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RAZGOVOR 0 BRESTOVJH LETOSNJIH PRIZADEVANJIH ZA V ECJI IZVOZ IN MANJSI UVOZ
V prizadevanjih nase celotne druZbe za utrjevanje gospodarstva
je posebej izpostavljen in poudarjan cilj, da moramo sistematicno
in vztrajno uravnavati naso zunanjetrgovinsko bilanco s poveceva·
njem izvoza in zmanjsevanjem uvoza. To velja za celotno gospodarstvo in seveda tudi za vsako njegovo celico. 0 teh prizadevanjih beremo in slisimo sleherni dan, na vidnih mestih videvamo
to v razvojnih dokumentih na vseh ravneh, neposredno se z njimi
spoprijemamo .. .
Razvojni nacrt Slovenije do leta 1985 denimo predvideva, da se
bo izvoz blaga iz nase republike v prihodnje vsako leto realno povecal za 7 odstotkov, uvoz pa naj bi se letno realno povecal le za
2 odstotka. Tudi v Brestovih planskih in razvojnih dokumentih
imamo zastavljeno, da bo izvoz realno narascal letno za okrog 10
odstotkov, uvoz pa naj bi ostal pribliino na enaki ravni.
Veckrat pa tudi poudarjamo, da je vecji izvoz Brestovo eksistencno vprasanje.
Prav zato smo se odlocili za razgovor o tern, kako uresnicujemo
letosnja Brestova prizadevanja za vecji izvoz in manjsi uvoz. Nasa
sogovornika sta bila Matjaf AZNIK, vodja sluzbe za izvoz in Ciril
KOMAC, vodja sluzbe za uvoz.
- Za letosnje leto smo si s
planom zastavili dokaj smele
izvozne cilje, saj naj bi bil izvoz
kar za 57 odstotkov visji od lanskega. Ceprav smo poglavitne
podatke obravnavali v razpravah
ob polletnih gospodarskih rezultatih, bi vseeno veljalo izlusciti
ugotovitve, kako letos uresnicujemo svoje planske cilje na podrocju izvoza.
Polletnih naertov nismo v celoti u resnieili, saj smo v izvozu
dosegli dinarsko 47,6 odstotka
letnega plana, preracunano v dolarjih pa je rezultat se nekoliko
slabsi. Seveda so u spehi po posameznih temeljnih organizacijah in po vrstah izvoznih izdelkov mocno razlicni.
Medtem ko je izvoz koncnih
(pohistvenih) izdelkov v okvirih
nacrtovanega, je izvoz zaganega
lesa mocno pod planom (kar za
1,2 milijona dolarjev). Na svetovnem tr:Ziseu so se namree pojavile izredno ugodne ponudbe
iz Kanade, Finske in Romunij e,
pa mi z nasimi cenami zelo tezko prodremo. Omenimo pa naj,
da se v zadnjem casu trZisce
vendarle tudi n am odpira - vendar ne s prevec ugodnimi cenami.
Pri izvozu se podobno kot pret ekla leta -srecujemo z vrsto tezav, predvsem s cenami in konkurencnostj o, izvozni programi
za konvertibilno podrocje so
pred.vsem narocilniski, proizvodne kapacitete po nasih tovarnah
so v glavnem zasedene, vse vee
je tezav z nabavo surovin iz uvo' za, vse to pa ovira sklepanje
novih izvoznih poslov.
Poudariti pa j e treba se neka j :
letos j e priSlo do vecjega premika v nasem izvozu s konver-

tibilnega na klirinsko podrocje
(tja izvazamo okrog 30 odstotkov izdelkov), kjer pa ne pridobivamo deviznih sredstev in je
zato devizni priliv manjsi kot bi
sicer bil.
- Kako je z izvozom ognjeodpornih Negor plosc?
Zavedamo se, da je cimvecji
izvoz ognjeodpornih plosc eden
izmed bistvenih pogojev za normalno obratovanje Mineralke in
za zmanjsanje zalog. Zato je zastavljenih vrsta ukrepov in akcij v sodelovanju z vee delovnimi organizacijami, da bi zainteresirali cimvec moznih kupcev
in posredovali cimvec ponudb.
Tudi cene nasih plosc so usklajene s cenami taksnih plosc
drugih tujib proizvajalcev; konkurenca na zunanjem tr:Ziscu je
namree dokaj mocna, se posebej,
ker je krog kupcev precej ozek.
Da bi bila nasa ponudba cimbolj sprejemljiva, intenzivno delama tudi pri razvoju finalnih
- oplemenitenih plose in iseemo
nove konstrukcijske resitve za
gradbenistvo. Skratka, posredovali smo vrsto ponudb na vse
konce sveta, pridobili veeino domaeih in tujih atestov, vzpostavili stevilne stike, sodelujemo
pri licitacijab.
Nekaj poslov je ze sklenjenih
(Italija, Indija), vee pa se jib
obeta v prihodnj em letu. Pot na
tuja tr:Zisea pa vsekakor ne bo
labka.
- Kaksno je sodelovanje z
na5imi temeljnimi organizacijami? Lahko pricakujemo kaksne
nove stimulacije izvoza?
Sodelovanje s temeljnimi organizacijami je vse boljse. Bolj

ko se manjsajo moznosti za prodajo nasib izdelkov na domacem trgu, bolj se zanimajo za
izvoz, cetudi za ceno slabsega
financnega uCinka.
Stimulacije izvoza so za posamezne driave precej razliene;
prednost ima izvoz na konvertibilna tr:ZiSca. Kaksnib novih izvoznih stimulacij pa najbr:Zc vsaj
v bliznji prihodnosti ne kaze pricakovati. Kar zadeva izvozno stimulacijo znotraj Bresta, pa bo
verjetno treba znova pretehtati
visino internib stimulacij; stalisca temeljnih organizacij so 0
tern dokaj razlicna.

Veliko partizansko srecan]e na Kozljeku
Nekdanje aktiviste in borce NOB ter delovne ljud:i, mladino in obcane vabimo, da se udeleZijo petega srecanja
notranjskih aktivistov in 'borcev »KoZljek 81«, ki bo 6.
septembra 1981 na KoZljeku.
Srecanje bo posveceno 40-letnici ljudske vstaje in socialisticne revolucije, posvetovanju o pripravah na splosno
ljudsko vstajo na Notranjskem, ld je bilo konec decembra 1941. leta na KoZljeku ter napadu Krimskega polbataljona na sovra:Zno postojanko in skladiSce razstreliva
v Bezuljaku 19. oktobra 1941.
PROGRAM SREcANJA V NEDELJO, 6. SEPTEMBRA:
-

ob 9. uri v Bezuljaku odkritje spomlinskega obelezja,
ob 11. uri na KoZljeku osrednja prireditev s kultunrlm
programom in odkritjem spominskega obelezja;
slavnostni govonrlk bo France Popit-Jokl.
Po zakljucku osrednje prireditve, na katero bodo vozili
posebni avtobusi, bo tovarisko srecanje.

- Kako bo z izvozom do konca leta?
Najbolj ugodno kaze izvozu
finalnih izdelkov; izvoz dogovorjenih poslov redno poteka, ce
pa dodamo se vecje izvozne dogovore za Bli:Znji vzhod, lahko
zatrdimo, da bo letni izvozni
plan za te vrste izdelkov izpolnjen.
Ceprav ob sedaj nekoliko ugodnej sib moznostih pospeseno izvazamo tudi zagan les, pa precejsnjega zaostanka iz prvega polletja ne bo moe nadomestiti. Podobno velja tudi za izvoz ognjeodpornih plosc. V celoti vzeto,
prieakujemo lahko, da bomo ob
koncu leta obticali nekoliko pod
letnim planom izvoza.
- Kako pa uresnlcujemo stabilizacijska prizadevanja na podrocju uvoza?
Intenzivna prizadevanja, da bi
Brestov uvoz cimbolj zmanjsali,
smo posebej zaostrili ze v preteklih dveb letib. Postopoma
smo se od uvoznikov - kjer je
bilo le mogoce - preusmerili v
nabavo z domacega trga, eeprav
za ceno slabsega financnega ucinka, saj so cene pri vrstab materialov n a zunanjih trZ:iscih se
vedno ugodnejse od domaeib.
V to nas je pae prisilil sedanji
gospodarski polozaj .
Bres·t ova ·p roizvodnja pa vendar potrebuje se vrsto materialev, ki jib doma ni mogoee dobiti, ali pa jib je premalo in
smo jih prisiljeni uvazati. Ce
upostevamo, da se je letosnji
obseg proizvodnje v primerjavi
z lanskim znatno povecal, je razumljivo, da je letosnji uvoz v
primerjavi z lanskim kljub ze
omenjenim prizadevanjem celo
nekoliko porasel. V to so nas
(Nadaljevanje na 2. strani)

Motiv iz Brestove Iverke (foto Janez Zrnec)
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ustvarjeni dohodek, je potrebno' bolj kot kdajkoli temeljito raz.
.
.
•
. .
.
nusliti o novih nalozbah, o skupni, splo~m m osebni porab1. Res da
omejuje investicijsko porabo ze sama nelikvidnost poslovnih bank,
pa vendarle je treba sprejeti kot druzbeno stabilizacijsko nalogo
poglobljeno presojo o potrebnosti in smotrnosti vsakrsne nalozbe.
.
.
.
. .
.
Pred kratkrm so bile ustanovljene posebne kormSiJe za preSOJO
upravicenosti nalozb v regionalnih okvirih, pa tudi na republi~ki
ravni.
Te komisije sestavljajo predstavniki zdrwenega dela, slu.Zbe
druibenega knjigovodstva, poslovnih bank, druZbenopoliticnih
organizacij ter izvr~nih svetov
oziroma obcinskih skupscin in
gospodarskih zbornic. Pricakujemo, da temu druibenemu filtru
ne bi smela uiti nobena neracionalna nalozba, obenem pa pricakujemo podporo tistim nalozbam, ki pomenijo vecji izvoz,
povecano produktivnost, vee hrane, surovin in podobno. lzredno
odgovorno presojanje!
V obcini Cerknica je v tern
casu skupno sedemindvajset razlicnih nalozb v skupni predracunski vrednosti 644,161.000 di·
narjev. Posebna komisija, ki jo
je imenoval izvr~ni svet skup~cine je preverila vse nalozbe,
ki so v teku in ugotovila, da jib
je kar sedenmajst fizicno ze zakljucenih, ker pa ~e niso odpravljene nekatere pornanjkljivosti,
ugotovljene pri tebnicnih preglenih se nimajo uporabnih dovolj~j in zato niso zakljucene pri
sluibi druibenega lmjigovodstva.
Skupna vrednost teh nalozb zna~a 448.058.000 dinarjev.

