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Brestu- priznanje samoupravljalcem

NA ŠESTI LESARIADI BRESTU DRUGO MESTO

Letos praznujemo petindvajset let, kar smo razglasili za osnovno geslo naše družbe »tovarne
delavcem« in s tem postavili temelje novemu s ocialističnemu samoupravnemu sistemu, ki ga
gradimo pri nas.
Prav v letu, ko lahko s ponosom gledamo na prehojeno pot v utrjevanju in poglabljanju samo·
upravnih odnosov in s trdno samozavestjo gradimo prihodne, še pravičnejše in še bolj humane
medčloveške odnose, je BREST dobil veliko in dragoceno priznanje.
REPUBLISKI SVET ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE JE BRESTU PODELIL PRIZNANJE
SAMOUPRAVUAVCEM ZA IZJEMNE DOSEžKE PRI RAZVIJANJU IN UTRJEVANJU SAMOUPRAVNIH DRUžBENIH ODNOSOV.
V obrazložitvi priznanja je rečeno:
>>Pri vseh odlikovancih- naj bodo to posamezniki ali kolektivi - gre za primere, ki dajejo
s svojo aktivnostjo in z ustvarjalnim pristopom svetal zgled, da ustava nove Jugoslavije ni le
vizija prihodnosti, ampak je predvsem realnost teženj delavskega razreda in vseh delovnih ljudi
sedanjega časa.
.
Utirati pota napredku ni bilo nikdar v zgodovini boja delavskega razreda za svojo uveljavitev
lahka naloga . . . Vedno je zahtevalo mnogo tru ::la, žrtev, samopremagovanja in naporov v prema·
govanju in spreminjanju starega. Toda prav v tem premagovanju starega in v boju za obliko·
vanje novih samoupravnih socialističnih odnosov vidijo odlikovanci kot pripadniki tega razreda
svoj življenjski smoter in zgodovinsko poslanstvo, hkrati pa tudi vidijo v tem jamstvo za svoj
lepši jutrišnji dan. Svoboda je za njih v pravem pomenu besede spoznana nujnost!
Ker so v to prepričani in ker po tem spoznanju uravnavajo tudi svoje vsakodnevno delo, od.bor za priznanje samoupravljavcem meni, da si priznanja v polni meri zaslužijo.«
Naj ob tej priložnotsi izrazimo toplo zahvalo številnim delavcem, skromnim in brezimnim, ki
so zaorali ledino samoupravljanja v naši delovni organizaciji, vsem tistim, ki so v teh desetletjih
zavestno· utrjevali in poglabljali samoupravne odnose in nesebično žrtvovali mnogo dragocenega
časa in svoje življenjske volje za oblikovanje novih medčloveških odnosov v našem družbenem
in gospodarskem življenju, predvsem pa v svojih neposrednih delovnih okoljih.
Priznanje nas tudi zavezuje . .. Z vsem svojim sedanjim in prihodnjim delom ga moramo dokazovati. Ne zaradi priznanja samega, ampak iz življenjske nuje, da ustvarimo v našem delovnem
kolektivu resnično samoupravno socialistično skupnost, kjer bo vsak delavec človek in vsak
človek delavec.
OB DNEVU SAMOUPRAVLJALCEV - 27. JUNIJU NAJ VELJAJO ISKRENE čESTITKE VSEM
DELAVCEM, KI SO OBLIKOVALI IN OBLIKUJEJO NASO SAMOUPRAVNO SKUPNOST!

Vsakoletne športne igre delavcev lesarstva Slovenije so že po·
stale nepogrešljiva tradicija. Postale so velika manifestacija delavske
telesne kulture, prijetno tovariško srečanj e slovenskih lesarjev in
obračun, kaj so naše delo-v ne organizacije skozi vse leto prispevale
za razvoj športne rekreacije, ki dobiva v našem vsakdanjem življenjskem utripu vse pomembnejše mesto. ·
Letošnja lesariada je bila 13. in 14. junija v ljubljanskem šport·
nem ·parku na Kodeljevem. Organizatorja sta bila Republiški odbor
sindikata delavcev lesne industrije in gozdarstva ter Poslovno združenje LES, pokrovitelj iger UNILES, tehnično izvedbo tekmovanja
pa je izpeljalo športno društvo Slovan iz Ljubljane.
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BRESTOV OBZORNIK

dasen program trdna integracija
V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU JE OKROG STIRIDESET
SESTAVLJENIH ORGANIZACIJ ZDRUžENEGA DELA (SOZD). ZA
NJIHOVO REGISTRACIJO PA JE OPRAVUENEGA KAJ MALO. NA
DVODNEVNEM POSVETOVANJU, KI JE BILO JUNIJA V KRANJU,
SO UDELEžENCI RAZPRAVUALI O S11EV.ILNIH VP·R ASANJJH
S TEGA PODROCJA. KER NAS TA VPRASANJA ZANIMAJO ZARADI NASE SOZD (SLOVENIJALES) IN KER LE-TA SE NI POLNO
ZAžiVELA IN TUDI SE NI REGISTRIRANA, SI OGLEJMO NEKAJ
MISLI IN UGOTOVITEV S TEGA POSVETOVANJA.
KDO SE LAHKO ZDRUžUJE
V SOZD?
Ceprav gre za ključno vprašanj e, zadeva ni tako preprosta, -k ot
bi marala biti: Zakon o kOIIlstituiranju .. -p ostavlja kot pravilo
združevanje del-ovnih organizacij,
vendar dovolj širo:ko odpira tudi
možnost, da se v SOZD združi
tudi posamezna temeljna -organizacija neke delovne organ.izac]1e.
Ustava sama, k.i je -i ZJŠla po zakonu, pa je glede •tega vprašanja
rahlo dvoumna, vendar bolj nagiba k .temu, naj se v SOZD
združujejo Je delovne organizacije.
Regis-trska s-odišča so se dokončno dogovorila za enotno pra•k so, po kateri ISe v SOZD lahko
združujejo le delovne organizacije kot celote - ne pa .p osamezne TOZD.
P-r i 1:em pa seveda ne smemo
biti v zmoti glede odločanja: o
združitvi delovne or-ganizacije v
SOZD -odločajo delavci v posamezni temeljni or.gani-z aciji in
je talka odločitev sprejeta, če ~Se
zanjo opredeli večina dela'Vcev v
vsaki temeljni organizaciji.
SVOBODNO
O DELITVI

ODLOčANJE

Medtem ko je za temeljne organizadje že z zakonodajo določeno, da se morajo združevaoti v
delovne organizacije (sicer -se morajo osamosvoj.i.ti v enovite deloWle organizacije), pa je za oor.uževanje v SOZD edino veljavno
načelo popolnoma svobodno
združevanje, brez kakršnekoli
prisile. Kajti :w;a;ko združevanje
pomeni za tis·tega, ·ki se 2ldružuje,
določeno omejevanje pratVic oziroma določeno opovečevanje obveznosti.
Enalk ·kot za delovne, tudi za
sestavljene organizacije ,z zakonom ni določen nclci minimum
združevanja dela i•n ·s redstev, ki
bi moral biti obvezno i-zpolnjen.
Združitev mora :pač vsebovati
>lllleko razumsko - otipljivo združevaillje zadev«, o čemer .pa p ro s to odločajo ·t isti, iki delo in sredSEtva združujejo. Pri tem se pojavlja vprašanje, v čem tie razLika med SOZD in tpOSlovnimi
združenji. Videti je, da delovne
organizacije rešujejo v SOZD dolgoročnejtše {programske) in obsežnejše interese; v poslovnem
zd'Iuženju pa praviloma kra-tkoročnej•še pogodbene in druge specifične interese.

skupno plani'l'anje, s-kupno reševanJe :praVillih zadev, skupno pospeševanje rekreadje itd.) niso
dejavnosti, ki bi jih SOZD opravljala kot svoj poslovni predmet
in se zato tudi IJ.le V'Pisujejo v
register. To so sicer pomembne
zadeve, vendar internega pomena, ·k er SOZD z njimi ne nastopa
v poslovnem prometu s •t retj imi
osebami.
TRDEN PROGRAM IN PLANI
- TRDNA INTEGRACIJA
Ce gornjo trditev obrnemo, lahko rečemo, da brez jasno postavljenih ciljev, to je brez programa oziroma .plana, ni uspešne zdrur.ždtve in torej ·t udi ne
uspešne sestavljene organizacije
zd:ruienega dela. Zakaj tako?
Zapisa1i .smo, da vsako združevanje pomeni za tistega, iki se
združuje, določeno omejevanje

Obveznice federacije
NAKUP OBVEZNIC ZA FINANCIRANJE
CIJE V LETU 1975
Tako ikot lani bo tudi letos del
obveznosti rzveznega pro-računa
financN-an na osnovi .sredS'tev,
pridobl~enih s prodajo obve:zm.ic.
Obveznice bodo .prodajaJi v dveh
serijah. Obveznice ·prve serije so
prodajali v prvem polletju, obveznice druge -serije pa bodo v
drugem. Obveznice .prve serije zapadejo v izpla·či.IO 30. 6. 1976 in
druge sedje 31. 12. 1976. Prodajo
obvezmic je prevzela v na:ši republiki Služba družbenega lrnjigovodstva, medtem •k o v drugih
republikah opravljajo to nalogo
tudi poslovne banke.
Obrestovanje -sredstev, vloženih v na!ktu.p obvezmic, znaša 10
odstotkov. Nominalna vrednost
obveznic se glasi že IJ.la znesek,
povečan za vrednost obresti.
Poleg ugodnosti v lO-odstotni
obres-tni m eri se obveziJlice lahko
uporaMjajo za plačevanje davkov in pri najemanju potroiŠni.škega posoji·l a v poslovnih ban-

POSLOVNI PREDMET SOZD
- TEžAK IZPIT
NaJjvet nerešenih vprašanj se
okrog poslovnega predmeta SOZD, ki ga je največkrat zelo
te2Jlro obli<kovati.
Stališče, da poslovni predmet
SOZD '11i zgolj •seštevek poslovnih .predmetov združenih delovnih or.ganizac~j . je ·sprejeto in razum.1j}vo. Ne zadošča pa za dokončno
oblikovanje besedila
predmeta poslovanja, ka;kršno se
v-pi-še v regi•ster. V n jem mora
btti vsebovana tudi »primerna
delitev dela«. Pri t em zakon ni
dal nobenih meril za tako delitev in se poja-vi zelo resno vprašanje, kdo bo tako tprimemost
ocenjeval. Kdor.koli -jo bo, obo zaradi pomanjkalllja omenjenih meril lahko opravil to delo le pavšalno in bati ·se je, -da ttnxli s
škodljivimi -posledicami.
Posebej je bilo poudarjeno, da
tudi v SOZD tako imenovane
Skupne dejavnosti (kot so na
pri·mer s kupno računovodstvo,

pravic oziroma določeno poveče·
vanje obveznosti. Združili -se bomo •torej le -tedaj, če bomo v talki
:z:druž:itv1 oprijemljivo vJ,deli neko kori•st arui.beno-el<onomskega
pomena za našo delovno organizacijo 1n s tem za posamez.nega
delavca, iki v njej dela. Kajti aelovne organizaCije, •k i se združujejo v SOZD, med seboj niso
taKo tesno povezane iJ.rot TOZD
v Oikv1ru delovne organizacije.
.Povezujejo se le toliko, kolikor
jim to omogoča uresničevanje
nj·i hovih interesov. Ce so se ne·
katere SOZD oblikovale zgolj .zaradi modne muhe, brez trdne
vsebi'Il'ske zasnove, bo njihovo
življenje le .kratkotrajno, če ga
ne o-oao oplemenitile s •kankretnim planom kasnejšega skupnega dela.
Na posvetovanju je biolo tudi
omenjeno, da je posebna s.trokovna •sktupina .pri repubLiškem
sindill<atu opravila analizo dose~anjih .'~.e~tavlj enil'_l ·or-ganizacij v
SloveruJ 1 m skoraj .pri vseh ugo·
tovila omenjene, •pa tudi še druge p omanj-kljitVosti. Poudarjeno
je bilo, da je na~pa:ka tudi v tem,
da tečejo zdaj prizadeva'lllja za
regi•stracijo SOZD za vsako ceno, .pa čeprav bi s tem dosegli le
formalno -registracijo brez globljih ·v sebinskih rešitev, o katerih
smo govorili.
Z. Zabukovec

suče

Iz naše proizvodnje

PRORAčUNA

FEDERA-

kah kot udeležba namesto gotoviiJle pri obveznem -pologu.
Kupcem obveznic se priznava
znižanje dav.ka od -skupnega dohodlka občanov ter o brtne in
kmetijske dejavnosti. Ptrav tako
se pr.i.znava zniževanje davka tudi gospodarskim organizacijam.
Ugodnost se izkoristi taoko, da se
daveik 1lni.-ža za 6 odstotikov vrednosti ·k upljenih obveznic.
Gospodarske o11ganizacij e lahko kupujejo obveznice iz sredstev rezervnega sklada, vendar
naojveč do višine 30 odstotkov an
iz prostih sredstev rposlovnega
sklada. Ker je Brest v velikih investicijsikih vlaganjih in so vsa
sredstva poslovnega sklada že
angažirana, smo :predlagali temeljnim organizacijam, da se odločijo o nakupu -obveznic ~ .sredstev rezervnega sklada•. To pom eni, da bomo letos odkupili obveznic v \/'rednosti 3,300.000 dinarjev.
T. Zigmund

