č v d dn ' 
ki: Str 1 . SD B t ki osve ]eno tar o. se o za Je 

e p. e c1 res so e pno .. . b'l · 'd t p b 
zasedli 17. mesto. Da ni bilo bolj- ~er~Je Je 1 lZl neg~ ov .. ? 0 · 
še uvrstitve, je kriva pozna do- '- JaVI rez~ltatov zadnJ.~ senJe so 
bava vojaškega streliva, ki ga mi se strelc1 strelske druzme BREST 
nismo imeli na zalogi. veselili trojne zmage in tako po-

Odlično se je uvrstil Janez 
MATICIC, ki je s 17S krogi dose
gel 8. mesto v republiki in izpol
nil normo za nastop na državnem 
prvenstvu. Za zmagovalcem je za. 
ostal le za 3 kroge. 

BREST SPET TROJNI 
ZMAGOVALEC 

Na tradicionalnem l S. nočnem 
ekipnem tekmovanju v streljanju 
ob počastitvi dneva mladosti se 
je na strelišču ob Dolenjski cesti 
v Ljubljani zbralo 219 ekip iz vse 
Slovenije. 

trdili lanski uspeh. Uspeh pa ni 
naključen, saj so se tekmovalci 
pripravljali in vadili v nočnih 
razmerah. 

REZULTATI: 

Zadetki 
l. SD Brest 
2. SD Brest 
3. SD Brest 
4. Elektro Ljubljana 
5. SD Brest 

itd. 

Krogi 
14/7S 
14/61 
13/76 
12/68 
11/ 60 

F. Mahne 

AKTIVNI KOLESARJI - 12. junija se je staro in mlado podalo na 
trimsko kolesarjenje, ki ga je organiziral kolesarski klub GRADiščE 
iz Cerknice. Zlasti je bilo razveseljivo sodelovanje mladih, ki jih je 
bilo največ iz osnovnih šol. Proga jih je vodila iz Cerknice do Caj
narjev in nazaj in so jo vsi, tudi najmlajši, uspešno prekolesarili. 
Vsak udeleženec je na cilju dobil značko kluba. Organizacija je lepo 
uspela. 
Jeseni bodo trim ponovili, vabijo pa še več kolesarjev. Prekaljeni 
bodo dotlej imeli za seboj že dva večja maratona, in sicer Franjo ter 
»Ciclopedale« - mednarodni maraton v stari in Novi Gorici. 
Za občinski praznik pa bo tekmovanje za prehodni pokal kolesar
skega kluba GRADISCE, ko bo za njimi Dakijev maraton. 