Preostalih deset nalozb je tudi
v zakljucnih fazah gradnje in
bodo vse predvidorna koncane
v jesenskih mesecih leta 1981.
lzvr~ni svet skup~cine je ocenil,
da ne bi bilo smotrno ustavljati
ali predlagati dokoncanja posameznih naloib (tudi ce gre za
negospodarske), ker bi s tern nastala vecja gospodarska ~koda.
Za letos so investitorji v na~i
obcini nacrtovali poleg omenjenih ~e enaindvajset naloib v
skupni predracunski vrednosti
532.605.000 dinarjev. Po ponovnern pregledu vseh predvidenih
naloib ter presoji umestnosti in
nujnosti le-teh so ugotovili, da je
enajst nalozb v skupni vrednosti 290.311.000 dinarjev neodlozljivih in jib morajo priceti ze
letos, deset nalozb v skupni vrednosti 195.294.000 dinarjev pa prelagajo na kasnej~i cas. Ena izmed nalozb je zmanjsana po ob·
segu za 47.000.000 dinarjev.
Obseg investicijske porabe v
prvem letosnjem polletju se je
v primerjavi z enakim obdobjern
lani zmanjsal za deset indeksnih tock. Predvsem so to manj~e nalozbe v gospodarske objekte, medtem ko se je obseg v dejavnostih izven gospodarstva (objekti, grajeni s samoprispevkorn
in komunalni objekti) nekoliko
povecal.
Tudi struktura virov financiranja je hila ugodna. Tako so organizacije zdruZenega dela sode·
lovale pri naloibah z vecjim delorn lastnih sredstev (lani 56,7
odstotkov, letos 59,1 odstotka,
lani porabljena bancna sredstva

kov). Tudi find antcirandjej nalozt?
v osnovna sre s va v e avnos 1
izven gospodarstva je bilo predvsem z Iastnimi sredstvi (89,3
odstotka) in I~ de.lno z banc_mnu
sre~tis.tvi. Totir~eJ l:n nti~ ;m~gli. govor1 o pre ani an ciplfani porabe, se pravi, porabi ~e neustvarjenih vrednosti.
Zelo pomembna je ugotovitev,
da sta splosna in skupna poraba
v druZbeno dogovorjenih okvirih. V dveletnem prizadevanju
pa so v drwbeno dogovorjeni
okvir uspeli vtiriti tudi osebno
porabo, saj se v cer~ki obcini prakticno povsem drZimo dogovora o uresnicevanju drwbene usmeritve pri razporejanju
dohodka.
F. Sterle

le sedaj); manjsi izvoz od nacrtovanega v prvem letosnjem
polletju, zlasti zaganega lesa in
ognjeodpornih plosc; vecji delez
izvoza na klirinsko podrocje, ki
ne daje deviz.
V p rvem polletju smo kljub
temu se nekako zadovoljevali
potrebe :proizvodnje v nasih temeljnih organizacijah, nismo pa
mogli izpolniti deviznih obveznosti do drugih domacih dobaviteljev.
Pa se nekaj vecjih tezav, ki
so dovolj zgovorne za osvetlitev
stanja na podrocju uvoza: poleg
redne oskrbe proizvodnje dajemo kar 12 odstotkov deviznih
sredstev za neblagovne odlive
(najemnina za novi in stari ra-

:t cerknlca

skladi~ce

ma terialov

GOSPODARJENJE V OBCINI CERKNICA V LETOSNJEM PRVEM POLLETJU
Ob leto~njem prvem polletju ugotavljamo na osnovi podatkov iz
periodicnih obracunov, da je imelo gospodarstvo v obcini velike
tezave, na katere so nedvornno vplivala gospodarska gibanja doma
in v svetu.
lndustrijska proizvodnja se je
v letosnjem prvem polletju povecala za 52 odstotka v primerjavi z lanskim prvim polletjem
in znasa 2.157,988.000 dinarjev.
Letni plan proizvodnje j e dosezen s 47 odstotki. Pri vseh temeljnih organizacijah zdruZenega dela s podrocja industrije
ugotavljamo v letosnjem prvem
polletju pomanjkanje :posameznih repromaterialov in surovin
na domacem .t rgu ter omejene
moznosti za nabavo iz uvoza.
Industrija, ki je glavno pod·
rocje gospodarske dejavnosti v
obcini, je ustvarila 70 odstotkov

cunalnik, pridobivanje atestov
za Mineralko); uvoz investicij·
ske opreme in sedaj tudi opreme za investicijsko vzdrlevanje
ni vee mogoc (to pa ob nasi iztroseni strojni opremi ne bo
imelo nic kaj dobrih posledic,
ker bomo vse manj konkurencni doma in v izvozu).
- In kaj lahko priCakujemo
do konca leta?
Predvidevanja prav gotovo niso nic kaj roznata. V drugem
polletju pricakujemo vecji obseg
proizvodnje in s tern tudi vecje
potrebe po uvozu surown in materialov. Vecjih deviznili prilivov
pa ni pricakovati. Zaradi premalo deviznih sredstev lahko nastanejo tudi motnje v proizvodn j.i.
Ob tern je treba se vedeti, da
z leto~nj im julijem tudi mozno·
sti za pridobivanje deviznih kreditov pri poslovnih bankah skorajda ni vee; tudi SISEOT daje
premostitvene devizne kredite le
ob pozitivni devizni bilanci v delovnih organizacijah.
Skratka, nic kaj obetavne napovedi ...

*

Nasi izdelki na poti v luko in v izvoz

Brestovo centralno

Precej teZav v gospodarstvu

NaS izvoz in uvoz
(Nadaljevanje s 1. strani)
prisilile potrebe predvsern nasih
najvecjih »uvoznikoV« - temeljnih organizacij Pohistvo, Iverka
in Mineralka.
- s katerimi vecjimi tezavami srno se na Brestu srecevali
pri uvozu v prvi polovici leta?
Tefav je se in se. Najvecja je
vsekakor ta, da je devizni priliv
letos manjsi kot bi ga potrebovali za nemoteno oskrbo nase
proizvodnje in za zdruzevanje
deviznih sredstev z drugimi nasimi dobavitelji.
Zakaj imamo premajhen devizni priliv, je vee ali manj znano:
manjsi lans·k i izvoz v primerjavi
z letosnjim .(iz lanskega izvoza
pa nekatere devize pritekajo se-

·..

Ko smo torej s tern razgovorom v skopih obrisih soocili stanje Brestovega izvoza in uvoza,
se nam sklepni zakljucek vsiljuje pravzaprav sam od sebe: zares vse nase sile usmeriti v poveeanje Brestovega izvoza, do
skrajnosti racionalizirati uvoz
ter temu podrediti na~e proizvodne programe in tehnologijo.
Le tako bomo lallko prispevali
k utrjevanju n~ega celotnega
gospodarstva in ustvarili temeljne pogoje za nernoteno in uspe~
no gospodarjenje nase delovne
organizacije.
Razgovor pripravila
B. Levee in P. Oblak

celotnega prihodka in se je v
letosnjem prvem polletju pavecal v primerjavi z lanskim za 44
odstotkov. Gospodarstvo obcine
je za svoj ustvarjeni celotni prihodek porabilo 54 odstotkov vee
porabljenih sredstev kot v preteklern obdobju. Iz podatkov ugotavljamo, da so se porabljena
sredstva povecala za deset indeksnih tock vee kot celotni prihodek. Na tako veJ..i.k porast so
vplivale predvsem viSje cene repromaterialov, surovin, porabljene energije in ostalih storitev
ter visje cene od rasti prodajnih
cen koncnih proizvodov.
Zaradi hitrejse rasti porabljenih sredstev od rasti celotnega
prihodka je dosezeni dohodek
porasel samo za 25,4 odstotka.
Na doseganje taksnega dohodka
so predvsem vplivali:
- manjsa prodaja izdelkov siroke potrosnje, kar se bistveno
odraza v pohistveni industriji,
gostinstvu ter v trgovini na
drobno;
- velika neskladja med prodajnimi cen ami proizvodov in
cenami repromaterialov in surovin;
- izredno povecan izvoz.
V letosnjem prvem polletju se
je izvoz p oveca1 za 40 odstotkov
v primerjavi z lanskim enakirn
obdobjem. Ugotavljamo, da je
delovna organizacija Brest, ki
ustvari 80 odstotkov izvoza v obcini, le-tega povecala za 131 odstotkov. Delovna organizacija Kovinoplastika iz Loza pa je v letosnjem prvem polletju izvozila
manj kot v lanskem enakem obdobju. Vzrok za manjsi izvoz je
v spremembi pri izdelavi tipov
okovja za nemskega odjemalca
ter v zasicenosti vzhodnega trga.

