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GO POD RJENJE V· PRVEM POLLET 
Polovica poslovnega leta je 

za nami, zato bomo na kratko 
ocenili naše poslovanje v tem 
obdobju. 

Glavna znači1nost ·splošnih 
gospodarskih gibanj v letoš· 
njem letu je izredno visoka· 
stopnja inflacije in omejevanje 
rasti osebnih dohodkov ter 
skupne porabe in njihovo pri
lagajanje poslovnim rezulta
tom. S kreditno monetarno po
litiko se izvaja tudi izredno 
st·rogo omejevanje rasti plas
majev poslovnih bank (izjema 
so selektivni krediti - izvoz, 
kmetijstvo, energija), zato se 
pojavljajo že prvi resnejši zna
ki splošne nelikvidnosti. 

V naši delovni organizaciji 
je bilo, gledano v celoti, go
spodarjenje v drugem trime
sečju uspešnejše, saj je tudi 
skupen rezultat vseh temelj
nih organizacij ugodnejši, kar 
pomeni, da je izguba bistveno 
manjša ~ot je bila v obračun
skem obdobju od januarja do 
konca marca. 

Obseg proizvodnje je dose
gel vrednost 18.883.135· tisoč 
dinarjev (45,8 o/o letnega načr
ta). Fizično doseganje načrta · 
proizvodnje je na polovici na
črtovanega za celo leto. V 
strukturi proizvodnje je večji 
fizični obseg proizvodnje za iz. 
voz, zato tudi nastaja razko
rak med vrednostnim in fizič
nim doseganjem načrtovanega. 
Pri fizičnem doseganju proiz
vodnje je najuspešnejši Gaber 
(57,1 odstotka letnega načrta), 
najbolj pa zaostaja Jelka, ki 
je dosegla 43,4 odstotka na
črtovanih norma ur za letoš
nje leto. Vse ostale temeljne 
organizacije se gibljejo kakšen 
odstotek nad, oziroma pod na
črtovanimi količinami. 

Od redne in kakovostne 
oskrbe proizvodnje s surovi
nami in reprodukcijskimi ma
teriali je soodvisna količina in 
kakovost izdelkov, načrtovana 
prodaja, pa tudi finančni re
zultat. 

Na domačem trgu večjih t e
žav pri nabavi ni bilo, razen 

Pohištvo - oddelek za površinsko obdelavo. • 

pri modnih turnirjih. in delno 
pri okovju. V nabavi s čedalje 
večjo. pozornostjo spremljajo 
stanje in gibanje zalog vseh 
materialov, da ne bi prihajalo 
do nepotrebne vezave sredstev, 
istočasno pa si prizadevajo 
pri dobavite1jih dosegati (za 
nas) čim ugodnejše plačilne 
pogoje. 

Cene rastejo v skladu z in
. flacijo, večja rast pa je opazna 
pri surovinah in materialih, ki 
vsebujejo uvožene sestavine. 

Nabava iz uvoza se počasi 
zmanjšuje, vendar je obseg 
uvoza s konvertibilnega op
močja še vedno 11,4 odstotka 
nad načrtovanim, klirinški 
uvoz pa je dosegel 40,3 odstot
ka letnega načrta. Se vedno se 
nadaljujejo t~žave s .plačili v 
tujini zaradi nelikvidnosti ban
ke, kar slabo vpliva na naše 
poslovne odnose z dobavite
lji. 

P.rodaja je tisti del poslov
nega procesa, kjer se izkažejo 
vse pozitivne oziroma negativ
ne strani prejšnjih poslovnih 

odločitev in konkretnega dela. 
To še posebej velja v sed.a
njem času, ko je trg zasičen s 
pohištvom, kupna moč majhna 
in kreditni pogoji neugodni. 

Dodatne težave je v pretek
lem ~bdobju povzročila dvo
mesečna zamrznitev cen neka
terih izdelkov ter zapiranje 
lokalnih trgov. 

Zato je bilo treba uvajati 
posebne prodajne akcije (Slo
venijales, Lesnina, Exportdrvo, 
Jugod.rvo), ker bi se sicer za
loge gotovih izdelkov utegnile 
še povečati. 

Kljub vsem težavam lahko 
ocenimo, da je bila prodaja 
v prvem polletju ugodna, kar 
še posehej velja 'za april, maj 
in junij. Vrednostni načrt ce- · 
lotne prodaje je bil tako v 
tem obdobju presežen za 11 
odstotkov, nekoliko pod pred
videvanji pa je bila prodaja 
pohištva. 

V vseh temeljnih organizaci
jah so načrtovane vrednosti 
prodaje dosežene in tudi pre
sežene, le v Pohištvu, Masivi 
in Jelki so ostale obveznosti 
neizpolnjene, predvsem zaradi 
nekaterih zastarelih progra
mov ploskovnega pohištva, 
uvajanja novih ·programov in 
pomanjkanja nekaterih ele· 
men tov. 

Izvoz predstavlja na Brestu 
pomemben delež v celotnem 
prihodku, zato je njegova 
vrednost v absolutnem znesku 
in v pogledu dohodkovne 
u spešnosti še kako pomembna . 

V obdobju od januarja do 
konca junija smo izvozili za 
5.269.553 $ blaga, kar pomeni 
49,2 odstotka vrednosti~ ki smo 
si jo začrtali za letos, vendar 
je to 8 odstotkov manj, kot 
smo izvozili v enakem obdob
ju lani. Izpadel je namreč 
izvoz na klirinško območje, ki 
postaja dohodkovno nezani· 
miv o. 

Nekatere . temeljne organiza
cije so svoje izvozne načrt.e 
dosegle, pa tudi presegle (Po
hištvo, Masiva, žagalnica), v 
ostalih pa zaostajajo. Vzroki 

so različni: nizke cene, slabi 
reprodukcijski materiali, več
ja proizvodnja za domači trg, 
slabša obdelava tujih tržišč. 

Omeniti moramo, da se 
kljub vsem napovedim in ukre
pom odgovornih organov, ki 
obljubljajo izboljšanje položa
ja izvoznikov, na tem področ
ju nič ne spremeni na boljše, 
celo narobe, vsak nov ukrep 
pomeni nov ,,udarec po žepu« 
izvoznika. 

Finančni rezultati so posle- . 
dica vseh poslovnih odločitev 
v preteklosti in v sedanjem 
obdobju te.r seveda tudi vpli
va okolja, ki imajo pri tem ve
lik delež. S tem mislimo stal
no sprern.injanje pogojev go
spodarjenja in čedalje večje 
obremenjevanje gospodarstva. 
Kljub vsem težavam je skupni 
finančni rezultat delovne or
ganizacij e ugodnejši, kot je bil 
ob četrtletju. $tevilo temeljnih 
organizacij, ki so imele izgubo 
se je zmanjšalo s šest na štiri. 
Vsota vseh izgub je sicer več
ja, če pa jo saldiramo z do
seženim ostankom čistega do
hodka pozitivnih tozdov, vidi
mo, da je izguba ob polletju 
sk_oraj prepolovljena. 

Celotni prihodek delovne or
ganizacije je bil dosežen s 
45,1 odstotka glede na reba
lans letnega plana, indeks na 
enako lansko obdobje pa je 
198. Porabljena sredstva z lan
skimi niso primerljiva zaradi 
spremembe obračuns~ega si
s~ema, letno načrtovani obseg 
pa so dosegla z indeksom 448. 

Dohodek, ki je bil dosežen, 
pomeni 46,5 odstotka letne na
črtovane vrednosti in indeks 
225 glede na lansko enako ob
dobje. 

Cisti dohodek je 1,3 odstot
ka točke pod načrtovanim za 
to obdobje, osebni dohodki pa 
so dosegli 45,8 odstotka pla
niranih za letos, oziroma so 
se povečaii z indeksom 206,7 
glede na prvo polletje leta 
1986. 

(Nadaljevanje n a 2. strani) 



O iverni plošči nekoliko drugače 
O ivernih ploš_čah z zmanj

šano vsebnostjo prostega for
maldehida, ki se naknadno 
sprošča iz ivernih ploščt/je v 
zadnjem času še vedno precej 
govora. Prava _gonja pa se je 
začela takrat, ko so sredstva 
obveščanja v ZRN razširila 
vest, da morajo zapreti nekaj 
otroških vrtcev, ker da iz po
hištva in oblog prihaja Y zrak 
preveč formaldehida in da le
ta lahko škoduje otrokom. Po
sebno znan je primer otroške
ga vrtca v Wiesbadnu, ki so 
ga zaradi tega zaprli. Nato pa 
so ugotovili, da so čistilke či

stile - razkuževale v vrtcu s 
formalinom, to je vodna: raz
tepina formaldehida. Ko so 
opustili to čistilno · in dezinfek
cijsko sredstvo je delo v vrtcu 
zopet normalno ste~o. 

Kljub temu pa so oblasti za
htevale, da se razišče vpliv 
formaldehida na zdravje lju
di - koliko ga izhaja iz po
hištva oz. ivernih plošč. 

V te raziskave se je vklju
čila tudi vsa industrija, ki je 
kakorkoli povezana s formal
dehidom. že od leta J984 je 
bilo v raziskave, ali in v kakš
ni meri vdihovanje formalde
hida škoduje zcfravju, vklju
čenih več 10 tisoč oseb. 

Tudi pri največjem proizva
jalcu formaldehida v ZRN -
BASF (formaldehid izdelujejo 
že od leta 1905), ki stalno 
spremlja zdravje svojih delav
cev, so leta 1980 ponovno 
op;ravili temeljito medicinsko 
raziskavo delavcev, ki so bili 
tudi po 40 let zaposleni v oko
lju s prisotnostjo formaldehi
da. Rezultati so pokazali, da 
celo po dolgoletni izpostavitvi 
formaldehidu ni bilo možno 
ugotoviti, da škoduje zddravju. 

Kaj je formaldehid? 

Formaldehid (HCHO) je 
preprosta, zelq razširjena or
ganska spojina. Pod normalni
mi pogoji je to plin ostrega 
vonja, ki zelo draži sluznice, 
sili k solzenju in predvsem na 

GOSPODARJENJE 
V PRVEM POLLETJU 

(Nadaljevanje s l. strani) 

Ostanka čistega dohodka ni, 
izkazana pa je izguba pri te
meljnih organizacijah: 

POHišTVp 
MASIVA 
žAGALNICA 
JELKA 

SKUPAJ: 

v 000 din 

601.995 
263.559 
105.473 
323.084 

1.294.111 

Ostale temeljne organizacije 
so skupaj ustanovile 667.256 
tisoč dinarjev poslovnega 
sklada, 39.402 tisoč dinarjev 
sredstev za skupno porabo, za 
rezervni sklad 119.861 tisoč din 
in za neposredno svobodno 
menjavo 10.288 tisoč dinarjev 
(skupaj 836.807 tisoč dinarjev 
ostanka čistega dohodka). 

P. Kovšca 

vlažni koži .lahko pov:zroča iz
puščaje. Prvi ga je opisal znan 
ruski kemik Butlerov leta 1859. 
30- 50-odstotna raztopina for
maldehida v vodi je formalin. 

Formaldehid je zelo po
membna bazna kemikalija, ki 
jo izdelujejo že več kot 90 let. 
Je zelo reaktiven in se ga upo
rablja v številnih inddustrij
skih vejah in panogah, npr. v 
kemični industriji, industriji 
lesnih materialov, lesnoprede
lovalni industriji, gradbeni 
obrti, industriji pohištva, avto
mobilov, tekstila, papirja, la
kov, usnJa, čistil, umetnih ma
terialov, kozmetike, gume, li
varski in kovinsko predeloval
ni industriji, rudarstvu, kme
tijstvu iln medicini. 