Dela pri novi žagalnici v TLI S tari trg ·

Delo še ni

končano

V ZADNJEM CASU SMO V NASIH DRUžBENOPOLITICNIH
ORGANIZACIJAH OCENJEVALI, KAKO SE URESNICUJE PREOBRAZBA NASE DRUžBE NA USTAVNIH TEME.LJIH.
Za uresničevanje ustave
dročju združenega dela je

na pobistveno; kako in koliko se je spremenil položaj delovnega človeka pd
odločanju o rezultatih dela. Organizacija delavcev v združenem
delu je torej oblika, sistem, ki
jim omogoča, da odločajo o rezultatih živega in minulega dela.
Odločanje o celotnem dohodku
pa je podlaga za spreminjanje
odnosov v vseh delih družbe.
S samoupravnim sporazumom
o zdntžitvi v delovno organizacijo smo si določili tako organizacijo, v kateri delavci uresničuje
jo proces osvobajanja dela in
človeka.
Poudarjam,
proces.
Organizacija ne more biti taka,
da ustreza vsem razmeram in
vsem ča·som, temveč jo je treba
nenehno dopolnjevati, spreminjati. Od razvoja proizvajalnih sil,
različnih pogojev gospodarjenja,
pa tudi od postavljenih ciljev je
v precejšnji meri odvisno, kakšna bo organizacija, kako se bodo delavci organizirali v temeljnih organizacijah, katere funkci·
je bodo zd.nJževali na ravni delovne organizacije, katere v okvi·
ru sestavljene organizacije.
Z združevanjem sredstev za
gradnjo nove tovarne ivernih
plošč bo treba v prihodnjih mesecih oblikovati novo temeljno
organizacijo, ob tem pa se odpirajo tudi druga vprašanja, kar
zadeva organiziranost združenenega dela, ponovno proučitev
pogojev za organiziranje v temeljne organizacije združenega
dela posebno tistih delov procesa, Id pred-stavljajo delovno celoto; na primer tapetništvo, proizvodnjo poliuretana, razrez ipre-

na in drugo. Prav tako je treba
proučiti tudi položaj posameznih
stranskih dejavnosti, ki so sedaj
organizirane v Skupnih dejavnostih, kot so transport, špedicija, centralno skladišče gotovih
izdelkov, po drugi strani pa tudi
maloprodaja.
S spremembo samoupravnega
sporazuma o združevanju v sestavljeno organizacijo združene·
ga dela Slovenijalesa bo potreb·
no opraviti tudi delitev dela med
strokovnimi službami na ravni
sestavljene organizacije združenega dela in strokovnimi služba·
mi delovne organizacije. Skratka,
opraviti bomo morali delitev dela in uskladiti vse strokovne
funkcije, ki delujejo v celotnem
sistemu od temeljnih organizacij,
mimo delovne organizacije do
sestavljene organizacije združe·
nega dela.
V prihodnjih mesecih nas ča·
kajo odgovorne naloge, saj mcramo znova proučiti našo organiziranosti in se na podlagi temeljitih analiz odločiti za spremembe, ki nam bodo ustrezale in
omogočale delavcem, da uresni·
čujejo svoje družbenoekonom·
ske in druge samoupravne naloge.
J. Hren

SODELOVANJE
BREST-OLES
Jeseni ·leta 1972 je bila po te·
meljitih rallgovorih podpisana in
na organih up rav~janja verificirana do1goroč.na pogodba o poslovno-tehničnem

~Sodelovanju

med :podjetjema OLES Postojna
in Brestom. Cilj tega sodelova·
nja •je bil zagotoviti Olesu zasedbo ·k apacitet tistega dela podjetja, kjer so zaradi te pogodbe
ukinili proizvodiJljO okenskih elementov -in weekend hišic, Brestu
pa zagotovi1i polizdellke, se pravi,
lesene dele za proi•zvodnjo tapetniških izdelkov.
Po s.koraj t-riletnem sodelovanju lahko ugotovimo, da je klj11.1b
začetnim t ežavam za oba partnerja zelo zadovoljivo. Oles, ki
.se je že zelo specializioral za tovr-s.tno proizvodnjo, ·i ma •k apacitete skoratj vedno •stoodstotno po•k rite. Ko je nastal položaj, da
smo a1i uvajali nove modele ali
·pa zmanj-ševali proiz:vodnjo v tapetništv.u, smo prosti del kapacitet zapolnili s .proizvodnjo v-rat
iz masivnega jelovega lesa za .kuhinje VEGA - 73 in GAMA, istočasno pa .nas Oles os·k rbuje tudi
s potrebno tk:oličino palet, ·ki jili
rabijo naša IS·kladišča.
T111di za nas •je pomenila rzadostna ·količina ogrodij za sedežne garniture veli'k napredek, saj
se je ravno 111a o·snovi tega obseg
proizvodnje zelo :poveč~l.
Ugotovimo lahko, da specializacija in dobro dogovorjeno sodelovanje vedno rodita dobre sa·
dove, -s tem pa je cilj tudi dosežen.
J. Mele
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Salon pohištva v Ljubljani
Lerošnj.i -tradicionalni Salon
pohištva. v Ljubljani med 13. in
19. jiUllijem je predvsem predstavitev sl'Ove.nske lesnoprede1ovalne indust rij e. Proizvajalcev jz
drugih republik je bilo tudi tokrat malo.
Med ~temi redkimi naj omenimo predvsem proizvajalce Sipad
Sarajevo, Mobilija Osijek, Vrbas
Banjaluka in Nina Novi Sad.
Stevilčno skromna predstavitev proizvajalcev iz drugih republik se je odrazila tudi v predstavitvi njihovega lastnega programa, !kar nas navaja k mnenju,
da se posebej ne zanimajo za naše tržišče, ki je sicer dobro založeno z lizdelki močne slovenske pohištvene industrije.
Slovens•ka lesna .bndustrJja pa
je prisluhnila potrebam trži!šča
in z novimi li!Zdel'ki zapolnila vrzeli na trgu, hkrati pa tudi pakazala željo, da najde izhod iz sta~
gnacije, ·k i smo ji priča v lesm
industriji. .
Meblo je na Salonu .p rikazal
raz~ban
proizvodni program
(ploskOViilO pohiŠ1VO, sedežne
garn~t'l;lre, · tapetD;i~ke iz~elke, !plastiko J.td.), opa:z~t1 pa Je, da .se
prav ta proJzvajalec pri iiJlc;>s'kov~
nem pohištvu vrača na SV'OJ stan
,program v kombinaciji lak-teak
~program Gorica).
Novoles je takrat .prijetno presenetil. Očitno se v Novolesu dobro zavedajo današnje stagnacije v lesni !industrij i. S pri'k~
nirni novostmi otroške sobe m
opreme za učilnice razširjajo
proizV'Odni pr·o gram pl?"skoyneg~
pohlštva, s tem pa tudi moznost.i
za večjo prodajo. Novi model
otro9ke sobe je ·bil tudi nagrajen
z letošnjo najvišjo nagrado, Zla·tim zmajem.
Marles je še stari dobri Marles, k.i s svojimi sejemskimi eksponati potrjuje že pr-idobljeni
sloves naj večjega m ·k valitetnega
proizvajalca ·k uhinj. Zas~opan je
bil z .znanim proizvodnim programom •k uhinj, stolov in ·kQPa~
niškim programom. Treba je .pnznati, da se kuhinjskim !programom povsem :prilagaja 'faznolikemu jugoslovanskemu trži-šču,
saj ama širOik asovtiman (šest
kuhinj), ·k i se med seboj razlikuje po obli•ki, ceni in funkcionalnosti.
Lahko rečem, da 'kuhinje MagnolJja, Venera - natural in Orhideja dobro predstavljajo kvar
litetno .klllhinj sko ·p ohištvo in lahko zadovoljoi'JO najbolj zahtevneda kupca, predstavljajo pa s svojo funkcionalnostjo in !izdelavo
lep primer drugim proizvajalcem
kuhinj.
Model kuhinje Orhideja je bil
tudi nagrajen :z. wp.Jomo Zlatega
zmaja.
Drugi opomembnejši proizvajalci, Alples iz železni•kov (:program T:niglav), Stol Kamnbk (UNI
program), Lipa: Ajdovščina (kolonialni !p'rogram, kuhinje), tokrat
niso najavili nobene spremembe.
Omeniti je treba izvirnost LIP
Bled z weekend hišJ.co, kj er ni
pomembna samo niZ)ka cena (3,6

starih milijon'Ov), ampak spretno uporabljeni nj.ihovi izdelki iz
že osvojenega rednega: programa {i,so-span oblikovniki, v,rata,
okna Jtd.) v novem :projektu.
Presenetilii. .so predvsem novi
izdelki v zadnjdh letih razvijajočih se <tovarn Splošno miZai'St'Vo
Grosuplje in Garant Polzela.
Splošno mizarstvo se je predstavilo z dokaj sodobno zasnovaillim
lrornponibRnim programom plosokovnega pohtštva.
Med proizvajalce, ~i so presenetili s svojimi programi, je prišteti tudi Savinj-o .i z Celja. Ta
proizvajalec že nekaj časa najavlja preusmeritev svoje proizvodnje tudi v ;>loskovno ~ohi
š tvo. Od nekdanJega .p roizvaJalca
p:rThmarne dejavnosti (furnir, rezan les) se razvija prek otroškega programa tud~ v proizvajalca
plos·k oWlega pohištva. že na zagrebškem sa.Jonu pohištva se je
predstavil s komponibilnim progra.m'Om dnevnih sob {·k-ombinacija la.k~furnir), v Ljubljani pa
je pre dstavil !program velikih
funkcionalnih možnosti (dnevne
sobe, predsobe, delovne sobe
Hd.) in je bil nagrajen z Zlatim
zmaj·em.
Sprehod po Salonu pa· bi bil
nepOipOln, če :De bi omenil vsega
tistega, lkar so menili potrošntki
ob ogledu Brestove razstave.
Prav gotovo je enotno mnenje
vseh obiskovalcev Sa-lona, da je
bal Brestov razstavni prostor najholj obiskan m da oSo obiskovalci
pokazali največ zarnma.nja za
Brestove izdelke.
Prikarzali smo dva projekta
kuhin1 v enajstih -različnih ses.tavih in devetih ba:rvah, nov je-

dilnJški prog·r am NIKA, z velikJm zanimanjem sprejeto sedežno garn!ituro MOJCA, dnevno sobo KATARINA ...
Ni odveč .napisati, da so mnogi obiskovalci p ri ogledu :Dovih
kuhinj spraševali, ali so res v
Brestovem razstavnem pros toru.
Vsekakor je naša predstavitev
kuhinj mnog,im obiskovalcem pomenila dodatni pojem v besedah
BREST - POHISTVO. Pomeni torej na·š o uveljavitev med proizvajalci kuhinj, ki je ne mislimo
zapraviti.
Res je, da se v prihodnje v Zagrebu in Beogradu ne mi slimo
predstaviti s •t ako obsežnim projektom, vendar oba projekta,
NIKA in SAVOJA (cimena novih
kuhinj) nista še dorečena (demontažnost, večja funkcionalnost, kvaliteta iroelave). Zadnjo
besedo bomo rekli v Beogradu
letos 'V jeseni.
že s •t em , kar smo seda1 pokazali, sm'O najbrž vZJbudili pri
konkurenci željo po pr.ihodnjem
napredku. Rezerve, ki j.ih Skriva
projekt SAVOJA oblikovalcev
inž. Vidoviča in Vilharjeve, bodo
k1jub vsemu tolikšne, da tudi
v Beogradu lahko priča,kujemo
na·g rado.
Projekt SAVOJA ·i n pr.ojekt jedilne .garniture NIKA . s-ta bila
nagrajena z diJplomo Zlatega
zmaja.
To bi bilo dovolj. Drugič, ko
bodo znani rezul<tati ankete, pa
vas bom obvestil še o čem, predvsem o tem, ka•kšne akcije je
potrebno opraviti, da bi zapažanja realizirali tudi z večjo prodajo.
R. Zadravec

V prodaji še
vedno težave
V letošnjem poslovnem letu
preživljamo v pohištveni industriji še naprej nadaljevanje recesije in prihajamo v vse večje
poslovne težave. To so posledice splošnih gospodarskih pretresov v Evropi, pa tudi v svetu,
kjer je konjunktura iz prejšnjih
let usahnila ·i n je splošna gospodarska kriza dejstvo, na katero
morajo računati še tako razvite
in gospodarsko močne dežele.
Tudi Brest ni ostal izven takšnih gospodarskih gibanj, saj kot
izvozno usmerjena gospodarska
organizacija krepko občutimo
w;e negativne posledice težjih
izvoznih možnosti. Seveda pa je
tudi na domačem trgu vse teže
plasirati pohištvo in proizvode
lesne industrije sploh.
Kljub stalnemu spremljanju
dogajanj na trliščih doma in v
tujini in kljub mnogim ukrepom,
ki smo jih letos sprejeli, rezultat ni ohrabrujoč, saj prodaja iz
meseca v mesec pada in nobenih
pravih možnosti nimamo za izboljšanje takega stanja. Res je,