Organizacije zdruzenega dela
rnorajo za nekatere vrste proiz
vodnje uvazati repromaterial, ka-

terega uvoz se je vrednostno povecal za 13 odstotkov v primerjavi z lanskim enakim obdobjem, kar pa seveda pomeni fizicno zmanjsanje uvoza. To obenem
pomeni pozitJivno placilno bilanco v obCini. V organizacijah zdr uzenega dela, ki dolocen del svojih proizvodov prodajo na zunanje trzisce, pa je njihova dohodkovnost slabsa od dosezenega dohodka v t istih dejavnostih,
ki manj izva.Zajo ali pa se sploh
ne vkljucujejo v zunanjo trgo·
vino. Letni plan izvoza je v :prvem polletju dosezen komaj s
37 odstotki. Organizacije zdruzenega dela, ki izvazajo, bodo
morale v drugem polletju vloziti
veliko truda, da bo letni plan dosezen.
Ker so se obveznosti iz dohodka povecale, se je cisti dohodek povecal samo za 18 odstotkov. Zelo so se povecali deli
dohodka za obresti, deli dohodka
za delovne skupnosti in deli dohodka za samoupravno dogovorjene obveznosti.
Del cistega dohodka za osebne
dohodke se je v letosnjem prvem polletju povecal za 31 odstotkov v primerjavi z lanskim
obdobjem. Povprecni mesecni obracunani cisti osebni dohodki na
delavca znasajo v letosnjem prvem polletju 9567 dinarjev in so
se povecali v primerjavi z !anskim polletjem za 31 odstotkov,
ce pa jib primerjamo z lanskim
celoletnim obdobjem so letos
visji za 18,8 odstotka. Ugotavljamo, da so povprecni mesecni cisti obracunani osebni dohodki
na delavca se vedno 7 odstotkov
pod republiskim povprecjem in
da so realni osebni dohod:ki nizji za 11 odstotkov, ce upostevamo rast zivljenjskih stroskov.
V letosnjem prvem polletju so
Brestove terneljne organizacije
Mineralka, Pohistvo in Iverka ter
TOZD Gostinstvo Cerknica in
POZD J avornik ustvarile manj
cistega dohodka kot pa so znasale vse obveznosti. Organizacije zdruZenega dela, ·k i so poslovale z izgubo, so se pokrivale iz
rezervnega sklada temeljnih organizacij in iz rezervnega sklada
delovnih organizacij, razen pri
POZD Cerknica, ki ima nepokrito izgubo. Ob nekaterih organizacijskih z adevah bo treba p ri
POZD Javornik temeljito razCistiti njeno poslovno usmeritev.
Glede na inflacijska gibanja
pomeni dosezeni cisti dohodek v
bistvu zmanjsevanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva,
ki je v letosnjem prvem polletju
za 11 odstotkov nizja kot v lanskem enakem obdobju. Z vpra·
sanji likvidnosti se srecuje celotno nase gospodars tvo, najbolj
pa je v tezavah lesna industrija.
L. L:eferin
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Raziskave o uporabi Negor ploSC
Surove NEGOR plosce so na
nasem triiscu nov izdelek in si
zato le postopoma utirajo poti
na podrocjih uporabe. Na triiscu je doslej vecje povprasevanje po povrsin&ko oplemenitenih
ploscah kot po surovih. NajviSjo stopnjo predelave predstavljajo taka imenovani gotovi gradbeni moduli, iz katerih bodo sestavljali poiarno varne stene,
vrata, stropove in podobno.
Sedaj nekaterih vrst oplemenitenih plosc, pa tudi gotovih
»sendvic elementov« v sedanjih
proi-zvodnjah se ne moremo izdelovati. Na taksno finalizacijo
se sele pripravljamo. Priprave in
raziskovanja potekajo na naslednjih podrocjih dela:
- raziskave triiSca,
- raziskave konstrukcij,
- raziskave postopkov in receptur,
- raziskave proizvodnje in
tehnologije.
Raziskavam triiSca posvecamo
veliko pozornosti. Od pravilnih
odlocitev bodo konec koncev advisne prodaja izdelkov, proizvodne kapacitete in predracunska
vrednost nalozb. Informacije zbiramo od Brestovih delavcev, ki
se ukvarjajo s prodajo NEGOR
plosc. Prizadevamo si dobiti nekatere informacije o strukturi
potrosnje tudi od nasih vecjih
gradbenih firm. Najvec pa pricakujemo od Slovenijalesa TOZD Inzeniring, ki pripravlja
trino analiza za podrocje celotne Jugoslavije o potrebah po izdelkih, kjer so uporabne NEGOR
plosce.
Raziskave konstrukcij so obsezno in pomembno delo, predvsem, kar zadeva uporabo finaliziranih pozarno varnih sten in
stropov. V razvojni sluzbi smo
izdelali nekaj kombinacij takih
sten in zanje tudi pridobili potrebne ateste o pozarni varnosti.
Da bi se bolj organizirano, hitreje in z vecjo gotovostjo vkljucili z nasimi ploscami v projekte in kasneje v same izvedbe posameznih objektov, ki so nacrtovani in ki jib bodo gradili v jugoslovanskem prostoru, pa smo
pred kratkim navezali stike s
Slovenija~lesom TOZD Inieniring, s katerim skupaj razvijarno nov tip sten, stropov in vrat.
V razvojnem pogledu sedaj
intenzivno pripravljamo vse potrebno, da bi cimprej izdelali
prototip pozarno varne stene, ga
najprej konstrukcijsko preizkusili na Brestu, nato pa zanj pridobili ateste o pozarni rvarnosti.
Po nasih nacrtih naj bi to delo
opravili do letosnjega oktobra.
Ker resitve zahtevajo vrsto novih materialov, od profilov, nosilne konstrukcije, do ostalega
veznega materiala, je rok dokaj
kratek.
Naslednje pomembno podrocje, na katerem smo doslej v nasi razvojni sl~bi porabili precej casa, so bill ra2llicni poizku-

si v laboratoriju, pa tudi v neposredni proizvodnji z najrazlicnejsimi vrstami oplemenitenja NEGOR plosc.
Rezultati so pokazali, da se
NEGOR plosce obnasajo razliCno v primerjavi z oplemenitenjem na primer ivernih plosc.
Reseno je vprasanje furniranja,
pa tudi lepljenja Iaminatov, osnovnih folij in nekaterih folij,
ki se lepijo na povrsino z iepili.
Za vse vrste oplemenitenja so
ugotovJjene recepture in predvideni tehnoloski postopki. Nekatera oplemenitenja je mogoee
opraviti ze na sedanjih napravah
v nasih tovarnah pohistva. Najveckrat pa se pojavljajo pri tern
tezave zaradi dimenzij NEGOR
plosc, pa tudi zaradi zahtevne
manipulacije, kadar gre za predelavo teh plosc. Zato bo potrebno za organizirano in kvalitetno prihodnjo obdelavo plosc
predvideti tudi ustrezno tehnologijo.
'fudi delo pri nacrtovanju prihodnje tehnologije sodi v okvire
raziskav za vecjo prodajo plosc.
Prihodnja tehnologija naj bi
omogocala oplemenitenje celih
plosc z laminati, za kar bo predvidena ena tehnoloska linija.
Druga linija pa naj obi bila usposobljena za furniranje NEGOR
plosc in za oplernenitenje z
u.metnimi folijami. Oplemenitene plosce naj bi nato po zelji

potrosnika odpremljali cele ali
v ustreznib manjsib formatib.
Posebno vprasanje se zastavlja pri povrsinski obdelavi furniranih NEGOR plosc z naravnimi furnirji. Gre namrec za to,
ali povr5insko obdelati furnirane elemente na sedanjib povrsinskih linijah v nasib tovarnah
pohistva ali pa tudi za povrsinsko obdelavo predvideti nove
proizvodne kapacitete. Vsekakor
bo potrebno predvideti novo, ce
bomo zeleli prodajati povrsinsko finalizirane furnirane NEGOR plosce v osnovnem formatu. Drugi del nacrtovane tehnologije za finalizacijo NEGOR
plosc pa bo predviden za izdelavo >>sendvic elementov« z ustreznimi konstrukcijskimi izvedbami in z doloceno pozarno varnimi in izolacijskimi sposobnostmi.
V tern sestavku je na kratko
opisan le del prizadevanj na
razvojnern podrocju, ki tezijo za
tem, da se usposobimo za finalizacijo NEGOR plosc in s tern
za vecjo prodajo. Ko bomo irneli pripravljene vse glavne tehnoloske podatke in okvirno predracunsko vrednost prihodnje tehnologije, pa imamo namen strokovno soociti nasa razmisljanja
se z drugimi strokovnjaki na
Brestu, da bi kar najbolj smotrno opredehli dokoncno resitev.
D.Mazij

V prodaji bo potrebnih
se vee prizadevanj
0 PRODAJI POHISTVA NA DOMACEM TRGU
Letosnja inflacijska gibanja in
sprejeti ukrepi o kred.itiranju pohistva ob padcu realnih osebnih
dohodkov ote.Zujejo nonnalno
prodajo pohistva na domacem
trgu. Zato je razumljivo zanimanje vecine zaposlenih, kako prodajna sluiba ocenjuje gibanje
prodaje oziroma, ali bo proizvodnja lahko nemoteno tekla tu·
d.i naprej.
Prodajna sluiba je izdelala
predvidevanja prodaje za vsako
temeljno organizacijo, pri cemer
je upostevala izvome kolicine in
uvedbe novib programov, ki jib
pripravljajo za lansiranje v proizvodnjo. Pripravila pa je tudi
.Ze osnutke planov za naslednje
leto.
Pregledi gibanja proizvodnje in
prodaje kazejo ob nespremenjenih pogojih za prodajo relativno
ugodno sliko za vecino temeljnih organizacij. Ceprav prodaja
ne bo taksna kot v preteklem letu, ocenjujemo, da bodo zaloge
koncnih izdelkov ob koncu leta
dovolievale normalen start v novo, za prodajo verjetno se te.Zje
leto.