Veliko proizvedenega formal
dehida se kondenzira s sečni-

. no, melaminom ali -fenolom v 
razne smole. Kondenzacijski 
produkt formaldehida in seč
nine z dodatki je sečninsko -
formaldehidno lepilo, ki ga 'Pri 
nas uporabljamo za proizvod
njo ivernih plošč in za furni
ranje. 

Formaldehid je tudi v zra
ku okrog nas, saj nastaja pri 
nepopolnem izgorevanju lesa, 
:premoga, olja, plina, bencina 
itd. V manjših količinah pri· 
haja v okolje pd industrijski 
proizvodnji in predelavi ter iz 
številnih potrošnih proizvodov. 

Sicer pa je formaldehid tu
di normalni produkt izmenja
ve snovi pri ljudeh in živalih. 
Pojavlja se kot sestavni del 
biosinteze, brez .katere telo ne 
more obstajati. Majhne količi
ne formaldehida, ki jih ljudje 

vdihavamo z zrakom iz okolja 
se hitro oksidira jo v mravljinč
no kislino (ki se izloči z uri
nom). 

Ljudje na formaldehid rea
girajo različno, vendar se sma
tra, da večina ljudi zazna for
maldehid pri 0,3 ppm, nad 
3 ppm pa človek ne more več 
zdržati v takem ozračju. P;ri 
nas je MDK (m~simalna do· 

. voljena količina) na delovnem 
mestu 0,8 ppm (1 ppm je 1 cm3 
formaldehida m~ 1m3 zraka). 

Za koncentracijo formalde
hida v b ivalnih prostorih pa 
še nimamo predpisov. V ZRN 
je ta meja 0,1 ppm. To je zelo 
majhna vrednost in se lahko 
zeio hitro prekorači. Npr. pli
ni pri izgorevanju na plinskem 
štedilniku vsebujejo glede na 
nastavitev gorenja, velikost 
plamena itd. do 8 ppm formal
dehida. še bolj zanimiv je P)"i
mer s cigaretami. Ce se v nor
malno prezračenem prostoru 
30--40 m3 prostornine pokadi · 
5-6 cigaret je koncentracija 
formaldehida 0,2 ppm. Cigaret
ni dim vsebuje z ozirom na 
znamko 57 do 115 ppm formal
dehida. 

Kljub temu, da so številne 
raziskave pokazale, da formal
dehid v majhnih koncentraci
jah n e škoduje zdravju, je pra
vilno, da se na vseh ,področjih 
poskrbi za čim bolj čisto 

ozračje in okolje. Ekološka 
kriza je svetovni problem in 
so že ogroženi življenjski po
goji sedanjih in prihodnjih 
generacij, pa ne samo zaradi 
formaldehida. 

A. Kogej 

Preživel sem ošpice, 
preživel sem šolo, 
preživel sem 1 . i n 2. svetovno vojno, 
preživel sem ponovno oboroževanje i n 
obnovo , 

preživel sem smog , herpes in AIDS , 
prežive l s em trde i n mehke droge , 
preživel sem naftno krizo in krize 
v življe~ju , 

preživel sem svojo ženo , 
preživel sem ' val seksa i n preobrat , 
pr e ž ivel sem ones naženj e zraka , 
pomanjkanj e vode in k i sl i dež , 
preži vel sem atomsko energijo in 
izumir anje gozdov, 
pr eživel s em pseudokrup .(davl j enj e v 
grlu) in dioks i n, 
- t orej bom pač preživel tudi 

še malo formaldehida v mojih 
i vernih ploščah. 

V zvezi z oddajanjem prostega formaldehida iz ivernih plošč 
smo iz revije H OLZ UND KUNSTSTOFFVERARBEITUNG po
vzeli priloženo šalo. 

BRESTOV OBZORNIK 

Brušenje furniranih elementov. 

Naša inovativnost 
že v letu 1984 smo sprejeli 

pravilnik o ustvarjalnosti pri 
delu, ki nam poleg splošnih 
izhodišč za obravnavanje ozi
roma odločanje o pravicah ter 
obveznostih v zvezi z ustvar
jalpim delom določa še: 

- oblike ustvarjalnega dela; 

- postopek za •prijavo in spre-
jem posameznega predloga; 

- osnove in merila za določi
tev višine nadomestila; 

- druge pravice avtorja poleg 
tega. 

Samoupravni sporazum o 
skupnih osnovah in merilih za 
pridobivanje in ·razporejanje 
dohodka določa nadomestilo 
inovatorju na osnovi čiste go
spodarske koristi, ki jo dose
že z inovacijo, vendar je v na
ši delovni organizaciji še ve
liko inovativnih predlogov, .ki 
niso prijavljeni in evidentira
ni. 

Predlaganje inovatiovnih reši
tev, koristnih predlogov, teh
ničnih izboljšav in izumov ni 
le interes delavcev - inovator
jev temveč celotne delovne or
ganizacije in s tem družbe. 

Z izboljšanjem poslovanja 
bomo zmanjšali stroške , pove
čali produktivnost in kakovost 
dela, dosegli varnejše delo, 
zdravo okolje in večji skupiti 
dohodek, saj samo s poveča
njem dohodka u stvarjamo re
alne osnove za ·povečanje oseb
nih dohodkov. Zato pozivam 
vse zaposlene, da svoja spo
znanja o možnosti za izboljša
nje dela, zmanjševanje stro
škov (materiala, časa), zastojev 
pri delu, varnosti - skratka, 
vse kar želite, da se izboljša, 
prijavite, saj ni mobeno delo 
tako dobro opravljeno, da ne 
bi bilo lahko še boljše. 

Vsako inovacijo, ki bo iz
vedljiva in koristna bomo upo
števali in magradili po veljav
nem pravilniku o ustvarjalno
s~i pri delu. 

· Iz pregleda inovacijskih 
predlogov v prvem polletju 
1987 je razvidno, da je še ved
no nekaj tozdov, ki nimajo 
n obenega prijavljenega pred
loga. Seveda ni moč trditi, da 
v t eh sredinah . delovni ljudje 
niso· ustvarjalni in da ne raz
mišljajo o boljšem, kakovost-

neJsem delu. Očitno pa je še 
vedno prisotna miselnost, da 
je vse kar ljudje delajo, nji
hova delovna dolžnost, zato 
pa pri nagrajevanju ni razlike 
med ustvarjalnim delavcem 
in neustvarjalnim delavcem, 
kar je tudi odraz v prejetem 
osebnem dohodku. . 

' Pregled imovacijskih predlo-
gov po tozdih v prvem pollet
ju 1987: 

Tozd POHišTVO 

število prijav: 1 
število realiziranih prijav: 1 
skupna vrednost čiste gospo-

darske koristi: 1.128.616.--

skupna vrednost izplačanih 
nadomestil 101.576.-

Tozd MASIVA 
število prijav : 5 
število realiziranih prijav: 5 
skupna vrednost čiste gospo-

darske koristi: 7.265.280.-

skupna vrednost izplačanih 
nadomestil: 251.312.-

Tozd žAGALNICA 

število prijav: 3 
število !l'ealiziranih prijav: 3 
skupna vrednost čiste gospo· 

darske koristi: 480.720.-
skupna vrednost izplačanih 

nadomestil: 412.713.-

Tozd GABER 

število prijav: 3 
število realiziranih prijav: 1 
število prijav v postopku: 2 
skupna vrednost izplačanih 

nadomestil: 30.000.-

skupna vrednost čiste gospo
darske koristi: težko ·izra
čunljiva 

Tozd JELKA 

število prijav: 8 
število realiziranih prijav: S 
število prijav v postopku: 3 
skupna vrednost čiste gospo-

darske koristi: 1.283.253.-

skupna vrednost izplačanih 
nadomestil: 250.914.-

Tozd STROJEGRADNJA 

število prijav: 2 
število realiziranih prijav: 2 
skupna vrednost čiste gospo-

darske koristi: 550.000.-

skupna vrednost izplačanih 
nadomestil: 71.200.-

B. Petrič 



BRESTOV OBZORNIK 

sa rispevku· 
Predsedstvo občinske .konference SZDL je po uspešnem refe

rendumu pripravilo tudi oceno referenduma. Prav je, da o tem 
razpravljajo vsi delovni ljudje in občani. Poleg ocene, ki je 
sedaj že v javni razpravi, s tem člankom obveščamo tudi o 
nadaljnjih postopkih, ki naj bi zagotovili dosledno uresničitev 
programa samoprispevka. · 

Odločitev za program samo
prispevka in izvedbo referen
duma je bila sprejeta po naj
širši demokratični poti z dia
logom na zborih delavcev in 
zborih občanov po posameznih 
vaseh. Občani in delavci so v 
prvem krogu razprav na zbo
rih odločili, da je potrebno 
ohraniti sistem solidarnosti in 
s tem združevanje sredstev, s 
čimer je bila že v prvi fazi 
sprejeta odločitev o razpisu re
ferenduma za uvedbo samo
prispevka. 

Med dvema programoma se 
je večina opredelila za zdrav
stvo. Ta del javne razprave 
lahko ocenimo kot najdemo
kratičnejšo obliko odločanja. 
Odločitev za drugi program je 
temeljila na tehtnih M"gumen
tih temeljnih organizacij 
Zdravstvo. Uspešnost javne 
razprave v dveh krogih kaže 
izid glasovanja, zato so bile 
pripombe na račun izpuščene
ga prvega kroga razprav v ve
čini temeljnih organizacij 
združenega dela Bresta uteme
ljene. Največ pripomb v obeh 
krogih javnih razprav je bilo 
na račun uresničevanja pro
gramov prejšnjih samoprispev
k.ov (neuresničen program, pri
mernost projektov in pomanj- · 
kljivosti v invedbi in nadzoru). 
Z javno razpravo na · zborih 
delavcev v združenem delu in 
zborih po vseh vaških skupno
stih je bila dosežena kar naj
večja udeležba delavcev in ob
čanov. Ra21prave so povezale 
program referenduma s prob-

lematiko sredine. Očitno je, da 
je takšna oblika neposrednega 
obveščanja in dialoga naj
ustreznejši način izmenjave 
mnenj ter da nobena druga 
oblika obveščanja ne more na
domestiti neposrednega pogo
vora. 

Ob glasovanju smo se odlo
čili za glasovalna mesta v zcLru
ženem delu in posebej v kra
jevnih skupnostih. Ta način 
glasovanja je povečal število 
aktivistov, tako v organizaci
jah združenega dela kot v kra
jevnih skupnostih, s čimer je 
bila poudarjena odgovornost 
družbenopolitičnih organizacij 
in poslovodnih delavcev·, kar 
je- bilo pomembno tudi za 
končni rezultat glasovanja. 

Dolga javna ·razprava poteka 
povezano brez presledkov, za
to je bila odločitev, da refe
rendum ne preložimo na jesen
ski čas, povsem upravičena. 
Pri tako organiziranem obve
ščanju je bilo nujno potrebno 
vključiti tudi druga sredstva 
obveščanja (tisk, TV, radio). 
Popolno obveščanje je pozitiv
no vplivalo na udeležbo na re
ferendumu, ki je bila zelo vi
soka (93,77 (J/o). 

