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Pol leta je za nami

0 b J.tit:.idetJetlelnici rJ6ta;ie
6L6rJen6keg.a nat:.lJda

OB PERIODICNEM OBRACUNU ZA LETOSNJE PRVO POLLETJE
teprav smo ze pri oblikovanju Ietnega plana predvidevali, da bo
poslovanje nasih temeljnih organlzacij v stabilizacijskih pogojih zelo
teiavno, pa Jahko ob polletnih rezultatih ugotovimo, da se je stanje se bolj zaostrilo kot smo pricakovali. Zmanjsevanje kupne
moci zaradi visjih Zivljenjskih stroskov, pa tudi zaradi omejevanja potrosniSkih kreditov, je neposredno vplivalo na povprasevanje
po pohiStvu in s tem na prodajo. Napovedi pa kazejo, da se stanje
ne bo dosti izboljsalo, zato bo potrebno iskati izhod v vecji produktivnosti, boljsi organizaciji, racionalni porabi material~ in storitev ter v boljsi povezavi med temeljnimi organizacljann.
Ker pa nastajajo teiave tudi v ostalih fazah reprodukcijskega
procesa, kaZe, da jib pregledamo po vrsti.
PROIZVODNJA
Letni plan proizvodnje smo
dosegli z indeksom 46,9 odstotka. Nad planom sta samo temeljni organizaciji Pohistvo in
Tapetnistvo.

Proizvodnja je obcutneje pod
planom predvsem pri primarnih
izdelkih, se pravi, pri zaganem
lesu ter pri ivernih in mineralnih ploscah. Na manjso proizvodnjo zaganega Iesa je vplivalo
predvsem pomanjkanje hlodo-

Tretji kongres samoupravljalc:ev .P_?udarja pomembJ?-OSt resnicnega, pravocasneg~, j~sn~ga m 1_~crp:.;ega obvescanJ~ _d elavcev in drugih delovn;l h lJU~ ter n~1hov~ delegatov. CilJ. tega
je kvalificirano spreJemanJe odloc1tev m sploh delovanJe celotnega delegatskega siste~a, ~e~ menijo, ?-~ sedanje o~ve
scanje se ni V skJadu Z DJihOVIIDl ~a.hteV~l ~ potreb~.
Kongres meni, da moramo zgra_d itl cel~vit _m _D?tra:.;Je p_o·
vezan informativni sistem v sluib1 delovmh !Judi m DJihovlh
samoupravnih organizacij ter s~pnosti, z nj~ p_a mor~?
zagotoviti popolno javnost dela m dostop ~o vrrov infor~aC~J Prav tako je nujno, da tudi sredstva Javnega obvescan]a
svoje delo se bolj prilagodijo potrebam delegatskega odlocanja.
(lz resolucl je I ll. kongresa samoupravljalcev Jugoslavlje)

vine v prvem cetrtletju, medtem ko je bilo v proizvodnji
ivernih plosc v prvem cetrtletju
nekoliko vee zastojev zaradi neugodnih vremenskih razmer ter
vecjih okvar, v drugem cetrtletju pa so imeli letni remont, kar
je nedvomno vplivalo na niZjo
proizvodnjo. Proizvodnja mine·
ralnih plosc je kljub temu, da
je zacela z obratovanjem sele
Ianl, potekala normalno. Zaradi
nekoliko viSjih zalog in pomanjkanja delovne sUe pa so presU
na dvoizmensko delo, zaradi cesar je proizvodnja za tretjino
manjsa.
Ceprav je proizvodnja kuhinjskega in masivnega pohistva potekala sorazmemo normalno, pa
je bilo v prvem eetrtletju potrebno izpolniti se lanska narocila ki pa so vrednostno niZja
kot' smo predvidevali v planu.
Zato je tudi indeks proizvodnje
niZji kot bi bil ob normalni od·
premi po sedanjih cenah.
Kljub temu, da se je dobava
hlodovine v teh mesecih normalizirala, pa bomo v drugem polletju verjetno teZl<O nadomestili
zaostanek v proizvodnji zaganega lesa. Nekoliko Iaie bomo nadomestili zaostanek v proizvodnji pohistva, seveda, ce ne bo
tezav pri dobavi polizdelkov od
kooperantov, pa tudi kuhinjskih
aparatov.

-

Suha struga (foto Igor Modic)

Zgodovinske aktualnosti takratni~ P_relor~?nih dogod~ov se
danes, julija 1981. zavedamo globlJe m pnza~eto tud~ zat~,
ker danes izpolnjujen:to ~episane ~olgove pad_lt'!L heroJen:t m
zrtvam vstaje brez Ttta m KardelJa, dveJ: veltkth _moz, kt sta
na isti poti nase revolucije taka odlocfA;JOCe ~pl~v~la na politicna notranja in mednarodna ravnanJa_soc:alzstzcne ~ugo
slavije, da smo ziveli in ustvarjali v l?'!'~u m varno.s:t~, da
smo gospodarsko in kulturno napredovalt m da smo btlt kos
sleherni preizkusnji. Taka ima 1981. leta pomembno zvezo
.
..
z dogodki 1941.
Odkar so nasi narodi prisli na Balkanskt poJ~t~k, _so btlt
svoj boj za obstanek, za pravico do lastn~ga z:vlJenJq., pra:
vico do svoje drzave. in politi9!'e _samostoJnostz. Parttzanskt
boj in zmaga pom~mta "!r.esnu:;enJe te!{a stolet_n ega -~motra,
pomenita presekan7e poltttke . mt~re~mh sfe~ tmpe!tJeV ter
izkoriScanje narodnostnih, socralmft _m _ver~kth :a.z ltk za netenje sporov in nadvlado hegemonzsttcnzh srl veltkth.
Mitja Ribicic, predsednik
RK SZDL Slovenije

NABAVA
Oskrba z repromateriali posta·
ja vse pomembnejsa v reprOdukcijskem procesu. Momostl
za preskrbo pa so na domacem
trgu in tudi v izvozu vedno teije, saj je stanje vse bolj krltic·
no. Kljub temu pa v proizvodnji ne prihaja do vecjih zastojev, razen pri zaganem lesu, kjer
je bila proizvodnja v prvt;m cetrtletju omejena na enotzmensko delo. v drugem eetrtletju se
je dotok hlodovine normaliziral,
je pa se vedno moten zaradi ne.urejene in neenotne politlke cen.
Normalno dobavo moti tudi stal·
no visanje cen, saj so se cene
od Ianl dvignlle tudi 60 do 80 od·
stotkov.
Neurejena politika cen, izsiljevanje v obliki razlicnih sporazumov ter odvisnost od uvomih
surovin motijo redno dobavo tudi ostalih materialov.
Kriti~no stanje v oskrbi je
tudi pri uvozu repromaterialov,
pri cemer nas mocno ovira pomanjkanje deviznih sredstev, pa
tudi
dinarska
nelikvidnost.
Zmanjsan izvoz nam veclno bolj
omejuje moinosti za uvoz, saj
je za normalno oskrbo iz uvoza
potrebno predvsem redno plaCevanje zapadlih dolgov.

vodih, kar je predvsem posledica slabSih kreditnih pogojev, zvi.
sanja Zivljenjskih stroskov in
ostalih stabilizacijskih ukrepov,
ki najprej vplivajo na povprasevanje po trajnih potrosnih dobrinah. Zaradi slabse prodaje so
se zacele vecati zaloge gotovih
proizvodov, kar velja predvsem
za temeljne organizacije Pohistvo, Gaber in Tapetnistvo.
Pri primarnih proizvodih je
prodaja v glavnem sledila proizvodnlm zmogljlvostim z izjemo
mineralnih plosc, kjer bo potrebno vloiiti dodatne napore
za nove konstrukcijske rditve v
porabi teh plosc, pa tudi spremembe nekaterih predpisov, ki
sedaj neustrezno rdujejo vpra~anja pozarne vamostl objektov.
IZVOZ
Izvoz je dosegel dinarsko 47,6
odstotka letnega plana, indeks
na preteklo obdobje pa je 220.
Dosefeni izvoz v dolarjih je n ekoliko slab~i, predvsem zato, ker
se je spreminjala njegova obra·
eunska vrednost.

Medtem, ko smo z izvozom
pohlstva lahko zadovoljni, saj
smo dosegli nacrtovano, plan izvoza iaganega lesa ni bil dosezen. Zaradi dodatne ponudbe iaganega lesa h Kanade se je cena na svetovnem trgu mocno
PRODAJA
z.niiala, kar n.e spodbuja k vecjemu izvozu. Poleg tega pa je
Vedno teiji poloiaj na doma·
iagan les tudi po niijih cenah
cem trgu vpliva tudi na obseg
n.a svetovn.em trgu z.elo teik.o
prodaje, sa) ]e na domacem tr·
prodajati. Ob dejstvu, da prin.a·
gu dosegla samo 35,6 odstotka
~a izvoz. iaganega \esa najbo\j!\
\etn.ega plana in. 23 odstotkov
netto devizni ucinek, sa] je z.a
vee kot v enakem obdobju lani. proizvodnjo potreben. minimalen
'Posebno nizka je bUa proda]a uvoz. repromatirala, je razumlji·
kuhlnjskega pohi~tva, sa] je vo da nam z.ato mocno primanj·
plan doseien. komaj s 26 odstot- ku'je deviznih sredstev. Poleg teki. Na tako slabo prodajo so
ga pa je bUo precej hvoz.a povplivale predvsem menjavanje bi§tva n.a klirln§ko trii§ee, kar ne
proizvodn.ega programa in ne·
povecuje priliva konvertlbilnih
1
urejene cene v prvem eetrtletju.
deviz.
J. ·
Niija prodaja od nacrtovane je
(Konec na 2. strani)
tudi pri ostallh koncnih proh-
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FINANCNI REZULTATI
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Ob tako skokovitem narascanju cen repromaterialov, neekonomskih cenah koncnih izdelkov, slabSi prodaji, pa tudi
manjsi proizvodnji zaganega lesa, ki se na domaeem trgu dokaj ugodno prodaja, je tudi razumljiv rezultat, ki je v skopih
besedah takle: manjsi dohodek
kot je bil nacrtovan, manjsi cisti dohodek kot je bil ustvarjen
v preteklem obdobju, minimalni
zneski za sklade ter povecana iz.
guba.
Financni rezultati so za skoro
vse temeljne organizacije z izjemo 1:agalnice, Prodaje in Jelke
slabsi kot so bili v enakem obdobju lani, pa tudi slabSi kot
smo jib predvideli v letnem
planu.
Hitrejse narascanje porabljenih sredstev od celotnega pri·
hodka je povzrocilo, da je do·
hodek zelo malo narastel ali pa
je celo pod lanskim. Ker pa so
tudi v okviru dohodka nekatere
oblike porabe narascale hitreje,
je prislo V vecini temeljnih Or·
ganizacij do upadanja cistega
dohodka in s tern tudi do manjsih moznosti za izlocanje sred·
stev za razsirjeno reprodukcijo.
Razen 1:agalnice so vse ostale temeljne organizacije poslovale
komaj uspesno, ali pa celo na
meji uspesnosti. Temeljni orga·
nizaciji Iverka in Mineralka pa
sta polletno obdobje zakljucili
celo neuspe5no.
Medtem, ko je tak rezultat za
Mineralko razumljiv, saj je to
proizvodnja, ki se na trgu sele
uveljavlja, pa je izguba v proiz·
vodnji ivernih plosc posledica
neusklajenih odnosov med cenami surovin in materialov ter
koncnimi izdelki. Ob 27 odstotnem povecanju celotnega pri·
hodka glede na preteklo obdobje so se materialni stroski povecali za 44 odstotkov, zato je
razumljivo, da se dohodek
zmanjsuje, kar ob majhnih manevrskih momostih v okviru dohodka vodi terneljno organizacijo v izgubo.
Podobno je tudi pri ostalih
teineljnih organizacijah, s tern,
da so slabsi rezultati posledica
neusklajenih odnosov med cenami materialov in koncnim pro·
izvodom, pa tudi slabse prodaje
zaradi splo5nega upadanja povprasevanja po pohistvu.

*

V naslednjem polletju pricakujemo sicer nekoliko boljse

momosti za prodajo predvsern
koncnih proizvodov, vendar pa
povpra5evanje po pohistvu verjetno ne bo doseglo lanskega.
Zato bo treba znova analizirati
reprodukcijski proces, pripraviti nove sanac.ijske programe za
vse temeljne organizacije, ki so
poslovale neuspesno ali pa ko·
rnaj uspe5no. Seveda pa bo treba tudi spremljati uresnicevanje

teh programov in takoj, ko bo
potrebno, tudi ustrezno ukrepati. Predvsem pa bo treba pa·
ziti, da zaloge ne bodo prevec
narasle. Zato bomo morali z dodatnimi prodajnimi ukrepi pospe5iti prodajo, ce pa to ne bo
zadostovalo, pa tudi spremeniti
proizvodni program.
J. Korosec

Prav v teh dneh se iztekajo javne obravnave in sprejemanje periodicnega obracuna za prvo letosnje polletje. Kot obicajno posredujemo v uvodnem clanku splosen pregled gospodarjenja v prvem polletju, zeleli pa smo nadrobneje prikazati tudi Ietosnjo gospodarsko problematiko in pogoje za
gospoda.r jenje po vseh nasih temeljnih organizacijah.
S tern bi radi ob gospodarskih rezultatih opozorili tudi na
vse spremljajoce pojave, na objektivne, pa tudi na »nase«
vzroke za nic kaj zavidljivi polozaj oziroma rezultat ob polletju. Obenem bodo lahko vsi delavci tudi videli, s kakSnimi
tefavami se ubadajo v sosednjih terneljnih organizacijah,
kaksne uspehe dosegajo in kaj vsi skupaj lahko pricakujemo
v prihodnje ...

e TOZD IVERKA
Cerknica

ObnaSajmo se gospodarno
Negativna gibanja, ki so bila
znacilna v proizvodnji ivernih
plosc v prvem tromesecju, so se
nadaljevala tudi v drugem, t ak o
da plana za p r vo p olletje nismo
izpolnili.
Za prvo polletje smo nacrtovali
26.603 kubicnih metrov proizvodnje ivernih plosc, izdelali pa smo
jib 25.431 kubicnih metrov oziroma 1172 kubicnih metrov. Po ko·
licini je plan realiziran s 95,6 odstotka, po vrednosti pa z 92,6 odstotka.
Plan proizvodnje oplemenitenih
plosc smo po kolicini izpolnili s
83,1 odstotka. V zaostanku smo
za 82.787 kvadratnih metrov oziroma za 1.324 kubicnih metrov.
Vrednostno smo izpolnili plan s
86,5 odstotka.
Skupno predstavlja kolicinski
zaostanek v proizvodnji 2497 ku·
bicnih metrov, kar je sicer nekoliko manj kot v prvem tromesecju.
Plan je torej v prvem polletju
izpolnjen z 91 odstotki.
Tekio je v kratkem sestavku
opisati vse vzroke in pojave, ki
ugodno ali neugodno vplivajo na

izpolnjevanje plansk ih nalog. Zato born omenil samo najvamejse.
Izredn o teike vremenske razmere so lahko objektivni vzrok za
slabso proizvodnjo v prvih treb
mesecih. Zaradi velike vlafnosti
surovine in premajhne zmogljivosti za susenje smo imeli kot
posledico preveliko vlaznost iverja in s tern nujno potrebne daljse
case stiskanja. To so tezave zimskega obdobja, resitev pa je mozna samo z vecjim investicijskim
posegom. K temu je treba dodati
vecje stevilo mehanskih okvar,
ki so zmanjsevale izkoriScenost
strojnih naprav.
Proizvodnj a v aprilu je bila
obetajoca, saj je bil kolicinski
plan izpolnjen s 111 odstotki. Nepredvideno podaljsana mehanska
dela v maj u so iznicila moznos t,
da bi nadomestili zamujeno v
prvem tromesecju, slabsa izpolnitev plana v juniju pa je bila po·
sledica dveh tezjih okvar Uekleni
trak in obroc susilnika).
Poleg teh stvari velja omeniti
se nenormalno stevilo in tezo po·
skodb v liniji za predelavo sekan·
cev. Veckratno trganje verige

