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LETO XV 
30. DECEMBER 1981 

Stopamo v zah e no obdobje 
08 NASEM LETOSNJEM GOSPODARJENJU IN 
PRIHODNJIH PRICAKOVANJIH 

Letos smo vstopili v prvo Ieto novega srednjerocnega obdobja 
1981-1985, v obdobje, ko naj bi v Jugoslaviji uresnicili temje po 
intenzivnejsem in kvalitetnej~em gospodarjenju ter nadaljnjem raz· 
voju in poglabljanju socialisticnega samoupravljanja. To pa po
meni, da mora biti poudarek na utrjevanju taksnega polozaja de· 
lovnih ljudi, da bodo le·ti osnovni nosilci razvoja. 

V Sloveniji so opredeljene glavne smeri razvoja: izvozno gospo
darstvo, povecanje proizvodnje hrane, ustvarjanje tak!ine gospodar
ske strukture, kl omogoca dolgorocno ustvarjanje visjega dohodka 
na zaposlenega in na vlozena sredstva, vecje vkljucevanje znanostl 
in izobraievanja v gospodarsko strukturo in njeno spreminjanje, 
r azvoj gospodarske infrastrukture, smotrna izraba prostora, izbolj· 
!ianje clovekovega okolja in skladnej~i regionalni razvoj. 

POLO.ZAJ LESNE INDUSTRIJE 
IN BRESTA 

Lesnopredelovalne industrije 
ta plan ne uvr~ca med tako 
imenovane prednostne panoge, z 
izjemo izvoza. Zato ne priCaku· 
jemo nobenih momosti za kre· 
dite in druge ukrepe za pospe
sevanje proizvodnje - tudi v 
Brestu ne - razen za izvome 
programe. 

V teh okvirih temelji tudi 
srednjeroCni plan Brestovih te· 
meljnih organizacij ozlroma de
lovne organizacije, upostevajoc: 
strukturo proizvodnih progra· 
mov Brestovih temeljnih orga· 

nizacij - glede na stopnjo ob· 
delave (60 odstotkov . pohistva, 
40 odstotkov primarne - .Zagal· 
nica, Iverka, Mineralka), zastare
Iost in dotrajanost tehnologije v 
precejsnjem delu pohi~tvene pro
izvodnje (Masiva, Jelka ter delo
ma Gaber in Pohi!itvo), pri Ce
mer je za temeljno organizacijo 
Pohi!itvo se dodatno p roblem ve
likih serij, zatem dotrajanost in 
ze kriti<!no energetsko stanje v 
.Zagalnici, Gabru, Masivi in Jelki; 
zelo slabo dohodkovno ucinkovi 
tost zadnjih nalozb v lverko,. 
Tapetni!itvo in Mineral.ko, razen 
nalozbe v .Zagalnico; precej~njo 

odvisnost skoraj vse Brestove 
proizvodnje od uvoza reproma· 
terialov in to tudi za programe, 
ki so namenjerii za doma<!l trg; 
zapiranje domacega trga, skrom
ne lastne prodajne zmogljivosti, 
slabo povezanost, tudi dohodkov
no - s trgovino, mocn!J konku· 
renco, kar zadeva kvaliteto in 
cene po~tva. 

Izvoz je sicer NASE EKSI· 
STENCNO VPRASANJE deJa in 
razvoja, pa vendar se moramo 
zavedati, da so tudi te momosti 
omejene glede na zastarelost teh· 
nologije v proizvodnji pohiStva, 
energetsko dotrajanost, slab~o do
hodkovno uspe~nost - pa tudi 
na teZave na svetovnem trgu. 

Najbolj perece in zaskrbljujo
ce pa je na~e llkvidnostno sta· 
nje, ki mejl ze na resne teiave 
pri zagotavljanju redne proiz· 
vodnje, izplaCilu osebnih dohod
kov, pri placilih domacim in tu· 
jim dobaviteljem, placilih obvez· 
nosti po samoupravnih sporazu· 
mih ter obvemosti bankam in 
drugim delovnim organizacljam. 

0 teh vpr~anjih smo v letu 
1981 razpravljali v strokovnih 
sredinah, samoupravnih organih, 
na zborih delavcev, v druibeno
politicnih organizacijah v Bre
stu, pa tudi v okviru obcine -
18. decembra na zborih zdruZe-

brestov 
• 

Srecno 7982! 
Leto je spet naokrog in spet smo se znaJli v tistem znaeil· 

nem novoletnem razpolozenju, ko obracunavamo sami s sabo 
in z dogajanji v sir§em dndbenem okolju ter kujemo, polni 
pricakovanj, nacrte za prihodnost. 

Leto, ki se izteka, je bilo nadvse razgibano, za gospodarje
aje prav gotovo ne lahko. Upam, da se je letosnji zivljenjski 
utrip Brestovega kolektiva kolikor toliko prepricljivo zrcalil 
tudi na straneh na.Sega glasila, da je dovolj odmevno opozar
jalo na resnost nasega gospodarskega polozaja in spodbujalo 
k odgovornemu in prizadevnemu delu v prihodnje. 

Nekako tako je zastavljena tudi Zetosnja novoletna stevilka; 
zal takSna zamisel ni bila v celoti izpeljana, saj ocitno se 
ni pri vseh povsem zaf.ivela zavest, da tudi obvescanje terja 
strokovno in samoupravno odgovornost vsakega delavca in 
obcana. 

Seveda kljub resnim casom pricakujete tudi novoletno za
bavno prilogo; res smo jo - v tezkih porodnih krcih - pri
pravili; ce smo z njo dosegli svoj namen, pa presodite sami. 

Z zeljo, da bi biZ tudi v prihodnje Brestov obzornik nepo
gre5ljiv del Brestovega zivljenjskega snovanja in da bi med 
Brestovci naJel se vee soustvarjalcev, stopa glasilo v sestnaj· 
sto leto svojega izhajanja. 

Krepko si stisnimo roke in nazdravimo: SRECNO, USTV AR· 
JALNO IN USPESNO NOVO LETO! 

nega deJa in zboru krajevnih 
skupnosti. 

SREDNJEROCNINACRT 

To so realni okvirl, to so dej
stva, ki so opredeljena, da gre
mo v novo srednjeroeno obdobje 
z relativno manjsiml ambicija
ml (kar zadeva nove investlcije: 
opame plcllce, tanka iverka). Pa 
vendar smo odloceni, da do kon· 
ca srednjerocnega obdobja sani· 
ramo vse prej na~tete ovire, da 
bodo posameme temeljne orga
nizacije in na~a delovna organl· 
zacija sposobne za ustreme po
sodobitve in modernizacijo. Se
veda to ne pomeni, da si tudi 
v tem srednjeroenem obdobju ne 
homo prizadevall, da storimo kaj 
vee za izbolj~evanje tehnologije, 
boljso organizacijo deJa, nove 
kvalitetne programe,. dohodkov
ne odnose in tako naprej. 

LETOSNJA PROIZVODNJA IN 
PRODAJA 

In kako smo v letu 1981 ures
nicevali sprejeti plan v Bres.tu? 
Plan proizvodnje bo uresnicen z 
okoli 97 odstotki (v enajstih me· 
secih 88,3 odstotka), s elmer 
smo, upostevajoc zavestno manj· 
~o proizvodnjo po sanacijskem 
planu temeljne organizacije Ml· 
neralka, manjso proizvodnjo 
oplemenitenih iverk in manj· 
~e zastoje zaradi tezav s suro
vinami in repromateriali, lahkc 
zadovoljni. 

Plan izvoza (popravljen v av
gustu) bo uresnieen z 90 odstot· 
kl na konvertibilno podrocje, kar 
pa bo vseeno okoli 27 odstotkov 
vee kot preteklo leto; skupni iz. 

Urednik 

voz pa bo za okoli 15 odstotkov 
vi!iji. Uvoz bo reallziran z man) 
kot 60 odstotki. prvotnega plana 
all s 75 odstotki popravljenega 
plana. To je izredno ugodno, saj 
se razmerje med izvozom in uvo
zom izboljsuje. 

Plan prodaje na domacem tr· 
gu bo realiziran le z okoli 90 od· 
stotld, kar je zelo resno opozo
rilo! V letu 1981 se je domaCi 
trg namrec precej un$il v prl· 
merjavi z letom 1980. Kupna 
moe je manjsa, saj so se Ziv· 
ljenskl stro~ki povecali. S tem 
pa se ztnanj!iuje povpra!ievanje 
po dobrlnah trajnejse vrednosti 
kot je pohistvo; tudi ni dovolj 
sredstev za potro!ini~ko krediti· 
ranje, polog se je poveCal na 
50 odstotkov kredita, pojavlja se 
mocna kbnkurenca s poceni, pa 
vendar solidniml garniturami po
histva, prodaja na naeellh skup
nega prihodka se ni obnesla In 
uveljavila, na~i programi se niso 
dovolj prllagodili zahtevam do
maeega trga . . . 

Tudi temeljita analiza v vseh 
Brestovih delovnih okoljih - v 
Skupnih dejavnostih in v refij· 
skih sluibah temeljnih organiza. 
cij - je pokazala, da nismo dO
volj spo~tovali konkretnih delov· 
nih dogovorov, o vpr~anjih ko
operacije, vecjem vsklajevanju 
med temeljnimi organizacijami, 
nabavo, prodajo, izvozom, uvo
zom, razvojem, obdelavo podat· 
kov na racunalnlku in ~e bi lah· 
ko na!itevali. Te analize mora
roo napraviti v vseh organizaclj· 
skih enotah Bresta, da hi v letu 
1982 slabih stvari ne ponavljall. 
Izredno se nam je poslab§alo 
tudi stanje zalog - surovin in 
(Konec na 2. stranl) 
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Stopamo v zahtevno obdobje 
(Nadaljevanje s 1. stranl) 
repromaterialov, polizdelkov in 
surovin. 

K.ljub izrednim ukrepom, ld 
so bill sprejeti oktobra, se sta
nje bistveno ni izbolj§alo. To 
nas bo hudo teplo v naslednjem 
letu in ukrepati homo morall ze
lo radikalno. V pogledu ustvar
jenega dohodka priCakujemo 
okoli 95 odstotno realizacijo pla
na ali za nekaj odstotkov vee 
kot v letu 1980. 

PREDVIDEVANJA ZA LETO 
1982 

In kako predvidevamo, naertu
iemo za leto 1982? Glede na 
Brestove kapacitete, tehnolo§ko 
raven, glede na teiave v oskrbi 
z repromateriali in surqvinami, 
kar vse nas bo pestilo v tem 
letu, menim, da bo leto 1982 §e 
tezje, kar zadeva zagotavljanje 
proizvodnje, da bo §e tezje pro
dajati na domaeem trgu, plasl
i"ati se na svetovnem trgu z. iz
vozom in uvozom, ker bodo po
dobne omejitve kot letos; s tem 
pa bo tudi teije ustvarjati do
hodek. 

Vendar vseeno predvidevamo, 
da hi se proizvodnja povisala 
za 2 odstotka, da bi se celotni 
prihodek povecal za okoli 24 od
stotkov, dohodek za 20 odstot
kov (vse v primerjavi z doseie
nim v letu 1981), izvoz naj bi se 
povecal za 15 odstotkov, pri tem 
za 18 odstotkov na konvertibil
no podrocje, uvoz naj bi se 
zmanjsal za 5 odstotkov (zopet 
v primerjavi z doseZid v letu 
1981). Cene nasih izdelkov naj 
bi se poveCale le do 15 odstot
kov - razlieno glede na poveea
nja v letu 1981. Dohodek pa je 
zelo. teiko predvidevati, ker je 
v mnogocem odvisen od cen su
rovin in repromaterialov, stro
skov, pa tudi od predvidene re
:valorizacije osnovnih sredstev 
oziroma poveeanja amortizacij
ske stopnje. 

Ustvarjeni dohodek pa bomo 
morali prerazporediti in usmeriti 
tako, da bo dohodek za sklade 
narascal hitreje kot za deUtev 
in razporeditev na osebno, skup
no in splosno porabo. Pri tern 
.pa bi morali vseeno zadrZevati 
realne .osebne dohodke na dose
zen! stopnji oziroma si prizade
yati, da Zivljenjski standard de
Iavcev Bresta ne bi se naprej 
padhl. Cilj nam je, da stevilo za
poslenih ostane nespremenjeno 
in ne predvidevamo poveeanj~ 

NAsE POVEZA VE 

Brest bo §e naprej povezan v 
sestavljeno organizacijo Sloveni
jales - proizvodnja in trgovina. 
Letos je bilo sodelovanje zelo 
dobro zlasti pri vsklajevanju 
predvsem uvoznih, pu tudi izvoz
nih vprasanj. V sestavljeni orga· 
nizaciji se dogovarjamo o usta
novitvi interne banke, delovne 
organizacije Marketing, skupno 
imamo ie del sklada skupnih re
zerv. 

Predvsem pa homo morali vee 
napraviti pri skupnem nastopu 
na svetovnem trgu ·in pri resniC
nem dohodkovnem povezovanju 
s skupnim rizikom med proiz
vodnjo in trgovino. 

V okviru notranjskega obmoe
ja bomo nadaljevali in nadrob
neje opredeUli sodelovanje pri 
naslednjih vpr&Sanjih: vsklajeva
nje razvoja gozdarstva in lesar
stva, se posebno v pogledu su
rovinske osnove obmocja; res
neje dohodkovno povezovanje 
z Javorjem in Lesonitom - tudi 
glede sovlaganj in dogovora o 
tesalnici na zagi Jelke v Begu
njah. 

Brest kot ena izmed najvecjih 
pohiStvenih delovnih organizacij 
se mora se bolj poslovno in tudi 
sicer povezovati z ~streznimi de
lovnimi organizacijami v drugih 
republikah ter usklajevati oboje
stranske interese. Tald stiki so 
zc vzpostavljeni z ugledno de
lovno organizacijo z 2500 zapo
slenimi - Siinpom Vranje v Sr
biji, ki je prejela najvisje jugo
slovansko priznanje v Jugosla
viji - nagrado A VNOJ in se
stavljeno organizacijo Tresko 
Skopje, ki zdruiuje 75 odstotkov 
gozdarske in lesarske proizvod· 
nje v Makedoniji. 

NASE PRIHODNJE NALOGE 

Ce bomo hoteU v letu 1982 in 
tudi naprej vzdriati korak, do
seci zastavljene cilje, odgovoriti 
na ·izzive doma in v tujini -
na: domaeem in na tujem trgu, 
potem .se bomo morali z vso 
odgovomostjo spoprijeti z neka
terimi resnimi vpprasanjt tudi 
znotraj temeljnih organizacij kot 
celote. Znova poudarjam, da roo
ramo vsi, najprej pri odgovomih 
delavcih v temeljnih organizaei
jah, v skupnih dejavnostih in 
tudi pri vsakem delavcu v pro
izvodnji - se posebno v reztji, 
zaostriti odnos do deJa, napo
vedati bitko proti nedelu, proti 
samozadovoljstvu in izgovorom 

Lepo priznanje Brestu 
Ob dnevu jugoslovanske ljudske armade je dobil Brest 5e 

eno lepo priznanje: stab teritorlalne obrambe Notranjske mu 
je podelil zahvalo za aktivno in uspe§no sodelovanje prl raz
voju in krepitvi teritorialne obrambe. Vsekakor bo to prl
zn~je se okrepilo medsebojno sodelovanje. 

-~- .. 
Zlozaji na skladi§cu zaganega l~sa v TOZD ZAGALNICA 

za neopravljeno aU slabo oprav
Jjeno delo, obieajno na raeun 
drug ega. 

Kar zad~·Ja samoupravno or
ganiziranost in ustvarjanje po
gojev, da delavci v temeljnih in 
v delovni organizaciji r esnieno 
obravnavajo ~ odlocajo o naj
pomembnej§ih vpr&Sanjih, mo
ramo n&Se s~oupravne spora
zume in .druge akte tudi sposto
vati in uresnieevati, ali pa jib 
spremeniti. 

Za nagrajevanje po delu in re· 
zultatih dela je treba narediti 
vee kot samo sprejeti metodo
logijo za vrednotenje zahtevno
sti dela. Pri tem si ne smemo 
delati utvar, da bodo demago
§ke zahteve po uravnilovki raz
re§Ue na§e probleme. Vee naj do
hi tisti, ki vee prispeva za vec
jo proizvodnjo, prodajo, izvoz, 
dohodek, k manj~emu skartu, 
hitrej§emu popravilu, da bodo 
zastoji krajsi in podobno, pa naj 
bo to fiziCni delavec v neposred
ni proizvodnji ali tehnik, inie~, 
vodilni delavec v temeljni orga
nizaciji ali Skupnih dejavnostih. 
Toda osnova morajo bitt delo 
in rezultati dela, torej tudi 
ustvarjeni dohodek, prodaja in 
podobno. 