Ta ocena ne velja za temeljno
organizacijo TapetniStvo, kjer so
teiave vecje in jib bo potrebno
resevati z izjemnimi ukrepi.
Vecina temeljnih organizacij
ima za naslednje obdobje ze
opredeljen proizvodni program,
za nekatere pa je to potrebno
storiti clmprej, kajti v pricakovani ostri konkurenci se bo lahko obdrlal oziroma imel manj
teiav tisti, ki bo imel dobre programe ob sprejemljivib cenah in
dobri organizaciji razpecavanja.
Preteklo konjunkturno obdobje, ko je bilo vse dobro in smo
majhne, pa tud.i velike napake
nekoliko zanernarjali, nas je precej pokvarilo in nekoc zelo po·
slovni odnos do kupcev se je
spremenil v precej lagodnega.
Prihaja cas, ko bo potrebno
takSno miselnost spremeniti, ce
hocemo obdrzati oziroma povecati stevilo prodajnih mest za
nase programe. Menim, da je to
naloga vseh in ce nam to uspe,
ni bojazni, da tud.i v prihodnjem
tezjem obdobju ne bi uspe.Sno
poslovali.
F. Mele

Iz novega pohistvenega programa

Kdaj do mate surovine?
GEOLOSKE RAZISKAVE LE21sc VERMIKULITA V SRBIJI
Osnovni cilj nalozbe v tovarno
ognjeodpornihplosc je ze od vsega
zacetka bil, izdelati plosco, ki
naj bo po svojih lastnostih ognjeodporna ter sestavljena iz
taksnih osnovnih surovin, katere
je, ali jib bo mogoce dobiti na
domacem triiscu. Tako nam je
uspelo nared.iti ognjeodpomo
plosco, ki je v preteZni meri sestavljena iz domacih veziv in
granulata, ki pa ga trenutno dobimo iz uvoza.
Zato smo se ze od vsega zacetka ukvarjali z vprasanjem,kje
dobiti pri nas ustrezen mineral
- vermikulit. Tedanje raziskave
so pokazale, da je vermikulit v
okolici Strumice v Makedoniji.
Ker pa je to nahajalisce na razmeroma tezko dostopnem kraju
in bi bilo zato potrebno opraviti nekatere poprejsnje geoloske
raziskave, obenem pa za morebitno kasnejse izkoriscanje tega
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bi napravili natacno prospekcijo na povrsini okrog 25 kvadratnih kilometrov s spremljajocimi
laboratorijskimi raziskavami.
Iz najbolj perspektivne lokacije, ki bo ugotovljena po koneanih prospekcijskih delih, bodo
vzeli okrog 10 ton vermikulita
za polindustrijsko preizkusanje,
ki bo opravljeno na strojib in
napravah v tovarni ognjeodpornih plosc v Cerknici. Vse ostale
laboratorijske analize pa bo opravil Geozavod v Beogradu, ki bo
istocasno tud.i izvajalec vseh geoloskih in rudarskih del, predvidenih v omenjenem projektu.
Za uresnicitev vseh potrebnih
del bo predvidoma potrebnih
943.300 dinarjev. Financna konstrukcija potrebnih sredstev je
naslednja:
- sklad za nerazvita podrocja
SR Srbije prispeva 290.000 d.inarjev ali 30,74 odstotka;

Ognjeodpome plosce se kar prevec kopicijo
nahajalisea vloZiti matna sredstva, smo se takrat odlocill, da
prelozimo te preiskave na kasnejse obdobje.
v zacetku letosnjega leta pa
smo pri Geoloskem zavodu Slovenije sliSali, da so v Srbiji realne moZn.osti za nahajaliSce gospodarsko zanimivih koncentra·
cij tega pomembnega minerala.
Takoj smo navezali stike z
Geozavodom iz Beograda, kjer
so nam povedali, da je najbolj
perspektivno podrocje nahajalisca vermikulita v metamorfnem
kornpleksu srbsko-makedonske
mase, predvsem na juinem pobocju Jastrebca v bli.Zini NiSa.
Laboratorijske raziskave vzorcev s tega podrocja so dale zadovoljive rezultate.
Na podlagi nasib zahtev je
Geozavod iz Beograda napravil
projekt za geoloske raziskave
vermikulita na juinem pobocju
Jastrebca. Projekt zajema natancno specifi.kacijo del. Za uresnicitev tega projekta so predvidena dela, ki se nanasajo zlasti
na laboratorijske in rudarske
raziskave. Od geoloskih del naj
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- republi.Ska SIS za geoloske
raziskave SR Srbije prispeva
200.000 dinarjev ali 21,20 odstotka;
- regionalna raziskovalna SIS
Nis prispeva 105.000 dinarjev ali
11,13 odstotka;
- Brest Cerknica prispeva
348.000 d.inarjev ali 36,93 odstotka.
Iz tega razdelilnika je torej
videti, da bo Brest prispeval
36,93 odstotka od celotnega zneska. Omeniti pa je potrebno, da
Brestov prispevek ne bo v obliki denarja, ampak v obliki raziskovalnih del kot so na primer
ekspandiranje minerala, polin·
dustrijsko preizkusanje na strojih in podobno.
v tem casu smo ze podpisall
pogodbe z izvajalcem del, pa tud.i
z investitorji. Zato za zacetek
geoloskih raziskav na podrocju
Jastrebca ni nobenib ovir vee.
Cilj predlaganih raziskav je
predvsem v tem, da se razisce
resnicne moZn.osti za izkorillcanje domacega vermikulita in da
se tako izognemo uvozu ter
vsem z njim povezanimi zapleti
in nevsecnostmi.
A. Zidar
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Teiave s skladiStenjem v TapetniStvu
V proizvodnji sedeinega pohistva uporabljamo najrazlienejse repromateriale in polizdelke,
ki pa so za skladiscenje zelo neugodni, ker vzamejo dosti prostora. To so ipren, polyuretan,
ogrodja, jogiji in vzmetni mehanizmi. Pogosto so tudi nepravilnih oblik, kar velja predvsem za
ogrodja tapetniskih izdelkov in
tudi za !konene izde1ke. V si ti repromateriali ali koncni izdelki
se hitro poskodujejo, pa naj si
bo med skladiscenjem, transportom ali pa med samo proizvodnjo.
Vse te stvari smo pri nacrtovanju nove tovarne premalo upostevali, ali pa sploh ne. Zato
imamo v tovarni pri skladiscenju nenehne tezave, ki izvirajo
iz prostorske utesnjenosti. To
povzroca tudi viSje stroske poslovanja zaradi poskodb, prevozov in nepotrebnega veckratnega prelaganja in transporta. Tovarna ima namrec tri dislocirana skladisca za ogrodja in repromaterial, ki so oddaljena do
stiri kilometre in dve dislocirani skladiSci za .k oncne izdelke.
ze v letu 1978 smo se lotili resevanja teh tezav in zmanjsevanja stroskov, ki se nanasajo na
skladiScenje. V letu 1979 smo
preueili nacin, kako opustiti kartonsko embalafo za tapetniSke
izdelke in smo jo ze v letu 1981
popolnoma opustili. Tako bomo
samo letos prihranili 10,500.000
dinarjev na raeun kartonov, ne
racunajoe prihranka pri casu, ki
je potreben za pakiranje.
Ko smo opustili kartonsko embalaio, ki pa je omogocala p aletno skladiscenje tapetniSkih izdelkov, so se pojavile tezave,
kako skladiSciti tapetniske izdelke, "k i so pakirani samo v PVC
folijo, ker pri tern ne moremo
vee uporabljati ·k lasicnega paletnega sistema. Proueili smo dve
moznosti: regalni sistem in sistem i·z dosedanjih standardnih
palet, ki smo jih samo se dodatno opremili z okovjem, kar
omogoca skladiscenje v viSino.
Glede na stroske, ki so za ureditev regalnega skladisca 4.500
tisoe dinarjev in za preureditev
standardnih palet 1.100.000 dinarjev ter .na prednosti, ki jih
dajejo palete, smo se odloeili
za spremenjeni paletni sistem.
Slabost regalnega skladiSca je
v tern, da zahteva velike investicijske stroske in da je tako urejeno skladiSce moe rabiti le za

skladiscenje tapetniskih izdelkov.
Preureditev palet pa je bistveno
cene.i sa, palete lahko rabimo za
skladiScenje vseh izdelkov, skladiscni prostor ostane uporaben
za vse vrste skladiscenja in tako predelane palete omogocajo
skladiScenje tapetniskih izdelkov
v vseh skladiseih, kjer uporabljamo za opravljanje del celne
viliearje.
Poleg tega pripravljamo tudi
studijo 0 tern, da bi vsa ogrodja
za fotelje in ostale tapetniske izdelke dobavljali v razstavljenem
stanju, kar bi bistveno pocenilo
stroske transporta in skladiscenja. Za isto kolicino ogrodij bi
bila potrebna tudi manjsa obratna sredstva in manjsi skladiscni prostori. Odpadla bi veckratna prekladanja, veckratni prevozi, poskodbe in podobno.
Letos smo v prvih stirih mesecih imeli vso proizvodnjo za
znanega kupca in takrat ni bilo
cutiti prostorske stiske za skladiscenje nasih izdelkov. Ker pa
je v prodaji tapetnis·k ih izdelkov
priSlo do zastojev, se je tudi

vprasanje skladiScenja mocno zaostrilo. Morali smo poiskati dodatna skladiSca za gotove izdelke in za to so se seveda povecali
prevozni stroski in obratna sredstva. Zaradi prostorske stiske
pri skladiscenju koncnih izdelkov je veckrat prislo do tega, da
izdelani in zapakirani izdelki niso bili pravocasno umaknjeni iz
tovarne, kar je slabo vplivalo
na produktivnost, posledica tega pa je bilo tudi upadanje obsega proizvodnje.
Vedeti pa moramo tudi to, da
tovarna nima niti kvadratnega
metra lastnega prostora za skladiscenje izdelkov. Vzporedno z
omenjenimi tezavami se je pojavilo tudi poman}kanje palet, kar
je se dodatno otezevalo skladiscenje koncnih izdelkov.
Stabilizacijska prizadevanja celotne nase drufbe in seveda tudi
Bresta nas zavezujejo, da si se
resneje prizadevamo za resevanje omenjenih tefav, da bi tako
cimbolj zmanjsali stroske poslovanja in bolje gospodarili.
J. Gornik

Stanovanjska
zadruga se deluje
NOVO GRADBISCE STANOVANJSKE ZADRUGE SPET
V CERKNICI