MARTIN MLINAR, PODPREDSEDNIK REPUBLISKEGA SVETA ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE,
JE OBISKAL NASO DELOVNO ORGANIZACIJO.
V razgovoru ga je glavni direktor Tone Krasevec podrobno seznanil s poslovanjem Bresta, s tezavami, s katerimi se srecujemo ob izpolnjevanju letnega nacrta, pa tudi o ukrepih, ki so jib sprejeli
drufbenopoliticne organizacije in samoupravni organi.
Beseda je tekla predvsem o nekaterih izkuSnjah v samoupravnem povezovanju in .zdruZevanju na
podlagi dohodka in skupnega prihodka. Posebej je bilo obdelano povezovanje proizvajalcev in uporabnikov ivernih plosc. Martin Mlinar je poudarll, da je nujno tesnejse povezovanje v celotni reprodukcijski verigi - od gozdarjev do trgovine. Dal je vrsto pobud, ki bodo korlstile · pri prihodnjem
strokovnem in politicnem delu za uspesnejse povezovanje zdruzenega dela.
J . Hren

Nasa nova kuhinja BREST-11
transporterja in pa razbitje iverilnikov za sekance bo imelo poleg velikih stroskov za popravilo
za posledico se slabso zalozenost
s tehnicnim lesom v zimskih mesecih in s tern ponovne tezave,
lahko tudi vecje, v zvezi z vlaznostjo iverja.
V p roizvodnji oplemenitenih
plosc je zaostanek iz prvega tromesecja nepomembno zmanjsan,
glavne znacilnosti in vzroki za
zaostajanje pa so ostali isti. Tezave pri preskrbi s folijo so zaradi devizne situacije samo se
vecje kot v prvih mesecih.
lz primerjave kolicinskega in
vrednostnega izpolnjevanja plana
je tudi videti, da ne dosegamo
plansko zastavljenih in tudi ze
dosezenih odnosov v kvaliteti.
Prevec imamo blaga slabSe kvalitete, ki ga trg ne rabi, kar
zmanjsuje vrednost proizvedenega blaga.
In kako naprej? Na kratko recen o, taka ne smemo nadaljevati.
Izboljsati moramo nase delo in
odnos do dela na vseh podrocjih.
Cilj mora biti, da zmanjsujemo
stevilo zastojev, ne samo takih,
ki povzrocajo prekinitve proizvodnje, pac pa tudi takih, ki povzrocajo motnje v uresnicevanju ciljev porab e dolocenih vrst materiala.
Ustreznejse kadrovsko in organizacijsko zasnovane servisne

sluibe bodo morale zagotoviti
boljsi izkoristek delovnega casa
sebi in drugim, vsak posameznik
pa bo moral bolj skrbeti za dobro
gospodarjenje z druibenimi sredstvi.
Poleg cisto strokovnih in delovnih nalog si bo treba mocno prizadevati tudi na drugih podrocjih.
v predvolilnem obdobju, v casu
priprav, je naloga vseh, zlasti pa
sindikalnih delavcev zelo odgovorna,da bomo v vse organe izvo·
lili !judi, ki bodo s svojim objektivnim delom zagotovili uspe·
snost deJa v skladu s sprejetimi
samoupravnimi zadolzitvami.
Pri analizi vzrokov bomo mo·
rali post ati bolj kriticni in samokriticni, zaceti bomo morali iskatl povzrocitelje z imenom in priimkom, spoznati bomo morali
resnost gospodarskega trenutka ,
ki se ne bo izboljsal, ce ga borne
opravicevali z objektivnimi tezavami. Preprican sem, da to ne bo
teiko za vse tiste, ki so tudi cl.o
sedaj prispevali kar najvecji delei za razvoj te druzbe. Verjetno
manjka samo to, dana svojo pot
potegnejo tudi tiste, ki korakajo
nekoliko majavo in prepocasi.
Tudi pomagati jim je treb a, da
bodo lahko ujeli pravilen korak,
vendar pa ta pomoc ne more trajati v nedogled.
F. Hvala

Kongres samoupravljalcev poudarja, da se morajo vse subjektivne sile in celotno zdruzeno delo odlocneje zavzemati za
nenehno poveeevanje produktivnosti dela in ucinkovitosti poslovanja, ker sta to trajna temelja za povecevanje proizvodnje in dohod'ka, za visji zivljenjski standard in za krepitev
materialne osnove zdruienega deJa. Zat o se moramo:
- bojevati za taksen polozaj delavcev v temeljnih organizacijah zdruienega dela, ~i jib bo spodbujal, da bodo nenehno povecevali produktivnost dela in doh odek;
- z zdrufevanjem dela in sredstev organizacij zdruienega
deJa moramo ustvariti moznosti za povecanje dohodka in
vecj o zanesljivost pri njegovem pridobivanju;
delavci v temeljnih organizacijah zdruienega -d ela m oraJo nacrtovati taksno proizvodnjo, ki bo ustrezala potrebam
in zahtevam domacega in tu jega trga;
- z izbiro moderne tehnologije in proizvodnih programov,
ki omogocajo visoko proizvodnost dela in tudi optimalne
roke graditve, moramo zagotoviti smotrno investiranje;
- nenehno moramo izpopolnjevati organizacijo in tehnologijo deJa, da bi kar najbolj izrabili delovna sredstva in delovni cas;
- z urejanjem druzbenoekonomskih odnosov in ekonomsko politiko ter s povecevanjem produktivnosti na vseh podrocjih druibenega deJa moramo ustvariti momosti, da bodo
delavci v temeljnih organizacijah materialne proizvodnje z
bolj produktivnim delom in z ucinkovitejsim poslovanjem
nenehno povecevali dohodek.
Kongres odlocno zahteva, da sta proizvodno delo in delo
v tezavnejsih okoliscinah druibeno bolj cenjena in materialno bolj vrednotena. Opravila in naloge v materia:l ni proizvodnji je treba materialno vise vrednotiti in drufbeno viSe
ceniti gled e na enako zahtevna administrativuo-tehnicna in
podobna opravila. Tudi to mora prispevat•i k odlocanju mladih rodov za proizvodne poklice v skladu s potrebami gospodarstva.
Kongres se hkrati zavzema za vecje priznavanje in vrednotenje ustvarjalnosti, novatorstva in racionaliz atorstva, njihova nagrajevanje pa cim bolj dosledno posta:viti v odvisnost
od prispevka k povecanju dohodka. Sproi iti je treba pobudo,
da se nadomestilo za ustvarjalnost vkljuci v osebni dohodek.
Kongres poudarja, da je mogo ce in treba m eriti in ocenjevati sleherno opravilo in nalogo, osebni dohodek pa pridobivati po delovnem prispevku.
(lz resoluclje II L kongresa samoupravljalcev Jugoslavije)
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e TOZD POHISTVO
Cerknica

Dokaj skromni rezultati
obsega proizvodnje, vrednostno
pakomaj 24 odstotkov. Menim, da
uo Lc::m. ni poLreben poseben 1<0mentar. Vendar, izvoz je nujen,
saj sami potrebujemo devi..:na
sredstva za uvoz potrebnega materiala in surovin, pa tudi na domacero trgu ne bi mogli prodati
veliko vee izdelkov kot jih prodamo.
Za leto 1981 smo nacrtovali komaj 494 starih milijonov dinarjev
za poslovni sklad in 1.600 milijo·
nov za pospdeno amortizacijo.
Ob upostevanju vsega tega nas
dokaj skromen rezultat v prvem
polletju ne preseneca. Tudi periodicni obracun za prvo tromesecje nam ni pokazal ugodnih re-

Iz podatkov v periodicnem o'.Jracunu nase temeljne organiza..:ije za prvo polletje j e v1deti, da
smo v tern obdobju e1oseg1i dokaj
skromne rezultate, saj nismo pridobili niti toliko dohodka, da bi
vsaj delno pokrili sklad skupne
porabe. To pomeni, da smo v tern
obdobj u poslovali na ro'.Ju dohodkovnosti kljub temu, da smo z
2 odstotka manjsim stevilom zaposlenih dosegli za 17 odstotka
vecji fizicni obseg proizvodnje
kot v prvem lanskem polletju.
Razumljivo je, da smo taksno
povecanje proizvodnje dosegli
predvsem z vecjim prizadevanjem zaposlenih, z bolj organiziranim delom in tudi z vecjimi
serijami kot smo jih imeli lani.
Kljub temu pa nismo dosegli nacrtovanega dohodka, se manj pa
Cistega dohodka. Zakaj tako?
Ker so v letu 1980 stroski proizvodnje izredno visoko narasli,
je bil lastni proizvodni program
glede dohodkovnosti ze v lanski
jeseni v kriticnem s tanju oziroma na robu rentabilnosti. To se
je pojavilo predvsem pri sesta_vljivih programih Katarina WH 10
Katarina BL, ceprav sta bila leto
poprej oba programa glede dohodkovnosti dokaj ustrezna.
Prav zaradi visoke rasti proizvodnih stroskov (cene so porasle zlasti pri surovinah in repromaterialu tudi nad 65 odstotkov) lani in ob napovedi, da bodo
letos porasle cene surovinam in
reptomaterialu se za novih 20 odstotkov (ta napoved se je uresnicila ze v prvem tromesecju). smo
imeli ze pri sestavi letosnjega
plana veliko tezav.
Ker proizvodnih sestavljivih
programov ne moremo menjati
tako preprosto kot obleko (to je
povezano z zelo visokimi stroski),
ob ugotovitvah, da je za oba sestavljiva programa Katarina WH
in Katarina BL se vedno dokaj
veliko povprasevanje in ob napovedi, da bomo letos cene pohistva prosto oblikovali (kar bi
bilo edino pravilno) smo za oba
omenjena sestavljiva programa
nacrtovali, da ostaneta v proizvodnji turli letos, s tern, da glede
na proizvodne stroske podraiimo
izdelke najmanj za 37 odstotkov
(za taksno poviSanje cene v
prvem polletju nismo imeli rr.oznosti). Ob tern smo nacrtovali,
da bomo s prodajo nekoliko bolj
uspesni tudi pri ostalih izdelkih
in da bomo v drugem polletju
dali na trg tudi novi program
3 X 3, ki ga pr ipravljamo ze leto
dni in ki bo dejansko na voljo
potrosnikom v novembru.
Vsekakor vpliva na skromen
rezultat tudi nad 100 odstotkov
vecji izvoz v primerjavi s prvim
lanskim polletjem, kar pa smo
tudi nacrtovali. Za letos smo predvidevali, da bomo izvozili nasih
izdelkov za 5800.000 dolarjev, kar
predstavlja 43 odstotkov fizicnega
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zultatov, zato smo naredili sanacijsko-stabilizacijski program, ki
vsebuje vrsto Ul<repov za boljse
gospodarjenje. Poglavitna naloga
iz tega programa, ki je se vedno
zel::l sveza, pa je, da obdr:Zimo
rast proizvod.nje, to je 4 odstotke
nad nacrtovano oziroma, da do sezemo 17 odstotkov ve(:j i fizicni
obseg proizvodnje v primerjavi z
letom 198Q.
Sarno tako bomo leto zakljucili s pozitivnim rezultatom in
ustvariti toliko dohodka, da bomo pokrili rezervne sklade in
sklad skupne p orabe, po moznosti pa tudi sredstva za razsirjeno podlago dela in sevcda nekaj
ve::: tudi za osebne dohodke, ki
sorazmerno zaostajajo z:1 rastjo
zivljenjskih stroskov.
Prav zato pricakujem, da bo
vsak zaposlen v nasi temeljni organizaciji prispeval dejansko vse,
kar najvec more, da prebrodimo
nastale tezave.
T. Bavdek

I

smo prepricani, da bo stan je v
drugem polletju bistveno boljse.
Ta optimisticna napoved temelji tudi na tern, da bo ob vecji
izbiri kuhinjskih elementov rastla tudi prodaja. To se je pokazalo ze v drugem eetrtletju, ko
smo s proizvodnjo in prodajo
kuhinje Brest 09 popestrili ponudbo in tako zadovoljili tudi
zahtevnejse kupce, kar je videti v vecji prodaji v zadnjih dveh
meseq.ih. Prav kuhinja 09 je prispevala k izboljsanju nasega gospodarskega polozaja, saj je prodaja stekla sele v maju in juniju, pa se raste.
Naj se omenim, da smo poostrili
kontrolo kvalitete in delovno disciplino, 'redvs_e m pa gospodarno
obnasanje na slehernem delovnem mestu, kar nedvomno pre-

- pravocasno pripraviti in dati v proizvodnjo novi program
kuhinje BREST - 11;
- storiti vse potrebno za boljso izrabo materialov in zmanjsati izmet v proizvodnji;
- vse sestavne dele opuscenih
programov smotrno uporabiti v
ustreznih dodatnih izdehl<.ih (morda toaletne omarice);
- izboljsati kvaliteto izdelkov;
- povecati proizvodnjo in prodajo kuhinje Brest 09;
- skrajsati rok za dobavo kuhinjskih elementov in tako zadovoljiti zahteve kupcev.
Kolektivu, ki se ni prvic v
svoji zgodovini znasel v podobnem polozaju, ni bilo tezko pojasniti, kako resen je sedanji
polozaj. Delavci so bili s tern
temeljito seznanjeni in zato smo
se vsi skupaj dogovorili, kako
se bomo lotili dela, da bi popravili nas gospodarski polozaj.
Omenim naj, da je med prvimi razumel resnost nastalega
polozaja nas mladinski aktiv, ki
se je takoj odlocil, da bo eno
prosto soboto opravil prostovoljno delo na nstih delovnih mestili, ki so ozko gr!o v proizvodnji, ali pa so zaradi pomanjkanja materiala v zaostanku.
Vsekakor je to primer, vreden
posnemanja.
Izpolnjevanje sanacijskega programa je kmalu rodilo uspehe.
Skladisce polizdelkov je ze skoraj izdelano, tako da bo kmalu
lahko slu.Zilo za uvedbo terminala. Oddelek skupnih plosc, ki
nam je do nedavnega povzrocal
mnogo preglavic, je sedaj ze
preurejen, kadrovsko izpopolnjen in ob normalnih pogojih,
se pravi, ob pravoeasni dobavi
repromateriala, predvsem gospodinjskih aparatov, ne bo vee zastojev.
Tudi kar zadeva zmanjsan.i e
'"ldpadkov, smo ukrepali tako, da
bomo vse odpadke, ki so se uporabni, takoj predelali na dolocene dimenzije in jih vrruili v
skladisce.
Pripravljena je tudi dokumentacija za toaletni program, ki
bo po potrebi zapolnila morebitne vrzeli v proizvodnji. Uporabili bomo predvsem material iz
opuscenih programov kuhinjskega pohiStva.
Ena izmed glavnih nalog v sanacij-skem programu je bila, da
cimprej damo v proizvodnjo novo kuhinjo Brest 11. Z ukinitvijo bele kuhinje je nastala na
triiScu praznina, povprasevanje
po njej pa je se vedno veliko. Zato smo jo morali cimprej vrniti
na t rlisce. Tezave s kooperanti
so povzroCile nepredviden zastoj,
vendar ·s o kuhinje sedaj v prodaji, narocil je vse vee in zato
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cej prispeva k boljsemu gospodarskemu rezultatu nase temeljne organizacije.
Da resno uresnicujemo sanacijski program, je videti tudi ob
prvih podatkih iz periodicnega
obracuna za prvo polletje.
Ob koncu tega p isanja bi rad
poudaril, naj bo pri slehernem
izmed nas, ob vsakem casu in
na vsakem delovnem mestu, vedno pr.isotna misel 0 cim boljsem gospodarjenju in ne le takrat, ko nam rezultati n asega
dela pokaiejo, da smo delali slabo. Sanacijski programi naj bi
ne postali praksa in nekaksna
prisila k b oljsemu delu. .Nas
sedanji gospodarski polozaj nam
tega ne dopusca.
B. Klesnik

e TOZD

ZAGALNICA
Stari trg

ManjSi izvoz iaganega lesa
Pol leta je za nami in p rav je,
da ocenimo, kako uresnicuiemo
poslovno politiko in plan nase temeljne organizacije, zastavljena
na zacetku leta.
Proizvodnja je bila dosezena v
visni 103.700.000 dinarjev, kar
predstavlja 48 odstotkov letnega
plana. Da n ismo povsem dosegli
plana, je vplivalo predvsem to,
ker smo v zimskem casu v proizvodnji iaganega lesa kar sestdeset dni delali v eni izmeni.
Oskrba s hlodovino se je po
koncani zimi, ki je bila za secnjo
zelo neugodna, izboljsala. Ocenjujemo, da bomo ob normalni dobavi nacrtovane hi.odovine zaostanek v proizvodnji ob prizadevanju vseh do konca leta nadomestili.
V enotah stolarna in kartonazna je bil plan proizvodnje dosezen, vendar bi bili rezultati, po·
sebno v kartonazi, lahko obcutno
J:?oljsi. Ocitno je, da kljub naporom nabavne sluzbe se ni bilo
storjeno vse, da bi zagotovila zadostne kolicine lepenke za potrebe te proizvodnje.
Vidimo torej, da je b ilo n ajvec
tezav x.lvno pri zagotovitvi osnovnih surovin, kar je tudi sicer
sirsi druzbeni pojav. Ob vseh tezavah, ki so spremljale proizvodnjo, lahko ocenimo, da so proizvodnja in rezultati poslovanja v
nasi temeljni organizaciji ugodni,
manj ugodna pa je usmerjenost
proizvodnje.
V prvi polovici leta skoraj ni
bilo izvoza zaganega lesa, tako da
ga tudi ob povecanih naporih do
konca leta ne bo mogoce n adomestiti. Temu so vzrok nizke
svetovne cene iaganega lesa in
neprodane zaloge zaganega lesa v
lukah. Taksne cene j e povzrocil
izvoz velikih kolicin poceni zaganega lesa iz Kanade. Ocenju jemo, da se stanje na podrocju cen
pri izvozu zaganega lesa do konca
leta bistveno ne bo spremenilo.
Izvoz koncnih izdelkov gre po
planu in ocenjujemo, da bo do
konca leta izpolnjen. Verno, da
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Iz oddelka pakiranje v temeljni organizaciji POHISTVO

