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Plan in poslovna politika za leto 1981 
Za laiji pregled naj omenimo 

samo poglavitne elemente v de
litvi dohodka za delovno organi-
zacijo: 

(v 000 din) 

- celotni prihodek 3,111.441 
Tako kot v preteklih letih so tudi letos na~i planski dokumenti 

sestavljeni iz plana in poslovne politike. V poslovni politiki so ob
likovane temeljne smernice letomjega razvoja in poslovanja, plan 
pa neposredno (v stevilkah) izraia te smernice. Novo pri planu pa 
je, da je grajen na osnovnih nacelih, zastavljenih v srednjerocnem 
planu. 

PROIZVODNJA 

Vrednostno prikazani obseg 
proizvodnje se za celotni Brest 
povecuje za indeks 163. Tak~na 
rast je posledica povecanja pro
izvodnje, pa tudi uskladitve pro
dajnih cen z rastjo cen repro
materialov. Nizii porast v te
meljni organizaciji Masiva je po
sledica spremenjene strukture 
proizvodnje, saj gre za izdelke, 
v katere je vgrajenega sorazmer
no malo izdelavnega materiala 
in vee Zivega dela. Visok indeks 
rasti pri TOZD Mineralka pa je 
posledica tega, da bodo v pro
izvodnji celotne kapacitete na
sproti polletnemu obratovanju v 
Ietu 1980. 

v strukturi proizvodnje gre se 
naprej za zmanjsevanje deleia 

pohHtva od 58,3 odstotka v pre
teklem Ietu na 57,1 odstotka. 

NABAVA 

Nedvomno bodo tudi letos te
zave pri preskrbi proizvodnje s 
surovinami in repromateriali. 
Omejevanje uvoza, ki bo se moc
nejse kot je bilo v preteklih ob
dobjih, bo vplivalo na manjso 
zalozenost trga po kolicinah, pa 
tudi asortimanu. Nasi plani za 
izvoz in uvoz kaiejo, da bomo 
lahko zadovoljevali proizvodnjo 
Ie z najnujnejsimi repromateria
li in rezervnimi deli. Premalo pa 
bomo imeli deviznih sredstev za 
zdruzevanje v reprodukcijski ve
rlgi, v kateri se preskrbujemo s 
pomembnimi reprodukcijskimi 
materiali. Varcevanje z devizni-

mi sredstvi oziroma zmanjseva
nje uvoza s konvertibilnega pod
rocja bo torej osnovna dolZnost 
nabavne poiltike. 

PRODAJA 

Prodaja za leto 1981 je nacrto
vana z indeksom 140. V skladu s 
srednjerocnimi opredelitvami hi
treje narasca izvoz (za 57 od
stotkov) od prodaje na doma
cem trgu (37 odstotkov), saj kon
junkture doma ne moremo pri
cakovati. Omejevanje vseh vrst 
porabe, znizanje realnega Ziv
ljenjskega standarda ter delno 
prestrukturiranje potrosnje bo 
nedvomno vplivalo na prodajo 
pohistva kot trajne potrosne do
brine. 

Na naso prodajo bo nedvomno 
se naprej najbolj vplivala sta
novanjska izgradnja, ki pa bo tu
di manjsa, saj bo oblikovanje 
stanovanjskih sredstev odvisno 
od ustvarjenega cistega dohodka. 
Prodajo na domacem trgu bi de
Jill na tri podrocja: 

- prodajo pohistva v Iastnib 
trgovinah, 

- proda.io pohistva v trgov
skih organizacijah, 

- prodajo primarnih izdel
kov. 

Bistveno uovecanje lastne tr
govske mreze v zadnjih letih je 
vplivalo, da lahko nasemu kup
cu prikazemo nas celotni prodaj
ni program. Letos bo delez pro
daje pohistva v nasih trgovinah 
nad 25 odstotkov. Na5a osnovna 
usmeritev bo, da bomo se na
prej sirili nove prodajne prosto
re v vecjih srediscih, za katera 
menimo, da delez prodaje ni za
dovoljiv. 

Pri prodaji prek trgovskih or
ganizaci,i si bomo prizadevali, da 
bi cim sirsemu krogu potrosni
kov prikazali nas proizvodni pro
gram. Pri tern bo potrebno se 
naprej krepiti prodajo na osno
vi skupnega prihodka, hitreje re
sevati reklamacije in cim ust
rezneje uporabiti sredstva za 
propagando in reklamo. 

Pri primarnih izdelkih po roo
ramo doseci prodajo izdelkov s 
cimvecjo stopnjo obdelave. Po
sebno pozornost bo potrebno po
svetiti prodaji ognjeodpornih 
plosc. 

IZVOZ 

Omenili smo ze, da izvoz po
vecujemo hitreje kot prodajo na 
domacem trgu. Vecje povecanje 
izvoza pa ni mogoce, ker so iz
vozne cene do SO odstotkov niZ· 
je od cen na domacem trgu in 
je tako ob povecanju delefa iz
voza ogrozen dohodek. Pri obli
kovanju izvoza smo zlasti upo
stevali, da se povecuje izvoz vis
jib stopenj predelave lesa. 

FINANCNO POSLOV ANJE 

Ob ugotavljanju dohodka in 
njegovem razporejanju smo na
Ieteli na vee neznank. Gotovo 
najvecja je nara5eanje cen osnov
nib surovin in repromaterialov. 
V letu 1980 smo bill prica izred
nemu povecanju cen in kljub te
mu, da smo nacrtovali narasea
nje cen v okviru resolucijskih 
predvidevanj, so se mofnosti za 
pridobivanje vecjega dohodka 
skrcile. Zato so tudi sredstva, 
namenjena v poslovni sklad, so
razmerno rna ihna. 

Drugo nereseno vprasanje 
ostaja pri oblikovanju amorti
zacije, saj so soremembe revalo
rizacijskih stopenj napovedane 
sele sredi leta. Dejstvo je, da je 
amortizacija podcenjena, saj mi
nimalna amortizacija ne pokriva 
za Brest kot celoto niti odplacil 
glavnic kreditov. Zato je nacrto
vana nekoliko vecja amortizacija 
nad predpisanimi stopnjami, da 
bi bilo omogoceno vsaj pokriva
nje obveznosti. 

Tretje vprasanje pa se nanasa 
na dogovor o razporejanju do
hodka v letu 1981, pri katerem 
smo poznali samo osnutek, ni pa 
se znan dohodek leta 1980. Zato 
je bila uskladitev z usmeritvami 
dogovora opravljena na osnovi 
ocen in bodo po zakljucnem ra
cunu verjetno potrebni se po
pravki. 

- dohodek 811.933 
- cisti dohodek 467.877 
- poslovni sklad 20.749 
- minimalna amortizacija 88.033 
- pospesena amortizacija 81.532 

Kot smo ze omenili, smo rast 
mase osebnih dohodkov usklaje
vali z drufbenim dogovorom. Na 
osnovi tega bodo neto dohodki 
na zaposlenega znasali 9372 di
narjev ali 24 odstotkov vee kot 
v preteklem letu. 

NALOZBE 

0 nalozbam naj povemo le to, 
da smo upostevali opredelitve v 
srednjerocnem nacrtu. Tako osta
ja temeljnim organizacijam 20 
odstotkov minimalne amortiza
cije za nujne nadomestitve. Po
leg nalozb v trgovsko mrezo naj 
bi se zacela nalozba v opafne 
plosce v temeljni organizaciji 2a
galnica ter nalozba v finalizacijo 
ognjeodpornih plosc v Jelki. Ven
dar bodo tudi letos investicij
ska sredstva omejena, zato bo 
obseg nalozb odvisen od financ
nih moznosti. 

" 
Naj torej ob koncu zakljuci

mo, da se nam obeta nekoliko 
manj ugodno leto, zato mora bi
ti skrb za vecjo produktivnost 
in zmanjsevanje stroskov na 
vseh podrocjih nasa temeljna 
naloga. P. Oblak 

. Novi pogojl 
trgovinskem 

v zunanJe 
poslovanju 

Novo koledarsko leto nam je prineslo tudi nove tri samoupravne 
sporazume, ki urejajo zunanje trgovinsko poslovanje v prihodnjem 
srednjerocnem obdobju. 

S samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana ekonomskih od
nosov s tujino za obdobje 1981 
do 1985 urejajo clanice samo
upravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino skup
ne cilje, medsebojne odnose, 
pravice, se zlasti pa obveznosti 
in odgovornosti za uresniceva
nje nacrtovanega izvoza in de
viznih prilivov ter uvoza in de
viznih odlivov. V tem sporazu
m u so nastete dejavnosti, ka
terim bodo morali clani SISEOT 
iz svojih ustvarjenih prilivov za. 
gotavljati devize, ker so te de
javnosti sirsega druzbenega po
mena. 

Poleg teh dejavnosti so na
stete tudi prednostne panoge, s 
katerimi naj bi se zdrufevale 
devize s samoupravnimi spora
zumi o zdruzevanju deJa in sred
stev. Obeh devizno deficitarnih 

dejavnosti je za dolg seznam, 
zato jib tule ne bi nastevali. 

Drugi samoupravni sporazum 
ze s svojim dolgim naslovom: 
samoupravni sporazum o merl
lih, pogojih, nacinih in postop
kih za dosego dogovorjenega ob
sega uvoza blaga in storitev ter 
odliva deviz za obdobje 1981 do 
1985 pove, katera podrocja uvo
za ureja. V tern samoupravnem 
sporazumu so dolocena merila 
za opredelitev deviznih prilivov 
odstotki obveznega usmerjanja 
deviznih prilivov negospodar
skim in devizno deficitarnim go
spodarskim panogam, odstotki 
razpolagalne pravice z ustvarje
nimi devizami in postopki za 
prijavljanje uvoza posameznih 
vrst blaga. Zelo natanko so ure
jeni pogoji in postopki za uvoz 
opreme, ki pa zal se ne veljajo, 

(Konec na 2. s trani) 
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-Tudi na Brestu industrijski tir? 
NEKATERI POMEMBNI IZVLEtKI IZ PROGRAMA 
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA ZELEZNISKI 
IN LUSKI PROMET 

Ker je tudi na~a delovna organizacija podpisnik samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za 
:l.elezni~ki in luski promet v ohdohju 1981-1985, je prav, da se se
znanimo vsaj z nekaterimi va:l.nejsimi elementi iz njenega akcij
skega programa, sprejetega na skupscini 28. decemhra 1980. 

Ta program predvideva poleg 
zmanjsanja stroskov in poveca
nja ucinkovitosti poslovanja tu
di sprejern stabilizacijskih ukre
pov delavcev na zeleznici, pa tu
di vseh uporabnikov njihovih 
storitev, se pravi, slovenskega 
gospodarstva. 

Prizadevanja za vecji prevoz 
blaga in potnikov po zeleznici so 
v skladu z dokurnenti o prornet
ni politiki, sprejetirni v sirsi 
druzbeni skupnosti. Zaradi vrste 
prednosti, ki jih ima zelezniski 
prevoz pred ostalirni oblikarni 
prevoza, predvsern gre pri tern 
za znizevanje transportnih stro
skov, za manjso uporabo ener
gije ter za ugodne devizne ucin· 
ke, porneni vecji prevoz po ze 
leznici tudi pornemben prispevek 
k uresnicevanju splosnih druz
benih stabilizacijskih prizade
vanj. 

Zaradi rnedsebojne povezano
sti in delne odvisnosti od zelez
niskega prevoza je tudi Brest 
zainteresiran za racionalno in 
predvsem kvalitetno poslova
nje zeleznice, zlasti na podroc
jih, kjer prorneta z blagom se 
nismo posodobili, kar povzroca 
veliko tveganje, pa tudi manj~e 
stroske prevoza, kar do sedaj ni 
prispevalo k racionalnem razvo
ju transporta. Vsak prihranek 
na tern podrocju pa bi prispeval 
k povecanju konkurencne spo
sobnosti nasega blaga na tujih 
tdiScih, istocasno pa tudi uve
ljavitev zelezniskega prevoza. 

kar pa je seveda povezano s tes
nirn sodelovanjern med Brestom 
in zeleznico ter drugimi gospo
darskirni in druzbeno politicni
rni dejavniki. Zato ne bo odvec, 
da se seznanirno, kaj je bilo na 
tern podrocju ze storjenega. v 
SIS za zelezniSki in luski pro
met je bil v letu 1978 sprejet 
program izgradnje industrijskih 
tirov za obdobje 1979-1985. Pred
videna je bila izgradnja 157 ki
lornetrov novih industrijskih ti
rov in sprejeta je bila financna 
konstrukcija, po kateri prispeva 
investitor - uporabnik zelezni
skih storitev - 40 odstotkov, 40 

odstotkov jih prispeva Ljubljan
ska banka, 20 odstotkov pa TOZD 
2G - Ljubljana. Ta program 
je bil v letih 1979-1980 ze us
pesno izpolnjen. V teh letih je 
bilo zgrajenih deset novih indu
strijskih tirov, do leta 1985 pa 
je predvidena izgradnja se 65 
novih tirov. Tako se bo stevilo 
industrijskih tirov povecalo na 
306 v skupni dolzini 462 kilome
trov. 0 prograrnu izgradnje in
dustrijskih tirov srno imeli raz
govore tudi v Brestu, vendar 
smo zaradi tehnicnih, pa tudi fi
nancnih ovir uresnicitev tega od
lozili za naslednje petletno ob
dobje. 