Na Salonu pohištva veliko zanimanje za naše izdelke

da smo trenutno v obdobju, ko
ni sezone za plasma pohištva,
vendar je zaskrbjujoče, da mi
sami skoraj nimamo več možnosti vplivati za izboljšanje plasmaja na tržišču, predvsem doma. Pogoji kreditiranja kupcev
so za pohištvo preostri, pa tudi
višina prometnega davka je moč
no previsoka, saj je dosegla že
24 odstotkov vrednosti blaga.
Trenutno imamo najslabše rezultate v prodaji kuhinj, kjer so
poleg že omenjene težke situacije vidne tudi posledice izbire
neprimernega modela, predvsem
pa zelo močne konkurence ostalih proizvajalcev v državi. Tudi
na tem področju je izdelanih več
inačic rešitev, vendar bo za to
potrebno nekoliko časa in seveda tudi primernih ukrepov in
strpnosti.
Ob naših velikih prizadevanjih
se na Brestu nekoliko izboljšuje
razmerje med izvozom in uvozom, saj izvoz raste, uvoz pa se
manjša. Tudi izvoz žaganega lesa
se je nekoliko poždvil, pričakuje
mo pa, in sicer upravičeno, izboljšanje prodaje v obdobju avgust-december.
Zavedamo se, da glede na zaloge, ki so nastale v času slabše
prodaje, ne bo mogoče vsega nadoknaditi, vendar bi bila za zaustavitev · naraščanja zalog zelo
dobrodošla.
Za izboljšanje stanja in za
boljši plasma vse pohištvene in
lesne industrije pa bi lahko mnogo pripomogli tudi ukrepi zvezne
administracije, kjer trenutno obdelujejo predloge o zmanjšanju
pologa za kreditiranje in o zmanjšanju pro:tnetnega davka.
Razumljivo je, da bomo, ne glede na omenjeno, storili vse, kar
je mogoče, za izboljšanje stanja,
v katerega smo zašli, saj se že
storjenim ukrepom dnevno pridružujejo novi. Od tržišča in zakonitosti na njem pa bodo odvisni tudi rezultati.
F. Turk

Naši SAVOJI -

Ljubljanski Zmaj

Težave tudi z nabavo
Letos je prišlo na področju uvoza surovin, repromaterialov in
opreme do pričakovanih restrikcij. Te spremembe nas niso ~le popolnoma nepripravljenih, vendar zadevamo in bomo tudi v prihodnje
zadevali na težave, ker se predpisi omejitev hitro spreminjajo. Mislim, da so bili ti ukrepi nujni, čeprav so prišli nekoliko prepozno.
Poda.t·k i za prvih pet m esecev
tega leta kažejo, da opolrniva.mo
le 50 odstotkov u voza z izvozom,
za nekatere države pa oje ta odstotelk še nižji (.Zahodna Nemčija, Italija, Avstrija). Prva restrikcija, ki je sledila, je bila v tem,
da smo moraH bami prilaga·tli izj ave, da zaloge uvoznega maJteriala ne presegajo 4rJmesečne .porabe. Zatem so bili uvedeni ·z a nekatere mart:eriale kontingenti (samoomejevanje), in sicer predvsem za dkovje, navadne in oplemenitene iverice iin funnirje. 'Koli:čine, lki so bile uvedene s •k ontingenti, še zdaleč ne zadošča~jo
za >kritje potreb po uvozu, posebno pri okovju. Zato je bilo
treba za uvožene materiale najti
na domačem trgu ustrezne Ikooperame.
Ker pa domača industrija nima dovolj ,ra.zv.i.tih •k apacitet, s e
pojavljajo 'težave s :kvaliteto, dobavnimi roki in s cenami.
Z letnim p lanom je bilo določeno :umaiD.jšaiD.je uvoza v primeri z letom 1974 za 15 odstotkov.
Ta odstotek je biJ cza prvih !pet
mesecev .že presežen .
Z 3Lmajem so lba:nke usta'Vile
potnjevanje uvoznih 2:aključkov.
Pred nekaj dnevi <So prišla ·navo-

dila o .nov.ih omejitvah uvoza. Z
novimi naV'Odili ostanejo v veljavd vsi prej•šnji predpisi 'O omejitv~ (kontingen-ti). S tem so rta
navodila ·v celoti ·tempirala uvoz
na .izvoz; preprosto rečeno: ·k dor
bo izvažal, bo tudi uvaža-l. Glede
na ro bo illvoz (2';a nas čedalje pomembnej'Ši in si bo treba za večji
izvoz še :bolj prizadevati.
Osnovni pogoj je, da je izvoz
na indeksu 120 v primeri z UV'Ozorn, primerjalno za obdobje
leta 1975 :z istim obdobjem lani.
Ker v izvozu nismo dosegli
omenjenega indeksa, se nam bo
uvoz po vseh režimih ~ do
30 odstotkov. Težave z oskrbovanjem repromaterialov se bodo
odražale Jtudi ID.a področju nabave z domačega tr:ga. Ta~ko ikot
so nas .p rizadeli ukrepi, bodo
namreč <tudi naše dobavitelje, saj
so tudi oni odvisni od uvoza in
bo o skrba rtudi z nekaterimi uvoženimi materiali kritična. Za primer naj omenim t ežave z rocaji
za program Dragica. Zaradi cmejitve uvoza moramo te ročaj e kupovati na d'Omačem trgu, Ici :pa
zaradi pomanjkljive tehnologije
ne uspe zagotoviti kons.ta.ntno
kvalitete v površinski obdelavi.
C. Komac

RAZ P 1S
Komisija podpisnic samoupravnega sporazuma o štipendiranju
in študentov v občini Cerknica ~

učencev

RAZPISUJE

štipendije za študente in učence visokih, višjih in srednjih šol za
šolsko leto 1975n6. •
Pravico do štipendije imajo učenci ·i n študentje:
- s stalnim bivališčem v občini Cerknica,
- če njihov družinski dohodek ne dosega s sporazumom določenih cenzusov,
- če zanje ni zagotovljenih kadrovskih štipendij.
Prednost imajo učenci in študentje, ki se odločijo za študij takih
poklicev, ki jih primanjkuje.
Kandidati naj pošljejo vlogo na obrazcu 1,65 najkasneje do 31.
julija 1975 na naslov: ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, 61380 Cerknica
z oznako »Razpis za štipendije«.
K vlogi je potrebno priložiti overjen prepis ali fotokopijo zadnjega spričevala ali potrdilo o vpisu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih ali frekvencijsko potrdilo ·ter potrdilo o premoženjskem
stanju in dohodkih dnlžine za leto 1974.
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,Letos za las ušla peta zmaga
LETOŠNJA LESARIADA -

DRUGO MESTO

Na letošnji lesariadi - športnih igrah delavcev lesne industrije in gozdarstva Slovenije je bila rekordna udeležba - nad
1800 tekmovalcev in tekmovalk iz 53 delovnih organizacij. Brestu
za las ni uspelo, da bi štirim zaporednim zmagam dodal še peto
- pristal je na drugem mestu. Osvojil je tri zlate in eno srebrno
plaketo.
PETEK -

SLAB

ZAčETEK

Letos je bH velik del tekmovanj že 'V petek:. To je ob ve1iki
rruiožici tekmova:J.cev o rganizator jem močno olajšalo •delo, razbilo
pa je enovitost iger ter občutek
velike špoo-tne manifestacije in
množičnosti.

Da je letošnja lesar.iada odprta , je 'Oz.nanil poredstavnik pokrovrtelja, .predsedn-ik DS SOZD
UN!ILES, Horst Hafner. Po zaldnj-ih taktih državne himne in
dvigu zastave so tekmovalci vsi
nest:rpni odhiteli na igrišče, kamor s ta jih vabi.la lepo vreme
in želja po športnih u sp ehih.

TRETJE BRESTOVO ZLATO SAHISTKE

KEGLJAč!

Brestove šahrstke napredujejo
iz leta v leto in ·so se -letos prvič
·p ovzpele na prvo mesto. Z zanes ljivo igro so nizale točko za toč
ko in tbr ez izgubljenega dvoboja
ušle zasJedovalkam. Tako so Brestu !Priborile tretjo zlato !Pla·keto.
Vrstni red: l. BREST 17,5 točk,
2. KLI Logatec 16,5, 3. Elan 14,5
in tako naprej.

keglj:išču odlični

otvoritvena slovesnost

. Za Brestovce je bilo petkovo
dopOldne črno . Z izjemo o dbojkarjev so :naJstopi moš·k ih ekip
prinaša-li razoč.a,ranje za r.azoča
:ranjam in kaj .slabe dbete .za lepo
uvrstitev. Sele popoldamsk a t ekmovanja so dala pr.ve vidnejše
uspehe -in :vrnila .samozavest med
Bres'tave špo:rtnilke.
OTVORITVENA SLOVESNOST
L~TOS DRUGAčNA

Otvoritev je bi-la letos manj
:kot •preteklla leta, <a 'b olj
pri.srčna. Točno ob osmih so se
odprla vsa vrata <Steklene d vorane in t ekmovalci ter -g0 stje so
zasedli svoja m esta n a tribunah.
V ·dv-orani so bili ra::z.po:rejeni
godbeni;ki v ;Živo pisanih narodnih IIloša:h, ,fo.lklonna •skUipina Tine Rožanc, oktet J elov:ica ter seveda zastavanoše vseh -nastopajočih delovnih o11ganiza cij.
·Po uvodnih b:esedah predsedni·
ka organizacijskega odbora Ivana Urha j e b:il krajši kulturni
spared, -ki je poživil 'V.Se gleda-lce.
Janko Goleš, predsed.n,jjk republiškega odbora sindilkalne konference delavcev lesne industr-ije
in gozdarstva SR Slovenije, je
poz-dravil in spodbudil vse nastopajoče ·iiil goste ter <Sprejel v
varstvo - do večera - :preh odni
po'kal. lesariade iz rok preds-tavnika BRESTA, l-anskega .z magovalca.

b učna

Brestovim kegljavkam -

KAKO SO
TEKMOVALI NAŠl

K~ljači,

tki so bili la:ni na istem
d r ugi, so razočarali, saj bi bi.Ji z lanskim rezul-tatom Jet'Os četrti, tako !Pa so
še nazadovali. NedvOiffiilo je to
posledica .premalo inten.zivnih,
načrtnih in resnth .priprav, saj
uspeh ne pride sam od sebe. In
če je še malo smole ... Edini vid-

S tre.loi sQ .nas letos še posebej
razve.se.l-Hi. Med medlimi nastopi
Brestovih moških ek1p so pravza,prav edino prijetno presenečenje. tNiti ne ;presenečenje, saj
že leta redno vadijo i-n tekmujejo, ta'ko da je uspeh nujna posledica organiziranega dela. Le
štirj-e ka-ogi so jih ločili od p rvega mesta. Med nij mi je ·bil najbDlj&i Kebe, •ki se je s 172 krogi
uvrstil med najboljše posameznike tekmavanja, priznanje pa
gre otu-d-i vsem drugim, k i so bili
zelo izenačeni.
Vrstni red: l. GG P ostojna 811
krogov, 2. BREST 807, 3. Stol 800
in tako naprej.

Tudi strdke nas ni·so razoča
r ale. že vsa leta so pri vrhu,
kjer so ostale tudi letos. S krogom manj kot lani jim je ·le za
las ušlo tretj e mesto in s tem
b ronasta plaketa. K skupnemu
seštevku točk pa so p-rispevale
znaten del-ež. Najboljša je bila
Tavčarjeva, k i je bila s 159 ·krogi tretj-a na]bolj'ša strelika tekmovanja.

nejši ·r ezultat je dosegel Bahun
246 kegljev.
Vrstni red : l. Meblo 1308 keg·
ljev, 2. Menina 1293, 3. IP Radomlje 1253, 15. BREST 1186 itd.
BALINARJI BREZ ZMAGE
TU!di o d balinarjev smo priča
koval'i več, IV'saj drugo mesto rv
-p redtekmovalni Slk:upini. Vendar
pa so za.pored i2gubi1:i dva dvo-

Tako smo za medna.slav naprsali že .Jani. Letos .so 'bile kegl}avke še dos·t i boljše in -ob izr ednem poprečju dosegJ.e t-ako
visok rezultat, da j e bil ;za vse
osta-le ekipe -nedosegljiv. Nedvomno je ta uspeh posledica
res.nega in sistematičnega dela
čez ovse lleto. Med odličn'imi Brestovkami <Se je zlasti odlikovala
Dragica Pokleka, ki je bila z 219
keglj i -daleč ·na jboljša posameznica t ega tekmovanja.
Vrstni red: l. BREST 1132 kegljev, 2. Meblo 1070, 3. Novoles
1069 itd.
TUDI ODBOJKARICE
ZNOVA ZLATE

prvo mesto

Vrstni red: 1. GLIN Nazarje,
Lipa, 3. KLI Logatec, 21.
BREST itd.