V okviru stanovanjske zadruge v Cerknici, ki je bila ustanovljena leta 1978, so bila osnovana ze sfui gradbisca. Prvo leta 1978 v Cevknici, nato pa se
leta 1979 in 1980 v Starem trgu
in leta 1980 v Begunjah.
Letos smo se odlocili, da novo
gradbisce osnujemo v Cerknici.
Zbralo se nas je kar 53 clanov
stanovanjske zadruge, med njimi
mnogo Brestovih delavcev. Ker
imamo tezave s pridobivanjem
gradbenih zemljiSc, nismo mogli
osnovati skupnega gradbisca,
ampak bo vsak gradil tam, kjer
mu bo stanovanjska zadruga dodelila a:emljisce.
Novi upravni odbor, ki je bil
izvoljen na zboru zadrufnikov
spomladi letos, je dve svoji pomembni nalogi ze opraV'il. Skoraj vsi zadruinik:i namrec ze
imajo gradbeno zemljiSee in po
spremembi splosnih aktov stanovanjske zadruge smo omogocili t ak~no poslovanje, ki omo-

nabavo gradbenega mateza zadruznike brez prometdavka.
vedno pa ostaja nereseno
vpra~anje kreditiranja. ze vnaprej nam mora hiti jasno, da v
sedanjih zaostrenih pogojih gospodarjenja na taksne ugodno·
sti, ki so jih imeli clani prejsnjih gradbise, ne moremo racunati.
z gotovostjo lahko racunamo
le na kredit iz la-stnega namenskega varcevanja. Racunamo tudi na razumevanje delovnih organizacij, da bodo po svojih
moceh podprle takSno obliko
druibene gradnje v Cerknici. Nekaj bo primaknila tudi samoupravna interesna skupnost za
stanovanjske z~deve.
Vsakdo pa bo moral seveda
prispevati veliko la,stne volje, dela in sredstev.
Kako uspesna je taksna oblika drufbene gradnje, nam pove
ze podatek, da je bilo od leta
1978 zgrajenih ze okoli 150 stanovanjskih hiS, kar ·p omeni tudi toliko manj stanovanjskih
problemov v nasi obeini.
R. Palcic
goca
riala
nega
Se

Tapetniski izdelki v centralnem skladi§tu

Pomembni javni razpravi na pot
0 SISTEMU METODOLOGIJE VREDNOTENJA
ZAHTEVNOSTI DELA

Delavski svet delovne organizacije je v zacetku avgusta posredoval v javno razpravo gradivo z nazivom »Sistem metodologije VZD«. Razprava naj traja do konca oktobra.
Gradivo je pripravila posebna komisija, ki so jo imenovali
delavski sveti temeljnih organizacij in Skupnih deja'VIlOSti.
Za laije razumevanje metodologije je komi-sija oceillila tudi
nekaj tipicnih del oziroma nalog, na podlagi katerih naj bi
tudi sklepali o ustreznosti metodologije v nasih razmerah.
Najprej je o predlozenem gradivu razpravljala konferenca
Brestovih osnovrrih organizacij sindikata na razsirjeni seji,
na katero so bill vabljeni med drugirni tudi predstavniki
obcinskih druZbeno-politicnih organizacij, da bi se seznacili
z nasimi prizadevanji za ureditev vprasanj na podrocju delitve osebnih dohodkov.
Na seji so bili sprejeti zakljucki, ki opredeljujejo dejavnosti med javno razpravo:
- Temeljne organizacije in Skupne dejavnosti naj oblikujejo posebne odbore za organizacijo javne razprave. V odborih naj bodo predsedniki osnovnih organizacij sindikata,
sekretarji osnovnih organizacij zveze komunistov, direktorji,
predsedniki svetov za osebne dohodke, tajniki in clani komisije, ki je gradivo pripravila. Ti odbori so dolZni organizirati
razpored razprarv po sindikalnih skupinah, ki naj bi bile zakljucene v septembru. Odbori morajo tudi oceniti, ali je potrebno v posameznih sindikalnih skupinah r~pravo J?Onoviti,
zbrati morajo vse pripombe, ki so se v razpravi rpoJavile in
jih pismeno dostaviti komisiji, ki je gradivo pripravila.
- Ustanovi se pose"ona delovna skupina, da obiSce tiste
delovne organizacije, ki imajo vee ali manj r esena vprasanja
delitve osebnih dohodkov in se ·s eznani z njihovimi izkusnjami na tern podrocju.
- Sluiba skupnih zadev in analitsko-planska sluiba naj izdelata podrobnejsi terminski naert o prehodu na enoten sistem delitve in pripravita osnutek sprememb samoupravnega
sporazuma, ki ureja delitev osebnih dohodkov.
- Organizacijsko-kadrovska sluiba naj pricne s proucevanjem nadgradnje osnovnega sistema nagrajevanja.
Ce bomo tvorno sodelovali v razpravah o predlaganem gradivu in z ustvarjalnimi pripombami gradivo dopolnili alri. spremenili, lahko pricakujemo pomemben korak naprej pri uresnicevanju nacela delitve po delu.
M. Petan

Db uvajanju novega ratunalnika
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ODNOS DO NASEGA PREMOZENJA
Pricujoca fotografija dokazuje, kaksen odnos imajo nekateri nasi
delavci do delovnih sredstev in naprav.
Rocaj metle skozi okenski stekli v obdelaw, taksen .p rizor je bilo
moe videti pred dnevi zjutraj, ko smo priSli na delo.
Delavec iz popoldanske izmene je neodgovorno zalueal metlo, ki
je zletela po zlozajih v okenska stekla. Ta delavec bi se moral zavedati, da je s svojim brezvestnim dejanjem povzrocil tudi odskodninsko odgovornost, stroske za zasteklitev pa bomo morali placati
vsi delavci na~ e temeljne organizacije.
Pa naj bo dovolj o razbitih steklih, saj vidimo taksne in podobne
primere kar prevec pogosto. Zato naj povemo tern brezvestnezem,
da se posameznik ne more in ne •sme obnasati po svojem trenutnem
razpolozenju. Naloga in dolznost ·s odelavcev pa bi bila, da taksne
objestnosti odkrivajo, da se proti njim uvede postopek in izrece
primeren ukrep.
0 tern vprasanjih naj bi razpravljal tudi sindikat, saj je z njimi
prizadet interes vseh delavcev.
J. Klancar

Po postavitvi racunalnika IBM
4341 smo v sluzbi za avtomatsko obdelavo podatkov zaceli
prenasati dosedanje obdelave s
starega na novi raeunalnik. Za
ta dela pa je bilo potrebno ze
poprejsnje dodatno izobrazevanje vseh delavcev v centru. To
je bilo v glavnem opravljeno ze
spomladi, vendar ga bomo organizirali tudi in po potrebi se v
zimskem casu glede na terminale, ki bodo na voljo.
V centru pa smo bill ze vnaprej pripravljeni tudi na posamezne tezave, ki naj bi nastale
pri prehodu na nov racunalnik.
Te tezave skusamo odpravljati
sproti, tako da jib uporabnik
ne obcuti. Dogaja pa se, da
roki za rprehod na nov racunalnik kasnijo, ceprav smo prepricani, da jih bomo izpeljali V•
kar naj-kraj~em moznem casu.
Najvec tefav je z osvajanjem
novega programa obdelav. Le-ta
je zelo obsiren in popolnoma
nov, tako da ga s starim ne
moremo primerjati ali uporabljati. Pomagamo si z obis·k i v
drugih racunskih centrih, ki
nam nudijo pomoe.
Vsekakor pa smo v tern casu
nekaj le naredili. Na novi ra-

cunalnik smo prenesli obracune
osebnih dohodkov, kreditov in
izracune za TOZD MINERALKA,
sedaj pa prena ~amo obracune
materialnega poslovanja, saldakonte in fakturiranje.
Do roka bomo prenesli vse obdelave za BREST, potreben pa
bo ~e prenos za narocnike (LIV
Postojna, TRANSAVTO Postojna

AVTOMONTAzA Cerknica in
KLI Logatec). Ti prehodi bodo
nekoliko kasneje kot smo jih
nacrtovaH.
Prepricani smo, da bomo svoje naloge uspesno koncali in
opravicili zaupanje v delo sluf.be
za avtomatsko obdelavo podatkov.
M. Braniselj
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Iz drugih lesarskih kolektivov
LIP Bled je v sodelovanju z
Lesnino in Jelovico v dveh letih
izvozil zahodnonemskemu kupcu
ze 100.000 vratnih kril. To pomeni da so v tern krankem casu
n~ enem •s amem trgu opremili
z vrati priblimo 10.000 his. Pri
tej proizvodnji pa imajo .velil~e
tezave s preskrbo kva:htetruh
surovin, predvsem kvalitetnega
furnirja, rezanega lesa, lesonita
in kartonov. Kljub temu pa nacrtujejo, da bodo izvoz tej firmi se povecali ter vkljucili vanj
poleg vratnih kril in .podboje':
se stilna vrata, podbOje V nOVl
izvedbi, lesena okna in vhodna
vrata.
LESONIT letos vee izvafa in
manj uvafa. V .prvi polovici letosnjega leta so izvozili za 80
milijonov dinarjev izdelkov, kar
je za 46 odstotkov vee kot v
lanskem prvem poBetju. Uvoz
so letos zmanjsali za 20 odstotkov. Na tuja, predvsem zahodna
triiSca, so letos izvozili vee melamin plosc, ki zavzemajo 30
odstotkov celotnega izvoza.
Slovenjgraska LESNA je vlozila v postavitev tovarne stavbnega pohistva, sodobne zage in
mehaniziranega skladisca lesa
doslej 460 milijonov dinarjev,.
Ta zaokrozeni lesnopredelovalm
kompleks je tehnOilosko dobro
opremljen in bo vecji ~ohod~k
zacel dajati v naslednJlh letih,
ker sedaj se ne obratuje v celoti. Pricakujejo, da bodo na domacero trgu postali se bo!j kol!kurencni, saj kupci zarad1 .drazje energije vse b?lj .posegaJO ~o
kakovostnih izohrnih okn1h m
drugem podob~em stavbn~m pohistvu. K dobnm poslovnrm rezultatom pa naj bi p r ispevala
tudi sodobna priprava lesa v
mehaniziranem lesnem skladiScu
in v moderni zagi.
ALPLES je podpisal pogodbo
o dolgorocni poslovno telmicni
kooperaciji z zahodnonemsko
firmo Holzma, specia1izi·rano tovarno za proizvodnjo horizontalnih razrezovalk ivernih plosc.
V kooperaciji bodo izdelovali
vse tipe razrezovalk, s tern, da
bi najprej priceli z enostavnejsimi stroji. ze letos so od te f.irme
dobili narocil za posamezne dele
strojev v vrednosti 30.000 nemskih mar.k. Alples bo te ·stroje
lahko prodajal v Jugoslaviji,
vzhodnoevropskih driavah in v
drzavah tretjega sveta, kasneje
pa bo Lesnina, ki je v teh po·
govorih tudi sodelovala, ekskluzivni prodajalec za Jugoslavijo.
V SAVINJI oblikujejo nov sistem delitve osebnih dohodkov
po delu. Doslej so pregledali in
0