Ornenil sern le nekatere izvlec
ke iz obsirnega akcijskega pro
grarna SIS za zelezniSki in lu
ski prornet, k i pa bo uresnicen 
le s skuonirni napori vseh za
interesiranih. Tudi to so stabili
zacijske naloge, ki jih rnoramo 
dosledno uresniciti v tern sred
njerocnem obdobju. F . Turk 

Znano je, da je uporaba palet 
izredno vazna pri prevozu neka
terih vrst blaga, predvsern pa 
koncnih izdelkov, se vaznejsa po
sodobitev pa je uvedba kontej
nerjev tudi na zeleznici. Zato je 
spodbudno dejstvo, da je tudi 
na tern podrocju predviden pre
cejsen napredek. V letu 1980 je 
bilo v prometu na ze'leznici ze 
1,600.000 palet, za srednjerocno 
obdobje pa je nacrtovanih 3100 
tisoc palet, kar je pribliZno dva
krat vee kot v letu 1980. 

Pocitek nasih kamionov pred skladi~cem 

Tudi kontejnerski prevoz se 
bo rnocno povecal, saj je bilo v 
letu 1980 prepeljanih 28.200 kon
tejnerjev, koncern leta 1985 pa 
je nacrtovanih ze 71.000 prepe
ljanih kontejnerjev. Tega seveda 
ne bo rnogoce uresniciti, ce ne 
bi skladno z narascanjern taks
nih prevozov bila predvidena tu
di prva faza kontejnerskega ter
rninala v Ljubljani in Mariboru 
ter posodobitev prekladalne rne
hanizacije. 

V bliznji prihodnosti se bomo 
morali tudi na Brestu odlocati 
za izgradnjo industrijskega tira 
vsaj do centralnega skladisca, 

VpraSaj Se ostaja 
ALI BO LESARSKA SOLA V POSTOJNI :Z:E LETOS? 

23. januarja je hila 4. seja 
izobra:l.evalne skupnosti lesar
stva v Ljubljani. Pravzaprav je 
bilo to tretje nadaljevanje 4. se
je. Prvo zasedanje je bilo nam
rec prekinjeno zaradi neusklaje
nih stalisc, drugo pa zaradi ne
sklepcnosti. Na tej je hila po
glavitna tocka sprejem temeljev 
plana 1981-1985 in poglavitna 
dilema, ali naj bi izvajali vzgoj
no izobrazevalne programe tudi 
v Postojni ali ne, kar so zago
varjali delegati lesarskih kolek
tivov iz Notranjske. 

Kljub temu, da je izvrsni od
bor izohrazevalne skupnosti le-

sarstva iskal resitve oziroma 
usklajeval stalisca, do uskladit
ve ni pri~lo. Nato je v skupscini 
23. januarja prislo do glasova
nja. Od 29 prisotnih delegatov 
uporabnikov je 6 delegatov gla
sovalo za Postojno, ostali so hi
li proti novemu centru, pa tudi 
delegati izvajalci so hili soglas
no proti. 

V Sloveniji so hili trije sporni 
primeri, kar zadeva lokacije sol. 
Druga dva orimera sta hila re
sena sporazumno, le »postojn
ski« je pri~el na skupscino. 

Zunanje trgovinsko poslovanje 

Po tern dogodku se resno 
sprasujemo, kako da na tern 
podrocju, ki ima najholj zgosce
no razvito lesno industrijo in tu
di razvito tehnologijo, v kateri 
so zastopane vse zvrsti lesne in
dustrije, ne bo tudi srednje so
le. Ocitno je, da bi na to pod
rocje sodila celo visoka ~ola za 
lesarstvo, <;e hi hoteli, da ho 
studij povezan s proizvodno de
javnostjo. 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

ker je uvoz opreme trenutno 
urejen z drugimi kratkorocnimi 
akti in sklepi. 

V letu 1981 bomo lahk.o kori
stili 65 odstotkov deviznih pri
livov za placevanje uvoza hlaga 
in storitev ter za zdru:l.evanje. 
Prosto homo lahko uvozili re
produkcijski material in rezerv
ne dele za sprotno vzddevanje. 
Uvoz opreme in rezervnih delov 
za investicijsko vzdr:l.evanje pa 
bo mogoc v okviru 10 odstotkov 
ustvarjenih deviznih prilivov. 

V samoupravnem sporazumu 
je posehej urejena mednarodna 
blagovna menjava v maloohmej
nem prometu in menjava na 
podlagi kompenzacijskih poslov. 
Ugodnosti izvoznikov iz teh dveh 
ohlik menjave so druRacne kot 
so v redni mednarodni menjavi. 

Samoupravni sporazum o me-

rilih in postopkih za uresmce
vanje kreditnih odnosov s tuji
no v ohdobju 1981-1985 ureja 
pravice zadolievanja v tujini, 
ohseg zadolievanja ter dinamiko 
in namen crpanja najetih tujih 
kreditov. Sporazum ureja tudi 
pogoje in nacine dajanja kredi
tov tujini. 

Vsi trije samoupravni spora
zumi so za naso delovno orga
nizacijo pomembni, saj smo v 
mednarodno menjavo vpeti v 
vseh oblikah. 

Z njimi so nam po eni strani 
dolocene momosti za preskrbo 
iz uvoza, po drugi strani pa o 
uvoznih momostih odlocamo sa
mi z obsegom izvoza. 

Redna in zadostna preskrba s 
surovinami, repromateriali in re
zervnimi deli bo letos torej od
visna tudi ali predvsem od last
nih izvoznih rezultatov. 

J. Kovacic 

In kaj sedaj? Ostajajo se moz
nosti, da hi odprli dislocirane 
oddelke, o katerih pa ho odlo
citev sprejeta v februarju, tik 
pred razpisom v srednje sole 
usmerjenega izobraZ:evanja. 

Na Brestu hodo delavski sve
ti v temeljnih organizacijah pre
tehtali polozaj in se odlocili, ali 
podpisemo temelje planov za 
prihodnje petletno ohdobje ali 
ne. 

Vsekakor je nase staliSce taks
no: ce homo ze dajali sredstva 
v obliki prispevkov, zelimo tudi 
primeren povratni ucinek. 

F. Tursic 

BRESTOV OBZORNIK 

Tokrat posnetek iz temeljne or ganizacije POHISTVO - cistilci 
prahu 

Uporaba opaZnih ploSC 
Opazne plosce uporabljajo v 

gradbenistvu za izdelavo beton
skih opazev. Poznarno vee vrst 
teh plosc glede na material, iz 
katerega so izdelane in namen 
uporabe. 

Najpreprostejsi opazni izdelki 
so navadne jelove deske. Neko
liko boljsi opazni element dobi
mo, ce deske sirinsko zlepirno z 
vodoodpornirni lepili v dolocene 
sirine in doliine. Taksno opazno 
plosco navadno tudi na obeh 
straneh poskobljamo. 

Znane so tudi opazne ploscc, 
ki so izdelane iz furnirjev, zleplje
nih med seboj. Furnirji so v plo
sCi razporejeni tako, da sta dva 
sosednja furnirja postavljena 
vedno pravokotno glede na smer 
vlaken. To daje ploscam izredno 
dobre rnehanske lastnosti. 

Taksne plosce so lahko ople
rnenitene z razlicnimi umetnimi 
materiali, ki irnajo pogosto tudi 
teksturo dolocene drevesne vrste. 
Te opazne plosce uporabljajo pri 
betonskih delih, kjer so izredno 
velike zahteve glede videza povr
sine vidnih betonskih elementov. 

Za opazne plosce lahko sluzijo 
tudi nam vsem znane rnizarske ali 
panelne plosce. Tudi te plosce so 
lahko dodatno oplernenitene. V 
strokovni literaturi se govori tudi 
o plasticnih opaznih ploscah, 
uporabljajo pa tudi ze kovinske 
opazne elernente. 

Glede na kolicine opa:lnih plosc 
sedaj v gradbenistvu dorna in v 
svetu najpogosteje uporabljajo 
rnasivne troslojne lesne opaZ:ne 
plosce. Surovina za izdelavo teh 
plosc so navadne jelove deske. 
Plosce so izdelane iz treh slojev. 

Zunanja dva sloja sestavlj~jo 
medsebojno sirinsko zlepljene 
deske. Notranji sloj, ki predstav
lja okrog tretjino debeline opaz
ne plosce, pa je sestavljen iz oz
kih letvic, ki so zlozene ena do 
druge. Te letvice so postavljene v 
gotovi plosci pravokotno na srner 
vlaken lesa zunanjih slojev. 

Srednji sloj je z zunanjih strani 
obdan z dvema celnirna in z dve
ma vzdolznima letvicama, ki 
predstavljajo nekaksen okvir sre· 
dice. Zunanja dva sloja sta zlep· 
ljena na sredni sloj z vodoodpor
nim lepilom. Z vodoodpornim le
pilorn pa sta prevleceni tudi obe 
zunanji povrsini gotove opaznc 
plosce, zaradi gladkosti povrsine 
in odpornosti lesa na vpijanje 
vlage. Vse grce v zunanjih slojih 
so zakrpane. Taksne opaZ:ne plo
sce so lahko po zelji celno ob
dane tudi z ustreznimi kovinski
rni profili. 

Sirine troslojnih rnasivnih opa
znih plosc so standardne -
50 centimetrov. Debeline so 22, 27 
in 33 rnilimetrov, dolzine pa 1,0 
- 1,5 - 2,0 - 2,5 in 3 metre. Na
cin izdelave zagotavlja tern opaz
nirn ploscam dobre rnehanskc 
lastnosti, kar omogoca, da jih je 
mogoce pri izdelavi betonskih 
opazev nekajkrat uporabiti. 

Kljub veliki izbiri najrazlicnej
sih umetnih materialov v svetu 
do sedaj se ni uspelo izdelati tak
snih opaznih plosc, ki bi v sebi 
zdruzevale toliko dobrih rnehan
sko-fizikalnih lastnosti kot jih 
plosce iz lesa. Zato ocenjujerno, 
da bodo potrosniki se vedno radi 
segali po lcvalitetnih lesnih opaz
nih ploscah. 

D. Mazij 

Tudi tokrat smo zeleli pisati o ozkih grlih v proizvodnji; imamo 
pa le posnetek iz· TOZD Pohistvo (rocno brusenje) 



BRESTOV OBZORNIK 

lz leta v leto uspeSneje 
PRODAJA POHISTVA NA DOMACEM TRGU 
V. ZADNJIH PETIH LETIH 

Za prodajo pohistva na domacem trgu v obdobju 1976-1980 je 
znacilno veliko zapiranje posameznih tr~iSc oziroma vecjih siste
mov (SOZD), zaostrena kreditna politika in precejsnja organiza
cijska zmesnjava v trgovskih organizacijah. Istocasno pa je bil 
to cas, ki je zaradi' majhnega deleza izvoza koncnih izdelkov za
hteval ekspanzijo v prodaji pohiStva na domacem trgu. Ker je 
bilo to splosno jugoslovansko gibanje, se je zelo zaostril konku
rencni boj, v katerem so se uveljavili predysem tisti proizvajalci, 
ki so imeli dobre modele in trdno notranjo organizacijo. 

Brest je v tern casu povecal prodajo svojih izdelkov za 2,4-krat, 
od tega prek lastnih trgovin za 2,9-krat in prodajo prek razlicnih 
trgovskih organizacij za 2,3-krat. Odprli smo stiri nove prodajalne, 
in sice1 v Bitoli, Sarajevu, Banja Luki in Beogradu, talco da znasa 
delez prodaje v letu 1980 v lastnih trgovinah 23,6 odstotka. Raz
sirili in utrdili smo sodelovanje z vrsto srednjih in manjsih trgov
skih organizacij, nastavili predstavnika za vzhodno Srbijo in uspo
sobili za obratovanje dve skladiSci, in sicer v Novem Sadu in Beo
gradu. 

3 

Povecana prodaja, zlasti v konjunkturnem lanskem letu, je ob 
drugih ukrepih mocno spremenila strukturo prodaje po republi- Iz proizvodne hale v temeljni organizaciji TAPETNISTVO 
kah, ki je za skupno prodajo naslednja: 

REPUBLIKA 1976 1977 1978 '1979 1980 

SLOVENIJA 49,7 48,5 47,4 46,8 38,9 
HRVATSK/1. 23,1 24,9 24,5 24,6 24,7 
SRBIJA 18,8 17,1 16,9 16,1 21,4 
BIH 4,7 5,0 6,3 5,8 6,8 
MAKEDONIJA 2,8 3,2 3,7 5,5 7,2 
CRNA GORA 0,9 1,3 1,2 1,2 1,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zmanjsanje de1cza prodaje v Sloveniji in povecanje deleia v dru
gih republikah je razveseljiv podatek, saj kaze na to, da smo 
uspeli vsaj zacasno podreti umetne pregrade in omejitve in vse 
bolj postajamo jugoslovansko podjetje. Taksno gibanje nam se 
bolje nakazuje strukturo prodaje, v kateri so izlocene nase proda
jalne : 

REPUBLIKA 1976 1977 1978 1979 1980 
----- ··- ·· -- --- --- -

SLOVENIJA 41,4 39,8 40,2 40,2 34,2 
HRVATSKA 24,8 27,1 26,8 27,8 29,1 
SRBIJA 23,3 21,3 21,3 21,3 24,0 
BIH 5,8 6,2 6,2 4,5 5,6 
MAKEDONIJA 3,5 4,0 3,9 4,6 5,9 
CRNA GORA 1,2 1,6 1,6 1,6 1,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Poveccvanje prodaje, predvsem v holj oddaljenih krajih ddave, 
praviloma vpliva na vecje prcvozne stroske, vendar za leta 1980 
1ahko ugotovimo, da so le-ti dosegli le 76 odstotkov nacrtovanih 
oziroma 5,3 odstotka vrednosti prepeljanega blaga. 