Drugo tetrtletje - boljSe
Gaber je prvo cetrtletje koncal z izgubo. K temu je prispevalo vee vzrokov:
- izdelovali smo izdelke, ki
jih nismo imeli v letosnjem planu·
.:_ premajhen fizicni obseg
proizvodnje;
- · prepozno lansiranje kuhinje
09·
:._ prenizka prodaja;
- slaba preskrba z repromateriali.
Zato smo izdelali interni sanacijski program, v katerem
smo nastete bistvene vzroke za
slabo gospodarjenje razclenili,
p regledali moznosti in oblikovali
ukrepe za izboljsanje gospodarskega stanja.
Sanacijski program so poleg
strokovnih sluzb obravnavale tudi druibeno-politicne organizacije in organi upravljanja, ki so
ga po temeljiti razpravi ter kriticnih in ustvarjalnih pripombah
tudi s-prejeli.
V sanacijskem programu smo
obdelali predvsem nabavo, prodajo in proizvodnjo. Omejil bi
se zlasti na proizvodnjo, -saj temeljna organizacija vsaj sedaj
na delo nabave in prodaje ne
more dosti y.plivati.
Zastavili smo si vrsto nalog,
izmed katerih bi izdvojil zlasti
naslednje:
- izpopolniti ·sistem planiranja predvsem na osnovi narocilniskega sistema proizvodnje;
dokumentacijsko urediti
skladisce polizdel:kov in pripraviti vse potrebno za prehod na
vodenje proizvodnje s pomocjo
racunalnika (terminala);
- organizacijsko izboljsati oddelek skupnih plosc in tako povecati pretok p osamicnih naro·
cil;

POL LETA
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TOZD GABER
Stari trg

Strojna linija v temeljni organizaciji GABER
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cene v izvozu ne pokrivajo niti
lastnih cen in bi morali ob prizadevanjih sirse dru.Zbe za pospesevanje izvoza tudi v Brestu
cimprej u strezno urediti vprasanje internih stimulacij izvoza.
Proizvodnji za izvoz je potrebno zagotoviti kar najboljse pogoje, saj se je v prvem polletju
dogajalo, da je b il izvoz manjsi
zaradi neusklajenih in slabo predvidenih kooperacijskih del za
domaci trg.
Ugotavljamo, da nam je v
prvih sestih mesecih ob prizadevanju vseh zaposlenih uspelo izboljsati izkoriScanje delovnega
casa, so pa seveda se rezerve, ki
jih je treba v vedno bolj zaostrenem gospodarskem polozaju cimprej izkoristiti.

Ob vecji prodaji zaganega lesa
v izvoz se pojavlja pomanjkanje
delovne sile, kar resujemo s trenutnimi ul<repi, ki seveda ne morejo biti trajna resitev. Pri izvozu
zaganega lesa je znatno vee vlozenega dela in vse kaze, da bosta
odprema in s tern proizvodnja
ogrozen a. Po zadnjih ukrepih
gozdarjev in novem nagrajevanju
gozdnih delavcev se bo stanje zaradi odliva nasih delavcev se zaostrilo.
Vsi nasi prihodnji napori bodo
usmerjeni v zagotavljanje pogojev za uresnicevanje zastavljenih
nalog, proizvodnje in za postopno
uresnicevanje investicijskega programa v tern srednjerocnem o~
dobju.
A. PiSek
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MINERALKA
Cerknica

Teiave s prodajo ploSt
Prvo polletje poslovnega leta je
za narni, zato je obicaj, da pretresemo gospodarske r ezultate za to
obdobje. Temeljna organizacija
Mineralka je zakljucila obdobje
z negativnim rezultatom v znesku
3.300.000 dinarj ev. Postavlja se
vprasanje, kje so vzroki, da je
prmo do izgube.
Analize k aiejo, da j e poglavitni
vzrok v premajhni prodaji plosc.
Omeniti velja, da smo ze leto
1981 priceli s sorazmemo veliko
zalogo ognjeodpornih plosc in da
je ta zaloga narascala tudi v
prvem tromesecju, manj pa v
drugem. Prodaja NEGOR plosc
je s1cer bila v drugem tromesecju
v primerjavi s prvim vecja za
okrog 3,7-krat, vendar se premajhna, da bi omejila narascanje
zalog oziroma omogocila dovolj
veliko prodajo za pozitivno poslovanje.
Vzroki, da prodaja plosc ni tekla vzporedno s proizvodnjo so
predvsem naslednji:
1. Kupci se premalo poznajo in
nimajo dovolj zaupanja do novega izdelka (se vedno veliko plosc
uvazamo za izvedbo spuscenih
stropov).
2. Premalo celovita ponudba
NEGOR plosc na trgu, predvsem
na podrocju gradbenistva. V zacetku smo bili sposobni uporab·
niku nuditi le surove plosce. Raziskava trga in analize pa so pokazale, da projektantske organizacije, inspektorji, investitorji in
izvajalci zahtevajo predvsem protipozarne konstrukcijske :r:esitve
za stene, stropove, vrata m podobno, skratka, protipozamo resitev celotnega objekta in sicer v
razlicnih povr5inskih obdelavah
(v furnirju, laminatih, folijah ,
umetnih ometih).

Vseh teh resitev pa mi v zacetku nismo bili sposobni nuditi
trliScu. v zadnjem casu pa pospeseno delamo zlasti na podrocju protipozarnih sten, stropov,
vrat in na podrocju povrsinske
finalizacije plosc. Velika si prizadevamo tudi pri iskanju kooperantov predvsem za dela, ki jib
ni mogoce opraviti znotraj Brestovih temeljnih organizacij.
3. Ognjeodporne plosce NEGOR so specificen izdelek, ki se
v glavnem uporablja le tam, kjer
protipozarni predpisi zahtevajo
vgraditev, na podrocju gradbenistva, pa tudi na podrocju ladje·
delnistva. Ce torej hocemo NEGOR plosco p rodati na omenjeno
podrocje, je potrebno zanjo, pa
tudi za vse konstrukcije, ki so
izdelane iz nje, pridobiti ustrezne
ateste pri dolocenih pooblascenih
ustanovah. Gre za dokumentaci-
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jo, da plosce in izdelki iz njih v

celoti ustrezajo domacim, pa tudi
mednarodnim predpisom s podrocja protipozarne varnosti.
Sele, ko je pridobljena vsa
ustrezna dokumentacija, ki pa je
za posamezna podrocja uporabe
seveda r azlicna, je sele ustvarjena
prava momost za prodajo plosc.
Te ate..,te je momo pridobiti lena
podlagi preizkusanja plosc, ki
pridejo iz redne proizvodnje
(vzorec vzame inspektor).
Zato je razumljivo, da n ismo
imeli mo:Znosti za pravocasno pridobitev uradnih atestov m ed saroo investicijo, se pravi, pr ed pricetkom rednega obratovanja tovarne. Trenutno imamo skoraj vse ateste za podrocje ladjedelnistva od domacih, pa tudi od
tujih ustanov. Za podrocje gradbenistva po. imamo doslej ateste
za plosco in za stene F 30 in F 60.
Trenutno pa si p ospeseno prizadevamo, dobiti ateste za konstrukcijske resitve, ki smo jih
dobili od Slovenijalesa - TOZD
Inzeniring.
Da bi Mineralka uspesno zakljucila let osnje p oslovno leto,
je zlasti potrebno sprejeti naslednje:
1. Proizvodnja v nasi temeljni
organizaciji je bila v prvih sestih
mesecih 18 ods :otkov pod planom.
Proizvodnja se je zavestno gibala
pod planom zaradi preslabe obdelave trga in pridobivanja ustreznih soglasij (atestov), ki so
potrebni za prodajo omenjenih
plosc. Iz troizmenskega dela smo
v aprilu presli na dvoizmensko.
Nacrtujemo, da se bo taksno gibanje proizvodnje nadaljevalo do
konca leta, ker v tern casu se ne
pricakujemo vecje prodaje plosc.
Ce bi se prodaja plosc povecala
nad pricakovanji, bi temu sledila
tudi proizvodnja, tako da bi poizkusili doseci obseg proizvodnje,
ki je zastavljena v letnem planu.
2. lzvoza v prvih sestih mesecih se ni bilo, smo pa v tern casu
intenzivno obdelovali trliSce na
vseb podrocjih, na konvertibilnem, pa tudi na klirinskem .
S pridobitvijo atestov, predvsem za ladjedelniStvo, bomo
imeli stvarne mo:Znosti za prodajo.
Poiskati bo potrebno se moznost za prodajo NEGOR plosc
prek oplemenitenja v tujini, se
pravi, oplemenitenja plosc v ddavi, kjer naj bi te plJsce prodali
koncnemu uporabniku.
Poleg surovih in oplemenitenih
plosc bo potrebno nuditi se celotne stenske, stropne in vratne resitve za ladjedelnice ter gradbe-
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Polno skladisce ognjeodpornih plosc

Les - »zeleno zlato«
nistvo. V ta namen bodo ustrezne
slu:Zbe poiskale kooperante za
taka dela.
Iz vse dosedanje obdelave zunanjega trga pa lahko ze sklepamo, da bo plan izvoza NEGUR
plosc za leto 1981 dosezen.
3. Domaci trg
Za ladjedelnistvo smo pridobili
skoraj vse ateste in sklenjene so
pogodbe. Obdelane in osvojene
so NEGOR plosce v vseh ladjedelnicab, razen v ladjedelnici
Split, kjer dajejo prednost lastnim KNINGIPS p loseam. Morarna pa se:
- zagotoviti prodajo plosc
prek skladisc v Splitu;
- obdelati vse remontne delavnice;
- zagotoviti prodajo omenjenih plosc v ladjedelnici Split.
Tudi gradbenistvo smo intenzivno obdelovali, vendar moramo
sprejeti se naslednje ukrepe:
- kvalitetneje obdelovati trZisce,
- izpeljati prodajo prek veleprodajnih skladisc,
- v najkrajsem casu uresniciti
skupni projekt finalizacij e NEGOR plosc s Slovenijalesom TOZD In:Zeniring.
Pogodba za ta projekt je podpisana. z resitvijo konstrukcijskih podrobnosti o uporabnosti
plosc (stene, stropovi in vrata),
ki so dani s to pogodbo in vnasanjem le-teh v projekte, bo zagot ovljena tudi prodaja teh plosc v
gradbenistvu.
Po posameznih republikab rnaramo opraviti >>inventurO<< objektov, ki jib projektirajo, ki so v
zacetku gradnje in ki so pred zakljuckom izgradnje.
Ob tern moramo seznaniti projektante z uporabnostjo NEGOR
plosc, upor abiti izdelane projekte, ki smo jih pridobili pri Slovenijalesu, lastne resitve in resitve,
ki jih pripravlja SCT Ljubljana.
Seznaniti moramo tudi inspektorje in delavce uprave javne varnosti 0 protipozarni zasciti, ki
jo dose:lemo z omenjenimi ploscami in s konstrukcijskimi resitvami.
Ustvariti moramo tudi stike z
izvajalci in proizvajalci, ki so sposobni omenjene plosce vgraditi.
Cimprej moramo na Brestu in
v drugih jugoslovanskih srediscih pripraviti razstave in predavanja o uporabnosti NEGOR
plosc.
Za izpolnitev omenjenih nalog
pa bo potrebnega se veliko dela
in potrpljenja, ce hocemo, da bomo poslovno leto 1981 zaklju cili
uspesneje kot smo prvo polletje.
To pa je moralna in delovna obveza vseh nas, ki kakorkoli delamo oziroma sodelujemo na tern
podrocju.
A. Zidar

e TOZD MASIVA
Martinjak

Vokviru natrtovanj
Temeljna organizacija MASIVA
je v prvem letosnjem p olletju dosegla 47 ;2 odstotka nacrtovane
proizvodnje, pri cemer pa jr dosegla polletni nacrt izvoza kar s
54 odstotki. Ti podatki nam kazejo, da je bila polit ika proizvodnje v tern tezavnem obdobju pravilna, saj v prvem polletju zaloge
gotovih izdelkov niso presegale
predvidenih enomesecnih zalog.
Vzroki za nekoliko ni:lji obseg
proizvodnje v prvem polletju , ki
so bistveno vplivali na slabse rezultate, so bill:
- nerazciSceni proizvodni program v zacetku leta, kar je imelo
za posledico zakasnelo dobavo
ustreznih dimenzij zaganega lesa;
- premajhne kapacitete susilnic za susenje lesa, kar smo resevali tako da so nam susili les
drugod, izven delovne organizacicije, kar pa nam je vsekakor povecalo stroske in omejevalo normalno doseganje nacr tovanega
obsega proizvodnje;
J

- tezave so bile tudi pri preskrbi proizvodnje z ostalimi reprodukcijskimi materiali, predvsem z laki, ki smo si jib morali
veckrat izposoj ati pri drugih Brestovih temeljnih organizacijab in
celo pri drugih delovnih organizacijab izven Bresta;
- boljse proizvodne rezultate
so nam veckrat onemogocale tudi nerazciscene dokumentacije
pri kupcih;

- na manjsi obseg proizvodnje
je v tern obdobju vsekakor vplival tudi sestdnevni kolektivni dopust zaradi nujnega remonta kotlovnice;
- poleg omenjenih te:lav je
bila se vrsta drugih, ki pa smo jih
uspeli resevati sproti, tako da n a
proizvodnjo bistveno niso vplivale.
Ob razmisljanjih, kako bomo
proizvajali v drugem polletju in
kaksne u spehe bor.no dosegli cez
vse leto, pa lahko izrazimo upanje, da bomo plan v celoti izpolnili, ali pa ga celo presegli.
Taks)lo upanje je uter.neljeno,
saj imamo ze pripravljen proizvodni program za drugo polletje,
zagotovljene zaloge zaganega lesa
in razciScene cene izdelkov.
Vprasljivo pa se vedno ostaja
por.nanjkanje primerne delovne
sile, predvsem za bolj zahtevna
opravila in naloge v neposredni
proizvodnji.
Samoupravni organi v temeljni
organizaciji so bili sproti obvesceni 0 vseh nastalih tezavah in
prav tako so sproti sprejemali
ustrezne ukrepe in sklepe za takojsnje resevanje le-teh.
Vse planske naloge za leto 1981
pa homo izpolnili le, ce bodo cene reprodukcijskih r.naterialov, ki
jih uporabljamo v proizvodnji,
ostale do konca leta 1981 v okviru
meja, dolocenih z nasim letnim
planom.
T. Lovko

Iz nase temeljne organ izacije MASIVA
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VO Cerknica

Preveliki stroski
Ob sprejemanju letnega plana
smo na osnovi kazalcev v njem in
na osnovi prodaje, ki je hila lani
in v zacetku leta 1981 zelo w;pesna, saj je hila proizvodnja razprodana za dva do tri mesece
vnaprej, pricakovali letos uspesno gospodarjenje. Letni plan nam
je kazal taksno rast dohodka, ki
zagotavlja pokrivanje vseh obveznosti in povecanje minimalnega poslovnega sklada, skratka,
nekoliko boljso perspektivo kot
dotlej.
Skoraj vsi clani kolektiva so se
zavedali, da so uspehi v veliki
meri odvisni od dela in od vecje
produktivnosti, zato smo se s polno odgovornostjo lotili uresnicevanja planskih nalog, ki so bistveno vecje kot leto prej. Zavedali
smo se, da bodo potrebni veliki
napori, posebno se, ker smo pricakovali, da bo letos zelo oteZkocena in veckrat celo rnotena
oskrba proizvodnje z repromater iali, se zlasti s tapetniskim blagom. Kljub tern tezavam in nenacrtovanem sedemdnevnem kO·
lektivnem dopustu v prvem polletju smo dosegli letni plan v visini 107.000.000 dinarjev ali z 52
odstotki, rnerjeno po planskih
cenah.

polozaja v nasi temeljni organi·
zaciji.
Rezultati gospodarjenja v I.
polletju
v 000 din
Celotni prihodek
IH.276
67.193
Porabljena sredstva
Dohodek
14.083
Cisti dohodek
9.580
Osebni dohodki
8.651
Skupna poraba
Poslovni sklad
Da dosegarno taksoe re:z:ultate,
je vee vzrokov. Naj jih nastejemo sarno nekaj:
- obseg prodaje mocno zaostaja za planorn;
- ne dosegamo planskih prodajnih cen;
- hitra rast ceo repromateriala in t o iznad planskih pricakovanj;
- vecji delez izvoza glede oa
strukturo prodaje v I. polletju.
Ob vsem tern pa je posebno zaskrbljujoce, da narasca delez materialnih stroskov v struktup ce·
lotnega prihodka mnogo hftreje
od celotnega prihodka, ob cerner
mocno zaostaj a rast deleza osebnih dohodkov.