Izidi referenduma kažejo, da 
se je večina opredelila za sa
moprispevek za zdravstvene 
objekte (57,66 tl/o). P,ri ugotav
ljanju, zakaj so se posamezne 
sredine (KS Begunje, Kovino
plastika TOZD Orodjarna, 
Brest TOZD .ž:agalnica, TOZD 
Gaber in TOZD Jelka, Kovind 

in Komunala) odločile negativ
no, velja zaključek, da tudi ti 
občani niso proti zdravju, tem
več so se opredelili proti iz 
popolnoma drugih razlogov 
(nizki osebni dohodki, nerazu
mevanje z okoljem, nezaupa
nje v dnevno družbenopolitič
;no delo in iz drugih osebnih 
razlogov). Pri analizi rezulta
tov glasovanja pa je zaskrblju
j oče to, da je pretežni del ob
čanov, ki so se odločili proti 
združevanju sredstev, iz sre
din, ki prejemajo osebne do
hodke nad povprečjem občine 
(Kovind, Orodjarna), pa če
prav je izobrazbena struktura, 
posebno v Orodjarni nad pov
prečjem občine. Rezul!l:ati gla
sovanja v osnovnih šolah Cerk
nica in Stari trg, ki sta . bili 
zgrajeni s samoprispevkom in 
združevanjem sredstev kažejo, 
da delavci v teh sredinah 
kljub veliki osveščenosti in ob
veščenosti ne spoštujejo širših 
družbenih dogovorov, zlasti ne 
sistema solidarnosti in demo
kratičnih načel. V nasprotju s 
tem pa so r'azveseljiva dejst
va, da so se p_ozitivno oprede
lile krajevne skupnosti, ki v 
preteklosti niso dobile pred
videnih objektov (KS Grahovo, 
KS Loška dolina). Z :visoko za
vestjo o solidarnosti pa se lah
ko pohvalijo krajevne skupno
sti Cajnarje-.ž:ilce, Nova vas, 
Rakek in Cerknica, ki je odlo
čujoče vplivala na izid refe. 
renduma. Izidi glasovanja v 
teh sredinah narekujejo spo
štovanje načel solidarnosti in 
s tem reševanje njihovih prob
lemov (šola v Grahovem, vrtec 
v Loški dolini, telovadnica na 
Rakeku), ·ki smo jih začasno 
odložili. Vse povedano velja 
tudi za vrsto drugih lokalnih 

S proslave Dneva borca v Novi vasi 

Slavnostni govornik na osrednji proslavi 4. julija na Blokah je bil predsednik predsedstva 
Slovenije J:rance Popit. 

problemov (trgovina . Ravnik 
itd.). 

Pri razlagi programov se je 
kot uspešna pokazala oblika 
enotne delovne skupine -razla
galcev (družbenopolitične orga
nizacije, izvršni svet in Tozd 
Zdravstvo) ter sprotno in 
usklajeno delovanje. še zlasti 
je pohvalno delo zdravstvene
ga osebja, pa čeprav so bile v 
javnih razpra;vah rt:udi pripom
be na njihovo delo. 

V razpravah je bilo potreb
no odgovarjati na vrsto neute
meljenih in tendencioznih 
vprašanj, ki bi lahko povzroči
la negativno odločitev. 

Pri samem glasovanju ni bi
lo večjih težav, z izjemo posa
meznikov, ki so lioteli v zad
njem trenutku z razmnoževa
njem in širjenjem članka iz 
revije »Mladi-na« vplivati IIla 
izid glasovanja v negativni 
smeri. Izid glasovanja, pa tudi 
javna razprava sta pokazali, 
da so v nekaterih sredinah 
predstavniki njihovih organov 
premalo povezani s svojo bazo 
in prepogosto izražajo le svoje 
osebne interese in ne interesa 
svojih sredin. Takšnih prime
rov k sreči ni veliko. K skup
nell!u uspehu je pripomogla 
organizirana akcija SZDL, .pri 
čemer imajo veliko zasluga vsi 
njeni deli z aktivnim vključe
vanjem vseh članov družbeno
političnih organizacij, v orga
nizacijah združenega dela, kra- · 
jevnih in vaških skupnostih. 

V celoti lahko ocenimo pri
prave, izvedbo iln rezultate re
ferenduma z oceno zelo uspeš
no, saj smo ga izglasovali v 
zelo zahtevnih gospodarskih in 
družbenih :razmerah, ki niso 
naklonjene samoprispevkom 
in dodatnemu finančnemu ob
remenjevanju občanov. 

S tem smo opravili šele prvi 
korak k v:rnitvi zaupanja v si
stem solidarnosti in združeva
nja sredstev. Druga stopnja 

predstavlja uresničitev spre
jetih programov ob upošteva
nju vseh mnenj za strokovni 
sestav gradbenega odbora, 
strokoven in dosleden nadzor 
nad uporabo sredstev in izva
janjem del, na sprotno in po
vratno obveščanje o poteku 
realizacije in skupno obvezo 
za pridobitev sredsrtev skupne
ga programa medobčinske 

zdravstvene skupnosti Ljub
ljana. V boljših pogojih bo 
prav gotovo uresničena zahte
va občanov za kakovostnejše 
in bolj organizirano zdravst
veno varstvo, s cimer bo dose
žen namen referenduma. 

Skupščina občine Cerknica 
je na seji 7. julija letos na 
podlagi :rezultatov referendu· 
ma in poročila občinske volil
ne komisije sprejela sklep o 
uvedbi samoprispevka. S tem 
je stekel tudi postopek za ime
novanje gradbenega odbora, v 
katerem naj svoje mesto naj
dejo predvsem strokovnjaki 
in ljudje, ki jim občani zaupa
jo. Gradbeni odbor in posebni 
gradbeni pododbor za obnovo 
zdravstvene postaje v Starem 
trgu bo skupščina imenovala 
na prvi jesenski seji, do takrat 
pa naj bi vso koordinacijo 
opravljal, po pooblastilu skup
ščine, njen izvršni svet. V tem 
času mora občinska zdravst
vena skupnost, po opravlje
nem postopku, med uporab
niki in izvajalci v krajevni 
skupnosti Loška dolina, pri
praviti in podrobneje oprede
liti tudi programske osnove_ za 
obnovo zdravstvene postaje 
v Starem trgu. Skupščina ob
eme Cerknica in občinska 
zdravstvena skupnost pa bosta 
o rezultatih referenduma in 
problematiki izgradnje obve
stila vse občine in njihove or
gane skupnosti občin ljubljan
ske regije, ki so združeni z 
medobčinsko zdravstveno 
skupnostjo Ljubljana. 

T. Urbas 

Spremembe na· področju 
osebnih dohodkov 

Konec lanskega leta in v pr
vi polovici letošnjega leta so 
bili sprejeti zakon o celotnem 
prihodku, zakon o sanaciji in 
družbeni dogovor o skupnih 
osnovah in merilih za samo
upr~vno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohod
ka v SFRJ in SRS. Vsi ti pred
pisi zahtevajo, ·da organizacije 
združenega dela u skladijo svo
je samoupravne akte z določili 
teh predpisov. Družbeni dogo
vor predpisuje, da organizaci
je združenega dela uskladijo 
samoupravne sporazume o 
skupnih osnovah in merilih za 
pridobivanje in razporejam.je 
dohodka do 25. septembra 
1987. Ker pa se ta samouprav
ni sporazum sprejema na re
ferendumu, pomeni, da mora
mo pripraviti in obravnavati 
predlog njegovih sprememb in 
dopoLnitev in jih na .referen
dumu v mesecu septembru 
tudi sprejeti. Imenovana je bi
la strokovna skupina, ki te 
spremembe pripravlja. 

Družbeni dogovor predpisu-_ 
je, da morajo organizacije 
združenega dela upoštevati v 
svojih samoupravnih aktih 
enotno mero uspešnosti pri 
oblikovanju sredstev za oseb
ne dohodke. Pomembno dolo
čilo je tudi ·to, da dodatek na 
delovno dobo ne predstavlja 
več minulega dela pač pa živo 
delo. 

Organizacije združenega de
la, ki ne bodo uskladile svo
jih samoupravnih aktov, po 
25. septembru ne bodo smele 
več izplačevati dela dohodka 
iz naslova minulega dela. 

To pa za nas pomeni, v pri
meru, če samoupravnega spo
razuma IIle sprejmemo, da pri 
obračunu osebnih dohodkov 
za september delavcem ne bo
mo smeli izplačati tistih »Od
stotkov«, ki jih sedaj prejme
jo za »delovno dobo« . 

Vse spremembe sporazuma 
bomo podrobneje predstavili 
v naslednji številki našega 
glasila. J. Opeka 



4 BRESTOV OBZORNIK 

MIT JA TOLLAZZI-Notranjec! borec! človek 
Jubilej Notranjskega' odreda 

smo hoteli. zabeležiti drugače 
kot zgolj z vestjo o srečanju 
borcev. Hoteli smo napraviti 
pogovor z nekom, ki je sodelo
val v vrstah Notranjskega od
reda, toda nenadoma se je 
pred nami znašla vrsta vpra
šanj in negotovosti: kdo bo 
pripravljen kaj povedati, kje 
pobrskati, kako sestaviti vpra
šanja? III. zvezek Notranjskih 
listov potuje z mize na mizo, 
slika o Notranjskem odredu 
je čedalje jasnejša, mozaik po
polnejši, slika se sklene. 

l. Notranjski odred je bil 
ustanovljen 24. aprila 1942. 
Konec junija 1942 je štel 2740 
partizanov. Iz njihovih vrst je 
izšlo kar 26 narodnih herojev 
in kdo ve koliko neimenovanih 
narodnih junakov, o katerih 
govore legende. 

2. Notranjski odred je bil 
ustanovljen 6. oktobra 1942 in 
je obstajal do 20. decembra 
1942. Sledil mu je 3. Notranj
ski odred, ki je bil ustanov
ljen 6. januarja 1943. leta, te
mu pa četrti Notranjski od· 
red, J4 je bil ustanovljen 20. 
novembra 1943. leta. Notranj
ski odred je v sestavi XVIII. di
vizije 9. maja 1945 vkorakal v 
Ljubljano. Borci s poveljnild 
in političnimi komisarji so 
bili kasneje dodeljeni v l. bri
gado 2. divizije KNOJ. 

To so bili časi ko so veljala 
povelja in ukazi, ko so razme
re čez noč narekovale opera· 
tivne in kadrovske spremem
be. Zato se je ob tem na po
veljniških, komisarskih in štab
nih dolžnostih izmenjala cela 
množica imen, ki jih je pre
več, da bi vsa našteli. Delali 
pa bi !krivico, če b i omenili le 
nekatera. 

Izbrali smo Mitja Tollazzija, 
človeka, ki je že zelo mlad 
okusil tegobe vojne vihre, člo
veka, ki je ostal zvest unifor
mi vse do dni, ko j e bil kot 
poveljnik bojne ladje upoko
j en. 

V Logatec sva se odpravili 
- zdelo se nama je - dobro 
pripravljeni, vendar tudi s 
kančkom treme pred člove· 
kom, ki sva ga poznali le po 
glasu iz telefona. 

V skupnem pogovoru pa se 
je kaj kmalu izkazalo, da po
govor s človekom kot je Mitja 
Tollazzi ni pogovor v števil
kah, zgolj o dejstvih in mrt
vih stvareh ... 

Sprejela nas je s.tara logaška 
hiša, precej že obrabljenih 
stopnic in prijetna soba. V 
njej mož in žena, ki nista mo
gla skriti, da naju pričakujeta. 
Predstavimo se in sedemo. 
P.rostorna soba, napolnjena s 
pohištvom, v katerem se ri
šejo črte časa in spomiD.ov, 
nečesa kar je bilo, a še traja. 

Mitja Tollazzi: zdi s~ mlad 
za človeka njegovega slovesa. 
Pogovor rpočasi steče, zadrega 
z najine strani je bila nepo
trebna. človek ne sreča pogo
sto sogovornika, ki tako lepo 
in samosvoje podaja našo zgo
dovino, ki tako ljubeče in z 
Notranjsko v očeh pripovedu-

je o notranjskem človeku med 
vojno, o Notranjcu danes . 