Za zakljucek lahko ugotovimo, da nam je prodor na celotno j u
goslovansko tdisce kljub oviram usp l, da je usmeritev v vee 
lastnih prodajaln ze dala ugodne rezultate in da nacrtovana vecja 
prodaja izven Slovenije ni bila predraga. Glede na to dejstvo me
nimo, da ho sedanje petletno ohdobje v pogledu prodaje pohiStva, 
lazje od preteklega. F. Mele 

PariSki sejem pohiStva 
Na letosnjem, enajstem med

narodnem sejmu pohiStva je po
leg Francije razstavljalo trideset 
driav, med njimi tudi nasa. Ce
lotni sejem je hil predvsem v 
znamenju ze tradicionalnega sti
la francoskega pohistva, se pra
vi stilnih, bogata okrasenih je
dilnic, delanih pretezno na obrt
niSld nacin. Stoli, mize in vratni 
okviri omar so izdelani iz masiv
nega lesa eksot kot so ramin in 
sapeli. Koncna obdelava je iz
redno kvalitetna. Cutiti je izku
seno roko mizarja, kar pa ne 
pomeni, da ni zanimivo tudi za 
nase proizvajalce, predvsem ti
ste, k i izdelujejo opremo po 
naroCilu. 

Francoske kuhinje imajo vra
ta v glavnem iz masivnega lesa 
v okvirnih konstrukcijah s po
udarjenimi konstrukcijskimi spo
ji. Ob tern velja povedati, da 
imajo zelo veliko izredno prak
ticnih dodatnih kosaric za odla
ganje, dosti razlicnih zelo funk
cionalnih gospodinjskih apara
tov. Tudi skorajda ne poznajo 
nasih k lasicnih postavitev ku
hinj v ravno linijo. Skratka, ku
hinje dajejo izreden vtis domac
nosti in preprican sem, da ho
mo podohne kuhinje kmalu za
celi proizvajati tudi pri nas. v 
italijanskem paviljonu so bili 
prikazani novi nacini za obliko
vanje pohistva, in sicer so novi 

v izvirnih ohlikovalskih izpelja
vah, bodisi pri stolih in omarah, 
bodisi pri sedeznem pohistvu. 

Tudi Skandinavci so prikazali, 
lahko hi rekli, njihov ze tradi
cionalni slog v izredni kvaliteti 
lear zadeva obdelavo ali designc. 
Njihova barva je naravna barva 
lesa iglavcev in listavcev. 

Jugoslovanski razstavljalci: Ex
portdrvo, Mehlo-Uniles, Jugodr
vo, Slovenijales in sipad so pred
stavljali v glavnem svoje seda
nje proizvodne programe, nekaj 
pa je hila novosti . 

Med drugimi je bila razstav
ljena tudi nagrajena Brestova 
jedilnica 828 iz Beograda. Ohi
skovalci so jo dokaj ugodno oce
nili, koncne ocene pa bodo po
kazale, kaj bi hilo potrehno se 
»izpiliti«, da hi jo uspesno pro
dajali na vse bolj konkurencnem 
trgu. M. Kusic 

Niso se uresniCile vse Zelje 
PRODAJA 
OBLAZINJENEGA POHisTVA 

Prav gotovo lahko recemo, da 
je za nami razgibano in za te
meljno organizacijo Tapetnistvo 
v mnogocem uspesno leto. Ce
prav se niso znani vsi rezultati 
lanskega gospodarjenja, pa bile 
pregledali nekatere izmed njih. 

Poglavitni nalogi na podrocju 
gospodarjenja, ki so si ju delav
ci te temeljne organizacije sku
paj z delavci Prodaje zastavili v 
planu za leto 1980, s ta bili zniza
ti zaloge gotovih izdelkov za 
skoraj polovico ter razsiriti in 
obogatiti proizvodni program 
z novimi sedeZnimi garniturami. 
V letu, ki je za nami, naj hi po
stopoma presli na narocilniski 
nacin proizvodnje za znanega 
kupca. z vecjim stevilom garni
tur zanimivih za triisce hi iz
boljsali pogoje za gospodarjenje, 
izognili pa hi se tudi -tezavam v 
prodaji ter kopicenju zalog. 

Sedaj ze lahko ugotovimo, da 
smo uspeli zaloge znizati celo 
holj kot smo optimisticno nacr
tovali (razprodali smo dva tisoc 
garnitur), saj so kar za 58 od
stotkov nizje od tistih pred le
tom dni. V drugem polletju je 
prodaja tako porasla, da kljuh 
veHkim prizadevanjem temelj
ne organizacije nismo uspeli 
pravocasno oskrbeti nad tisoc 
kupcev. 

Do tako nenavadnega in iz
jemnega porasta v prodaji ohla
zinjenega pohiStva je priSlo 
predvsem zaradi zmanjsane po
nudhe na domacem trgu (neka
teri proizvajalci so se preusme
rili v izvoz), relativno poceni iz
delkov iz Brestovih programov, 
pricakovane sprememhe v poli
tiki potrosniskih posojil, vecje
ga odziva proizvodnje na zahte
ve trga ter pricakovanega povi
sanja cen. 

Tako niti obcutnejsi 'Padec re
al-nih osehnih dohodkov zapo
slenih ni zavrl rastocega povpra
sevanja, kar je hHo sprva prica
kovati. Prodaja lani je tako od 
prodaje v letu 1979 vecja za 75 
odstotkov, plan pa je izpolnjen 
z nekaj nad sto odstotki. Na do
macero trgu smo kupcem pro
dali rekordnih deset tisoc garni
tur ali 32 tisoc razlicnih elemen
tov ohlazinjenega pohistva. Yen
dar moramo ugotoviti, da je 
prodaja fizicno od nacrtovane 
vecja za 12 odstotkov, da pa gre 
razlika mcd fizicnim in vred
nostnim doseganjem plana v vi
sini desetih odstotkov na racun 
razlike med planskimi in dejan
skimi prodajnimi cenami. 

v letu 1980 smo namrec zele
li razsiriti in obogatiti proizvod
ni program z nekaj izdelki, ki 
hi sodili v viSji kakovostni in 

tudi cenovni razred. Vse to smo 
si zastavili tudi v letnem pla
nu. Razvojna sluzha v temeljni 
organizaciji TapetniStvo je tudi 
ze pripravljala nove modele. 
Zveznemu zavodu za cene smo 
ze v zacetku leta poslali v evi
dentiranje cene teh novih izdel
kov, ki pa jih iz ze znanih raz
logov ni odobril do meseca ok
tobra. 

Pogoji za gospodarjenje so hi
li tako iz meseca v mesec slah
si. Cenovne analize so kazale 
vse manjso razliko med stroski 
in ceno izdelka. Vse manj novo 
ustvarjene vrednosti je ostalo 
za razsiritev materialne osnove 
temeljne organizacije, za oseb
no in skupno porabo ter za re
zervni -sklad. Z manj izdelki vis
jega kakovostnega razreda pa je 
vsekakor uspeh, da je temeljna 
organizacija dosegla nacrtovano 
prodajo. 

Proizvodni program, katere
ga .razsiritev j e hil eden prvih 
lanskih ciljev, pa je tako pred
vsern zaradi administrativnih 
vijakov ostal vse leto v glavnem 
nes-premenjen in sele konec le
ta smo ga priceli dopolnjevati. 

Najholj iskan ohlazinjen izde
lek iz nasega proizvodnega pro
grama je hila garnitura MOJCA 
L, saj smo kupcem izdelali kar 
tri tisoc teh garnitur. Zal so mo
rali mnogi cakati nanjo tudi vee 
kot 60 dni, ceprav so jo -prica
kovali ze po tridesetih, kolikor 
je bil dohavni rok. Prav tega pa 
bi morali podaljsati, kakor hi
tro je povprasevanje pricelo 
presegati proizvodne mofuosti. 
Ugodna je bila tudi pmdaja 
MOJCE P, MIJE in IVE. · 

Iz razlicnih razlogov se je v 
preteklem letu zelo spremenila 

struktura prodaje po republikah. 
Medtem, ko ;;rno se v letu 1979 
kar 45 odstotkov izdelkov pro
dali v Sloveniji, smo v ozji do
movini lani prodali le se 36,8 od
stotka iZJdel>kov. Predvsem je 
porasla prodaja v Bosni iri Her
cegovini, kjer smo prodali 4,6-
krat vee kot leta 1979 ter v Ma
kedoniji, kjer je proda_ia pora
sla za dvakrat. 

Podobno strukturo prodaje 
po republikah bi zeleli ohraniti 
tud-i v ·prihodnje, saj nam zago
tavlja manjse motnje v prodaji. 

Delez •prodaje v lastni malo
prodajni mrezi iz p rvega pollet
ja se v drugem ni spremenil. V 
sedmih salonih po Jugoslaviji 
smo prodali 27,3 odstotka celot
ne prodaje tapetniSkih izdelkov. 
Tudi s tern delezem smo Janko 
zelo zadovoljni. 

· Ob koncu lahko izrazimo upa
nje, da bo tudi letosnje leto 
uspesno in da nam bo uspelo 
resiti tudi tiste tezave, -ki jih ni
smo uspeli resiti v letu, ki je za 
nami. 

V. Frim 

Krojilnica - ozko grlo v proizvodnji Masive · 
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PrgiSte predlogov za naSe delo 
NEKAJ MNENJ 0 'NASEM GLASILU IN SODELOVANJU V NJEM 

V zadnjem casu dosti govorimo in pi.Semo o obvescanju in o 
njegovem pomenu v na~i socialisticni samoupiavni dru:Zbi in ~e 
posebej med delavci v zdruienem delu. 

Zato se je urednistvo odlocilo, da ob mnenjih nekaj nasih de· 
lavcev ugotovi, kako to vlogo in naloge opravlja nase glasilo in 
kako pritegniti se vee novih sodelavcev. 

Teh nekaj mnenj (milnogrede: dogovorjenih nalog niso opravili 
vsi elani urednistva) seveda ne moremo posplositi: za to bi bila 
potrebna studijsko opravljena anketa, ki bi zajela dosti vee anke
tirancev iz vseh delovnih okolij in raznoliki sestav nasih bralcev. 

Zastavili smo dvoje sklopov vprasanj: 

- Kaj menis o nasem glasilu? Kaj je dobrega in kaj slabega v 
njem? Cesa pogre5as? Kako bi ga bllo moe izboljsati in se bolj 
pribli:Zati delavcem? 

- Ce naj glasilo resnieno odra:Za utrip kolektiva, bi ga morali 
vsebinsko sooblikovati na tak ali drugacen naein vsi delavci; tudi 
s pisanjem svojih prispevkov. Zakaj v njem ne sodeluje5? Ali ker 
te k temu nihee ne pritegne oziroma ne spodbudi ali ker sodis, 
da to ni tvoja stvar ali iz drugih razlogov? 

Posebej smo zeleli, da bi bila mnenja cimbolj kritiena in nam 
posredovala cimvee predlogov, kako izboljsati vsebino nascga gla· 
sila. In res nam odgovori dajejo celo vrsto predlogov in pobud 
za nase prihodnje delo. 

Obenem pa upamo, da bodo vsa ta mnenja marsikoga spodbu
dila, da bo postal nas stalni sodelavec in se tako zavestno vkljucil 
v nas sistem obvescanja. 

BORIS RUPAR, planer proizvod
nje v TOZD JELKA 

- Brestov obzornik je kar do
her. Mislim, da je med nasimi 
delavci najholj bran casopis. Ze
lo dobro nas obvesca o gospo
darjenju v temeljni organizaciji 
in Brestu kot celoti. Tezko bi 
ocenil, kaj je v Ohzorniku slahe
ga. Menim pa, da so nekatere 
informacije prevec splosne. 

2elel bi, da bi bilo v njem vee 
informacij iz temeljnih organi
zacij in tudi vee informacij iz 
krajevnih skupnosti. Skoda, da 
ni v Ohzorniku vee ruhrike >>pred
stavljamo krajevne skupnosti«. 
Delavci Bresta preteZni del casa 
zivimo v svojih kraj~vnih skup
nostih in zato nas tudi ta vpra
sanja zanimajo. V Ohzorniku po
gresam tudi zahavno stran. Na 
tej strani naj bi objavljali sa
le, kriZanke, anekdote in se kaj: 

Mislim, da hi morali tudi raz
siriti krog sodelavcev. Med ve
likim stevilom prispevkov bi bi
lo mogoce izbrati res najboljse 
in najbolj zanimive. 

- K sodelovanju me ni nihce 
pritegniL Do sedaj nisem niti 
razmiSljal, da bi lahko tudi sam 
prispeval kaksen clanek. Potreb
no bi bilo obvestiti vse delavce, 
do kdaj urednistvo zhira pri
spevke za posamezno s tevilko. 
Mislim, da bi tako marsikdo na
pisal kaksen prispevek. Priprav
ljen sem sodelovati. J . Opeka 
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FRANC VIDMAR - vodja teh
niene priprave deJa v TOZD TA· 
PETNisTVO 

- Obzornik redno prebiram in 
sem z njegovo vsebino kar za
dovoljen. V njem pogresam stro
kovne prispevke iz nase panoge, 
pa tudi ugankarski koticek bi 
lahko bil stalna r ubrika. Glede 
na to, da vsak odnese glasilo do
mov, menim, da ne hi bilo na
pacno, ce bi bil v glasilu tudi 
otroski koticek. 