Doseganje plana, planiranih in
porabljenih ur v prvem polletju
Doseg.
plana

Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij

17.850
17.520
22.505
16.731
16.984
15.410
107.000

v 000 din

'I• doseg.

plan. ure

plana

104
102
131
98
99
90
1022

Pregled nam kaze, da je v
prvem cetrtletju produktivnost
nenehno rastla in s tern t udi obseg proizvodnje. Slabse je bilo v
drugem cetrtletju. v prvern cetrtletju so bile v proizvodnji vecje serije izdelkov, tudi oskrba z
reprornateriali je hila nernotena
in uspehi so vidni.

porab. ure

14.158
13.166
14.796
10.880
11.936
10.041
74.977

10.277
10.803
11.288
8.968
10.432
8.784
60.552

lndeks
118
122
131
121
114
114
124

drugem cetrtletju pa smo
imeli majhne serije, oskrba z repromateriali, zlasti s tapetniskirn
blagom, je hila zelo slaba in posledica tega je upadanje produktivnosti in zaostajanje za planskimi nalogami. Ce se zadovoljirno
z rezultati v proizvodnji, pa se
nikakor ne moremo in ne srnemo
zadovoljiti z rezultati gospodarjenja, ki rnocno•zaostajajo za nacrtovanimi predvidevanji in kazejo na slabSanje gospodarskega

Gornji podatki potriujejo zaskrbljujoco
rast
rnaterialnih
stroskov, ki oa jbolj vplivajo na
uspesno ali oeuspesob gospodarjenje. Zato je nasa prva oaloga,
da v tretjern cetrtletju ugotovimo vzroke za rast materialnih
stroskov, poiScerno ustrezoejse in
cenejse vrste materialov ter izboljsamo izkoriscanje pri krojenju blaga, ipreoa in v proizvodnji
izdelkov iz polyuretaoa.
Pri tern pa moramo spremeoiti
in bolje organizirati proizvodnjo,
tako da poceoimo izdelke tudi z
vecjo produktivnostjo, ali drugace povedano, izdelati mora mo sanacijski program, ki bo uposteval
vse omenjeno. Osnovni cilj pa
mora biti, doseci vecjo in ceoejso
proizvodnjo ter vecji ostanek dohodka, ki bo omogoCal pokritje
sklada skupne porabe.

Rast celotnega prihodka, materialnih stroskov in osebnih dohodkov 1979-1981

v 000 din

v

Leta
1979
1980
1981

Celotni Materialni
stro~ki
prihodek
19.350
31.128
41.529

12.900
22.660
33.594

Deld
mat. str. 00

Osebni
dohodki
3.534
3.647
4.665

lndeks rasti
eel.
mat.
00
prih.
str.

67%
72%
81%

18 %
12%
11%

100
161
133

Sedeina garnitura DARJA z leZiscem

e

po oacrtu in bo potrebno sprejeti
dodatne ukrepe za njeno prodajo.

TOZD PRODAJA

Cerknica
TOZD MASIVA Martinjak

Po pritakovanjih
Za leto 1981 smo predvideli,
da bomo s prodajo na domacem
trgu ob normalnih trZnih pogojih
spremljali proizvodne zmogljivosti temeljnih organizacij. Sedaj
vidimo, da je bila prodaja glede
na splosno gospodarsko stanje
razmeroma uspesna, slabse pa je
s prodajo mineralnih plosc, kjer
bodo potrebni dodatni ukrepi, da
bo normalno stekla. Za uspesnejso prodajo smo letos sprejeli
vrsto ukrepov:
- Organizirali smo razstavo
Brestovih novih programov in po·
vabili na ogled nase kupce iz vse
Ju goslavije. Razstavo si je ogle·
dalo izredno veliko nasih poslovnih partnerjev in zaradi zanima·
nja smo razstavo celo podaljsali
za nekaj dni. Pri tern smo kupce
nadrobneje seznanili z n asimi se·
danjimi in novimi programi.

- v skladu z nacrtom 0 razsi·
ritvi lastne maloprodaje smo od·
prli novo prodajalno v Titovem
Velesu, v razgovorih pa smo, da
razsirimo naso maloprodajo tudi
v Skopju in Kragujevcu.
- Glede na zamenjavo celotnega programa kuhinjskega po·
histva smo intenzivno mootirali
kuhinje po prodajnih mestih. Ku·
hinji BREST 10 in 10 S sta ze dosegli stevilo prodajnih mest, med·
tern ko bo potreboo ostale kuhi·
nje se montirati po prodajnih
mestih; predvsem velja to za kuhinjo BREST 11.
- V skladu s tradicijo in glede
na potrebe smo organizirali pro·
dajo opuscenih programov. Ta
razprodaja je zelo uspela.
- Glede na stanje na trgu in
v skladu z nacrtom smo propagi·

rali nase izdelke prek televizije,
radia in ostalih medijev; posebno
pozornost pa smo posvetili pro·
pagiranju nase maloprodajoe
mreze.
- Posebno pozornost smo posvetili obdelavi posameznih kup·
cev, analizirali medsebojne odnose, ob morebitoih odstopanjih
od nacrtovaoe prodaje pa ustrezno ukrepali.
- Pri prodaji Negor plosc smo
se posebno pozorni, kaj triiSce
zahteva in si zato vztrajno prizadevamo, da bi lahko trl.iscu oudili tudi finalizirane Negor plosce.
Seveda pa bo potrebno pri tern
se veliko dela pri pridobivanju
kooperantov, pa tudi pridobivaju
atestov. V drugem polletju oas
gotovo ne eaka lahko delo. Zoano
je, da je kupna moe bistveno padla, da so se zaostrili pogoji za
potrosnisko kreditiranje, da so
pripravljeoi se drugi ukrepi, ki
bodo gotovo se zmanjsevali kupno moe in zmanjsevali povprasevanje po pohistvu. Nasa naloga
j e, da si se bolj prizadevamo, da
izboljsamo kvaliteto odpreme,
servisa in os talih funkcij, da bomo izpolnili zastavljene cilje.
Za prodajo po temeljnih organizacijah je znacilno:
TOZD POHISTVO Cerknica
Prodaja proizvodnih programov
je bila v primerjavi z lanskim
eoakim obdobjem bistveoo vecja.
Program Katarina WH se prodaja v predvidenih okvirih, medtem ko prodaja programa Katarioa BL upada. Prodaja bi hila
lahko vecja, vendar smo hili stiri
letosnje mesece nekornpletni.
Spalnica Andreja se n e prodaj a

TOZD GABER Stari trg
Pri prodaji kuhinj smo imeli v
zacetku leta nekaj tezav in so zaloge bistveno narasle. Vendar z
razsiritvijo proizvodnega progra·
rna ter z intenzivno reklamo smo
uspeli stanje popraviti, tako da
se prodaja iz meseca v mesec
popravlja in predvidevamo, da se
bodo zacele v prihodnjih mesecih
zaloge zmanjsevati.
TOZD JELKA Begunje
Prodaja programa Katarina TK
tece v okviru pricakovanj. Dopolnili smo proizvodni program z
jedilnico B-2, vendar rezultate
lahko prieakujemo sele v drugem
polletju.
TOZD TAPETNISTVO
Prodaja tapetniSkih izdelkov je
stiri mesece potekala za znanega
kupca, v zadnjih dveh mesecih pa
obcutimo strahovit padec povprasevanj po omenjenih izdelkih. Odpovedujejo ze narocila,
tako da je prodaja tapetniskih
izdelkov najbolj p rizadeta. Pottreboo bo sprjeti dodatne ukrepe,
da se stanje popravi.
TOZD IVERKA
Fizicoo manjsa proizvodnja ter
tezave pri oabavi folije za oplemeoitene iverke so vplivale, da
je prodaja bistveno pod lansko
ravnijo.
TOZD ZAGALNICA

100
103
128

100
176
148

V tej temeljni orgaoizaciji se
je bistveno zmanjsala proizvodnja
za domaci trg. Deloe tezave so
bile pri prodaji stola B-2, ker je
kasnila proizvodnja jedilnice B-2
oa Jelki. S kompletacijo stolov z
jedilnico se tudi prodaja bistveno
popravlja.

Vecja prodaja zaganega lesa na
domacem trgu je predvsem posledica manjsega izvoza. Tezav pri
sami prodaji ni bilo.

J. Gornik

TOZD MINERALKA
Prodaja ladijskih plosc se giblje po priCakovanjih in sicer v
okviru potreb teh plosc v ladjedelnistvu. Prodaja gradbenih
plosc pa se ne gre po oacrtih.
Predvsem v gradbeoistvu bo potrebno inteozivneje obdelati trg
in pripraviti ateste za konstruk·
cijske resitve. Prieakujemo, da bo
storjeno vse potrebno za normal·
no prodajo sele konec letosnjega
leta.
S. Zidar

Kongres poudarja, da je dosledno uresnicevanje delitve po
delu in rezultatih dela pregrada za lli'avnilovko in druge
oblike pridobivanja oseboih dohodkov mimo rezultatov dela,
kakor tudi za nedelo, neopravicene izostanke, nedisciplino idr.
Nujno je, da odlocno ~koreninjamo .pojav~ . p~~at~acije
dru2bene lastnine, korupClJO, podkupovanJe, pnVIlegiJe 1td. m
sprejemamo ustrezne zakonske in druge u:krepe, da b i jih
zatrli.
(lz resc>luclje Ill. kongresa samoupravljalcev Jugoslavlje)

Iz temeljne organizacije TAPETNISTVO
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Novi Brestov
program pohiStva
PriSe! je cas, ko se ideje le
uresnicuj ejo . . . Po analizah in
po nasi predstavitvi v domaci
reZiji je dobil zeleno luc sklep
za proizvodnjo novih pohistve·
nih programov.
Kaj povedati se po vsem ti·
stem, kar je ze hilo napisanega
o teh programih? Znano je, da
sta hila oha p rograma nagrajena
na heograjskem sejmu pohistva
in da so ju zelo pohvalili nasi
prodajalci in trgovski potniki.
Pri tern gre za program 3 X 3
z vsemi elementi opreme za ce·
lotni stanovanjski prostor in za
jedilnico B 2, ki ima prav tako
sestavljene lastnosti in uposteva
posebnosti jedilniskega prosto·
ra.
0 programu 3 X 3 hi povedal
se nekaj znacilnosti. Ta program
pohistva je pripravljen tako, da
ustreza vsem zahtevam sodohnega zivljenja. Program dovoljuje, da zdruiimo elemente razlicnih dimenzij. ki se funkcionalno
uspesno vkljucijo v opremo

dnevne sobe, jedilnice, predsohe, samske sohe in spalnice. Visina elementov, ki sestavljajo
program, je izraiena v modelih.
Visina modela je 128 milimetrov. Uporabljamo tri globine:
glohino garderobnih omar, srednjo glohino ter globino za knjizne police in predsobne omare.
Sirini sta dve in sicer 95 in 49
centimetrov. Dodatki so taksni,
da dajejo pohistvu novo vrednost in uporahnost.
Ob jedilnici B 2 sem ze ornenil sestavljive lastnosti. To je
tudi sistem prodaje in narocanja elementov B 2. Je pa uporahnost teh elementov mogoca
tudi v dnevnih sobah (potreha
po nizjih odlagalnih povdinah).
Izvedha je temno rjave harve
in se da v hivalnih kuhinjah ali
v sodohnih dnevnih prostorih
zelo lepo kombinirati s kuhinjskim pohistvom Brestovega programa 09.
T. ~agar

Neposredne naloge v uresnicevanju ekonomske stahi!izacije
so: povecanje proizvodnje, ~ar ho pri:;peya.Jo k uSJ~laJevanJu
hlagovno-denarnih o~osov m povecru:Ju _lZv_oza, ~v1g _produktivnosti dela in krep1tev drugih kvalitatlvnih deJavrukov gospodarjenja, usklajevanje vseh oblik koncne porahe z realno
razpoloZljivimi sredstvi, varcevanje in povecevanje dohodka
na tej podlagi. Ohnasanje .v.seh drui_benih ~u ~jektov . in ek?nomska politika morata h1tl v celot1 v sluzb1 uresrucevanJa
teh nalog.
Spoznanje, da lahko porahimo samo toliko, kolikor smo
u stvarili, mora priti v kri in meso vsem, od temeljne organizacije zdruzenega dela do federacije. Temu je treba prilagoditi ohseg vseh oblik porahe.
.
Povecati je treba delez organizacij zdr?zen~ga dela v de~t:
vi druihenega proizvoda in dohodka. NuJnO Je treha okrep1t1
akumulativno sposobnost organizacij zdruzenega dela in
zmanjsati stopnjo njihove zadolZenosti. ~~~acija temeljne
organizacije zdruienega dela mora rasti hitreJe kakor dohodek, sredstva za porabo pa pocasneje.
(lz resolucije Il l. kongresa samoupravljalcev Jugoslavije)

Zastita pred poiari poleti
Zgradhe proizvodnih prostorov v temeljni organizaciji Masiva so zelo zastarele in dotrajane. Taksne so tudi ventilacijske naprave. Okrog ciklonov in
po strehah tovarne se nahira
lesni prah, ki je v vrocih poletnih mesecih zelo nevaren za pozar. Iz tovarniskega dimnika padajo iskre, zato je nevarnost
za pozar se toliko vecja. Da do
tega ne hi priSlo, skrhita sluzha
za vzdrlevanje ohjektov in nas
Tone Abrahamsberg.
Po razpeljanih gasilskih ceveh
z vodo prehrizgava strehe nad
proizvodnimi prostori. Ta·k o spere zagovino in lesni prarh s strehe, delno pa s tern tudi ohladi
strehe in prostore v proizvodnji. To delo .opravlja veckrat na
dan, odvisno od zunanje temperature. Dobro prebrizga tudi
prirocno skladiSce !aka, ki je

najholj kriticna tocka za nastanek pozara, in asfaltirano cesto,
ki pelje mimo oddelka ·povrsinske ohdelave. Vlazenje ceste je
potrehno zato, ker je precej prometa in se dviga prah, ki nam v
povrsinski obdelavi povzroca
precej tezav.
Tone je · fant, ki se vse skozi
z vsem srcem posveca tovarni.
Poleg tega, da ·s krhi za redno
brizganje z vodo, skrbi tudi za
vzdrievanje gasilnih naprav in
orodja. Vedno opozarja vse zaposlene na se vecjo hudnost in
na preventivne ukrepe.
Za svoje vestno in prizadevno
delo je ob dnevu civilne zascite
- 21. juniju dohil priznanje in
pohvalo, za katero mu vsi cestitamo in zelimo, naj ostane
taksen tudi v prihodnje.
M. Dragolic