Njegovo pripovedovanje je 
en sam nepretrgan verz, ne
skončna pesem hvalnica deželi 
in ljudem. Vsak, ki je premalo 
slišal o našem NOB, ali ni 
prav slišal, bi mu moral pri· 
sluhniti. Naš razgovor je živ 
drobec, osebni vtis in spomin, 
delček nekega časa, dogodkov 
in ljudi. Ob prijetno dišeči 
kavi Mitja Tollazzi pripovedu
je, kako je prišel v 4. Notranj
ski odred. Leta 1944 so Nemci 
odpeljali moške iz Logatca v 
Ljubljano. Odbrali so moške 
za domobranske enote, politič
no sumljivi, med .katerimi sta 
bila skupaj z bratom Boja
nom, pa so šli v kazenski de
lovni bataljon. Med pripovedo
vanjem kronoloških dogodkov 
mu oči prešine poseben lesk 
in takrat se mu je hote ali 
nehote v.rinil spomin, da je v 
:tem času »delal« v centralni 
lekarni, kjer je po naključju 
srečal dve dekleti, ki sta tudi 
delali v lekarni. Pozneje je 
obe srečal v Cermošnjicah na 
Dolenjskem kot partizanski 
bo1ničarki. Kako se usode lju-· 
di čudno · prepletajo in kako 
nenavadna so lahko naključja! 

Oči so se mu spet privadile 
najini prisotnosti in nadalje
val je s pripovedjo o prihodu 
v Notranjski odred. Junija 
1944 so jih iz Ljubljane odpe
ljali v taborišče v Bor,ovnici, 
kjer so živeli pod domobran· 
sko stražo. Skupaj s še nekaj 
skojevci mu je uspelo pobeg
niti skozi žično ogrado. Po 
dveh dneh in dveh nočeh so 
prišli oo Grahovega, kjer so 
naleteli na partizanskega ob
veščevalca in tako je skupaj 
z bratom Bojanom prišel v 2. 
bataljon 4. Notranjskega od
reda. To je bila pot, ki ga je 
privedla še ne dvajsetletnega 
v Notranjski odred. 

Vendar se je ta pot začela 
že veliko prej, ko so se mla
deničem njegove starosti šele 
začela jasniti obzorja o parti
zanih in vojni. 

V poletju 1941 so logašik.i 
mladinci zvedeli, da so v go
zdu ljudje, ki se bodo borili 
proti okupatorju. Mladi so ču
tili odpor do takratnih raz· 
mer, slutili so, da se bo nekaj 
moralo spremeniti, vendar 
partizanom niso vedeli imen!3-. 
šele oglas OF jih je seznanil, 
da le-ti resnično obstajajo. 

To so bili prvi spontani za
četki, misli na odpor so se raz· 
rasle šele pozneje. 

Obstajalo pa je kljubovanje, 
trma, odpor .. . 

Mitja se je skupaj s 15, 16-
letnimi prij atelji in bratom od· 
pravil na izlet v Koželjske Ža· 
ge nad Begunjami, nad Cerk
nica. Ko so hoteli dobiti mle
ko na Debevčevi kmetiji, jim 
je domače dekle dejalo, da so 
premladi za v gozd. Niso . je 
razumeli. Mitja se .narahlo pre
sede v fotelju, se zamisli in 
nadaljuje, da so šele potem 
začeli razmišlja ti, kaj naj bi to 
pomenilo. Ko pa so zvečer sre
čali v. Dobcu Italijane, je pri· 
stopil k njim Slovenec v itali-

janski vojski in jim rekel, naj 
gredo brž iz vasi, da jih prej 

. ne opazi komandant. Niso mu 
mogli dopovedati, d"' vendar 
niso partizani. Nevede so to 
»postali« in tudi zbežati so mo
rali. Ko so prišli že krepko iz 
vasi, se je med njimi razvil 
pogovor o partizanih. Domov 
so šli ponosni, kot še ne do· 
raščeni otroci in vso pot so 
prepevali . sl,ovenske narodne 
pesmi, kajti partizanskih še 
niso poznali in gotovo so bile 
v tistem času še redke. 

Poznavanje te izletniške poti 
je bratoma prišlo prav že leta 
1944, ko sta pobegnila iz Bo· 
rovnice. Kako nenavadno na
ključje! 

človek se rad spominja ... 

Najina pripravljena vp.raša· 
nja ostajajo nezastavljena. Be· 
seda teče lepše brez .njih. Le 
cingljanje skodelic in kozarč
kov sem ter t j a zmoti našo 
idila. 

Mitja Tollazzi je nadaljeval, 
da so v juniju 1942. leta, v ča
su italijanske ofenzive v Lo
gatcu zaprli veliko fantov, po
tencialnih partizanov in seveda 
tudi njega. Večinoma so bili 
to študentje, intelektualci in 
dijaki. Bojan je na vsak način 
hotel, da zaprejo tudi n j ega, 
ker sta pač brata dvojčka. ln 
so ga res. Pozneje so oba izpu
stili, ostale moške pa so od
gnali v taborišče. Nasmeh na 
ustih, ki skoraj sodi k njego
vemu obrazu, je ob trpkih spo· 
minih včasih zbledel, ko pa se 
j e spomnil vedrejšega verza 
svoje pesnitve, se mu je obraz 
zopet razjasnil in oči so svetlo 
zasij ale. 

Njegova misel o notranj
skem človeku se je ·tu začela 
razvijati, poglabljati. 

V tem času so v bivši loga
ški sokolski dom vozili ženske, 

starčke in otroke z Notranj
ske, ki so jih potem intemi
rali v razna taborišča. Doma
čim ženam so dovolili, da so 
jim nosile hrano. Te žene, med 
katerimi je bila tudi Tollazzi
jeva mama, so po Logatcu ši
rile govorice o potrpežljivosti 
teh· ljudi: brezdomi in poniža
ni so ponosno čakali jutrišnji 
dan. Celo otroci niso jokali. 
Nedoumljiva kljubovanj e, tr
ma in vera v nekaj za današ
njim dn~m je bilo tisto, kar 
je od teh nezlomljivih ljudi 
prešlo skozi zidovje in se ši
rilo čez meje zapora, dvigalo 
moralo ljudem iunaj. S kakš
nim zanosom je pripovedoval 
o teh materah, teh nezlomlji-

vih dušah naše Notranjske, ki 
so bile gole in bose, kot bi 
rekel pesnik, pa vendar s to
liko upora in obenem vere v 
srcu, da jih še celo smrt n e 
b i poteptala. 

V tem času so imeli po va
seh Italijani razstavljene pa
noje s slikami pobitih partiza
nov in požganih hiš, da so s 
tem zastraševati ljudi. Tudi 
vračanje pijanih Italijanov iz 
očiščevalnih akcij je bilo za
strašujoče : vpili so, razgrajali, 
s seboj p.a vlekli vse mogoče 
nakradene reči. V se pa je bilo 
premalo, da bi zlomili notranj
ski živelj. Celo okupator je 
občudoval njihovo neuklonlji
vo nrav in patriotizem. 

Vseskozi, kadar nanese bese
da na notranjskega človeka, ga 
Mitja Tollazzi opisuje kot ne
kakšen idol slovenskega upor
ništva. Vse pripovedovanje o 
ljudeh pa tesno veže na to na· 
šo prelepo notranjsko zemljo. 

Njegove misli spet poletijo 
nekam nazaj, ko je z bratom 
še oblskoval gimnazijo v Ljub
ljani. Pripovedoval je, kako se 

po velikonočnih poči tnicah 
1941. l~ta dva sošolca nista vr
nila v šolo tja do maja 1942. 
Ko ju je razrednik žabkar po 
vrnitvi vprašal, zakaj sta bila 
odsotna, je eden odgovoril: 
»Gospod profesor, mi smo bili 
svobodni.« V tistem času je 
bila Loška dolina resnično os
vobojeno · ozemlje. Sošolci so 
ju zasuli z vrsto vprašanj. Go· 
vorila sta o zastavi, o posebnih 
kapah - triglavkah, ki jih no· 
sija partizani, o rdečih zvez
dah na kapah in zastavah, o 
mitingih. Pripovedovaia sta o 
borcih Notranjskega odreda in 
njuno pripovedovanje je bilo 
posreden stik Tollazzijevih 
dvojčkov z enoto, .katere bor· 
ca sta veliko kasneje postala 
tudi sama. 

Z žličkami lovimo slive po 
kozarcu in roka se m alo sp<r. 
čije. Toda ne za dolgo. Tova· 
:riš Tollazzi ima še veliko po· 
veda ti. 

Februarja 1945 so Nemci vse 
partizane, ujete na Glini in pri 
Sv. Ani odpeljali v Dachau. 
Med njimi je bil tudi brat Bo· 
jan, ki je Mitji v spomin v za· 
poru pustil navadno žlico, 
Mitja pa mu je dal pulover. 

Mitja j e vstal in jel iskati 
po predalih spominov: pokazal 
nama je majhno srce, ki ga je 
dal narediti iz preproste žlice. 
Gotovo mu je drag spomin. 

Mitja je še naprej ostal v 
zaporu. Kot funkcionar SKOJ-a 
je bil s še številnimi drugimi 
ločen od ostalih zapqrnikov. 
Izmed funkcionarjev so jih 
vsak,o jutro odpeljali 7-8 na 
streljanje. In tako dan za 
dnem, dokler ne bi vseh po· 
bili. Toda usoda včasih le ni 
tako kruta in tako je bilo tudi 
tistega dne, ·ko je 200 zaporni· 
koni tri dni pred osvoboditvi
jo uspelo pobegniti s pomočjo 
paznikov. 

In potem je nastopila sv:o· 
boda. Ko je ravno šel po 
Ljubljani, da bi s~ javil ko
mandi mesta, je na Tromo
stovju srečal Jožeta Benediči
ča-Iztoka. Le-ta ga je povabil 
za sekretarja 2. bataljona 9. 
brigade. Nato je bil v II. odre
du Cankarjevega bataljona. Po 
vojni je bil tudi v posebnih 
enotah KNOJ-a, .potem pa je 
bil 18. septembra 1946 demo
biliziran. 

Z bratom Bojanom sta kon· 
čala 6. im. 7. gimnazijo, v jese
ni 1947 pa sta se vpisala na 
vojno pomorsko akademijo 
pri Splitu. Leta 1950 sta ·po
stala podporočnika. Mitja je 
v JLA ostal do leta 1984, ja
nuarja 1985 pa so ga upokojili . . 
Ni nama uspelo izvedeti, kje 
je bolj doma: ali v Splitu, ka
mor gre s soprogo kot lastov
ke v jeseni, ali v Logatcu, kjer 
je odraščal. 

Precej časa smo presedeli 
skupaj, vendar mnogo prema· 
lo, da bi dodobra spoznali člo
veka, ki ima mnogo bridkih 
in lepih spominov na Notranj
s.ko. Na koncu je dejal, da 
premalo poudarjamo notranj
sko ljudsko trmo, kljuboval
nost. Malokje, je dejal, je bilo 

(Nadaljevanje na 5. s trani) 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
LIP BLED je na predlog ob

činske organizacije Zveze bor
cev financiral izdelavo in mon
tažo spominske plošče revolu
cionarju Tomažu Godcu v kon
centracijskem taborišču v Ma
thausnu. Znani revolucionar 
in vodja bohinjskega upora To
maž Godec, po katerem nosi 
ime temeljna organizacija v 
Bohinjski Bistrici, je bil ubit 
in sežgan v krematoriju tega 
zloglasnega »taborišča brez 
povratka«. 

GARANT iz Polzele je v pr
vih treh mesecih letošnjega le
ta dosegel zelo ugodne rezul-

tate poslovanja. Uspelo jim je 
doseči povprečni osebni doho· 
dek, Jd ,presega povprečje de
javnosti v SR Sloveniji, kot 
tudi povprečje gospodarstva 
občine žalec. V naslednjih me
secih jim je osebni doho
dek uspelo še povečati. V dru
gi polovici leta bodo prešli na 
>>dvodelne osebne dohodke«, 
kar pomeni, da bo del oseb
nih dohodkov (za živo delo) 
kot akontacija .obračunan me
sečno, del osebnih dohodkov . 
(iz naslova gospodarj~ja z 
družbenimi sredstvi - minulo 
delo) pa ob trimesečju, če bo-

Sr ečan je borcey tudi letos 
Na Brestu je že vrsto let v 

navadi, da ob dnevu borca po
vabijo vse upokojene Brestov
ce, ki so sodelovali v narodno
osvobodilnem boju, na sreča
nje v prostore cerkniške de
lavske restaVIracije. 