. Veckrat hi lahko predstavili 
nase nove izdelke, ki so najvec
krat prikazani samo ob casu sej
mov. Prav tako bi v glasilu lah
ko veckrat predstavili inovator
je; pa tudi kaksen miniaturni 
slovarcek tujk bi marsikomu 
prav prise!. 

Podobno, kot je sedaj ruhrika 
>>lz drugih lesarskih kolektivov« 
bi lahko predstavljali tudi osta
le kolektive v nasi obcini. 

v sportni rubriki me moti to, 
da so vedno prikazani samo re
zultati iz razlicnih tekmovanj. 
premalo pa ohvestil, ki hi !judi 
vnaprej opozorili na tekmova
nja. 

Imam tudi pripombo glede 
papirja, na katerem je glasilo 
tiskano. Mislim, da bi bila kva
liteta le-tega lahko tudi nekoliko 
slabsa, kajti konec koncev, ko je 
glasilo enkrat prebrano, ga naj
veckrat na ustrezen nacin uni
cimo. 

Ena izmed oblik obvestanja - oglasne deske 

Mislim, da so bile te pripom
be umestne, kajti h glasilu ko
lektiva bi morali prispevati vsi 
delavci, ne ~a samo uredniSki 
odhor in nekateri stalni sode
Javci. Prav tu tici napalca nas 
vseh, ki dobro glasilo kritizira
mo, sami pa k njegovemu obli
kovanju nic ne prispevamo. 

- Tudi jaz sem bil ze zadol
zen, da napisem clanek, pa ga 
nisem. Preprican sem, da tako 
delajo tudi drugi, kar verjetno 
otezuje delo odhora, ki od vsa
kega zadolzenega delavca prispe
vek pricakuje. 

Kljuh temu, da sem nekaj 
clankov za glasilo ze prispeval 
in jih mislim se prispcvati, Iah
ko dodam samo se to, da clo
vek ni vedno razpolozen ali spo
sohen za pisanje clan~ov. 

ALOJZ OTONICAR, tehnolog v 
TOZD POHisTVO, dolgoletni 
druibenopoliticni delavec, pred
vsem v sindikat.ih 

- V najboljsem redu je, ker 
casopis zelo redno izhaja. Kar 
pa se tice vsehine, bi pripom
nil, da je glasilo prevec uradno 
in poslovno, da je prevec pre
obsirnih clankov, ki bralca od
vrnejo z raznimi stevilkami in 
zelo tezko vsebino. Sestavki bi 
morali biti preprosti in kratki 
(povzetki daljsih gradiv). Manj
ka kratkih novic iz temeljnih 
organizacij, ki so sicer na videz 
nepomembne, zato jih niti ne 
opazimo in seveda tudi ne oh
javimo. 

Manjka tudi novic o delu po
liticnih organizacij, ceprav se 
vedno nekaj dogaja. Posebno bi 
bilo dobra sliSati o delu mladin
ske organizacije, ceprav tudi osta
lih ne gre ravno pohvaliti. Ker 
ima nas casopis se zmerom do
kaj obcinski znacaj in pomen, 
hi moralo hiti vee novic iz kra
ja oziroma iz ohcine, iz samo
upravnih interesnih skupnosti in 
iz skupscinskih organov. Tako 
bi odpravili enolicnost in dobili 
holj raznoliko vsebino, ki hi pri
tegnila vee bralcev. 

Opazam tudi, da je v pisanju 
prevec hvale, kritike pa neradi 
pisemo oziroma zamolcimo pro
bleme, kar je do neke mere ra
zumljivo. Menim, da hi morali 
spodhuditi vecji krog dopisni
kov, predvsem iz vrst mladih; 
prav mladina hi morala na tern 
podrocju napraviti vee. 

- Oh vprasanju, zakaj ne so
deluj em, nimam kaksnega pra
vega opravicila. Mislim, da bi 
moral, je pa posredi tudi velika 

Zimska kompozicija 

ohremenitev, saj delujem v vee 
razlicnih organih. Toda, ce hi 
hila spodhuda, hi gotovo sodelo
val. S tern ne mislim, naj hi me 
nekdo prosil; clovek se pac ne 
soomni, ker nima casa na pre
tek. Upam, da born v prihodnje 
vee sodeloval in pisal vsaj 0 ti
stih vprasanjih, ki neposredno 
zadevajo naso temeljno organi
zacijo ali nas kraj. 

Naj na koncu pripomnim, da 
bi hila tudi pri nas potrebna 
akcija Tisoc delavcev - sodelav
cev, saj je drugod zelo uspela. 
V Brestu je 2400 delavcev in naj 
hi imeli vsaj sto delavcev - so
delavcev. 

IGOR GORNIK, vodja financne 
sluzbe v Skupnih dejavnostih 

- 0 Ohzorniku, kot eni iz
med ohlik obvescanja nasega 
kolektiva, menim, da je ustrez
na oblika splosnega obvescanja. 
Obzornik je kvalitetno priprav
ljen in izcrpno poroca o vseh 
dogajanjih v nasi delovni orga
nizacij i. Prinasa zelo raznolike 
informacije in mislim, da smo 
Brestovci dovolj dobro ohvesce
ni o pomembnejsih dogajanjih 
v podjetju. 

V glasilu pa pogresam novic 
0 dogajanjih v sirsem druzbe
nem prostoru - v ohcini, kra
ievni skupnosti. Lahko hi objav
ljali delegatska vprasanja in od
govore, informacije o delu druz
beno-politicnih organizacij, krat
ke novice iz ostalih delovnih or
ganizacij ... Sedaj je na primer 
aktualno pomanJkanje vode v 
Cerknici; odgovor Komunale bi 
gotovo dvignil >>naklado« nasega 
glasila. Pred leti je izhajal No
tranjski list z novicami o doga
janjih v obeini in krajevnih 
skupnostih. V zadnjem casu kr
pamo nastalo praznino s Cerk
niskim zarometom. Zavcdam pa 
se, da nastajajo tezave s sode
Javci ; saj je najhrl ravno zato 
organiziran ta danasnji razgo
vor. 

Zakaj nisem sodelavec Bresto
vega obzornika? Do sedaj me ni 
se nihce pritegnil k sodelovanju 
in ker ne sodim med najholj 
»piSoce«, nisem po lastni volji 
postal sodelavec Brestovega ob
zornika. Upam pa, da v prihod
nje z mano ne bo vee razgovora 
na to temo. 
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BRESTOV OBZORNIK 

ROMAN SVIGELJ, instruktor v 
oddelku embalaie in predmon
ta:Ze, sedaj tudi predsednik dis
ciplinske komisije v TOZD 
MASIVA 

- Nas OBZORNIK vsak me
sec nestrpno pricakujemo prav 
vsi zaposleni; tako mora ostati 
tudi v prihodnje. Jaz ga prebe
rem od zacetka do konca. V 
njem so s tvari, ki so mi vsec 
in so zanimive; zame posehnu 
ruhrika »Iz drugih lesarskih ko
lektivov«. 

Opaiam oa, da je zelo malo 
prispevkov, ki hi osvetlili nasc 
prohleme po temeljnih organiza
cijah; na primer preskrbo s su
rovinami in repromateriali, deli
tev osehnih dohodkov in podob
no. Tako bi bili delavci holje 
ohveseeni in ne hi prihajalo do 
napacnih razlag. Dobra bi hila 
primerjava z drugimi podjetji v 
obeini, na primer s Kovinopla
stiko; Kovindom, Novolitom in 
drugimi. Vsekakor hi moral pri 
p isanju sodelovati sirsi krog !ju
di. Premalo je tudi novic o ziv
ljenj.u izven Bresta, iz krajevnih 
skupnosti in obcine. Res imamo 
Zaromet in Informator, toda ta 
dva nista vsakomur dosegljiva, 
kakor na primer Obzomik, ki 
pride do vsakega delavca. 

- Zakaj v glasilu ne sodelu
jem, pravzaprav ne hi mogel 
povedati. Verjetno delno tudi za
to, ker me k temu ni nihce vz
podhudil. Poleg tega niti ne vem, 
ali bi bilo moje pisanje sploh 
ohjavljeno. 

STANE ZIGMUND, instruktor v 
kartonainem oddelku in obenem 
sekretar osnovne organizacije 
zveze komunistov v TOZD 'lA· 
GALNICA 

- Ce naj glasilo obvesca de
lavce 0 delovanju in zivljenju v 
nekem delovnem okolju, torej v 
nasi delovni organizaciji, potem 
mislim, da se Ohzornik prevec 
ukvarja s splosnimi zadevami. 

Premalo je neposrednih novic, 
pa ne samo o tovarni in o delu 
v njej, ampak tudi o krajevni 
skupnosti, v kateri tovarna je. 
Skratka, vee konkretnosti ne hi 
skodilo. Drugo, kar me moti, je, 
da dohi clovek ob branju tega 
lista ohcutek, da je pri nas vse 
v najlepsem redu. Lahko bi re-

(Konec na 5. strani) 



BRESTOV OBZORNIK 

NASI LJUDJE 
Marija MILAVcEVA je ena iz· 

med deJavk, ki je vecino svoje 
deJovne dobe preziveJa na Ere
stu. 

Letos ji tece enaindvajseto Je
to deJa v nasi temeljni organi· 
zaciji. Najprej je bila zaposlena 
v Tovarni pohistva " Cerknici. 
Opravljala je razlicna deJa, naj
dalj pa je delala v lakirnici. Ta
krat so bili bistveno drugacni 
pogoji za delo kot danes. Ni bi
Jo prostih sobot, delali so v tez
kih razmerah, brez organizirane 
prehrane ... 

Delo na Brestu je prekinila za 
sedem let. V tern casu je bila 
zaposlena v I!OStinstvu. Spet se 
je zaposWa v Tovarni pohistva 
v Cerknici leta 1968, nato pa je 
kmalu odsla v Tovarno pohistva 
Martinjak in delala v oddelk.u 
tapetniStva - tapeciranje sede
zev za stole. V tapetnistvu je 
ostala do danes. 

S svojim delom je zadovoljna, 
nekoliko manj pa je zadovoljna 
z osebnimi dohodki. Iz zdrav
stvenih razlogov ni sposobna za 
opravljanje tezjih del. Tako 
ovravlja zvecine deJa, ki niso 
tako zahtevna, so pa zato slabse 
ocenjena. Posledica tega so niz
ki osebni dohodki. 

Zdaj dela na delovnem mestu 
sivanje gumbov, ki pa je za nje
no zdravje se vedno prenaporno. 

Na vprasanje, zakaj to deJa 
kljub temu vseeno opravlja, je 
odgovorila, da sama vidi, kako 
v oddelku lazjega dela ni in ra
;e malo potrpi, ceprav si zeli 
vecjega razumevanja do delav
cev-invalidov, ki vJozijo za oprav-
1 janje lazjih del prav tako ve
Jiko napora. 

Zato zeli, da bi v prihodnje 
fizicno delo boPe vrednotili. Na 
koncu je se povedala, da nase 
glasilo rada bere in je z njego
vo vsebino zadovoljna. 

M.Modic 

Pravnik odgovarja 
Tokrat sta prisli dve vprasa

nji iz temeljne organizacije T A
PETNI~TVO in sicer: kaksen 
je postopek za oblikovanje in 
sprejemanje norm? Ali lahko 
zbor delavcev odloca o vprasa
njih, ki so glede na dolocila sa
moupravnih splosnih aktov v 
pristojnosti drugih samouprav
nih organov? 

ODGOVOR: 

Norme se oblikujejo po na
slednjem postopku: 

Analitik dela in casa postavi 
normo oziroma ustrezen stan
dard in doloci v sodelovanju z 
odgovornimi strokovnimi sluz
bam i uvajalni cas, ki je potre
ben, da se delavec priuci na no
vo organizacijo deJa in da se po
pravijo nerealni eJementi nor
me oziroma standardov. Uvajal
ni cas ne sme biti daljsi od ca
sa prakticnega dela, ki je do
locen za posamezno delo oziro
ma nalogo po razvidu del oziro
ma nalog. 

Anali tik dela in casa v uvajal
nem obdobju popravlja norma 
uro oziroma standard in sicer 
zaradi ugotovitve napak pri pr
votnem normiranju ali zaradi 
sprememb v okoliscinah, ki vpli
vajo na oblikovanje norme ozi
roma standarda. 

PRGISCE PREDLOGOV 
(Nadaljevanje s 4. strani) 

kel, kot bi bilo pisanje prikro
jeno, da ja ne bi bilo videti, da 
je pri nas ka; narobe. 

Izboljsati bi ga bilo moe z 
bolj objektivnim in kriticnim 
prikazovanjem stvari, ne glede 
na to, da ga berejo tudi dr ugi. 
Mislim tudi, da je za delavce 
prevec strokoven, ce ze ne kar 
dolgocasen. Res mora biti deJa
vee seznanjen z vsem, toda o 
tern bi se dalo kraj se in bolj 
razumljivo, pa tudi privlacneje 
pisati. Vse je prevec poroceval
sko, clovek bi rekel, brez duse. 

- Zakaj ne sodelujem v gla
silu ? Vzrok je predvsem v tern, 
da se tezko spravim k pisanju; 
me pa k temu tudi nihce ni pri
tegnil. Sestavki so za vsako ste
vilko ze vnaprej doloceni in je 
potem vprasljivo, ali bo objav
ljen neki sestavek, ki ni bil na
crtovan prej. 

