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Kako prihoduje leto?
PRIPRAVE PLANA IN POSLOVNE POLITIKE ZA LETO 198r
Intenzivnejše de~o pri pripravah planskih dokumentov za prihodnje leto smo pričeli že v septembru. Tedaj smo pripravili iz.
račun letnega urnega sklada, ki je potreben kot osnova pri načrto
vanju proizvodnje, izdelali pa smo tudi plansko metodolo~Pjo s
terminskim načrtom in izhodišče poslovne politike. Ceprav smo s
terminskim načrtom predvideli sprejem plana za prihodnje leto še
do konca letošnjega leta, pa lahko že sedaj z gotovostjo povemo,
da tega ne bomo uspeli v celoti uresničiti.

V·
V začetku novembra smo ime- vanja, da imamo še vedno deli tudi prvo plansko konferenco,
nar, ki naj bi služil tudi kot
na kateri smo potrdili nekate- merilo vrednosti in da je inflara izhodišča in jih nadrobneje cija dejstvo, katere ni moč od·
opredellli. Posebej pomembno
praviti samo s tem, da te beje, da smo uskladili in opredesede ne napišemo.
lili osnovna izhodišča na podMenim pa, gledano realno, da
ročju vhodnih in izhodnih cen,
ki po eni strani predstavljajo bi bil velik uspeh, če v prihodnjem letu zadržimo inflacijska
osnovo za izdelavo kalkulacij
na ravni letošnjega leta
oziroma izračun vseh stroškov gibanja
in
jih
šele
v daljšem obdobju
t er t udi za sam dejanski obra·
postopoma
zmanjšujemo.
čun poslovanja, po drugi strani
pa so tudi osnova za vrednostni
Nadaljnje okvirne opredelitve
izračun proizvodnje in prihodka.
smo po predlogu blagovnega
Torej je ta opredelitev prav- prometa zastavili tudi na podzaprav nujna, čeprav letošnja
ročju
razmerij predvidenega
zvezna, pa tudi republiška re- plasmaja na domačem · oziroma
solucija ne opredeljujeta vred·
tujem trgu, kjer po eni strani
nostnih kategorij, ampak samo . izhajamo iz potreb po nabavi na
predvidene fizične kazalnike. Ve- tujem trgu, po drugi pa iz dodeti pa moramo, da imamo še hodkovnost i na posameznem trvedno vrednostni obračun poslogu.
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Opredellli smo tudi osnovno
bruto vrednost KED na uro kot
izhodišče za izračun mase sredstev za osebne dohodke.
Do sedaj smo pripravili tudi
nekatere kazalce za izračun obveznosti iz dohodka in osebnih
dohodkov. Naredili smo tudi izračun potrebnih virov sredstev
in seveda tudi izračun predvidenih obresti za tuja - izposojena sredstva.'
. Zahtevam trga v smislu programskih usmeritev pa velikokrat ne moremo ustreči s proizvodnega vidika, zato se kažejo
tudi velike potrebe po investi·
cijskih vlaganjih. V izhodiščih
poslovne politike imamo sicer
opredeljena merila za investicij·
ska vlaganja, šibkejši pa smo pri
sredstvih za naložbe, prav tako
pa praktično vse temeljne organizacije izkazujejo primanjkljaj
virov obratnih sredstev. To po·
meni, da niso zmožne tudi vla·
ganj v osnovna sredstva. Tako
ostanejo za naložbe kot zanes·
ljiv vir le sredstva a~ortizacije.
Sedaj na osnovi opredeljenih
elementov načrtujemo še potreb·
na sredstva za predvideno
funkcioniranje delovne skupno(Konec na 2. strani)

r

že
ge,
beza:ve

62:

ansa j
let·
i s
rn).
·čič

'

Tovariš TITO na 2. zasedanju AVNOJ

Ob dnevu republike
te več kot če trto desetletje se lahko v hladnih novembrskih
dneh svobodni spominjamo rojstva nove Jugoslavije, prav go·
tovo enega izmed najbolj prelomnih trenutkov v t-isočletni zgodovini jugoslovanskih narodov.
Ceprav je nova Jugoslavija ena izmed mlajših držav in predstavlja le drobcena liso na svetovnem globusu, jo v svetu poznajo dosti bolj kot druge gospo'darsko močnejše države z mno.
go večjo državniško tradicijo.
Poznajo jo kot herojskega borca v krvavem obračunu s fa·
šizmom in nacizmom v pretekli vojni, v kateri je korenito in
revolucionarno obračunala tudi s staro družbeno ureditvijo.
Poznajo jo kot državo, ki je jasno začrtala svojo samostojno
in neodvisno razvojno pot in ki dosledno s topa po njej k ljub
najraz ličnejšim pritiskom.
Poznajo jo kot tvorca neuvrščene politike, ki je postala vodilo številnim naprednim silam sveta.
Poznajo jo kot državo, ki se je v nekaj desetletjih razvila iz
zaostale kmetijske s kupnosti v sodobnejša gospodars ko tvorbo.
Poznajo jo kot tvorca lastnega družbenega sistema, ki tem elji na najnapredl'!-ej.ši obliki medčloveških odnosov - na samoupravnem soctaltzmu.
·
Poznajo jo kot državo, ki si vztrajno, z lastnimi močmi pri·
zadeva izkopati se iz zapletenih in težavnih gospodarskih razm er.
Vsega tega ne bi dosegli, če se ne bi trdno zavedali, da sm o
velika družina narodov, ki je pripravljena braniti vse pridobitve svoje revolucionarne poti.
Vsem Brestovcem in ostalim občanom ob dnevu republike
iskreno čes titamo in želimo še dos ti skupnih delovnih uspehov!

LETO&NJE· BRESTOVE NAGRADE NA LETOšNJEM BEOGRAJSKEM SALONU POH išT VA
- J edilnica KVADRAT j e dobila srebrni ključ v skup ini
kuhin j in jedilnic, diplomo r evije NAS DOM za jugosl ovansko poh ištvo 86 in drugo mest o na internem natečaju Slove·
nijalesa.
- Pisarnišk i program PLAMEN prvo m esto v svoji sku·
pini na internem natečaju Slovenijalesa.
- Kuhinj a Brest - 2004 drugo jn t retje mest o v skup ini
kuhinj n a internem natečaju Slovenijalesa,
Z beograjskega salona pohištva -
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med številnimi obiskovalci tudi Marjan

Rožič

·····

---

BRESTOV OBZORNIK

2

Oo konca tega ·leta
KONSTITUIRANJE NOVE TEMELJNE ORGANIZACIJE STROJEGRADNJA
Na podlagi sklepa o razpisu
referenduma so delavci oddelka za proizvodnjo strojev in naprav dne 3. oktobra glasovali o
sprejetju sklepa o organiziranju
nove temeljne organizacije STROJEGRADNJA. Na referendumu se
je za sklep o · organiziranju odločila večina delavcev in sicer
82;5 odstotka.
Glede na tako odločitev delavcev oddelka za proizvodnjo
strojev in naprav je bil nato ta
sklep posredovan delavcem vseh
temeljnih organizacij in delovne
skupnosti., Ker v roku 30 dni od
vročitve omenjenega sklepa nobena temeljna organizacija oziroma delovna skupnost ni sprožila spora pri sodišču združenega dela glede obstoja pogojev, ki so določeni za organiziraJ;J.je temeljne organizacije, je
sklep o orgamziranju nove
TOZD STROJEGRADNJA postal
veljaven.
Z veljavnostjo sklepa o organiziranju nove temeljne organizacije so delavci v novi temeljni
organizaciji pridobili sposobnost,
skleniti samoupravni sporazum
o združevanju dela delavcev v temeljno organizacijo. Poleg tega
samoupravnega sporazuma pa
morajo za konstituiranje delavci
nove temeljne organizacije sprejeti statut temeljne organizacije,
izvoliti delavski svet in skleniti
oziroma
sprejeli
samoupravni sporazum o združitvi v delovno organizacijo. Skupaj z delavci ostalih temeljnih
organizacij pa morajo sprejeti
tudi samoupravni sporazum o
razporeditvi sredstev, pravic in
obveznosti.
Delavci nove temeljne organizacije so na svojem zboru že
obravnavali osnutke naštetih

Delo ob starem

računalniku

-

samoupravnih aktov, ki so potrebni za konstituiranje. Poleg
teh aktov so obravnavali tudi
nekatere druge skupne samoupravne akte, o katerih odločaJo delavci z referendumom.
Ti skupni · samoupravni akti
so: samoupravni sporazum o
skupnih osnovah in merilih za
pridobivanje in razporejanje dohodka, samoupravni s·p orazum o
svobodni menjavi dela in o ureditvi drugih razmerij med TOZD
PRODAJA n. sol. o. Cerknica in
med proizvodnimi temeljnimi organizacijami, samoupJiavni sporazum o svobodni menjavi dela
in o ureditvi drugih razmerij
med delovno skupnostjo Skupne
dejavnosti in med temeljnimi
organizacijami ter samoupravni
sporazum o urejanju stanovanjskih zadev. K tem skupnim aktom morajo delavci nove temeljne organizacije praktično le
pristopiti, saj so jih že sprejele
vse ostale temelje orgapizacije.
Vse naštete samoupravne akte so delavci dali v javno razpravo. Po končani razpravi naj
bi uskladili vse dane pripombe na te akte, določili predlog
teh aktov in o njih razpisali referendum. Samoupravni sporazum o razporeditvi sredstev,
pravic in obveznosti pa bodo
poleg temeljne organizacije sprejemale tudi tiste temeljne organizacije, ki na novo temeljno
organizacijo razporejajo sredstva, pravice in obveznosti.
Tako naj bi delavci nove 'temeljne organizacije še letos sprejeli vse potrebne samoupravne
akte in s tem tudi dokončno
konstituirali novo temeljno organizacijo.
Nova temeljna organizacija
naj bi tako s l. januarjem 1987
začela samostojno poslovati.
A.

Perčič

kmalu nov?

Bomo kmalu dobili
oovi račon.alnik?
POGODBA Z DOBAVITELJEM mo prispela še letos, kajti
RACUNALNIKA JE PODPISANA . tudi dobavitelj potrebuje nekaj
časa, da uredi formalnosti v
zvezi z izvozom iz svoje države.
V prejšnji številki · Obzornika
smo pisali o prizadevanjih za Med tem časom pa se tudi zanabavo sposobnejše 'računalni
nimamo za možne kupce naše
ške opreme. V tem času so se ta
sedanje opreme in ugotavljamo,
prizadevanja nadaljevala, tako
da je zanimanje dovolj veliko in
da je v začetku novembra pri- bomo del sedanj e opreme ugodšlo do podpisa z dobaviteljem. no prodali.
Zatem je sledila vloga banki za
BREST in KOVINOPLASTIodobritev bančne garancije. O
KA, ki sta solastnika sedanje
tem dovoljenju pa je sklepanje
v te~ in bomo izide (upam, da opreme, bosta tudi pri tej opreugodne), izvedeli v začetku de- mi obdržala enaka razmerja in
nosila v razmerju 65:35 v korist
cembra.
Bresta vse stroške ter ugodnoSeveda so se s tem roki neko- sti, ki bodo nastale iz skupne
liko razpotegnili, tako, da so se- opreme.
daj manjša upanja, da bo opreS . Ferfila