Tudi letos se je na tradicio
nalnem srečaJOju 3. julija zbra
lo veliko število borcev. Dobro
došlico jim je izrekel Janez 
Kvaternik, predsednik konfe
rence sindikata Bresta. Pozne
je je govoril Zdravko Zabuko
vec, v. d. direktorja delovne 
organizacije. Navzoče je sezna
nil s številnimi težavami, ki 
pestijo delovno organizacijo, 
pomudil pa se je tudi ob prob
lemih naše ši.Tše družbe,. ki so 
v veliki meri zrcalo svetovnih 
nesoglasij in neharmonije v 
svetu. Borci so ga z zanima
njem poslušali, saj so se vezi 

med njimi in Brestom zrašča
le dovolj dolgo, da jim tudi 
dandanes, ko so delavci njiho
vi sinovi in hčere, :ni vseeno, 
kako debeli kosi kruha se re
žejo po Brestovih tozdih. Na 
srečanju so zapeli, redtirali in 
zaigritli tudi učenci osnovne 
šole, ki so kljub počitnicam 
pripravili program, ki je v sr
cih borcev zganil marsikatero 
boleča preživeto misel iz ča
sov, ki so že zdavnaj minili. 

4. julij - dan borca - je 
za Brestove upokojence praz
nik, ko se zberejo vsi, ki so 
se nekoč davno borili za svoj 
boljši jutri -naš danes. Mor
da danes res ni tako rožnat, 
kot so si ga zamišljali takrat, 
vendac je zagotovo svetlejši 
kot čas, ko je nastajal. 

V. Lavrič 

Milja T ollazzi- Notranjec, borec, človek 
(Nadaljevanje s 4. strani) 

toliko hudega kot prav na No
tranjskem, P.rezidanskem in 
Kočevskem. Notranjska je go
rela, a .nikoli klonila. Ljudi ni
so pobijali le v zaporih, tem
več je bilo strelišče za vsakim 
skednjem. 

Ljudje so pogorele hiše za 
silo pokrpati in živeli naprej. 
In preživeli. In v takšnih »hi
šah<< si vedno dobil hrano, če
prav zase niso imeli. Spom.nil 
se je sobe v neki požgani hiši, 
kjer je na steni viselo počeno 
ogledalo. Dekleta so ga odela 
na razbiti strani z rožami in 
videti j e bilo J.cot celo. Ti ljud
je so znali vedno po vsem hu-

dem zopet vstati, se pobrati, 
zakrpati in popraviti. Na stva· 
reh okoli njih se je obdržala 
njihova nezlomljivost. 

Pripoved Mitje Tollazzija je 
spev hvalnice Notranjskim 
kmetom in bajtarjem, ki so 
tudi danes, kot potomci tist~ 
pobitih, mučenih in ·ponižanih 
prav tako kleni kot so bili nji
hovi očetje in matere, stari 
starši. Mitja Tollazzi je vzlju
bil to našo deželo skozi ljudi. 
Zdela se mu je lepa s slamo 
krita, zdi se mu še lepša ode
ta v nove hiše, tovarne in no
tranjsko nrav. 

Pripravili V. Sega in 
V . . Lavrič 

do seveda za to izpolnjeni po
goji. 

V sklopu delovne organiza
cije JAVOR iz Pivke so na 
Baču zgradili novo halo in v 
njej postavili dve valruumski 
sušilnici; to je narekovala po
polna dotrajanost sušilnic v 
tovarni pohištva v Postojni. 
Obenem so predelali in preure
dili stare sušilnice v Postojni. 
Vrednost celotne investicije je 
200 milijonov dinarjev. 

10. junija letos je začela po
iskusno obratovcrti nova kot
larna na OLESU. Z njo so pri
dobili cenejšo energijo za po
trebe proizvodnje, poleg tega 
pa večje zmogljivosti kotlarne 
omogočajo investicijo v pove
čanje sušilnih kapacitet. Tako 
je že za zadnje četrtletje letoš
njega leta predvidena gradnja 
nove sušilnice. 

Javor bo tudi sodeloval pri 
sanaciji žagalnice Podgrad pri 
Planini, ki že vrsto let neza
ddno propada. Na sedanjih 
objektih bodo postavili majh
no hidroelektrarno, katere in
vestitor so Soške elektrarne iz 
Nove Gorice. Javor bo saniral 
zgradbo žagalnice in nujne 
stvari v okolici. 

ALPLES iz železnikov je v 
letu 1983 združil sredstva v 
mešano podjetje SK v ZDA. 
želeli so si zagotoviti pred
vsem dolgoročni izvoz na trži
šče ZDA. Za letošnje leto so 
napravili načrt izvoza, na os
novi katerega bi morali v ZDA 
izvoziti za okrog 2,5 milijona 
dolarjev izdelkov. V prvih šti
rih mesecih so politiko izvoza 
na to tržišče uresničili v po
godbeno dogovorjenih količi· 
nah. Glede na gibanje tečaja 
dolarja bodo tudi do konca le· 
ta skušali obveznosti v celoti 
uresničiti. Zdaj za firmo SK 
izdelujejo kmjižne ,police, za to 
tržišče pa razvijajo tudi pro
gram miz in miznih plošč za 
opremljanje jedilnic in dnev· 
nih sob. 

MEBLO iz Nove Gorice je 
prejelo priznanje za :uspešno 
sodelovanje pri :razvoju varst
va pri delu in varstva okolja. 
Priznanje je podelil direktor 
Inštituta ·za varstvo pri delu 
in varstvo okolja Maribor; In· 
štitut je v mesecu maju praz
noval 20. obletnico obstoja. 

V Meblu so izdelali sedežna 
garnituro manjših dimenzij, ki 
je primerna za manjše stano
vanjske prostore. Sedežno gar· 
nituro Bond sestavljata dvo
sed in fotelj. Sedežne garni· 
ture iz prve proizvodne serije 
so že razstavljene na prodaj
nih mestih. 

LESNINA je v Hočah pri 
Mariboru 21. maja letos slo· 
vesna odprla vrata 73. prodaj
ne enote Lesnine. Novi prodaj
ni center so zgradili v petnaj
stih mesecih. Za izvirno notra
njo opremo trgovin · in celot
nega prostora ima veliko za· 
slug inž. arh. Zoran Kragic. 

V centru je darilni oddelek, 
tehnični oddelek, pohištveni 
oddelek, račun~, konsigna
cijski oddelek, neke vrste vr
tec, bistro Klub L in oddelek 
vse za dom. 
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Iz naše proizvodnje. 

Premakljiv delovni v cas 
Minilo je že več kot dve leti 

odkar so temeljne organizacije 
in Skupne dejavnosti Bresta 
»premlevale« predlog o dru- . 
gačni ureditvi delovnega časa. 

Dogovorjeno je bilo, da se 
za Skupne dejavnosti, ·temelj
no organizacijo Prodaja in re
žijske službe v nekaterih te· 
meljnih organizacijah uvede 
premakljiv delovni čas in obe
nem uredi vse nerešene zade
ve v zvezi z delovnim časom. 

Dogovor pa iz različnih raz
logov ni bil uresničen. Poka
zalo se je, da je v Brestu gle
de delovnega časa velik »ne
red«. Priznavanje ur za delo 
preko rednega delovnega časa 
je zelo . različno, priznavanje 
ur za službena potovanja, nad
ure in razna druga vprašanja 
se tolmačijo in izvajajo ne
enotno. Na kolegiju glavnega 
direktorja je bilo dogovorje
no, da se pripravi pravilnik o 
premakljivem delovnem času. 
Strokovne službe Skupnih de
javnosti so osnutek pravilnika 
že pripravile, · po predhodni 
javni obravnavi pa ga bo spre-

jemal delavski svet delovne or
ganizacije. 

Uvedba premakljivega delov
nega časa ima .osnovne cilje: 
boljšo izrabo delovnega časa, 
večjo produktivnost in boljšo 
kakovost dela, zmanjšanje del 
preko polnega delovnega . časa 
(nadur), zmanjšanje izostan
kov z dela in ne nazadnje tudi 
boljše delovno vzdušje in psi
hično počutje delavcev. 

Premakljiv delovni čas ima
jo uveden že v mnogih sloven
skih delovnih organizacijah in 
se s .takšnim »redom« lahko 
pohvalijo. 

Osnutek pra.vilnika je sicer 
že pripravljen, vendar še ni 
mogoče preiti na tak delovni 
čas. Poleg pravilnika je po
trebno urediti tudi ustrezne 
naprave za registriranje de
lovnega časa. 

Poudariti velja, da premak
ljivega delovnega časa ni mo
goče uvesti za izmensko delo 
in za vsa tista dela, kjer bi 
različen čas prihoda in odho
da motil proizvodni proces ozi· 
roma poslovanje. J . Opeka 

Mladi se ugibajo Bresta 
Letošnji razpis kadrovskih 

štipendij je bil objavljen v po
sebni prilogi Dela l. aprila, v 
maju pa v Brestovem obzor
niku. Rok za oddajo vlog je 
bil enoten za vso Slovenijo in 
je potekel 15. julija. 

Razpisali smo 108 štipendij; 
od tega kar 47 štipe~dij za 
lesarske in 33 za kovinarske 
poklice. 

In kakšen je odziv? Doslej 
je prispelo 40 vlog, od tega pet 
vlog za sk.rajšane programe in 
tri vloge za visoko izobraževa
nje. 

Tako slabega odziva za le
sarstvo kot letos, še ni bilo. 
En sam učenec se je odločil 
za lesarja šiJ:okega profila, za 
lesarskega tehnika pa nihče. 

Tudi lesar tapetnik noče biti 
nihče. 

Veliko pove odziv za kovi
narske ·poklice. V kovinarsko 
šolo v PostoJni se je vpisalo 
nekaj več kot petdeset fantov. 
Na Brest je prispelo le šest 
vlog za kovinarstvo - po tri 
za četrto oziroma peto stop
njo. 

Za ostale poklice ekonom
skih, upravnih, predvsem pa 
naravoslOViilO matematičnih 
tehnikov je prijav dovolj. 

Stipendije za program nara· 
voslovno matematični tehnik 
smo letos prvič ;razpisali, da bi 
pridobili dovolj štipendistov 
višjih in visokih šol. Le--te že. 
limo po končani srednji šoli 
usmeriti v študij lesarstva, 
strojništva in drugih poklicev, 
ki jih Brest dolgoročno potre· 
buje. Ob podpisu pogodbe bo 
moral štipendist naravoslovno 
matematične usmeritve spreje
ti pogoj, da bo kot štipendist 
nadaljeval študij na univerzi 
po enem izmed navedenih pro
gramov. 

Majhno zanimanje mladih 
za ·štipendije smo opažali že 
prejšnja leta in predlagali od
pravo vsaj tis-tih vzrokov, na 
katere imamo sami vpliv - a 
brez uspeha. Najmočnejši raz
log za to so nizki osebni do
hodki i.n nepravilno nagraje
vanje strokovnih kadrov, pred
vsem lesarjev širokega profila, 
pa tudi sicer težak položaj les
ne industrije v Sloveniji. 

V takih časih in razmerah 
je mladim težko svetovati iz. 
biro poklica, ki se mu ne obe
ta nič kaj jasna perspektiva. 

F. Turšič 

----- - --
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va prireditev v počastitev 
40 -1 ice Bresta 

Prireditev, ki se je začela s 
slovesno g~silsko · parada po 
ulicah Cerknice, se je nadalje
vala s proslavo pred gasilsko 
shrambo ob tovarni pohištva 
in s tradicionalnim tekmova
njem gasilcev Marlesa, Mebla, 
Novolesa, Stola in Bresta. 