Zato se bomo v prihodnje 
mnogo vee dogovarjali 0 tem, 
zakaj se nekatere stvari prepo
easi uresnicujejo, kar povzroea 
negodovanja in hudo kri med 
delavci. Pred nami je sedaj ob
dobje, ki resnieno ne bo sprejelo 
povdnega dela. To je predvsem 
stvar vodilnih delavcev, strokov
nih delavcev v posameznih de
Iovnih okoljih - v temeljnih or
ganizacijah in Skupnih dejavno
stih - tudi instruktorjev in de
lavcev v proizvodnji. Proizvod
nje, ld ni »pokrita« s prodajo na 
domacem trgu ali v izvozu, ni 
mogoee tolerirati; vsakrsno sa
movoljo v tem pogledu moramo 
onemogoClti. 

Delavci v prodaji, izvozu, na
bavi in uvozu imajo v tem easu 
veUko odgovomost, zato si mo
rajo temu ustrezno prizadevati, 
se kadrovsko izpopolniti in za
ostriti neposredno odgovomost 
za sprejete dogovore in obveze, 
dogovorjene in vsklajene z n&Si
mi temeljnimi organizacijami. 

To pomeni tudi neposredno 
odgovomost temeljnih organiza
·cij za sprejete obveze. Na§a raz· 
vojna sluiba - povezana tudf 
navzven in tehnologi v temeljnib 
organizacijah nosijo veUko ob· 
veznost, da iz sedanjih proizvod· 
nih zmogljivosti izkoristimo kar 
najvee. 

Tudi premikom strokovnih ka· 
drov in delavcem med temeljni· 
mi organizacijami se ne bomo 
mogU izogniti, kajti zmanj~evatJ 
moramo proizvodnjo za zalogo 
in proizvajati vee tistega, kar 
sprejme domaci trg, se posebno 
pa izvoz. 

In §e bi lahko n&Stevali. Toda 
za to bo §e dovolj priloinostl. 

BRESTOV OBZORNIK 

Iz TOZD IVERKA - brusenje plosc 

Cisto na koncu bi vas rad 
spomnil, da bo v letu 1982 Brest 
star 35 let. Lepa starost in ee 
smo nekoliko hudomu§ni, v naj
lep~ih letih! Malo je se sedaj 
delavcev s tem staiem na Bre· 
stu, veliko je nekoliko mlajsih; 
pa vendar nas ta obletnica na· 
vdaja s ponosom! Koliko je bilo 
vlozenega znoja, truda, Zuljev, 
preeutih noei ob razmi§ljanjih, 
kako bi to in to naredili, ures
nicili? 

Zelo veUko! Vsi se moramo te
ga zavedati, potem bomo laie 

delaU in se spoprijeU s tezavami, 
ki nas sedaj teZijo. 

Med seboj moramo se bolj 
krepiti vrednote, skovane v naj· 
tezjih casih nase revolucije: to
varistvo, medsebojno zaupanje 
in pomoc, delavnost, znanje, so
lidamost, skromnost, zaupati 
moramo v na§e socialistieno sa
moupravljanje. s temi zeljami 
in zeljo po krepkem zdravju, ze
lim vsem delavcem Bresta vse 
najlepse v letu 1982! 

Tone Kra§evec 

V prvi polovici 1982? 
UVAJANJE NOVEGA SISTEMA 
VREDNOTENJA DELA 

Prizadevanja za uvajanje nove
ga sistema vrednotenja dela v 
Brestu trajajo ze kar precej dol
go. Letos je trajala od julija 
naprej precej siroka javna raz
prava o tern sistemu z vzorcno 
ocenitvijo del. Vse temeljne or
ganizacije so na ta sistem dale 
vrsto pripomb in predlogov. Pri
pombe se nana~ajo predvsem 
nato, 

- da je fizicno delo glede na 
vzorcne ocenitve in sistem se 
vedno prenizko ovrednoteno, 

- da v predlaganem sistemu 
niso upo~tevani vs·i delovni po
goji (delo v izmenah, delo na 
visini in podobno), 

- da je novi sistem vrednote
nja veliko bolj zapleten kot do· 
sedanji, 

- da bi bilo potrebno 'vsa de· 
la bolje vrednotiti in nagrajeva
ti. 

Poleg omenjenih je bilo se 
nekaj pripomb, ki so se nana
sale na sam samoupravni spora
zum in se nekaj nebistvenih. 

Medtem, ko je bil novi sis-tern 
vrednotenja v razpravi, smo 
imeli razgovore z nekaterimi de
lovnimi organizacijami (Novo
les), ki ze imajo podoben si
stem vrednotenja <lela in razgo
vor s predstavniki republiSkega 
sveta zveze sindikatov. Na raz
gowrih smo ugotovili, da bi bilo 
potrebno veliko pogumneje in 
hitreje tudi v nasi delovni or
ganizaciji uvesti predlagani si
stem vrednotenja. Ta sistem je 
bolj analiticen in je zaradi tega 
laije ovrednotiti vsa dela. 

0 tt:m, kako napredujejo dela 
pri uvajanju sistema vrednote
nja in o pripombah iz javne raz
prave je bil informiran tudi de
lavski svet delovne organizacije. 

In kako naj bi tekel postopek 
za sprejem novega sistema? 

1. Do srede januarja 1982 naj 
bi pripravili osnutek •sprememb 
samoupravnega sporazuma o de
litvi osebnih dohodkov, katerega 
sestavni del je nov sistem vred
notenja. Komisija, ki j e do se
daj delala na novem sistemu, 
pa naj v njem uposteva vse pri
pombe iz javne razprave in po
pravi sam sistem. 

2. v casu, ko bo 0 spremem
bah samoupravnega- sporazuma 

javna razprava, je treba pripra· 
viti ocenitve vseh del, ki so na 
Brestu. 

3. Strokovna sluzba naj pric
ne z delom pri izdelavi meril za 
nagrajevanje ucinkovitosti pri 
delu. Tista merila, ki so ze iz
delana, naj se vkljuCijo ze v ta 
sporazum (nagrajevanje trgov
skih potnikov, delavcev v pro
dajalnah itd.) 

4. 0 osnutku samoupravnega 
sporazuma o delitvi osebnih do
hod:kov naj bi delavski svet od
loCai v <irugi polovici januarja. 

5. 0 predlogu in o razpisu re
ferenduma za sprejem samo
upravnega sporazuma o delitvi 
osebnih dohodlrov naj bi po po
prejsnji javni razpravi na vseh 
ravneh delavski svet delovne or
ganizacije odloeal v <irugi polo
vici februarja. 

Referendum, na katerem naj 
bi vsi delavci Bresta odloCali, 
ali se preide na novi sistem ali 
ne, naj bi bil predvidoma 12. 
marca 1982, takrat, ko bodo vo
litve v delegatske skupscine. 

V razpravi za uvedbo novega 
sistema vrednotenja bodo mora
le sodelovati tudi vse drubeno
politicne organizacije, vse stro
kovne sluzbe in delavci sami. 
Kot je ze ugotovljeno, je novi 
sistem vrednotenja precej bolj 
zapleten in naj bi bilo zato, da 
bi vecina delavcev sistem bolj 
razumela, tudi vee posvetovanj, 
sestankov in razgovorov. 

Ce hocemo vsa dela v Brestu 
ovrednotiti po novem sistemu, 
morajo biti ta dela kar najbolj 
enotno opisana. Opisana morajo 
biti vsa <lela. Tista dela, ki ne 
bodo opisana, ne bodo ovredno
tena. V razvidih del mora biti 
doloceno, kaksno 1!1lanje (~olska 
izobrazba) in izku~nje so po
trebne za opravljanje posamez
nega dela. Vendar pa opisi del 
in razvidi ~e niso v celoti izde
lani in sprejeti v vseh temelj
nih organizaGijah in v delovni 
skupnosti. · 

Ce se homo v novem letu bolj 
slofuo, bolj odgovorno, bolj do
govorno in kODCnO, Z vecjO YOljo 
lotili dela, J.P nas caka pri uve
ljavitvi novega sistema vredno
tenja, potem lahko p ricakujemo, 
da bo uveljavljen ze v prvem 
polletju. 

J. Otonicar 
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LetoSn ja prod a ja pohiStva 
Pri sprejema!Dju Ietosnjega pla

na smo si zastavi.Ii nalogo, da 
bomo s prodajo na domaeem tr
gu ob normalnih tr:lnih pogojih 
spremljali proizvodne zmogljivo
sti temeljnih organizacij. Sedaj, 
ob zakljueku leta, vidimo, da 
nam te naloge ni uspelo v celoti 
izpolniti. Plan prodaje na doma· 
cern trgu bo izpolnjen priblimo 
z 90 odstotki. 

To pa je vplivalo, da so se za
loge po temeljnih organizacijah 
bistveno povecale. Prodajni re
zuHati so po temeljnih organi
zacij ah seveda razlicni, poudari
m pa je potrebno, da so najslab
si pri temeljnih organizacijah 
Mineralka in J elka. 

Pri tern je seveda pot rebno 
omeniti nekatere objektivne oko
IiSCine, ki so bistveno vplivale 
na taksno stanje. V letu 1981 je 
bistveno padla kupna moe, ker 
se j e ob podrazi tvi pohistva se 
posebno odrazalo v manjsem po
vprasevanju. Nase proizvodne te
meljne organizacije so zelo togo 
reagirale na zahteve trga. Omeje
vali smo proizvodnjo izdelkov, ki 
so sli dobra v prodajo. Tudi po
manjkanje repromateriala se je 
odra:lalo v nasi nekompletni po
nudbi. 

Prodajna sluzba je na vse mo
goce nacine poskusala resevati 
tezko stanje. Organizirali smo 
vee razprodaj, vkljucevali smo 
se v prodajne akcije, ki jih je 
organizirala trgovska mreza, z 
intenzivno reklamo smo povecali 
prodajo v Iastni maloprodajni 
mrezi, s posebno stimulacijo smo 
pospesevali prodajo spalnic, or
ganizirali smo prodajo s popu
stom opuscenih programov, pa 
tudi slabse prodajanih progra
mov. Se posebno smo si prizade- · 
vali pri uvajanju novega ·progra
ma 3 X 3 prek uspele razstave v 
Cerknici, pa tudi z intenzivno 
montazo omenjenega programa 
v trgovinah. 

Ploskovno pohistvo 
Prodaja programa Katarina 

WH se je gibala v okviru p lana. 
Katar·ina BL bo z 20 odstotnim 
popustom v zadnjih dveh mese
cih dosegla nacrtovani obseg 
prodaje. Polovico proizvodnje 
smo prodali Lesnini, ostalo pa se 
giblje v okviru prieakovanj. Pro
gram 3 X 3 je kasnil, saj je bilo 
predvideno, da bo pripravljen za 
prodajo v novembru. Tako pra-

vega odziva in ocene o prodaj
nih moznostih se nimamo. 

Spa1nic Andreja bo na koncu 
leta ostalo se okrog 300 garnitur. 
Katarina TK se· na trgu ni uve
ljavila; vecje kolieine nam uspe 
prodati za opremo posameznih 
objektov. Omenjeni program je 
posnemalo vee delovnih organi
ncij, ki nam z ni:ljo ceno moe
no konkurirajo. Jedilnice trg ni 
sprejel; temu je tu vzrok visoka 
cena, pa tudi kvaliteta ni v sk!la
du s ceno. Kljub 30 odstotnemu 
znizanju trg teh jedilnic ne spre
jema tako kot smo . prieakovali. 

Kubinjsko pohistvo 

z razsiritvijo na s-tiri tipe ku
hinj s prodajo nismo imeli te
zav; tezave so z odpremo, saj 
kljub veliki zalogi ne moremo 
odpremiti ze prodanih kuhinj, 
ker primanjkuje kori:t. 

Tapetniski izdelki 

Znaeilno za letosnjo prodajo 
tapetniskih izdeMrov je bilo, da 
smo v zaeetku leta imeli po
manjkanje in dolge dobavne ra
ke, kar je vplivalo, da smo iz. 
padli iz trgovin in so nam od
povedali naroeila. v maju in ju· 
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niju smo se morali ponovno 
vkljuCiti v trgovine. Z ra~proda
jami nam je uspelo v zadnjem 
cetrtletju znizati zaloge; uspeli 
smo tudi . razsiriti proizvodni 
program s taksnimi izdelki, ki 
jih trg sprejema. 

~nera~e plosce 
Prodaja mineralnih plose na 

domaeem trgu je bila v okviru 
trenutnih potreb trga po teh plo
seah. Za ladjedelnice, za katere 
smo dobili vso potrebno doku
mentacijo (atesti, resene kon
strukcije}, je bila tudi prodaja 
v okviru moznosti. V ladjedel
nicah smo se uveljavili in za to 
tr:lisce Iahko recemo, da je osvo
jeno. 

Pri prodaji gradbenih plosc pa 
smo sicer dosegli nekaj uspehov, 
vendar se bistveno pozna rece
sija na tern podroeju, saj so bile 
v tern letu ustavljene p.redvsem 
tiste nalozbe, ki naj bi hill.e glav
ni porabnik nasih plosc. Obenem 
pa tudf nismo imeli vseh potreb
nih tehnionih resitev na tern 
podroeju. Sele proti koncu leta 
smo z nasimi izdelki iz negor 
plosc sposobni konkurirati na 
trgu. 

. S. Zidar 
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Strojegradnja -Da -Brestu 
Bliia se cas lesnega sejma v Ljubljani, na katerem bomo prvic 

pokazali nase razvojne doseZke na podrocju proizvodnje lesnih 
strojev. Za zacetek bo Brestovo strojegradnjo zastopal program, 
sestavljen iz korpusne stiskalnice, stiskalnice za hlodno lepljenje 
Iaminatov na povrsine in stroj za krojenje folij . Za te stroje je 
konstrukcijske nacrte izdelal Brestov razvojni oddelek, neposred
no izdelavo pa sta prevzela v sodelovanju pogonski servis v Cerk
nici in Kovind iz Unca. 

Priprav}jamo tudi u&trezno re
klamno gradivo, s katerim bomo 
seznanili predvidene kupce v Ju
goslaviji s tebnionimi znaeil
nostmi strojev. Predvideni so 
tudi osebni stiki s predstavniki 
tovarn, da bi ze v letu 1982 iz. 
delali nekaj takih strojev za po
trebe domace lesne industrije. 
Za proizvodnjo prvih naroeil 
so v Kovindu rezervirane 
ustrezne proizvodne zmogljivo
sti. 

Tako naj bi bil Brest za se
daj nosilec celotnega razvoja in 
p rototipov, Kovind pa bi prevze
mal v izdelavo posamezna naro
cila. Pri tern basta oba partnerja 
tesno sodelova-la na tehnicnem, 
prodaj:nem in proizvodnem pod
roeju. V delo za posamezne se
stavne dele bosta vkljueevala tu
di druge kooperante. Vsi, ki de
lajo pri strojegradnji, razmi:slja
jo tudi o novih strojih, ki bi jih 
morali postopoma razvijati in 
tako dopolnjevati dosedanji pro
izvodni program. 

Brest in Kovind basta za po
trebe posameznih podjetij, ki se 
bodo odloca!la za take stroje, 
usposobljena nuditi tudi in:leni
ring za celovito ureditev mon-

taznih linij, v katere bodo vklju
ceni posamezni stroji. Da bi 
nasa ra2Jvojna prizadevanja cim
prej nasla uporabno vredn~t v 
neposredni proizvodnji prihod
njih kupcev, moramo pospesiti 
nase delo na 'naslednjih pod
roejih: 

1. Intenzivno moramo razvijati 
sodelovanje s Kovindom ter tako 
koristno izrabljati in dopolnje
vati manje, izkusnje ter proiz· 
vodne zmogljivosti obeh delov· 
nih organizacij. 

2. Delo pri izdelavi prototipov 
je treba organizirati tako, da bo 
sprotno, ne glede na to, da je 
osnovna naloga nasih mehaniC. 
nih delavnic v Cerknici vzdtie
vanje strojev v temeljni orga
nizaciji. 

3. cimprej moramo preseliti 
servisno delavnico iz tovame po
hiStva v pripravljene prostore v 
centralnem skladiScu. Ta pro
stor pa moramo koristno pora
biti za zakljucna dela pri stro
jih in preizkusanje njihovega de
lovanja. 

4. Nenehno moramo spremlja· 
ti polozaj trZisc in semanjati 
lesno industrijo v Jugoslaviji s 
tehnicnimi in drugimi podatki o 
strojih ter tako pridobiti prve 
kupce za nove stroje. 

5. Nenehno je treba dopolnje· 
vati nas sedanji proizvodni pro
gram s takimi stroji, ki bodo 
obogatili sedanjo ponudbo in od
pirali momosti domacim nacrto
valcem tehnologije in inieniringa 
za cim vecjo uporabo domacega 
znanja. 

6. Skrbeti moramo za kvaliteto 
izdelave in uslug pri monta:li in 
pogonu ter v organizacijskem in 
kadrovskem pogledu dopo~je· 
vati v skladu s potrebami sku· 
pine, ki delajo na nasem no'fem 
razvojnem podrocju. 