f

Iz naše STROJEGRADNJE

Kako razporediti delovne dni
O PROIZVODNEM KOLEDARJU
ZA LETO 1987
Bliža se konec poslovnega leta
in hkrati tudi rok za sprejem ·
proizvodnega-delovnega koledarja za leto 1987. Za obravnavo
smo pripravili tri inačice delovnega koledarja; za eno izmed
njih se moramo odločiti.
Po prvi inačici se delovni koledar bistveno ne razlikuje od
letošnjega. Kot vemo, zakon določa dvainštirideseturni delovni
teden, v katerem je lahko najmanj pet delovnih dni.
Z upoštevanjem zakonskih določil smo sestavili delovni koledar tako: število delovnih dni
naj bi bilo po mesecih približno
enako (zaradi usklajevanja proizvodnje); obe izmeni naj bi bili
približno enako zastopani v delovnih sobotah ob popoldanski
izmeni; če je le mogoče, naj bodo delovne prve sobote v mesecu; delovna sobota za solidarnost (po zakonu) je predvidena v marcu; zaporedoma oziroma v enem mesecu sta delovni največ dve soboti; delovni
dan za krajevno skupnost v
predlogu ni predviden, lahko pa
ga temeljna organizacija določi
na enega izmed prostih dni.
Pri sestavi delovnega koledarja smo poskušali število dni za
obračun osebnih dohodkov po
m esecih čimbolj izenačiti. Največ delovnih dni za obračun
osebnih dohodkov je v juliju (24
dni), najmanj (22 dni) p a v februarju, avgustu in novembru.
Skupno bo v letu 1987 265 delovnih dni (z delovnim dnevom
za solidarnost 266 delovnih dni);
od tega bo 13 delovnih sobot (s
solidarnostjo). V letu 1987 bo
plačanih (in obračunanih)
po
osem ur devet državnih praznikov: 1. in 2. januar, 27. april,
l. in 2. maj, 4. in 22. julij, 30.
november, l. december. Tako
bo za obračun osebnih dohodkov 274 dni (brez solidarnosti).
Druga inačica vsebuje delovni
koledar 1987 s kolektivnim dopustom v avgustu. Ob tem, da
bi veljalo.vse zapisano kot pri prvi
inačici, bi imeli kolektivni dopust od 3. avgusta do 14. avgusta. Hkrati z nekaterimi prednostmi, predvsem manjših stroškov (energije, pogonskega goriva, prevozov na delo in z dela),
bi nastali tudi nekateri slabši
učinki predvsem težave pri
razporejanju delavcev na letovanje v počitniških prikolicah in
pri razporejanju štipendistov
na obvezno počitniško prakso.
Pri tretji inačici smo predvideli,
da bi v vseh sobotah, ki so delovne
po prvi inačici delovnega koledarja - od apr.ila do septembra, imeli kolektivni dopust. Tako bi se izognili poletnim delovnim sobotam, v katerih je
izraba delovnega časa manj
učinkovita. Tudi pri tej in ačici
bi se zmanjšali n ekateri stroški
(prevozi).

Skupno bi bilo obračunanih
pet dni kolektivnega dopusta: 4.
april, 16. maj, 6. junij, l. avgust,
5. september. Za ta predlog velja vse že našteto pri prvi inačici. Zmanjša se le število delovnih dni v letu 1987 na 261
dni in število delovnih sobot na

8 dni. Stevilo dni za obračun
osebnih dohodkov ostane isto.
Po razpravi se je večina temeljni organizacij opredelila za
tretjo inačico delovnega koledarja; prav tako so se opredelili
tudi na konferenci sindikata
Bresta.
M. Tavčar
1

Računalnišk~

vodena proizvodnja

Cilj vpeljevanja računalniške
podpore v proizvodnjo je predvsem v tem, da bi bila proizvodnja čim bolj prožna in laže
obvladljiva. Bolj prožna bo, če
bomo vpeljali hiter pretok informacij iz priprave dela v proizvodnjo. Ta se mora prilagajati
zunanjim okoliščinam, v katerih
deluje. Poznati mora trg, prodajo, nabavo, razpoložljive surovine, delovno silo .. .
Proizvodnjo bomo laže obvladovali, če bomo v vsakem trenutku imeli hiter in točen pregled nad pretokom elementov.
Cilj je gledanje proizvodnega
obrata kot enotnega stroja, ki
nanj vplivamo glede na povratno
informacijo o dogajanju.
Pri nas je meja še znosnega
administriranja verjetno že presežena in težiti je treba za tem,
da bi jo zmanjšali, par pa naj bi
bil tudi postranski učinek uvajanja računalnika. Povečala bi se
kakovost proizvodnje, kajti mojstri bi se lahko bolj posvetili
kontroli kvalitete izeglka, n e pa
predvsem organizaciji dela kot
doslej.
Pogoj za u spešno in kar najboljšo izrabo računalni ka je aktiviranje strokovnjakov (analitikov in tehnologov) in točna povratna informacija, ki bo omogočala lažje delo v prihodnosti
na temelju izkušenj iz preteklosti. Ti podatki na bodo hitro
dostopni prek računalnika.
O tem je napisanih že veliko
študij, tudi o uvedbi računalnika

za podporo proizvodnji v naši
delovni organizaciji.
Bližnja prihodnost nam bo to
prinesla. Sedaj je v prvi vrs~i
odvisno o naših strokovnjakov
in tudi od nas delavcev v Brestu, kako bomo znali računalnik
uporabljati.
Pred nami gotovo ni kamene
dobe, ampak doba računalnikov.
Ostali bolj razviti svet jih uporablja že za vse mogoče in nemogoče namene. Mi smo na
začetku in znati moramo izkoristiti izkušnje, ki so si jih v razvitejših državah na tem področju že pridobili.
S. Lovko

KAKO PRIHODNJE LETO?
(Nadaljevanje s l . strani)
sti in dela TOZD Prodaja, katera morajo prav tako realiZirati
proizvodne temeljne organizacije s prodajo svojih izdelkov in
storitev.
S temi osnovnimi predpostavkami, ki smo jih do sedaj opredelili za letni plan za prihodnje
leto in z upoštevanjem dejanskih možnosti (kadri, zmogljivosti .. .) je moč izračunati prvo
inačico načrtovanega dohodka
in njegovo predvideno razporeditev, kar pa bomo izdelali v naslednji fazi priprave planskih dokumentov za prihodnje leto v
začetku decembra.
M. širaj

Delovni posnetek iz TAPETNišTVA
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Od Beograda do proizvodu je •••
f

BRESTOVO SODELOVANJE NA BEOGRAJSKEM SALONU POHISTVA V ZNAMENJU NOVOSTI, NAGRAD IN .tOGIC
Letošnji 24. mednarodni sejem pohištva, stanovanjske opreme in
notranje dekoractje je med 10. in 16. novembrom zbral v Beogradu
vse najpomembnejše jugoslovanske proizvajalce pohištva. Splošna
ocena bi bila: veliko novosti, vse več sestavljivih programov, s katerimi je mogoče opremiti celotno stanovanje, veliko sedežnih garnitur v usnju ter vedno več obdelave površin s poliestrskimi in
tudi poliUretanskimi laki. Večina oblikovalcev sledi geslu »lepo in
uporabno«. Sejem je tudi najpomembneJ.ši kažipot za smeri razvoja
v oblikovanju pohištva pri nas. Je prireditev, za katero lahko reče
mo, da nar:ekuje modna prizadevanja v pohištveni industriji.
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V zadnjih letih tudi Brest s
svojo oblikovalsko skupino sledi
tem prizadevanjem. Celotno delo in trud se pokažeta v razstavljenih izdelkih na beograjskem
sejmu. Kot vemo, je to obrodilo
obilne sa~ove. Po lanskem sija·
ju so se letos oblikovalci še bolj
potrudili: Na Brestovem razstavnem prostoru z novo celovito
, podobo so postavili samo nove
izdelke. Kar dvanajst novih programov je bilo predstavljenih.
Pa pojdimo po vrsti!
Med ploskovnimi programi je
bil predstavljen RUBIN avtorja
Andreja Vivoda. Sestavljivi program je bil predst~vljen v treh
izvedbah: modri in beli-natur
barvi, oba obogatena z masivnimi letvami, in v palisandru,
ki je bil oblikovno__skromn17jši.
in zato tudi v nižJem cenovnem razredu. Program nima
več klasične vertikale. Primeren
je za opremo velikega, pa tudi
majhnega prostora. Omogoča
klasično nakladanje elementov,
možno pa· je tudi obešanje na
zid. Med obiskovalci sejma je
bilo največ zanimanja za natur·
belo izvedbo.
Drugi ploskovni program je
bila ELEKTA oblikovalke Polone Rojec. Sistemski program je
bil predstavljen v svetli in temDi barvi. Avtorica je fronte obli·
kovala s sestavljanjem furnirja
»ptičji javor« in jesen. Program
še vedno sestavljajo klasične
vertikale treh višin. Primeren je
za opremo dnevnih sob, jedilnic
in samskih sob.
Spalnice je letos zastopala DA·
NAJA, prav tako delo Polone
Rojec. Spalnica je bila med glavnimi »atrakcijami« razstavnega
prostora. To je sodobno oblikovana spalnica, ki je zadovoljila vse estetske zahteve oblikovalcev in mislim, da je bila to
tudi avtoričina želja.
Med kuhinjami je tudi letos
avtor kuhinj generacije 2000 Tomo .tagar prikazal dve novi
fronti. Kuhinja B-2004 z belo
fronto in . B-2005 v bledo viola
barvi. Tretja kuhinja, to je B·
3000, pa je bila s svojo fronto
(barva kovinsko siva) in z vgradnimi aparati drugi magnet razstavnega prostora, ki je privabljal veliko število obiskovalcev.
Vsi obiskovalci so kuhinjo oce-

nili z najvišjimi možnimi ocenami.
Pohištvo za opremo jedilnic je
bilo letos oblikovno v samem
vrhu: je4ilnica MARTINI avtorice Tatjane Coloni z barvo in
toplino masivnega jelovega lesa,
jedilnica ONIKS avtorjev Andre·
ja Vivoda in Toma .tagarja s
stoli in mizo v beli barvi ter
sodobno komodo v .modri barvi
in jedilnica KVADRAT avtorice
Mateje Cukala.
Avtorica je tudi letos oblikovala program, ki zadovolji po
estetski plati, pa tudi po
svoji funkcionalnosti. Kombinacija črne in sive barve z naravno
barvo lesa, malo elementov z
veliko možnostjo kombiniranja,
obdelano hrbtišče in lepo oblikovanimi stoli, vse to so značilno
sti programa KVADRAT, ki seveda niso mogle biti nenagrajene. Program je dobil tri nagrade in sicer srebrni ključ, diplo-

mo za jugoslovansko pohištvo 86
in nagrado na internem nateča·
ju Slovenijalesa.
Med razstavljenimi izdelki je
veliko pozomosti pritegnil tudi
pisarirlški program PLAMEN avtorja Andreja Vivoda. Izdelan je
iz negor plošč in je prikaz o
možnosti za uporabo teh plošč
tudi pri izdelavi pohištva. Program je bil nagrajen na internem natečaju Slovenijalesa.
Vse razstavljene izdelke so do·
polnjevale še tri sedežne garni·
ture. Na lanskem sejmu predstavljena sedežna garnitura KA·
TI in dve novi garnituri GAR·
DENA avtorice Tatjane Coloni
.in sestavljiv trosed PIK avtorja
Sreča Knapa. Skupna ocena za
sedežne garniture je skromna in
ni na ravD.i ostalih razstavljenih
izdelkov.
Poleg vseh naštetih novosti je
letos prijetno presenetila tudi
sama ureditev razstavnega prostora. Odprtost razstavnega prostora z nevsiljivo dekoracljo in
seveda dopolnitev vsega so bile
žogice iz poliuretanske pene. .togice so bile tudi zanimiv reklamni izdelek in mislim, da med
ob~kovalci najbolj
želen ter
iskan reklamni izdelek letošnjega sejma. Ideja, vredna vseh pohval. Vsekakor pa je potrebno
pohvaliti tudi celotno ekipo delavcev, ki so sodelovali pri iz.
delavi izdelkov in postavitvi raz·
stavnega prostora.