Slovesnost, ki je bila v ne
deljo, 28. junija, se je pričela 
ob 9. uri s parada gasilcev po 
cesti 4. maja od šole do Bre
sta. V paradi, ki je bila. prava 
paša za oči, so sodelovali pred
stavniki skoraj vseh gasilskih 
društev v občini ter moške in 
ženske tekmovalne desetine ga
silskih druš.tev petih večjih 
lesnoindustrijskih podjetij v 
Sloveniji. Več kot dvesto ga
silcev, ki je ob zvokih korač
nic cer·kniške godbe korakala 

·-.. ·~ -----9 ... ---

po Cerknici za svojimi prapor
ji in množice gasilskih vozil, 
je .vzbujalo veličasten vtis. Slo
vesna predstava gasilcev je po
trdila za~pa.nje v organizacijo 
prostovoljcev, Jd so kadarkoli 
in kjerkoli pripravljeni poma
gati soljudem v nesreči, ki 
prostovoljno skrbijo za ohra
nitev družbene in zasebne imo
vine, se za opravljanje te na-. 
loge usposabljajo v svojem 
prostem času in so si znali 
pri:dqbit~ tudi potrebno gasil
sko orodje in opremo. 

Sledila je gasilska proslava 
z govorom predsednika gasil
skega društva Bresta, nagovo
rom v. d. glavnega direktorja 
delovne organizacije Zdravka 
Zabukovca ter podelitvijo pri
znanj in odlikovanj najpriza-

.. , 

Tradicionalno tekmovanje gasilcev. 

Pavel Kunaver ~"' jeues 
_'::----_ .. . 

(Nadaljevanje iz prejšnje številke) 
Na severni ln vzhodni strani je· 

zerske kotline smo se srečevali s 
ponikvami, ki odvajajo vodo i;z je· 
zera in vzdržujejo v njem ravnotež· 
je. če bi se namreč večje ponikve 
zaradi morebitnih večjih udorov za. 
prie, bi voda zalila vso kotlino tja 
do prelaza v Rakek! - Tu, na vzho
du in jugu, pa bomo našli kraške 
izvirke, ki napajajo jezero. 

Da jih bomo dobro spoznali, jim 
posvetimo -ves dan. Avtomobilist se 
bo zapeljal do vasi Gorenje Jezero 
okoli 10 km jugovzhodno od Cerk
nice. Pešec bo prišel tja z avtobu· 
som. Gorenje jezero Je romantična 
vasica s cerkvico iz 17. stoletja -20 
m nad Bregom. O posestnikih go
stilne pri Vragu in drugih jezerskih 
zanimivostih nam pripoveduje Il. Do· 
!enec (Izbrani spisi). 

Iz vasi se spustlmo do brega in 
gremo po stezi, če nam to dovolju-

jejo vodne razmere, proti 2 km od
daljenemu jugovzhodnemu jezerske· 
mu kotu. Prvi veliki kraški izvir, 
Cemun dovaja jezeru del vode, ki 
je poniknila onstran vzhodnega pre
vala v Loški dolini, kjer Loški Obrh 

. pri Danah izginja v veliko ponikvo 
Goloblno. . 

Vse več je studencev in naen· 
krat stojimo ob velikem kotlu, v 
dnu katerega vre voda iz tal. To 
Je Obrh, poznejši Stržen. V suši 
prihaja voda komaj vidno izpod ka· 
menja v globokem dnu. Po jesen
skih in pomladanskih deževjlh ln 
po odjug) na Snežniku, pa tudi po 
lokalnih neurjih na gori pa je dru· 
gače. Mogočni izvir bruha toliko 
vode, da hitro poplavi vso ozko 
dolino v tem kotu in postane glav
ni dotok Cerkniškega jezera. Nik· 
dar pa ne usahne in v gornjem toku 
je ob suši premnogo rib,' tudi nekaj 
ščuk velikank, ki so preveč zvite, 

devnejšim gasilcem. Predsed
nik je na kratko orisal razvoj
no pot društva v zadnjih 40 
letih, -ki je v mnogočem po
dobna razvoju Bresta. Društvo 
je, prav tako kot Brest, iz 
skromnih začetkov preraslo v 
močno organizacijo, Jd. ima na 
svojem področju visoko mesto 
v cerkniški občini. Parada gasilcev ob 40-letnici IGD Brest. 

Pravilnost njegove usmeritve 
se potrjuje z uspehi na po
dročju gasilske preventive in 
ob gasilskih intervencijah. 
Društvo je na obeh področjih 
Želo uspešno, saj v zadnjih 28 
letih na Brestu ni bilo večjih 
požarov. To pomeni, da poža
rov ali ni bilo ali pa so bili 
zadušeni že kmalu po nastan
ku in tako niso mogli zavzeti 
večjega obsega. 

Poleg tega pa svoje obvez
nosti, ki jih ima kot industrij
sko gasilsko društvo le v pre
prečevanju in gašenju požarov 
v delovni organizaciji, močno 
presega. Gasilska enota !irušt
v.a že ves čas od ustanovitve, 
zlasti pa v zadnjih dvajsetih 
letih, ko razpolaga z gasilskim 
vozilom, uspešno sodeluje tu- .• 
di . pri gašenju vseh gozdnih 
in drugih požarov v cer.kniški 
občini. Takih požarov pa v 
preteklosti ni bilo malo. Naj
več (v letu 1982) jih je bilo se- ' 

jela pomembno priznanje 
srebrni znak ZASLUGE ZA 
VARNOST, na prireditvi pa še 
OD LIKOV ANJE III. stopnje, 
ki ga je podelila gasilska zveza 
Slovenije. Obe priznanji pome
nita gasilcem društva javno 
pohvalo za njihovo dosedanje 
delo in vzpodbudo za vnaprej. 
Visoka odlikovanja je prejelo 
še 21 gasilcev. Podelil jih je 
predsednik občinske gasilske 
zveze Matija Sega. 

demnajst, najmanj , to velja ~~l~ 
tudi za lansko leto, pa pet. , ... ~~~_:.~ 
Vse njihove intervencije so ·.. · 
bile hitre in dovolj strokovne. 
Za svoje uspešno delo je pred '!' iii~~ 
kratkim od republiškega sekre-~ 
tar~ata za notranje zadeve pre-

da bi se dale ujeti na trnek, v zan· 
ko ali celo na osti! V bičevju ob 
Obrhu se združujejo vodne ptice. 
Hodimo tiho po teJ divjini! 

Zdaj obidemo veliki tolmun Obr
hovega izvira, da pridemo na Južno 
stran. To pa ni tako preprosto, ka· 
dar je voda velika, saj- vre z bre· 

·gov na mnogih višjih krajih mnogo 
vode! Cerkniški Obrh - Stržen Je 
zanesljivo poprejšnjl Loški Obrh, ki 
ga napajajo vode s snežniške viso
ke planote, pa tudi od drugod, celo 
od Prezida sem. Ves skrivnosten je 
še podzemski svet tod okoli ... 

Dober kilometer od tod naletimo 
na veliki Laški studenec pod vasjo 
Laze, ki leži visoko nad bregom. 
Tam se jezerska kotlina na široko 
odpre. Od Laz drži pot po nizkem 
nasipu in po slikovitem mostu čez 
tu že široki Stržen nazaj v vas 
Gorenje jezero. Pot je prehodna le 
ob nizki vodi in suši. 

Ob suši in pozimi pa lahko gre· 
mo kar po dnu in ob robu gozda 
dalje do kraškega izvira Tresenec, 
ki ob deževju bruha mnogo vo<ie 
in teče ob- Otoku proti Loviščem, 
kjer ob nizki vodi izginJa, ob veliki 
vodi pa se izliva naravnost v jeze· 
ro. 

Ob suši gremo lahko tudi po 
strugi Stržena in opazujemo vodne 
ptice, z ostrim vidom -pa tudi šču· 
ke, ki skrite med vodnim rastlinjem 
negibno preže na plen. Visoko zgo
raj bo . verjetno kaka ujeda kroži la 
nad jezerskim dnom, kjer njene ču· 
dovite oči iščejo neprevidno ptico. 

Stržen se vije kakor kača po je· 
zerskem dnu in naredi po 10 km 
dolgi kotli ni skoraj 20 km dolgo zavi· 
to pot! Posebno ovinkast je tam 
nasproti Otoka, kjer dobiva na des· 

nem bregu pritok Llpsenjščlco s po
tokom Goričica. Voda obeh je prej 
tekla po prelepi Križni jami, kjer je 
poniknila. 
če se zamislimo v davnino, ko 

se je kotlina v milijonih let polago· 
ma oblikovala, slutimo na dnu prvo 
reko, ki je tekla še mnogo više. Na 
levem bregu je odnašala drobljiv!, 
težko topljiv! dolomit, na desnem 
pa je topila krednl apnenec. Tako 
je deloma izravnala današnje dno, 
na neizravnane dele pa je nasula 
več ali manj debelo plast naplavin 
in tako ustvarila današnje Cerknl· 
ško jezero. 

Spet pridemo na lepi Otok, od 
koder lahko gremo po peipoti ob 
'Drvošcu in mimo Goričlce do 8 km 
oddaljene Cerknice ali pa se vrne
mo skozi Laze v Gorenje jezero. Z 
vozili si seveda skrajšamo pot, a 
vidimo precej manj, če· se na najza
nimivejših točkah ne ustavljamo za 
dalj časa. 

Kako poteka leto na jezeru (vre
menske razmere lahko pojave ča· 
sov no· popolnoma premaknejo in 
spremenijo)? 

1. Januar, februar: zmrznjeno je· 
zero, udiranje ledu nad navpičnimi 
ponikvami. Lahek dostop do ·velike 
Karlovice po jezeru (pozor pred 
morda tankim ledom!), izviri suhi. 
Jate ptic na nezamrznjenih predelih, 
posebno vzdolž Stržena. Obisk Oto
ka (pot je zorana). 

2. Marec, april: deževje, tajanje 
ledu, velike poplave. V izvirih mak· 
simalno bruhanje vode; dostop do 
Karlovice samo po gornji poti iz 
Dolenje vasi. Druge ponikve pod 
vodo, verjetno nekaj časa tudi na· 
sipi. Goričica ln Otok izolirana. Vož 
nja po jezeru z domačimi čolni. Vi· 

Po proslavi je bilo na vrsti 
tradicionalno tekmovanje ga
silcev in gasilk Bresta, Marle
sa, Mebla, Novolesa in Stola. 
Med moškimi so z veliko pred
nostjo zmagali gasilci Bresta, 
pri ženskah pa gasilke Mebla. 
Prireditev se je končala v re
stavraciji Pohištva s prijatelj
skim srečanjem gasilcev p etih 
velikih lesnoindustrijskih pod
jetij Slovenije . 

V. žnidaršič 

harjil Pozor na nenaden nastop 
burje! Razgled s Slivnice. 

3. Maj, junij: pomlad na jezeru, 
lepi prizori na Goričici, v Zadnjem 
kraju ln na Otoku. Vračanje ptic 
selivk. Jate na jezeru kot vso · zimo. 
Jezero odteka, zanimivo posebno 
ob Veliki Karlovici, a pozor pred 

. deročo reko tik pred jamo! Hitrejše 
upadanje vode proti koncu junija! 
Zanimivo ob Vodonosu, Retju in Re
šetu. Morda ribolov ob ponikvah. 