7. V skladu z momostmi roo
ramo izpopolnjevati opremlje
nost proizvodnje s sodobnimi 
stroji in pripomockl. 

Razvoj strojegradnje bodo v 
prihodnje finacirale vse Bresto
ve temeljne organizacije. Kljub 
temu, pa je slej ko prej glavni 
porok za njen razvoj tudi pro-

Iz monta:lnega oddelka v TOZD POHISTVO daja izdelkov. D. Mazlj 
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se en pogled na nas program 3 X 3 

lz druoih lesarskih kolektivov · 
V ELANU so znova pretehtali 

svoje nalozbe v prihodnjih ne
kaj letih in sprejeli investicijski 
program do leta 1984. V ZdruZe
nih dr:lavah Amerike bodo usta
novili lastno podjetje, s katerim 
zelijo utrditi svoje izvozne pozi
cije na zahodni polobli. Nacrtu
jejo nove proizvodne obrate in 
opremo za proizvodnj-o plastic
nih izdelkov, s cimer bi povecali 
proizvodnjo predvsem za izvoz 
(jadralna letala, colni, avtostre
he) . Investirali bodo tudi v vecje 
zmogljivosti vzdr.Zevanja, energe
tike in i.zdelovanja lastne opre
me za potrebe temeljnih organi
zacij, ki jo sedaj uva:lajo. Naba
viti pa zelijo tudi nov, sodob
nejsi raeuna1nik. 

STOL je letos v glavnem do
koncal vse nacete nalozbe in si
cer izgradnjo tapetniske delav
nice, obrata druibene prehrane, 
transformatorske postaje in kri
vi1nice, v koneni fazi pa je ob
novitev kovinske delavnice. Za 
sedanje srednjerocno obdobje 
nacrtujejo, da bi vsa sredstva, ki 
bodo na voljo, namenili za na
kup strojev in opreme za po
sodobitev tehnoloskih postop
kov. Da bi uresnicili vse potrebe, 
bi potrebovali 298,000.000 dinar
jev; v ta znesek pa ni vkljuce
na posodobitev energetskega si
stema, ki -hi veljala dodatnih 
111,000.000 dinarjev. Le-ta pa je 
nujna, saj je energetski sistem 
zastarel ~n ne omogoca vee var
nega obratovanja. 

V TOVARNI MERIL ocenjuje
jo, da celo presegajo svoje iz. 
vozne obvemosti, zastavljene s 
planom. Ves izvoz gre na kon
vert1bilno podrocje. 

MARLESU se bo pridru:lila 
nova temeljna organizacija, ki 
bo zdru:levala lesarstvo v Lju
tomeru. Preds-tavniki delovnih 
organizacij Lesnina in Maries 
ter predstavniki njunih temelj
n~h organizacij so na razgovorih 
ocenili, da bi najbolj ustrezala 
integracija lesarske dejavnosti v 
Ljutomeru v eno temeljno orga
nizacijo v okviru Marlesa. S 
tern bo Maries razsiril svoj pro
izvodni in prodajni program z 
industrijsko proizvodnjo furnira
nega pohistva. 

Zdruzene organizacije v SOZD 
UNILES so v letih 1980 in 1981 
izvaiale v petdeset ddav. Leta 
1980 so izvozile za 85.375.000 do
larjev, od tega 34 odstotkov iz
del-kov primarne proizvodnje in 
66 odstotkov izdelkov finalne 
proizvodnje. Najvec so izvozile 
v Zahodno Evropo in Severna 
Ameriko. 37 odstotkov izdelkov 
so zdru:lene organizacije izvozile 
direktno prek svojih sluzb, 24 
.odstotkov prelc Lesnine; 26 od
stotkov prek Slovenijalesa in 13 
odstotkov prek ostalih izvozni
kov. 

JAVOROVA tovama sttojne 
opreme se vse bolj uveljavlja. 
Letos je dobila lastne prostore, 
kar ji omogoca povecanje pro
izvodnje in razsiritev proizvod
nega programa. Izdeluje mizar
ske stiskalnice, stiskalnice za 
preoblikovanje vezanega Iesa, 
hladne srt:iskalnice za predtiska
nje, dvi:lne mize, stroje za nanos 
lepila, eiscenje opaznih plosc, 
razsek odpadkov poliuretana in 
dvigala za delo na viSini. Pri
pravljajo tudi inzeniring - celo
vite ponudbe opreme. Storili so 
tudi prve korake, da bi se vklju
cili v izvoz, predvsem so moz
nosti za Sovjetsko zvezo. 

TROPLES iz Kopra (v sestavi 
Slovenijalesa) je letos praznoval 
desetletnico uspesnega dela. Us-ta
novljen je bil kot specializirana 
zaga za t ropski les. Odtlej so 
predelali riad 330.000 kubicnih 
metrov tropske hlodovine za po
trebe nasih pohistvenikov. To 
predstavlja tretjino vse predela
ne tropske surovine v Jugosla
viji. 

SLOVENIJALES- trgovina je 
v svojih p:r-izadevanjih za poveea
nje izvoza in razsiritev zunanje
trgovinske dejavnosti odprla dve 
novi poslovni enoti v Zdruzenih 
dr:lavah Amerike - v Los Ange
lesu. Sedaj so na ameriSkem tr
ziscu prisotni s petimi poslovni
mi enotami za kolonialno pohiS
tvo in s poslovno enoto za plo
skovno pohistvo, ki naj bi vsaj v 
zaeetku pokrivala celotno tam
kajsnje tr:lisce. 

MEBLO se v svojih razisko
valnih prizadevanjih povezuje tu
di z manstvenimi ustanovami. 
Centru za kemijske raziskave 
UNESCO je ponudil skupno razi
skovanje naslednjih podroeij: 
proizvodnja nekaterih strojev za 
lesno industrijo, razvijanje for
maldehida v dovoljenih mejah 
onesna:levanja okolja, proizvod
nja lakov za industrijo pohistva, 
uvajanje mikroprocesorjev v Ies
no industrijo po nacelu >>kljuc v 
roke«. Te projekte sofinancira 
tudi UNESCO. 

LESNINA bo v 1etu 1981 v 
svojih sestih trgovskih in osmih 
proizvodnih temeljnih organiza
cijah z 2500 delavci ustvarila 14 
milijard celotnega prihodka. Jz. 
vozila bo za 2.150 milijonov di
narjev delno lastnih p roizvodov 
in prete:lno proizvodov drugih 
delovnih organizacij, s katerimi 
je dolgorocno poslovno in do
hodkovno povezana. Vecina izvo
za je na ·konvertibilno podrocje; 
izvoz na klirinsko tr:liSee je za
nemarljivo majhen. Skoraj po
lovica izvoza je za Zdruzene dr
zave Amerike, moean pa je izvoz 
tudi v Zahodno Evropo in arab
ske dezele. V njenih poslovnih 
enotah in mesanih podjetjih v 
tujini dela nad 400 delavcev. 
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redsedniki delavskih svetov imajo bese o 
Namenili smo se, da bi za na~o novoletno stevllko poproslli pred

sednike delavskih svetov, ki so v sred.iScu nasega samoupravnega 
dogajanja, naj ocenijo leto~nje gospodarsko leto, pa tudi sedanji 
samoupravni trenutek, ko se jim prav v teh dneh izteka njihov 
dveletni mandat. Zeleli smo, naj ocenijo delo organov upravljanja, 
omenijo poglavitna vpr~anja, s katerimi so se ukvarjali · in s tem 
v zvezi ocenijo tudi nase Ietomje gospodarjenje in prihodnja pri
Cakovanja. 

S tem smo zeleli, da bi posamemi prispevki sestavljali mozaicno 
celoto Brestovega Ietosnjega gospodarjenja in samoupravljanja. 

Zal se nam namera ni povsem posrecila, saj so se nam izneve
rlli kar stirje predsedniki delavskih svtetov temeljnih organizacij. 
Zanimiva in trpka obenem je ugotovitev, da prav iz tistih temeljnih 
organizacij (Iverka, Tapetn!Styo, Mineralka in Pohistvo), kjer je 
bilo cez vse leto najvec gospodarske in samoupravne problematike. 

Morda so bralce pustili na cedilu zato, ker se jim je ie iztekel 
mandat; ali pa so vzroki drugje? · 

IGOR GORNIK - predsednik 
delavskega sveta delovne organi· 
zacije 

Z Ietosnjim gospodarjenjem ne 
smemo biti zadovoljni. N~e po
slovanje je vse leto spremljala 
nelikvidnost, ki je v zadnjib sti
rih mesecib dosegla svojo kritiC.. 
no toCko. Stanje Iikvidnosti nam 
otduje normalne poslovne odno
se z drugimi gospodarskimi or
ganizacijami. 

Vseskozi smo ugotavljali, da je 
oskrba proizvodnje z osnovnimi 
surovinami in repromateriali 
vedno bolj teiavna, za nekatere 
vrste materialov pa celo kritic
na. Se posebno je bilo kriticno, 
kar zadeva oskrbo proizvodnje z 
materiali domace industrije, 
predvsem tiste, ki je vezana na 
uvoz. Dobavitelji namree nimajo 
materiala iz uvoza, Brest pa ni
ma tako velikih momosti za 
zdndevanje devtzr.:h sredstev, 
da bi pokrival zahteve vseh do
baviteljev. 

Nic boljse ni bilo stanje v 
oskrbi repromaterialov iz uvoza. 
Pomanjkanje deviznih sredstev 
in dinarska nelikvidnost sta pri· 
pomogla, da smo se morali od
povedati nekaterim uvoznim 
materialom. Poleg tega pa so se 
moinosti za uvoz se zmanjsale, 
saj smo v s~ptembru presli na 
mesecne uvozne kvote. Zato je 
hila v zadnjih mesecib vpr~lji
va proizvodnja vseh izdelkov, ki 
imajo vecji delez uvoznih suro
vin. 

Na drugi strani pa smo bill 
prlea zmanjsevanju kupne moCi 
ter zviSevanju iivljenjskih stro
skov, ki sta prispevala, da pro
daja ni mogla slediti zmogljivo
stim proizvodnje. Obseg prodaje 
pohistva je bil torej vedno niiji 
od obsega proizvodnje. Zaradi 
tega so zaloge gotovih izdelkov 
stalno nar~eale. Vecje zaloge pa 
neposredno vplivajo na vezavo 
obratnih sredstev v zalogah in 
s tem na podaljsanje obraeanja 
obratnih sredstev v proizvodnem 
procesu. To pa povzroea potrebo 
po dodatnih sredstvih. Tako so 
nastajale vsak mesec velike te
zave z izplacilom osebnih dohod
kov, zapadiih obveznosti in za. 
konskih obveznosti do dniZbe. 

To so bill osnovni problem! v 
gospodarjenju celotnega Bresta, 
ki jih je moral obravnavati in 
resevati tudi delavski svet delov
ne organizaclje. 

V drugi polovici leta se je za. 
celo aktivno delati tudi na me
todologiji vrednotenja zahtevno
sti dela. Naloga nas vseh je, da 
v prihodnjem letu to vprasanje 
Cimprej rdimo tako kot smo si 
delo zastavill. Sicer bomo ostali 
tam, kjer smo bill lani in letos. 

To je bil kratek pregled dela 
in prizadevanj, ki jib je oprav· 
ljal delavski svet delovne orga
nizacije v tem letu. 

V Ietu 1982 se bodo podobne 
teiave nadaljevale. Resitev bo 
treba poiskati v vecjem izvozu 
n~ib izdelkov. Zavedati pa se 
moramo, da ti izdelki ne dose
gajo takih ceo kot na domacem 
trgu. Zato si moramo prizadeva· 
ti za vecjo storilnost dela, bolj
so organizacijo dela, boljso iz. 
rabo sredstev za delo, znanja 
in tehnologije. Skratka, gospo· 
dariti homo morali z niijimi 
stroW, bolj varcevati na vseh 
podrocjih, bolje organizirati iz. 
rabo delovnega casa in izboljsati 
nas odnos do dela. Le s takSnim 
naCinom dela bomo z na8imi iz. 
delki konkurenCni na tujem tr
iiscu. 

Novoizvoljenim clanom delav· 
skega sveta ielim, da se cim 
uspe§neje spoprimejo s teiava
mi, kajti z uspdnim resevanjem 
teh problemov bo .uspeh Bresta 
zagotovljen. 

Vsem Brestovcem pa bl ob tej 
prilomosti zaielel usp'!sno novo 
leto 1982. 

e TOZD Jelka 
JOZICA SKERLJ' 

Kar zadeva nase gospodarje
nje, moramo v ospred)e pasta
viti likvjdnostne te:Zave m zmanj
sevanje prodaje. 

Likvi.dnostno stanje se je tako 
zaostrilo, da ze ogroza normalno 
proiz.vodnjo. v nasi temeljni or
ganizaciji. zaradi pomanj·kanja 
materialov se nismo ustavili pro
izvodnje, veckrat pa smo morali 
zamenjevati programe, ki so bili 
ze v proizvodnji. ·S tem smo se
veda obcutno podaljsali rroiz
vodni ciklus. Kljub takim raz
meram pa smo letni proizvodni 
nacrt .dosegli ze do 15. decem
bra. Ce smo lahko z dosezenim 
planom zadovoljni, tega za pro
dajo ne moremo trditi. Zaloge so 
nam letos obcutno porasle. Zato 

bo dohodek precej nizji kot bi 
sicer lahko bil. 

Zaradi manjsega povpraseva
nja po pohi§tvu na domacem 
trgu smo si prizadevali povece
vati proizvodnjo za tuje trlisee. 
Plan izvoza bo v celoti izpolnjen. 
Zavedamo se, da bo tudi v pri
hodnjem letu osnovna usmeritev 
proizvodnje za izvoz. Res, da iz. 
voz dohodkovno ni privlacen, za
vedamo pa se, da je nujen. Skr
bi pa nas, kako -se homo vklju
cevali v mednarodno delitev de
la, ce upostevamo, da v nasled
njem srednjerocnem obdobju fi
nancno nismo sposobni izpeljati 
nikak.z-Sne modernizacije v proiz· 
vodnji pohi~tva. 

Organom upravljanja se izteka 
dveletni mandat, zato je prav, 
da ocenimo njiliovo delo in ugo
tovimo pomanjk.ljivosti pri na
sem dosedanjem delovanju. z ak
tivnostjo samoupravnih organov 
razen nekaterih izjem, ·smo lah
ko se kar zadovoljni. Udeleiba 
na sejah je bila zadovoljiva, 
tezko pa bi ugodno ocenili pove
zovanje delegatov z delovnimi 
okolji, .iz katerih izhajajo. Dele
gati so prihajali na organe uprav
ljanja s stalisci svojih oddelkov 
vedno takrat, kadar so obravna
vali vprasanja, ki nepos.redno za
devajo delavce, se pravi, osebne 
dohodke, delov.ni cas, pomanjk· 
ljivosti v proizvodnji, pomanjka
nje materialov in podobno. Ko 
pa se je razpravljalo 0 sirsi 
problematiki, pa stalisc najvec
krat ni bilo. 

Delegati, predvsem delegati de· 
lavskega -sveta, so bili v tem ob
dobju moeno obremenjeni z ob
ravnavanjem in sprejemanjem 
razliOn.ih samoupravnih sporazu
mov. 

In ravno pri sprejemanju le
teh so veekrat izrazali nezado
voljstvo, ker so menili, da je ve
ci.IJ.a zadev ze vnaprej resenih in 
da se zadeve ne da spremeniti. 
Nujno bi bilo, da bi iz nasega 
delegatskega sistema izlocili sa
moupravne sporazume,_ ki nas 
prisiljujejo; na primer sporazu
mi, za katere predlagatelji ze 
vnaprej postavijo zahtevo v smi
slu, ce sporazuma ne podpisete, 
bomo prenehali z dobavo mate
ria1ov. 
Te~ave v gospodarjenju se bo

do gotovo nadaljevale tudi v pri
hodnjem letu. Nasa osnovna na
loga pa je, da se vsi delavci 
Bresta zavzamemo in jib razre
sujemo. Poiskati moramo vse 
rezerve, ki jih imamo; imamo 
pa jih po mojem mnenju se ve· 
liko. Sleherni delavec Bresta se 
mora zavedati, da nam ne bo 
nihce nicesar pok.lonil in da bo
mo imeli tisto, kar bomo sami 
ustvarili. 

e TOZD Masiva 
IVAN SKRLJ 

Letosnje gospodarjenje je bilo 
v nasi temeljni organizaciji za
dovoljivo, zlaosti, ce upostevamo 
vecje materialne stroske od na
crtovanih, pa tudi zastarelost 
strojne opreme in tovarne v ce
loti. To nam je onemogocilo 
ustvariti taksen ostanek ci-stega 
dohodka kot bi si ga zeleli. Pri 
tem pa moramo seveda uposte
vati tudi vse lastne slabosti, ki 
so vplivale na siabse gospodar
ske dosezke. 