LETOSNJA PRIZNANJA NA BEOGRAJSKEM SEJMU
Na letošnjem beograjskem sejmu so podeljevale priznanja
tri strokovne žirije. · Poleg priznanj beograjskega sejma Zlati
in Srebrni ključ je priznanja tudi letos podelila revija NAS
DOM (diplome za jugoslovansko pohištvo 86 in Zlato skrinjo
za najceloviteje prostorsko rešen ambient) in strokovna žirija »Udruženje likovnih umetnika primenjenib umetnosti idizajna Srbije« (diplome ULUPUS za design). Najpomembnejša priznanja so dobili naslednji proizvajalci:
- Zlati ključ za sedežna pohištvo SIMPO Vranje za stol
R-10. ·Ta stol je dobil tudi diplomo ULUPUS za design.
- Zlati ključ za sedežna in spalnično pohištvo MEBLO
Nova Gorica za zložljivo posteljo FILIP.
- Zlati ključ za kuhinje in jedilnice MARLES Maribor za
kuhinjo ESTERA. Celotni program kuhinj in jedilnic MARLES pa tudi diplomo za Jugoslovansko pohištvo 86.
- Zlati ključ za pohištvo za odlaganje SIMPO Vranje za
program MEGI. Program MEGI je dobil tudi diplomo ULUPUS za design.
- Zlati ključ za pohištvo za opremo javnih objektov STOL
Kamnik za računalniško mizo BETA 2.
- Zlati ključ za proizvode lesne industrije za ureditev
stanovanja SIPAD za mladinski program SASA.
- Zlato skrinjo revije NAS DOM pa je letos dobila SORA
Medvode za ambiente, opremljene s sistemskim pohištvom
PANTER.
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Veliko zanimanja tudi za kuhinjo BREST 3000
Preidimo še na drugo področje
Brestovega proizvodnega programa. Letos je namreč sodelovala
na sejmu tudi delovna enota
Strojegradnja in uspešno predstavila paleto strojev iz svojega
programa. Na svojem razstavnem prostoru so razstavljali stiskalnico za hladno širinsko lepljenje lesa, stroj za nanašanje
lepila na robove, laboratorijsko
polivalko laka in skupino črpalk
za pretos gostih medijev kot so
lak, lepila in podobno. Za razstavljene stroje so poželi veliko
pohval.
In kaj naj napišem za zakljuMislim, da je dobro, ker
smo na sejmu pokazali toliko

ček?

lz drugih
lesarskih kolektivov
GLIN Nazarje slavi letos svojo 85-letnico. Med drugim so obletnico obeležili tudi s posodobitvijo proizvodnje. Sortiranje,
letvičenje in zlaganje desk najrazličnejših velikosti poteka zdaj
avtomatsko, 48 zaposlenih, ki so
doslej delali na najtežjih delovnih mestih, pa bodo preusmerili
v druge programe. Posodobitev
je veljala 700 milijonov dinarjev, z njo pa bodo bistveno povečali storilnost in izkoristek
lesne mase. Tudi za prihodnje
leto predvidevajo več naložb.
Med drugim bodo povečali zmogljivosti za končne izdelke iz
ivernih plošč in postavili tehnologijo za predelavo masivnega
lesa iglavcev.
LIKO uspešno razvija proiz·
vodnjo lesno obdelovalnih strojev in naprav. Začeli so tudi s
proizvodnjo računalniško vodenih strojev, ki so prvi korak k
pop olnoma avtomatizirani proizvodnji. Se letos bodo izdelali
do stopnj e računalniške vodenosti razvit stroj za dolžinsko lepljenje lesa. V sodelovap.ju z
Iskro Delta razvijajo tudi proizvodnj o programske in hardverske opreme za lesno obdelovalne st roje.
·
V NOVOLESOVI tovarni drobnega pohištva poteka rekonstrukcija lakirnice po načrtih;
gre za gradbena de1a, montažo
sušilnikov, toplotno postajo za
potrebe tehnologije in ogrevanje
prostorov, elektro naprave, dovodnike zraka in odvodne cevovode zraka. S tem bo v novembru polovica nove lakirnice (dva
kanala) pripravljena za poskusno obratovanje.

Letošnja nagrada - program KVADRAT (avtorica Mateja Cukala)

i.~\.1'<1'•

...... -

-

•

novosti. Vsi namreč vemo, kak·
šen proizvodni program imamo
trenutno na nekaterih pod·
ročjih in kakšna je p rodaja leteb. Toda zastavlja se vprašanje,
ali naj oziroma ali sploh lahko
stoji za razstavljenimi izdelki
tudi proizvodnja. Odgovor je
vsekakor, da mora, vsaj za nekaterimi. V pomoč pri teb odločitvah nam bodo rezultati ankete, ki s.tp.o jo opravili na sejmu. Mislim, da od Beograda do
proizvodnje ne bi smelo pisati
»je preteklo leto in več«. Vsako
kasnite\' v proizvodnji dobrega
izdelka trg kaznuje in to se vsekakor potem odrazi tudi na poslovem rezultatu.
F. Otoničar

V ALPLESU razmišlj ajo o
skrajšanju delovnega tedna.. Med
tednom naj bi nadomestili čas,
ki ga zdaj opravijo ob sobotah.
Vs ota mesečnih delovnih ur bi
bila enaka sedanji, le razporeditev bi bila drugačna (pet dni v
t ednu bi delali 25 minut dlje).
Vzroki za načrtovane spremembe so predvsem: slabo izkoriščene sobote, boljša izraba prostega časa, prihranek pri prevozih in ogrevooj u, več možnosti za vzdrževalna dela.

ELAN poskuša kar najhitreje
zamenjati klasične stroje za obdelavo lesa z numerično krmi·
ljenimi stroji. Montirati so že
prvi stroj s CNC krmilnim si·
stemom, ki je pokazal ugodne
rezultate, bodisi, kar zadeva
kvaliteto bodisi količinsko. Nabavna vrednost stroja je bila
okrog 160 milijonov dinarjev, naložba pa se bo po izračunih izplačala v treh letih in pol. Nabavili so t udi že stroj za obde·
·1avo (rezkanje) elementov s
CNC krmiljenjem.
JELOVICA ima že dvajset svojih poslovalnic po vsej državi.
Lani je odprla poslovalnice v
Peci, Dečanih in Zaječaru, letos
pa še v Prištini, Banja Luki in
.C apljini. Poslovalnica v Prištini
ima nekaj več kot 400 kvadratnih metrov površine in SOO kvadratnih metrov manipulativnega _p rostora. Banjaluška poslovalnica ima okrog 1500 kvadratnih metrov pokritih površin in
veliko prodajno zaledje, čapljin
ska pa okrog 600 kvadrat nih
metrov in pokriva obmo čje
Hercegovine. V načrtih imaJO
tudi novi poslovalnici v Skopju
in n a Reki.
LESNININA proizvodna temeljna organizacija EMMI Slovenska Bistrica je letos proslavila 40-letnico svojega delovanja.
Njen proizvodni program je
usmerjen predvsem v predelavo
lesa ter proizvodnjo vseh vrst
aluminijskih izdelkov in predelavo aluminijskih profilov. Letos
so z veliko naložbo posodobili
tehnološko opremo za predelavo
aluminijskih profilov. Naložba je
veljala 383.220.000 dinarjev; od
tega znaša posojilo ameriške
banke IFC 1.940.500 mark, ostalo
pa so domača bančna posojila,
sredstva sovlagateljev in lastna
sredstva.
V LIP Bled so pričeli z rekonstrukcijo žagalnice v Bohinju. Novi del žagalnice je železnobetonske izvedbe. Gradbena
dela so končana; sočasno so že
montirati avtomatske skladalne
naprave in izdelali transportne
naprave za transport desk od
polnojarmenikov do skladišča.
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Dva meseca v zanimivi deželi
SLOVENIJALESOVI PROJEKTI
NA KITAJSKEM
Verjetno ni Brestovega delavca, ki ne bi vedel, da je Slovenijales izdelal projekte za postavitev dveh lesnih tavam v
Ljudski republiki Kitajski in za
obe tovarni dobavil tudi opremo, razen tiste, ki jo izdelujejo
Kitajci sami.
Ena izmed tovarn je v Pekingu v predelu Sidžav. To je v bistvo manjša tovarnica, ki je nameščena v starih prenovljenih
prostorih. Izdelovala naj bi
spalnice iz Novolesovega programa in spa1nice kot jih izdeluje
Tovarna pohištva Brežice.
Zagon te tovarne sta vodila tehnaloga iz Novolesa in Alplesa.
V pomoč za obe tovarni pa so
bili še mehanik, elektrikar, tehnolog iz Slovenijalesa in tehnolog za površinsko obdelavo iz
tovarne htok Miren.

trov na uro. Speljana je skoraj
v ravni črti prek širokih rodovitnih polj, s katerih so v času
našega bivanja na Kitajskem
kmetovalci pobirali koruzo, sojo,
želi riž in na izpraznjena mesta
sejali pšenico.
Naju (z menoj je bil Franc Zevnik iz TOZD Pohištvo) je v Miyun pripeljal tovarniški avto.
Spremljala pa sta naju direktor
tovarne in prevajalec, · ki sta
oba bila lani na Brestu. Kasneje
sva se srečala z vsemi Kitajci,
ki so bili v TOZD POHISTVO
na praksi. Vsi so zasedali približno taka mesta kot je bilo
že takrat določeno .
Tovarna v Miyunu pravzaprav
ni brez tradicije. že sedaj iz
oplemenitenih plošč izdelujejo
pisarniško pohištvo. V sestavu
tega pohištva so tapecirani stoli, pisalne mize in več raznovrstnih pisarniških omar. Dele pohištva, katere je treba lakirati,

Na obisku pri kitajskem sodelavcu
30. oktobra je bila ta tovarna

z otvoritveno slovesnostjo uradno odprta. Predvsem zaradi pomanjkanja materiala (furnirja,
laka) je vodstvo delo v tovarni
takoj po otvoritvi ustavilo, dokler ne rešijo teh težav
Do druge tovarne, ki je v kraju Miyun, je približno 80 kilometrov. Tja vodi široka šeststezna cesta, ob kateri je po vsej
dolžini na obeh straneh zasajen
topolov drevored. Cesta je namenjena tudi kolesarjem in vozovom z vprežno živino. Zato
je hitrost vožnje z avtomobilom
omejena na največ 60 kilome-

Remont v IVERKI v glavnem po

lakirajo v sestavljenem stanju s
čopičem. Lak se potem naravno
suši približno 48 ur.
Izdelali so tudi opremo za sobe hotela; v katerem smci stanovali. To pohištvo je izdelano
v mahagonijski barvi in visokem sijaju, po vsej verjetnosti
poliester, ker imajo v starem
obratu tudi enostavne polirne
stroje za ploskve in robove.
Za novo strojno opremo so izdelali popolnoma novo stavbo.
Tako imajo sedaj stari in novi
obrat. Novi obrat je precej večji
kot v Pekingu. V njem naj bi
izdelovali Brestov program MA-