Nas sogovornik Tone Abrahamsberg

Iz nasega novega programa pohistva -

jedilnica B 2

0prodaji tapetniSkih izdelkov
ce smo na zacetku leta napovedovali, da z letosnjo prodajo got&vih izdelkov ne bo ravno lahko, potem sedaj, ob polletnih rezul:
tatih, te napovedi ze lahko potr~imo. Pregreta .!'onjunk~ra lam
ter nekateri ukrepi zoper njo ze dodobra kazejo svoJe slabe
strani- Prodaja na domacem trgu iz. meseca. v pte~ec drsi navzdol.
Predvsem je opaziti padec v prodaj1 tapetniskih udelkov ter sobnega pohiStva, medtem ko gredo kuhinje kar dobro v prodajo. To
je delno razumljivo, predvsem ce uposteyamo, da. je n~u.p. tovrstnega pohistva neodloZljiv in da so modeli Brestovih kuhinJ lZredno
uspeli. ,Jesti (beri kuhati) je pac treba, spimo lahko tudi na tleh.«
Sicer pa si nekoliko pohllie
oglejmo, kako je s prodajo tapetniskih izdelkov. Letni plan pro·
daje (domaci trg in izvoz) je v
prvih sestih mesecih izpolnjen z
39.4 odstotka in je sicer komaj
0,6 odstotka pod nacrtovano dinamiko. Prodaja je glede na lansko v enakem ohdohju vecja za
25 odstotkov. Vendar so rezultati
prodaje na domacem trgu manj
ugodni. Celoletni plan prodaje na
domacem trgu v prvem polletju
je izpolnjen le 35-ods1otno injeS
odstorkov izpod nacrtovane dinamike. Glede na lansko pa je prodaja letos visja le za 6 odstotkov.
Se bolj kot to, da ne dosegamo
nacrtovanih ciljev, pa je zaskrb·
ijujoce, da opazamo relativno padanje prodaje glede na enako
lansko obdobje. Tako je v prvem
tromesecju prodaja oblazinjenih
izdelkov na domacem triiScu po·
rastla glede na enako obdohje
lani za 17 odstotkov, v razdobju
januar-junij pa je viSja se za
6 odstotkov. Tako v drugem tromesecju ze h elezimo manjso prodajo kot v enakem obdobju lani.
Pricakujemo, da v naslednjih
mesecih prodaja ne ho nazadova·
la, vprasanje pa je, ali se bo in
koliko njen ohseg povecal. Vsekakor je ze sedanji ohseg prodaj~
bistveno prenizek, saj smo na pnmer v juniju prodali komaj nekaj
nad polovico proizvedenega. Tako
so zaloge 30. junija za 1.600 elementov ali okoli 40 odstotkov
visje kot pred sestimi meseci
(vrednostno so skoraj se enkrat
viSje) in se hitro hliZajo kriticni
meji 8.000 elementov.
.
Sicer smo v prvem letosnJem
polletju na celotnem jugoslovanskem triiscu prodali blizu tri tisoc garnitur oziroma deset tisoc
elementov, tisoc garnitur oziroma
stiri tisoc elementov pa smo izvozili na vzhodno triiSce. Opaiamo,
da prodaja hitreje upada v ostalih republikah kot v Sloveniji, le
v Bosni in Hercegovini je visja v
primerjavi s prvimi sestimi lanskimi meseci.
Tako se je tudi delez prodaje
ohlazinjenega pohistva v Sloveniji od 36,8 odstotka lani povecal
na 41,3 odstotka letos. V dntgem
cetrtletju pa smo v Sloveniji dosegli celo 50 odstotkov celotn~
prodaje ohlazinjenega pohistva delno tudi na racun razprodaje v
Cerknici. Najholje je sla v prodajo na domacem trgu Mojca V,
ki zavzame nad ·40 odstotkov celotne prodaje, Tina pa predstav-

lja 16 odstotkov. V prihodnjih
mesecih pricakujemo vecjo prodajo sedeznih garnitur Domen,
Darja in tudi V~d~.
.•
Prodajo oblazmJenega pohistva
v lastni maloprodajni mrezi lah·
ko ocenimo kot ugodno, saj je
porasla v primerjavi s prvim polletjem lani za 19 odstotkov.
V aprilu, maju in juniju pa smo
kar 37 odstotkov tapetniskih izdelkov prodali v lastnih prodajalnah.
Gotovo moramo omeniti tudi
hude teiave v zvezi z dobavo in
izbiro (Ce 0 izhiri se lahko gOVO·
rimo) tapetniskega blaga. Sedaj ,
ko primanjkuje blaga, smo primorani prevzeti tako rekoc prav
vse, tudi ce ni komercialno, sicer
hi morali zaradi pomanjkanja
hlaga proizvodnjo ustaviti. Gotovo je, da tudi tezave z blagom
delno vplivajo na manjso prodajo.
Ocenjujemo, da na ohcuten padec v prodaji vpliva nenehno

zmanjsevanje kupne moci prebivalstva, visok delez gotovinske
udelezbe pri nakupu na kredit
(50 odstotkov), upocasnjena stanovanjska izgradnja, delno prestrukturiranje potrosnje .. .
Za premagovanje vseh nastetih
vzrokov pa imamo malo manevrskega prostora. Na podrocju cen
ni moe napraviti nicesar, saj ugotavljamo, da ze sedaj komaj krijemo vse stroske. Torej homo
lahko le z dovolj raznoliko in
kvalitetno konkurencno ponudbo
v naslednjih mesecih uspeli premagati slahse prodajne pogoje.
Tako bomo garnituro Domen do·
polnili z leZiscem, ze v juliju in
avgustu pa bomo trZiscu ponudili
dve novi garnituri (Polono in
Lidijo).
SlUZ.ha marketinga je slUZ.hi za
pripravo dela v TOZD Tapetnist·
VO ze posredovala predloge za tri
nove garniture, od katerih bi vsaj
eno prikazali na heograjskem salonu pohistva. Ob bogatejsi ponudhi pa pricakujemo tudi uspesnejso prodajo. Se holj prizadevni homo morali hiti tudi pri
ukrepih za pospesevanje prodaje.
Na dlani je, da homo morali se
holj prisluhniti potreham triisca
kot doslej, kajti le take lahko
pricakujemo
vecje
prodajne
uspehe.
V. Frim

Nabava tapetniSkega blaga
Oskrba s tapetniSkim blagom
je hila do letos nemotena, saj je
hila ponudha na domacem trgu
vecja od povprasevanja. Pri
normalni proizvodnji temeljne
organizacije TapetniStvo je treba
letno nahaviti okrog 150.000 tekocih metrov tapetniskega blaga,
kar pa smo ohcasno pokrivali
tudi z hlagorn iz uvoza.
Ker smo imeli oh nabavi pri
domacih proizvajalcih veliko re·
klamacij zaradi kvalitete in ker
se niso drlali dohavnih rokov,
smo se pri nabavi hlaga usmerili
predvsem na tri dobavitelje in sicer Tovarno dekorativnih tkanin
v Ljubljani, Karpos iz Krive Palanke in na Somborsko tekstilno
industrijo. Le-ti so do letos dobavljali material v dogovorjenih
rokih in v dogovorjeni kvaliteti.
Letos pa so se zaradi tezav pri
oskrbi proizvajalcev tapetniskega
hlaga s surovinami in oh poveeanem izvozu pojavili novi prohlemi. Proizvajlci tapetniskega hlaga zahtevajo zdruievanje deviznih sredstev za uvoz surovin in le
v t ern primeru nam zagotavljajo
tudi redno oskrbo.
Zaradi nerednih dobav je bil
letos v nasi temeljni organizaciji

TapetniStvo ze zastoj v proizvodnji. Ustrezne kolicine hlaga smo
poskusali nabaviti tudi pri drugih
proizvajalcih, vendar imajo t udi
ti tezave z oskrho s surovinami in
nam ne zagotavljajo rednib dohav.

Predvidevamo, da bo oskrha s
tapetniskim hlagom tudi v drugem polletju motena in lahko
celo pricakujemo nove zastoje v
proizvodnji, ce ne homo zagotovili ustrzenih deviznih sredstev
ali ce hlaga ne uvozimo.
J. Vidmar
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Iz drugih lesarskih kolektivov
LIKO - njegova temeljna organizacija Servisi - energetika je sklenil z delovno organizacijo
Delta iz Ljubljane samoupravni
sporazum o zdruievanju dela in
sredstev za skupno proizvodnjo
racunalniskih sklopov - diskovnih enot. Ta proizvodnja je namenjena potrebam sistemov Delta, pa tudi drugim domacim in
tujim proizvajalcern racunalnikov,
izhaja pa iz potreb na~ega gospodarstva po domaci racunalniSki
oprerni. S poskusno proizvodnjo
bodo zaceli v zacasnih prostorih,
za redno proizvodnjo pa nacrtujejo izgradnjo nove tovarne na osnovi zdru.Zevanja sredstev.
JAVOR namerava v tern srednjerocnem obdobju uresniciti
predvsem tiste nalozbe, k1 bodo
znatno vpllvale na vecji izvoz. Te
nalozbe so: nova proizvodnja
opaznih plosc, proizvodnja okovja za opafenje, modernizacija finalizacije plo~c, proizvodnja fine-line furnirja, stolarna, rnodernizacija proizvodnje pohistva in
proizvodnja strojne opreme. Skupna predracunska vrednost teh
nalozb znasa 310 rnilijonov dinaz:jev. Ko bodo uresnicene, racunajo, da se bo njihov izvoz podvojil.
V TOVARNI MERIL so postavili ~e en su~ilni kanal, da bi tako
v celoti zadostili potrebam proizvodnje, posebej v tistih mesecih,
ko se les slabo ali pa sploh naravno ne su~i. Komara ima kapaciteto okrog 15 kubicnih metrov
rezanega lesa in omogoca su~enje
od 100 odstotkov vlage navzdol.
MEBLO je v preteklem letu
transportiral kar 277.453 kubicnih metrov svojih koncnih izdelkov, od tega najvec iverk in
vzmetnic, sledijo pa pohistvo,
oblazinjeni izdelki, vzmetne postelje, plasticni izdelki in svetila.
S cestnimi prevozi so prepeljali
84 odstotkov izdelkov, po zeleznici 11 odstotkov, ostalo pa s
kontejnerji. Ugotovili so, da je
zelezniski prevoz kar 40 odstotkov cenejsi od cestnega. Skupni
prevozni stroski so zna~ali nekaj
nad 108 milijonov dinarjev.
V LIP Bled ze nekaj casa nacrtujejo izgradnjo nove kotlovnice, ki jo bodo kurili predvsem z
napadlim lubjem iz njihovega
rnehaniziranega skladi~ca lesa in
tako poceni pridobivali dragoceno toplotno energijo. Izdelali so
ze celotni investicijski in tehnoloski program ter se odlocili za
nakup u strezne dornace opreme.
Kotlovnica naj bi zacela obratovati jeseni prihodnjega leta.
NOVOLES bo najbr:l dobil se
eno novo temeljno organizacijo;
pridruzila naj bi se ji Industrija
gradbene keramike iz Racjega
sela pri Trebnjem, ki izdeluje razlicne keramicne ploscice. Doslej
je delovala v okviru delovne organizacije Slovenija ceste - Tehnika. 0 zdruiitvi se bodo delavci
dokoncno izrekli na blimjem referendumu.

celi izdelovati stenske, stropne in
talne obloge v mahagonijevem,
hrastovem in orehovem furnirju
in v razlicnih stopnjah povrsinske
obdelave.
SLOVENIJALES in Soko iz
Mostarja sta podpisala samoupravni sporazum o skupnem nastopanju na tujem. Dejavnosti
obeh podpisnic se medsebojno
dopolnjujeta, tako da bosta kup-

cu lahko ponudili celotne projekte in zakljucene objekte od
nacrta do izvedbe. Sicer tudi ze
sedaj uspesno sodelujeta v Sovjetski zvezi, kjer skupaj gradita
institut za raziskovanje vesolja,
to sodelovanje pa naj bi se nadaljevalo tudi pri gradnji rninistrstva za mornarico v Moskvi. Podpis tega sporazuma ne izkljucuje
taksnega sodelovanja tudi v domovini.

Slovenscina, nogornet, zavest
V 164. stevilki Brestovega obzornika so na sportni strani objavljeni rezultati letosnje obcinske lige v malern nogometu.
Za kratkim clankom, na katerega nimam pripornb, saj se spoznam na nogomet kot zajec na boben, je objavljena tale
KONCNA LESTVICA
1. OKLAHOMA
10
9
1
56:12
0
18
2. DISKO
10
5
3
2
36:21
13
2
3. zEJA
5
3
10
30:20
13
3
4. JUGOKAMEN
10
6
23:20
1
13
10
5. ODPISANI
4
2
4
29:27
10
4
2
10
6. GLOBUS
32:31
10
4
5
10
4
1
22:31
7. RAKEK
9
10
2
8. ROCKERJI
3
5
20:34
8
10
2
2
6
16:25
9. SOVICA
6
2
2
6
10. SUPERMAN
10
6
18:38
15:36
2
7
11. NOVA VAS
10
1
4
Ta pa mi je segrela kri do vrelisea. Pravzaprav ne cela lestvica
(rezultatov sploh nisem bral). Njen levi del. Med enajstimi nosijo
namrec samo stiri mostva slovenska imena. Od teh se za dve da
natancno dolociti njun zernljepisni izvor. Za Rakek namrec in za
Novo vas.
~lovensk~ i~eni sta se SOVI_CA, ki je lepo ime, malo;kdo pa ve,
kaJ pornem, m :ZEJA kot znacilna slovenska beseda, pn kateri pa
se je tezko znebiti njenega slabsega pomena. Nasa zeja namrec
ni ~rneraj posledica trdega dela in se tudi v vseh primerih ne gasi
s studenenico. Zato je, ceprav domaca, komajda sprejemljiva za
ime sportnega mostva.
Naslednji eve imeni: J UGOKAMEN in ODPISANI sta se nekako
nasi, ceprav prvo zveni nekoliko napadalno, zdomsko, jufnobalkansko, drugo pa morda za nogornetase vendar malo prevec frtvujoce ali usodovsko. Pa izvimo tudi ni.
Spustirno se GLOBUS, ki bi bil prav lahko tudi ATLAS ali KOMPAS, pa ime se zmeraj ne bi nic disalo po nogometu.
Vse, kar ostane, je zapadnjasko, revolverasko, amerisko v najslabSem pornenu besede: OKLAHOMA, DISKO, ROCKERJI in SUPERMAN. Slovenca, ki ni nikoli nikogar ubil in ki se n e zna »fiksati«, niti se ni poskusil bla.Zenosti kajenja »trave«, zazebe in strese
ob taksnih irnenih.
OKLAHOMA v Cerknicil In SUPERMAN!
Ce vas je vee, fantje, potem bo vsaj treba pisati takole: SUPERMEN; ce pa igra samo eden proti vsem in ce hkrati se brani,
potem je pa prav napisano. Toda zakaj, za bozjo voljo, mu n e bi
rekli po nase NADCLOVEK. To pa je mislil (k sreci samo on in saroo mislil!), da je - Hitler.
· Zakaj so vsa t a imena angleska? Pravzaprav ameriska? Zakaj si
ne poiSeete, fantje, imen v mongolskem slovarju, ali v kitajskem,
ce je Mongolov premalo? Ali v norveskem, ce so Kitajci se premalo razviti? Ce ze slovenscina ni dovolj dobra, dovolj zveneca,
dovolj sodobna, dovolj bogata?
Niste pomislili na to? Seveda ne, ker smo vsi skupaj zasvojeni
s to amerikanscino. Nasi razumniki pravijo temu KULTURNI KOLONIALIZEM, pri cemer je Slovenija kolonija, Slovenci pa suinji!
Te oguljene, Qklescene, obtesane in razlovecene anglesCine, ki je
s tern postala amerikanscina, in je seveda take »super«, da jo
bodo res ·k aj hitro obvladali tudi zelezni, ne le zivi roboti, res nimamo za kaj kovati v zvezde in jo presajati k nam.
Tudi z njihovimi cloveskimi vrednotami je podobno: Americani
so uspeli skoraj ves svet »napumpati«, da je pri njih vse najboljse. se kriminal in r evsCina sta v Ameriki »the best of the
World« (najboljsa na svetu). Ob tern pa sami priznavajo, da vsa:k
deset-i njihov drZavljan sedi v norisnici ali pa sodi vanjo.
Irnena nasih nogometnih mostev govorijo o tern, kako brezglavo,
nekriticno, ·poniglavo, hlapcevsko, suienjsko, Iizunsko, slinasto, slaboumno, b edasto, trapasto, primi1ivno sprejemamo usrano ameriSko perje, pa si ga zatikamo za svojo staro slovensko veho. Semel
Taksna je pac stopnja nase jezikovne zavesti.
Taksna je pac s topnja nase kulturne zavesti.
A veste, da si ne upam zapisati, bi:IQ bi pa logicno: Taksna je
stopnja nase narodne in delavske zavesti.
Strah me je. In sram.
J. Praprotni'k

ELAN je pred kratkim predstavil javnosti nov izdelek, coin T
245 iz plastike. To je majhen
coln, dolg 2,40 metra, sirok 1,25
metra in tehta le 40 kilogramov;
primeren je za rekreacijo, veslanje in ribarjenje. Prevaiati ga
je moe na strehi avtomobila in
zanj ni treba vozniskega izpita
in ·ne registracije. Cena zanj je
le 12.500 dinarjev, nakup pa je
mogoc na kredit s 40-odstotnim
pologom. Letos bodo izdelali 500
taksnih co1nov preizkusne serije;
ze sedaj je zanje veli.ko povprasevanje.
V ALPLESU so se odlocili, da
bodo ukinili prodajo lesnih odpadkov, med katere stejejo tudi
elernente, ki so bili izloceni v
redni proizvodnji zaradi slabih
materialov ali slabo opravljenega
dela. Iz lesnih odpadkov bodo pri-

Srecanja Brestovih borcev so vedno dobro obiskana.