2.

Strelci in strelka nas tudi tokrat niso

2;E V PETEK
ZLATE KEGLJAVKE

Da redna vadba nujno rodi sadove, so <io'kazale ltlldi odbojkarice. Z 2anesljivo in borbeno d.gro
so tb rez 'Večjih težav odp ravljale
nasprotnice ·in v kvalitetni fina·l ni
tekmi ob nav-dušenju številnih
Brestovcev tu di Novomeščanke.
Vse tekme so dob ile z 2 : O, "kar
kaže na nj ihovo 'dobro p rip:rcwlje:nost, s cimer so ponovile lans·k i uspeh.
Vrstni red: l. BREST, 2. Novoles, 3. Stol itd.

uvrstitvami. Zato je njihov letošnj-i n euspeh še toliko bolj
opazen. Začeli so sicer z zmago,
k i !Pa je bila dokaj medla, nato
pa s·o :nepriča·kavano izgubi-li s
K·L I J..o.gatec ·in ·tekmovanje je
bilo tzanje končano.

NAJBOLJšA MOšKA EKIPA
STRELCI

TUDI STRELKAM čESTITKE

Prisrčna

RAZOCARALI

Odbojkarice tudi letos zlate
Vrstni red : l. Marles 457 krogov, 2. LIP Slov. Konjice 456, 3.
Slovenijales trg. 439, 4. BRE ST
in tako naprej .
ODBOJKARJI SOLIDNI
Odbojkarji že l eta držijo ·svoje
me<Sto bl-izu -najboljših. Tudi letos .so dosegli , kaT smo od njili
pričakoval i . S sod!id:no in •bor.beno igro so premočno zmagali v
svoj-i sl.mpini .pred Jelovica in
Slo.venijales.om - ttgovino, v če
trtfinaLu p a so naleteLi na lanskega zmagovalca Novoles in po lepi
in dokaj 1zenačeni ]g:ri .podlegli.
Velja še omeniti, da bi morala
biti njihova u vrstitev glede na
pr-opoz-icije ·tekmovanja za dve
mesti višja.
Vrstni red: l. Lesna Slov. Gradec, 2. GG Bled, 3. E lan, 8.
BRE ST itd.
SPET NEKOLIKO
šAHISTI
SMOLE
Sahi-ste je tudi letos muhasti
žreb uvrstil 'V te2Jk.o predtekmovalno skupino in .se jim ni uSJpelo
u w-stiti v finale. V •prvi tolaž-ilni
sku pini p:::t so podabno k-ot ·l ani
uspešno n:iza.Ji točke in zmagaoli.
Sk,upni izkupiček je biJ soliden
- 11. m esto in obet za še boljšo
uvrst itev ·v ;prihodnje .
Vrstni red: l. E lan, 2. Marles,
3. Meblo, 11. BREST itd.

boja in se zgodaj pos-lo.vi•lrl. od
tekmovanja s sik:romnim izkupič
kom - najs.Jabš'O uvrs t·i'tvij-o doslej.
Vrstni r ed: l. Inles, 2. Meblo,
Javor, 17. BREST itd.
IN šE ENO RAZOčARANJE NOGOMETAši
Nogomet-aši •so nas p r ej5nja leta -navduševali z atrak.tivn o in
uči'Dikavi to 1gro ter z odličnimi

Naše tretje zlato -

razočarali

RAZGLASITEV REZULTATOVBREST DRUGI
Tek.movanja so se - natančno
po programu - iztel<'la. Pričako
vanja razglasitve rezultatov so
podobno kot ;prejšnja leta postavlj-ala pred mno.ge tekmovalce
številne .uganke. Brestovci .so bili
manj nestrpni ko.t običaj no. že
pred les-ariado •s o menili, da bo
že t-retje mesto uspeh; to mne-nje so že ut rjeva1i -nekateri sl abši doseiki. njihovi•h ekip.
<Na-tančno ob napovedani uri
svečana razgla-sitev; tretje mesto
- ELAN (vsa leta eden IIlajhujših ·konkurentov ·Brestu); .drugo
BREST (:navdušenje
mesto Brestovcev in drugih tekmova-lMEBLO
cev); zmagovalec (končno se je uresničila dolgoJetna želja teh pri-za-devnih š.portnilk'Ov).
.Ra.zlrlka med Meblom in Brestom je Je borih šest točk. šele
sedaj se ·je izkaeal'O, kalko je zaradi nekaj ,nepredvidenih spodrsljajev moških ekip za las ušla
peta zaporedna zmaga. No, po
toči zvoniti je prepozno!
T UDI DRUGO MESTO
VELIK USPEH
Nedvomno je t udi drugo mesto
velik uspeh, saj priča, da dolgoletno sistematično delo na področju športne rekreacije rojeva
tudi lepe sadove. Obenem zavezuje za še večjo prizadevnost in
množičnost. Prav množičnosti in
organiziranemu delu pri vseh
športno-rekreativnih sekcijah bo
treba v prihodnje posvetiti še
več pozornosti, saj prav iz množičnosti in nenehnega pomlajevanja ekip raste tudi kvaliteta.
če smo prejšnja leta ug()tav·
ljali, da so veliki uspehi Brestavib športnikov posledica izenačenosti vseh ekip, tega ne more·
mo reči letos. Tiste ekipe, ki so

šahistke

----- -----------------------------~
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Letos za las ušla peta zmaga
redno delovale vse leto, 'so tudi
letos v vrhu, tiste pa, katerih delo je bilo neredno in slabše organizirano, so obtičale blizu dna.
Več kot očitna izkušnja za prihodnje leto!

Brez njih bi bil Brest na lestvici
znatno niže.
Sicer pa se med najboljšimi
razmerje ni bistveno spremenilo.
V vrhu so ostale tiste delovne
or.ganizacije, ki posvečajo šport-

žilo še GG Postojna, čeprav ni
nastopilo z vsemi možnimi ekipami.
DOBRA ORGANIZACIJA
Organizacija tekmovanj je bila
brezhi:l:>na in brez zastojev. Izkušeni organizatmji so opravili svoje delo ruti-n sko in 'V zadovoljstvo vseh nastopajočih. P-ogrešali pa smo morda tistega pciiSTČ·
nega vz-dušja, ki je bilo značilno
za nekatera .prejšnja taka sreča
nja šport-:tikov - lesarjev.

-o-

Odbojkarji po

običaju

solidni

Tako je za nami -še eno vuliko
športno .&re·čanje d el-avcev lesarstva. Nam ,p omeni :zadoščenje za
doseganje uspešno delo in spodbudo, da bi ·športno -rekreacijo
še bolj prJbližali čim večjemu
števi:.lu naših delavcev. To 111am
mora ostati os.novni cilj; !Športni
uspehi bodo samo posledica :množičnosti in zavesti o pri.palC!nosti
delovni organizaciji.
B. Levec
številni Brestuvi

navijači

Posebne čestitke pa veljajo
vsem ženskim ekipam, ki že vsa
leta dosegajo izredne uvrstitve.

no-rekreativni dejavnosti več po·
zornosti in organiziranega dela.
Letos se je najboljšim pridru-

UVRSTITEV
NAJBOLJŠIH
Točke

1. MEBLO Nova Gorica
2. BREST Cerknica
3. ELAN Begunje
4. MARLES Maribor

PREGLED OSVOJENIH PLAKET
l.
2.
3.
4.
S.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
IZ.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

BREST Cerknica
MEBLO Nova Gorica
MARLES Maribor
ELAN Begunje
GLIN Nazarje
LESNA Slovenj Gradec
INLES Ribnica
GG Postojna
KLI Logatec
NOVOLES Novo mesto
LIPA Ajdovščina
GG Bled
MENINA Kamnik
LIP Slovenske Konjice
STOL Kamnik
IP Radomlje
JAVOR Pivka
SLOVENIJALES trg.

3

1

1

2

1
l.

1

l
2

1
1
1

1
1
1

1
1

l
l
l

1
2
1
1
l

5. STOL Kamnik
6. LESNA Slov. Gradec
7. GG Postojna
8. LIP Bled
9. JAVOR Pivka
10. NOVOLES Novo mesto
11. KLI Logatec
12. LIPA Ajdovščina
13. LESONIT Il. Bistrica
14. INLES Ribnica
15. JELOVICA Skofja. Loka
Hi. SLOVENIJALES trg.
17. LIP Slov. Konjice
18. GLIN Nazarje
19. LIKO Vrhnika
20. LI Kočevje
41. JELKA Begunje

213

207
174
173
171
168

149
144
143

Brestova moška šahovska ekipa
NAš FOTOREPORTER NA LESARIADI

136
136

120

118
117

116

109

104

10ll
93

87
40

(Sode lovalo je 53 ekip).

Tudi na

četveroboju

Letošnje sindikalne športne
igre Kovinopl-asti:ke i z -Loža, Lame iz Dekanov, Titana iz Kamnika in Bresta, :zmane -pod imenom četv-eroboj, .s o bile že pete
po v·r sti. Organizirala j.i h je na·š a
delovna organizacija in so bile
letos v Cerknici 31. maj-a.
Tekmovanje •se je delno razširilo, ·saj so letos .tekmovali tudi v .krosu.
Naši -tekmovalci so .se uvrsti-li
na drugo mesto, -zm agal pa je
premočno TITAN. Nekatenim našim tekmova·l cem moramo tukaj
zapisati precej 'Veliko črno piko.
Tako na pvimer moške ekipe za
tekmovanje v krasu sploh rri ·bilo na s tart, ženske pa le polovica in je bilo treba energično
ukrepaM l!iilk: pred zdajci. O posledici ta:kih odnosov rarz.ločno
govorijo rezultati sami. Tudi v
drugih panogah ni bilo vse ta'lro
km bi moralo biti.
Ob trdnem sklepu , da si v ~ri
hodnje ne bomo več privosčiili
t:rkih spodrs.lja jev (ka-r mora veljati tudi za LESAR TADO), si
oglejmo še '))Odrobnejše rezultate četveroboja:
Kegljanje - moški
l. Kovi-noplastika 2445 kegl iev
2. Brest
242l kegljev
Kegljanje - ženske
726 kegljev
l. Brest
2. Titan
579 kegljev
Kros - moški
l. Ti1an, 4. Brest
Kros - ženske
l. KovinopJ-astPka, 3. Bre&t
Streljanje
moški
l. Titan
1014 krogov
2. Brest
894 krogov

Streljanje l. Titan
2. Brest

drugi

S ah

ženske
449 krogov
429 krogov

Mali nogomet
l. TJrtan, 3. Brest
Namizni tenis
l. Titan, 2. Brest

l. Tiitan, 2. Brest

Kegljači

so nas nekoliko

razočarali

Skupna uvrstitev
32 točk
l. THan
24 točk
2. Brest
19 točk
3. Kovinoplas tika
14 ·točk
4. Laa:na
Z. Zabukovec

Simultanka Ljubojevita
23. junija je v Brestovi stari
de lavs:ki restavraci-ji gostova•l šahovs ki velemoj'Ster LJUBOMIR
LJUBOJE-VIC - najmlajši, vendar tudi že najuspešnejši j ugoslovan ski velemojster, katerega
bliSikov.it vzpon spominja na ra-st
pravega šahovskega veli-kruna.
Ljubojev.ic je stalni član državne
in olimpijske r epre:zentance, ki
je s •pomladitvJjo svojih vrs·t p r av
v zadnjih leti-h :wpet, bolj kot
kdaj koli prej, trdno prevzela
d r ugo m esto na svetu.
Enemu naj-boljših igralcev simu-ltank na s vetu se je zoperstavilo 33 igralcev - od t ega dve
ženski i.n dva pionirja. V skrajno
borbenem, njemu svoj stvenem
stilu, je po triinpolumih bojih
oddal le pet remijev. S.lmpen rezultat 35,5 : 2,5 je bil v mejah
pričakovanega.
Neodločeno
so
igral~ : Gosti·ša, I skrenovic, Jerič,
Plos in OŽJbolt.
Po odigrani si:multanki je velemoj-ster pohvali·! odpor, ki so
mu ga igralci nudili, pa tudi orga-n izacij,o. Z navdušenjem je izrazil prilpravljenos·t do ponovnega srečanja. Prireditev je bila
nadvse u51pešna, &looda le, da ni

dvorana v •stanju, ka1kršnem je
- n.i b ila v pon-os.
Cer.knišk>im šahistom se tako
počasi uresničujejo načrti, da bodo spoznali vse čJ.ane naše o limpijske vrs•te (doslej I v.k:ov in Ljubojev•ic). Na vrstl so torej še: Gligorič, Planinc, Parma, VelimiroVIic ...
I. štefan

Vroče

pred Brestovim golom

PRIJETEN
KONCER11NI VEČER
Pmsvetno društvo »Heroj Iztok« Ra-kek j e ob trideseti obletnici osvobodi·tve priredilo 21. junija koncert revolucionarnih in
narodnili ·p esmi.
Progra m so -izvaja1i mešani,
žens-ki in moški p evski -zbor, !SodelovaJa pa sta tudi simfoničrn in
h armonikarski orkester glasbene
šole Frana Gerbi ča.
Koncert je dokazal, da se na
Rakeku amaterska ·k ulturna d ejavnost vse bolj razvija in prido biva na kvaliteti, obenem pa
je bil ob dokalj medlem kulturnem ,življenju pri nas prijetna
osvežitev.