ocenili organiziranost temeljnih
organizacij in delovne skupnosti, jo dopolnili in spremenili
ter izdelali pregled vseh delovnih nalog. Sedaj na podlagi pregleda nalog za vso delovno organizacij o v sodelovanju s strokovnimi delavci Iskrinega biroja
za industrij•s ki in:leniring pripravljajo poenoten spisek vseh
nalog, nato pa bodo priceli z
opisovanjem posameznih elementarnih nalog ter za vsako nalogo opredelili vse zahtevnosti.
V MARLESU niso .povsem zadovoljni z dosezenim izvozom v
prvi polovici leta. Kljub temu
pa pricakujejo, da bodo letosnje
izvozne cilje dosegli, predvsem
z vecjim izvoznim poslom izvozom pohistva v Libijo, pri
cemer gre za ~osel v vrednosti
priblizno 8 ml'lijard starih dinarjev do konca leta. Ob tern
izvozu pricakujejo zmanjsanje
motenj pri oskrbi z repromateriali in ugodnej se devizno poslovanje.
V STOLU so odprli nov obrat
druibene prebrane. Podrafitve
in stroske za dodatna dela v
vrednosti priblizno 100 milijonov starih dinarjev, ki so se pojavila med gradnjo, bodo krili
iz zdruienih sredstev skupne
porabe. V opremo resta<Vracije
so vlozili okrog 360 milijonov
s tarih dinarjev, kar je v skladu
z njihovim planom letosnjih investicij.
SLOVENIJALES trgovina
je slovesno odprla svoj poslovnoprodajni center. Gradnjo poslovnega centra so priceli leta 1976.
Objekt obsega 46.396 kvadratnih
metrov povrsin; 1.400 ·kvadratnih
metrov je namenjenih za neposredno prodajo proizvodov, del
prostorov pa za razstavo izdelkov za prodajo na zunanjih trziSCih in za prodajo na debelo
na domacem trgu. Doslej so delavci Slovenijalesa opravljali de-

Rezijci v proizvodnji
V prvem polletju je bila proizvodnja v temeljni organizaciji
Masiva za 2,8 odstotka nizja od
nacrtovane. Vzrokov za to je
vee. Med njimi so tudi ozka grla v proizvodnji, ki se pojavljajo predvsem zato, ker proizvodni program ne ustreza popolnoma opremljenosti tovarne. Ta je
primerna za izdelavo stolov
(predvsem stilnih) in miznili podnozij prisiljeni pa SffiO V nasi
tovarni izdelovati tudi masivna
vrata omaric, stranice foteljev
ter razlicne letve, ki zahtevajo
1

lo kar na 34 razlicnih ljubljanskih lokacijah.
LESNININA P!'?izvodna temeljna organizaciJa Mizarstvo
Ljutomer je dala letos na domace tr:liSce nov zanimiv »K«
program pohistva. Ta program
ima kar 36 elementov, ki jih je
mogoce sestavljati na dva nacina: z obesanjem med nosilne
stranice in sestavljanjem elementa ob element (gradnja).
Program ima stiri viSine, dve
globini in dve sirini elementov.
S tern je uporabniku prepuscena velika moznost, da kreativno
odloca o ureditvi svojega stanovanja.
LIKO je za letosnje leto pripravil nov program sedemega
pohistva in sicer devet posamicnih izdelkov (stolov) ter eno
garnituro, ki jo sestavlja vee
sedeznih elementov in koktajl
mizica. Izdelki so predvsem iz
hrasta in jelovine. Oblikovno so
namenjeni v glavnem ameriskemu tr:liscu, kamor najvec izvazajo, nekateri pa so tudi za evropski in delno za domaCi trg,
na katerem doslej skoraj niso
bili prisotni.
NOVOLES, iki ie doslej sodi
med izrazite izvoznike, ima precejsnje izvozne nacrte. Letos so
doslej izvozili za 8 milijonov dolarjev ali 14 odstotkov vee kot
v enakem obdobju lani. Nacrtovali so sicer ·v ee, a jih je oviralo zimsko pomanjkanje hlodovine. Letos nameravajo izvoziti
za 21 milijonov dolarjev (lani je
bil izvoz 17 milijonov dolarjev,
kar je dalo 10,6 milij onov dolarjev deviznega ucinka). Letosnji uvoz naj bi znasal 8,5 milijona dolarjev, kar je za 26 odstotkov vee kot lani, vendar pa
naj bi se letos izvoz povecal za
30 odstotkov. Za leto 1985 pa
predvidevajo izvoz v viSini kar
45 milijonov dolarjev.
drugacne tehnoloske postopke
pri obdelavi.
Tezave smo do sedaj resevali
s premescanjem delavcev iz oddelka v oddelek. Vendar pa so
zaradi pomanjkanja delovne sile v proizvodnji se vedno ozka
grla in sicer predvsem v lakirnici. Prav zato smo se odlocili
za delo re:l:ijcev v tern oddelku.
Predvidevamo, da bo do konca
letosnjega leta vsak delal dva
dni v proizvodnji in tako neposredno pdpomogel k izpolnitvi
letosnjega proizvodnega nacrta.

Novigrad
eno izmed Ietovisc Brestovih dopustnikov. Kaj vee o
tem morda prihodnji~

Stanovanjsko vartevanje
v nasem glasilu sta bila letos
objavljena ze dva prispevka 0
stanovanjskem varcevanju. Ce
si delavci Bresta in seveda tudi
vsi drugi delavci zelijo izboljsati stanovanjski polozaj, pa racunajo na pomoc (stanovanjsko
posojilo) pri delovni organizaciji, stanovanjski skupnosti ali
stanovanjski banki, bodo morali
poprej obvezno varcevati.
Ce se je delavec odlocil, da
bo
- zgradil novo hiSo sam ali v
okviru stanovanjske zadruge,
- razsiril ali izboljsal stanovanjsko povr5ino - adaptacija
lastne hise,
- dobil novo stanovanje v
druibeni lasti,
- dobil vecje druzbeno stanovanje,
bo moral prispevati svoj delez
sredstev.
Tudi delavci, ki so doslej gradHi ali obnavljali zasebne hiSe
sami ali v okviru stanovanjske
zadruge, so morali varcevati, ee
so hoteli dobiti kredit pri stanovanJski banki ali stanovanjski
skupnosti.
Novost v novem sistemu stanovanjskega kreditiranja pa je
v tern, da bo moral delavec, ki
bo dobil stanovanjski kredit pri
delovni organizaciji, poprej varcevati. Sarno, ce bo izpolnjen
ta pogoj, bo lahko delovna organizacija delavcu odobrila stanovanjs·ko posojilo. Doslej tega
pogoja ni bilo.

Naj·k rajsa doba namenskega
varcevanja je predlagana na 18
mesecev, najdaljsa doba vracan ja kredita pa 20 let.
Nekoliko ostrejsi pogoji za
stanovanjsko kreditiranje so pogojeni s splosno gospodarsko
stabilizacijo in z veliko vecjim
povprasevanjem po stanovanjskih kreditih kot so razp olozljiva sredstva bank, stanovanjskih skupnosti oziroma delovnih
organizacij.
V javni razpravi so sedaj
spremembe samoupravnega sporazuma o stanovanjskih razmerjih v nasi delovni organizaciji.
Vecina novosti, tudi namensko
varcevanje, je vkljucenih v te
spremembe. Racunamo, naj bi
bila javna razprava zakljucena
v septembru. Tako bi dopolnjen
samoupravni sporazum o stanovanjskih razmerjih pricel veljati ze letos.
Pogoji za ureditev oziroma
izboljsanje stanovanjskih razmer nasih delavcev bodo torej
precej ostrejsi. Vsi zainteresirani, predvsem pa mladi delavci
oziroma mlade druiine, naj bi se
kar najhitreje odlocili o namenskem stanovanjskem varcevanju. Za dobrino, kakrsna je stanovanje, saj v njem prezivimo
najmanj polovico svojega casa,
naj prispeva svoj delez tudi posameznik in ne ·S arno sirsa druiba.
J. Otonicar

LaZje poSkodbe

I. Zabukovec

POSKODBE PRI DELU V TOZD MASIVA
V prvem letosnjem polletju je
Veliko takih poskodb ne morebilo v TOZD MASIVA, ki steje
roo predvideti oziroma so posle288 delavcev, 14 poskodb pri
dica zanemarjanja varnostnih
delu s 131 izgubljenimi dnevi.
predpisov in premajhne varnostne disoipline delavcev.
Ce primerj amo stevilo letosnjih poskodb s stevilom poDa bi bilo poskodb vseh vrst
skodb v istem obdobju lani,
kar najmanj, moramo vsi, ki
ugotovimo, da se je stevilo le
smo v proizvodnem p rocesu odmalenkostno povecalo.
govorni za varno delo delavcev
vs·e poskodbe, ki so nastale
(vodje del, instruktorji, pa tudi
pri delu in na poti na delo, so
delavci sami), posvetiti vee pobile lazje.
zornosti upostevanju varnostnih
predpisov, navodilom za varno
Najvec poskodb je nastalo pri
delo, vecj-i varnostni disciplini
opravljanju najrazlicnejsih del
(transport, gibanje po tovarni- in odgovornosti za opravljanje
varnega dela.
skih prostorih, dela z rocnim
orodjem) in sicer sedem, pri
Le s takim ravnanjem bo varstrojih jih je bilo sest in ena
nost pri delu zadovoljiva, kar
na poti na delo.
bo se dodatni delez k stabiliZe dalj casa opaiamo, da je
zaciji nasega gospodarstva.
stevilo poskodb pri strojih
V. Jeric
manjse in z manjsim stevilom
izostankov na poskodbo, kar je
prav gotovo posledica boljse
priprave elementov za proizvodnjo - delo na sablonah, boljsega zavarovanja strojev in veeje
varnostne discipline delavcev.
Veliko vee pozornosti pa bo
potrebno posvetiti tako imenovanim poskodbam pri opravljanju ostalih del, saj je ta vrsta
po~kodb najbolj pogosta in z '~
dalj casa trajajocim izostankom
na poskodbo.