načrtih

JA O in sicer 8000 garnitur letno. Izraženo v porabi ivernih
plošč, je to letna poraba približno 5000 kubičnijl metrov
ivernih plošč . Pohištvo n aj bi
bilo furnirano z njihovim turnirjem, ki je še najbolj podoben
našemu jesenu in površinsko obdelano v poliester visokem sijaju.
Zagon tovarne je v glavnem
potekal kot v vsaki drugi tovarni. Za nadzor in v pomoč našemu delu sta bila določena dva
kitajska strokovnjaka, ki st a naše zahteve po izdelavi raznih delovnih pripomočkov, odpravi pomanjkljivosti na napravah in
transportu ter organizaciji dela
reševala prek svojega delavca
oziroma služb.
Lahko še povem, da je bilo to
reševanje počasno, tako da smo
svoje zahteve morali večkrat ponavljati. Skoraj vsak dan je bil
prisoten tudi po en prevajalec.
Razen vodij oddelkov in n ekaj
njihovih pomočnikov so ostala
delovna mesta zasedali zvečine
delavci, ki jim je bila. t o prva
zaposlitev.
Pri zagonu po .posameznih
strojih so bili Kitajc1 dokaj natančni. Zahtevali so, da vsak
stroj opravlja vse operacije dela
kot je to predvideval projekt oziroma tehnični podatki o stroju.
Delali smo vsak dan, razen nedelje, od 7.30 do uradno 16. ure,
običajno pa smo končali delo
kako uro pozneje. Ce je bil med
tednom prost dan, na primer na
državni praznik l. oktobra,
smo to nadomestili v nedeljo. Tak delovni urnik je bil
v novem obratu. Običajno pa
Kitajci delajo tudi vse nedelje,
enkrat mesečno pa so skupaj
štiri dni prosti.
V površinski obdelavi se je
izkazalo, da njihov poliester ni
primeren za strojno (polivalka
laka) nanašanje. Drugega laka
oziroma poliestra niso imeli ne
na zalogi ne naročenega. Sele
četrti dan pred odhodom smo
dobili manjše količine jugoslovanskega ppliestra in laka. Zato
smo se dogovorili, da površinsko obdelamo le eno garnituro
programa in na posebnih ploščah poizkusno poliramo njihov
ročno nanešen poliester in naš
strojno nanešen. Površinsko obdelano garnituro programa smo
potem v prisotnosti Kitajcev tudi sami zmontirali.
Zunanjost tovarne je bila ves
čas naše prisotnosti v izgradnji.
Podirali so stare stavbe, kopali
jarke za različne instalacije in
temelje ter gradili nove stavbe.
V času, ko s mo odhajali, so urejali in utrjevali prostor okoli tovarne, gradili neko stavbo za
pomožne prostore in nov tovarniški vhod z vratarnicami. Tem
gradbenikom je bil glavni gradbeni element zidna opeka (navaden zidak). Opeko so imeli lepo in tudi zidali so lepo, tako
da fasad ne ometavajo.
Vsako prosto nedeljo je tovarna k nama (ali nam, kadar nas
je bilo več) v hotel poslala šoferja z avtom, .ki nas je odpeljal v Pehing na ogled zgodovinskih mamenitosti. Povabili so
nas tudi n a domove. Tako .sta
nas povabila v svoje hiše na večerjo n ajprej direktor tovarne
Gao Zengi in kasneje še vodja
strojnega oddelka za ploskve
S~ Huixiang.
Značilno za vse privatne hiše
je, da so ograjene z zidom tako
visoko, da mimoidoči ne vidijo
čez . Praviloma je zid zidan iz
že omenjene opeke in proti vrhu okrašen z drugačnim nači
nom zlaganja opeke. V ograjenem prostoru so nato vrt, dvorišče in st avbe.
Gao Zendi ima v tem prostoru
tri stavbe. Največja, v katero
nas je povabil, meri približno
9 X 4 metre, ostali dve, od katerih je ena verjetno kuhinja,
pa so precej manjše. V skupn em gospodinjstvu so trije, on,
nj egova žena in približno sedem
let star sin.
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dva »Kitajca« ob kitajskih mamenitostih

Pri Shi Huixiangu je podoben
gradnje, družina pa je veliko večja, s starši, starimi starši, brati in sestrami šteje 8 ali
9 članov. Zato so tu imeli tudi
več in bolje urejenih prostorov.
Na obeh večerjah je bilo tudi
nekaj njihovih sodelavcev iz tovarne. Bili smo prijazno in dobro postreženi. Vzdušje na ve· čerjah je bilo prijetno in zanačin

bavno. Motila me j e samo misel, da je gostitelj zanjo najbrž
odštel eno mesečno plačo.
Zadnji dan dela, ko smo se
poslavljali, so nama Kitaj ci, ki
so bili lani na Brestu, naročali
p ozdrave. Našteli so nekaj imen
in ugotovili, da je to premalo;
zato so naročili pozdraviti vse
delavce iz TOZD POHISTVO
CERKN'rCA.
I. Lovše
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Dopolnjen zakon ovarstvu pri delu·
Sprejete spremembe in dopolnitve zakona o varstvu pri
delu prinašajo vrsto novosti, s
katerimi naj bi odpravili nekatere nedorečenosti v dosedanji
zakonodaji. Dosedanji' zakon je
veljal od leta 1974 z malenkostno dopolnitvijo v letu 1980.
V tem času smo bili priče
matnim spremembam na področju zakonodaje, pa tudi velikemu tehnološkem napredku.
Povzetek
sprememb:

najbolj

7. Glede na uporabljanje vedno novih nevarnih snovi v posameznih delovnih organizacijah,
ko se mnogokrat niti ne ve, za
kakšne substance sploh gre, se
zahteva uvedba evidence o nevarnih snoveh, ki jih organizacija uporablja. S tem se omogoči ukrepanje ob negativnih posledicah na dela-vce, pa tudi na
človeško okolje.
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predpisanih varstvenih ukrepov
in o normativih je potrebno
priložiti k tehnični dokumentaciji za objekte oziroma delovne
procese tudi elaborat o varstvu
pri delu. Organizacija, ki je projektirala delovne priprave in
naprave, pa mora kot potrdilo
priložiti spričevalo o varnosti.

3. Pri določanju p otrebnih
zdravstvenih in psihofizičnih pogojev delavcev za o~ravljanj e
nevarnih in zdravju skodljivih
del je potrebno upoštevati mnenje in stališča m edicine dela.

~iv
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l. Za dokazilo o izpolnjevanju

roke občasnih pregledov in preiskav
delovnih razmer, je uveden enoten rok in sicer do treh let za
dela, kjer ie večja nevarnost delovnih poškodb in zdravstvenih
okvar.
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8. Povečanje sankcij je nedvomno odraz rastoče inflacije.
Uvedena je enotna mandatna kazen za delavce in n adrejene vodje v višini 2500 din.

9. Področje inšpekcije zakon
zaostruje predvsem v varovanje
tajnosti podatkov, ki jih inšpektor izve pri delu, pa tudi prit ožb delavcev. Inšpektor ne sme
imensko izdati, da je vzrok obiska pritožba delavcev.

10. Zakon o varstvu pri delu
· 4. Za zagotavljanje vključeva
je izločil občasnost zdravstvenih
nja preventivnega varstva v vse
pregledov delavcev glede na to,
procese izvajanja n evarnih del
je potrebno vsa taka dela še da to področje uvaja zakon o
pred pričetkom izvajanja prija- zdravstvu. Na njegovi osnovi bo
viti inšpekciji dela in sicer naj- stanje na tem področju nadzimanj 30 dni poprej ter navesti rala sanitarna inšpekcija.
program ukrepov in ~olo čitev
V bistvu so novosti zakona o
odgovornih oseb ter njiho: ·e pra- varstvu pri delu zastavljene tavice in odgovornosti.
ko, da naj bi varstvo pri delu
S. Področje službe za varstvo postalo bistveni del delovne in
socialne politike vsake delovne
pri delu in oseb, ki delajo v
organizacije.
tej slutbi, mora delovna organizacija rešiti v samoupravnem
Dopolnitve opredeljujejo v
splošnem aktu, s tem da up o- skladu z ustavno pravico do
števa težavnost in zahtevnost de- · varnega dela in v skladu z dolovnega procesa, stopnjo n evar- ločbami zakona o združenem ·
nosti poškodb, velikost delovne
delu varstvo pri delu kot praorganizacije ter krajevno poraz- vico in dolžnost vsaKega delavdeljenost temeljnih organizacij.
ca poseb ej ·i n vseh delavcev skuO neustrezni organiziranosti od- paj.
lo ča inšpekcija dela.
Delavec je torej nosilec praKajenje na delovnem mestu
vic in dolžnosti ne glede na to,
kot posebni vidik zdravstvenega
ali gre za njegovo varnost pri
varstva v zakonu ni ukinjeno,
delu ali varnost njegovih sodepač pa mora delovna organi·
zacija sama opredeliti prostore, lavcev.
v katerih kajenje ni dovoljeno.
V. Jerič
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Oskrba s premogom·je stekla

NASI LJUDJE
Dvoje b istvenih r azlogov je
bilo, da smo se tokrat odločili, uvrstiti v to našo stalno
rubriko Cirila KOMACA, vodjo
Brest ove uvozne službe. Ob letoš·
njem občinskem p razniku je dobil ugledn o državno odlikovanje
za svoje družbeno politično delovanje, letos pa je bil tudi med
n ašimi jubilanti - »tridesetletniki«; več kot polovico svoje delovne dobe si je pridobil na
Brestu in tako spremljal njegovo poslovno pot skoraj dve
desetletji.

Sicer pa najprej telegrafsko
nekaj osnovnih življenjskih podatkov. Rodil se je 1934. leta
v vasi Soča blizu Bovca. Osnovna šola in nižja gimnazija Bovec, srednjetehniČlna lesna
šola - Ljubljana. 1956. leta se
je kot lesni tehnik zaposlil na
Javorju, naslednje leto je postal
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Da se ugotovi, kakšna je onesnaženost okolja, tudi delovnega, so potrebena razna merjenja _na mestu, kj er delavec dePojem preobčutljivo sti - aler1
la z njimi. Najbolje se to ugogije - reakcijo na različne snovi
tovi, če ima delavec merilno
, so različni strokovnjaki pred
napravo pri sebi, ali vsaj v svočasom
različno
tolmačili, poji najbližji okolici; sicer so mersebno še to, k ako se celotni sijenja nepravilna.
stem telesa odziva. Da do alerV lesni industriji imamo pogične reakcije sploh pride, mora
delovati nek dražljaj, ki je lah- leg drugih škodljivosti tudi
vpliv lakov in lesn ega prahu
1 ko psihičen, do najrazličnejših
fizikalnih oziroma kemičnih od- na telo. Kot je bilo že omenjeno, pa različni ljudje na te snozivov.
vi različno reagirajo.
Tako se odzivajo vsa višje
1
Ni še dolgo tega, ko so mislirazvita živa bitja. Nekatere vrli, da je lesni prah ne~kq~ljiv.
ste to lastnost pridobijo m ed
Pa temu ni tako. Res Je SICer,
življenjem in se na enak dražljaj
da prah naših dreves povzroča
različno odzivajo, drugi pa imamanj preobčutljivosti kot pr~
jo preobčutljivost že prirojeno.
eksotičnih
dreves, ki rasteJo
Govorimo pa tudi o družinski
zvečine v tropskih predelih.'
'preobčutlj.ivosti na nekatere subZato si moramo prizadevati,
stance.
da je teh snovi čim manj. To
že omenjene snovi je treba
po najrazličnejših poteh vnesti · pa dosežemo na več načinov.
Tako,dajihmalouporabljall'l:o; da
v telo, telo pa se nanje odziva
je delovni proces čim bolJ avrazlično hitro. Od' takojšnjega
tomatiziran, ali da je čim manj
odziva, ki je lahko blago do
zelo bur nega, kar imenujemo ljudi izpostavljenih delu s temi
snovmi, da delovni proces he~
anafilaktično (lahko pride celo
do smrtnih primerov; na pri- metiziramo tudi z dobro ventilacijo, posebno lokalno ter z
mer pri dajanju injekcij pe·
osebno zaščito - maske, rokanicilina, piki žuželk - os, čebel)
do reakcij, ki nastopijo kasnevice, obleka.
Posebno nevarni so drobni
je, nekaj ur do nekaj dni.
Večinoma pride do alergičnih
delci prahu, ki . p~odr~jo v po::e
kože, ali pa tisti, ki prodreJo
reakcij ob ponovnem vnosu dogloboko v dihalni aparat.
ločenih snovi. To so vzdražila
Da pa dihalni aparat čim ~o:
(antigeni - kot jim pravimo
strokovno), ki v organizmih po- lje deluje , ga n e ~memo .kv~nti
sami. To se dogaJ a s kaJ enJ em,
vzročajo tvorbo protiteles. Poko n ikotin in . ostale snovi, ki
sledica reakcije med tema dvema je izločanj e p osebnih sno- so v tobaku, kvarijo migetalke,
katerih funkcija je, da prašne
vi.
delce, ki zaidejo v spodnje dele
Te reakcije se odigr avajo na
dihalnih poti, vrača proti grlu
različnih organih. (Na koži se
oziroma žrelu, od koder jih
kažejo kot ekcem ali druge
lahko s kašljem >>odstranimo«.
oblike vnetja kože, n a dihalni
Na mestu uničenih celic z misluznici težko dihanje getalkami nastanejo posebn e ceastma
na
nosni
sluznici
aler1
lice, ki so polne sluzi, ki m aši
gični ~abod) .
dihalne cevke, če pa je sluzKer p rihajamo pri vsakd anjih
nica občutljiva, se dihalne poti
1 opravilih v stik s temi »izziva lše dodatno zo žijo in dušenje je
ci«, je važno, kakšna koli čina
le-teh j e v prostoru, kjer de- tu.če j e nekdo dalj časa izpo. lamo. Različni ljudje imajo r az- st avljen različnim .škodljivostim
1 lično odzivnost na te »izzivaln a delovnem m estu in le-te poce«.
vzro čajo znatne okvare orgaDa je t eh snovi v delo vnem
nizma ali .njegovih delov, p riveokolju čim manj, morajo skr·
de t o do poklicnih obolenj, kar
beti različne službe (varnostni
u gotovf posebna komisija.
inženirji, m edicinci, tehnologi
Zato so za vse delavce, ki dein drugi).
l a jo na zdravju škodljivih delovnih mestih, predpisani obZato so strokovnja ki izraču
nali oziroma določili, katera ko- časni pregle di, ki so lahko različno pogosti (na eno, eno in
l ličina različnih s ubsta nc , ki izpol do dve leti). Pri teh p rezivajo alergično reak cijo - ki
gledih naj bi se u gotovilo že
so izpostavljeni tem šk odljivostim - n i še zdravju šk odljiva.
n ajmanj še znake obolenj oziroTako so določili st andarde, ki
ma v kakšnem zdravstvenem
nam povedo, kakšna k oncentra- st anju so delavci n a t eh delovcija t eh snovi je še lahko pri- nih mestih. Poleg t ega se pa
sotna v de lovnem okolju, da de- p r i teh pregledih tudi ugotav•
lavcu, ki dela z njo ves delovni lja, kakšno je stanje delovnega
okolja, in če j e to pomanjkljivo,
čas, pa celo ves delovni staž in
se . predlaga sanacija (ureditev).
pri tem n e povzroči zaznavnih
bolezenskih znakov. Ta stan- Delavca, p ri katerem so ugotovdard se imenuje m ak simalno do- ljeni začetni znaki okvar, p a je
t reba p r emestiti n a
lo čena koncentracija (MDK), ki
drugo
pa j e v različnih državah raz- delovno mesto.
dr. A. šmalc
lična .
ALE RGIJ/\ -