Delavski svet, pa tudi ostali or
gani upravljanja, si. je eez vse 
leto prizadeval ustvariti pogoje, 
v katerih bi lahko dosegli vecje 
delovne uspehe. Da je bilo delo 
delavskega sveta raznoliko, pove 
ze samo stevilo sej, ki jih je 
bilo v tern letu kar osemnajst. 
Na teh sejah ·smo sprejeli vrsto 
u1crepov za boljse poslovanje v 
pri.zadevanjih za stabilizacijo: 

zmanjsanje materialnih 
stroskov, 

- boljsa izraba delovnega 
tasa, 

- prizadevanje za vecjo kva
liteto i.zdelkov, 

- prizadevanje za vecji izvoz 
na konvertibilno trl:isce, 

- zmanjsanje zalog materialov 
in podobno. 

Poleg omenjenih ukrepov je 
delavski svet razpravljal in sk.le
pal o vseh sprotnih zadevah, ki 
sodijo v njegove dolinosti po 
statutu temeljne organizacije. 

Pri uresnicevanju ukrepov pa 
seveda ni slo brez teiav in za
pletov, ki smo jih morali v n&Si 
temeljni organizaciji prizadevno 
resevati cez vse leto. 

2:e v zacetku leta nam je pri
manjkovalo bukovega lesa, ki bi 
bil vsaj delno zracno osusen. Za
to smo morali uporabljati po
polnoma svez les, kar je povzro
cilo, da so bile ozko grlo susil
nice. Zadevo smo resevali tako, 
da so nam les susile druge de
lovne organizacije in Brestove 
temeljne organizacije, kar pa 
nam je nedvomno bistveno pove
calo proizvod.ne stroske. Tezave 
zaradi pomanjkanja ostalih rna· 
terialov smo najveckrat resevali 
z izposojanjem pri ostalih Bre
stovih temeljnih organizacijah in 
pri drugih delovnih organizaci· 

jah, tako, da ni prihajalo do vec
jih zastojev v proizvodnji. 

Velike tezave in poveeanje 
stroskov so predstavljali tudi no
vi izdelki, katerih je bilo v tern 
letu pribli.Zno stirinajst, od tega 
polovica za izvoz. 

Vendar bomo gospodarski na· 
crt, ki smo ga sprejeli v zacetk:u 
leta, najbd nekoliko presegli. 

Nereseno vprasanje ostaja na
grajevanje po delu, ki je zelo pe· 
rece in povzroca, da nekateri 
ne spostujejo samoupravnega 
sporazuma o skupnih osnovah in 
merilih za pridobivanje in raz· 
porejanje dohodka, pa tudi skle
pov Brestovih samoupravnih or
ganov. Vsekakor moramo to 
vpra~anje resevati v okviru ce
lotne deloWle organizacije. 

Najbolj zaskrbljujoce pa je se
veda stanje likvidnosti, ki ga je 
nas delavski svet spremljal vse 
leto in sk:usal s svojimi sklepi, 
ko.tikor je v njegovi moci, vpli· 
vati k izboljsanju tega stanja. 

Menim, da bo treba v priho:l
njem letu se resneje in bolj enot
no kot doslej uresnicevati stabi
lizacijske ukrepe, da bi s tern 
Brestu in vsej druibi omogocili 
izboljsati nas sedanji gospodar
ski polozaj. 

V letu 1982 zelim vsem Bre
s tovcem veliko delovnih uspehov 
in osebne srece. 

• TOZD Zagalnica 
FRANC KRASEVEC 

Delo samoupravnih organov je 
bilo v nasi temeljci organizaciji 
kar precej razgibano, saj je bilo 
leto 1981 v znamenju stabilizaci
je, kar nam je prispevalo dodat
ne tezave poleg dosedanjih. 

Velike tezave smo inieli v za
cetk:u leta s pomanjkanj~m hlo
dovine, obeasno pa tudi lepenke. 

Delavski svet je te tezave red
no spremljal in sprejemal vrsto 

sklepov in ukrepov, da bi bile 
posledice cim manjse. Ciani de
lavskega sveta so delali z zavze
tostjo, kar je videti tudi iz tega, 
da nismo nikoli imeli tezav s 
sklepcnostjo. s cutom odgovor
nosti so delali tudi ostali sveti 
in komisije. 

Proi.zvodnja je bila v zacetku 
leta na zagi delno motena zara
di pomanjkanja hlodovine, kar 
je narekovalo prerazporeditev 
delavcev v ostale enote. V po
letnih mesecih pa smo morali 
obratovati v treh izmenah in tu
di ob prostih sobotah. Tako smo 
izpolnili obveznosti do izvoza in 
so bili devetmese~ni rezultati po
slovanja zadovoljivi. V letu 1982 
·ni prica:kovati bistvenega izbolj
sanja, ampak se bolj zaostrene 
pogoje gospodarjenja. 

Vsem delovnim ljudem BRE
STA zelim srecno in zdravo novo 
leto 1982. 

e TOZD Gaber 
STANE TRUDEN 

2:e lani smo si zastavili cilje 
za leto 1981, kako naj bi organi 
upravljanja delali, da bi delo 
potekalo nemoteno in da bi iz
polnili ·plan, ·ki smo ga sprejeli 
na zboru delavcev in na seji de· 
lavskega sveta. 

V prvem tromesecju n~ega 
poslovanja so bHi rezultati sla
bi. Na slab poslovni rezultat je 
vplivalo predvsem to, da nismo 
iz!polnili proi.zvodnega nacrta. Te
ga je b ila kriva zlasti nepravo
casna dobava repromaterialov in 
poliroelkov, ki smo jih dobivali 
od kooperantov z Bresta. 

Zato so morali organi uprav
ljanja in drufbeno-poli-ticne or
ganoi.zacije predlagati ·Sanacijs.ki 
nacrt za nase poslovanje v dru
g~ J>?lovici leta. Seveda stanje 
m bllo lahko. Poslovni svet in 
delavskl. svet sta sklenila, da je 
treba na zboru delavcev prikaza
ti stanje nase temeljne organi
zacije in povedati, v kaksnih te· 
zavah smo. 

Ob polletnem obracunu se je 
stanje izboljsalo. Na pobudo de
lavskega sveta in poslovnega 
sveta smo za'V'Zeli stalisce, da je 
treba pospes1ti prodajo in na
bavo. Dogovori z odgovornimi 
delavci niso bili uresnieeni tako 
kot je pricakoval delavski svet, 
zato imamo ~e vedno tezave pri 
poslovanju in uresnicevanju sta
bilizacijskih ukrepov, ki so se 

pred nami. Delavski sveti vseh 
Brestovih temeljnih organizacij 
so se dogovorili za medsebojno 
nacrtovanje in delitev dela, da 
bi uspesno zak.ljucili leto 1981. 

Vendar pa tega nismo mogli 
i2polniti. Ne vern, kdo naj bi 
bil krivec za te pomanjkljivosti. 
Vsi pa vemo, da se pojavljajo iz 
dneva v dan. vecje tezave na zu
nanjem in na domacih truscih. 
Zaman bodo ovsa prizadevanfa 
organov samouprawjanja, ce se 
ne spostujejo samoupravni spo
(Nadaljevanje na 5. strani) 
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obrazi 
(Pre prvslo po Sunonu Jenku) 

I 
Vsrala je rovanw. 
ter s.: p,if>l je ziva, 
znane i'we kate, 
kur pod sf re/10 s k riva. 

In srce razwne 
cwlne govori~.-e, 
ki ji/7 govorl jo 
de~ke rn de.kice. 

Kamor se ubrnd, 
polrw ;._ skladisce; 
kuma; v 11jerrr .\:e najde 
vilicar kriii.5i·e. 

JJ 

Swr {o!clj pod s lroponr 
se i;, spc.1.11 ja z.~wre: 
·>Kmn \'as bodv vlekli, 
kam haste prodwre?cc 

Poslje :.:Ia~ iz terne 
~izdat>a umara: 
,[u homo us/ale, 
nilzce nus ne rnara. • 

Koj nato i;, kow 
tlruga ju pop,.m ·i: 
»Sli.~alu senr ,\ , fa, 
ki takule prcn·i· 

.V salw letu lr korrcu 
~lalw ft! ku:alo. 
veruia r s 11£1 ·cr£111 je 
1•se je SJh'l J.-1 or · .. ilo.'• 

Ill 

.. Lews slalw kaze,·• 
/]1'\'ll jU ::LII /Ill! , 
nili v,-lwclui \'Ller 

takrat 711! obrnc.« 

··Kai bo -tvre 1 z nami, 
svetlo opledulo. 
ce ne sede :dajle 
kupec rw lewlo?« 

·>Kdo rram lw odpira l 
srvko~t<' kar;oue, 
kdu rws ra:poreja l 
,. luksu -;.ne w /o11 C?•• 

{"ak ~0 Sl! 11WIIill' 

7.a/ostne umare, 
dan ;:,u drutm !JOlj prct.~l/1! , 
darr za dne111 holj stare. 

dokler se {01elj s pet 
v f alii i ne zleknc: 
··Ka1 hoste i:vekale! 
V~e /0 11ic Ill! /eknl'. 

Poslu.~ajle zgodho 
1110jega zi v/jenja! 
To vu 111 j e poucno 
rnulo potrpljenja: 

Fahrilw je na.~a 
1111 kn •Iii ::.grajena. 
vse /Jlap,u i•t pena 
•ra kredil kupljbw. 

Tudi lwrve, laid ... 
!Udi vse ostalo -
Mene je t.e rojstl'() 
s tcm ?.azmmwvalo. 

Kolikur je dela 
Panw naiuzerw. 
wdi to s kreditom 
,. hanki prcmo~·ce11o. 

VI 

Zdaj placiiJI!I1l da\'ke, 
davke wr laedilo! 
in zato kredite 
jcmljeru ;:a hcdite. 

Za kredir ohrest i 
~rde "ndpist• 'e111 . 
.. a obr 51 u/1, :!sli 
drage spel piac_rjem 

::. uol•irni krediti 
1'<':. t·.~ako llll' ju - 
Kdcrj bcmr spl.:<.al 

' tef!,a 
rill ::derru ,·ejo! 

I. I! 

7.daj uaj ual'sez,•dnje 
l~ llflr'L' krediriranr : 
le se ~ 1£~111 rra('irw /11 
.':oga 'Jn·ovoc:rwn. 

K11pec. kr 1111." lwcr•, 
1/(IC' e v.~~gil kr , 1 i, 
nak l>i rad poci1'111 

· nwjirni kredil1 . 

Uecr ;:d:rj, cn11ara. 
v koru ;:upra-~ena: 
r:.,e .>CJ se kredit i ? 
Kaj nri je s10riri?<• 

v Ill 

•Never 111ind,« zas10ka 
i-:. ILrne vitrina, 
·:nii g,/1 . It 1ra pa r6i 

! ' 1/t/1/fll I/'}!.IJ\ ' IIIll 1·< 

, 7.tll aj !« ::.uilrr i -:.daj 
uri .. rcct ,. p; <!dale. 
••Me 171 .~L' I' Pigallu 
J7 ILl\ · I u ltlw 1' rod ale. 

1~endar ce1•e r frwrkih 
lake \O, 11'1 . •r ;r. -
v z.epr!t naf.e in me 
"rvave ka\'lnlle . ·'' 

IX 

Truclna je dr a'i.ina 
, . . m[zal1 po .aspa/a, 
,. sa11jalt se Harija 
vsern Jl' prika-:.a/.1 . 

ZjUI ra1 je ra;:g/asil 
re,:ul/cJI p r edalnik: 
..\' ~,· hu na1·se:uri j(' 
rc:sil · ,·,u::ww/11ik 1 

• 



TOZD Zagalnica. Ker ~am 
od vsega nasega pohlstva 
dajejo di1e se onatvec de
narja, se tahko kar premak· 
nes na stevilko 12. -

-

Lilcvldnoat K 
naJnov • er s 
dit s,:}sl Premost;r:;.,o naJe/J 
kvldnos~ res I/; vpr~s en; kre
na - . 1• zato s an]e 11-
m ~tevtlko 92 Ke Premakne· 

o tstoca . er pa s 
soji/o sno Vrnitl mora-
83 . • se vrnex staro no m ~ na - · 
tUd; leer moramo stev; ko 
gre§ !akonske obPoravnati t 
77 se nazaj veznostl· 

· na steWJk~ 

Skupne dejavnosti. Na osno
vi svobodne menjave dela 
premaknes svojo figurico za 
toliko mest naprej, kollkor 
ti pokaie lzracun lz x + y, 
pri cemer je X - stevi JQ 

P""'"'"~- lgralcev, y - stevilo tack, kl 
jih pokaze kocka pri metu. 

T~ZD Mlli 
prt poveCI!jt 
f!!el!e§ tri~ 
fmancnih ~I 
vendarle ln. 
16. 

Cene. Ker cene obHkujemo 
samoupravno, lahko vrze§ 
dvakrat; skladno s predplsl 
pa se ti iz obeh metov prl· 
zna ena tocka (torej se pre
maknes za eno mesto na
prej). 

TOZD Prodaja. Si pr 
eremostfjiVimi ObjektiVI 
zava~i : za kval iteto 1. 
50 k~1vi proizvajalci, z 
Je knva birokracija z· 
prodajo pa kupna ~0~ 
pomagaj · . . Ker nlm 
storiti. moras pocakatl 
~ohitijo ali prehitljo Vl 

l1 zasledovalci. • 



Tie ig'ra za I' d" 
ni zivci in JU . I z mOC• 
sl igrackanj~~ ~isto otr~ 
~a ostalo v vam. Je 
mosne d . spommu 

"' v mladosti. 

as' z ' :t. aradi zaslu 
:k\IJU izvoza lahk g 
' r, zaradi slabs'h 
raltatov 

1 

lah le na ~a ~res 
, "tevliko 

• Vsak igra ec ima svojo fl· 
gurico, vsi skupaj pa koc· 
kajo z · isto kocko. Mimo· 
grede naj vas opozorim, 
da bo Brest v pomanjka· 
nju ustreznih proizvodnih 
programov za trzisce men· 
da pricel s serijsko pro· 
izvodnjo premakljivih ma· 
sivnih figuric in ustreznih 
kock. 

tOZD Pohistvo. M~ ve\il<iml 
za\ogami se izgub•s v -~ska
nju ustreznega velikosen)ske
ga programa; tudi l<ocl<a tl 
ne pomaga. zato je enl<rat 

niti ne vrzes. 

Jubllantske n 
vee, kl je 10 •,grade. Bresto-

• .-lgralec, ki vrie sestico, 
nima pravice do se enega 
me~a. ker dosledno ne pri· 
znavamo neopravicenih pri· 
vilegij~v in obogatitev. 

lovni organi ~! delal v de
makitU za e~~oJjJ, bi se pre
~lstl z 20 letl mesto naprej, 
m s 30 letJ za dve mestl 
Kdor lma s za trl mesta 
lovne dobe e i ·kak§no leto de~ 
se premaknil ~:n Bresta, bi A Z ti 
~to .naprej. Ke za eno me 10 L[ 
JUbJiantov se ~ pa vprasanje 1 lnvestlcije. Ker za sedanje 

investicije vlada huda zima, 
ne bodi prevec razgret; koc
ko sicer lahko vrzes, s flgu
rico pa moras ostati na istem 
polju do naslednjega meta. 

dovoljstvo vscl: reseno v za
na polje 92 · ' se pomakni 
daljuj z igro '"k nor,malno na
sti. To ver' o .os na vr
ostale (neB/east tud, za vse ovce). 

---- --~ ..... - - - ._---:... .~ --... ~ • ~ ..... ~- ;.;/... j • 

o)o 
TOZD Gab Kl' slabsim erj JUb trenutno 
hin' rezu _tat?m imajo ku
v de z vgrajenlmi koriti se 
lahk~o p~rspe~tivo. zato se 

y o~t•m•st•cno premaknes 
na stevliko 36. 