Krompir je pobran (foto Janez Zmec)
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Kako zaposliti nase stipendiste
Letos koncuje solanje kaT 45
mladih Brestovih s t ipendistov in
veeina n jih se bo vkljucHa v delo v na5ih temeljnih organizacijah. Le redki nameravajo solanje
nadaljevati - predvsem na visjih in visokih solah. Stevilka je
ze blizu Brestovih le1DJ:ih kadrovskih potreb.
Se najvec je ucencev iz poklicnih sol. Po poklicih je podoba
taksna: sest mizarjev, deset kovinarjev, t rije elektrikarji, stirje
tapetn~ki .iJn po en prodajalec,
kuha·r in administrator. Skupno
torej 26 mladih delavcev, od katerih so (ali bodo v najkrajsem
casu) vsi dobHi ustrezno delo,
razen nekaj kovinarjev, prodajalec in administrator.
Stirinajst stipendistov je koncalo solanje na stiriletnih srednjih solah. Po poklicih so pa
stirj e lesni strojni t ehniki, pet
ekonomskih tehnikov ill trije administrativni t ehniki. Ustrezna
zaposlitev le-teh pa je mnogo
bolj v·prasljiva, saj nobenemu
sti:pendi-stu ne rnoremo ponuditi
dela, ki u stTeza njihovi izobrazbi, pac pa sm o jim ponudili delo
v neposredni p roizvodnji.
Za lesne tehnike velja, da je
taksno delo laije sprejemljivo
bodisi za n jih same, bodisi za
temeljno
organizacijo.
Tezje
sprejemljivo pa je delo pri stroj ih za eumnomske in adrninistrativne tehnike. Njihovo razoearanje je precejsnje. Prav bi bilo,
da bi tisti mladi, ki letos vstopajo v prve razrede usmerjenega
izobraievanja, znova pretehtali
svojo poklicno odloci-tev v luci
kasnejse zaposlitve.
Na viSjih solah koncujejo SOlanje stirje ekonomisti, en socialni delavec in en strojni inZenir,
na visokih solah pa dva diplomirana inienirja lesarstva in psiholog. Ustr ezna zaposlitev diplomantov viSjih in visokih sol letos
se ru vprasljiva, lahko pa se b o
pojavila ze v prihodnjih letih.
0 zaposlovanju stipendistovtehnikov je razpt"avljal tudi svet
za kadre in sprejel stalisce, da je
potrebno vsem stipendis t om po-

nuditi delo v neposredni p roizvod:nji. Kadarkoli pa se bodo pojavHa ustreznejsa prosta dela v
·k aterikoli temeljni organizaciji
ali v skupnih dejavnostih za dolocen a:li n edoloeen cas, pa bodo
i:meli ti kandidati doloceno
pred:nost pri razpareditvi. Ce bo
slo za nedolocen cas, bi se pripravnistvo skraj salo do polovice
s pra'Vilnikom dolocenega casa
pripravnistva.
Menim, da je zaposlovanje
mladine v zacetku na enostavna
dela, kasneje pa napredovanje

na podlagi rezultatov dela in razvitih sposobnosti, tista oblika
kadrovanja, kakrSm.o prica•kujemo v prihodnje. Mladi naj bi se
po koncanem srednjem solanju
vkljucili v delo na nizji stopnji
zahtevnosti, po osvojeni praksi
pa se znO'Va vkljuCiH v izobrazevanje za zaht evnej se delo in bi
taksno delo po zaklju cenem izobrazevanju tudi opravljali. S
tern bi se bistveno zmanjsal kriterij »izobrazba« in se povecal
kriterij »dosegani delovni rezultati«.
F. Tursic

Zamujena priloinost
,~

OB GOSTOVANJU DRZAVNEGA ANSAMBLA GRUZINSKE
FOLKLORE V CERKNICI
Med turnejo po Sloveniji ~e
Gruzinski drzavni ansarnbel 1z
T.bilisija nastopil tudi v Cerknici. To n aj b i bilo za Cerknico enkranko dozvetje iz najmanj dveh
vzrokov. Postopoma namrec poskusamo uvelja'Viti nas kulturni
prostor kot enakovrednega ostalim -slovens-k im obcinam, ki imaj o na .tern podrocju ze dolgoletne izku snj e. In drugic - malo
imamo priloinosti, videti prireditve n a svetovni ·k ulturni ravni.
Zato smo bili organ1zatorji
prepricani, da nam bodo obcani
Cerknice to »drzno« potezo potrdili s 5-tevilnim obiskom. Na
ialost ni bilo tako. Ta errkratni
nastop si je ogledalo le nekaj vee
kot sto obiskovalcev. Vsak od
prisotnih je nosil v sebi delcek
zagrenjenosti in sramu zaradi
ku ltume izkaznice, ki jo je Cerk:nica p okazala tokrat . Tudi n astopajoei si niso znali Taz.loziti
1ako klavrnega obiska, saj so bile povsod drugod (tako so povedali) dvorane na:bito polne.
Nastop Gruzincev je b il pasa
za oci in usesa. v p esrni in plesu
sta se p repletala nomadski temperament ·i n orientalska slikovirtost.

Dire 1Hrfi1n11ko Dorr ~lrn©

Fantje, obleeeni v crno (vcasih
z .intenzi'Vnimi barvnimi dodatk i), so s svojo ognjevitostjo, ki
je dosegla visek v plesih s sabljarni, ustvarili obcutek neke
eudne energije in zanosa. Eksoticno lepa dekleta v . belem so bila poosebljenje neznosti in zapeljivosti. Po parketu ·so drsela kot
da so brez nog. Edino gibanje,
ki ga je b irlo zaznati, je bilo gibanje r ok - kakor da plavajo
in jih nosi rahel veter.
Praviloma so bill plesi fantov
in dekdet samostojni, kadar pa
so se njihovi plesi spOI:l!tano
zdruiili, je bil to vrtilja:k neznosti in ekstaze. Plesalce so
spremljali godci z rusko harmoniko, bobnom in -ljudskimi glasbili. Sliko je dopolnil mo5ki
pevski zbor, ki je n ap olnil prostar s p resenetljivo lirionimi
pesmimi. Videli smo tudi pustne
obicaje (do cesar smo Cevknicani posebno dovzetni!).
Gruzincem j e popolnoma u spelo, da so nas kljub neprimernemu prostoru p opeljali v svoj
svet . In zares skoda, da pomeni
ta izredni nastop toliko n asim
obcanom zamujeno priloznost!
M. Pesek
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(Nada ljevanje iz prejsnje stevilke)

Potem ko je voda zginila v Zad·
njem kraju, ne traja vee osem dni
in zadnje mesto, na katerem je se
voda, usahuje . To mesto so Levisea, kraj ravno pod vasjo, ako gledas z Otoka proti Slivnici; rekel
bi, da je to otosko pristanisce.
Voda se vidi samo se nad Jamami,
ki niso prerascene s trslco.
Kakor so izkuseni ljudje, vendar
niso gotovi, da bi jih ne motilo v
tem, kdaj ravno bode sla voda v
dno. Cujes razna mnenja; jutri, pojuternjem; vse je pa pripravljeno za
ta trenutek. Posebno ako so vroci
dnevi in brez sape, cuden duh se siri okoli Otoka. Voda je sparjena,
rib na stotine centov se je ~e polovilo pri drugih jamah, posebno
pri Kotlu v Zadnjem kraju. Ako niso vozovi pripravljeni, da jih takoj odpeljejo, osmradijo se; manjse ze tako ostanejo, ker jih nihce
ne pobira. Tudi povodna zelisca in
rastline ovenejo, trsica se razgreje
in neprijazen vtis vse to dela na
cloveka.
Jaz sem bil navzoc 1871 . leta;
bilo je neko soboto popoldne , ko
so sla Levisca dol. Dve leti ni
jezero usahnilo in torej j~ bilo to

leto rib, kolikor jih se niso ljudje pomnili. Racunalo se je, da je
tega leta s lo iz jezera do tisoc
centov rib in samo zadnji dan na
Leviscih, da so jih pobrali do 400
centov. Prisel sem na Otok ob enih
popoldne in okoli pete popoldne je
bila voda doli.
Od vseh vasi je prihajalo ljudstvo z vrecami, zmerom o~ji je bil
krog okoli jam, ki so bile kakor
vselej v tej priliki z mre~ami obdane. Cim bolj se je voda stiska·
Ia, tem bolj so se ribe gostile;
pri mre~ah so jih kar zajemali in
ko so bili colni napolnjeni, spravljali so ribe na suhem na kupe
ravno tako kakor krompir na njivi, dokler zopet voz ne pride .
Posebno zadnje cetrt ure, ko je
do jam pritisnilo tudi ljudstvo, ki
je med trsico in po suhem ribe
pobiralo, bila je tam gneca, vpitje
in grabenje, kakor bi slo za zlato,
ne za ribe. Hitro so bili tudi se
colni na suhem, se par minut in
tudi kotline okoli po~iralk so bile
prazne in planilo je ljudstvo vanje
in na ribe, kar jih ni voda s seboj
pod zemljo odnesla!
Kakor vsaka posebna prirodina
prikazen cloveka prebudi iz navadnega misljenja in vedenja, tako

-~-

prevzame ta prikazen, ko jezero
gine, gledalca, se bolj pa ribje nabiralce. Strastno se podijo eden
pred drugim za ribami, bolj in bolj
jih mineva cut sramote, tako pri
moskem kakor pri ~enskem spolu;
bolj spocetka se s lisi se smeh in
sala, proti zadnjemu pa le gro~nje
in vpitje. Zastonj bi se silil, ko bi
hotel o tem dogodku kaj lepega,
mikavnega pripovedovati.
Ko je bila katastrofa koncana,
gnusilo se mi je skoro rib in umazanih ljudi in prav dobro mi je
delo, ko sem se sel onkraj Otoka
proti gozdu sprehajat. Na vecer mi
ni sla v slast ne jed ne pijaca, vse
mi je po ribah smrdelo. Do kasne
noci se ni bilo miru na Otoku; ni·
sem dobro spal, nego zgodaj sem
vstal ter sel gledat, ali je res jezero suho.
Suho je bilo in ravno pred menoj se mi je videlo tako, kakor bi
gledal na bojisce prejsnjega dne.
Colni na suhem kakor zapusceni
kanoni, trsica in big potrta, kakor
bi se bili konjiki po njih pojali in
nestevilno vran in med njimi drugih
takih ptic z enakim namenom kakor te, gostilo se je z mrtvimi ribami in drugimi ~ivalm i, ki jih je
susa pomorila.