Edini brez zmage -

balinarji

BRESTOV OBZORNIK

b

Naši razgovori

-

v

nasa povezanost v SOZD

že več kot leto dni je minilo, odkar smo se z referendumom odza .pristop v sestavljeno organizacijo združenega dela Slovenijales. O .odnosih in o organiziranosti v SOZD smo že večkrat pisali,
o tem je pogosto tekla beseda tudi na najrazličnejših ravneh, na organih upravljanja, na sestankih družbeno-političnih organizacij in
drugod. žal pa so naši delavci zelo slabo obveščeni o delu samoupravnih in strokovnih organov ter družbeno-političnih organizacij
na ravni SOZD. Zato smo se odločili, da tokrat v okviru »naših raz·
govorov« poprosimo nekatere naše sodelavce, ki delujejo v različnih
organih SOZD, da nas informirajo o delu teh organov ter kritično
ocenijo njihovo delo. Zastavili smo jim naslednja vprašanja:
- O katerih pomembnejših zadevah ste v tem dobrem letu po
pristopu v sestavljeno organizacijo razpravljali in sklepali na organu,
v katerem si delegat?
-Kakšne so dobre in slabe strani v samoupravni organizirano·
sti v sestavljeni organizaciji in kako se odražajo pri delu skupnih
organov?
- Kaj predlagaš, da bi bilo delo organov na ravni SOZD še bolj
ločili

organi SOZD še ruso začeli igrati ·tiste vloge, \ki naj bi jo, gle·
dano vsaj z vidilka 'Proizvodnje.
Sodelujem v odboru za masivno .pohištvo, ki s:: je v tem obdobJu .sestal že osemkrat . .Pouda-

Ob združevanju v SOZD Slovenijales smo ·i meli v mislih večjo
socialno varnost ·v seh .zaposlenih,
večjo delitev dela in s tem tudi
cenejšo proizvodnjo in cenejše
poslovanje tvgovine. Po enem letu pa lahko ugotovimo, da so rezultati .prav obratni. Trgovina
znotraj SOZD se je podražila, ker
smo dobili namesto ene skupne
komercialne slu·1Jbe za lt:rgov·ino
SOZ.D pet služb, kar Jma za .posledico dražje usiuge ·in manjšo
akumula:cijo v trgov.irri, .k ar pa
gotovo ni bil cilj združevanja.

učinkovito?

S temi vprašanji smo želeli »iz prve roke« spoznati delo skupnih
organov SOZD, predvsem pa na osnovi kritične ocene prispevati
lJredloge za njihovo še bolj učinkovito delo.

Tone Lunka .je član ·Skupnega
delavskega sveta SOZD Slovenijales.
V juni9u je minilo leto dni,
odkar je bila :Sklicana ;prva seja
deltwskega !Sveta SOZD S1ovenijales, .na kateri se je svet konstituarai. Kasneje sta bili sklicani še dve seji.
Ena, izredna, je bila s'klicana
po .t elefonu. Glavna točka dnevnega -r eda je bila odlok zveznih
organov o poviša.nju obveznega

pologa pri na!kupu 'POhlštva na
kredit na 30 odS!totkov. S te seje
je bilo 'POSlano :pismo republiškemu ·i zwšnemu svetu in gospodarski l2'!bornici, -saj je lesna industrija s 'POVišanjem .p ologa za na!kup
pohištva na kredi·t ·v eliko izgubi'la.
Druga rredna oSeja je blla sklicana !konec marca letos. Na tej
seji smo obrarvona.vali ZJbirni zak~jučni račun SOZD za leto 1974.
Ugotovljeno je bilo, da ~e rast
dohodka zadovoljiva, saj je :znašal celo1rrri. dohodek v letu 1974
več kot 8 mili.~ard din, kar 'PO·
meni v 'PrimerJavi z letom 1973
indek-s 154,4. Kritiko je doživela
Oilganilzaci1a prodaje, •I d ni dala
pričafkovanih ·r ezultatov, saj •so
zaloge gotovih :izdelkov v letu
1974 v večini 'Primerov •rastle.
Obravnavali smo :tudi predlog investicijskega vlaganja :v 'Proizvodnjo in tr-govino v letu 1975.
Posredovana je bila tudi informac1ja o pr-i stopu novih delovnih
organizacij :k .samoupraV!Ilemu
sporazumu o združevanju v
SOW Slovenijales. Na dnevnem
redu je bilo -tudi gradivo o or.gaillizaci:ji sozn, ven<laJJ." je bilo obrazloženo, da· to še ni z·r elo za
n1z.pravo, kar so delegati delavskega sveta precej :kri1i~i rali.
Združevanje v velike SOZD je
nov .korak v naši samouprav.i in
se srečuje še z začetnim1 t ežavami. Ne morem mimo tega, da ne
bi obenem omenrl tudi popolno·
ma novega »delegatskega« sistema :na.šega ·s amoupravljanja, ki
je na pohodu i-stočasno z združevanjem delovnih orgacizaci~ i!ll
ki je prinesel veliko novega pri
odločanju neposrednih proizvajalcev. Ce imamo pred očmi 29
delovnih organizacij z različnimi
zvnstmi proi!zvodnje, združenih v
sozn, z več 'kot 15.000 zalpOSlenimi, si ·l ahko zamislimo, 'k:CIIko težiko de uskladiti zelo rrazlične začetne interese razvojne, 'Proi~
vodne in prodaj ne politike in ·pri
tem upoštevati skupne interew

po določilih sporazuma. Imam
občutek, da je to :teie, kot si je
marsikdo predstavljal.
Kako u6inlkovi11:o bo delo organov na ravni SOZD, de . odvisno od vseh 111as, združenih v
sestavljeno or.ganizacijo. Odvisno
je od •tega, kako ·b o pripravljeno
gradi'Vo za seje, ~ako :pripravljeni bodo odhajali na -seJe delegati
OZD ali TOZD, če imamo pred
očmi bistvo delegatskega -si•s temao. Ni dovolj, da gradivo, ki je
velikega pomena za OZD, predela samo delegat ali .pa gradivo
dobi ·tik 'Pred sejo.
Prav bi bilo, da o gradivu xaz.pravljajo tudi -samou'Pravni organi in vodilni delavci TOZD in
OZD ter -prispevajo svO'ja mnenja. Seveda "je pogoj za taiko
ra!Zlpravo, da gradivo pravočasno
pri51pe. Tako bodo delegati od·
haja1li na seje z razčiščenimi pojmi in bodo lahko zagovaJJ."jali interese OZD, kar je 'V nasprotnem
primeru nemogoče. Mislim, da
bomo IS Skupnimi močmi prebrodi1i začetne orgacizacijske, prodaj-ne in druge težave in da si
bo vsak dela'Vec, združen v sestavljeni o11ganizaciji, lahko odrezal dovolj velik •kos .kruha zase
in za normalno :in srečno življenje svoje družine.
O samoupravni or-ganiziranosti
v sesttw.l jeni 011gan.izaciji in o
del~ tSk:upnih organov je govoril
tudi delegat iz Tovame lesruih izdelkov .StaJri trg v delavskem

·s vetu SOZD Slovenijales Tomaž
Krek.
»V le tu .dni, kolikor časa -sem
delegat TJJI rv delav.skem osvetu
Slovenijalesa, sta bi:li samo dve
redni seji in ena izredna.
Na .p vvi s eji s mo v gla'Vllem
opravili 'Samo .fovmalnosti.
Na drugi smo ostali na pal
poti. Predlogi :za samoupravni
sporazum niso bili dodelani. Tudi
niso bili pov-sem v -skladu z usotavo. Uči'l'llkovitosti ["es :ni. Imam
občutek, da .tisti, tki predlog p!I'ipravljajo, o tem tudi preveč teoretično raz;pravl jajo, namooto da
bi svoje delo učinkovito opravtili,
več časa .pa IIl'aj bi ibilo .z a razprave in poja~9Dila .p o temeljnih
orga.n'iza:cijah .oo.nuženega dela.«
Janez Mele je predsednik odbora za- masivno pohištvo SOZD
Slovenij ales.
Da(ja11i. oceno dela :skupnih organov sestav~jene or.gani.zacije je
dokaj il:ežka -in zahtevna s tvar.
Zakaj?
Predvsem zato, •ker do sedaj sestavljena organizacija pra:ktično
še ni konstituirana, tako da tudi

zumu o združevanju. Zelo ve1ika
slabost je togost celotnega siste·
ma, Jd ga povečuje še slaba priprava različnega grad.iva in s-porazumov, kar ima za ·posledico,
da zvodenijo vse akcije in dobre
zamisli. To vse slabi in :k/vari
medsebojne odnose v SOZD.

Da bi bilo delo celotne SOZD
bolj učinkovito, .ka•k or tud.i. delo organov na ravni
SOZD, je nujno potrebno .izdelati
program dela, jasno začrtati i n
opredeliti .poslovno ·pollitiko celotne SOZD in si postavdti dlje,
ki pa ne smejo .biti samo zbir že.
11a posamezn.ikov, temveč morajo biti <rezultati poglobljenih analiz m štud~j. Le-te pa morajo ·izvirati dz dejanskih sposobnosti in
zmoinosti celotne SOZD in upo·
števati rea.l:ne pr.ihodnje potrebe
na domačem il:rgu in v ·i zvozu.

imenovala s·v ojega delegata, vendar le-ti niso bili doslej vablj-eni
še na nobeno sejo (baje je prišel
vmes neka·k šen administrativni
spodrsljaj). Naš delegat je tudi v
sekreta<r.i atu •k onference &indi•kata SOZD, žal pa je neaktiven ·i n
ne hodi na seje. Toa.ko pratktično
prav nifčesa-r ne ·v emo o -delu si!lldikata v tSesta•vljeni orgatnizaciji.
Mislim opa, da bi sindi•kat v
SOZD lahko odigDal pomembno
vlogo. Naj omenim le nekaj mož-

Sloven~jales

riti moram, da so bHe seje od·bora naJvečkrat posvečene vpraiŠanj u prodaje 'Predvsem na ameriškem tržišču s poudwkom na
kolonialno pohištvo. Rezulltat prizadevamj odbora pa j e vsekakor
osvojena nova -površ.illlska obdelava ·i n novi zahtevnejši modeli
srolov in 1gugalni:kov za že o menjeno tržišče.
Mislim, da je bilo na sejah premalo obravnavano V.f ?rašanje
prodaje o stalih masivmh iulel·kov, predVISem 'Pa je bilo na sejah opaziti .p remajhno sodelovanje TOZD t.rgov.ine - domači
trg.
Vrs.ta zaključkov je bila •pos!I'edovana poslovnemu odboru, ker
·p resegajo pristajnost našega odbora, vendar :kallcšnih spodbudnih odgovorov na to naš odbor
ni dobi l. Kaže, da ta samoupravni mehanizem še ni za2iovel, predvsem ni rt:aikih pri'Zadevanj čutiti
s strani TOZD trgov.ine, medtem
ko lahko za temeljne orga.nizacij e iz proi~vodnje trdim prav obratno.
Jože Gornik je člam odbora za
furnir in plošče. Ob zastavljenih
vprašanjih je povedal:
V odboru za furnlir in plošče so
vsi proizvajalci furnirjev .in raz·
ličnih plošč, ki so v !SOZD Sloveni-jales. O.dbor je imel <lo sedaj
štiri seje. ·P rva .seja je bila na·
menjena konstituiranju odbora
in medsebojnemu spoznavanju.
Ostale tri seje pa so bile bolj
delavne. Na teh -sejah je tekla
ra2prava o razvojnilih progranrih
Lesonita J.z Hirsoke Bistrice in Savd!llje iz Celja. Odbor je dai podporo in soglasje razvojnemu 'Pro·
gramu Lesonita, •:ki na:meraova ·r azširiti proizvodnjo lesonita po suhem postopku in modernizirati
proi:zvodnjo raznih lam·i natov.
Prav t ako je dal podporo .in soglasje tk programu Savinje za lizgradnjo nove f.urnirnice z letno
·kapaciteto 20 milijonov kvadratnih metrov raznih furnirjev.
Vse s eje in razprave so bile v
letu 1974. Letos ni bilo še nobene
seje.
O dobr·ih in slabih straneh samoupravne organiziranosti v

SOZD Slovenijales bi zelo težko
dal realno oceno. Vendar ·m islim,
da: SOZ.D ·še ni zaživel kot bi lahko in ·kot je bilo dogovorjeno in
zapisano v samoupravnem spora-