I 



~~~ANI• 

RAT! 

VEliKA 

VEZA 

08t012. CIU!otOif 
t.llf' Nil( 

VTIII.AC PIVSit. l 
VliCLIK 

OiTd.J 0~1>0& 
Tlll JE 

- Kako naj va~ po~ljem na bolni~ko, saj ste zdravl kot dren!? 
- Ja, doktor, kaj pa preventiva, za katero se tako borimo? 

»Kar prav ji bodi«, smo si mislill, ko smo jo gledali, svercarko 
previto, kako je morala slea del svoje garderobe, da je placala 
carina za kavbojke. Malo zatem pa smo se ze zamislili: »Hm, hm, 
kaj pa bomo slekU v gospodarstvu, ce se bodo podobne omejitve 
rarlirile t udi na na~ uvoz? Ah, tudl iz tega zosa se bomo Z.e 
kako izvlekli. Ce ne druga:ce, se bomo malo skupaj stisnill in se 
tako pogreli.« 

X.t.TEKA IC.lAlKA 
NJ( 

II.OJJ&C 

NAGRADN/ RAZPIS 

ITA 

.ltDoLF 
(l.ICJS.' 

Po dolgem casu smo vam zno
va pripravili nagradno kriianko, 
ob kateri se baste lahko v~aj 
malo kratkocasHi med novolet
nimi prazniki. Ker ni teika, pri· 
cakujemo rekordno ~tevilo resi
tev. 

Tudi nagrade so vabljive: 
- tri prve nagrade - NO· 

TRANJSKl LISTI (2. zvezek), 
druga nagrada - 300 dinar· 

jev, 
- tretja nagrada - 200 dinar· 

jev, 
- tri cetrte nagrade - po 100 

dinarjev. 
Da ne bi unicili edinstvene za

bavne igre >~Brestovec, ne jezi 
se!n na katere hrbtni strani je 
krizanka, lahko po~ljete resitvc 
na posebnem listu, na katerega 
izpgete po vrsti pravilne besede 
(vodoravno). 

Resitve s pripisom »nagradna 
krizanka« posljite uredngtvu naj
kasneje do vkljucno 20. januarja 
1892. 

OBZOSNIK - prikuha h glasilu de
lovne organizacije. Nevarnosti, da 
se znajdejo v zosu, so se izposta· 
viii: z besedo - Bozo LEVEC, 
Franc MLAKAR, Janez PRAPROT
NIK, France STERLE in Zdravko 
ZABUKOVEC; z risbo Bozo 
KOS, Bozo STRMAN in Zdravko 
ZABUKOVEC. Krizanko je prispe
val Franc MELE. Za glavnega in 
odgovornega kuharja se smatra 
Bozo LEVEC. 
Zos je v tiskarni na roke zmesal 
Miha KOZAMERNIK, med delovne 
!judi in obcane pa ga je servirala 
2ELEZNI$KA TISKARNA v Ljubljani. 
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BRESTOV OBZORNIK 

re sedniki delavskih svetov 
(Nadaljevanje s 4. strani) 
razumi in delitev dela na Brestu. 
V decembru smo sprejeli tudi 
plan za obdobje 1981-1985 in 
opravili volitve v organe uprav
ljanja . 

Vsak clan, ki sprejme odgo
vornost v teh organih, naj bi se 
obna.Sal 1ako, da bi izpolnili sta
bilizacijske ukrepe in zadovoljili 
delavce, ki zivijo v nasih krajev
nih skupnostih. Tako homo iz
polnili nas srednjerocni plan. 
Vsem delavcem Bresta pa zelim 
srecno leto 1982 z zeljo, da bi 
se bolje poslovali. 

TOZD Prodaja 
ROBERT VESEL 

Ce naj ob iztekajocem se Ietu 
ocenjujem delo organov uprav
ljanja, posebno pa delo delav
skega sveta, se mi zdi pomemb
no omeniti, da je nasa temeljna 
organizacija med mlajsimi na 
BRESTU. Zato je bilo potrebno 
vloziti v delo organov upravlja
nja se toliko vecje napore. Je pa 
tudi res, da smo temeljna or
ganizacija, ki ima najbolj razve
jane delovne enote, saj so tudi 
dela, ki jih opravljamo, zelo raz
Iicna. 

Precejsnje tezave na sejah or
ganov upravljanja smo imeli s 
sklepcnostjo, saj imamo delovne 
enote raztresene po vsej Jugo
slaviji, od Bitole pa do Marl
bora. 

Hkrati pa je bila pred nas 
pasta·, :jena zelo odgovorna na
loga, kako prodati proizvodnjo 
vseh Bresetovih temeljnih orga
nizacij . To pa je sedai, v zelo 
poostrenih gospodarskih razme
rah, ko mislim, da se posebej 
velja rek »lahko je narediti, toda 
tezko je prodati«, zelo tezko. Te
mu cilju pa je bilo podrejeno 
tudi vse nase delo, pa tudi delo 
v nasih organih upravljanja. 

Omenil bi, da so bile glavne 
teme na sejah nasega delavskega 
sveta naslednje: razprava in spre
jemanje razlicnih samoupravnih 
sporazumov, odpiranje novih tr
govin, nagrajevanje, ki naj bi 
bilo cimbolj 5timulativno, veliko 
pa je bilo govora in sklepvv tu
di ob posebnih prodajnih akci
jah, saj je bilo treba veckrat 
za nekatere nase »nekomercialne 
izdelke«, ki so se teze prodajali, 
nuditi posebne prodajne pogoje, 
popuste za kupce ter posebne 
stimulacije za potnike in trgo
Voine. 

Ne morem pa mimo tega, da 
ne bi omenil tudi veliko pritozb 
in ugovorov, ki smo jih morali 
na sejah razre5evati ter o njih 
dokoncno sklepati. Mislim, da je 
bila za clane delavskega sveta to 
se posebno nehvale:lna naloga 
saj vemo, kako tezko je uskla
diti tako razlicne cloveske inte
rese ob tako razlicnih dejavno
stih. Na koncu bi omenil se raz
prave ob sprejemanju periodiC
nih obracunov za posamezna ob
dobja v tern letu, ko smo se 
stalno soocali s tezavami glede 
likvidnosti in smo oposlovali cez 
vse leto na meji rentabilnosti. 

Mislim, da bomo morali v pri
hodnjem Ietu prav vsi dojeti, ka
ko v tezkem polozaju smo in 
kar .najresneje delati, vsak na 
svojem delovnem mestu. Poseb
no pa se mi zdi pomembno to, 
da bi si morali ob razpravah in 
sprejemanju novega sistema na
grajevanja, posebno re:lijskih de
lavcev, prizadevati za tern, da bi 
bilo delo res stimulativno, ne
delo pa ne. Najbrl smo do sedaj 
na tern podrocju premalo nare
dili. Mislim pa, da smo na Ere
stu prebrodili ze mnoge tezave 
in trdno sem preprican, da bo
mo s skupnimi napori tudi pri
hodnje naloge, ki nas eakajo v 
novem letu, lahko premagali. 

V novem letu pa zelim vsem 
Brestovcem veliko zdravja, de
lovnih uspehov in osebnega z;t
dovoljstva. 

e Skupne dejavnosti 
WRAVKO ZABUKOVEC 

Tezko je v nekaj stavkih str
niti opis celotnega delovanja de
lavskega sveta. Lahko pri tern 

prevec poudarimo kaksno stvar, 
drugo pa izpustimo ali Ie bemo 
omenimo. Zivljenje iu zlasti po
slovanje ter samoupravno odlo
canje pa ni taksno. Vprasanja in 
resitve se prepletajo ter obliku
jejo celoto, v kateri zavzemamo 
posamezniki doloceno mesto. 
Vsakdo zeli podrobnejse, izcrpno 
obravnavanje »Svojih« vpra.Sanj. 
Delavski svet pa mora vsemu da
ti neko rdeoo nit, logicno pove
zavo svojih sklepov oziroma sta
lisc. 

V letu 1981 lahko kot osred
nje vprasanje oznacimo spreje
manje srednjerocnih planskih 
dokumentov za obdobje 1981-
1985. V zvezi s tern je bila oprav
ljena cela vrsta aktivnosti, uskla
jevanj in priblizevanj dejanskim 
pogojem, na katere lahko racu
namo pri nasem razvoju. 

Podobno je bilo potrebno po
staviti razmeroma trezen letni 
plan, utemeljen z izhodisci za
kljucnega racuna za preteklo 
leto. 

Veliko se je delavski svet po
svetil tudi organizacijskim vpra
sanjem. Da bi lahko uresnicevali 
sprejeto .poslovno politiko in iz 
plana izVJraj oce naloge, pa tudi 
zaradi nekaterih predpisov, je bi
lo potrebno veckrat - tudi med 
letom - spreminjati osnovni or
ganizacijski akt, razvid del ozi
roma nalog. Tako smo na novo 
organizirali zunanjetrgovinsko in 
nabavno slufbo, slu:lbo z;:t avto-

matsko obdelavo podatkov in no
tranji nadzor. Organizacijske 
spremembe in predpisana reelek
cija so povrocile tudi veriZne ka
drovske ukrepe. Tako smo Ietos 
imenovali na podlagi razpisa 
sest delavcev za vodenje posa
rr..ezrrih slu:lb. 

Razmeroma podrobno smo re
sevali tudi zahteve za var&tvo 
pravic, ki so jih naslovili delav
skemu svetu delavci, ki niso bili 
zadovoljni z odlocitvijo prvo
stopnih izvrsilnih organov. Takih 
zahtev je vlozilo v letu 1981 dvaj
set delavcev oziroma okrog 11 
odstotkov vseh zaposlenih. Kljub 
temu pojav ni zaskrbljujoc, saj 
je precej teh zadev izviralo iz ze 
omenjenih organizacijskih spre
memb, ko se niso bila razciseena 
vsa vprasanja in je bilo treba 
veckn.t odlocati v naglici. 

Precej dela je bilo tudi v zve
zi s spreJemanjem najrazlicnej
sih sporazumov z organizacijami 
izven I:RESTA. Od »hisnih« ak
tov smo letos sodelovali pri obli
kovanju sprememb sporazuma, 
ki ureja novosti na podrocju sta
novanjskega gospodarjenja in 
sprejeli pravilnik o varstvu pred 
pozaro~. 

Naj omenimo se sprotno po
slovanje Skupnih dejavnosti. Le
to je potekalo skladno s stabili
zacijskim pecatom. Glede na 
znacilnost nasega dela smo se na 
splosno pobudo druZbenega pra
vobranilca samoupravljanja po
drobneje spustili v podrocje 
stroskov in sprejeli niz ukrepov 
za omejevanje njihove rasti. 

Precej odlocitev je bilo tudi, 
da bi omogocili izpeljavo nalog 
v sluzbi za avtomatsko obdelavo 
podatkov na osnovi splosnega 
pooblastila oziroma zadol:litve, 
ki so nam jih v zvezi s tern da
le temeljne organizacije. 

Splosna ocena, ki se mi ob 
razmisljanju ob preteklem delu 
delavskega sveta vsiljuje, je, da 
smo (vsaj nacelno) skusali 
ustvarjati delavno vzdusje, ki 
naj prevlada v Skupnih dejav
nostih, da smo sproti resevali 
vsaj vsa glav.na vprasanja in po
stavili okvirna izhodisca za svo
je odlocitve. To je dobro: manj 
dobro pa je, da smo nekaterim 
drobnim vprasanjem kljnb vse
mu se vedno posvecali prevec 
cas a. 

Seveda bi se morali predla
gatelji sami osvestiti in odlociti 
o tern, kaj je pomembno in kaj 
je moe urediti in kaj je zgolj 
mlatenje prazne (ali na pol praz
ne) slame. Brl, ko je vprasanje 
sprozeno, je za tako zadevo po
trebno izpeljati dolocene postop
ke. Tudi vse >>pravice«, ki jih po
sameznik uveljavi, niso vedno 
prave pravice. V omenjenem 
smislu bi se morali posamezniki 
uskladiti z interesi oziroma sta
Iisci drugih sodelavcev. 

Novi organi? Verjetno bodo 
imeli podobne te:Zave kot dose
danji - z dosezenimi uspehi pa 
se pozabi tudi na tezke trenut
ke. To prilomost bi rad izrabil 
se za dvoje: zdravja in uspehov 
v novem letu zelim vsem Bre
stovcem in drugim bralcem Ob
zornika, dosedanjim clanom in 
se posebej predsednikom izvrsil
nih organov delavskega sveta pa 
se zahvaljujem za sodelovanje 
pri nelahkem delu, ki so ga 
opravm. 

DELO DRU.tBENO-POLITicNIH ORGANIZACIJ 

Ob izteku Ietosnjega leta smo zeleli, da bi v novoletni ste
vilki zgosceno in kriticno ocenill, kaksno je bilo letosnje delo 
dru:lbeno-politicnih organizacij na Brestu. 

Ceprav so pricujoci prispevki dokaj skopi, vendarle iz njih 
le izZarevajo uspehi, pa tud.i slabosti iz celoletnega utripa 
nase drufbeno-P.olitime dejavnosti. 

s 

Samoupravno dogajanje v decembru je bilo kaj razgibano. Na 
sliki: obravnava planskih dokwnentov v TOW PRODAJA 

Razgibaoo leto 
DELOVANJE ZVEZE KOMUNI· 
STOV 

Delovanje Brestovih osnovnih 
organizacij ~veze komunistov je 
temeljilo na sklepih 15. in 21. 
seje CK ZKJ, v delovnem po
gledu pa na zakljuckih problem
ske konference komunistov Bre
sta, ki je bila v aprilu letosnje
ga leta. 

Na konferenci smo razpravljali 
o aktualnih nalogah Bresta v Ie
tu 1981 in sprejeli zakljucke po 
posameznih podrocjih z nosilci 
in roki. Za osve:litev bi na5tel 
podroCja, ki so bila obravnavana 
na konferenci: razvojni progra
mi, izvoz, usklajevanje dela med 
temeljnimi organi.zacijami, izvo
zom in prodaj o na domacem tr
gu, dohodkovni odnosi, nabava, 
prodaja, likvidnost, zmanjseva
n:je re:lijskega dela, razvojno de
lo, nagrajevanje, avtomatska ob
delava podatkov, kadrovska po
litika, delovna disciplina in od-

nos do dela, jubilejne nagrade, 
obvescanje, delegatski sistem, 
ocena delovanja komunistov, 
splosni ljudski odpor in dru:lbe
na samozascita ter povezovanje 
v sestavljeno organizacijo zdiu
zenega dela. Zaradi raznolikosti 
vprasanj in nalog, ki smo si jih 
zadali, je bilo delo osnovnih or
ganizacij osredotoeeno v glavnem 
na ta vppra.Sanja. 

Ob koncu leta lahko ugotovi
mo, da so zast:1vljene naloge v 
glavnem izpolnjene, ali pa so se 
zaTadi razlicnih vzrokov zavlek
le, so pa tudi podrocja, na kate
rib z dosedanjim delom ne mo
remo biti zadovoljni. 

V decembru so bile v vseh 
osnovnih organizacijah zveze ko
munistov volilne konference, ki 
so temeljito ocenile delovanje v 
preteklem obdobju, izvolile nova 
vodstva osnovnih organizacij in 
izdelale programe za naslednje 
obdobje. 

M. Petan 

Raznoliko delo 
DELO KONFERENCE S/NDIKATA DELOVNE ORGANIZACIJE 

V minevajocem letu je konferenca slnd.ikata obravnavala vrsto 
raznolildh vpra5anj, vendar bom v prlcujoeem sestavku na kratko 
obdelal le najvainej5e. 

Prav gotovo je bilo eno izmed 
najrpomembnejsih podroeij nase· 
ga dela uveljavljanje enotnega 
sistema nagrajevanja, ki ima 
svoje osnove v rezultatih dela. 
Problematika je bila nakazana ze 
v letu 1980, vendar iz objektiv
nih razlogov v tern letu ni bila 
resena. 

Prvi pozitivni doselli so se 
pokazali letos, ko je delavski 
svet delovne organizacije imeno
val komisijo za prehod na eno
~en sistem n!lgrajev~ja. Sedaj 
Imamo V naSI delOVOl Organiza
ciji vee sistemov. Komisija, ka
tere delo sindikat v celoti pod
pira, je svoje delo ze skoraj 
koncala. Sistem vrednotenja del 
oziroma nalog je pripravljen, 
treba je le se izdelati vse ocenit
ve, jih vskladiti ·V kar najvecji 
mozni meri, nato pa izdelati se 
nagradnjo sistema, vendar je ta 
naloga os'tala za prihodnje leto. 

ze lani smo se dogovorili, da 
je treba Ietovanje pribll.Zati Cim 
~irsemu krogu delavcev. Odlo
cHi smo se, da gremo v nabavo 
pocitnisk·ih prikolic, kar smo tu
di izpeljali. Letos spomladi pa 
se je pokazalo, da je odziv za 
letovanje glede na razpoloZljive 
ka_pacitete prevelik, taka da smo 
morali kapacitete se poveeati. 
Pogovarjali smo se tudi o aran:l
manu v novem dijaskem domu v 