PREOB čUTLJIVOST

l.

vodja proizvodnje v stolarni na
Baču, zatem (1960) pa je bil
obratovodja obrata proizvodnje
ploskovnega pohištva v Lesonitu. 1964. leta se je vpisal na
višjo ekonomsko komercialno
šolo v Mariboru in bil zatem
vodja nabave v bistriškem Topolu.
1969. leta ga je pot zanesla
v Brest; sem ga je privabil njegov dolgoletni sodelavec, vodja
Brestove nabave, tov. Kerin,
svojo besedo pri tem pa je
imela tudi žena, Notranjka. No,
in danes je že pravi Notranjec;
tukaj si je Z~Vadil hišo, prizadeV'!lO pa se Je vključil tudi v
občinsko družbeno politično in
samoupravno življenje.
Na Brestu se vseskozi ukvarja s komercialnim ·delom. To
mu kar ugaja, bolj kakor prejšnja leta v proizvodnji; to delo

je bolj dinami~no in komunikativno in nenehn.o te sili, da sproti spremljaš vedno nove in nove predpise, pa tudi širša gospodarska in družbena dogajanja.
Pri tem ga najbolj jezi nenehno spreminjam.Je zunanje trgovinske zakonodaje. žal še vedno nismo našli modela, ki bi
veljal eno celo leto. Tako se
predpisi spremenijo kar čez noč,
kar onemogoča peljati trdnejšo
poslovno politiko.
Jezi ga tudi, ker kljub temu
da smo aktivni izvozniki, ne moremo sproti izpolnjevati svojih
ohveznooti. do tuj:ine, saj ne moremo normalno razpolagati s
prilivi; to prav gotovo ne prispeva
k ugledu delovne organizaciJe.
Včasih pride tudi do kratkih
stikov zaradi oskrbe proizvodnje v temeljnih organi:~;acijah.
Vzroki temu so včasih subjektivni (na obeh straneh), včasih
pa objektivni (spremembe v zakonodaji, težave z likvidnostjo in
podobno).
Odnosi v kolektivu so bili nekdaj na sploh dosti bolj topli,
človeški, tudi družabni. Danes
se j e način življenja precej spremenil; dosti preveč je potrošništva in i:ndividualizma; vsakdo se
nekako zapira za svoje plotove,
za svoje stene, za svoje interese.
In zakaj se je tako aktivno
vključil v družbeno-politično dejavnost? Pravi, da je to del njegovega življenja že od pionir·
skih let in da kot komunist
(član zveze komunistov je od
1957. leta) ne sme in ne more
ostati neprizadet ob dogajanjih
v šl.rši družbeni skupnosti.
. Kot delegat se najraje bavi z
gospodarskimi vprašanji, ker jih
pač najbolje po~na in tam lahko ·
tudi naj več prispeva.
Takšen nekako je Ciril Ko- .
mac. Skromen in prizadeven,
v glavnem resen, čeprav se ob
dobri šali tudi sproščeno nasm eji. Predvsem p a ga velj a ceniti, ker je vse svoje sposobnosti in znanje posvetil Brestu in
družbeni skupnosti.
B . Levec

November v gozdu

Prvi letošnji · hladni dnevi so
skoraj vse opozorili, da oskrba
s premogom ni takšna, kot bi
morala biti, ali vsaL takšna kot
je bila prejšnja leta.
Vzroki za slabo dobavo so bili
v slabi proizvodnji premogovnika iz Titovega. Velenja (žila
nekvalitetnega premoga). Velenj-

V reševanju oskrbe s premogom se je vključilo tudi vodstvo Bresta. šele po posredovanju glavnega direktorja Bresta
v trgovski organizaciji Kurivoprodaja so nam dostavili večjo
količino premoga.
V začetku novembra je premogovnik iz Titovega Velenja izpol-

ski premogovnik je imel še republiške obveznosti do a vtonomne
pokrajine Vojvodine zaradi njihovih dobav žita, olja in sladkorja.
Trgovska organizacija Kurivoprodaja iz Ljubljane je imela na
zalogi le visoko kaloričen premog iz uvoza, ki pa nam zaradi
visokih cen ni bil dostopen.

nil tudi republiško obveznost do
Vojvodine. Sedaj, ko je več premoga namenjenega za široko potrošnjo, imamo večje možnosti,
dobiti še preostale potrebne količine premoga. Zavedati pa se
moramo, da preskrba s premogom ne pesti samo nas na Brestu, temveč vso Slovenijo.

»Ozimnica« za našo IVERKO
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NOVEMBER - mesec boja proti alkoholizmu
J. RUGELJ: ZMAGOVITA POT RECENZIJE KNJIGE)

l. ZVEZEK: GRADITELJI (IZ

Odpravili so se iskat človeka v
sebi, zato se jim ni bilo potrebno
zbuditi na obrobju življenja
To velja za graditelje - ljudi, ki so se rešili problema alkoholizma in ki na najbolj lasten, doživet način bralcu prikažejo pot
iz alkoholne omame.
Knjiga Zmagovita pot ni namenjena le strokovnim delavcem, ki
se ukvarjajo z vprašanji alkoholizma, z ljudmi v stiski; namenjena
je tudi kot pomoč, kot rešilna bilka, kot pokazatelj poti iz alkoholizma, pa naj jo dobi v roke žena ali mož, mati ali oče, hči ali
sin. Ce vam bo pomagala najti pot - zmagovito pot - bo poslanstvo le-teh v celoti opravljeno.

To so ljudje, ki so s pomočjo
Iz vsebine l. dela: Graditelji
sebi enakih poiskali pot
»Sprva sem razumel zdravlje- skupine
z dna v nepregledne višine in
nje kot nekakšno psihološko te- razsežnosti
svoje osebnostne rasti
rapijo, psihološki teror nad pi- in ki so s premagovanjem
skrajjancem in ne kot šolo za zdravo
nih dolgotrajnih naporov prilezli
življenje. Kakšna razlika je me
na pot graditeljev, na zmagotema pojmovanjema? Kot belo
vito
pot. Ta pot pa se je pri nein črno!« Takole se je spraševal
katerih vlekla tudi do sedem let.
Borut, eden izmed graditeljev.
izplačalo se je.
In pred nami je knjiga Zma- A To
zatrjujejo v svojih izpovegovita pot, ki s svojo vsebino
dih, ki' so napisane globoko razrazkazuje bralcu vso čarovnost
spreminjanja pijanca, propad- mišljajoče, iskreno, pa tudi vsebinsko in izrazno zelo zahtevno.
lega človeka z dna družbe na
Kdo je sposoben napraviti tak
najvišjo raven medsebojnih odnosov v družbi in sožitja s part- roman o svojem padcu in vzponu? Samo ljudje, ki obiskujejo
nerjem ter s seboj.
To zdravljenje, ki sem ga že zahteven program šole za zdravo
omenil, se je spremenilo v šolo življenje in so pripravljeni svoje
za zdravo življenje. Težko je življenje s telesno in duf:tovno
dejavnostjo spremeniti. Pa ne
komu povedati, kaj vse vsebuje
gre le za spreminjanje. Gre za
taka šola, kaj vse ti nudi,« je
bogatenje življenja, saj iz njihozapisal Borut.
O šoli za zdravo življenje pa vih izpovedi izvemo, da so po
svoje "veseli«, da so bili alkonam v knjigi najzgovorneje povedo izpovedi graditeljev, ljudi, holiki, ker se sicer ne bi nikoli
pobrali iz uničujočega kroga priki so se v svoji stiski, v trenuttiska civilizacije.
ku svojega padca do dna, v trenutku neločljivih in pretesnih
Prek programa te šole so se
spon gona alkoholizma zatekgraditelji vračali v človeka vredli po pomoč k tolikokrat v svono življenje. S pomočjo skupijih izpovedih omenjenemu dr.. ne, terapevta in zahtevnega proR.
grama so se zopet vračali v de-

(Nadaljevanje Iz prejšnje številke)
Kmalu začne velika raca iskati
ugodnega mesta za gnezditev. Najbolj ji je všeč kak miren, suh kraj
blizu grmovja ali trstje ob vodi.
Gnezdi tudi daleč v gozdu na Javorniku ali pod Slivnico, včasi si i:tVoli
celo kako drevo, posebno ako najde
na njem kako zapuščeno gnezdo.
Na kup listja in trave znese 8 do
14 jajc, katera vali nekaj nad tri
tedne. lzlegle račice pelje starka
takoj prvi dan v vodo. Račice, ki
so se izvalile na drevesu, popadajo brez škode na tla in hite k vodi,
ali pa jih prenese starka eno za drugo v kljunu doli.
Dokler niso godne, se skrivajo v
trsju, kravini in drugih vodnih rast~
linah, kjer jih človek sliši čebljati
med seboj, a videti ni nobene. Ob
resni nevarnosti da starka glasno
znamenje, potem zbeži, drobna
družina pa se potakne sem ter.
tja med vodne bilke in ostane skrita tako dolgo, da mine nevarnost
in se jim starka zopet pridruži.
Račice rasto hitro; v šestih ted·
nih morejo že leteti in potem se
upajo šele na čisto vodo. Raca se
ne pokaže rada na veliki vodi, nego
plavajoč med ločjem in vodnimi
rastlinami preiskuje blato na plit·
vinah. Zelo je požrešna, ker je po·
leg trave, semenja in mehkih vodnih rastlin tudi žužke, črve, polže,
ribje ikre, muhe in majhne ribe.
Pri vsem svojem vedenju je zvita
in previdna, in če jo preganjajo, zelo plašna. Sovražnikov Ima dosti
med zverinami na zemlji in med
pticami v zraku. Najbolj prežijo nanjo lisica in dihur, jas treb in kragulj, posebno sokol, ki se dostikrat
preživi samo od račjega mesa. Bra-