· 4. Julij, avgust: jezero odteče. 
· Dno večinoma suho, razen Zadnje· 

ga kraja in pred Rešetom. Košnja 
na precejšnjem delu jezerskega dni. 
Dostop v Veliko Kaf'lavico. (Pozor, 
zaradi velikih lokalnih neviht dru
god lahko Cerkniščica nenadoma 
zraste!) Zadnji kraj morda osušen 
in dostopne tamkajšnje ponikve in 
izviri. Lahek obhod Zadnjega kraja 
in vsega jezerskega dna do izvira 
Obrha - Stržena pri Gorenjem je· 
zeru. Paša živine in kon) na jezer· 
skem dnu. Odvažanje bičevja i. dr. 

5. September, oktober, novem· 
ber: v začetku popolna suša, paša 
na jezerskem dnu, dostop do vseh 
ponikev, hoja po suhem jezerskem 
dnu. Lov, ptice. Jesenski viharji. 
Nalivi, hiter izbruh vode ln aktivi· 
ranje ponikev. Potopitev vsega dna, 
tudi nasipov. Prihod ptic selivk. Vi· 
harjl na jezeru; Težak, a sila zani· 
mlv obhod -jezera! 

6. December: nastop zime, jezero 
veliko, dohod do Otoka in Goričice 
mogoč. Veličastni prizori ob Veliki 
Karlovici, morda tudi odtekanje je· 
zera; zanimivo ob navpičnih ponik· 
vah. Ptice selivke na jezeru (dalj· 
nogledl). Samota ob jezeru, poseb· 
no na Otoku, v Zadnjem kraju ln ob 
Jamskem zalivu - Pogreščakih. 
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o bzo r ~rk ~~!d!~~~~eds~~~~!nvanaš~mk~!~ne~!~l~~~i~~v:ji~~~o~n!~~ili, M 
· ZSMS Cerknica na svoji seji prav smo se akcije lotili z ve- je mlada generacija tudi v -tež

Iz številke 118 - 31. julij 1977 

GOSPODARJENJE V PRVEM POLLETJU 1977 

Vrednostni kazalci v gibanju obsega proizvodnje v prvem 
letošnjem polletju kažejo zelo ugodna gibanja in so nad ravnijo 
planske dinamike. Vrednostno je obseg proizvodnje dosežen 
v višini 402,8 milijona dinarjev, v primeri z letnim planom 
v višini 51 odstotkov, z enakim obdobjem lani pa z indeksom 
167. 

sprejelo sklep, da poskušamo likim optimizmom, smo v času kih časih, ko nas pretresa vse
organizirati mladinsko delovno priprav zaradi različnih težav splošna kriza, sposobna so-. 
akcijo v domači _občini. Do včasih začeli obupavati, vendar ustvarjati naš boljši jutri in 
pričetka brigadirske sezone so smo z nekoliko tveganja delo svetlejšo VlZlJO prihodriosti. 
nam ostali še trije meseci in uspešno zastavili. Prvi del ak- Marsikje in marsikdo obupuje 
zdelo se nam je, da bo časa cije smo izvedli na Slivnici z nad »to našo mladino«, toda 
za priprave več kot dovolj. Po- urej_anjem smučišča na Zatre- tudi mladi ljudje s svojim de
kazalo pa se je malo drugače. pah. Koliko nas je in ikakšni lom in a:ktivnostjo dokazujejo, 
Denarja za brigado iz skladov smo, so lahko videli vsi, ki so da so vredni zaupanja in da 
republiške konference nismo posvetili vsaj malo pozornosti bodo čez nekaj časa lahko 
dobili, ker naša akcija nima skupini mladih ljudi, ki je zju- opravljali mnogo bolj zahtevne 
statusa republiške akcije. To- traj v razvlečeni koloni odha- in odgovorne naloge. 
rej_ smo mora~ vse, .kar pot~e: jala iz OS Cerkni_ca, -~~mo »Slivnica« je za nami in upa
buJemo za bngad-o, napros1t1 Bresta na traso. BngadrrJl so mo, da z .našim delom in ob-

našanjem nismo naredili sla
Obseg prodaje v prvem polletju je v skladu s planskimi pred

videvanji na osnovi sezonskih gibanj v prodaji pohištvenih ' 
il.delkov na domačem, pa tudi zunanjem trgu. Vrednostni ob
seg prodaje je skupaj z interno prodajo dosežen v višini 431,4 
milij ona dinarjev. V primeri z letnim planom znaša 46,1 od
stotka, z enakim <>bdobjem lani pa je indeks 157. 

bega vtisa, čeprav o tem IIlaj
večkrat sodijo ljudje, ki niso 
brigadirskega življenja nikoli 
občutili . Delo brigade pa se s 
tem še ni končalo. Po »Slivni
ci« smo se preselili na Snežnik, 
kjer bomo poskusili pokazati 
čimveč in z našim delom opra
vičiti sredstva, ki so jih za nas 
namenile organizacije združe
nega dela. S . Lovko 

Celotni prihodek je primerjalno z letnim planom dosežen v 
višini 45,6 odstotka, kar v celoti ustreza doseženemu obsegu 
prodaje v tem obdobju. Povprečni osebni dohodki so 4.077 din 
in so nek<>liko nad povprečjem v lesci industriji. V primerjavi 
z enakim obdobjem lani kažejo porast za 30 odstotkov. 

DELO JE ZASTAVLJENO 
Za uresničevanje zakona o. združenem delu je bila imenova

na posebna občinska komisija, ki šteje 14 članov. 
Naloga komisije bo predvsem v tem, da bo spremljala, kako 

temeljne in druge organizacije združenega dela ter samouprav
ne interesne skupnonsti v občini uresničujejo določila zakona 
o združenem delu, jim dajala pri tem . strokovno pomoč in 
navodila ter usklajevala svoje delo z delom komisij, ki so jih 
ustanovile družbeno politične organizacije za uresničevanje za
kona o združenem delu. 

Svoje delo bo komisija opravljala tako, da bo organizirala 
sku,pine in sicer za temeljne in druge organizacije združenega 
dela s področja gospodarstva ter skupi.ne za druge samouprav
ne organizacije ~n samoupravne interesne skupoosti. 

OBLIKOVANJE DOHODKOVNIH ODNOSOV 
Po nekajmesečnih pripravah je bila ustanovna skupščina pod

pisnikov samoupravnega sporazuma o dohodkovnih odnosih. 
Vsebina sporazuma bo glede na :to, da je sporazum eden izmed 
prvih tovrstnih, verjetno zahtevala manjše, predvsem stilne po
pravke. Za oblilrovanje le-teh je zadolžen izvršilni odbor skup
ščine. 

Pobudniki sporazuma - proizvajalci ivernih plošč iz Slove
nije - so k sporazumu pritegnili tudi ostale jugoslovanske 
proizvajalce in porabnike ivernih plošč. Odziv k novi obliki je 
kljub nekaterim pomislekom več kot zadov.oljiv. Do 15. julija 
je sporazum podpisalo 115 temeljnih orga!Ilizacij, predvsem iz 
Slovenije ter iz Bosne in Hercegovine. Posamezne grupacije so 
že dale načelni ;pristanek k podpisu, potreben pa je še poprej
šen sklep delovnih skupnosti o podpisu sporazuma. 

VELIKO PRIZNANJE ZA DELO · 

20. julija je bila v prostorih skupščine občine Cerknica pri
jetna slovesnost. Dolgoletnima revolucionarjema in borcema 
NOB •tovarišema Franoetu Pavlinu in Jožetu Pircu je predsed
nik skupščine občine Cerknica tovariš Jože Hran podelil visoki 
odlikovanji - red dela z rdečo zastavo, s katerim ju je odli
koval predsednik SFRJ Josip Broz Tito. 

DRUžBENA SAMOZASčiTA IN LJUDSKA OBRAMBA 

Na podlagi zakona o ljudski obrambi in zakona o družbeni 
samozaščiti, va:rnosti in notranjih zadevah smo se na Brestu 
ob sodelovanju občinske konference SZDL lotili letos reorgani
zacije prejšnjih odborov za splošni ljudski odpor po vseh te
meljnih organim.cijah in v Skupnih dejavnostih. Tako so de- · 
lavski sveti po TOZD in na ravni delovne organizacije že ime
novali odbore za ljudsko obrambo in družben<> samozaščito, 
v kart:erem so zastopani 
- predsedniki oziroma člani delavskih svetov, 
- poveljniki štabov za civilno zaščito oziroma poveljniki enot 

civilne zaščite in enot teritoriaLne obrambe, 
- načelniki enot 111arodne zaščite in delegati iz družbenopoli

tičnih organizacij. 
V sedanjih odborih je t udi več mladine in žensk. Za vključe

vanje žensk v odbore za ljudsko obrambo in družbeno samo
zaščito si moramo prizadevati tudi v prihodnje, saj je :v delov
ni skupn-osti Bresta zaposlenih skoraj 50 odstotkov žensk, ki 
bi bile v primeru vojne odgovorne skoraj za celotno področ-

Brigadirski vsakdanjik. 

Novosti v knjižnici 
PETAN ž .: Preteklost 
Avtorja poznamo predvsem 

kot satirika, pisca aforizmov 
in radij skih, televizijskih -ter 
gledaliških iger. Toka-at imamo 
pred seboj pretresljiva napisa
no avtobiografsko delo o iz. 
kušnjah sodnega procesa v 
šestdesetih letih. Delo je po
memben opomin naši skupin
ski zavesti. H. Mele 

PUZO M.: Sicilijanec 
Ameriški pisatelj je našim 

bralcem že man po svojih ro· 

manili, v katerih opisuje SICI

lijansko mafijo. Tudi v tem ro· 
manu se vrača k tej temi, do· 
gajanje pa je postavljeno v 
petdeseta leta, torej po drugi 
svetovni vojni. 

NOV AK B.: Drugo življenje 

V romanu se prepleta več 
žanrov: od popotniška-skavt· 
skega priročnika, do filozofske 
misli in popotne proze. Tema 
v romanu je sodobna, postav· 
ljena v naš čas in kraj. 

je proizvodnje in zaščite. Delo na ·nadmiznem rezkarju. 

Upokojili so se 
Iz Tozda Pohištvo so od l. 

januarja 1987 do 15. julija 1987 
odšli v pokoj naslednji de
lavci: 

Tone Bavdek, Slavka Kraše
vec, Božo Bajc, Marija Primo
žič, Zofija Zalar, Joža Doles, 
Karolina Bečaj , Olga Bajt, Ma
rija Bogdanovič, Tončka Mar
tinčič, Tone Hrovatin, Ivanka 
Lončar, Franc Rot, Nuša Me
kinda, Fani Stamberger, Franc 
Dragolič, Stane Vrenko, Franc 
Mahne, Franc Zrimšek, Majda 
Bahunek, Angelca Bajc, Angela 
Petrič, Lu dvik Sernel, Jožefa 
Tavčar, Joža Hren, Marija Su
hic, Olga Kresovič, Regina Ka
niški, Stefka Suštaršič, Lojzka 
Skof in Anica Turk. 

V imenu delavcev temeljne 
organizacije Pohištvo želimo 
vsem upokojencem zdravje in 
zadovoljstvo in še dolgo živ
ljenje v zasluženem pokolu. 

Kolektiv TOZD POHISTVO 

------------------------------------~---------------------------------------------·-----
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. Strelske novtce 
V .nedeljo, 28. junija je bila 

na vojaškem strelišču na Blo
ški polici ena od prireditev ob 
letošnji 45-letnici ustanovitve 
Notranjskega odreda - prvo 
memorialno strelsko tekmova
nje z vojaško puško M-48. Pri
reditev sta organizirali Zveza 
telesnokulturnih organizacij 
Cerknica in strelska družina 
Brest. 

Na tekmovanje so bile vab
ljene OZD, lovske družine, 
klubi, TVD Partizan in druge 

organizacije in posamezniki iz 
cerkniške občine. Udeležba je 
bila zelo številna, saj se je tek
movanja udeležilo kar 28 ekip 
oziroma 88 posameznikov iz 
vseh krajevnih skupnosti, od 
tega, samo pet žensk. 