Sretanje borcev Bresta
3. julija je bilo v cer]mj$ki
delavski restavraciji ie tradiclonalno sreeanje Brestovcev borcev. Na srecanje jih je pri§lo
kar veliko ~tevilo, tistih, ki so ie
v pokoju in tistih, ki se delajo v
Brestovih kolektivih. Vsakemu od
njih smo ie ob vratih pripeli rdec
nagelj kot simbol dela, p~ijatelj
stva in revolucije.
Na zaeetku sreeanja so jih s
par~nsko pesmijo pozdravili
clani ' pevskega dru5tva Tabor
pod vodstvom Janeza Kranjca.
Najprej je borce v imenu Brestovih samoupravljalcev pozdravil predsednik skupnega delavskega sveta Igor Gornik. V pozdravnem nagovoru je se posebe.i poudaril pomen letosnjega sreca·
nja, ko praznujemo stiridesetletnico ustanovitve Osvobodilne
fronte in vstaje slovenskega naroda.
Zatem je glavni direktor Tone
Krasevec borce seznanil s seda-

njim gospodarskim poloiajem
Bresta, z njegovo poslovno politiko in s teiavami, s katerimi se
srecujemo. Prisotnim se je tudi
zahvalil za delei, ki so ga pri·
spevali k razvoju podjetja.
Kot vsako leto smo jih tudi
letos obdarili s knjigo s partizan·
sko tematiko.
Po pogostitvi so borci tako kot
vedno na teh srecanjih obujali
spomine na partizanska leta ter
na leta, ki so jih kot delavci preZiveli na Brestu in skupaj ustvarjali napredek nase delovne organizacije.
Na srecanja, ki jih vsako Ieto
pripravimo borcem ob njihovem
in na5em skupnem prazniku, radi
pridejo, saj imajo tako moinost,
da se znova vidijo kot nekdanji
soborci in sodelavci ter se seznanijo z napredkom podjetja, ki
prav gotovo prinasa lepse Zivlje·
nje vsem nasim obcanom.
J. Klancar
I
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Borce je pozdravil tudi glavni direktor Tone Krasevec.

NASI LJUDJE
Tokrat vam v tej nasi ru'Jriki
predstavljamo delavko, ki je zaposlena v ekon omsko-financni
slufbi na skupnih dejavnostih,
Maro SLAJNER. ze sedemnajst
let, kar je na Brestu, opravlja
dela in naloge financnega knjigovodje v zvezi z oskrbo Brestovih
delavcev (druzbena prehrana,
ozimnica in podobno). S svojim
delom, ki ga vestno opravlja, je
zadovoljna, prav tako tudi z okoljem, v katerem dela.

veda pa sta ji v najvecje veselje
mala vnucka.

Rojena je bila na Uncu. Gimnazijo je obiskovala v Postojni in
ceprav si je zelela studij nadaljevati, tega zaradi stevilnih otrok
v dru.Zini ni rnogla.
Preden je priSla na Brest, je
bila zaposlena pri Gozdnem gospodarstvu v Postojni, potem pa
je morala biti celih pet let doma,
ker ni imela varstva za svoje
otroke.
Koncno! Otvoritev novega otroskega vrtca v Cerknici.

V prostem casu se rada ukvarja z rocnimi deli, ima roze, se-

Ima mnogo skritih zelja in kat
vsi Brestovci si tudi ona zeli, da
bi se gospodarsko stanje na Brestu cimprej izboljsalo.
A. Kogej
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Nadure in pogodbe o delu
Vse sodobne zakonodaje imajo v okviru delovnega prava vgrajen
dolocen obseg »obrambnih norm« zoper poplavo nadur in nekatere
tudi zoper pogodbe o delu. Vzroka sta predvsern dva. Prvi je v
tern da ze osemurni (seveda intenzivni) delavnik delavca dovolj
psfuo-fizicno obremeni. Z mnogimi oziroma pogostimi dodatnimi
deli ki bi se cezmerno pojavljala, bi skodljivo vplivali na njegovo
zdr~vstveno stanje in s tem na delovno ucinkovitost. Drugi razlog
pa je v tern, da se z omejevanjem nadurnega ozirorna pogodbe·
nega dela veca momost za zaposlovanje delavcev v delovnem razmerju in torej zmanjsuje brezposelnost.
Seveda pa se klj ub takim ugo- trebno tudi v prihodnje kritictovi tvam vcasih ni mogoce iz- no in v skladu s predpisi oceogniti nadurnemu oziroma po- njevati in nalagati oziroma odogodbenemu delu. Nasa naloga bravati nadurno delo ter delo po
pogodbah, predvsem pa poizkuje, da obe obliki uvajamo le ob
zares nujnih primerih in brez sati resevati potrebe s prerazporejanjem delovnega casa ozirozlorab - z obeh strani.
ma z enakomernim nalaganjem
V maju je druibeni pravobradel oziroma nalog clanom delov·
nilec samoupravljanja iz Postojne skupnosti. Kljub ugodni
ne dal vsem delavskim svetom
splosni oceni se je namrec popobudo, naj proucijo obseg in
javilo nekaj nepravilnosti.
smotrnost nadurnega dela oziroma dela po pogodbah in naj
ustrezno ukrepajo za omejitev
teh oblik dela.
Delavski svet Skupnih deja·vnosti je dal izdelati ·p regled nadurnega dela za obdobje zadnjih
Na vprasanje delavcev iz TOZD
dveh let ter pregled ixplacil po
pogodbah o delu. Ta pregled je IVERKA, kateri dohodek na clanato obravnaval na svoji seji. na skupnega gospodinjstva se
uposteva pri odmeri regresa za
Ugotovil je, da stanje ni za. letni dopust na osnovi samoupraskrbljujoce in da glede na vrsto vnega sporazuma o skupnih o3nodejavnosti in obseg poslovanja vah in merilih za pridobivanje in
obravnavanih oblik dela ne bo razporejanje dobodka, posredu·
mogoce zmanjsati. Tako se ste- jem naslednje mnenje - odgovilo nadur vrti okrog enega od- vor:
sto~ka od celotnega urnega sklav 6. odstavku 124. elena omeda Skupnih dejavnosti. To po- njenega samoupravnega sporazumeni, da bi teoreticno lahko za- ma je doloceno, da je delavec, ki
poslili se dva delavca. Prakticno pri odmeri regresa za letni dopa to ni izvedljivo, ker gre za pust uveljavlja tocke po drugem
zelo razliona dela (v razlicnih kriteriju (dohodek na clana skupsluzbah), pa tudi za delo ob do- nega gospodinjstva), dolzan prilocenih datumih ali dogodkih, nesti potrdilo o dohodkih iz preko se neodlozljivo delo »nako- teklega leta. Ker se pri tem kritepici«.
riju uporabljajo enaka merila kot
Podobna ugotovitev velja tucli za uveljavljanje otroskega dodatza pogodbe o delu s tern, da ka, se seveda pri odmeri regresa
gre pri njih mnogokrat tudi za za le tni dopust te tocke upostetista, za katera nimamo uspo- vajo samo pri delavcih, ki imajo
sobljenih lastnih delavcev. Lani pravico do otroskega dodatka na
je bilo na tej osnovi izplacanih podlagi ustreznih dolocb.
vsega 127.000 dinarjev, Jetosnji
Po dolocilih sporazuma je siindeks pa ka:Ze celo zna.k e upa- cer rok za potrdila o dohodkih
danja (46).
iz preteklega leta 15.4 vsako leto,
Poleg omenjene ugotovitve je vendar je potrebno pocakati tudi
delavski svet sklenil, da je po- odlocbe o pravici do otroskega

Delavski svet je sklenil se, da
se o pobucli druibenega pravobranilca samoupravljanja ter o
ugotovitvah in sklepih delavskega sveta obvesti vse delavce
Skupnih dejavnosti, zlasti pa tucli tiste, ki so dolZni oziroma
pooblasceni operativno urejati
nadure in pogodbe o delu oziroma organizirati delo.
Pobudo druibenega pravobranilca samoupravljanja so prejeli tudi v temeljnih organizacijah. Podobno kot v Skupnih
dejavnostih so izdelali analize in
ugotovili, da ni izjemnih tezav
oziroma nepravilnosti. Pomembno je, da nas razmeroma ugodno stanje ne uspava _in da se
naprej smotrno odlocamo o trosenju sredstev za tovrstne oblike
dela.
Z. Zabukovec

Pravnik odgovarja
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dodatka, saj so le-te podlaga za
pridobitev tock po 2. kriteriju pri
odmeri regresa za letni dopust.
Glede na to, da so letos te o:llocbe priSle nekoliko kasneje, so
nekatere temeljne organizacije
upostevale odlocbe iz leta 1980,
kar pa ni pravilno, saj te odlocbe
upostevajo dohodek na clana gospodinjstva iz leta 1979. Prav tako
je prislo tudi do nekaterih sprememb pri merilih za uveljavljanje otroskega dodatka in tako
nekateri delavci nimajo vee pravice do tega dodatka, s tern pa
tudi ne dobivajo pri odmeri regresa za letni dopust tock po 2.
kriteriju.
Tako menim, da je TOZD
IVERKA ravnala povsem pravilno, ko je pocaklla, da so priSle
nove odlocbe o pravici do otroskega dodatka, ki so dejansko
upostevale pri uveljavljanju te
pravice, katera je tudi podlaga za
uveljavljanje tock, pri regresu za
letni dopust dohodek na clana
skupnega gospodinjstva iz preteklega leta, to je iz leta 1980.
A. Percic
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(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Otok sam na sebi in njegovi
prebivalci bi dali povod premis·
ljevanju in originalnill' crticam.
Bolj oddaljenih od sveta in osamljenih prijela se jih je neka posebnost, ki jih loci od bliznjih so·
sedov. Otok je kakor mala repu·
blika, navada je ustvarila postave
in razmere, katerih vseh ne smem
svetu ovajati, kajti mogoce bi bilo,
da bi jih jeli raziskovati prakticni
juristi in financarji in potem hoteli
svoje studije loco rei sitae nadaljevati, kar bi gotovo ne koristilo
domaci segi.
Dandanaslji kupujejo Otocani to·
bak in sol v Cerknici, se se pa
spominjajo starejsi ljudje, da je to
narobe bilo. Za suho meso so se
tedaj v gozdu preskrbovali. Pravi·
jo, da je bilo od pitanih jelenov,
katere so s svincem klali. Tudi
sem zvedel na Otoku, da kraca od
debelega medveda se prav malo
loci od prasicje, samo da nekoliko
bolje disi.
Sploh so pa Otocani gostoljubni
in kogar spoznajo, da mu je za-

.,. ~

....

upati, temu dostl povedo, kar se
drugod ne pozve. Jaz sem bil do·
stikrat med njimi, posebno pri Jer·
sanovih sem bil vselej dobro shranjen, in tudi se potem, ko sem
vreco odnesel, ki so mi jo mati
enkrat posodili, da sem jo ;- ra·
cami napolnil, katere pa se zdaj
nisem vrnil. Vasica je skrita za
holmcem, na katerem je cerkvica
v sredi lepih smrek in hoj, ki so
toliko dorastle le zato, ker Otoeani
se pojma nimajo o umnem gozdar·
stvu.
Najbolj sva se bila seznanila na
Otoku s starim Anzetom. Nikar
mislitit, da je bil moz bog ve kako
star; bil je sele nekoliko cez pet·
deset let, ampak imel je ze odrastle sinove in sin tudi ze otro·
ke, zatorej je bil on ze »ta stari«.
Anzetov rod je bil cvrst na te·
lesu in ravno tako na umu. Fantje
so sloveli za najbolj zale okrog jezera in za dekletom je vsak rad
se enkrat pogledal. Stari Anze je
bil sportsmen, vee ali manj tudi
sinovi. Njim je sla prva beseda,
kadar so si Otocani pripravljali naj

si bode postno ali drugo meso.
Kozarji iz laskega okraja bili so
pri Anzetovih ravno tako znani kakor v domaci fari in gospodinja
Anzetova je hodila zmerom s caj·
nico po svetu, v kateri se je pod
navadno ruto nahajal najfinejsi
gozdni in jezerski pridelek.
Anze je bil miren clovek in kaj
malih besedi; tudi gibal se je mir·
no, ali vse to kakor navaden clovek; kadar je bilo pa treba, rinil
je in storil kakor nihce drug. Kakor vsakemu pravemu gozdarju bi·
Ia je klada enkrat tudi njemu nogo
zlomila. Ta noga je sluzila na Otoku namesto barometra in je po
svojem gospodarju tudi meni veckrat bolje naznanovala vreme kakor stoletna pratika. Anze se ni
dal silitl, storil je rad in vztrajno,
kar je bilo treba, posebno ako je
cloveku stregel, ki je bil po njegovi voljl.
Anze je kneze in grofove po jezeru prepeljaval, polnal tudi dosti
ljubljanskih gospodov in vedel tudi
dosti povedati o gospodih iz Bistre
ter njihovih pravicah na jezeru in

Veliko zanimanje za razstavo obrti v Cerknici

TeZave z nabavo premoga
Preskrba s premogom je vsako
leto slabsa, potrebe pa skokovito
narascajo. Pred leti je za delavce
BRESTA zadostovalo 800 ton premega na leto, lani se je ta kolicina ze podvojp.a, letos pa imam~
zbranih narocll za 2100 ton, pn
cemer niso zajete potrebe d elavcev iz GABRA in ZAGALNICE, ki
se oskrbujejo iz drugih virov.
Polozaj premogovnikov je slab,
kar je posledica zanemarjanja te
panoge v preteklih petnajstih letih. Da bi zadostili narascajocim
potrebam z vecjim izkopom, pa
so potrebna velika vlaganja v novo opremo ali v odpiranje no"Jih
nahajaliSc.
Sloveniji primanjkuje priblizno
700.000 ton premoga, ki ga mora
nabaviti v drugih republikah. Za
to pa so potrebna velika sredstva,
kaj ti za vsako tono premoga, ki
naj bi jo dobili v naslednjih petih letih, je treba vloziti do 1500
dinarjev. Zbiranje teh sredstev
pa je teklo pocasi oziroma ra:!.licno po posameznih podro~jih ,
zato tudi do sedaj nismo prejeli
niti tone rjavega premoga iz bosanskih premogovnikov. Pred
kratkim pa je tudi nasa obcina
zagotovila sredstva (750 dinarjev
za tono), · ki bodo vlozena v rud-

poudarjal je spretnost teh gospodov kakor strelcev. Ni bil nagel v
sodbi kakor Miha, kateri je povsod
\":de! na tisoce rae in rib na cente,
toda kadar je Anze rekel: nietos
bo mladih rae,« ali pa: ndanes je
pravi dan,cc takrat pa le v coin, pa
po jezeru z njim!
Kadar je bilo vee voznikov treba,
je Anze med dogovorom navadno
bolj zadaj stal, malo se glasil, ali
takrat pa ze opazoval ljudi in orozJe in kadar je bilo besed zadosti,
vselej je on dolocil, kod in kako
da se bo vozilo. Coin je bil v njegovih rokah pero. Nihce ni znal tako tiho voziti kakor on. Rekel je
sam, da, kadar je vreme pravo in
strelec za to, njega veseli voziti
kakor fanta plesati.
Zgodilo se je pa tudi, da sem
Anzetu cloveka izrocil, katerega je
ze cez uro nazaj pripeljal, dasiravno je bilo dosti rae in sapa prava.
Ali kdor ni znal streljati, temu je
Anze tako ali enako povedal: »Gospod, pojva, vrniva se, midva nisva
za to!cc
Lov na colnih se zacenja okoli
sv. Jakoba, kadar mlade race letati pocno. Prvi pogoj za ta lov je
sapa. Ako te ni, race pred sumom,
katerega coin po gosti trsici napravlja, zletijo ali se pa plavaje
umicejo. Kadar je pa sapa, deJa ta
po trsici toliko suma, da se race
sele vzdignejo, ko je coin ze. toliko blizu, da jih strel doseze. Raca
je trda zival in treba jo je do
smrti pobiti, kajti ako le kolickaj
ziva na vodo pade, potakne se ali
pa odplava po trsici in ni je vee.
Ako jih lovec dve tretjini dobi,
kar jih pobije, sreca je vselej ugodna. Meni se je zgodilo. da sem jih
od dvaintrideset pobitih samo trinajst domov prinesel.
Ravno tisti dan se nama je z
bratom cudno dogodilo. Vozila sva

nik rjavega premoga v Brezi, s
cim er bo obcanom zagotovljenih
2000 ton rjavega prcmoga letno
do leta 1985.
Dosedanja Ietosnja preskrba pa
je zelo slaba, saj dobivamo le lignit iz Velenja, pa ~e tega n e v
ieljenih kolicinab. V letih, ko teb
tezav se ni bilo, so bile v tern
casu pokrite ze vse potrebe, letos
pa smo prejeli le 580 ton, kar
predstavlja borih 27 odstotkov od
narocene kolicine. Zato tudi do·
stavljamo najvec po tri tone premoga, da bi vsakdo dobil vsaj
nckaj, ce nam slucajno ne bo
uspelo dobiti vsega narocenega
premoga.
P. Kovsca