· lovno okolje, v delo, v graditev
partnerskega odnosa kot mož
ali kot žena, v pridobivanje zaupanja pri otrocih, v graditev
iskrenih, dobrih, prijateljskih
odnosov, v katerih so pripravljeni ne samo jemati, ampak tudi nesebično dajati.
Graditelji so ljudje, ki znajo
ceniti svoj
napredek,
svoj
vzpon, svojo šolo, saj so živeli v
nemogočih,
človeka
nevrednih
razmerah, ki so bile največkrat
videti tako, kot je zapisal Janez:
»Dantejev pekel je Florida v primerjavi s tem, kar se je dogajalo pri nas doma.« In naprej
popolnosti vašega življenja, ali
in pričetku zdravljenja: »Ceprav
nisem imel pojma, za kaj gre,
kako je s temi stvarmi, kaj se
dogaja z mano, sem takoj pristal, da greva, saj sem sam pri
sebi že dolgo čakal, da bi se karkoli zgodilo. Samo da bi bilo konec takega svinjskega življenja!
Ceprav smrt.«
Pa vendar v svoji stiski niso
šli v smrt. Sli so v zdravljenje,
v šolo za zdravo življenje. In
'tisti, ki so v tej šoli uspeli, se
veselijo dneva kot graditelji, ki
pišejo: »Ljubil sem vsak dan
posebej, ljubil sem dan in noč.<<
»Danes so jutranja prebuj a- ·
nja prava manifestacjja duševnega miru, ki sem ga toliko let
pogrešal. Sploh nisem več vedel, da je mogoče in kakšen je
ta duševni mir. Zbudim se in
se najprej počutim kot pav. Važen. Nihče mi nič ne more. In
sploh se prebujam prezgodaj.
Včasim grem celo spat z mislijo: da bi že bilo jutro!
Naenkrat sem komaj čakal, da
bo konec noči, da bom lahko
vstal v sončno jutro, z občutkom
zmagoslavja in veseljem v srcu, da živim, da sem lahko dele-

gu, od koder se vrača spomladi. S
svojim velikim kljunom in krasnim
perjem se odlikuje pred drugimi racami. živi vedno v majhnih družbah. Plava in leta dobro, a se ne
potaplja rada. Tudi ni posebno plaha. Meso in perje je zelo čislano.
Liska je po zunanji postavi nekoliko podobna kokoši; .zato je tudi pod imenom kokoška znana. Teh
je tudi o svojem času dovolj na
jezeru, ali zležejo malokdaj tukaj,
ker presahne o sv. Petru, ko imajo
nijo se na različne naČine, naJveemlade, jezero ali pa ima še malo
krat se potapljajo. Jajca njena in
vode. Najraje s e drži v vodi. Plava
mladiče dostikrat pokončajo vodne
prav dobro in se izvrstno potaplja.
podgane. Tudi nepričakovano naraPred sovražnikom se potopi ali
ščanje vode pokonča mnogo zaroda.
prhne v goščavo. Pod vodo se račetudi je plaha, oprezna, tenkoušna
da prime za povodna zelišča in moin bistrovidna, vendar jo prevari loJi samo kljun iz vode tako dolgo,
vec, kateri ji je najbolj nevaren,
da mine nevarnost.
preganjajoč jo radi zelo okusnega
Proti jeseni jih na tisoče odleti
mesa.
na jug, v mehkih zimah ostane tudi
Ujete račice se v družbi doma- pri nas in potegne bolj na nezačih rac hitro privadijo človeka ter
mrle potoke. Meso ni posebno do·
se v kratkem času popolqoma udobro, ker ima sTast po ribji masti,
mačijo.
le od mladih lisk je bolj užitno.
Kreklja (hrepeljica) gnezi tudi pri
Liska se dosti rada udomači, toda
nas in je najmanjša vseh rac. Gnez·
jeseni najraje pobegne.
do naredi iz trstja in travnatih bilk
Lov na te race daje lovcu radi
na tolmunih, obdanih z grmovjem.
vedne spremembe lovi najmnogoMladiči se pokažejo šele takrat, ko
vrstnejši užitek. Razteza se v memorejo leteti. Krehlja ni tako boječa
sece, ko skoraj ni nobene druge
kakor velika raca, zato ni treba pri
lovske zabave. A lovec, ki se hoče
lovi toliko previdnosti. Njeno meso
pečati z račjo lovjo, mora imeti
je Izvrstno.
dovolj časa. če hoče priti do cilja,
Reglja prileti že avgusta meseca
mora storiti mnogo potov, izmed
v malih družbah na jezero in gre
katerih je marsikai:era zastonj.
pozneje . proti jugu, če pritiska
Zapeljiv je pogled za !ovca na
mraz. V mili zimi počaka tukaj
jezero, kjer vidi cele trume rac v
vračajoče race, radi tega jo je laže
ne preveliki daljavi. Težko jim si·
ujeti. Meso ima nekoliko okus po
cer pride na steljaj blizu, vendar
ribji masti.
čuti nepremagljiv pohlep in gre za
Žvižglja pride jeseni v velikih ja· . njimi, četudi lete drugam, upajoč,
tab na jezero, katero zopet zapusti
da jih bo vendar prevari!. Tako mi·
spomladi; Ker se ne zna potapne ura za uro, in dostikrat je ves
njegov trud zastonj.
ljati, si izvoli raje plitvo in mirno
vodo v prebivališče, kjer najde doKo so mlade račice preživele prvolj živeža. Zelo je boječa, zato
ve tedne svoje mladosti med trst·
je težko priti do nje. čez dan se
jem, ločjem in drugimi vodnimi
drži na vodi in šele zvečer pripla·
rastlinami skrite, se· začnejo pova k bregu. Z uspehom streljajo
skušati v letanju in takrat se poka·
nanjo, ko se spušča na zemljo,
žejo sem ter tja večkrat na vodi.
kajti takrat se tišče race ena dru·
To se zgodi v začetku meseca ju·
ge. Njeno meso je zelo slastno,
nija.
tudi perje je mehkejše kakor pri
Lovec, opazujoč jih vsak dan s
drugih racah.
kraja, kjer ne moti račic v njiho·
:llicarica prileti kmalu po sv. Ja- vem pQčetju, mora takoj poskusiti
kobu k nam. Na jesen gre proti ju- svojo srečo, da ne zamudi pravega

žen lepote belega dne z jasno
glavo in mislijo.<<
Tako opisujejo graditelji prebujanje iz temnih globin alkoholizma in njegovih posledic.
Zdaj lahko z jasno mislijo in
ponosom živijo svoje novo, kvalitetnejše življenje.
Odpravili smo se iskat človeka
v sebi, zato se jim ni bilo potrebno zbuditi na obrobju življenja.
In tudi vam, ki boste brali
izpovedi graditeljev in ugotovili,

da se vam je razlil sanjski svet
popolnosti vašega življenja, ail
se že utapljate v alkoholizmu
in posledicah le-tega, naj · veljajo Borutove zadnje besede, '
zadnji stavki njegove izpovedi.
>>Zavedaj se, da ni nikoli prepozno! Smisel čudovitega življenja boš z~nal šele potem, ko
boš sam v sebi resnično obračunal z alkoholom, ko boš pretočil na hektolitre znoja na tekih in planinskih pohodili, ko
boš zp.al ceniti svojega partnerja, ga spoštovati. Verjemi na
besedo izkušenim zdravljencemzmagovalcem: Ne preverjaj usode prvega kozarca in postani
človek!«
V. Bevc
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Novosti v knjižnici
DOUTINE, H.: Hit
P.isateljlica v .svojem obsežnem delu p-ripoveduje o industrij[ gramofonskih plošč, zaba,vni glasbi in pevcih. V romanu srečamo
celo vrsto najrazličnejših oseb, ob glavnem junaku pa spoznamo
protislovnost generacij in brezizhodnost človeka v družbi na ;poti
k slavi, ki ga na koncu oropa vseh iluzij.
BEAUVOIR, S. de: Najlepša leta
Francoska pisateljica zanimivo prikazuje obdobje med leti 1921 in
1944 in predstavlja Pariz. V delu srečamo več slavnih oseb,
predvsem se seznanimo z Jeanom-Paulom Sa11trom, k:i je bil pisa·
teljičin življenjski prijatelj.
LJUDSKA knjiga
Iz uveljavljene zbirke Prešernove družbe so trije novi naslovi:
Troy, U.: Vrata v nebeško kraljestvo, Lichtenwallner, J. J.: Krivda Line Besenbock, Cvetic, N.: Cemerna.
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časa. Treba mu je največje previdnosti, posebno, ker trsica ovira
razgled; Mirno in počasi se pripelje v čolnu proti kraju, kjer je največ rac. Ako se trsica začne gibati, je znamenje, da se bližajo race.
Takrat je treba takoj puško v roko,
da more v pravem trenutku ustreliti. To je zaradi tega potrebno, ker
je starka vedno pred mladimi, da
jih varuje nevarnosti. Kakor hitro
zapazi manjše sumljivo premikanje,
se potopi in odplava pod vodo,
mlade račice pa zaostanejo in se
poskrijejo v trstju. Meso prav
mladih rac, katerim še niso vzrast·
le peruti, ni posebno slastno in jih
ni vredno streljati.
Koncem meseca junija se zač
nejo race goliti in potem postanejo kmalu godne. V tem času se ne
upajo več ostajati ob kraju, ampak
se mudijo čez dan navado sredi jezera, kjer imajo razgled na vse
strani. !§ele proti večeru poletavajo na breg, kjer ostanejo vso
noč. Ob bregu, poraščenem z loč
jem, jih je mogoče zalezovati z do·
brim psom, kateri je neogibno potreben na račji lovi. Obstreljena
raca je izgubljena za lovca, če nima zanesljivega psa. A lovec, ugle·
davši race, naj ostane še nekoliko
časa skrit, kajti nekatere se po·
greznejo v vodo in se pozneje pokažejo, druge pa lete, ako ne ču
tijo nič sumljivega, visoko v zraku
čez kraj nazaj, od koder je prišel
strel. Spreten lovec bode z dobro
puško ustrelil še eno ali dve raci
v tem slučaju.
V tem času obiskuje cela družina
pod vodstvom starega racmana dostikrat z ovsom obsejane njive, kjer
narede lahko dokaj škode.
Ko okoli kresa doraste ločje toliko, da gleda po pol metra iz
vode, zbere se družba mladih lov·
cev, vzamejo orožje - to so 4 do
5 metrov dolgi drogovi - in odrinejo na vodo race lovit. Eden vodi
čoln, od začetka počasi, pozneje hi·
treje proti množici rac. Drugi lovci pa stoječ v čolnu čakajo s pre·
klami v rokah ugodne prilike, da
udarijo po njih. Nekatere odlete,
druge se poskrijejo po trsici in
lo čju, kjer jih potolčejo.