0 koncnem oblikovanju nor
me oziroma standarda odloca 
svet za osebne dohodke; pri tem 
pa je dolzan upostevati pripom
be, ki opozarjajo na kr5itev spre
jete metode ali drugih dolocil v 
zvezi z oblikovanjem norm in 
cenikov. Sklep o sprejetj u nor
me oziroma standarda in ceni
ka se objavi na oglasni deski 
ter se posreduje koordinacijski 
komisiji za osebne dohodke in 
ustreznim strokovnim slu:lbam. 

S sklepom dolocene norme se 
lahko spremenijo le po postop
ku za revizij o norme, ki je smi
selno enak postopku za obliko
vanje norme. 

Glede vprasanja, a li zbor de
lavcev lahko odloca o zadevah, 
ki so glede na dolocila samo
upravnih splosnih aktov v pri
stojnosti drugih samoupravnih 
organov, je treba povedati, da 
zbor delavcev ne more odlocati 
o tistih vprasanjih, ki niso v nje
govi pristoinosti. Delitev sam o
upravnih organov na »viSje« in 
»niZje« izhaja predvsem iz nase
ga pojmovanja, da se zagotovi 
odlocanje v dveh stopnjah. To
rej neki >>visji« organ ne more 
odlocati o tistih zadevah, katerc 
so v samoupravnih splosnih ak
tih dolocene, da o njih odlocajo 
»nizji« organi. Tako neki nviSji« 
organ odloca praviloma le kot 
drugostopni organ, ce je tako 
doloceno v sarnoupravnih splos
nih aktih oziroma odloca le o 
zadevah, ki so izkljucno v njego
vi pristojnosti. Nikakor pa ne 
more tak organ prevzemati pri· 
stojnosti »nizjega« organa. 

Vsak >>nizji« organ je za svoje 
delo odgovoren organu, ki ga je 
imenoval oziroma vsem delav
cem temeljne organizacije. Tako 
delavci temeljne organizacije ozi
roma organ, ki je imenoval ne
ki »nizji« organ, lahko vedno le
tega odpoklicejo, ce menijo, da 
ne dela uravilno in namesto nje
ga izvolijo oziroma imenujejo 
novega. A. Percic 

Zima ob Cerkngcici 

• Tezave z ogrevan)em v Masivi 
Ce zelimo bolje spoznati pro

blem energije za ogrevanje v te
meljni organizaciji Masiva, se 
moramo malce ozreti v zgodo
vino njenega razvoja. Z rastjo 
povrsine proizvodnih p rostorov 
in z zahtevami po boljsem de
lovnem okolju je rastel tudi si
stem ogrevanja tovarne. Vendar 
pa ze nekaj let ugotavljamo, da 
je z ogrevanjem iz leta v leto 
slabse. Pri nizkih temperaturah 
nam ostajajo s trojn i oddelki sko
raj neogreti, tako kot so bili v 
povojnih letih. 

Takrat je bila v kotlovnici po
stavljena lokomobila, ki je slu
zila v glavnem za pogon zagal
nice in nekaj manjsih strojev 
prek prenosov in jermenov. Ogre
vanja ni b ilo. Razvijati se je pri
celo po letu 1952. Leta 1954, po 
pozaru v tovarni, smo vgradili 
naprave za ogrevanje celotne to
varne. Takrat so bile sezidane 
tudi sedanje susilnice. Ogrevanje 
je bilo parno, in je taksno osta
lo do danes. 

:2:e takrat je bil parni kotel 
v kotlovnici za izpolnjevanje za
stavljenega programa dalec pre
majhen in neprimeren. Zame
njan je bil leta 1960 s parno lo
komobilo. Letnica izdelave te 
»nove<< lokomobile je bila 1938. 
Ta kotel je v Martinjaku obra
toval skupaj s parnim strojem 
do leta 1969, seveda ne brez te
zav ob pomanjkanju pare. Tega 
leta smo lokomobilo spet zame
njali; pripeljali smo jo iz To
varne pohistva Cerknica. Ta ima 
letnico izdelave 1941 in obratuje 
se danes. Proizvaja okrog 50.000 
kilovatnih ur elektricne energi
je mesecno pri proizvodnji 2000 
do 2200 kilogramov pare na uro, 
kar je bilo za ogrevanje ze ta
krat veliko premalo. 

V zadnjem obdobju oziroma 
ob rekonstrukciji v le tih 1969 do 
1970 so potrebe po toplo tni ener
giji najbolj narasle. Susilnice so 
se povecale s treh na stiri kabi
ne, v povrsinski obdelavi so bi
li postavljeni susi lni kanali za 
lak, tovarniski prostori, v kate
rib naj bi bil vsak kot ogrevan, 
pa so se skoraj podvojili. Vsega 
tega pa s kotlom, starim stiri
deset let, po mnenju inspektor
ja zelo dotrajanem, ki da do 
2200 kilogramov pare na uro 
oziroma okoli 1,100.000 kilokalo
rij, ne moremo ogrevati. Iz stroj
nih oddelkov gre skozi ventila
cijske cevi v eni uri okrog 100 
tisoc kubicnih metrov zraka. To 
pomeni, da se kolicina zraka v 
strojnih oddelkih zamenja pri
blizno desetkrat v eni uri. 

Ce racunamo temperaturno 
razliko zunanje in notranje tem
perature samo 25 stopinj Cel
zija, porabimo za ogrevanje sa
mo strojnih oddelkov okrog 800 
tisoc kilokalorij na uro. Za ogre
vanje ostanejo se p redmon taza, 
povr5inska obdelava, tapetnistvo 

in embalaza ter susilnice. Povr
sinska obdelava s susilnimi ka
nali za lak in susilnice za les 
morajo biti ogrevane vsaj do 
najmanj se potrebne temperatu
J-e, ker je sicer vprasljivo obra
tovanje tovarne. Porabita pa pri· 
bliZno toliko toplotne energije 
kot vsi ostali oddelki skupaj. 

Primanjkuje nam torej vsaj 
se toliko toplotne energije ko
likor jo sedaj proizvedemo. To 
je tudi vzrok, da nam strojni 
oddelki pri nizkih temperaturah 
ostajajo neogreti in da nam ce
lo med obratovanjem zamrzuje-

jo grelci in kondencne cevi, ker 
pride do njih le se kondencna 
voda namesto pare. 

Slabo ogrevanje je bilo ze vec
krat vzrok za negodovanje med 
delavci , se posebej med delavci 
strojnih oddelkov. Veckrat je 
bilo ze receno, da v takih p o
gojih ni mogoce delati in da je 
nujno potrebno nekaj storiti. 
Vprasanje pa je resljivo samo 
s povecanjem proizvodnje top
lotne energije oziroma z rekon
strukcijo kotlovnice in postavi
tvijo kotla prave velikosti. 

T.Lunka 

T eCaj o skladiSCnem poslovanju 
V zadnjem tednu januarja bo 

organiziran tecaj o sk ladiScnem 
poslovanju za skladiscnike repro
materialov in rezervnih delov. S 
tern t ridnevnim tecajem bo za
kljuceno usposabljanje skladisc
nikov in drugih delavcev, ki ne
posredno izpisujejo skladiScne 
dokumente. -

Prvi tecaj je bil organiziran ze 
v juniju !ani za skladiscnike 
s srbsko-hrvatskega jezikovnega 
podrocja, v decembru pa sta bila 
dva tecaja za ostale skladiscnike 
gotovih izdelkov. Na teh tecajih 
je bilo kar 54 delavcev. 

Teeaji so bili organizirani na 
pobudo temeljne organizacije 
PRODAJ A zaradi prepogostih na
pak v materialnem poslovanju, ki 
so se kazale v razlikah med in
venturnimi uopisi in evidencami 
iz avtomatske obdelave podatkov. 
Tecaj so vodili delavci iz te sluz
be. Program tecajev je bil: 

- dokumenti za poslovanje z 
gotovimi izdelki, prakticne vaje v 
izpisovanju dokumentov na pod
lagi dane situacije, pregled izhod
nih podatkov; 

- prakticno primerjanje do
hodnih in izhodnih list, postopek 
resevanja napak, oziroma izjem
nih primerov, tehnika in tehnolo· 
gij?. skladiU enja; 

- osnovni pojmi o racunalni
stvu z ogledom racunalnika ter 
izpit. 

Vecina udelezencev je bila za · 
dovoljna s tecajem, saj so prav 
na tecaju razvozljali nekatere za
motane primere. 

Na zakljucku tecaja so udele 
zenci skupaj z organizatorji in 
predavatelji ugotovili, da je treba 
se naprej skrbeti za boljse mate· 
rialno poslovanje, posebej za 
skladnost med izpisom blaga " 
skladiScu in s skladiscnim sta
njem. 

Temeljni organizaciji PRODA· 
JA pa priporocamo, naj: 

- uredi sistem skladiscenjn 
oziroma materialnega poslovanja 
v celoti, 

- doloci odgovorno osebo za 
celotno poslovanje, 

- uvede sprotno kontrolo in 
instruktazo o skladiscnem po
slovanju, 

- izvaja kadrovske prerazpo
reditve, ce bo poslovanje se ved
no moteno, 

- doloci natancno odgovornost 
vsakega delavca, ki je udelezen 
v poslovanju z gotovimi izdelki, 

- posebno pozornost je treba 
posvetiti voznikom tovornjakov, 
ker doslej ni bila natancno dolo
cena odgovornost za prevzeto 
blago. 

cas pa bo pokazal, 
dosezeni pricakovani 
:2:al se se bojimo, da 
delali po s tarem. 

ali bodo 
rezultati. 
ne bomo 

F. Tursic 

TEDEN JUGOSLOVANSKEGA FILMA 
od 2. do 7. februarja 1981 

IZBOR NAGRAJENIH FILMOV IZ »PULE 80« 

Stari trg L 2. in Cerknica 2. 2. 1981 ob 19.30 SPLAY MEDUZE. 
Stari trg 2. 2. in Cerknica 3. 2. 1981 ob 19.30 PETRIJIN VENEC. 
Stari trg 3. 2. in Cerknica 4. 2. 1981 ob 19.30 POSEBEN POSTOPEK. 
Sta'ri trg 4. 2. in Cerknica 5. 2. 1981 ob 19.30 KDO NEKI TAM POJE. 
Stari trg 5. 2. in Cerknica 6. 2. 1981 ob 19.30 DELO ZA DOLOCEN 

CAS. 
Cerknica 7. 2. 1981 ob 19.30 NA SVIDENJE V NASLEDNJI VOJNI. 

........... :ti _____ ......,_. _ -- • • -- - - . - - - - - - - • • - - - :.... • • •• - ~ 

- ----



- - - - -- ~- ----- - -~ 

6 

lz drugih lesarskih kolektivov 
ELAN je za letosnjo sezono 

mocno razsiril proizvodni pro
gram colnov in jadrnic. Novosti 
naj bi bile: dvosedezna jadrnica, 
dolga 3,75 metra, ki naj bi pri
dobila nacionalni razred in bila 
primerna za regate, druiinska 
potovalna jadrnica, dolga 7,7 me
tra, izpodrivalni coln, dolg 6,9 
metra, za krizarjenje in dvose
dezni coln, dolg 2,4 metra, za 
veslanje no jezerih in morju. 
Ugotavljajo tudi, da je cez le
tosnjo zimo mocno narasla pro
daja smuci v sportnih trgovi
nah, ki jih je v Sloveniji ze nad 
sto. 

V NOVOLESU so se odlocili 
za organizirano zasebno stano
vanjsko gradnjo v Strazi pri No
vern mestu. Menijo, da bodo s 
tern ucinkoviteie resevali stano
vanjska vprasanja delavcev, bo
lje izkoristili sredstva za stano
vanjsko izgradnjo in kreditira
nje ter sprostili precej prej kup
ljenih stanovanj. 

STOL je navezal poslovne sti
ke z zelo uspdno evropsko tr
govsko hiSo IKEO, ki se najvec 
ukvarja s prodajo izdelkov za 
opremo razlicnih prostorov. Za
nje bodo velikoserijsko izdelo
vali predalnike, ki imajo zelo 
raznoliko uporabnost v predso
·bah, dnevnih sobah, kabinetih in 
drugod. Predalniki bodo v bore
vern furnirju, ki ima precej raz
licne lastnosti od obicajnih in 
narekuje tudi zahtevnejso proiz
vodnjo. 

V ALPLESU so si za letosnje 
leto zastavili naslednje poglavit
ne naloge v gospodarjenju: za
gotoviti normalno proizvodnjo; 
vsaka temeljna organizacija mo
ra enkrat vee izvoziti kot uvo
ziti; obseg proizvodnje bo vecji 
za 29 odstotkov, izvoz pa 28 od
stotkov pri enakem uvozu kot 
lani; zaposlenost bo pod dvema 
odstotkoma s tern, da se re:lija 

ne povecuje; vecjih nalozb ne 
bo, razen v vzdr:levanje; poseb
no pozornost bodo posvetili uva
janju novih programov; vse sile 
bodo posvetili vecji produktiv
nosti, od eesar bo tudi odvisna 
rast osebnih dohodkov. 

GLIN Nazarje je v preteklem 
letu spremenil tehnoloski posto
pek raz:lagovanja tanjse hlodo
vine in l!a nadomestil s siste
mom ARI. Prednosti novega si
stema so: vecja produktivnost, 
izboljsani delovni pogoji ter na
mensko zaganje in izlocanje za
ganega lesa za domace potrebe. 