-~~~~:~::·:.:
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se okrog ~irovniscice; voda je bila
visoka in dostikrat cez travo. Zapaziva za sopom trsice in trave
race in Anze me jc skoraj prav do
njih zavozil. Zletijo, ustrelim in na
vsak strel je po ena pala. Prva
kakor cunja, komaj kakih dvajset
korakov od colna, druga pa precej
dalje, ker sapa je bila huda in ni
dala hitro pomeriti.
Anze je pognal coin do druge
in res sva jo pobrala, cemur se
nisva nadejala. Za prvo nama se
mar ni bilo, da bi je ne nasla in
vendar je nisva. lskala sva dalec
okrog, veckrat na mesto prisla, kamor je padla, ali najti le je ni bilo.
Zopet se vrneva na to mesto, Anze jame gledati v vodo, kakor bi
hotel ribo zasaditi in res zaiene
veslo pod vodo in raca se s pretr·
ganim bigom v kljunu splava na
vrh. Le se toliko zivljenja je imela,
da se je bila potuhnila in se za
big poprijela, katerega tudi v smrti
ni popustila.
Kdor torej hoce na jezeru dobro
opraviti, naj najprej na to pazi, da
ne bode dalec streljal. Malokdaj
bo pobral raco, ako tudi pade in
najveckrat bo s strelom se take
popodil, ki bi bile sicer morda pocakale. Za njim le kragulji pobirajo, ki so vedno za strelcem, kakor
gavran za oracem.
Kadar voda ze toliko upade, da
ni vee mogoce s colnom po trsici
voziti, takrat se bliza tudi za race,
ki se letajo ali so pa se gole, naj·
hujsi cas. Po trsici in travulji jih
sledijo psi in jih lovijo; kar jih
pa k jamam pribezi, v nevarnosti
so, da nastavljenim lovcem ne pridejo pred oko. Kar se rae bolj kas·
no izvali, all pa goli, malo jih
ubezi od vseh strani preteci nevarnosti.
(Se bo nadaljevalo)
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Mesto mladih v naSi druZbi
Z OBCINSKE KONFERENCE ZVEZE KOMUNISTOV

teiave so konkretne in tudi nasi
sovraZn.iki.

Zadnji dan junija se je sestala konferenca zveze komunistov nase obcine. Potrdila je, v marsicem pa tudi dopolnila z bolj oprijemljivimi, stvarnejsimi nalogami dnevno usmeritev konference do
februarja prihodnjega leta, potem pa so delegati kot osrednjo vsebino tega zasedanja obravnavali tako imenovano mladinsko vprasanje v obcini.
Slo je za kriticni, pa tudi samokriticni pregled vkljucenosti
nase mladine v samoupravno,
druibenopollticno in vsako dru·
gacno, tudi konkretno telesno
(brigadirsko) delo. Skratka za
to, da spoznamo krepke in sibke strani druibenega podmladka, njegovo usmerjenost in dejavnost, njegove sedanje in jutrlsnje zadrege, uspehe ali tudi
stranpoti.
Treba je povedati, da konferenca ni imela namena obrav·
navatl Ie vprasanj na ravni zveza komunistov - zveza socialisticne mladine, slo je za pregledovanje nasega vpliva med mladimi sploh, ne glede na njihovo
vkljucenost v to ali ono organizacijo.
No, res je vendarle, da smo
se precej resno pogovarjali tudi
o mladinski organizaciji in slcer
predvsem prek ocenjevanja de·
javnostl komunistov v vrstah
mladine.
Ta ocena pa je, ce smo posteni do lastnega deJa, za obdobje
zadnjlh let - slaba. Zato tudi
nismo upraviceni vse krivde za
slabo delo mladine - ali njiho·
ve organizacije - zvaliti le na·
nje.
Res je, da ima zveza socialisticne mladine od zvezne konference prek republiske in obcinske do osnovnih organizacij
prav tako svojo navpicno organiziranost in da se le-ta v nasi
obcini (skorajda) v nicemer ne
cuti. Tudi to smo na konferenci povedali. Res je pa tudi, da
zveza komunistov v svojem okoIju
taksne
neorganiziranosti
mladih ne sme dopuseati; ze zaradi lastnega kadrovskega interesa ne.
Obcinska organizacija zveze
soclalisticne mladine je tako v
zadnjlh letlh zoilla svojo dejavnost na vsega dvoje troje obcasnih aktlvnosti: na vsakoletni
pohod po partizanskih poteh
Notranjske, na vecjo ali manjso
udelezbo v mladinsklh delovnih
akcijah in se na stafeto mladosti. Tudi prvl dve od teh dejavnosti, za izvedbo katerih je sicer
treba mladlno pohvaliti, sta imeli predvsem zaradi kadrovske
neustreznosti v obcinskem mladinskem vodstvu poleg dobrega
tudi kriticen odziv v javnosti.
Te dejavnosti je vsekakor treba obdciati v delovnem programu na§e mladine tudi v prihodnje, jib razvijati, saj so to, kot
smo ze rekli, poleg nekaterih
sportnih in kulturnih manifestacij edine mnozicne akcije nase
mladine. Postati morajo se stevllnejse, bolj raznolike, trdno
organizirane, moralno, idejno,
organlzacijsko in kadrovsko na
visoki ravni, da si bo mladina
z njlmi pridobila siroko zaupanje med ljudmi, sama pa si bo
v njih nabrala dragocenih izkusenj.
Konferenca je ugotavljala, da
veliko stevilo mladih sicer dela
tudi v stevilnih drustvlh po ob·
cini, da pa tod manjka idejne·
ga vpliva tako mladinske orga·
nizacije kot komunistov.
Koliksna je v resnici nasa politicna skrb za mlado generacijo, nam najlepse pove samo eo
podatek: Nihce v obcini tudi
za to konfereoco ni bil sposobeo postreci s podatkom, koli·
ko nase mladine je druibeno
kakorkoli dejavne, kolik§en del
te generacije pa se dolgocasi,
sloni ob zidu revolucije, kadi in
opazuje, kam ta druZba jadra.
Tako pocez ugotavljamo, da
imamo dobro mladino. Vendar
tudi ta ugotovitev, ceprav je da·
nes morda se trdna in cista, ni
prav nic revolucionarna, saj sa·

Prejsnji mesec so nas iz zveze kulturnih organizacij obcine Cerkni·
ca zaproslli, naj objavimo obvestilo, da je predprodaja vstopnic za
zel§ke koncerte in nastop gruzinske folklore ze julija v kfosku
DELO. Ves jullj pa kaie kiosk podobo, kot je na fotografiji; predprodaja najbci ne cvete. Zdaj pa resno: predprodaja omenjenih
vstopnic je cisto zares v pisarni SAP-VIATOR na cerkniski avtobusni postaji.

Ribici so lepo proslavili svoj jubilej v Cerknici.

25-letnico Ribgke druZine

Pred fluorografsko akcijo
V zivljenju vsakega izmed nas je zdravje prav gotovo naj_vai·
nejse. Tega si najbolj . ~elimo,. ceprav ne storimo ve~~ dovolJ za
to da bi si ga ohramb. Da Je temu ta.ko, nam tpnCaJO vse mogo'ce nezdrave navade in razvade, katerim se noeemo odpovedati.
Ce naj si ohranimo zdravje, pa je nujno potrebno marsikaj upostevati. Sern sodijo zdrav n~cin. zivljenja, zdra~a prehr~ll:· krepitey
telesa, pa tudi prepr~cevalni oz1r~ma. var~valm zdra:vmski pr~gle~,
med katere sodi tudi fluorograflranje oz1roma radiofotografiranJe
pljuc, ki ga je treba opraviti na tri do stiri leta. Narnen fluorografiranja je:
- zdravstveni slufbi daje natancen pregled o pljucnih boleznih
ter nekaterih boleznih srca in ozilja, hkrati s tern pa nudi najvecje moznosti za takojsnje in ucinkovite ukrepe;
- obcanom in delovnim ljudem zagotavlja obcutek varnosti, da
so pod stalnim zdravstvenim nadzorom;
- vsej druzbi pa zaradi pravocasnega ukrepanja omogoca, da
cimvec ljudi ohranja pri zdravju in tako manjsa stevilo obolelih.
Taksna akcija bo v nasi obcini od 3. do 7. avgusta. Zajela bo
obcane starejse od 39 let. V postev pridejo torej Ie tisti, ki so hili
rojeni 'do 31. 12. 1942. Ta akcija, ki jo vodi posebna komisija pri
skupscini obcine Cerknica, sodelujeJO pa zdravstvena skupnost,
RdeCi kriz in predstavniki delovnih organizacij, bo za omenjene
obcane ne le koristna, ampak tudi obvezna.
Poseben avtobus zdravstvene ekipe z Golnika bo tako ·k akor
vselej obiskal vse kolickaj vecje kraje v obC:ini in zato ne bo ni·
komur potrebno hoditi predalec . Natancen razpored bo pravocasno
objavljen.
Prepricani smo, da bo s leherni abean, ki bo dobil posebno obvestilo od obcinske skupscine, rad prisel na pregled, pri tern pa bodo
pomagale tudi vse delovne organizacije, krajevne skupnosti in krajevni odbori Rdecega kriza, saj so tudi oni se kako zainteresirani
za zdravje vseh nasih obcanov.
Komisija za izvedbo
radiofotografske akcije

__

_...~

...... -

·-

..

•

-

- --

..

-

-

-

-

ma po sebi ne pomeni jamstva,
da bo taksna tudi jutri.
Moramo se torej dokopati do
cvrstega dela z mladlno in pred·
vsem do dela mladine same.
To delo pa mora biti mnozicno
in konkretno. MnoZicno, ker
mora zajeti vso generacijo; konkretno, ker je konkretno Zivlje·
nje, ker je konkreten na§ soci·
alizem, konkretno na§e samo·
upravljanje, nas napredek, nase

Komite obcinske konference
zveze komunistov je med prl·
pravami na to zasedanje ze vlozil nekaj energije v urejanje
predvsem kadrovsldh zadev v
vodstvu mladinske organizacije,
vendar bo se veliko dela tako
v zvezi komunistov kot v zvezi
mladine, preden bo mladina v
obcini
predstavljala
svojim
ustvarjalnim zmoznostim ustrezno druZbeno moe. Konferenca je
pomenila sele podneto, spodbudo, nekaj vsebinsklli in metodicnih napotkov komunistom in
mladincem za delo, ki mora sle·
diti.

J. Praprotnik
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POL LETA JE ZA NAMI
Pol leta je pravzaprav zelo kratko obdobje, v katerem se gospodarska
gihanja ne morejo bistveno spremeniti, kljub izrednim ukrepom, ki naj
bi zavrli negativna glbanja v nasem gospodarstvu in vsem naporom nase
druwe, zato lahko izrazim svoje prepr.icanje, da vlada v gospodarskem
prostoru popoln kaos in .eta so se izjalov.ila vsa nasa pricakovanja v tern
pogledu.
V podkrepitev bi navedel samo nekatere podatke: cene pri proizvajalcih so narasle za 14,8 ~>fo v odnosu na prvo polletje lanskega leta, zivljenjski stroski so porasll za 14,5 Ofo. lzvoz je ostal na lanskoletnl ravni
ali je celo nekollko nizjl, medtem ko je uvoz porastel za 36 Ofo.
Nase podjetje kat tudi celotna panoga lesna industrija posluje po cenah pred zamrznitvijo iz lanskega leta, kar je prav gotovo nesprejemljivo v tern trenutku, saj belezijo v tern casu porast cen repromaterlalom, ki jih uporabljamo v nasi proizvodnji, za 18 0fo.
STABILIZACIJSKI PROGRAM BRESTA
Odpi ra se nam vrsta nalog kot so: boljsa organizacija dela v proizvodnji in strokovnih sl-uzbah, boljse planiranje lanslranja proiz-vodnje,
vecja dei'itev dela, vecja kooperaclja, standardizacija in tipizacija, znizevanje direktnih in splosnlh stroskov. •Povecati moramo aktlvnost oprodaje
in marketinga, da izkoristimo prodajne moznosti in pripravimo dolgorocnejsi prodajni nacrt, ki bo osnova dolgor-ocnemu proizvodnemu pro·
gramu. Naloge s tega -podrocja so zelo obsezne. Stabi!.izacijski program
jih podrabneje opredeljuje, take po vsebini, kakor tudi doloca odgovorne
nosilce nalog ter predvideni rok izvrsitve.
Povecani izvoz nasega podjetja je nedvomno trajna usmeritev, ki zelo
pr.ispeva :k stabllizaciji, hkrati pa je mer,ilo nasega ·poslovanja take glede
kvalitete videza, kot funkcionalnostl nasih izdelkov.
Oskrbo s surovinami ·in repromaterialom moramo i21bol.jsati in siste·
maticno obdelati trzlsce nabave. Zmanjsati moramo uvoz reprodukcijskega materiala in ga nadomestiti z izdelki domacih dobaviteljev. Kadre
v nabavni sluzbi caka se vrsta druglh nalog, kl jih nakazuje stabilizacijski prog.ram.
IZMENJAVA IZKUSENJ. Srecanje samoupravljalcev Kovinoplastike in
Bresta
Ceprav je bil razgovor bolj splosnega pomena, je bile omenjenih vee
konkretnlh podroclj, na katerlh hi se med obema podjetjema lahko razvilo zelo tvorno in uclnkovito sodelovanje: vprasanje dolgorocnejse kadrovske politike, saj obe podjetji zaposlujeta velfk del aktivnega prebi·
valstva v obclni; usklajevanje informiranja delovnih !judi; vprasanje or·
ganizacije in -vodenja proizvodnje; lzmenjava i21kusenj in metod pri raz·iskavah trzisca; vprasanje stimulativnega sistema v delitvi dohodka in
osebnih dohodkov in podobno.
LETOVANJE BOU SKROMNO
Kljub sorazmerno visjim cenam penzionov v letosnji sezoni se je za
letovan'je -na morju odlocilo 51 clanov kolektiva in stirinajs.t za zdravljenje
v Dolenjskih In Smarjeskih toplicah.
Sprico Stevila zaposlenrh to res ni spodbudno stev.ilo, res pa je, da
veclna letuje brez sodelovanja podjetja.
NASE MALO MESTO
0 lepotl Cer.knlskega jezera smo ze veiJ;ko pisali. Mi in drugi. Da
hvala nl lz trte ,fzvlta, dokaz;uje ·letosnje poletje, saj smo imell ob Go·
rlcici pravo :parade vesel.lc. Prav je take, da se poveselimo. Vldetli 1e. da
bo lkmalu treba uvesti rezervacije za prostranstvo nasega jezera.
Skrbl pa nas nekaj: sredi rlbiskih, lovskih, soferskih, tovarniskih, cebelarskih in ·kajvemsekaksnih organizatorjev so se lzgubili gostlnsko-turisticni. Nemara v visoki travi. Kdor jih je nasel, naj jih da nazajl
LEP NAPREDEK NK CERKNICA
Vsak zacetek je tezak, take je tudi z NK Cerknica. Prehodili smo eno
tekmovalno obdobje ze lo zadovoljivo. Uspeh, tkaterega smo .dosegli, je
casten: na sredini lestvice.
Pr.ipravljamo program ureditve igrisca v Kolenu. Poleg nogometnega
igrisca bi morali imet!i manjse atlet&ke naprave, igrisce za mali nogomet, manjso telovadnlco z garderobami.
SLAVJE NK RAKEK
Sedaj se pripravljajo na slavnostno prosJavo jubileja 45-letnice ob·
stoja kluba. Osrednja proslava bo 15. avgusta na igr.iscu Rake'ka, kjer se
bod<J srecale vse generacije nogometasev. Pred~idevamo, da bo to slavnosten trenutek, ker je skozi NK Rakek ·prislo vel:lko igralcev iz Rakeka,
Cer.knice •In Starega trga. Mnogi med njimi zivijo sedaj v druglh krajih
In to bo prilozn<Jst za osvezltev spominov.