V sili se race tudi potapljajo, a
zaradi pomanjkanja zraka ne ostanejo dolgo pod vodo. Lovci jih vi·
dijo v čisti vodi in se vozijo za
njimi. Kadar se pokažejo na vrhu,
udarijo po njih, da jih omamijo in
potem pobero. Taka lov ni prijetna
ob vetru, ker šumi bičje in lovec
ne ve, kje so se race skrile. Ob
mirnem vremenu se pa izdajo sa·
me, ker se ločje giblje in šumi.
Kdor hoče imeti srečo, mora imeti
hitro in vajeno roko, kajti pri tej
lovi velja le izkušnja in naglica.
Seveda ne bo pravi lovec zame·
njal puške z drogom, nego bo po·
čakal , da pride tudi zanj ugodni
čas. To se zgodi okoli sv. Jakoba,
ko začno mlade race letati. Ako ni
vetra, vzletijo race vsled šuma, ki
ga napravlja čoln po trsicl, ali se
plavaje umičejo. Ob vetru pa šumi
tako močno po ločju, da se race
vzdignejo šele, ko je čoln toliko
blizu, aa jih strel doseže.
Kdor hoče . na jezeru dobro opra·
viti, naj gleda najprvo na to, da
ne bo streljal predaleč. Malokdaj bo
pobral raco, ako tudi pade, in naj·
večkrat bo prepodil s strelom še
take, katere bi morebiti počakale.
Raca je trda žival in treba jo je
do smrti pobiti, kajti ako pade le
količkaj živa na vodo, se potakne
ali odplava. če se nastreljeni raci
pusti potrebni mir, plava kmalu na
breg ali obsedi v vodi skrita med
trsico ali ob grmovju. Tu jo lovec
težko vidi, ker je vsa v vodi, in le
kljun in glava gleda iz vode. Tudi
psu se umakne, ko jo hoče zagra·
biti, ker se v .trenutku potopi in
plava daleč pod vodo ter se pokaže
na kakem nepristopnem kraju.
včasi pa gre po več sto korakov od
brega v gozd, da se skrije, kjer je
pes lahko dobi.
Dobro zadeta raca izgubi dosti
perja in maje z glavo sem ter tja,
leti še malo časa naprej in pade
kmalu mrtva na tla ali na vodo.
Lovec je lahko zadovoljen, ako dobi
dve tretjini, kar jih pobije.
Za lovcem pobirajo kragulj! ali
skobci, kateri so vedno za strel·
cem, kakor gavran za oračem.
(Se bo nadaljevalo)
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Komunalne ceste poleti in pozimi
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V naši občini imamo precej
takšnih cest, poti, ulic, javnih
trgov in zemljišč, ki ne sodijo
pod nobeno izmed opredeljenih
kategorij po zakonu o cestah. To
so tako imenovane komunalne
ali krajevne poti in ulice, ki jih
upravljajo Komunala, pa tudi
krajevne skupnosti. Ce seštejemo vse, pridemo do dokaj velike številke - 152 kilometrov.
Urejenih ulic v večjih krajih,
kot so Rakek, Cerknica, Lož,
Stari trg, je malo. Nekaj novejših ima primeren ustroj in odvodnjavanje, medtem ko imajo
druge le površinske kanale in
so brez urejenih plačnikov in
bankin.
to je razumljivo, saj so nastale iz nekdanjih dovoznih p oti
za vprege ali peš hojo. V večini
drugih manjših krajev, vasi in
zaselkov so nastale »ceste« iz
poljskih poti, ki so bile namenjene vpregam. Z razvojem kmetijske mehanizacije in prometa
pa so se take poti širile in razvile v današnje ceste. Značilno za
vse je, da nimajo utrjen e makadamske podlage, ampak je vo-
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»Razstavni prostor« pred staro blagovnico
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Na njenem domu v Kamni go. rici v Cerknici sem obiskal DANICO MLAKAR, ki je pred upokojitvijo delala v TOZD TAPETNISTVO.
Invalidsko se je upokojila leta
1982, stara komaj 36 let, zaradi
hude bolezni, ki jo je priklenila
na invalidski voziček. Z vztrajnostjo in trdno voljo je bolezen
t oliko premagala, da lahko hodi
po svojem domu brez pripomoč
kov.
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Glavni direktor Anton Kraševec je seznanil jubilante s sedanjim

gospodarskim položajem
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V letošnjil1 devetih mesecih
so se iz naše temeljne organizacije upokojile naslednje delavke:
- Angelca Bukar se je v januarju invalidsko upokojila z
del iri nalog »kitanje« v delovni
enoti stolarna. Pred tem je od
leta 1964 opravljala različna dela v proizvodnji zabojame in
stolarne.
- Z delovnega mesta »embaliranje izdelkov« je v aprilu odšla v pokoj Terezija Turk iz

Nt."'
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Podgor e, ki nam je bila sodelavka od leta 1970.
- V avgustu pa nas je zapustila še kuharica Jožefa Sterle,
iz Kozarišč, ki nam je pripravljala tople obroke že od leta
1970.
.
Vsem trem sodelavkam se kolektiv žagalnice zahvaljuje ·za
njihovo prizadevno delo in jim
želi še veliko zdravih in zadovoljnih let.
Kolektiv žagalnice S~ari trg

Na ta uspeh je zelo ponosna
in vesela, saj sedaj lahko sama
gospodinji družini, včasih pa celo popazi na otroka sorodnikov.
Največ časa preživi doma, kj er
ji dela družbo poleg družinskih
članov tudi amaterska radijska
postaja, prek katere si je pridobila veliko prijateljev ·p o Sloveniji, pa tudi drugod.
Na Brest ter svoje sodelavke
in sodelavce se rada spominja.
Vsako leto redno prihaja na sindikalne piknike, kjer se poveseli, izmenja misli o slabostih in
uspehih v kolektivu.
O dogajanjih na Brestu ji red·
no pripoveduje tudi njen mož,
rada pa preber e tudi Obzornik.
Aktivno deluj e tudi v klubu upokojencev. Kadar ji zdravje dopušča, gre rada tudi na izlete,
pa tudi v zdravilišče, vendar so
te storitve drage in si jih bolj
redko privošči, čeprav bi bilo za
njeno bolezen to dobrodoDo.
Ob koncu razgovora je dodala, da je bila obiska vesela, da
bo, dokler ji bo zdravje dopuščalo, obiskovala sodelavce in da
želi vsemu kolektivu veliko delovnih u spehov.
S. Drobnič

zišče

takšno kot je teren, po katerem so speljane.
Poleti na teh poteh in ulicah
ni večjih nevšečnosti. Začenjajo
pa se s prvim snegom in trajajo
do konca zime. V naših krajih
je zima navadno še daljša in
huj ša kot drugje.
Tudi razmere pozimi niso povsod enake, saj je v dolinah
kopno ali pa dežuje, ko na ob·
močju žile in Bloške planote
sneži.
Kaj pravzaprav povzroča komunalcem največ preglavic v takih razmerah?
Ena od teh, morda poglavitna,
je šibka opremljenost voznega
in strojnega parka. Za težke zimske razmere bi morali imeti
ustrezno komunalno opremo.
Tovornjaki s čelnimi plugi so
primerni le za odprte in širše
ceste. Tudi kmečki traktorji obnemorejo pri malo večjem snegu. Na ozki cesti ali ulici ali na
parkiriščih in javnih površinah
je najprimernejši stroj čelni nakladač za odstranjevanje snega.
Nekateri vzdrževalci cest imajo
posebne stroje za zimsko službo, pri nas pa je do teh zaradi
premalo denar ja nemogoče priti.
Zimsko službo ovirajo vsepovsod parkirana vozila. Nekateri
jih pustijo čez noč zunaj na
najrazličnej š ih mestih. V sneženju povzročajo nepotrebne manevre plugom in zastoje .p rometa.
Tudi . čiščenje javnih površin,
zelenic, parkirišč in podobnega

velikokrat predstavlja vozniku
pravo uganko, saj so različne
oblike zelenic, otokov in ploč
nikov pravi nesmisli načrtoval
cev, ki se ne zavedajo, da pod
belo odejo ni videti robnikov.
Snežni plugi ali stroji zadevajo
obnje na vseh izpostavljenih mestih in delajo s tem škodo sebi
·in prometnim površinam. Pogosto pus.t ijo kmetje ob nekaterih
poteh navožen les in potem negodujejo, ker pot ni odprta, saj
plug vendar ne more odriniti
snega čez kopice hlodov.
Nekateri občani takoj po sneženju kličejo Komunalo, češ, da
ne morejo z avtom iz garaže nekaj metrov do ceste; ali pa tudi
zaradi snega, ki ga je odrinil
plug na njihovo zemljišče.
Taki se morajo zavedati, da
ni moč v nekaj urah spraviti v
red vso občino s tako mehanizacijo kot je na voljo. Prednost
imajo vsekakor tiste prometnice, po kat erih vozijo avtobusi
občane na delo in v šolo, šele
nato druge.
Pred vsako zimsko sezono je
narejen načrt zimske cestne
službe, po katerem se nato
opravljajo zimska dela z veliko
truda in požrtvovalnosti tistih, ki
ponoči delajo, ko drugi spijo.
že marsikdaj je prvi sneg presenetil vzdrževalce, ki na to niso
bili pripravljeni in so zato tudi
poželi nemalo kritike. Upamo,
da se letos nam to ne bo zgodilo.
P. Tomšič

Nasi upokojenci
Letos so iz TOZD Pohištvo odšli v pokoj naslednji delavci:
Tavželj Jože 9. januarja odšel
z delovnega mesta skladiščnik
materiala;
Svet Darinka 28. februarja od·
šla v pokoj z delovnih opravil
montažna dela;
Ule Jože 28. februar ja odšel
v pokoj z delovnih opravil odprema gotovih izdelkov;
Turšar Milena 28. februarja
odšla z delovnega opravila kontrola izdelkov;
Skarja Marija 24. februarja
odšla z delovnega opravila kontrola izdelkov;
Zalar Jože 18. marca odšel z
delovnega opravila končna kontrola izdelkov;
Jakopin Karolina 31. marca
odšla z delovnega opravila trak
brusilk v IL strojni;
Primožič Iva 18. maja odšla z
delovnega opravila pakiranje izdelkov;
Ivanetič Ernesta l. junija odšla z delovnega opravila lepljenje furnirja;
Svet Ana 7. junija odšla z delovn ega opravila odlaganje elementov v kanalu;
Nagode ·stefka 3. junija odšla
z delovnega opravila pakiranj e
izdelkov;
Grbec Lojzka 24. junija odšla
z delovnega opravila izdelava
moznikov v I. strojni;
Sega Vida 26. junija odšla z
delovnega mesta lepljenje fur.
Dirja;
Korošec Jože 30. junija odšel
z delovnega opravila štiristranski skobeljni stroj v I. strojni;

Bavdek Tončka 26. junija odšla z delovnega opravila lepljenje furnirja;
Debevec Jelka 29. junija odšla
z delovnega opravila lepljenje
furnirja;
Perušek Francka 25. junija
odšla z delovnega opravila lepljenje furnirja;
Braniselj Jože 23. julija odšel
z delovnega opravila vodenje izmene pakima;
Zalar Zofija 31. julija odšla z
delovnega opravila kontrola iz.
delkov;
Funda Marija 24. julija odšla
z delovnega opravila pakiranje
izdelkov;
Kržič Andrej 29. avgust a o dšel z delovnega opravila nadmizni rezkar v II. strojni;
Kranjc Milka 31. avgusta odšla
z delovnega opravila tračno brušenje v IL strojni;
Rasperger Matka 21. avgusta
odšla z delovnega opravila mozničenje I. strojna;
Kebe Marija 17. sept embra odšla z delovnega opravila montažna dela;
Kranjc Anton 30. novembra odšel z delovnega o:pravila vodenje modelne delavmce;
Stražiščar Marija 9. oktobra
odšla iz delovnega opravila lepljenje furnirja.
Zahvaljujemo se jim za vse
napore in delovne prispevke in
jim želimo še polno zdravih in
srečnih let.
Kolektiv TOZD Pohištvo
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Občinska

(Iz številke 110 -

26. novembra 1976)