LIP Bled bo skupaj z Gozd
nim gospodarstvom Bled gradil 
mehanizirano skladisce oblovine 
na obmocju blejskega bazena. 
Oblovina v lubju se bo stekala 
z Mezaklje, Radovne, zgornje 
Savske doline, gozdov iz radov
ljiske okolice in dela Pokljuke. 
Lupljenje bo opravljeno na lu
pilniku, krojenje in sortacija pa 
na liniji izza njega. Skozi na
prave bo slo letno okrog 50.000 
kubicnih metrov oblovine. Prva 
faza gradnje bo zakljucena do 
konca maja 198l.leta. 

Iz JAVOROVEGA proizvodne
ga programa velja omeniti ne
katere novosti: pro~ram kopali
skih elementov, ki Je izdelan iz 
krivljenih vodoodpornih plosc, 
obdelanih z vodoodpornimi laki, 
nove sedezne garniture in nove 
jedilniske garniture iz jesenove
ga lesa. 

V SAVINJI za prihodnja leta 
ne pedvidevajo vecjih nalozb. 
Edina vecja nalozba je predvi
dena v letu 1982 in sicer obno
vitev in posodobitev proizvodnih 
naprav in objektov v temeljni 
organizaciji PohiStvo. V ostalih 
temcljnih organizacijah nacrtu
jejo le manjse modernizacije v 
proizvodnji. 

SLOVENIJALES - trgovina 
nacrtuje za leto 1981 kar za 250 

milljonov dolarjev izvoza. Da pa 
bi obddali prizadevanja po stal
nem narascanju izvoza tudi v 
prihodnjih letih, bo potrebno 
prestrukturiranje predvsem v 
strojegradnjo za potrebe lesne 
industrije, kernijo, elektroniko 
in drugo. Sarno s proizvodi lesne 
industrije in gozdarstva v letu 
1985 ni moe doseci 500 milijo
nov dolarjev izvoza, kar je nji
hov cilj . 

INLES kot najvecji proizva
jalec stavbnega pohistva proiz
vaja letno okoli 500.000 oken in 
vrat, od tega polovico oken. 
Stavbno pohistvo predstavlja 
vedno vccjo stroskovno postav
ko pri gradnji, pri eemer je raz
merje med stroski za vrata ozi
roma okna 1 : 4; vecji delez ima
jo okna. Da bi ohranili svoje 
mesto na trziscu, kolikor mogo
ce izboljsali kvaliteto in bili kon
kurencni tudi pri cenah, so v 
proizvodnjo oken vpeljali vrs to 
novosti. 

LESNINA je lani dosegla lepe 
uspehe pri projektiranju in op
remljanju objektov doma in v 
tujini, pa tudi pri projektiranju 
in opremi sportnih objektov, saj 
je bilo ustvarjenega za eno mi
lijardo dinarjev prometa. Naj 
omenimo le nekaj objektov, ki 
jih je opremila Lesnina: hotel 
Interkontinental Zagreb, turistic
ni kompleksi Kupari, Narodna 
banka NRH Zagreb, filozofska 
fakulteta Novi Sad, hotel Hilton 
2eneva, hotel Holiday Inn Kairo 
in tako naprej. 

V TOV ARNI MERIL so razvili 
nov izdelek - zidarsko letev. 
Uporabna je predvsem v grad
beniStvu za izdelavo betonskih 
plosc in izravnav, hisnih fasad 
in ometov, za postavljanje raz
licnih konstrukcij in podobno. 
To je novost na nasem trfgcu, 

IDr. MliJDlk(O Dol ®lnlcc; ----.. ----,__....... - .~ 
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Verjetno danes malokdo se pozna ime dr. Hinka DOLENCA, ki je 
pred nekako sto leti napisal dosti prisrcnih, slikovitih in doiivetih 
orisov Cerkniskega jezera in Zivljenja ob njem ter predstavil vrsto 
originalnih Notranjcev in njihovo neposredno povezanost z naravo, 
katere nelocljivi del so bill. 

Hinko Dolenc (1838-1908) je bil iz Razdrtega pri Postojni, je pa 
deset let kot pravnik slufboval na sodiScu v Lofu, ob cemer ga je 
nasa slikovita notranjska pokrajina docela prevzela. Od tod tud.i 
cela vrsta njegovih literarno-naravoslovnih zapisov o Notranjski; 
izmed njih so za nas prav gotovo najbolj zanimivi Spomini o 
Cerkniskem jezeru (1881). 

Objavljamo te njegove zapise, oblikovane v socnem, ceprav sta· 
rinskem jeziku (le-ta pa bi bil lahko se danes vzor nasim sedanjim 
izobrazencem), da b i prikazali utrip Zivljenja ob Cerkniskem jezeru 
pred sto Ieti in ob tern morda razmisljali tudi o njegovi sedanji 
in prihodnji usodi. 

Ne samo lovcu, ampak tudi i.e 
opazovalcu in naposled cloveku, ka
terega veselijo priroda in zivali . 
je jezero znamenito mesto zabave in 
radosti. 

. V. tern . oziru .so pa zopet najzi
vahnejse dobe : skoro vsako leto 
med masami, kadar jezero ze bolj 
na naglo usahuje In zginuje; o hudi 
zimi, kadar se zival od severa proti 
jugu pomika, posebno kadar pride 
dosti labodov, in naposled o spomla
dnem casu, kadar ponocna nevihta 
proti severu vracajoco se zival na 
jezeru ustavlja. lmel sem priliko 
vsako teh dob veckrat opazovati in 
povedati hocem, kar mi je ostalo v 
spominu najbolj znamenitega. 

Prva zima, katero sem prebil blizu 
jezera. ni bila ugodna za lov s pusko. 

Vreme se je mesalo: vrstili so se 
sneg, mraz, pa zopet jui.no vreme 
Tudi se nisem se znal po vremenu 
ravnati, kar je vsakemu treba, ako 
nece zastonj pota delati in ob pra
vem casu na pravem kraju in mestu 
biti . 

Vendar tudi za te poti, ki sem jih 
prvo zimo napravil, mi ni zal. vselej 
smo se kaj zmislili v kratek cas. 
Ako je bilo svetlo in tiho vreme. 
peljali smo se na colnu proti Obrhu. 
kamor jo ribe potegnejo pozimi. ker 
je voda ondi gorkejsa nego nlze po 
strugi in pod. ledom. V colnu smo 
imell osti in gledali smo za rlbami. 
Navadno je eden vozil. drugi z ostmi 
v roki pa spredaj stal In gledal, kje 
bode ugledal ribo. 

s kraja se mi je kaj cudno zdelo. 
ko je spredaj stojeci mignil ali zinil, 
da stoj, potem pa zagnal osti v glo
bocino in najveckrat nasajeno ribo 
iz vode izvlekel. Dostikrat in dosti
krat sem se vozil in prepeljaval. 
predno sem se tudi jaz privadil ribc:. 
v vodi in pri tleh ugledati, tudi; sem 
kasneje veckrat poskusil z ostmi jo 
nasaditi. toda temu se nisem pri
vadil; le malokdaj se mi je posre · 
cilo. 

Najtezje je pri tern delu zmeriti 
globocino in iz prave daljave osti 
zapoditi. Ribe, o katerih govorim so 
scuke, katere jezerci splosno le •ri
be· imenujejo, a slajne in menke s 
pravim imenom zaznamenujejo. Scu
ka ima navado, da prav mirno stoji in 
sele, ko si jo prepodil ali pa ko za 
zivezem sine, prestavi se in zopet 
na miru obstoji. Kadar tako stoji , 
da se vsa vidi, jo je teze nabosti . 
kajti tudi ona preteco nevarnost 
opazi ter se premakne. Laze jo na
bodes, kadar jo med mahom ali pri 
koreniki ugledas. al i zato je pa treba 
imeti vajeno oko. To pa imajo je
zerci. Poldrug sezenj globoko bo 
stala in samo repno plavut kazala, 
pa izgubljena je! 

Da sta v tern lovu boter Vrag in 
Starec Miha mojstra bila, ni treba 
omenjati, ali bolj kratkocasil sem se. 
kadar so sl i ocetje v gozd in smo 
se odpravili na ribji lov Mihova sta· 
rejsa dva, Vragov Francek in jaz 

Na kmetiji (foto Igor Modic) 

saj zdruzuje funkciji klasicne 
lesene letve in vodne tehtnice v 
enem samem orodju. 

Tudi v MEBLU so za prihod
nje srednjerocno obdobje orne
jill nalozbe. Investicijskih zelja 
se je sicer nabralo kar za 10 
starih milijard dinarjev, na vo
ljo pa bo le za polovico manj 

z njimi. Starejsi Mihov, tudi France 
po imenu , bil je vodja in poveljnik, 
jaz sem dobil osti v roke, France se 
je nastavil zraven mene, druga dva 
sta vozila. 

·Pocasi vozita , pa drzita coin, ka 
dar born rekel! · bilo je prvo po
velje. 

•Stoj! gospod jo vidijo ! Ali jo vi-
dite?• 

·Kje?• 
·Meni osti, meni! Drzita coin!" 
Dal sem osti . France je nameril in 

najveckrat ribo res nasadi l, a vselej, 
kadar je zgresil, morala sta biti kri 
va vozaca. Saj veste , da vsak lovec 
lma zmerom izgovor pri roki. in ka 
kor je oce Miha Franceta krivega 
stavil, kadar je on gresil , tako je 
France zdaj nad mlajsimi se znasal. 
Cudil sem se mu. kako je znal mene 
izgovarjati, ko sem casi kar po de
setkrat zapored ribo zgresil. Tudi pri 
meni sta bila vselej vozaca kriva, 
zmerom bolj trde besede so padale 
in poudarjal je France vedno, da 
tako slabo vozita, da se gospod ne 
morejo ribe ujeti . Fanta sta molcala, 
pa svojo mislila; zdi semi , da vcasih 
sta se tud i eden drugemu namuzni
la, kadar je France gospodovo spret
nost poudarjal. 

Al i se drugo pripravo za loviti smo 
imeli s seboj in kaj mislite, kaj? 
Zimnate zanke na tankih, precej 
dolgih palicah. Dokler nisem na je
zero zahajal. tudi zaj nisem nikdar 
slisal, se manj pa vide!, da bi se 
ribe v zanke lovile. To se godi tako: 
manjsim ribam, ki se niso za osti. 
in so tudi manj plasne, se kar po
casi z zanko priblii.ujes in ko se ti 
posreci. da ribi glavo zajames , takrat 
hitro potegnes in riba visi v zanki. 
Temu lovu sem se bil tudi jaz pri
vadil in prav dosti krat se z njim 
kratkocasil. 

Toda najvec smeha in zabave mi 
je delalo gledatl fantice, kadar so 
ribe pod ledom izbijali. 

To se godi , kadar je jezero za
mrznjeno. Manjse ribice se pred 
vecjimi kolikor mogoce h kraju po
maknejo in ticijo pod ledom v ma:1u 
in travulji. Fanticl sl napravijo trde 
bunke iz kake korenike ali grce 
izrezane in jih nasadijo na precej 
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sredstev (oredvsem zaradi od
plaCil kreditov). Zato bodo in
ves tirali le v tiste potrebe, ki 
zagotavljajo normalno proizvod
njo v naslednjem obdobju; v 
glavnem so nalozbena sredstva 
namenjena za resevanje vprasanj 
energetike in za mode rnizacijo 
proizvodnje. 

dolge voljne palcice. Vsa priprava 
se imenuje kladvice. 

Nastavijo se lovci ali kakor bi jih 
morebiti bolje imenoval - nastavijo 
se ribici v vrsto in dalje gredt: 
potrkavajo po ledu. Riba, nad katero 
ravno potrkas, sine izpod mahu al i 
trave, takrat pa kdor more, udari 
s silo za njo. Ako zadenes ravno 
nad njo po ledu, riba takoj belo 
pokaze, omedlela je ali popolnoma 
mrtva zvrne se na hrbet. Ribici pri· 
stopijo z bunkami, prebijejo led, po
loze ribo nad led poleg prebite 
luknje. pa hajdi dalje ! Ali to se ti ne 
posreci vselej in celo malokdaj se 
pripeti , da bi ribo kar na prvi mah 
zadel. Tudi ne sine riba ravno na· 
prej , ampak najveckrat po strani 
proti globoki vodi, pa tudi nazaj pod 
ribici. Kjer se rib a priustavi, ka lez 
naredi , to je vodo nekoliko zmoti. 

Za ribo in kalezem obracajo in obr
nejo se vsi in vsak maha, a ne vse· 
lej po ribi, veckrat tudi po sosedovi 
nogi. Krik se vname: •Giej jo! Daj 
jo! 0 joj, moja nogal Brani ji v 
breg!• Na polznem ledu tudi nekateri 
pade, drug nanj in tako se vse gib
lje , obraca, pada, maha, dokler riba 
belega ne pokaze ali pa ne uide v 
globocino. Kadar se to ali ono zgodi. 
nastavi se zopet vrsta in nadaljuje 
lov. Sarno kaksen ranjenec zaostane 
in jokaje preti : •Le cakaj, ti bom ze 
vrnil! • Ali kadar zagleda, da je spe1 
riba v sredi, pozabi bolecine in ako 
tudi nekoliko kinka, kmalu je zopet 
med ribici. Pa ni vsak, da bi zlepa 
pozabil, ako jo po nogi dobi. 