-

--~

J

..

'•

-

~~

-,...

-

-

·-

----·

•

,.,;;._ •

._.

.... .

-

'-:t.

BRESTOV OBZORNIK

10

v

Sportni portreti

Vavoustu si lahko ooledate • • •

mlajsimi mladinci, na dr:lavnem
prvenstvu v krosu pa sesti v isti
kategoriji.
Letos sem zmagal na republi·
skem prvenstvu v krosu, bil dru·
gi na drzavnem prvenstvu v kro·
su, zmagal na drlavnem prven·
stvu za rnlajse mladince v teku
na 1500 metrov z ovirami in bil
drugi na 3000 metrov. ze od
vsega zaeetka me trenira Stanko
Ferfila.

Kulturne prireditve
-

ponedeljek, 10. avgusta ob 20. uri v sportni dvorani v Cerknici
- nastop DRZAVNEGA ANSAMBLA GRUZINSKE FOLKLORE
iz Tbilisij a.
Plesalci iz Gruzije bodo predstavili virtuozni moski ples na pr·
stih in liricne zenske plese v izvirni izvedbi.

ZELSKI KONCERTI
-

petek, 14. avgust ob 19.30 - koncert ansambla SEDMINA slovenske ljudske pesmi in glasba;
- petek, 21. avgusta ob 19.30- koncert LOGASKEGA OKTETAGallus, Mokranjec, Prelovec, Gerbic in pesmi iz narodnega iz·
rocila;
- petek, 28. avgusta ob 19.30 - Ileana Bratuz - Kacjan, sopran,
Joze Stabej, bas, Tatjana Sporar - Bratu:Z, klavir
samospevi slovenskih in tujih skladateljev;
- petek, 4. septembra ob 19.30 - KOROSKI AKADEMSKI OKTET
- slovenske in koroske pesmi, pesmi jugoslovanskih in drugih
narodov.
Predprodaja vstopnic za te prireditve je v pisarni SAP·Viator na
cerkni~ki avtobusni postaji.

Filmi
1. 8. ob 20. in 2. 8. ob 16. uri - italijanski pustolovski film REKA
VELIKEGA ALIGATORJA.
2. 8. ob 20. uri - ameriSka srhljivka ZADNJI OBJEM.
3. 8. ob 20. uri - danski eroticni film HOPLA V POSTEUI.
6. 8. ob 20. uri - nemski ljubezenski film MONIKA, LJUBEZEN
PRI 16.
8. 8. ob 20. in 9. 8. ob 16. uri - ameriska kriminalka KDO JE
UBIL NJENEGA MOzA.
9. 8. ob 20. uri - ameriska drama JAVNA HISA V SINGAPURU.
10. 8. ob 20. uri - francoski eroticni film i:GACKLJIVE ZGODBE.
13. 8. ob 20. uri - ameriSki glasbeni film POVEST 0 BUDU HOL·
LYJU.
15. 8. ob 20. uri in 16. 8. ob 16.. uri - ameriSki western INDIJAN·
SKI POGLAVAR TECUMSEH.
16. 8. ·o b 20. uri - ameriSki akcijski film LETALISCE 80' CON·
CORDE.
17. 8. ob 20. uri - ameriska kriminalka MOSKI, ZENSKA IN
BANKA.
20. 8. ob 20. uri - · francoski ljubezenski film KRVNE VEZI.
22. 8. ob 20. in 23. 8. ob 16. uri - hongkonski pustolovski film
PEKINSKI VELIKAN.
23. 8. ob 20. uri - ameriSki fantasticni film KO SE BLIZA KONEC.
24. 8. ob 20. uri - ameriSki akcijski film VELIKA KRAJA AVTO·
MOBILOV.
27. 8. ob 20. uri - nemska komedija SUPER BABY.
29. 8. ob 20. in 30. 8. ob 16. uri - angleski vojni film NEDOSEG·
LJIVI MOST.
30. 8. ob 20. uri - nemski eroticni film LAZNE HCERE LAZ:NEGA
DOKTORJA.
31. 8. ob 20. uri - ameriSka srhljivka RDECILO ZA USTNICE.

4. TRADICIONALNO SRECANJE KMETOV »BLOKE 81«
Mercator - Kmetijska zadruga Cerknica prireja 16. avgusta
1981 v Novi vasi 4. tradicionalno srecanje kmetov in drugih
ljubiteljev narave. Ce bo slabo vreme, bo srecanje naslednjo
nedeljo (23. 8. 1981).
Prireditev se bo pricela ob 10. uri dopoldne z naslednjim
tekmovalnim programom: mali nogomet, skakanje v vrecah,
hoja s hoduljami in vlecenje vrvi.
Nadaljevala se bo s sprevodom ob 13. uri. V sprevodu bodo
nastopili cerkniski pihalni orkester, zapravljivcki, vsi tekmo·
valci in seveda konji. Prh·editev se bo nadaljevala s tekmo·
vanjem volov v pocasni hoji, s konjskimi dirkami, kosci in
grabljicami ter s tekmovanjem gozdarjev v gozdarskih vescinah.
Vsaka zadru:Zna enota Kmetijske zadruge Cerknica bo na
srecanju sodelovala s svojo tekmovalno ekipo. Tekmovalnemu
delu bodo sledili razglasitev rezultatov, podelltev nagrad in
zabavni program.
MERCATOR- KZ CERKNICA

Tokrat vam predstavljamo
MARKA ZGONCA iz Cerknice,
rojenega leta 1964, dijaka peda·
goske gimnazije v Ljubljani.
- Tvoja ~portna pot?
Za resno delo in redno treni·
ranje teka na dolge proge me
je navdusila zrnaga v teku na
»Notranjskem pokalu« leta 1978
v Starem trgu. ze leta 1979 sem
postal pionirs·k i republiski pr·
vak v teku na 2000 metrov in
bil drugi v teku na 1000 me·
trov.
Leta 1980 sem bil na republi·
skem krosu DELA drugi med

- Zakaj se tako malo mladih
ukvarja z atletiko?
Resno treniranje atletike je
pravo garanje in samoodrekanje.
Vaditi je treba najmanj enkrat
na dan, v poletnih mesecih pa
dvakrat dnevno, ce hoces kaj
doseci. Tudi sam sem ze veckrat
obupal, ko pa pomislirn, koliko

- Kaj menis o rekreaciji na
sploh?
Mislim, da bi se moral vsak·
do ukvarjati z rekreacijo, pa naj
bo s plavanjem ali smucanjem
ali pa -samo s sprehodi v naravo.
Tako se clovek sprosti in poza·
bi na vsakdanje tezave.
- Koga naj predstavimo v na·
~i prihodnji stevilki?
Franca Gornika, kegljaca KK
Brest in prizadevnega sportnega
organizatorja.
Pripravil B. Skerlj

,Mergolinci" vloSki dolini
Pred dvema letoma sta bila v reviji Ribic ponatisnjena dva za.
nimiva sestavka iz ljubljanskih Novic in iz nemskega ljubljanskega
casopisa (iz leta 1856) o »mergollncih« - vodnih musicah eno·
dnevnicah v Loski dolini.
Ta zanimivi vsakoletni naravni pojav - rojenje music enodnev·
nic - ob izviru Obrha v Lo~ki dollni (bllzu Vrbnike) je resnicno
edinstven; obenem je tudi posebna redkost, saj se je v Evropj
ohranil (razen v Loski dollni) menda Ie se ob spodnjem toku Do·
nave.
Prav zato si oglejmo, kaj so o tern pojavu v sllkovitem starin·
skem jeziku pisall ie leta 1856!
»Preden za kaj vee poprasam
natoroznance zastran teh cudnih
zivalic, hocern ob kratkem popi·
sati, kar nam je tukaj znanega
od njih. Te baze musice so po·
hlevne zivalice, ne pikajo in ne
pijejo kervi, kakor komarji ali
druge muhe; dedijo se le pri
vodi. SliSal sem tudi, da so pri
Cernem morji in se drugod ravno takosne, kakorsne so tu v
Lo:Zu. Ne vern, dali je res.
Ta zival j e dolga cez pol pavca,
nje zivot je cervu podoben, z de·
vet cerno-rujavimi pasovi, in z
belo-rujavimi vmes; cez persi je
najdebeleja, in nje herbet je visji
kot sirji, kadar peroti irna; debelost zivota je •kakor so polzevi
rogovi; tanjsi je proti zadnjernu
koncu, glavo ima kakor druge
navadne muhe; zivot je pa tako
upognjen, da prav na vampu sedi,
glavo in zadnji konec pa kviSko
dedi; peroti ima lepo vkup stisnjene, cetert pavca daljse od Zi·
vota; nog irna sestero: stiri ima
po cetertinki pavca, sprednji pa
po pol pavca dolga; zadej ji pa
dve kakor las tanke, skor pavec
dolge osti, ki ju kakor rogovilice
na dvoje rnoli, rep nadomestujeta.

V spomin

Ciani godbe na pihala nasih rojakov iz Clevelanda so se zaustavili
tudi v Brestovem salonu pohistva.

- Kako vskladis sport s ~olo?
V soli imajo zelo veliko razu·
mevanja za moje sportno delovanje in sploh nimam nikakrs·
nih tezav zaradi odsotnosti od
pouka, kadar moram na tekmo·
vanj e. Ucni uspeh po mojem
mnenju zato ni nic slaMi kot
bi bil, ce ne bi treniral in tek·
moval. Doma pa kljub temu pra·
vijo, da bi bil lahko boljsi.

sveta victim, ko hodim na tek·
movanja rn da so pred menoj
se tekmovanja in uspehi, vztra·
jam na tej poti.
- Najlepsi trenutki?
V najlepsem sporninu mi je
ostala zmaga na drlavnern pr·
venstvu v teku na 1500 metrov
z ovirami. To pa zato, ker sem
imel dovolj moC:i, posebno na
vodni oviri, ki sem jo z lahkoto
preskakoval, medtem ko so dru·
gi skakali v vodo.
Nekoliko mi je le zal, da te·
daj nisem dosegel republiskega
rekorda, kateremu sem bil zelo
blizu. Sicer pa bo se kaksno
tekmovanje, bo pa takrat bolje.

V zadnjih mesecih je neizprOS·
na smrt kar dvakrat posegla v
nas kolektiv. Sredi zrellh, naj·
bolj ustvarjalnih let sta tezki
bolezni podlegll Vida MULEC iz
Gornjega jezera, delavka stroj·
nega oddelka in Nika MULEC
iz Loza, delavka pri obracunu
osebnih dohodkov. Obe clanici
kolektiva so odlikovale vse tiste
lastnosti, ki jih pri cloveku naj·
bolj cenimo, to so delavnost, po·
stenost, skromnost in pomoc po·
vsod tam, kjer je potrebna.
Vsi, ki smo ju poznali in z
njbna sodelovall, ju bomo ohra·
nill v najlepsem spominu.
Kolektiv GABRA,
tovarne pohi~tva Stari trg

Njih opravilo je, zjutra kadar
solnce enmalo ogreje, du desete
ure prav gosto rojiti; popoldne
pa od pete ure do terdne noci le·
tajo, pale nad vodo; sicer se raz·
letijo za streljaj dalec od vode,
pa ne rojijo tako gosto kakor nad
vodo. Ce je pa dez, 'k akor tudi ob
hudi vrocini posedajo po drevesih, zidovih in strehah, da jih je
cemo; bed pa ko se zvedri,
zacno tako gosto rojiti, da solnce
ne p r esije skozi; rojijo pa tako
umetno ena proti drugi, da pol
jih gre doli za vodo, pol pa gori
proti vodi, in vendar se ne zade·
vajo.
Sicer pa se vidi, da se ena v
drugo zaganjajo, kakor da bi se
terkale, pa to pocno le zato, da bi
se dve vkup sprijele, kar pa se ne
zgodi vselej; ce ste se pa sprijele,
stoji zgornja spodnji tako na
herbtu, d a zmorete obe lahko le·
teti, samo da spodnja ima svoj
zivot tako gori zakrivljen kakor
kambica. Visoko letajo do osem
seznjev; nikjer pa ne tako gosto
kakor nad vodo. Ce pa huda sapa
pripise, so hipoma v kraji, in le,
kjer je zavetje, se rojijo.
Morebiti se bo b r avcem Novic
neverjetno zdelo, ako jim povern,
da se tega mercesa od 5 do 15 voz
nabere pri nekterih mlinih. Tu
verlejo hlod cez vodo, in se jih v
par dneh ze za eel voz nastreze;
zrnecejo se na kup, kjer se pa ne
smejo pustiti dolgo, ker zacno
hudo hudo smerdeti kakor gnjile
ribe, in ko bi vee casa na kupu
le:Zale, se kup vname in na sredi
ves rudec postane, in tako zgori,
da ni za rabo.
Iz njih je tako dober gnoj, da
se cloveskega preseze. Ta gnoj pa
ravno prav pride o tern casu za
ajdo in repo gn oji.ti, in se razloCi
kakor noc in dan od navadnega
zivinskega gnoja. Ta musicjak je
tako hud, da, ce bi se ga na de·
belo ali pa kakor z drugirn gno·
jern po njivi natrosilo, bi vse zgorelo pod njim. Ko bi nasi ljudje
znali stern musicjakom prav rav·
nati, bi lahko iz enega voza music
nar m anj stiri voze z zemljo zme·

sanega dobrega gnoja naredili.
Kdor jih 15 voz nabere, dobi lah·
ko, ce 4 vozove zemlje vsakemu
prirnesa, 60 voz dobrega gnoja.«

* * *

»Naj imenitnejse pri tej fivalci
je pac to, da nic kaj pravega gob·
cka nima, ceravno se je ze rastla
v popolnoma rnuho. Stvarnik je
tern zivalim tako kratko zivljenje
dolocil da tistih par ur, dokler po
zraku rojijo, res ne potrebujejo
gobca za kaj jesti; ure n jih zivlje·
nja jim tako hitro teko, da s sa·
rnim tern imajo dosti opraviti, da
za svoj zarod skerbe. Ko so te
zivali muhe postale, five veCidel
le en dan ali celo le malo ur; ne·
katere plemena se solnca ne vidijo; prerodivsi se zvecer v muhe,
poginejo ponoci, da drugo jutro
sonce ze seje na njih mertve trup·
liea .
Dokler five, rnergolijo v eno v
zraku gori in doli, in zmiraj na·
vpik. One spuscajo po 800 svojih
jajcic v rnajhnih kepicah v vodo.
Je tako cilj in konec njih :Zivljenja dosezen, one in oni, kakor
da bi prav gotovo sneg sel, cepajo
v vodo, nad katero so se malo
pred se le vzdignile. Na milijone
jih plava sedaj mertvih po vodi,
pOZresnirn sukam, okunom, pO·
s tervam in drugim r ibam v zert·
j e. Pa kaj premorejo ribe, naj so
se take pozresnice, proti nestevil·
ni rnnozini te zivali! Mertvinci ob·
visijo na germovji ob bregovih;
kup za kuporn se jih dela in kma·
lu gnjiti zacno - od tod tudi
nemsko ime »Uferras«, »brezka
mertvina«; - pametni gospodar·
ji jih spravljajo na polje, ker m u·
sienjak ta je dober gnoj.«

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de·
lovne organizacije Brest Cerknica,
n.sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.
Ureja
Yanda
Marta
REZA,

uredniskl odbor: Marta DRAGOLie,
HACE, Ana KOGEJ, Bozo LEVEC,
MODIC, Leopold OBLAK, Anton OB·
Janez OPEKA, Barnarda PETRie, Beno
~KERU. Franc TURK, Irena ZEMLJAK i n
Viktor 2NIDAR!:Ie. Foto: Joie SKRLJ.

Tiska i:elezniska tiskarna v Ljub·
ljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasilo sodl med prolzvode lz 7. tocke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 ' obdav·
cenju proizvodov In storitev v promefu, za
katere se ne placuje temeljnl davek od pro·
meta proizvodov (mnenje sekretarlota za
lnformiranje izvrsnega sveta SR Sloveni je,
st. 421-1/72 z dne 24. oktobra 1974)