STALišCA O MEDOBčiNSKEM SODELOVANJU
Interesi občine Cerknica glede na njeno posebno lego in razvoj niso sa·
mo v eni regi}i aH samo pri nekaterih občinah~.Nedvomno je Ljublja~a tako
močno gravitacijsko središče tudi za na~o ob~1no: da '!'or~m~ ~obrs~!:l ~e~
naših inter.esov uresničevati v sodelovanju z Ljubljano 1n njenimi okohsk1m1
občinami. Prav tako nedvomno skupni i.nteresi vežejo občino Cerkn.ic~
s postojnsko in bistriško občino, saj gre z~ s.kupe!:l. prost~r s pos~bmm1
geografsko naravnimi in družbeno ekonomsk1m1 znac1 lnostm1, pa tud1 s pomembnimi gospodarskimi povezavami.
SPORAZUM O IZGRADNJI PP CENTRA
V okviru sestavljene organizacije združenega dela SOZD ?lo~enijales .~o
se delovne organizacije že dalj časa zadrž~v.ale okrog vprasanj o vl~ganju_
v razširitev poslovnih predvsem pa prodajnih prostorov. Pred nekaj tedm
je bil izdelan osnutek' samoupravnega sporazuma, na podlagi katerega naj
bi delovne organizacije iz okvlra sestavljene organizacije, po možnosti pa
tudi druge zainteresirane delovne organizacije, z~ruž~le. svoja sredstv~ 11~
delo za izgradnjo prodajno-poslovnega centra v Ljubljani (PPC). Omenjeni
PP center bo zgrajen kot moderna trgovska hiša za Gospodarskim razstaviščem v Ljubljani v tl'ikotniku med Titova .in llinhartovo cesto.
AMERišKO TRžiščE IN Ml
Mislim, da so pogoji za prodajo v prihodnjem letu še ve~no optimistični.
Kaj pa bomo dosegl'i , je v veliki meri odvisno od na;> sam_1h. od tega, kako
bomo konkurenčni v cenah, v kval·iteti 'in v odpremmh rok1h.
Odpirajo se tudi možnosti za ·izvoz fu!n i;.anega pl~skovneg~ypo~ištv~_. s~
veda pa je le-ta pogojen s f.inišem po zeljl kupcr:v 1n z !:"anjslml se~1jam1 .
Posebne težave bo v prihodnjem letu povzrocala nasa konkuren?nost,
kajt i planske cene surovin se povečujejo za. okrog 30 odstot~o':', pl~mr~n:to
pa tudi višje osebne dohodke; s tem postajamo nekonkurencm tud1 pn IZ·
delki.h, ki so še letos izkazovali dobiček.
·
TOKRAT TUDI O LASTNIH TEžAVAH. Ob seji uredniškega sveta Brestovega
obzornika
ln še nekaj ugotovitev, ki bodo nedvomno osvežile delo uredniškega
odbora:
·
- več poudarka bi bilo treba dati delu delegacij (tudi kritično),
- potrebnih bi bilo več drobnih zanimivosti in podatkov,
- več bi morali pisati tudi o kulturnih vprašanjih,
- več bi morali pisati o medsebojnih odnosih med temeljnimi organiza- ·
cijami in s človeško moralnega vidika načenjati vprašanja_medsebojnih odnosov kot so na primer boln.iški stalež, del.ovna .cJiscipHna in
produktivnost, lažna solidarnost, nezdravo ustvarjanje na videz nasprotujočih si skupin, čeprav so cilj.i isti .in podobno,
- več bi bilo potrebnih polemičnih razčiščevanj določenih spornih vprašanj,
- lomiti bi morali pretirano potrošniško miselnost v naši družbi in opozarjati na druge vrednote,
- več pozornosti bi morali posvečati ljudem, ki so v preteklosti mnogo
prispevali k našemu razvoju,
- razširiti bi bilo potrebno krog sodelavcev,
.
- jezik informacij bi moral biti še bolj razumljiv in prilagojen preprostim bralcem,
- pri oblikovanju sestavkov bi morali iskati nove, sveže novinarske oblike in prijeme.
ASFALT PROTI BABNEMU POUU
Po dolgotrajnem prizadevanju izvršnega sveta skupščine občine Cerknica, delegatov v republiški skupnosti za ceste, vaščanov Babnega polja in
sosednje občine čabar je uspel dogovor o modernizaciji ceste PodgoraBabno polje v dolži ni 8 kilometrov. Cesta bo dokončno nared v prihodnjem
letu, s pripravljalnimi deli na tras.i pa so že priče l i. Sedaj pripravljamo vso
potrebno dokumentacijo za izvedbo del, pričela pa so se tudi že dela na
obvozni gozdarski cesti.
NAšE MALO MESTO
Zaposlene gospodinje se resno pritožujejo nad takšno ureditv,ijo v našem
malem mestu, ko po petnajsti uri največkrat ne dobijo ne kruha ne mleka.
Zato so prisiljene kupovatl alpsko mleko in kekse. Tistim, ki so rojene pod
srečno zvezdo, pa prijateljske prodajalke pravočas no naročene prehrambene zadeve do prihoda ,iz službe shranijo pod pult. Kaj je ob tem moč stor.iti?

Filn1i v decen1bru
l. 12. ob 18. uri - italijanski pustolovski film BANANA JOE.
4. 12. ob 19.30- francoska kniminalka PIZZA CONNECTION.
S. 12. ob 17. uri ~n 7. 12. ob 19.30 - ameni.š-ki akcijski fiilm NI čASA
ZA SMRT.
S. 12. ob 19.30 in 8. 12. ob 18. uri - ameriška komedija SMEšNA
STRAN ZGODOVINE.
6. 12. ob 19.30 in 7~ 12. ob 16. uri - hongkonški karate film SAOLIN PROTI NINDžl.
.
11. 12. ob 19.30- ameriški glasbeni film OBJEMI ME STRASTNO.
12. 12. ob 18. uri :in 14. 12. ob 19.30 - ameriška drama AMADEUS.
13. 12. ob 19.30 in 14. 12. ob 16. uri - francoska kriminalka
SMRTONOSNI LASER.
1S. 12. ob 18. uri - ameriški zgodovinski film PRINC MASčE
VALEC.
18. 12. ob 19.30 - ljubezenska komedija PREGREšNA ZVEZA.
19. 12. ob 17. uri in 21. 12. ob 19.30 - ameriški akcijski film
OSAMLJENI OBUPANEC
19. 12. ob 19.30 in 22. 12. ob 18. uri - ameriški pustolovski film
MOONRAKER-OPERACIJA VESOLJE.
20. 12. ob 19.30 in 21. 12. ob 16. uri - ameriška komedija POLICIJSKA AKADEMIJA, I. del.
2S. 12. ob 19.30 - ameriška komedija PROTOKO;L.
26. 12. ob 17. uri in ob 19.30 - ameriška komedija POLICIJSKA
PATROLA.
27. 12. ob 19.30 - b razilski erotični film SANJE NEKE žENSKE.
28. 12. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriški. pustolbvsk:i film ZELENI
PEKEL.

sindikalna prvenstva

Tudi letos se bodo pomerile
ekipe sindikalnih organizacij v
različnih športnih panogah. Komisija za šport in rekreacijo pri
občinskem sindikalnem svetu je
za leto 1986 razpisala tekmovanje
v naslednjih športnih panogah:
balinanje ....,. moški, nogomet moški, odbojka - mošk!i, ženske,
košar:ka - moški, streljanje moški, žens.ke, šah - moški,
ženske, nami.z.Illi. tenis - moški,
ženske, kegljanje - mošlci., ženske; torej v osmih športnih panogah za moške in štirih panogah za ženske ekipe.
Za posameznike pa v štirih
športnih panogah in sicer: k~g
ljanje - moški, ženske, ·strelJa·
nje - moškii, ženske, šah - moški, ženske !in namizni tenis moš~, ženske..
V oktobru n novembru so se
končala
tekmovanja v štirih
športnih panogah. Ugotavljamo,
da je v moških panogah udeležba zadovoljiva, v ženskih panogah pa precej skromna.
V pnihodnje bodo morale sindikalne orga:ndzaaije posvetiti
večjo skrb rekreaciji in športu
predvsem za ženske.
Balinanje l.
2.
3.
4.
5.

moški ekipno:

Brest - TOZD Pohištvo
Brest - TOZD žagalnica
Kartonaža
Brest - TOZD Tapetništvo
Brest - TOZD Prodaja
itd.

Kegljanje ženske l. Brest
2. Kovinoplastika
3. Kovind

ekipno:
kegljev
6SO
S62

423

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de·
lovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Božo
LEVEC.
Ureja uredniški odbor: Srečo DROBNit:,
Vlil FRJM, Franc GORNIK, VIktor JERIC,
Karmen KANDARE, Potar KOVSCA, Božo
'LEVEC, Danilo MLINAR, Stelka MIKSE-SEBAU, Anton OBREZA, Janez OPEKA,
Miran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC.
Foto: Jože SKRU
Odbor za obveičanje je družbeni organ
upravljanja.
Predsednik odbora:
Franc
MLAKAR
Glasilo sodi med proizvode Iz 7. ~ko
prvega odstavka 36. lllona zakona o ob·
davčenju proizvodov ln storitev od prometa proizvodov (mnenje sekretariata za
Informiranje Izvršnega •veta SR Slovenije
lit. 421·1/72 z dno · 24. oktobra 1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska 2eleznlška tiskarna v Ljub·
ljanJ.

kegljev
180
174
157
1S5
143

Ekipno moški:
l. Kovinoplastika
2. Kartonaža
3. Gradišče
4. Brest-Masiva

S. Novolit

kegljev
834
825
809
788
783

Posamezno moški:
kegljev
l. Levec - Brest Masiva 226
2. Punta~r - Kartonaža
221
3. Urbas - Gradišče
215
4. Ris - Kovinoplastika
21S
S. Terzič- Kovinoplastika 214
šah moški -

ekipno:
·točke

l. GG Snežruik Sta:ri trg
2. Brest SD Cerknica
3. Istra Benz Stani trg
4. Kovinoplastika-Okovje
S. Brest-Gaber Stari trg

Posamezno moški:

31

Streljanje moški -

Posamezno ženske:
l. Urbas - Brest
2. Založnik - Brest
3. Turk - Brest
4. Modic- KPL
S. Bavec - KPL

LI

17,S
14
13,5
9,5
9,S
točke

l. Trivunčevd.č B. GG Snežniik
14,5
2. Lazarevič - GG Snežnik 13,S
J. Okoliš - Brest
13,5
4. Milenkovič - GG SneŽiliik 12,S
5. Stanič - Istra Benz
Stari trg
10,S

ekipno:
krogov
702
l. Brest I.
684
2. GG Cerknica
67S
3. Kovinoplastika
647
4. Kovind
S. Kovinoplastika II.
646
Posamezno moški:

krogov
l. Maiule- Brest
18S
2. Istenič- GG Cerknica 177
3. Zadnik - GG Cerknica 17S
(89)
4. Modec _; Kovinoplast. 175
. (10 x 9)
S. Zalar -:- Brest
175
(9 x 9)
.Zenske - ekipno:
krogov
492
l. Brest I.
2. Kov.inoplastika
443
383
3. Brest II.
232
4. SO Cerknica
Posamezno ženske:
krogov
l. Kraševec - Brest
2. Ule - Brest

171
164
-3. Vrenko - Brest
1S7
4. Truden - Kovinoplast. 1S6
5. Smel - Brest
149

Tekmovanja v ostalih discipLinah bodo v decembru. V sem klubom ;in društvom, ki so or-ganizirali dosedanja tekmovanja, k.i so
bila fair tin kvalfi,t etno organizirana, pa se v d.menu občinskega
sindikalnega sveta lepo zahvaljujem.
F. Turšič

.

Taborniške novtce
Se en mesec je za nami, mesec, ki smo ga spet zapolnili z
našo dejavnostjo.
V začetku meseca je oživel
spomin na preminule. Medvedki in čebelice so s svojimi vodniki ob dnevu mrtvih obiskali
spomenike, jih očistili in prižgali
sveče.

7. novembra smo se taborniki
iz vse občine udeležili občnega
zbora. Z zadovoljstvom smo
ugotovili, da so se ga udeležili
ne le člani naše organizacije,
temveč tudi predstavniki družbeno-političnih organizacij
ter
starši, ki nas že vseskozi vzpodbujajo pri našem delu. Pregledali smo naše lansko delo in si
zastavili naloge za prihodnje
leto.
Pregledali smo tudi delo naših
enot in ugotovili, da v nekaterih naših enotah škriplje in
da bomo morali s skupnimi moč
mi rešiti nastale težave.
Za letos smo si zastavili nalogo, da taborništvo razširimo
po vsej občini. Tako so v za-

četku

septembra začeli delovati
taborniki tudi v Loški dolini.
Zdaj je tam aktivnih približno
20 tabornikov, ki še šele učijo
taborniških veščin, vendar pa
bodo kmalu sposobni voditi svoje vode.
Se vedno nam največ težav v
organizaciji
predstavlja
pomanjkanje dobro usposobljenih
vodnikov. Svoje sile moramo
usmeriti predvsem v kvaliteto,
množičnost pa bi lahko malo
opustili. Zato moramo čimprej
končati s popravili naše koče in
organizirati tečaj za vodnike.
Ob koncu občnega zbora smo
najbolj delavnim v tem letu podelili priznanja OJš, za osvojeno
zn.a nje pa so nekateri prejeli
srebrne in bronaste zvezde.
Do konca m eseca nas čaka še
veliko dela. Ob dnevu republike
bomo imeli kulturni večer s programom, ogledali pa si bomo
tudi diapozitive s taborjenj . Za
klub in vodnike pa bomo v ž iltab orgar:.izirali tridnevni tečaj
orientacije in prve pomoči.
A. žnidaršič
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