Ce bodo vsa .gradiva, ki gredo
na organe u'Pravljanja, ·i roelana
strokovno in kva1itetno, p-otem se
bo .pospešila tudi pot pri sprejemanju samo\lipr.avnih aktov, ki so
osnova za vse naše delo.
Karel Bahun sicer ni član nobenega organa SOZD, vendar
smo ga •k ot rpredsednika •konference sind.i..ka.ta na Brestu 'POprosUi, naj nam ·p ove kaj o organiziranosti s-indikata v SOZD.
O delu silndikata v SOZD ne bi
mogel•kaj dosti povedat•i, saj 0']:>ravl~am sedanjo funkcijo šele nekaj mesecev. Sindikat v okviru
SOW jre sicer formalno orgmitziran; v konferenco sindikata je
vsaka naša osnovna orgamza.cija

nosti za nj egovo delo: oblikovanje in posredovanje stališč o problemih lesne !industrije, oblikovatnje stališč o samoupravni in
poslovni organiziranosti v SOZD;
uskla(jevanje i!ll oblikovanje enot·
nih stališč o vseh vpvašan}ih družbenega standaTda dela'Vcev; organ.iziran-je skupnih akcij lin še bi
lahko našteval.
PotrebllJO bi bilo le izdelati trden in •konkreten program dela
in ga dosledno uresničevati.
Pre'J)ričan sem, da bo do tega
v doglednem času pvišlo in da se
bomo tudi •p o siln<lti,kalni plati ču
tiLi povezane v sestavljeno organizacijo zdru.ženega dela.
Razgovore so pripravili: I . Godeša, J. Klančar, B. Levec, M. Sepec in I. Skrabec

~

NASI LJUDJE
Andrej Hribar iz Iga ·v asi je
star (petinlpetdeset let oial je eden
od s tarejših delavcev na Brestu.
Zaposlen je kot w;drževalec, saj
sta zidar·ska -in mi:zraorska stroka
nj~~ po~ic :ip ima na tem podrocJu tudi največ dela. O sebi
je povedal:
»Decembra letos grem .v pokoj. Z delom .sem začel na Marofu in končal bom tukaj . Ko
sem bil star šotirinajst let, sem se
že . zap<?slil_. To je :bilo še (pred
vojno m rmam sedem let tudi
predvojne delovne dobe, ki sem
jo :vs o prebil tukaj.
Iz teh časov se S!pominjam, da
smo bili nCliJ?redni delavci člani
društva Svoboda, ki je organiziralo !kulturno delovamje .na Marofu. Spominjam se, ko sem šel
k zdnwni·ku v Ljrubljano m sem
SCIIIDO ']:>Okaza:l, da imam značko
tega društva, pa sem dobil stroške •p revoza takoj IPOVrnjene. To
se .zdaj .zdrl. P'repmsto, toda 'V tedam.ji družbi je biia to velika
stvar - to so ovganiziTano do·
segli 2ldruženi napredni delavci.
Med vojno sem bil v internacij•i, in sicer v ItaJiji ·n a Rabu. Po
9. sep:tembru 1943 IPa sem bil v
partiz.am.ih do 1946. Jeta. To so
bila leta, ki so nam vsaj sotarejšim borcem NOB še posebno
dobro znama.
Po voJni sem kat zidar .delal v
več delovnih organizacijili na
gradbenem oziroma vzdrževalnem področju. Zadnjih sedem let
pa sem zop et zaposlen na Marofu. To je tkoleiktiv, 'V katerem
se dobro IP'OČUtllm.
V •s amoupravnih organih izmenično, zdaj N enenn ali drugem,
aktivno delujem. Trenutno sem
predlsed:nik odbora rza civilno zašč~to za TOZD TLI in TP Star:i

trg. Vel:iik:o dela smo .imeli ob manevru Jesen 74, katerega .sem z ·
veseljem opravljal. Tudi v n ekaJterih drug~h okomisij.ah sodelujem kot člam, kar je .zame že kar
dovolj.
Doma imCI!ll 'bolno ž~o, .ki se
že štiri leta ne more . gibati in
sem v tem /POgledu :zelo 'Prizadet.
Otroci so vsi odxaJSli lin pres!krbljeni. Posebno veselje .imam do
lova. Najbolj zadovoljen ·senn bil

lani, .k o sem ustrelil jelena dvanajstera:ka; prvič sem dobil tako
velJko lavoritko v 'Petindovajsetih
leti:h, lkolrlkor časa sem tlovec.«
Andreja s em še poprosil, naj mi
pave ·k akšno .lov-sko, pa je dejal,
da bi mi ·p ovedal tisto, ka'ko je
skozi 1prestreljeno srno na drugi
stlrani ista krogla zadela in ubHa
še jelena. Toda ta bi bila rpredolga, je menil Andrej . Tako -sva
lkončala r az:govor .
M. Sepec

-- -
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NOVE NALOGE KOMUNISTOV
NA SESTAN KIH OSNOVNIH ORGANIZACIJ ZVEZE KOMUNI·
STOV NA BRESTU SO RAZPRAVLJALI O ZAKLJUčKIH 4. SEJE
CK ZK SLOVENIJE

Kako dolgo bomo še pisa.U in
opozarj<illi predstavnike !Ilašega
turirzrna, da bodo vsaj ;v letošnji
sezoni OI'ganizirali prodajo .spominkov in razglednic našega
mesta? Ali bodo turisti še vedno
ochrilsni od kiča, ki je na trgu razstavljen samo ti'sti odan, 'ko naši
delavci dobijo osebne dohodke?

!<!ljub obilni mokroti je bilo
ve..<dar ·nekaj wočih dni ·i n takrat je bilo ob jezeru polno izletn1kov. Ce1o jadnnice, šotori jn
av:tomobilske prikol'ice niso nobena redkost. Gost:ials~vo pa očit
no ni zainteresirana za postrež·
bo. Kadror je sliša1:i, bodo za ta
del postkT.bell ribiči, ki jim gresta
na živce zapuščooa loka1a ob
Goričici.

Na četmti 1seji centralnega komiteja 'l.Jveze •komUIIlistoiV Slove·
nije, ki je bila 28 . .aprila .l etos,
je bila glaWia 'VISebiala zasedanja
dosedanja ocena uresničevanja
u stav.rr.ih določil in •s klepov preteklega •k<mgresa Zveze komunistov.
Ug~<Wljeno je bilo, da je bilo
v enem letu, odkar je bila S/prejeta nova iUStava, opravljeno pomembno delo pr.i preobrazbi IDaše družbe.
Gradivo 4. •seje CK ZKS ISO prilagojeno svojim razmeram -obravnavale na Brestu tudi ~VSe
osnovne organizacije "' TOZD in
na Skupnih dejavnostih.
Po daljši ra~prafll'i so bili na
osnovni organizaciji ZK v Tovarni ,p ahtštva CeJ:1knica sprejeti
naiSlednj i ·zaključki s rposameznimi nosilci . naloge in postavljenimi roki:
- Proučiti je treba sedanjo organizacijo dela (pOSameznih služb
jn, če je treba, roorgani:liirati jih,
da !bi i~boljšal!.i rposlO'Vanje .bn zni.
žali proi-zvodne :in !Težijske stroš-ke na enoto proizvoda;

- na vseh ·r avneh v temeljni
organizaciji je .potrebno izdelatj
p.la!Il vaxčevanja ;z. .vsemi materialnimi stroški, delovnimi sredstvi in z U!pOrabo delovnega časa;
- iker dele~ai'ski sistem ·v praksi še ni naJbolj zaživel, je potrebno izdelati sistem obvešča
nja za VIse delegacije;
- preveriti je .treba -samo~ravne s porazume, če so Je-ti v
skladu z u stavnimi določili, ali
(podpisane sporazume upoštevam :i2:po1njujemo obvezn-osti, iki so
;v njih določene; če jih ne, 'l.l!gotoviti, zakaj ne in kdo je odgovoren 2)a i1Jpol:njeva!Ilje;
- izdelati je potrebno .program ukrepov, ·ki naj :bi ~agoto
vili ~rešitev iz trenutne .s i.tuacije,
v kateri je Tovarna pohištva
Cerkmca; fProgram je treba izdelati za rvsa področja poslovanja (rebalans letnega plana);
- zagotoviti je treba varne de·
!ovne rpogoje oziroma rprever.iti
izvajanje vaTstven±h predpisov
na vseh delovnih a:nestih TOZD,
kjer ISO nevarnosti za .poškodbe.

Na predzadnjem sestanku pa
je naša osnovna OI'ganizadja razp:nwljala o gospodarski situaciji
v svetu, v jugoslovanskem prostoru in na Brestu oziroma v
temeljrn organizacij~. Med drugimi ISO bi.li sprejeti naslednji
zakljiUčki:

- Z vsemi silami se moramo
zavzemati, da bomo v temeljni
orga:nimciji čim racionahneje .go;spodarili, IS čim boljšo :kvaliteto
mh-oma s tako k.vaJiteto, .Ici jo
zahteva ,tržišče;
- ;potrebno je izboljšati servis, or.ganizirati razvojlllo sluibo
(v TOZD ali OZD) in sodelovanje
na !Sejmih;
- potrebno je ~ka ti tudi doda<tne rešitve v pr.odaji;
- prodajna sLužba oziroma ;vse
službe na ·S!lcutiJ:n±h dejavnostih
se morajo aktivi-rati v najrvečji
meri, ·da .bi rprodaja gotovih .irz.
delkov •t ekla vzporedno z let-

mm

pJam.om;

- i.<Skati je treba rešitve v .no:vih rproizvodn'ih 1programih za domače in tuje tržišče.
O .teh vpmš anjih so Ta2lplravljali tudi na drugih osnovnih organizacijah llla BrCIS·tu in sprej eli
delovne zaključke za svoje temeljne orga!llizacije.
F. Hrastni!k

Letošnji sejem v Hannovru
Gostišče

Ob jezeru bo menda kmalu odprto

Skok v novo kopalno sezono

Mladina v
Clani Zveze socialistične mladine Sroveirije v SOZD Slovenijales se združuje jo 'V osnovno
orga.nizacijo IZ namen{)!IIl, da aktivno sodelujej.o pri graditvi samoupravne sociaJi s<tič.ne družbe
in za doseganje idej.no polritične
in akcijske enotnosti ml•ade generacije na temeljih rprogr.ama
in politike 'hveze komun19tov. Osnovna 'OTgani.zacij.a .sprejema
svoj akcij1ski program dela, katerega uresničevanje :sproti preverja in dopolnjuje. Svojo akcijo
oblikuje tako, da mlade ljudi
nenehno .spodbuja ial USipOSablja
za družbeno .politično in samoupra'Voll:O delovanje v 2'Nezi .komunistov, Socia1ističnrl. zvezi, Zvezi sindrkatov in v vseh okoljih
samoupra-vnega živJjenja ·i n odločanja.

Kooroilnaci:jsk:i svet Zveze ·SOmladine SOZD Slovenijales ustanovijo IVlSe osnQ\Ille organizocije v njej. V IV:Sa!ki .t emeljni or-ga'llizaciji ustanovijo asnovno organizacijo. ZSM. Vsaka osnovna organizacija delegira w koordinacijski ISVet SOZD Slovenijales po enega delegata. Talko
šteje rt:a .svet 54 članov; svet izcialistične

SOZD

voli na svoji prvi !Seji enajstčlanski •sekretariat, ta pa izmed
svojih članov rpredsed:nika in !Sekretarja, tki .sklicujeta seje in vodita delo sveta. Za rpredsed:nika
sekretan-iaota je :bil lZVIOljen Drago ·Frla!n, ·B rest - TOZD TP
Cerknica, za sekretarja pa Boris Cubej, Slovenij.a les - t rgovina.
Koordinacijoski svet Zveze socialis tične mladine SOZD se sestaja v •s k.J adu s programom, venda·r najmanj dvakrat letno. Sekretania:t kooroinacij•skega s veta
pa se !Sestaja po rpot·rebi, vendar
najmanj enkrat mesečno. KoordinacijiS'k i .svet enkrat letno pregleda svoje celotmo delo, ga kritično oceni m oSprejme zaključke
ter program dela za nll!Sljednje
obdobje.
Delegati v 'k oordialacijskem &Vetu tS svojo dejav.no'stjo v osnovnih organizacijah Zveze !Socialisti čne mladine, v katerih ISO bili
izvoljeni, zagotavljajo vsebinsko
ra71pra:vo in opredeljevanje do
stališč in dogovorov, o kateroih
se .bodo dogovarjaU .na tkooordina·
cij'skem S/Vetu in so .skupnega
pomena.
Z. J er.ič