Portorozu in mo:lnostih v kom
pleksu na otoku Mali Losinj. Oba 
predloga pa sta zaradi nekaterih 
znacilnosti (cena, prioriteta na 
apartmaa:lih) nesprejemljiva. 

Temo za kongres samouprav· 
ljalcev Jugoslavije, ki jo je pri-

pravila strokovna slu:lba, smo 
obravnavali na osnovnih organ:
zacijah. Nasa delovna org< niza
cija je imela za nalogo obuelati 
podrocje samoupravnega pove
zovanja in zdru:levanja na osno
vi dohodka. Menim, da smo te
mo dokaj dobro pripravili in tu
di kasneje, v razpravah, primer
no obdelali. 

Vprasanja samoupravnih in 
medsebojnih oc:blosov v TOZD 
lverka, ki so bila izredno pere
ca, so bila obravnavana, zavzeta 
pa so bila tudi stalfsca, na pod
lagi katerih mora ta TOZD sta
nje sanirati. Ugotovljeno je bilo, 
da v tej temeljni organizaciji de
lo ne tece tako kot bi moralo. 
Vse zadeve je dobil v obravnavo 
odbor samoupravne delavske 
kontrole. Na osnovi zakljuckov 
tega odbora je bila imenovana 
posebna komisija, ki je zadeve 
nadrobno razclenila in predlaga
la ukrepe za sanacijo stanja. 

Letos potecejo mandati delega
tov v samoupravne organe in 
delovne organizacije. Nosilci na
loge so v zvezi z volitvami izvr. 
silni odbori osnovnih organiza
cij sindikata. Evidentiranje je 
steklo ze poleti in je v nasih te
meljnih organizacijah potekalo 
po predvidenem nacrtu, tako da 
je sedaj za izvedbo volltev vse 
pripravljeno. 

Poleg nastetih na1og smo se 
ukvarjali se s sprotno gospodar
sko problematiko, predvsem s 
podrocja likvidnosti. 

F. Mele 
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6 BRESTOV OBZORNIK ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Novoletna kramljanja 
V novoletnem vzdu~ju je nekaj posebnega. Nehote sami .Pri sebi 

ocenjujemo, kako smo preiivell leto; ki se izteka in se spr~ujemo, 
kako bo v prihodnje. 

Delcek tega vzdu5ja smo zeleli zajeti z na~imi novoletnimi kram
ljanji s posameznimi sodelavci. Skoda, da so jib clanl uredni~kega 
odbora na~li le ~est, vendar izseki .iz splo~nega razpolozenja na
~eg~ kolektiva vendarle so. 

Marjanca GRBEC - delavka 
pri preoblaeenju stranlc 
TOZD T:\}'ETNISTVO 

V letu, lci se izteka, smo ime
li vrsto tezav; vendar smo jib 
sproti resevali \in se prilagajali 
trenutnim polozajem. Mislim1 da 
se je kljub tezavam letosnje leto 
kar sreono izteklo. v nasi te
meljni organizaciji smo letos ze
lo hitro menjavali proizvod!ni 
program. Ta hitra menjava je 
se dodatno obremenjevala pro
izvodno delo. Na trZiseu je pri
manjlrovalo najrazlicnejsih re
promaterialov. Kljub vsem pri
zaJevanjem za nemoteno · delo 
pa so se zaloge ·nasih izdelkov 
nevarno veeale. 

Mislim, da naslednje leto ne 
bo dosti bolje, saj napovedujejo 
celo slabse stanje kot letos. 
Kljub temu upam, da se bo 
koncalo vsaj tako kot letos, ee 
ze ne bolje. 

Sodelavcem zelim veliko uspe
hov pri delu in dobra pocutje 
na delovnih mestih in doma, de
lovni organizaciji pa Cimvec po
slovnih uspehov. Sam a pa si ze
lim predvsem zdravja v druZini. 

Tone Urh - ~blikovanje teh
noloskega postopka montafe v 
TOZD POHISTVO 

Leto, ki se izteka, ocenjujem 
kot leto prizadevanj za resnicno 
stabilizacijo, predvsem na pod
roeju zavesti. Mislim pa, da se 
vedno nismo dojeli, kako lahko 
porabimo samo toliko, kolikor 
vee ustvarimo z boljsim delom. 
Premalo smo si prizadevali za 
organizacijo dela v celotni de
lovni organizaciji (v mis1ih 
imam kadrovs-ko politiko, vla
ganje v sedanjo tehnologijo vseh 
vrst in vzdrzevanje Ie-te). 

Vsem delavcem Bresta Z.elim 
veliko zdravja in srece. Brest pa 

naj bo tudi v prihodnje gonilna 
sila gospodarskih gibanj v ob
eini Cerknica, tako kot je biia 
doslej v svojih vee ali manj 
ustvarjalnih preteklih letih. 

Franc Truden - odprema ku
hinj - TOZD GABER 

Leto, ki se izteka, je bilo, gle
dano s sirsega gospodarskega vi
dika, leto velikih stabilizacijslkih 
prizadevanj, da bi si kar eimprej 
izboljsali nas tezki gospodarski 
polozaj. Ker pa se napak, ki smo 
jih pridelovali dolga leta, ne da 
popraviti kar naenkrat, sem 
prepriean, da smo sele na zaeet
ku cilja, ki ga zelimo doseei. 
Kdaj ga bomo dosegli, je odvis
no samo od nas. Ker pa mnogi 
tega se ne jemljejo resno, jib 
mora druZba prisiliti z ulcrepi, 
ki pa jib vsi obeutimo. 

Tern tefavam se tudi Brest ni 
mogel izogniti. Sicer pa vsak 
najbolj obcuti tezave na svojem 
delovnem mestu. Sam se sreeu
jem z izredno velikimi tezavami 
pri odpremi kuhinj. 

Prepriean sem, da si vsak po 
svoje skusa prizadevati, da bi 
skrajsali dobavne roke kuhinj, 
vendar smo dostikrat nemoeni. 
Ob stalnem poman}kanju mate· 
rialov, korit, Stedilnikov, vrat, 
melanita, je motena tudi pro
izvodnja. Zato smo kljub veliki 
zalogi gotovih izdelkov stalno 
nekompletni. 

Zdi se mi, da smo vse prevee 
odvisni od drugih, tako da smo 
bolj sestavljalci kot pa proiz
vajalci kuhinj. Seveda pa mno
go stvari pri odpremi ne nare
dimo najbolje. Mnogo je rekla
macij zaradi nenatancne odpre
me. Imeti bi morali boljsi od
nos do aparatov, lci so vgrajeni 
v elemente in tudi do samih 
elementov. 

Ob tern bi za stabilizacijo lah
ko ogromno naredili. Resniono 
nam manjka se veliko delovnih 
navad in dobrih.. odnosov do 
stvari, ki pa jib znamo ceniti le 
doma. 

Rad bi vide!, da bi se v pri
hodnjem letu nekateri zaceli za
vedati, da je debelina nasega 
kruha odvisna samo od tega, 
kako in koliko bomo delali. 
Pred nami je se napornejse 
leto, zato popravimo V>Saj ne'kaj 
napak. Zelim tudi, da bodo kup
ci se tako segali po nasih kuhi
njah kot do sedaj in bili se 
bolj zadovoljni z nami. 

Osebnih zelja ima vsak olovek 
ob novem letu veliko. Ceprav 
elovek danasnje dobe hrepeni le 
po pridobitvi materialnih dobrin, 
mislim, da je v zmoti, saj so 
najveeje bogastvo eloveka zdrav
je, mir in razumevanje med 
ljudmi. To zelim v letu 1982 
vsem elanom kolektiva. 

Janez ZNIDARSI~ - vodja 
skladisea gotovih izdelkov -
TOZD Masiva 

Za naso temeljno organizacijo 
je letosnje leto uspesno; da bi 
le bilo tako tudi v prihodnje! V 
okviru celotne delovne organiza
oije bodo podatki verjetno neko
liko slabSi. Dosegli oziroma pre
segli smo letni naert, posebno pa 
je pomemben precejsen izvoz iz 
nase temeljne organizacije. 

Ceprav se stvari sueejo na bo
lje, me se vedno mars-ikaj moti. 
Mislim, da se ob slabostih pre
poeasi ulcrepa, pa tudi informa
cije v prejsnjili letih niso bile 
vedno prave. V mislih imam 
Iverko in Mineraiko, pa tudi 
prikljucitev Bresta k Slovenija
lesu. Na zaeetku so bile velike 
obljube, ki pa so se potem izja
lovile. Ukrepati pa zacnemo sele 
tedaj, 'ko je najveekrat ze pre
pozna. 

Motijo me tudi velike razlike 
v osebnih dohodkih med temelj
nimi organizacijami za enako 
opravljanje del in nalog. To roo
ramo urediti. Vprasujem se, kaj 
je z VZD-2. Zakaj je sprejetje 
tega sistema spet prestavljeno? 

ViSek iz OBZOSNIKA 
NASE LETOV ANJE 

Se dobro, da sem tole zaplsal 
poleti. Kje drugje kot na morju, 
kjer tako nima~ kaj poceti. Do
bro ze zato, ker bi danes, ko 
me urednik Brestovega obzorni
ka preganja in zasleduje kot hu
dic polhe, naj za bozjo voljo 
vendarle ie napisem kaj zabav
nega, pa ne spravim niti enega 
samega priredja skupaj. Morda 
zarad.i vremena, morda zarad.i 
Borisa Strela all Anje Leskov
skove, morda zaradi Ienobe, all 
pa morda zaradi nic kaj saljivih 
casov.-

Moj stari prijatelj mcus Duo
deDi me ze kar po pravilu bolj 
daje, ko se bliia cas dopusta. 
Verjetno zaradi pricakovanja; 
ne, kaj bomo doZive11, ampak, 
kaj bomo doma pozabili, da bo 
imela Genovefa povod za zba
d.anje .o moji nesposobnosti, mu
Iarija pa bo pritegnila z njo. 
Tako je bilo, je in bo. 

Letos pa v Cerk:nico! Stabill
zacija: je. Zakaj pa ne, tam ima-

jo jezero, pa vrag si ga vedi kaj 
se, so tecnarili mulci in znasa11 
taborjansko kramo vkup. 

In smo ~11. Dan kot ribje oko. 
Kar odleglo mi je. Na Uncu z 
avtoceste dol, ~e nekaj ovinkov, 
takih, da sr.m sebi lahko v rit 
pljune~ in ie je tu hotel Rakov 
Skocjan. Gneee ravno ni bilo, 
pa zato res ne mores zameriti 
osebju, da so se sll nelaik.Snega 
cvilecega »rihtarja« po bisi. 

Kako se pride do naravnega 
mosta, je vprasala Genovefa. 
Pes, je odvrnil natakar v bor
dojsko rdeci opravi, k:i se silno 
dopadljivo prilega zeleni oko11ci. 
Prospektov pa ni, jib imajo men
da na upravi v skladiscu zakle
njene. Pa smo sli. Bomo pa dru
ge podzemske Iuknje pogledall, 
saj jib menda kar mrgoll po No
tranjsk:i. 

Na jezeru pod temnimi Javor
nik:i smo za prvim grmom po
stavili sotor in ostalo telego, 
tako nekako kot je tod v navadi. 
Se Genovefa je bila zadovoljna, 
da je tak blaien mir. Res, da so 

nas hitro n~li brenceljni, pa 
krave so nas izbuljeno gledale 
cez zaliv. Kaksna idila, kakSen 
blaien mir! 

V bliinjo gostilno skoci po vo
do in kaksen pir, mi je ukazala 
Genovefa. Glej ga zlomka! Zara
di dopusta zaprto. Tudi ce bi ne 
bilo dopustov, bi se pred dva
najsto uro pred nosom obrisal, 
kot so si oigane nosove pred 
kratldm obrisall vsl firbci na 
jadralni regati, me je poducil 
domacin in od.hlaeal po posllh. 

Gremo pa v Cerk:nico na ko
silo. Bo ie kako. V centro smo 
rinili kar za ljudmi. Napisa ni 
bilo nobenega, da je restavracija 
v blliini. Pa je, vellka! Precej 
smo ga polomili, ker smo se 
usedli cis~o na stran, nas je po
ducil natakar, ld je ravno pre
peljeval kolega na servirnem vo
zicku - prav ljubko. 

Odneslo nas je v drugi lokal, 
pravzaprav na vrt, kjer smo se
deli med branjevci in branjev· 
kami, med solato in zaponkami. 
Branjevci so se hahljall: tile so 

Verno, da je komisija, ki je bila 
imenovana, da uskladi dela in 
naloge na ravni Bresta, svoje 
delo ze opravila. Moti me se r az
deljevanje obeinskih priznanj in 
pohval. Priznanja si zasluzijo tu
di delavci za strojem. Ali ne? 
Taksna pa so zelo redka. 

V novem letu zelim zdravja 
druZini in kolektivu ter mir v 
svetu, BRESTU pa uspesno go
spodarjenje. 

Marjan Knap, uvajanje novih 
projektov, AOP v Skupnih de· 
javnostih 

Za naso sluibo je bilo to leto 
dokaj uspesno, saj smo koncno 
le uspeli dobiti modernejsi ra
cunalnik. Precej naertov v zvezi 
z novim racunalnikom smo fe 
uresnieili, eeprav na zunaj se 
ni opaziti veli-kih sprememb. Ve
lika mofnosti uporabe je nam
ree tudi v samem centnl. 

Upajmo, da ga bo pribodnje 
leto tudi navzven bolj obeutiti. 

Za izpolnitev teh ciljev in ze
lja pa bosta pot:rebna se vecja 
pozornost in razumevanje med 
AOP in ostalimi slufbami, ker 
bomo le tako raeunalnik zares 
lahko dodobra U!koristili. 

Vsem Brestovcem zelim srecno 
in uspesno 1982! 

Alojz Ko~ir - vodja oddelka 
povr5inske obdelave v TOZD 
JELKA 

Koncujemo izredno tezavno lc
to, saj so se gospodarske raz
mere mocno zaostrile. Lesna in
dustrija je ze v preteklosti naj
prej obeutiia tezave. Z upada
njem kupne moei prebivalstva 
se je povprasevanje po pohiS
tvu zmanjsalo, zato nam zaloge 
stalno naraseajo. Manjsega po
vprasevanja na domaeem trgu 
pa ni moe v celoti nadomes·titi z 
izvozom. Likvidnostno stanje je 
izredno zaostreno. 

Realni osebni dohodki so letos 
mocno padli. Ce bomo hot:eli 
nazaclovanje ustaviti, bomo mo
rali napeti vse sile in poiskati 
vse razpolozljive rezerve. Vsi se 
bomo morali zavedati, da lahko 
le z veejo in kvalitetnejso pro
izvodnjo ustvarimo vee sredstev 
tudi za osebne dohodke. Zal se 
se vedno precej delavcev ne za
veda, kako izredno tezko stanje 
je. 

- Kaksne so tvoje novoletne 
zelje? 

Zelel bi dokoneati stanovanj
sko hiso, zelo pa bi bil zadovo
ljen, ce bi razresili likvidnostno 
vprasanje na Brestu. Zelim tudi, 
da bi stekla prodaja, da bi na
mesto v skladisee nase proizvo
de odpremljali kupcem in s tern 
ustvarili vee dohodka. 

Premalo sodelovanja 
NEKAJ . 0 DELOV ANJU ERE
STOVE MLADINE 

Spomladi so bile, kot vsako 
leto, volitve v vodstva osnov·nih 
orga.n.izacij Brestove mla'Cline. No
vi ljudje, nove metode in naloge. 
Prva naloga je bila sodelova
nje pri majskih proslavah, pred
vsem ob sprejemu stafete mla
dosti. V tern easu smo si zasta
vili tudi nove naloge tja do no
vega leta. Polet:ni meseci pa so 
prinesli sezonsko zatisje, ki je 
trajalo do jeseni, ko so s·tekle 
nove ak:cije. 

Izboljsalo se je sodelovanje s 
sindiikatom, z ostalimi druZbeno
politienimi organizacijami pa je 
zal ostalo po vzajemni krivdi 
na slabi 'ravni. V se premalo se 
zavedamo, da vse druZbeno-poli
tiene organizacije erpajo svoj ka
der -iz mladinskih vrst in da 

· vzgoja mladincev ne bi smela bi
ti le naloga mladine same, tern
vee vseh nas. Se njiva, ce je ne 
gnojimo, se izcrpa. Torej ... 

Omeniti pa moram, da se ne
kaj nasib mladincev sola na 
dopisni soli marksizma in na ob
Cinslci politieni soli, eutiti pa je 
potrebo po idejno-politienem iz
obrazevanju si·rsega kroga mla
dincev. 

pa res pravi turisti. Ocitno ima
jo cas, pa naj cakajo. Skozi vra
ta je tedaj tre5cil dedec in za
kruill tisto rokersko: jede~ malo, 
slddas salo ... 

Gremo se kopat, so zatecnarili 
mulci in smo se 511, pa ne na 
jezero, ampak na morje. 

Na morju sem ves preparjen 
dremal in sanjaril o Cerknici. 
Lepa deiela, prijazni natakarji, v 