•Ti si me! Zakaj si me?• 
•Ne jaz, ta te jel• 
Bunke se nad glavami pokazejo in 

hudo bi bilo, ko bi se moz moza ne 
bal, in bi piskrcki ne samo kipeli. 
ampak tudi pokati zacell. 

Kadar sta bila voda in led potem. 
da je bilo mogoce ribe izbijati. vse
lej sem si privoscil . to veselje . Po
skusal sem sam. ali za odraslega to 
l'i, posebno, ako se ni od mladosti 
tega vadil. 

Spremljal sem ribice in pazil na 
to. da ne bi bil v sredi, kadar se je 
kaksna huda bitka zacela. 

(Se bo nadaljevalo) 
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Razvoj turizma v nasem malem mestu je naredil se en velik ko
rak naprej. V prisotnosti vseh, ki pri nas kaj pomenijo, je bilo 
znova ustanovljeno Turisticno drustvo. Kako bo Raprej, bomo pa 
~e videli . . . 
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Nova telovadnica v Cerknici - nas ponos! Pa vendar: streha mar
sikje pusca, zlebovi pa ... (oglejte si sliko!) 

Slisati je bilo, da bo novi vrtec v Cerknici vseljiv za dedka Mraza 
1980. Zdaj smo ze na koncu januarja 1981, pa ni se nic ... 

Neznani zlikovci so neko noc razbili stekleno vitrina, v kateri je 
sproti predstavljan filmski program v kinu nasega malega mesta in. 
v kateri obicajno kar mrgolijo »nagice«. Ne ve se, ali so to storili 
iz protesta proti nagicam na javnem prostoru, ali so jim bile tako 
vsec, da so si jib na tak nacin prisvojili 
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Nove me~narodne merske enote ~~'Elsrev;;x 
upokoJenc• o 

S 1. januarjem 19?1 so v . veljavi nove merske enote mednarod-
ncga sistema merskih enot m so _zato nekatere enot~ z 31.12. 19.8Q b t AJ 
prepovedane oziroma Sarno pog.OJDO dO!'UStne. V tejle pregledmcl res u -
so nanizane samo nekatere naJOSnovneJSe merske enote. 

1. DolZina 
enota: meter (m) 
izjemno dopustna enota: morska milja 
prepovedane enote: angstrom, mikron, palec ali cola, cevelj, 
jard 

2. Cas 
enota: sekunda (s) 
izjemno dopustne enote: minuta, ura, dan, teden, mesec, leto 

3. Masa 
enota: kilogram (kg) 
izjemno dopustna enota: tona 
prepovedane merske enote: kvintal, funt, long-tona 

4. 'flak 
enota: pascal 
izjemno dopustna enota: bar 
prepovedane enote: tehnicna atmosfera, fizikalna atmosfera, mi· 
limeter zivosrebrnega stebricka, milimeter vodnega stolpca 

5. Moe, energija, termicni pretok 
enota: watt (W) 
izjemno dopustna enota: voltamper, var 
prepovedana merska enota: konjska moe 

6. Sila 
enota: newton (N) 
prepovedane merske enote: dina, kilopond, pond 

7. Energija, delo, kolicina toplote 
enota: joule (J) 
izjemno dopustne enote: watt-ura, elektronvolt 
prepovedane merske enote: erg, kilopondmeter, kalorij2 

B. Prostomina 
enota: kubicni meter (m3) 

izjemno dopustna enota: liter 
prepovedane enote: registrska tona, prostorninski meter 

9. Ploscina 
enota: kvadratni meter (m') 
izjemno dopustna enota: ar, hektar 
prepovedana enota: barn 

10. Elektricni tok 
enota: amper (a) 

11. Frekvenca 
enota: hertz (Hz) 

\llb~~;a~ru=u~~ 
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(lz stevilke 40 - 31. januar 1971 ) 

VSAKO MNENJE 80 DRAGOCENO 

(pred javno razpravo o novi analiti~ni oc.eni del~vnih m.est v_ Brestu) . 
Samoupravni organi so na osnov1 sprejete polit1ke pnhodnjega razvoJa 

podjetja na osnovi potreb po strokovnih kadrih in zastavljene politike 
o delitvi osebnih dohodkov dolocili, naj bo razpon med' najvisje in naj
nizje ocenjeni delovnim mestom 1 : 5,5, razpolozljiva sredstva za osebne 
dohodke pa naj se povecajo najvec do 8 odstotkov. Upostevati je bilo 
potrebno tudi zahtevo sindikalne organizacije, naj bi bilo cim manj de
lovnih mest, kjer bi bil zasluzek izpod 800 din . 

PREDSEDNIK TITO V NASEM PAVILJONU NA SEJMU V BEOGRADU 

Toliko pohval in priznanj smo prejeli v teh letih, ena najlepsih pa je 
verjetno od nasega tovarisa Tita. Njegovega obiska nismo pricakovali. 
Po ogledu sejma knjig je s spremstvom prise! direktno v nas paviljon. 
Bili smo kar malo preseneceni in nepripravljeni. V ·imenu razstavljalcev 
je predsednika Tita pozdravil kolega iz Mebla. Ne vern zakaj, imel sem 
namrec obcutek, da tovaris Tito vrsi »smotru vojni·ka", tako podrobno si 
je ogledal proizvode BRESTA. Res, veliko zanimanje je pokazal, pa tudi 
vprasanj ni manj'kalo. Na en ega mi je bilo tezko odgovoriti ; zakaj ·ne 
proizvajamo nicesar v Brestu, a toliko reklamiramo BREST. 

IZID RAZPISA ZA MESTO GLAVNEGA DIREKTORJA 
V dolocenem casu se je prijavil na ra2!pis ing. Joze Strle, direktor pod

jetja GABER iz Starega trga pri Lozu. Razpisna komisiJa )e pred predlo
zitvijo porocila centralnemu delavskemu svetu podJetJa BREST pro
ucila dosedanje delovanje in uspehe prijavljenega kandidata, zlasti raz
voj podjetja GABER v casu, ko ga je vodil ing. Strle. Na podlagi poro
cila z mnenjem razpisne komisije je centralni delavski svet podjetja 
s tajnimi volitvami izrazil soglasje k potrditvi kandidata. 

PRED NOVO INTEGRACIJO 
V casu dosedanjega razvoja se je vse bolj poglabljalo tudi sodelovanje 

med GABROM in BRESTOM. Okviri so postali preozki in ni prav nic 
presenetljivega, da je delavski . svet po?jetja_ GAB~R razpisal r~ferendym. 
na katerem so clani delovne skupnost1 15. JanuarJa 1971 z vel1ko vec1no 
75% volilcev glasovali za pripojitev k BRESTU . 15~/o zaposlenih je 
imelo o pripojitvi pomisleke, 10 ~/o delavcev pa se glasovanja iz razlicnih 
vzrokov ni moglo udeleziti. 

PRIMERJAVA OSEBNIH DOHODKOV PRI NAS 

V sedanji situaciji na Brestu, ob sedanjih pogojih pri obracunu osebnih 
dohodkov ni mogoce ugotoviti, v koliksni meri so sedanji osebni do
hodki tudi dejanska funkcija produktivnosti dela. Ti ocitki se pri obracunu 
osebnih dohodkov med poslovnimi enotami s icer ne nanasajo na sistem
ska dolocila, ampak na druge komponente osebnega dohodka, kot so 
normativi casa in analit>icna ocena delovnega mesta. 

SMUCARSKI SKOKI NA RAKEKU 
Sredi januarja je priredil smucarski klub Cerknica skupaj z obcinsko 

konferenco Zveze mladine Cerknica odprto, obcinsko prvenstvo v smu
carskih skokih na petindvajsetmetrski skakalnici na Rakeku, ali natanc
neje , v Dovcah . 

Franc PETAN se ni ravno dol
go v pokoju. Ko sem ga vpra
sal, kako se pocuti scdaj, ko si 
je nekoliko ze odpocil, je zelo 
resno odgovoril, naj se ne nor
cujem. s tern mi je dal vedeti, 
da se s sedanjim stanjem, kljub 
temu, da ga nekoliko tare tudi 
bolezen, se ni pomiril. Vedeti 
moramo, da je nas sodelavec Pe
tan eden izmed tistih upokojen
cev, ki so bili v burnem razvoju 
Bresta na voljo za kakrsno koli 
delo in dolznost, pac po potrebi. 
Zato je tudi razurnljiva njegova 
reakcija na tako postavljeno 
vprasanje. 

Ko sem ga v sproscenem raz
govoru povprasal, ali je bil prej 
na Brestu bolj srecen, je planil: 
»Bos ze se izkusil, kaj se pravi, 
ce kar naenkrat izgubiS stike s 
prijatelji, ce zjutraj nimas za 
koga in za kaj vstajati in dobiS 
obcutek, da nisi nikomur vee po
treben. Zavedam se,<< j e nadalje
val, »da je to sestavni del ziv
ljenja, vendar jaz born poskusal 
vse, da ne bi prehitro zarjavel. 
Spet born delal vse, kar se rni 
bo namerilo, ker sodim, da roo
ram biti vedno v gibanju.« 

Spomnil sem ga na sport; ven
dar j e sarno odkimal. da j e zdaj 
prepozno, nekdaj pa je bilo za 
to malo moznosti. 

Ko sem odhajal, mi je nckako 
z vzdihom zatrdil, da je na Ere
stu prezivel cetrt stoletja v tez
kih, pa tudi lepih casih in da 
zeli Brestu se velik napredek in 
dostojno ime doma in po sve· 
tu. Ni mogel drugace kot da je 
na koncu se pribil: »Ce pa bi 
me se potrebovali, veste, kje 
sem!<< F. Turk 

NASI UPOKOJENCI 

2. novernbra lani je odsla iz 
temeljne organizacije TAPETNI
STVO invalidsko v pokoj delav
ka Danica sKULJ. 

Na Brestu je delala dvajset let 
kot Cistilka proizvodnih prosto
rov. Delovni kolektiv se ji za
hvaljuje za njeno prizadevno de
lo in ji zeli mnogo zdravja in 
zadovoljstva v njenem prihod
n jem zivljenju. 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de
lovne organizacije Brest Cerknica, 
n. sol. o. 

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC. 
Ureja urednilikl odbor: Marta DRAGOLI~. 
Venda HACE, Ana KOGEJ, BoZo LEVEC, 
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton 
OBREZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRI¢, 
Reno ~KERLJ, Franc TURK, I rena ZEM· 
UAK in Viktor :!NIDAR~IC. Foto: Joze 
~krlj. 

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glasllo sod I mad prolzvode lz 7. tolk" 
prvega odstavka 36. l!l- zakoiHI o obdav
canju prolzvodov In storltev v prometu, za 
ketere • • ne placuje temeljnl daft~~ od 
promata prolzvodov (mnenje s_,.tarlllta za 
lnformlranje lnrinaga sveta SR Slo-.lje, 
it. 421·1/72 z dne 24. ~ 1914) 
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Kulturne prireditve v februar ju 
FILMSKA VZGOJA ZA OSNOVNOSOLSKO MLADINO 
NiZji razredi: GOSH PASTIR KOSTJA- madiarska barvna risanka 
- ponedeljek, 9. 2. ob 8. in 10. uri za sole Cerknica, Grahovo, Be-

gunje 
ob 13.30 za solo Nova vas 

- torek, 10. 2. ob 8. uri za solo Stari trg 
Visoki razredi: DAVID COPPERFIELD - angleski mladinski film 
- cetrtek, 12. 2. ob 8. uri za solo Nova vas 

ob 12.30 za solo Stari trg 
- petek, 13. 2. ob 8. in 10. uri za soli Cerknica, Grahovo 

GLASBENA VZGOJA ZA OSNOVNOsOLSKO MLADINO 

gostuje Glasbena m ladina Slovenije 
vgji razredi: ANGLOAMERISKA LJUDSKA PESEM 
- sreda, 4. 2. ob 8. uri sola Rakek, ob 9.45 sola Cerknica, ob 11.30 

sola Grahovo 
- sreda, 18. 2. ob 9.45 sola Nova vas, ob 11.30 sola Stari trg 
Nizji razredi: JACEK SPOZNAVA VIOLONCELO 
- ponedeljek, 16. 2. ob 8. uri za solo Rakek, Unec, ob 9.45 za solo 

Cerknica , ob 11.30 za solo Begunje 
- ponedeljek, 23. 2. ob 8. uri za solo Grahovo, ob 9.45 za solo Nova 

vas, ob 11.30 za solo Stari trg in Iga vas 

ABONMA (sprememba) 

Akademska folkloma skupina »TINE ROzANC<< bo nastopila v 
sportni dvorani Cerknica v soboto, 28. 2. ob 19. uri za abonma Cerk
nica in Stari trg. 
Avtobus bo odpeljal izpred blagovnice Stari trg v Cerknico ob 
18.15. Karte bodo tudi v prosti prodaji! 

PUSTNE PRIREDITVE 81 
- petek, 27. 2. ob 20.uri - MOPED SHOW 
- sobota, 28. 2. zvecer - ZABAVE V MASKAH 
- nedelja, 1. 3. ob 18. uri - PUSTNI KARNEVAL 

zvecer - ZABAVE V MASKAH 
- torek, 3. 3. zvecer - zabave v maskah, vlecenje ploha 
- sreda, 4. 3. ob 15. ur i - PUSTOV POGREB 

OSTALE PRIREDITVE 
Neuradno obvescamo vse obcane, da bo v februarju odprta kavar
na v novem blagovnem centru v Cerknici. Ob tej priloznosti bo od
prta razstava akademske slikarke Stane Sluga. V kulturnem pro
gramu bodo nastopili Boris Kralj, Silvester Mihelcic in pevski zbor 
z Rakeka. Vsako soboto bo tudi ples do 24. ure. 