Do sedaj je bil Hannoverski sejem vsaki dve leti. Na njem so razstavljali poleg industrije za lesnopredelovalne stroje še elektroindustrija, industrija kovinskoobdelovalnih -strojev, kemijska industrija
in druge. Zaradi vse večjega razvoja industrije strojev za les in tehnologijo pohištva pa so sejem lesnoobdelovalnih strojev izdvojlli in
ga prestavili na kasnejši datum (konec maja). Organizator ga je imenoval LIGNA'75 (LES'75).
Na sejmu de bilo 714 raz-stavljalcev iz 22 dežel. V ta podatek
pa niso zajeti posoamezni proizvajalci laikov, lepil, orodja in podobnega, 'k i so tudi imeli svoje
razstavne prostor.e in predstavni·k e na sejmu. Na prostem (med
halami') pa so bili razstavljeni
stroji in na·p rave ;z.a gozdarstvo.
Taka organizacija .sejma je ned vomno uspela, saj ISta bila sejem'S1ka površina in š tevilo razstavlja-lcev za pribli·ŽlnO 70 odsrt:otkov višja v pr.ilmerjoavi z letom
1973. Ohiskovalcev je bilo veliko,
priha-jali so z vsega sveta; recesija lesne industrije je bila ·p risotna .s amo v posameznih razgovorih.
Kaj je novega na .sejmu? Predvsem je mogoče opaziti:
-izpopolnjene naprave ter rešitve ;z.a zmanjša!Ilje ča·sa pri preurejanju (nastavljanju) strojev;
- · i·z popolnjene !llaprave za avtoma·ticno dodajanje in odvzemanje jz s•trojev;
- novosti pri vpenjanju rezil
in menja\'li. brusnih pap1rjev.
Podoone razvojne težnje je bilo opaziti že na sejinu proo. dvema leroma, letos pa je razvoj še
bolj stekel v to smer.
Tako je na .prime r firma
Schwahedissen letos raz-s.tav.Jjala
format•k o, :pri !kateri •je z elektronslidm i napravami mogoče poleg nastavitve širine na~&taviti
vsa'k rezkar na želeno mero le s
tem, da ustreZJne ·m ere odtlipkamo in vklopimo na-stavljanje. Kot
druga inačica pa je bila r azstavljena format!k:a:, kjer je program
nastavijanja (vse m e re) vnaprej
zapisan na luknja nem traku, ·kat erega pri m enjavi operacije vstavi-mo v stroj, po vklopu nastavljanja pa ·se stroj avtomati6no
preuredi za naslednjo operacijo.
Vplive <rezil na mere mora rešiti
tovarna ·sama. Vedno več je tuili
strojev, v :katerili so v enem delu združeni prirez, furniranje in
brušenje robov. V tem prednjači
firma Homag, lki je tudi razvila
sistem vpenjanja rezil tako, da
se le-ta na osovinlo samo nasadijo, dosedanje pri·v ijanje pa ni <Več
potrebno.
Amer.i&ka firma Ekstrom je
prhlcazaia nadmiz:ni re2)kar, kateremu je edina šablona luknjan
•trak. Vse ·potrebne mere in želeni pomik so po koordinatnem
sistemu vpi·sani v luknjan trruk,

katerega vstavimo v stroj. Stroj
nato avtomatično izrezoka kakršnekoli obli/ke, nj.egov pomik :pa
se v kni.vinah ·prila~aja zahtevnosti d ela .. Miza Stroja •je raroeljena v dva dela. En de l služi za rezkanje, drugi del pa za vpenjanje
in odvzemanje obdelovancev tako, da stroj dela neprekinjeno.
Stane pa na žalost 250 .starih milijonov. Elektronskih naprav za
nastavljanje strojev je zelo veliIko, ISO pa tudi zelo drage. Na.jpreprostejša taka naprava, ki služi samo za nastavitev vodila pri
fiini ·k rožni žagi, •stane 15 milijonov star.ih din; to je dvakrat tol~ko kot sama !Žaga.
Tudi moan.ičarke se :razvijajo
v tem smislu. Fi'Ima Nottmeyer
je opremila svojo mozničar'ko z
elektrons·k imi napravami, medtem .k o 1e fi•rma Weeke izdelala
stroj, •k i v bistvu predstavlja dve
moZ'Illičarki, prevozalii na tirnicah;
medtem ·k o je ena v obratovanju, je drugo mogoče naoS'tavljati.
Na sejmu je bi<lo tudi ·veJiik:o
nakladalnih in ra.2lkladalnih naprav najrazlionej.š e izvedbe. Pro~vaj alci ·s o jih pri-siljeni :izpopolnjevati, .ker 'im ajo te naprave večinoma manjšo kapaciteto :kot
stroji, ·ka<terim ·poslužujejo. Nekatere firme fo.r.matnih linij celo
za·gotavlljel)jo, da so njihove formatne 1inije sposobne delati pri
pomll<.u 100 metrov na minuto.
P.rav malo pa je nakladalnih napr.av s ta!k:šno .karpaaiteto.
Nam znana firma Erns1 je razvi•la br:usi'lni stroj, v •k aterega je
mogoče namesto sedanjega kosa
papinja vstaNiti obenem .celo rolo
papirja dolžJne do 200 metrov.
Brusni •p atpk se nato prek 'brusnega valja odvija na drugi ·v alj
lim nato zopet nazaj •s hitrostjo do
0,3 an-etra v sekundi. P·r ednost tega srt:.roja je v prihranku brusnega rp<llpirja {ni ,ga -treba rezati) -in
čas med dvema menjavama papiTja se zelo podaljša. Za lažjo in
hitrejšo menjavo papirja je S'troJu op rigrajen u strezen vitelj. Ta
tip st roja še ru v obratovanju.
Nekaj .novos ti je tudi pri strojiih za montažo pohištva. Predvsem so ISe razvili stroji za vrtanje in zahijanje podlook, vrtanje
in zabijanje s,P.On in .stroji za
vstay.ljanje S;P?)k:, .medtem ..Iro so
strOJI za pnVI~anJe omenJenega
okovja manj zastopani .kot pred
dvema letoma. Veliko je tudi og-

rodnih stiskami.c z vgrajenimi
elektronskimi napravami za njihovo preureditev, ogrodnih .stiskalni:c s rprigraj enimi napravami
za avtoma~'ko ·nanaŠalllJe tl epila
in stiskalnic, prilagojenih za de1o v traiku. Stroji za pakiranje
pohri.štva v rplasti.Ono folijo so v
glavnem takšni, ·kot so na.m. že
znani, tpom!lložili so se le proizvajalci Jteh strojev, 1p0 čemer je
mogoče soklepati, da so <trenutno
v konjunlkturi.
Seveda je bilo na sejmu še več
novosti; mr primer s·t roj za oblaganje različnih profilnih letvic s
folijo, fur.n.iilke robov, :ki čelno
obrezujejo robov·n i furnir po
brazdanem ali profi:liranem robu, kabine :za Zimanjšanje ropota
v oddelkih, motorne žage (motorke) z vgrajenim WankloViim motorjem. Teh manj:ših lllOVOsti je
preveč, da bi j'ih bilo mogoče zajeti v članek.
V grobem bi se dalo zaključiti
podobno ·k ot :pred dvema letoma,
da se sami lesnoobdelovailli stroji niso dosti spremenili. Razv.i..le
pa so ISe naprave in pr1pomočki,
ki naj bi zmanjšali zasrt:oje pri
menjavanju del in zmanj šalil čase
transporta. Prav to pa danes tudi
najbolj potrebuje marsikatera lesna tovarna.
!.Lovše

SEJEM V KOLNU
Od 4. do 7. junija letos je bil
v Kolnu >>Inrt:erzum« - Mednarodni sejem materialov, :pribora,
.naprav in sur<JVin za rpohi·štveno
prowodnjo, .notranjo opremo
ter stroj ev atn nCl(prav za .proizvodnjo obla!Zinjenega pohištva.
Na sejmu je več kot 600 podjetij iz štiriindvajsetih evrop~kih
in drugih .dežel ;pr.i:ka!Zalo svoje
dOISežke. Sejem je omogočil tehnalogom, .konstru:ktorjem in delavcem v nabavi vrpogled v dosežke Stl'remljajočih :indUJSt r ij, ki
proizvaJajo materiale za .p roizvodnjo rpohiošwa.
Posebno ~imiva :m dbiskov.alce je bila oraz~Stava rtapetniških materialov in strojev za oblazialjenje, najrw:.Jičnejšega okovja, ik:i ga urporabl}a proizvodnja
pohi·štv-a, mbovni:h folij, ,gradbenih elemenrt:ov ter drobnega orodja in plastike:
Sejem je ča-sovno SO'VIpadal.tudi
z IZakljuakom sejma strojev in
stlrojne opreme rza lesno lindus<trijo LIGNA v Hannovru. To je
bil tudi cilj organizart:arjev obeh
sejmov, da obilsko'VIalec dobi celoten pregled o možnostih za
proizvodnjo !Sodobnega pohištva.
D. Maz ij
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Tehtanje naše zavesti
PREGLED IZIDA REFERENDUMA ZA SAMOPRISPEVEK ZA š OLE
P.reiz:kušnja je \Za nami. Občani
Cenk'Ilice smo 8. in 9. junija neoporečno rekli »ZA<< za zdravje, za !Znanje, za srečo našili
otrok. Dokazali ·s mo, da jih .i mamo radi, kakor .nas je vabila
nj-ihova !parola od vsepovsod, k
čemll'r so nas rpozivaJ.i delegati
pionirjev ma :predglasovalnih zborih rpo .va~seh in po tovarnah.
V poprečju imajo svoje otroke
kar .precej radi. Samo 10,45 ~lo
volilini!h "lllpravičencev v občini
je tega d:ne >>pozabilo« glasovati,
ali pa so odločno in trmasto rekli, da ne gredo nikamor. Med
temi desetimi odstotki so \Starši
s kupom otrok, ki -se še in so
se že vzgajali v na.ših šolah, ki so
s pomočjo n-aše družbene skupnosti prišli do poklica, ki danes
prejemajo kar čedno št~pendijo,
ki od svoje kmetije ne 'Plačujejo
dinarja da.VIka.
Med temi desetimi odstotki, ki
se jim -ni dalo na !VOlišče, je <tudi
oče, .Jci je pionirjem izjavil, da
nima otrok, da jih ima njegova
žena, sicer pa da j e bolan, če
prav so ga pi'OJlirji ;prestregli na
poti, ko je šel gledat, kako mu
je slana krompir posmodila .. .
Med temi desetimi odstotki je
torej dev-et odstotkov čudakov
in zaknkn}encev, en odstotek pa
morda tudi 7Jlobnežev, ki zato niso šli glasovat, -ker so mi:s.lili, da
bo zaradi njihove neudeleŽJbe refe~rendU'ID JPQgorel. •Pa ni! Da ne
bo, smo -hlli prepričani pred
nj-im, danes imamo tu ·i zide:
69,30% vo1i:lcev, '11\Pi:srunih v glasovalne sezname šestih ·k rajevnih Sk!Uipnosti, se je izreklo >>ZA«
samoprispevek. To je Jeop rezultat. Sicer IIJa - kdo se ne bi
odločcrl za otroke?! In kdo bi se
odloča-l samo :za •svojega?!
Na Bloški planoti, kjer je rez·wtat udeležbe in .poZ'i<tivnih glasov naj!V.išji, se je glasova.nja udeležBo več kot 95 °/o volilnih upravičencev, čeprav irrnajo ti ljudje
najdlje do vol-išč in so njihove
hiše razrresene p.o 45 v.aJSeh in
zaselkih od Cajnarjev do Velikih
Lašč. Gla:sova:.lnih mest pa je bilo :vendar le šestero.
Tudi v krajeVIllih skupnos·t ih
Cerknic-a m Ralkek je g1asovalo
dobrih 90 ~lo volilnih uprav-ičen
cev, Ulekoliklo manj v krajevni
skupnosti Grahovo; v.sega 61 odstotkov :volilcev \Pa se je rpo.lirudilo m.a glasovalna mesta v ·krajevni skupnosti Begunje; še to
čast jim !l"ešujejo najbolj odmaknjene vasi, kot sta Podslivnica in
Ot<mica, medtem -k o .so v najlepši, v najbolj urejeni vasi v občini v Begunjah -p opolnoma
zatajili. •Na tem volišču je glasovalo manj iko 50 odstotkov vpisanih volilcev .in še od teh je
nretjina glasovala proti.
Tako ;sta med -k olektivi naslednjega dne zatajila K!Ovind z Unca i:n Jelka iz Begunj, s .sicer
večjo udele2Jbo, ampak z •več ko
50 odstotki negam'Vlnih glasov.
Oglejmo si .zaradi primerjave
nekaj 'Zlgornj.ih in nekaj spodnjih:

Vol'i!šča

v tkraj. skupn. GJ,asovi ZA
92,85 ~lo
9-2,55 Olo
84,61 Ofo
84,23 Ofo
82,81 °lo
38,46 Ofo
36,44 Ofo
36,11 Ofo
23,07 ~lo
19,58 Ofo

Sbrmica
Ravnrk
B ločice

Dolenja rvas
Vellke Bloke
LipsenJ
BegtmJe
Gor. Jezero
Sel!šček

Bezuljak
Volišča

.v TOZD

Glasovi ZA

SOb Cer.k!nica
Kmetij-ska zadr.
Kom. stan. IPO<ij.
Novolit N. IVaJS
Osnov. šola Raikek
Tovar. pohišt. Cerknica
Tov. poh. Martinjak
Tra<IIlsavto Maro-f
Jelka Begunje
Kovind Unec

59,89 Ofo
93,14 Ofo
89,71 °lo
89,55 °lo
88,60 °/o
66,41 Ofo
61 ,50~/o

60,00 Ofo
43,27 Ofo
42,18 Ofo

O v.zr®h za dobre in za slabe
rezultate b.amo v na-slednjem obdobju še veliko govorili. :fuaiV bi
Wo, da najbolj resno o tem
spregovore -p rav tam, kjer je dober oziroma slab odz~v najbolj
očiten.