prijetnih gostilnah cista stranl
sca, domaca hrana, urejen 
kamp ob Cerkn!Skem jezeru, lep 
motel v Rakovem Skocjanu, col
ni na posodo, rlbje specialltete, 
licen prospekt in vodic, informa· 
cijsk:i urad, nobenih kolon in 
nobenih vrst, svef zrak, opojne 
trate, gozdovi, kmeck:i turizem, 
urejeni kaiipoti, silce domacega 
pred zganci za zajtrk, predvsem 
pa blaien mir. Ni cudno, ee se 
je ~el turizem na Cerkni~kem ie 
rajnki Janez Vajkard Valvasor 

Ne, tja pa ne gremo, mi je za
zugala opeeena Genovefa in mul· 
ci prav tako, kot bi vedela, kaj 
san jam. 

Genovefa vse ve in ima zme
rom prav. 

V priprav1 rmamo tudi bilten 
cetotne delovne organizacije, v 
katerem naj bi zdruZevali pri
spevke mladincev iz vseh Bresto
vih osnovnih organizacij. Po leg 
informativnili in literarnih -pri
spevkov naj bi vseboval tudi 
:idejnopolitiene clanke, tako da 
bi bilo to resnieno kvalitetno 
glasilo. 

Omeniti velja tudi se nekate
re neposredne akcije: udamisko 
delo mladincev Gabra v proiz
vodnji, izdaja biltenov v Pohis
tvu in Mineralki, oeiSeevalne ak
cije mladincev iz Prodaje in 
Skupni dejavnos·ti pri novem 
vrtcu v · Cerknici. Se posebej pa 
velja omeniti rezultate mladink 
iz Prodaje, ki so :sodelovale na 
kvizu Mladost v pesmi, besedi in 
spretnos.ti, zmagale na obcin
skem in regij skem kvizu in se 
uvrstile na repubHskega. 

Pred nami pa stoje z novim 
letom tudi. nove naloge. Poveeati 
moramo sodelovanje z ostalimi 
druibeno-politicnimi organizaci
jami, v·lcljueevati se moramo v 
problematiko nase delovne orga
mzacije, v stan:ovanjska vprasa
nja, izbolj-sati delovanje osnov
nih organizacij in resevati sprot
na vprasanja. 

S. Resinovie 

DRUZINSKO MODROV ANJE 

Po vecerji se je del drufine 
preselil ·iz kuhinje v sobo, kjer 
imajo televizor, ta pomembni 
blagodar nasega easa. Zleknjeni 
v udobne naslanjace buljijo dru
zinski elani v dogajanja na za
slonu, kjer pravkar kazejo delo 
nekega pomembnega simpozija. 
Oko kamere mirno drsi po pr
vih vrstah udelezencev. Vsi ne
kaj pisejo, preertujejo in pod
ertujejo ter listajo po papirjih 
pred seboj, razen onih na zad
njib sedeZih~ ti imajo manj dela, 
saj :;o v »Senci« in dokaj varni 
pred neusmiljenim oeesom ka
mere. 

»Oei, kaj t isti tam pgejo na
rek? Malo prej sem vide! tudi 
tovarisico, ·ki p a n i imela nie ta
ble,<< se je svoje radovednost i 
in ugotovitve znebil Janezek, ki 
se v soli pravkar uei sestavljati 
besede v ·stavke. S prstkom je 
p okaza-1 proti televizorju. 

Ocka modro ugotovi: »Prav 
imas, Janezek! To je neka vrsta 
osnovne sole za odrasle, ki p a 
nas stane mnogo denarja, poseb
no, ee je ueni uspeh njenib ueen
cev slab.« 



BRESTOV OBZORNIK 

Najdaljsa noc v Ietu je tik pred vra~. Za silyestrovanjf? .. v nasem 
rnalem mestu so orgamzirano poskrbeli v nOVI restavraciJl plagov
nice. Rezervacija stane osemdeset starih tisoca~ov. V to <;eno s~ 
vracunani obilni menu, pijaee in glasba, ki JO bodo pnspevali 
»Metronorni«. 

Delikatesa bo zadnji dan v letu poslovala po ustaljenem urniku, 
prav tako tudi bife na avtobusni postaji. . 

V hotelu Jezero bodo poslovali do druge ure zj':ltra~. Mladina bo 
organizirala silvestrski ples; vstopnina samo 50 dmarJev. 

Cerknica v prvem snegu. Tudi to zimo se homo pesci najbri spre
hajali po cestiscu. 

PrisrCno sreCanje 
OBISKALA NAS JE 
TOV ARISICA DRAGICA ROME 

Jeseni je na naso solo prisla 
tovarisica Dragica Rome-Brani
selj, prva partizanka iz Cerkni
ce. Obiskala nas je, da bi nam 
pripovedovala o svojem delu in 
zivljenju med narodno-osvobodil
nim bojem. 

Ucencem je govorila tako spro
sceno in . zanimivo, da smo jo 
napeto poslusali. Tudi sprasevali 
smo jo in eno izmed prvih vpra
sanj je bilo, kako in zakaj je 
odsla v partizane. 

Med drugo svetovno vojno so 
Cerknico najprej zasedli Italija
ni. Vascani so jih sprejeli s 
sklonjenimi glavami in z zapr
timi okni. 

Sarna je ze prej sodelovala z 
mladino v razlicnih akcijah po 
vasi. Toda tudi med osovrafeni
mi tujimi vojaki so bill ljudje. 
Eden izmed njih ji je nekega ve
cera povedal, da je izdana in 
naj zbezi. Se isti vecer se je od
pravila v partizane. Dodeljena je 
bila v deklisko ceto. Kasneje je 
delovala kot bolnicarka. 

Iz clanka, ki so ga napisali 
njeni soborci, smo spoznali, ka-

ko je hila tovarisica Dragica 
med partizani priljubljena. V 
njem so zapisali, da je zanje tu
di v najtezjih tremitkih nasla 
Iepo, toplo besedo, s katero jih 
je bodrila in jim vlivala novih 
moci in poguma. 

Postala je komisarka in nihce 
se ji ni upal upirati, ceprav je 
bila tako majhna, da je nekate
rim segala Ie do ramen. V si so 
jo ubogali in spostovali. 

V tezkih bojih, ki so se vrstili 
dan za dnem, Je pomagala ranje
nim soborcem in pri tern elove
koljubnem d'elu tudi sama 
omahnila. Vendar je polna mo
ci, mlada in zeljna svobode, hi
tro ozdravela in nadaljevala z 
bojem. 

Tudi ena izmed tistih sreenih . 
ljudi je, ki so imeli cast, da so 
se srecali s tovarisem Titom, si 
z njim izmenjali nekaj prijazD;ih 
besed, ki jili clovek ID.e more nik
dar pozabiti. 

J az pa ne born nikoli pozabila 
nase prvoborke Dragice in osta
lih borcev, ki so se bojevali pro
ti vsem, ki so hoteli zasufujiti 
naso domovino. 
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0 Hrestovcih s socialnega· vidikil 
INVALIDI 

Invalidi predstavljajo v nasi 
delovni organizaciji dokaj tezav· 
no vprasanje. Zaposlujemo jih 
okrog 120, kar pomeni priblizno 
5 odstotkov vseh zaposlenih de
lavcev na Brestu. Pri tern pa niso 
upostevani invalidi I. kategorije, 
kajti le-ti so invalidsko upokoje
ni; prav v zadnjem letu je bilo 
upokojenih kar 7 delavcev. 

Stevilo 120 zajema le II. in III. 
kategorijo ter tclesne okvare nad 
30 odstotkov. Z II. kategorijo je 
trenutno zaposlenih 25 delav
cev. To so v glavnem delavci z 
obolelo hrbtenico in s tern v zve
zi z obolelimi okoncinami - ro
karni in nogami. Vsi ti delajo po 
4 ure dnevno in sicer lahka fi
zicna dela. 

S III. kategorijo pa je zaposle
nih 68 delavcev. Ti delavci lahko 
delajo 8 ur dnevno, vendar le 
ustrezno delo glede na njihove 
preostale zmoznosti. Poiskati je 
torej treba delo, ki ga bodo lahko 
se opravljali in sicer v najvec pri
merih le lahko fizicno delo, po 
rnomosti v spreminjajocem se 
polozaju sede - stoje. 

Narava nase proizvodnje pa 
nam to teZko dopU.Sca. Zato bo 
treba v prihodnje zaeeti s sirsim 
resevanjem zaposlitve invalidnih 
delavcev. Trenutno se zavzema
mo za ustanovitev aktiva inva
lidov na Brestu ozirorna v okvi
ru obcinske konference socialisti
cne zveze se pogovarjamo o usta
n :.>vitvi drustva invalidov. 

DELAVKE - MATERE -
OTROSKO V ARSTVO 

Zabelezenih imamo kar 34 pri
rnerov resevanja vprasanj otros
kega varstva. V teh primerih je 
slo za sprejern v vrtec ali za ure
ditev izmene, se posebno za delo 
v dopoldanski. Z vzgojno var_stve
no ustanovo v glavnem msmo 
imeli tezav. S skupnimi moemi 
smo preskrbeli _varstvo. Ob_ tel_ll 
pa se je pojavljalO se vprasanJe 
dopoldanskega dela. 

V mnogih prirnerih so delavski 
sveti na nas predlog ado
brill delo v dopoldanski izmeni, 
bill pa so tudi primeri, ko smo 
morali poiskati dodatne resitve 
(sprememba zakonceve izmene, 
dodatno varstvo in podobno). Ker 
pa temeljne organizacije tozijo o 
okrnjenih dopoldanskih izmenah 
ravno na racun delavk- mater, 
razmisljamo o rnorebitnem po
poldanskem varstvu otrok v vrt
cu. Seveda je potrebna se analiza, 
ali bi taksno varstvo veljalo or
ganizrati glede na financiranje, 
kader in vzgojni vidik. Nekaj ob
ravnav je tudi v zvezi s solskimi 
otroci zaradi razlicnih problema
ticnosti. 

Delavke samohranilke (v evi
denci jili je 37) bi tudi sodile 
sem, kajti pri njih je bilo. var~tvo 
otroka ena izrned osnovnih tezav. 
V vseh taksnih primerih, s kate
rimi srno se srecali v nasi slufbi, 
smo varstvo ugodno resili. Te de
Javke so is:Kale pomoc tudi glede 
stanovanjskih razmer (13 prime
rov). V glavnem so na nase pred
loge oziroma priporocila dobile 
stanovanja pri stanovanjski sku
pnosti, nekaj pa tudi pri nas. 

DELAVCI Z NIZKIMI 
DOHODKI NA 
DRU.ZINSKEGA CLANA 

V seznamu delavcev z dohodki 
na drufinskega clana~ niZjimi od 
2600 dinarjev, je zabelezenih 111 
delavcev iz vseh temeljnih organi
zacij in skupnih dejavnosti, ali 
5 odstotkov zaposlenih. Dohodek 
se giblje od 1.040,02 dinarjev na 
druzinskega clana do 2.620,11 di
narjev in sicer kar polovica teh 
delavcev ne doseze niti 2.000 di

·narjev na c::lruZinskega clana. 
Iz dosedanjili podatkov je vi

deti, da se takSni delavci preziv
ljajo se z dohodkom iz ]onetij
stva, do.hodkom iz popoldanske 
neprijavljene obrti in s stalnimi 
socialnimi pomocrni (v glavnem 

ostareli clani druZine - s strani 
OSSS Cerknica). Posebnih ukre
pov nismo se izvajali. Smo pa 
dodeljevali socialne pomoci soci
alno ogrozenirn. V enaindvajsetih 
prirnerih je bila dodeljena denar
na - materialna pomoc nase 
sluzbe. Predvidevamo pa, da je 
ta stevilka vecja, ker nekatere 
temeljne organizacije dodeljujejo 
pomoc tudi brez nase vednosti in 
sicer na predlog sindikata. 

Onienjena evidenca o delavcih 
z nizkimi dohodki na druiinskega 
clana bo dopolnjena v pricetku 
prihodnjega leta, ko bodo zbrani 
podatki za pridobitev otroskega 
dodatka in bi potem na osnovi 
analize sprejeli ustrezne ukr epe. 

DELAVCI 
SIBKEGA ZDRAVJA 

Za delavce sibkega zdravja vsa
ko leto organiziramo zdravstveno 
letovanje. Tesno sodelujemo z 
obratno ambulanto in z zdrav
stveno skupnostjo, tako da v ve
cini primerov financiramo _leto
vanje oboji (Brest - hotelski del_, 
zdravstvena skupnost pa zdravnl
ske usluge). Izvaja pa se tudi pre
rne5canje na ustrezna dela glede 
na priporocilo obratnega zdrav-

nika oziroma specialista brez 
okrnjenega osebnega dohodka. 

Za delavke - nosecnice pa smo 
v okviru Bresta pripravili seznam 
del in le-te· ob tezavah premestijo 
na ustre;mo delo. S tern sezna
rnom je seznanjena tudi gineko
loska ambulanta pri zdravstve
nem dornu. 

ALKOHOLIZEM 
Kot drugod je alkoholizem tudi 

pri nas velik problem. Resujemo 
ga v bolj rnili obliki in neenotno: 
Prek nase slufbe je bilo obrav
navanih oziroma vodenih 38 pri
merov. V glavnem gre ze za kon
cne faze pitja in za hospitalne 
obravnave. Priblimo cetrtina ob
ravnavancev je treznih in nekaj 
od njih (7) jili obiskuje klub 
zdravljenih alkoholikov. V veCini 
pa gre za povratnike. 

V prihodnje bi morali na Ere
stu vpeljati strozje kriterije in 
enotno metodologijo obravnave. 
Vern pa, da je to tezko izpeljati. 

Ob koncu naj omenim se obra
vnavane stranke v zvezi z locit
vijo (10), zaposlitvijo (1), skrhani
mi delovnirni odnosi in mladolet
nim prestopnistvom. 

V. Bevc 

Volitve in referendum 
23. decembra 1981 so bile v vseh Brestovih temeljnih organiZa· 

cijah in v delovni skupnosti volitve v delavski svet delovne orga
nizacije ter v delavske svcte, disciplinske komisije in odbore samo
upravne delavske kontrole temeljnih organizacij in delovne skup
nosti. 

Volitev in referenduma se je v posameznih temeljnih organizaci-
jah in delovni skupnosti udeleZilo: 

V TOZD Pohistvo 90 odstotlcov ali 649 volilnih upravieencev, 
v TOZD Iverka 74 odstotkov ali 118 volilnih upravicencev, · 
v TOZD Masiva 91 odstotkov ali 27 volilnih upravicencev, 
v TOZD Gaber 87,7 odstotka ali 129 ·voJilnih upravicencev, 
v TOZD .Zagalnica 92 odstotkov ali 166 volilnih upravicencev, 
v TOZD Jelka 95 odstotkov ali 167 volnilnih upravieencev, 
v TOZD Tapetnistvo 85 odstotkov ali 107 volilnih upravicencev, 
v TOZD Prodaja 82,4 ali 197 volilnih upravicencev, 
v TOZD MINERALKA 100 odstotkov ali 46 volilnih upravicencev 
ter v delovni skupnosti Skupnih dejavnosti 93,6 odstotkov ali 

176 volilnih upravieencev. 
Vsi predlagani kandidati so bill izvoljeni z vecino glasov. 
Obenem smo z referendumom sprejemali tudi samoupravni spo· 

razum o urejanju stanovanjskih zadev. 
V posameznih temeljnib organizacijah in v delovni skupnosti je 

bil sprejet z naslednjimi odstotki glasov: 
v TOZD Pohistvo s 76,8 odstotki, 
v TOZD Iverka s 57 odstotki, 
v TOZD Masiva s 75 odstotki, 
v TOZD Zagalnica s 75 odstotki, 
v TOZD Gaber z 72,8 odstotki, 
v TOZD Jelka s 76 odstotki, 
v TOZD Prodaja s 63,3 odstotki, 
v TOZD TapetniStvo s 73 odstotki, 
v TOZD Mineralka z 69,5 odstotki ter 
v delovni skupnosti Skupnih dejavnosti s 86,2 odstotki. 

Stabi I izacijsko 
Pisalo se je leto 1980. Javna ob

cila so vse bolj napovedovala naj
razlicnejse stabilizacijske ukrepe 
za izboljsanje nasih gospodarskih 
razrner. Posebno pozornost smo 
posvecali potrosnji energije, v 
glavnem nafte in njenih deriva
tov, katerih cene na svetovnem 
trgu skokoma naraseajo. 

Pa se je spomnil nekdo, da v 
bloku, v katerem stanuje, skrbi 
za gretje pee s tekocirni gorivi. 
Predlagal je hisnemu svetu, naj 
sprejme sklep o nakupu peCi na 
trda goriva, saj da je premoga 
pri nas dovolj in se cenejsi bo 
kot gorilno olje. 

Receno - storjeno. Sklep je 
bil sprejet in organ, ki se ukvarja , 
s hisnimi zadevscinami v nasem 
malem mestu, je posredoval na
rocilo in .verjetno tudi poravnal 
racun za dobavo peci na trda go