FILMI V FEBRUARJU 
1. 2. ob 19.30 - ameriSka kriminalka CHARLIJEVO MASCEVA-

NJE. 
1. 2. ob 16. uri - italijanska komedija PAR NEPAR. 
OD 2. 2. do 7. 2. teden jugoslovanskega filma. 
8. 2. ob 10. uri - ameriSka srhljivka PTICI. 
8. 2. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriski spektakel BEN HUR. 
9. 2. ob 19.30 - japonski pustolovski film KING KONG JE PO

BEGNIL. 
12. 2. ob 16. uri - ameriSka risanka PEPELKA. 
12. 2. ob 19.30 - ameriski pustolovski film LJUBEZENSKE IN 

DRUGE DOGODIVSCINE. 
14. 2. ob 19.30 in 15. 2. ob 16. uri - ameriSki musical CAROVNIK. 
15. 2. ob 19.30 - francoska kriminalka ROP V NICI. 
16. 2. ob 19.30 - argentinska komedija DONA FLOR IN NJENA 

DVA MOZA. 
19. 2. ob 19.30 - ameriSki fantasticni film PEKEL V VESOLJU. 
21. 2. ob 19.30 in 22. 2. ob 16. uri - ameriski western YANDA NE

VADA. 
22. 2. ob 19.30 - nemski erot icni film SKRIVNOSTNA UGRABI-

TEV. 
23. 2. ob 19.30 - ameriski akcijski film DIVJA TOLPA. 
26. 2. ob 16. uri - ameriSka risanka SNEGULJCICA. 
26. 2. ob 19.30 - italijanska drama LEPOTEC PASQUALINO. 
28. 2. ob 19.30 - hongkonski karate film VELIKI GOSPODAR. 

Februarja teki v Grahovem 
ODPRTO PRVENSTVO KRAJEVNE SKUPNOSTI GRAHOVO 
V SMUCARSKIH TEKIH 

Prizadevni clani novo ustanovljenega telesno k ulturnega drustva 
»SOVICA« v Grahovem organizirajo odprto prvenstvo KS Grahovo 
v smucarskih tekih. Da bi pospesili razvoj mnozicne telesne kul
ture v krajevni skupnosti in ozji sosescini, bomo v nedeljo 15. fe
bruarj a ob 10. uri priredili smucarsko tekmovanje za vse starostne 
kategorije obeh spolov. 
Kategorije: 

Cicibani, rojeni leta 1969 in m lajsi 
pionirji, rojeni leta 1966 in mlajsi 
m lajsi mladinci , rojeni leta 1964 in m lajsi 
starejsi mladinci, rojeni leta 1962 in m lajsi 
clani - veterani, rojeni leta 1945 in starejsi. 
Zrebanje startnih s tevilk bo v soboto, 14. februarja ob 17. uri v 

prostorih KS Grahovo. 
Doliina prog: 

Cicibani - cicibanke 3 kilometre, 
pionirji - pionirke 5 kilometrov, 
m ladinci - mlajsi - starejsi 8 kilometrov, 
clani, veterani 12 kilometrov. 

Nagrade: 
Zmagovalci v posameznih kategorijah dobijo za prva t r i mesta 

medalje. Ce bo prijavljenih manj od treh tekmovalcev v kategoriji, 
medalje ne bodo podeljene, ampak se steje njihove rezultat v visjo 
kategorijo. 

Najstarejsi tekmovalec bo dobil prakticno nagrado. 
Organizator ima pravico, tekmovanje preloziti, ce pogoji zanj ne 

bodo us trezni. 
Vabimo vse ljubitelje smucarskih tekov ter clane solskih sportnih 

drustev in ostalih telesno kulturnih organizacij, da sodelujejo na 
nasem odprtem prvenstvu! 

Posebnost tega tekmovanja je, da bo najbolj stevilna ekipa (mno
zicnost in dosezeni rezul tati) dobila pokale v trajno last. 

F. Kranjc 

BRESTOV OBZORNIK 

Sportni portreti 

SLAVKO BERGLEZ, star osem
instirideset let, iz Starega trga, 
je v Kovinoplastiki Loz taj
nik samoupravnih organov. 

- Vase delovanje v telesni 
kulturi? 

Do telesne !culture sem vedno 
imel veliko veselje. Ko je bilo 
maja 1946. leta ustanovljeno te
lovadno drustvo Sneznik v La
ski dolini na pobudo Bojana Mi
nattija, sem ze hodil k pionirski 
telovadbi, leta 1947 pa sem ze 
postal vodnik oddelka pionir· 
jev. Cez dve leti so me poslali 
na telovadni tecaj v Renee pri 
Novi Gorici, nato na Bled in v 
Mozirje. 

da je za desetletnico drustva na
stopilo 520 telovadcev. Nastopali 
pa smo tudi v drugih krajih: v 
Pivki, na Rakeku, Postojni, Novi 
vasi in drugod, sodelovali pa 
smo tudi na okrajnih, republi
skih in zveznih zletih. 

- Najvecji uspeh telovadnega 
drustva? 

Nase drustvo je doseglo naj
vecji uspeh leta 1951, ko smo 
bili v tekmovanju za najboljse 
podezelsko drustvo v Sloveniji 
drugi. Tedaj smo dobili od Te
lovadne zveze Slovenije tudi de
narno nagrado 1,500.000 dinar
jev. S temi sredstvi smo popol
noma prenovili dom sedanjega 
TVD Partizan v Starem trgu. Mo
ram pripomniti, da je bilo tedaj 
vee drustev kot sedaj. Sarno v 
nasi obCini je delovalo sest te
lovadnih drustev. 

- Vasi osebni uspehi? 
Dobil sem vee priznanj od Te

lovadne zveze Slovenije, od ob
cinske · zveze Cerknica pa tudi 
od jugoslovanske telovadne zve
ze. Vendar mi je priznanje Te
lovadne zveze Slovenije leta 1951 
najdra:Zje. Kadar sem v domu 
TVD Partizan, se sporninjam te
ga priznanja in kako smo pre
urejali dom. 

- Ali se delujete v telesni kul
turi? 

Obcasno se vedno rad sodelu
jem pri razlicnih sportnih pri
reditvah, seveda ne kot tekmo
valec, temvec kot organizator. 

Gre zlasti za medklubsko tekmo· 
vanje v smucarskih tekih za »PO· 
kal Loza« ali za tekmovanja med 
delovnimi organizacijami Lama, 
Titan, Brest, Merkur, Kovino· 
plastika, kadar je organizator 
Kovinoplastika, in za vsakoletne 
Blaske teke. Pred dobrimi sti
r imi leti pa sern se vodil rekrea
cijsko vadbo clanov in trening 
odbojkarjev. 

- Kako je danes s telesno 
kulturo? 

Danes so casi drugacni. Zato 
z nekdanjimi oblikami ne bi us
peli. Danes si rnladina zeli spor· 
ta in tekmovanj. Zato je prav, 
da tekmujejo v trim ligi male
ga nogomet~ in se v nekaterih 
drugih panogah. 

Vsekakor pa bi morale biti 
prireditve cez vse leto, pa naj si 
bo v nogometu, kosarki, strelja
nju, kolesarjenju, zanimivih pla
ninskih izletih, z avtomobili, mo
pedi, r azlicna smucarska tekmo
vanja za mlado in staro, pa tudi 
zabavne prireditve. Ce pa bi ho
teli s tern uspeti, pa bi morali 
imeti dobre organizatorje, kate
rim ne bi bilo zal prostega casa. 
Teh pa vedno povsod primanj
kuje. 

- Koga naj bi predstavili v 
prihodnji stevillti? 

Za razgovor v prihodnji ste· 
vilki predlagam zaslufuega spor t
nika z Rakeka, DUSANA ARKA. 

Rubriko ureja B. Skerlj 
Se istega leta sem postal na

celnik takratnega telovadnega 
drustva Stari trg, kjer sem vo
dil tudi oddelek clanov in se 
posebej orodno telovadbo cia
nov. Nacclnik drustva sem bil 
do leta 1953, ko sem odsel k vo
jakom. 

DELAVSKE SPORTNE IGRE 

Takoj po vrnitvi spomladi leta 
1955 pa sem zopct opravljal doli· 
nost nacelnika, vodnika clanov 
in seveda vodnika posebne telo
vadne vrste clanov do leta 1960, 
ko sem postal sekretar obcinske
ga komiteja Zveze komunistov v 
Loski dolini. Moram priznati, da 
sem od leta 1950 do 1958 tudi 
pouceval telesno vzgojo na nizji 
gimnaziji in v osnovni soli Stari 
trg. 

- Tudi sami ste radi telova
dili na orodju? 

Res je. Do orodne telovadbe 
sem imel prav posebno veselje. 
Telovadili smo tudi po deset ur 
na dan. Dopoldne v soli, popol
dne in zvecer pa pri drustvu. 
V tern casu smo prostovoljno 
zgradili telovadisce in to samo 
z desetimi samokolnicami, ker 
druge mehanizacije ni bilo. Dru
stvo je tedaj stelo 300 clanov, 
imeli smo enajst oddelkov in se 
posebno orodno vrsto clanov in 
clanic. Drustvo je vsako leto or
ganiziralo telovadni nastop, na
vadno prvo nedeljo v juniju, in 
zimsko telovadno akademijo, pa 
tudi smucarska tekmovanja in 
tekme v odbojki. Nastope smo 
vedno organizirali v sodelovanju 
s solo in vojaki z Velikih Blok. 

Lepo je bilo videti mnozicne 
nastope mladine. Spominjam se, 

Komisija za sport in rekrea- -
cijo pri obcinskem svetu zveze 
sindikatov je organizirala obcin
sko sindikalno prvenstvo v stre
ljanju za moske in zenske. Tek
movanje je bilo v telovadnici v 
Starem trgu. 

v moski konkurenci je nasto
pilo 12 ekip, v zenski pa samo 
ekipa Bresta. 
Rezultati 

Moski ekipno 

1. BREST - Pohistvo 
Krogov 

1. 673 
2. GOZDARSTVO 1. 
3. KOVINOPLASTIKA 
4. BREST - Pohistvo 2. 

617 
604 
598 
538 5. GOZDARSTVO 2. 

itd. 

Moski posamezno 

1. Zadnik Jadran (GG) 
2. Kebe Joze, Brest 
3. Mahne Franc, Brest 

RESITEV NAGRADNE 
KRIZANKE 

Krogov 
176 
172 
171 

POSTOJNA - EKSPONAT 
TR - AVE - SRECNO - ZK 
- NOVO LETO - LAK - RE
CI - ETOS - ANG - DJILAS 
- ON - NAPAJALNIK - AMI 
- SOPOTNIK - AGITATORKA 
- DOK - TRAVOLTA - PA-

Nova cerkniSka b lagovnica je dobro obiskana. Velike tezave pa so 
s parkirnim prostorom in tudi zalozenost z blagom ni povsem 
taksna kot so obcani pricakovali 

4. Cebron Marjan, Brest 
5. Krasevec S., Brest 

itd. 

.Zenske posamezno 

Sernel Marinka, Brest 
Turk Anica, Brest 
Pajnic I rma, Brest 

166 
164 

Krogov 
157 
125 
68 

BREST PRVAK NOTRANJSKE 

Moska ekipa KK Brest je pre
pricljivo zmagala na ekipnem 
prvenstvu Notranjske. Tekmova
nja so bila v Cerknici, Postojni, 
Ilirski Bistrici in Vrhniki. Bre
stovi kegljaci so se tako uvrstili 
m ed najboljsih 18 klubov v Slo
venij i. 
Rezultati 
1. BREST Cerknica 
2. PROTEUS Postojna 
3. ILIRSKA BISTRICA 
4. LOGATEC 

20482 
19818 
19645 
19254 

SAT - VAT- RATAR- ATOL 
- AL - ADAM - LIVADA
ANTON - LEGLO - KILA -
ANITA - RJAST - EDO -
ARON - TA - OMA - KENT 
- STOTAK - RANTA - JE
SEN - IKO - SAL - ROJ AK 
- TP - CM - UTA - MEJ A 
- lA - SANKANJE - ME-
RINO - SNEG - AVLA - LO
KIN - KZ - GLASNIK - ADI 
- AA - BARANJ A - RIK 

IZID .ZREBANJA 

Tokrat so se kriZankarji res iz
kazali, saj so do r oka poslali kar 
140 resitev. 

Izmed n jih je kom isija iz:Zre
bala naslednje nagrajence: 

Po SO din prejmejo Andrej 
Kavcic, Cesta 4. maja 70 a, 61380 
Cerknica, Milica Malnar, Dol Je
zero 37, 61380 Cerknica, Vida 
Winkler, Partizanska 48, 61381 
Rakek, Sandi Mramor, Cesta na 
Jezero 15, 61380 Cerknica in Ivan
ka Rozanc, Brest TOZD Pohi
stvo Cer knica; 
100 din dobi Olga Cencur, Kam

na gorica 38, 61380 Cerknica, 
150 din Iva Zigmund, Brest -

izvozni oddelek in 
200 din Peter Znidarsic, 61386 S ta

ri trg pri Lozu st. 65. 
Nagrajencem cestitamo! 
Nagrade lahko dvignejo nabla

gajni Skupnih dejavnosti, osta
lim pa jih bomo poslali po po
~ti. 