Za zdaj recimo samo to: slaba udeležba ~ mnogi glasovi .p ro-

ti so odraz seh~čnosti ·posameznih vaških in delO!Vnih skupnosti,
odraz nadutega mnenja, da -lahko še danes v taiko .pn;pletenem
in medsebojno povezanem ISveru
živijo .odt11gamQ od tega sveta, zagledani v svoj prav -i n v .svojo
ne vem .kakšno moč.
Slaba udeležba .in mnogo glasov proti je o.dra:z rudi pomanjkljivega poli<tičnega delavanja na
teh terenrh pred referendumom
ali pa tllldi rezUilrtat •protisocialisti-čnega in 'Protisam.oupravnega
političnega delova!llja.
Dobra udeležba in mnogo glasov »ZA<< je bilo oddamih v vaseh,
v l<!rajevnih <Skupnosti, v delovnih organizlacijah, :povsod tam,
kjer se Jju:dje ~veidajo, da je
njihova ,prihodnost od:visna od
nj-i h samih oziroma od njihovega
skupnega prizadevanja, kjer se
zavedajo, da so del te skupnosti,
ki jim olilQgoča, da delajo, da
ZaJSlužijo, da ž'ive iz dneva v dan
bolje .rn ·k i se zavedajo <tudi tega,
da .ni nobene dnužbe, ki bi vedno samo daja:.la, da smo ji dolžni
včasJh tudi kaj vračati.
Dobro je, da Jmamo v občini
takš·nih v,asi in ·tako zrelih ko·
lektJivov veliko .večino!
J . Praprotnik

V počastitev tri-desetletnice
osvoboditve in zmage nad fa-š izmom ibo krajevna konferenca
Zveze borcev Ce.nknica IV sodelovanju IS krajevno konferenco
SZDL in dru~i mi družbenopolitičnimi organizacij-ami Cerknice
o1:1gamizirala v petek, četntega
j-ulija, svečano proslavo.
Začetek proslave bo ob petnajsti U<ri, ko bo šel slav.nostni
&prevod od Bresta skozi Cerknica
do .prostora pred novo š-olo, kjer
bo .svečani nagovor in .).Qulturna
pri:reditev. Po •končanem uradnem delu bo imela koncert .g odba rn.a pihala iz Cer.knice, nato
nato 1p a bo prosta zabava ·s
plesom.
S. Bogovčič

PRED LETOŠNJIMI LETOVANJI
Za Hrestove delavce je tudi leros organizirano letovanje v Faža.ni. pii. .Puli. Na ra.zpis, ik i je bil
objav.ljen rudi v .prejšnji številki
Brestovega ,o bzornika, je prispelo 36 prijav :za rezervacijo 84
ležišč. Večina dela vcev bo letoveda med kolektivnim dopustom.
V <tretji !Skupini v času kolek·
tivnega dQpusta in izven njega
je mogoče še vedno ,rezervirati
prenočišča, vendar morn biti pri-

java vlož,ena majmanj ·petnaj~t
dni pred odhodom. Zato naj vsi
tisti, ki bi želeli Jetx>vati :v Fažani, to čimprej soporočijo v
splošno,kadrovsko slu:žJbo Skup·
nih -dejavnosti.
CepTa'V nam vreme d o sedaj_
ni bilo naklonjeno, -up:amo, da
bosta mesec julij lin arvgust lepša, zato želimo vsem dopustnikom .p rijetno letovanje.
J. škrlj

TEKMOVANJE GASILCEV

Filmi v ju 1iju
3. VII. ob 20. uri - italijanski
f.ilm SMESNA JE PRVA LJUBEZEN. Drama.
4. VII. ob 16. in ob 20. uri japonski film BITKA ZA PORT
ARTHUR. V-ojni film.
S. VIL ob 20. in 6. VIL -ob 20.
W1i - -i talijanski film CVET 1001
NOCI. MLADINI DO 16 LET NEPRIMEREN!
6. VII. ob 16. uri - ameriški
ffilm SVET ABOTA IN CASTELA. Komedija.
7. VII. ob 20. uri - italijans-ki
film UMOR ZARADI UUBEZNI.
Kriminalka.
10. VII. ob 20. uri - ameriški
film HOC'EMO POLKOVNIKE.
Vojna sa1ira.
12. VII. ob 20. in 13. VIL ob
16. uri - amer.iški film IMENOVALI SO GA AMEN. Western.
13. VII. ob 20. uri - nemški
film DEKLE IZ HONG KONGA.
Kr~rninalka.

14. VIL ob 20. uri - francoski
film UUBIMKE. Drama.
17. VII. ob 20. uri - jugoslovanski fil<rn KOSAVA. Kriminalka.

19. VII. ob 20. ·u ri - J.talijans,ki
film RIMSKI MONSTRUM. Drama.
20. VII. ob 16. in 20. uri - ameriški film MOJE PESMI MOJE
SANJE. Gla·s.beni film.
21. VII. 'Ob 20. uri - francoski
film BELMONDO VELICASTNI.
Kr-iminalka.
22. VII. ob 16. uri - dsan!ke
V GRMU JE ZAme.
23. VII. ob 20. uri - jugoslovanski film KAPETAN MIKULA
MALI. Vojni film.
24. VIL ob 20. uri - japonski
film ISCE SE OICI žiVA ALI
MRTVA. Pustolovni fi:1m.
26. VII. ob 26. in 27. VII. ob
16. uri - žRTVOVAN!. Kriminalka.
27. VII. -ob 20. ur:i - ameriški
film UUBIMEC VELIKEGA STILA. Komedija.
28. VII. ob 20. uri - ameriš-ki
film STARI DIVJI ZAHOD. Western.
31. VII. ob 20. uri - ameriški
film UMAZANE ROKE NAD MESTOM. Kl'iminalka.

RAZ P 1S
Na podlagi pravilnika o izobraževanju in po sklepu sveta za kadre
RAZPISUJEM O
10 štipendij
za študij ob delu na vseh stopnjah in vrstah šol, ki so v skladu s potrebami BRESTA.
Pravico do štipendije imajo vsi delavci, Ici imajo lastnost delavca
v OZD BREST.

PROSLAVA DNEVA BORCA
V CERKNICI

Z referenduma za novi samoprispevek

Prijave z navedbo vrste in stopnje šole ter poteka dosedanjega šo·
!anja pošljite najpozneje do konca julija v splošno-kadrovsko službo
Skupnih dejavnosti.
SPLOSNO-KADROVSKA SLUžBA

DELOVNA AKCIJA BRESTOVE MLADINE
Pre~ kratkim. je AKTI_v ~LADif!: DELAVC~V Tovar.t;le :pohištva
Cerknica sku'PaJ z mlad1ns:bm a.!Qtuvom Tehmške šole JZ Cerknice
orga~iral skromno del:ovno akcijo, •ki je obsegala kopanje jarka za
ogra•Jo okrog Bresta.
Akcija je zel-o dobro us.pela, kar so potrdili tudi nekateri člani
delovne skupnosti in vodja akoije.
S t? a•kc~jo_ -smo hotc;J.!. dorkaz.ati, da smo pr.i.pravljeni prostovoljno
d~latL, da zehmo ~red1t1 pros-tor o krog tovarne in s tem dati lerpši
y1dez n~šemu ·kraJU, da .smo pripravljeni dat•i del prostega časa za
IzgradnJo na~še družbe, za 'b oljši jutri
Tudi v prihodnje se bomo potrudili, da ta a•kcij a ne bo edina,
ampak le povod za obetajočo prihodnost.
D. Modic

21. j.unrja je bilo v podjetju
MARLES deveto telcmovanj.e gasilcev petih večjih ·slovenS>kih lesnoindustrijskih podjetij. Prva je
obsegala gašenje improvi2'liranega požara iz hi-dranta in z ročni
mi gasilmimi aparati, druga pa
gašenje s pomočj-o ga·si-19ke brizga-l-ne. Ocenjeva·li s·o hitros-t ·in
natančnoS>t izved!be •posame2lrlih
vaj. Doseženi so bi-li naslednji rezultati:
l. MEBLO
170 kazenskih
točk,

2. BREST

175 kazenskih

točk,

3. STOL - 185 ·k azenskih točk,
4. MARLES - 190 kazenskih

točk,

S. NOVOLES -

203 :kazems'ke

točke.

Naši tekmovalai -so po ogorboju dosegli odlično dru·
go m esto. V prvi disciplini so bili
najboljši, vendar :prednost petri.h
točk niso uspeli obdrža<ti do konca. Prvo mesto so izgubi.lri. predvsem zaradi napak pri drugi vaji,
ki so jim 'jih upravičeno in neupraviče!Ilo dosodili sodnHci.
Tekmovanje je bilo v ok.Vii.ru
proslave 75-letnice lesne industrij e v Mariboru. Po tekmovanju
so si •tekmova-lci ogledali še veliko gasi·l sko vajo, v kateri so sodelovali poklicni gasilci iz Ma-rJbora in gasilci okoliŠikih društev.
V. žNIDARSIC
čenem

VI. REPUBLIŠKO TEKMOVANJE EKIP
PRVE POMOČI

Na občinskem tekmovanju eikip priVe pomoči se je 26. -aprila 1975
pomerilo sedem ekilp iz .k rajevnih skupnosti -in ],z delovnih organizacij v 01bčini Cei1knica.
Zmagovalna ekipa z delovne organizacije Brest v sestavi Pepca
žumer, Nada Cimermančič, A-nita PU:I1kar, Irena Ur.bas, Pavla PDnikvar, Biserka David z rezervno članico Matejo .Ivančič je zastopaia
občino Cerknica na VI. republiškem tekmovanju ·v Slovenski Bistrici.
P? sla'V'nostnem .sprevodu v -spremstv!U .godbe na pihala in po
otvontvi tekmovanja se je na mestnem s tadionu v Slovenski Bistrici
8. junija pomerilo 48 ekip prve pomoči iz vse Slovenije. Kljub močni
konlkurenci je mlada cerkniška ekipa zasedla 14. mesto m tako 'JJO·
polnoma opravičila naše za.upanje.
V<sekaikor gre priw-anje tudi predavatelj-u Milanu Maletu, lk:i je
tekmovalno ekipo 'OdJično pripravi.} in vodit

V SPOMIN

TUDI LETOS SPREVOD
IN RALLY

Sestega junija nas je v svojem
rojstnem kraju za vedno zapustil
naš dolgoletni član, ki je tudi po
upokojitvi ostal zvest Brestu in
njegovim nasadom, Jakob BEVANDA. Dolgo časa se je upiral
zavratni bolezni. In kot bi vedel,
da je prispel na konec poti, je
pred tremi meseci odšel na obisk
v Mostar k sorodnikom. Nit življenja se mu je pretrgala v sedemdesetem letu starostL Na
zadnjo pot smo ga skupaj s številnimi sorodniki pospremili tudi
predstavniki Bresta.
Jaka nam bo kot vesten član
kolektiva in sodelavec ostal za
vedno v spominu.

NAšl UPOKOJENCI

Zdru-ženje šoferjev Jn avtomehanikov Cerknica bo tudi letos
za s-voj prnznik orgam.izira1o zanimivo pr.ire ditev.
V nedeljo, 13. juldja, bo ob
osmi uri .pri novi šoli svečana
otvo-r itev dn nato ·sprevod motor-n ih vozil na progi '}Jrotj Rakeku
in nazaj v ·L oško dolino. Spotoma bodo položi1i vence ob spo·
meni-kih 'P adlih borcev. Po končanem sprevodu bo v Cerknici
začetek avtomobils'kega ral,lyja
po Notranjski, v ·katerem bodo
sodelovali t udi tekmova:Ici az R~b
nice. Po končanem rallyju bo
razglasitev rezultato·v in •p odeli·
tev nagrad prJ novi šoli, nato pa
prosta za!bava v stari delavski
restavraciji.
S. Bogovčič

7. aprila je bil invalidsko upokojen Anton STRLE, rojen 28. 3.
1929. leta.
V TOZD TLI Stari trg je bil
zaposlen od 2. oktobra 1958. leta,
kasneje čelist in nazadnje delavec pri robilni krožni žagi.
želimo mu veliko zdravih let!
Delovna skupnosti TOZD TLI
Stari trg

Bres_tov obzornik, glasilo ~t;lovne skupnosti Brest Cerkn1ca. Glavm ut odgovomi
urednik Božo LEVEC. Ureja uredniški
odbor: Ivanka GODESA, Mirko GERSAK
Mariia GRBEC, Jože KLANCARL Božo
LEV:EC, Branko MISIC, Franc M AKAR
Daniln MLINAR, Franc MULEC Miha
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. Foto:
J . SKRU. Tiska 2elezniška t iskama v
Ljubljani. Naklada 2500 izvodov.