riva. 

Proizvajalec peci (baje je to li
varna v Smederevu) je narocniku 
pee tudi dobavil. Ker voznik to- , 
vornjaka ni vedel, kam naj dele 
peei razlozi, jih je kratkornalo 
odloZil na zelenico pri vratarnici 
TOZD Pohistvo. Dragoceni lito
zelezni deli peci so tako samevali 
na zelenici in prera~cala jili je 
trava, pa tudi v napoto so bili in 
na oceh rnarsikornu. 

z. Jeric 

gretje 
Po vee mesecih se je le nasla 

brihtna glava in dala povelje, naj 
se ta zarjavela ropotija umakne 
drugam, na bolj primeren pro· 
stor, kjer ne bo v napoto in v 
oceh vseh mimoidocih. 

Tako je ta nesrecna pee v svo
jih razstavljenih delih rornala bo
rih tristo metrov naprej, za 
ograjo. 

Sedaj se pise leto 1981, ki se ze 
izteka. Zarjaveli ostanki nekda
nje <>tabilizacijske peci na trda 
goriva samevajo in cakajo na 
svojega odresitelja, vsi zarasceni 
s travo in robidovjem in se ved
no bodejo v oCi rnimoidocih. Se 
nekaj mesecev in pognala bo no
va trava, se bolj bujna in bolj 
visoka in takrat tistega zelezja 
res ne bo nihce vee vide!. 

Vprasajmo se: ali je pee k:riva, 
da so stanovalci prepozno ugo
tovili, kako nimajo primernega 
prostora za skladiScenje trdega 
goriva in da tudi dirnniki niso 
ravno prirnerni za kurjavo s 
trdirni gorivi? Ali stanovanjski 
dinar res ne zasluzi, da bi ga go
spodarneje obracali? 

Naj bo taka ali drugace. Dej
stva so tu in razdejana pee ver
jetno tudi pozabljena in iz papir
jev verjetno ze odpisana. 

Slisal, vide! in zapisill 
s. Bogovcic 

"".-Jl..'\" .. ' 'S. .• ~ . •.'w I" 
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Z VECJIM OPTIMIZMOM V NOVO LETO )972. 
Glavna znacil.nost letosnjega leta je bila izredno nestabilna gospo· 

darska situacija, ki jo je spremljala rekordna inflacijska stopnja. lnfla
cijsko narascanje stroskov in cen je b~lo prlsotno v vsem svetovnem 
gospodarstvu, posebej ostro pa v nasem jugoslovanskem prostoru, saj 
je bila tri do stirikrat vecja. 

Pogoji za gospodarjenje so biH torej izredno nestabilni in neugodni. 
Poseoej velja to za tiste gospodarske organizaoiJe, ki so usmerJene na 
zunanja trzisca, saj tuja trzisca ofle morejo priznati nasega narascanja 
stroskov, ki so v svetovnem gospodarskem prostoru skoraj rekordna. 
Nase podjetje, ki sodi med velike izvoznike, saj .smo v lesni panogi naj
vecji izvoznik, je biJo ob teh dogajanjih vsekakor izredno pr·izadeto. 

USTAVNI AMANDMAJI SPREJETI 
2e ob sprejemanju zveznih, posebno pa se republiskih ustavnih do· 

polnil, se je ugotavljalo, da bo to terjalo velike spremembe v sedanji 
splosni praksi nasega gospodarstva, ker je le-tQ pretezno centralisticno 
organ'i-zirano. Pri razpravah in ocenah o tern sem .!mel pogosto v mislih 
sedanjo orgaoi·zacijo BRESTA. se posebej pa njegov statut. Kdor je pre
bra! amandmaje, lahko .ugotovi, da Brestov statut organizacijsko (samo
upravno) v celoti , vsebinsko pa pretezno ustreza zahtevam amandmajev, 
se posebno tlstim dolocilom, l<i s·e nanasajo na poslovne enote. 

NOV NACIN V OBUKOVANJU LANSIRNIH PLANOV 
S stabilizacijskim programom podjetja smo med drugimi nalogaml 

sprejeli tudi nacelo, da je treba tudl oa podrocju operativnega planiranja 
zaceti z obravnavanjem lansir.nih planov drugace, kot smo delali to do
slej. Predvsem smo poudaril.i, da ti plani niso samQ stvar dveh aLi treh 
odgovornih iz prodajne sluzbe ter poslovne enote, pac pa, da je treba 
plan obravnavati iz nabavnega, kooperacijskega, tellnoloskega, ekonom
skega, prodajnega in proizvodnega vidika. 

SPORAZUMEVAMO SE 0 DELITVI DOHODKA 
Poslovna enota oblikuje maso sredstev za 'kal:kulativne osebne dohodke 

na podlagi enake vrednosti tocke (za vse poslovne enote} po naslednjih 
meril.ih: 

- za prolzvodne delavce: po fizicnem obsegu proizvodnje in sto
ritev, 

- za rezljske delavce: po razmerju med dosezenim ·in planJ.ranim ob
segom proizvodnje, ugotovljenem po norma .urah; 

- za delavce, ki so vezani na obseg .prodaje: po obsegu fakturirane 
prodaje; 

- za glavnega direktorja: po posebnih merilih v smislu samouprav
nega sporazuma .Jesne industrije Slovenije. 

NAS NOV ZASCITNI ZNAK 
Kaj znak predstavlja? 
Znak iahko tolmacimo tako: ob osrednji Jinlji cl'ke B (Brest} se nizajo 

zakrivljen oblanec, krivljena in nato ravna deska. Torej znak res pred
stavlja delcek proizvodnega procesa; pri obdelavi lesa se oblanec skPivi 
in oblikuje c~ko »B•. 

VABUIVA RAZSTAVA V SALONU POHISTVA 
Sarno se imena: Svoja deJa vam predstavljata akademska slikarja 

France GOLOB in Milan ROT, oba delavca Brestovega kolektiva, prvi 
Celjan, drug! domace gore ·list. Dela, ·ki jih razstavljata, so na voljo mo
rebitnimi kupcem, vsak po eno stvaritev pa darujeta .podjetju kot osnovo 
za fond dikovoih stvaritev cerkniske slikarske kolonije, v kar naj bi po 
njuni zamisli prerasli ti spodbudni zacetki njunega .ne-le slikarskega, 
ampak tudi organizacijskega kulturniskega pl'lizadevanja. 

Prihodnji razvoj in usoda te ·ideje sta seveda v veliki mel"i odvisna od 
nas, od Bresta i.n od Cerknice v celotl in morda predvsem od pravkar 
ustanavljajoce se kulturne skupnostl. 

USTANOVUENA JE KULTURNA SKUPNOST 
S rkulturn:J skupnostjo je vsekakor zagotov.ljena neka najosnovnejsa 

gmotna podlaga za uspesno kulturno prosvetno delo na nasem podrocju. 
Koliko homo to osnovo znali razslnlti •in povecati, pa .ni od\1\isn.o le od 
tovanisev, ki so si prostovoljno zadall nalogo izpeljati kulturo iz njenega 
mrtvila, ampak od nas vseh, ki tu v tern nasem ma~m svetu zivlmo. 

IZ NOVOLETNE ZABAVNE PRILOGE 
' -. ~ •' 

CANKAR (v intnimnem okolju najelitnejse kavarne nasega mesta ozi
raje se po Rotovih upodobitvah Skocjanovih naravnib mostov): 

Slisal sem, da imate v Cerknici kar nekaj galerij, .kjer vas Perko stalno 
razstavlja svoja platna? 

OBZORNIK (ves zarec): Prav ste obvesceni, tovaris Cankar. Kar rnekaj 
galerij je v Cerknici. Nase mesto se zaveda, da ne bi bilo prav, ce bi 
vse to slikarjevo veliko delo zbasal•i v en sam javni prostor. Njegova 
platna bi, taka vsem na oceh, izgubila svojo vrednost. Tako pa je njego
vo delo varno spravljeno v nekaj privatnih stanovanjih. 

CANKAR: To ste resnicno duhovito resili. Blagor .umetnlku, zakaj shra
njena so ojegova dela ! 

l . ·"' ... ~ :· I ' " ~:. ·: * -
0 dobri zetvi smo razpravljali vse leto 
in v javne se razprave v:kljuceva(.f vneto. 
AODM, pravllniki in sporazumi, pa se sklepi 
a nl~ bolj tezki niso blli nasi zepi. 

VELIK TURNIR V CERKNICI 

Kegljasld klub Brest Cerknica organizira v ~asu novo
letnih praznikov, v soboto 2. in v nedeljo 3. januarja tradici
onalni novoletni turnir (letos ze stirinajsti) v spomin na dr
iavnega reprezentanta in na5ega clana Lea Groma. Nastopili 
bodo najboljsi slovensld kegljaci. 

Vse, ld vas zanima kegljasld sport, vabimo na ogled zani-
mivega tekmovanja! KK Brest 

ZABAVNE PRIRED/TVE 

3. januarja ob 17. uri bo v sportni dvorani v Cerknici NOVO
LETNI KONCERT. Nastopajo SREBRNA KRILA, Toroaz Domicelj, 
Moni Kovacic in skupina Era. Organizator - osnovna organizacija 
ZSMS Brest. 
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SmuCisca so ozivela 

ZVEZNI SEKRETARIAT ZA L.TUDSKO OBRAMBO 
- PERSONALNA UPRAVA - OBJAVUA 

NATECAJ 
za sprejem kandidatov za ucence sploSnib srednjih sol, gojen
ce srednjih voja5kih sol rodov in sluib in ucence sole za stro
kovne delavce v vojasko-tehniCnih poklicih v letu 1982. --~· 
SREDNJE VOJASKE SOLE 

- Letalsko splosna srednja voja5ka sola »Madal Titoo: v 
Mostarju, 

- splosna srednja voja5ka sola »Bratstvo-enotnost« v Beo
gradu, 

- splosna srednja voja5ka sola »lvo Lola-Ribar« v Za,.,-ebu, 
- splosna srednja vojaSka sola »Franc Rozman-Stane« v 

Ljubljanl, · 
- srednja voja5ka sola kopenske vojske v Sarajevu, 
- tehnicna srednja voja5ka sola kopenske vojske v Zagrebu, 
- letalsko tehniena srednja vojaska sola v Rajlovcu, 
- momarlsko tehniska srednja voja5ka sola v Splltu, 
- intendantska srednja vojaska sola Sarajevo, 
- sanitetna srednja voja5ka sola v Novem Sadu, 
- sola za strokovne delavce v voja5ko-tebaicnih poklicih 

(radarsko-relejnih in telefonsklli naprav). 
POGOJI ZA SPREJEM: Na natecaj se lahko priglasijo fant

je, drzavljani SFRJ, ki izpolnjujejo naslednje zahteve: da so 
zdravi, da niso bill sodno kaznovani in da proti njim ne tece 
kazenski postopek, da imajo pripo rocilo upravnega organa za 
ljudsko obrambo; da imajo soglasje starsev; da imajo v 7. in 
8. razredu najroanj dober uspeh in najmanj dobro oceno iz 
predmetov matematika, fizika in kemi:ja. v nastete sole je 
mozen vpis v 1., 2. in 3. razred, s tern, da so kandidati rojeni 
1966, 1965, 1964 ali kasneje. 

Kandidati, Jd se zele javiti na ta razpis, naj se zglasijo pri 
obCinskem upravnem organu za ljudsko obrambo, kjer bodo 
dobili vsa pojasnila. 
~-· 

PRAVICE. IN OBVEZNOSTI UCENCEV IN GOJENCEV 

Solanje se zacne 1. septembra in traja stiri ali dve leti. 
Ucenci in gojenci stanujejo med solanjero v intematu in 
iroajo na stroske zveznega sekretariata za ljudsko obrambo 
pravico do stanovanja, hrane, oblaCil in obutve, solskega pri
bora, ucbenikov, zdravstvenega varstva, denarnega nadome
stila za prevoz do doma in nazaj, ob polletnih in letnih sol
skih pocitnicah do mesecnih denarnih prejemkov. 
Ucenci oziroma gojenci so dolZn:i po koncanem solanju 
ostati v slufbi v JLA toli:k:o casa, kolikor doloca zakon. Med
sebojne obveznosti kandidatov in ZSLO bodo urejene s po
godbo. 

Nateeaj traja do 28. februarja 1982. 0 rditvah prosenj za 
sprejem bodo kandidati obvesceni do konca marca 1982. 

Filmi v januarju 
1. 1. ob 16. ur1 m ob 19.30 - hongjkonski karate film ZMAJEVA 

IGRA SMRTI. 
2. 1. ob 16. uri in ob 19.30 - italijanska koroedija POLICIJA 

PROT! GANGSTERJEM. 
3. 1. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriski fantasticni film POSASTI 

MORJA. 
4. 1. ob 19.30 - francoski mladinski film GIMNAZIJKE. 
7. 1. ob 19.30 - francoski film POLICAJKA. 
9. 1. ob 19.30 in 10. 1. ob 16. uri - turski pustolovski film ALI 

BABA IN STIRIDESET RAZBOJNIKOV. 
10. 1. ob 19.30 - angleska srhljivka HISA GROZE. 
11. 1. ob 19.30 - i talijanska komedija PLACANI LJUBIMEC. 
14. 1. ob 19.30 - angleski ljubezenski film IDEALEN PAR. 
15. 1. ob 19.30 in 17. 1. ob 19.30 - nemski eroticni film DEKLETA 

GREDO V MONCHEN. 
16. 1. ob 19.30 in 17. 1. ob 16. uri - ameriski akcijski film IZZIV. 
18. 1. ob 19.30 - italijanska kriminalka CARLEONE. 
21. 1. ob 19.30 - francoski ljubezenski film MRHA. 
23. 1. ob 19.30 in 24. 1. ob 16. uri - spanslci ljubezenski film CAR-

MEN IZ GRANADE. 
24. 1. ob 19.30 - ameriSka drama TESSA. 
25. 1. ob 19.30 - francoski film NOCNE IGRE. 
28. 1. 0b 19.30 - jugoslovanski film EROGENA CONA. 
30. 1. ob 19.30 in 31. 1. ob 16. uri - ameriski pustolovski film 

MOz Z BOGARTOVIM OBRAZOM. 
29. 1. ob 19.30 in 31. 1. ob 19.30 - nemski eroticni film BEGUNK.E. 

BRESTOV OBZORNIK 

Kegljaske novice 
Kegljaci KK Brest so uspesno 

nastopili na ekipnem prvenstvu 
Notranjske, kjer so zmagali in 
se tako uvrstili v prvi del tek
roovanja republiske lige, ki bo 
na kegljiscih v Kocevju, Kamni
ku, · IvanCni. gorici in Ankaranu. 

Rezultati prvenstva Notranj· 
ske: 
1. Brest 21086 kegljev 
2. Il. Bistrica 19921 kegljev 
3. Postojna 19876 kegljev 
4. Logatec 19470 kegljev 

V tekrnovanju primorsko-no
tranjske lige so v 3. kolu pre
magali ekipo Nove Gorice kar 
za 338 kegljev ter z rezultatom 
5449 kegljev postavili tudi ekipni 
rekord cerkniskega kegljiSea. 

Brest 5449 (Preseren 896, Kra
sevec 879, Mulec 901, Turk 922, 
Zal<>znik 959, Gornik 892); 

Nova Gorka 5111 (Makarovic 
856, LukeZic 819, Pahor 837, Ra
docaj 878, Grmek 846, Kodric 
875). 

BORBENE IGRE - TRIM LIGA 
ZA POKAL KEGUISCA 

Vrstni red po 7. kolu: 

1. Kovinoplastika 12 tock 
2. Martinjak 12 tock 
3. Elektro 12 tack 
4. Gozdno gospodarstvo 8 tack 
5. Brest 6 tock 
6. Upokojenci 6 tock 
7. Komunala 6 tock 
8. Skupscina obcine 6 tock 
9. Kartonaraa 6 tock 

10. Gradisee 4 tocke 
11. Mladinci 4 tocke 
12. SAP 4 tocke 
13. Kovind 2 tocki 

Hkrati s trim ligo tekmujejo 
se posamezno na 100 lucajev. So
deluje 96 tekmovalcev. 

Trenutni vrstni red: 
1. Bavdek J oze, GradisC'~, 866, po

drtih kegljev 
2. Sega Vasja, Brest, 857 podrtih 

kegljev 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de
lovne organizacije Brest Cerknlca, 
n.sol.o. 

Glavni in odgovornl urednik Bozo 
LEVEC. 

UreJa urednllkl odbor: Marta DRAGOLIC, 
Venda HACE, Ana KOGEJ, Boio LEVEC, 
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton OB· 

• REZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRIC, Beno 
IKERU, Franc TURK, Irena ZEMUAX In 
Viktor 2NIDARIHC. Foto: Jole liKRU. 

Tiska :telezniika tlskarna v Ljub· 
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glasllo s ocii med prolzvoda lz 7. tolke 
prvega odstavh 36. flena zakona o obdav
i!enju prolzvodov In storltev v prometu, u 
katere aa no plafuje temeljnl davek od pro
meta prolzvodov (mnenje sekretarlata za 
lnformlranja lzvrinega aveta SR Slovenlja, 
lt. 421·1/72 z dna 24. oktobra 11174) : 