Streljali so iz ležečega polo
žaja brez naslona v 100 met· 
rov oddaljene tarče; vsak je 
imel 3 strele za poizkus in 10 
strelov za oceno. 

Tone Urbas, predsednik 
skupščine občine in predstav-

Občinsko tekmovanje za Memorial Notranjskega odreda. 

Balinarske 
Balinarska ekipa BSK Brest, 

ki nastopa v notranjski bali· 
narski ligi, je zasedla v prvem 
delu tekmovanja dokaj dobro 
3. mesto. Nadaljevanje lige bo 
zadnjo soboto v avgustu. Po 
spomla,danskem delu prvenst· 
va je lestvica takšna: 

l. Rakek 10 točk 
2. Dren · 10 točk 
3. Brest 8 točk 
4. Horjul 7točk 

S. Vrhnika 7točk 

6. Idrija 6točk 

7. Logatec S točk 
8. Loška dolina 4 točke 
9. Sinja gorica 3 točke 

10. Dragomer O točk 
11. Rovte O točk 

. 
novtce 
RAZPIS 

občinskega prvenstva 
v balinanju 

Balinarski klub Brest je or
ganizator občinskega prvenst
va v balinanju, ki bo l. sep· 
tembra 1987 (posamezno in v 
dvojicah) . 

Prijave sprejemamo vsak 
.torek in četrtek po 19. uri (do 
27. avgusta) na balinišču Bre· 
sta. 'žrebooje za tekmovalni 
razpored bo v četrtek, 27. av
gusta ob 20. uri. 

Startnina znaša 1.000 din. 

Vabimo vas, da se prijavite 
v čim večjem številu. 

Balinarski klub Brest 

. . 

Filmi v avgustu 
6. 8. ob 20. uri- ameriška komedija ODSTAVLJENI. 
8. 8. ob 20. in 10. 8. ob 18. uri - francoska komedija 

POKVARJENI POLICAJI. 

9. 8. ob 16. in 20. uri- ameriški akcijski film ZAKON MOLKA. 
13. 8. ob 20. uri - ameriška grozljivka PSIHO, II. del. 
15. 8. ob 20. in 16. 8. ob 16. eyi - ameriški mladinski film 

UPORNIK IZ MOJE SOLE. 
16. 8: ob 20. ur.i - ameriški akcijski film TOP GUN. 
17. 8. ob 20. uri -ameriška komedija IDIOTSKA NOč. 

20. 8. ob 20. uri - ameriška kriminalka BEG. 
22. 8. ob 20. in 23 . 8. ob 16. uri- ameriški akcij ski film ULICA 

SMRTI. 

23. 8. ob 20. uri - italijanska komedija OGROžENA SRCA. 
24. 8. ob·18. uri- ameriški pustolovski film LOV ZA ZELENIM 

DIAMANTOM. 

27. 8. ob 18. in 20. uri - ameriški fantastični film 
ELIMINATOR. 

29. 8. ob 20. in 31. 8. ob 20. uri - angleška grozljivka VOLčJA 
DRUžiNA. 

30. 8. ob 16. in 20. uri - ameriški a,kcijski film PARK JE MOJ. 

niki borcev so najboljši ekipi 
izročili prehodni pokal, posa
meznikom medalje, posamez· 
nicam pa praktične nagrade. 
Ta oblika tekmovanja .naj bi 
postala tradicionalna, pred
vsem pa množična. 

Ekipni <rezultati: 
krogov 

1. Strelska družina 
BREST Cerknica 259 

2. Gozdno gos.podarstvo 
Cerknica 238 

3. Lovska družina žilce 210 

4. Kovinoplastika Lož 
- kontrola 205 

5. Mladina Unec 204 

6. Tovarna pohištva 
Martinjak BREST 199 

7. Kovind Unec 199 

8. Kovinoplastika Lož I. 198 

9. Kovinoplastika Lož II. 190 

10. Kartonaža Rakek 180 

11. Kovinoplastika Lož 
- orodjarna 166 

12. TVD Partizan 
Nova vas 158 

13. Smučarski klub 
Loška dolina 157 

14. Avtomontaža Cerknica 143 

15. Aktiv invalidov 
Kovinoplastika 136 

16. IZOLIRKA Novolit 
Nova vas 136 

17. Mladina Bločice 129 

18. BREST-
pogonski servis 127 

19. Lovska družina 
Cerknica 123 

20. Lovska družina 
Cajnarje 112 

F. Mahne · 

Priznanje 
ob. jubileju 

Letos praz~uje . Jamarsko 
društvo Rakek tridesetletnico 
delovanja. Predsedstvo SFRJ 
ga je za zasluge in u spehe, do
sežene pti razvoju . jamarskih 
aktivnosti ter za pr~spevek pri 
raziskovanju in varstvu nara
ve odlikovala z Redom zaslug 
za narod s srebrno zvezdo. Od
likovanje je prizadevnim ja
marjem izročil predsednik 
Skupščine občine CerkniCa. To
n e Urbas na slovesnosti, ki je 
bila 18. junija v Rakovem 
S koc janu. 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo d• 
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n. sol. o. · 
Ureja urednlikl odbor: Srel!o DROBNič, 
Vlil FRIM, Franc GORNIK, VIktor JERIC, 
Karmen KANDARE, Peter KOVSCA, Denllo 
MLINAR, ~efka MIKSE·liEBAU, Anton OB
REZA, Janez OPEKA, Miran PEI'AN, Zdravko 
ZABUKOVEC. 
Foto: Jo!e liKRU 
Odbor za obveil!anje Je družbeni org1111 
upravljenja. Predsednik odbora: Franc 
MLAKAR 

Glasilo · sodi med proizvode Iz 7. tol!ka 
prvega odstavka 36. l!lana zakona o ob
davi!enju proizvodov ln storitev od pro
mata proizvodov (mnenja sekretariata u 
Informiranja lzvrinega aveta SR Slovenija 
it. 421·1/72 • dna 24. oktobra 1974). 

Naklada 2800 Izvodov. 
Tiska 2elezniika tiskarna v LJub
I)MI. 

BRESTOV OBZORNIK 

Našiiupokojenci 
Letos so iz teweljne organizacije Masiva Martinjak odšli v 

pokoj naslednji delavci: 
Lojzka škrlj iz žerovnice je odšla v pokoj 9. februarja 1987 

z del oziroma nalog priprava obrokov. · 
Lado Zabukovec iz Bločic je odšel v pokoj dne 23. februarja 

1987 z del oziroma nalog rezkanje na visokoturnem :nadmiznem 
rezkar ju. 

Olga Benčina iz Martinjaka j e odšla v pokoj dne 11. marca 
1987 z del oziroma nalog pomoč pr.i štiristranskem skobelnem 
stroju. 

Slavko Korošec iz Martinjaka je odšel v pokoj dne 31. marca 
1987 z del in nalog transportiranje izdelkov. 
Frančiška Komidar iz Grahovega je odšla v pokoj dne 3. aprila 

1987 z del oziroma nalog brušenje ročno. 

Marija čuk iz Grahovega je odšla v pokoj dne 29. junija 1987 
z opravljanja ·del oziro!Ua nalog blagajniškega dela. 

Ivan Cvetko iz Martinjaka je· odšel v pokoj dne 29. junija 1987 
z opravljanja del oziroma nalog pomoč pri vodenju skladišča 
repromateriala. · 

Janez Strle iz Grahovega je odšel v pokoj dne 29. junija 1987 
z opravljanja del oziroma nalog popravljanje izdelkov in poliz
delkov. 

Anton Lavrič iz Grahovega je odšel v pokoj dne 29. junija 1987 
. z opr:avljanja del oziroma nalog popravljanje izdelkov in poliz· 

delkov. 
Marija Mele iz Grahovega je odšla v pokoj dne 29. junija 1987 

z opravljanja del oziroma nalog čiščenje proizvodnih prostorov. 
Za njihovo dolgoletno prizadevno delo in prispevek k napred· 

ku tovarne ter bolj šim delovnim pogojem se jim .iskreno zahva· 
ljujemo in jim želimo, da bi v sreči in zadovoljstvu uživali za· 
služeni pokoj še mnogo zdravih let. · 

Taborniške 
·Naše taborjenje je že zelo 

blizu, zato je bil ta mesec 
predvsem v znamenju priprav. · 
Tudi tokrat nismo ostali samo 
pri tem. 10., 11. in 12. julija 
se je ekipa naših klubovcev 
odpravila na trodnevno kanu: 
jarjenje po Kolpi· od Osilnice 
do Vinice. V teh treh dneh so 
preveslali kar 100 km. Pogoji 
so bili zelo dobri - vreme je 
bilo sončno, Krka pa topla. Na 
svoji poti so se večkrat usta
vili tudi ob reki in poskusili 
preživeti le ob hrani, ki so si 
jo poiskali sami. 

To pa .rii bilo naše zadnje 
kanujarjenje. Drugo leto se 
boi:no na to reko ponovno po
dali - s splavi. Ob tej prilož· 
nosti se moramo zahvaliti Ko· 
vinoplastiki iz Loža., ki nam je 
omogočila prevoz kanujev in. 
t ekmovalcev. 

Se zadnja obvestila pred 
taborjenjem! 

Priprave za taborjenje so v 
polnem teku. Zdaj že vemo, da 
bodo v obeh izmenah taborili 
kar 104 taborniki iz cele ob· 
čine. V prvi izmeni jih bo 47, 
v drugi pa. 57. Vodstvo obeh 
izmen je prip.ravilo progra~ 

V spomin· 
V · aprilu 1987 smo se poslo

vili . od našega upokojenca 
Lu dvika Skerlja iz Begunj 66. 
V n aši temeljni organizaciji se 
je zaposlil leta 1947, delal pa 
je največ na krožni žagi. Upo
kojil se je leta 1963. Bil je iz
redno marljiv delavec, vedno 
dobre volje. 

Ohranili ga bomo v lepem 
spominu. 

Kolektiv Jelke Begunje 

Delovni kolektiv Tozd MASIVA 

. 
novtce 

dela in zbralo material, klu· 
bovci ·pa so vso opremo pre
gledali. V Tapetništvu so nam 
zašiti luknje v šotorih, doku· 
pili pa smo tudi nekaj nove 
opreme, predvsem posode in 
orodja, tako da ni več strahu, 
da bi se na taboru znašli v 
zagati. 

In kaj bomo delali 
po taborjenju? 

Ker nas že dolgo mučijo 
predvsem kadrovske težave, to 
pomeni, da nam primanjkuje 
vodnikov, smo se odločili, da 
v avgust1,1 organiziramo VOD·· 
NISKI TEčAJ ZA Mč in TT 
v Leskovi doli-ni. 

Razpis za vodniški tečaj -
25.-29. avgusta 1987 

Vodniški tečaj v Leskovi do
lini bomo organizirali za ·vse 
člane n ašega odreda, ki želijo 
postati vodniki za Mč oziroma 
TT vode ali za tiste, ki so bili 
v tem šolskem letu že pomoč
niki vodnikov. Tečaj bo zaje· 
rrial vse osnove taborništva, Jd 
jih mora vodnik poznati. 
Usmerili se bomo predvsem na 
praktična znanja iz življenja v 
naravi, iz orientacije in pio
nirstva. Tečaj bodo vodili naši 
izkušeni vodniki, povabili pa 
bomo tudi člane iz republiških 
komisij za delo z Mč in TT. 

Prijave bomo spreje mali do 
10. avgusta 1987. Oddate jih 
lahko članom odredove uprave 
a li pa svojim vodnikom. 

želimo si, da bi se vsi, ki 
vas to delo zanima, prijavili 
na ta tečaj, ker bomo le tako 
lahko kvalitetno vzgajali naše 
mlaj še člane. · 

Ker odhajamo na taborje
nje. . . vsem TABORNišKI 
ZDRA VO IZ POD BELE! 

. A. žnidaršič 