~·fl.

Letosnje »resevanje rib« na nasem jezeru

Kaj nas taka po vrotempoletju?
NOVI SPLOSNI AKTI
Do konca letosnjega leta bomo v nasih temeljnih organiza·
cijah obravnavali in sprejemali
se celo vrsto sprememb in dopolnitev samoupravnih splosnih
aktov.
Tako so sedaj v razpravi oziroma pred sprejemanjem spremem be in dopolnitve samoupravnega sporazuma o urejanju stanovanjskih zadev. Pred kratkim
so bila posredovana v razpravo
izhodisca za samoupravni sporazum o izobrazevanju.
Na svoji pretekli -seji je delavski svet delovne organizacije
posredoval v razpravo delovni
osnutek nove metodologije vrednotenja del oziroma nalog (VZD).
Med to razpravo naj bi se izoblikovale tudi morebitne druge
spremembe samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka. Prav tako

bomo morali opraviti oziroma
dokoncati vse postopke v zvezi
s spremembami pravilnika o
knjigovodstvu.
V temeljni organizaciji Mineralka pa bodo poleg ze omenj enih sprememb in dopolnitev samoupravnih s plosnih aktov sprejeli se nekatere svoje ·samoupravne sporazume o delovnih
razmerjih, samoupravni sporazum o ustvarjanju deviznih sredstev in o poslovanju z njimi, samoupravni sporazum o varstvu
prl delu, samoupravni sporazum
za pospesevanje izvoza v okviru
delovne organizacije in pravilnik
o varstvu pred pozarom.
Tako bomo imeli do ko nca leta na podrocju -s amoupravnih
splosnih aktov kar precej odgovornega in tezkega dela, saj bomo obravnavali in sprejemali zelo pomembne odlocitve.
A. Percic

Sel sem s psom po trsici in po·
lovil in postreljal nekoliko rae ter
cudil se velikemu stevilu bolj mladih ribic, ki so mrtve le~ale. Na
Plucnikih, mestu blizu Levisc, osta·
lo je nekoliko mokrote in sem ter
tja kaka lu ~ica. Tod je kar mrgolelo malih scuk in slajnov in tudi
vecje ribe so se bile.
Bolj velikih, ki so bile se zive,
bil sem nabral pohajaje gotovo vee
ko 20 funtov ter jih skladal na ku·
pee, da bom koga ponje poslal;
v tem zaslisim sum po trsici in
Vragov boter so prisli z veliko
vreco nabirat malih rib, kakor so
deli, za svet, ki se bodo prise! po·
poldne na jezero za kosnjo trsice
poganjat in kateremu se ustreze z
malimi ocvrtimi ribami. Njemu sem
tudi svoje izrocil ter sel proti do·
mu. Suho jezero in toliko mrtvih
zivali mi ni bilo po volji. Premisljeval sem po poti, koliko bi bilo
vredno, ako bi se jezero moglo za
zmerom osusiti.
Kar je se trsice in biga po Leviscih in okoli brega, ljudje pokosijo
in potem je jezero gladka ravnina
in ako huda susa pritisne, trava
orjavi pa se spremeni v puscavo.
Namesto po cesti skozi Martinjak
in Grahovo, peljes se lahko od
Cerknice cez vas Dolenje Jezero,
dalje po tej ravnini do vasi Gore·
nje Jezero in od tam dalje v Losko dolino. Skoro hitreje se pride
in posebno po jezeru se je prav
prijazno voziti, ker je pot bolj glad·
ka kakor po zvo~eni cesti in ni
prahu. Cudno se bode marsikomu
zdelo in tudi meni se je, da, kakor
hitro voda iz jezerskih tal mine,
so ta takoj suha in trda, ko bi
vendar vsak sodil, da ostanejo mehka in mocvirna.
Kakor sem omenil ze, preleta takoj potem, ko jezero usahne, neizmerno dosti ptic, posebno vran, po
tej ravnini. Toda kadar so ostanki
pobrani, umakne se vse za zivezem, samo velika krdela rae se se
vidijo po strugah in ob njih, po

katerih se voda tece, a pribli ~ati
se jim ni mogoce, ker vedno jih
dosti na suhem in nad bregom cepi, ki odletijo z drugimi vred, ki so
v bolj globoki s trugi na vodi, predno se toliko pribli~as, kar strel dose~e. Le prav zgodaj na jutro, kadar so vse na vodi, primeri se vcasih, da jih clovek zaleze.
Pozna se pa vee ali manj po
vsej Kranjski, kadar jezero popol·
noma usahne, kajti race se raztepo
na vse kraje, koder so se vode, posebno na Jjubljansko mocvirje se
jih dosti preseli. Male krdelce se
ob takem casu na Pivki celo po
kaliscih ob vaseh najdejo; sam sem
jih ze na Gorenji Pivki, na Batki
lokvi in Kalskih kaliscih streljal.
Polovljene ribe ljudje posolijo in
jih suse na soncu, a najvec na
dimu, in meni so se zdele bolj
okusne nego one iz ze sparjene
vode. Na pol suha riba, pa samo
nekoliko na ~erjavici opecena, doher je prigrizljaj in priporocljiv ti·
stim, kateri jo imajo s cim zaliti,
kajti sol in riba zahtevata moco.
Kar se rib po strugah ostane, te
tudi zdaj se nimajo miru. Trnek,
mre~a. sak, vse te priprave so vedno nad njimi, in ako susa hudo
pritisne in dolgo traje, polove se
skoro vse, kar jih ni slo z vodo
pod zemljo.
Da se ribe z vodo pod zemljo
pomaknejo, preprican sem po tem,
da se je tudi po najbolj suhem letu nabralo cez zimo zopet dosti in
zmerom tudi prav velikih rib. Kar
je pa govorjenja o racah, ki baje z
vodo vred tudi pod zemljo zginejo
in o katerih ve posebno Valvasor
dosti pripovedovati, na tem ni nic resnice. Miha je vedel o takih racah
dosti pripovedovati, Anie, gotovo
najbolj izkusen v teh zadevah, pa
ni nic verjel in nic vedel povedati
o njih. Sploh postane jezero o susi
bolj pust kraj in le gozdna stran
ga se zaljsa; ~ivljenje se sele z
vodo vred zopet prika.Ze.
(Se bo nadaljevalo)
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(lz stevilke 47 - 31 . avgust 1971)
KMALU SAMOUPRAVNI SPORAZUM
Administrativne posege na podrocju delitve dohodka in osehnih dohodkov bo zamenjal samoupravni dogovor, za katerega so se dogovorile
in odlocile delovne organizacije same v okviru posame2lnih grupacij.
V cern je bistvo samoupravnega sporazuma?
Vedeti je treba, da so osebni dohodki eden izmed tpomembnih po·
vzrocit·eljev nestabilnosti v gospodarstvu, ce rpresegajo dejanske mozno·
sti izplacevanja. To pomeni takrat, kadar je produktivnost dela nizja od
izp lacanih osebnih dohodkov .oziroma .drugace povedano, i<adar so iz,placani osebni dohodki vlsji ·od svoje realne vrednosti. Taki nenormalni pojavi pa so za nase gospodarjenje v zadnjih nekaj letih zelo znaci lni.
PERIODICNI OBRACUN IN PLAN ZA DRUGO POLLETJE 1971

Splosna gospodarska nelikvidnost, pa tudl samo povecanje proizvodnje, zamrznjerrje cen nasih izdelkov ter podrazitve repromaterialov, vse
to zahte.va v ·nasem podjetju se vecje angaziranje za obratna sredstva,
predvsem pa, da bi dosegli likvidnost podjetja in nemoten potek p roizvodnega ciklusa.
Teznje po omejitvi potrosnje v gospodarstvu na .predvidene proporce,
zaradi pomanjkanja obratnih sredstev in zaradi splos ne :nelikvidnos~i v
gospodarstvu, imajo lahko v nasem podjetju za .posledico znizanje IJ)roizvodnje. To .pa bl zaradi rekonstruiranih kapacirtet :pomenilo, da obi zasli
v meje rentabilnosti poslovanja. Zato od planiranega povecanja <proizvodnje .ne moremo odstopiti.
RAZSIRITEV KOOPERACIJSKIH POSLOV

Tok!rat predstavljamo Branka
Turka, elektro vzdrlevaka iz
TOZD GABER Stari trg. Prav te
dni se je vrnil s stirinaj'S'tdnevnega dopusta na morju. Upamo,
da si je posteno odpocil in si nabral novih moei za svoje delo.
Na pro5njo, naj pove nekaj o
sebi, je pripovedoval:
»Rodil sem se v Plescah pri
Cabru. Za elektTomehanika sem
se izucil na Reki, kas:neje sem se
zaposlil v Beogradu, po odsluzeni vojascini pa me je pot zanesla
v Losko dolino. Na Ga-bru delam
ze od leta 1962 kot elektro vzdrzevalec.
Ko sem se zaposlil na Gabru,
je bil v njem se pretezno obrtniski nacin proizvodnje, strojna
oprema pa v celoti zastarela. Potrebno je bilo nabavi-ti nove stroje. Zahtevnost pri vzdrievanju
teh strojev pa je vedno veeja,
saj je v njih vedno vee elektronike.
Pri vzdrlevanju strojne opreme imamo velike tez8'Ve z dobavo rezervnih delov in ostalega
materiala. Zato smo vzdrievalci
veekrat v stiski in si moramo
sami pomagati kakor vemo in
znamo. Imamo dobre odnose z
d•rugimi temeljnimi organizacijami in si v t ezavah priskocimo
na pomoe. Ve&rat je bilo predlagano, naj bi imeli za ves Brest
sk:upno skla:diSce rezervnih delov, saj so stroji v nasih temeljnih organizacijah vee ali manj
enaki. Zal doslej do tega se ni
prislo.
Kaj si zelim v prihodnje?
Predvsem si zelim, da v Brestu
ne bi bilo vee treba delati sanacijskih progra:mov, da bi hili

izdelki kvalitetni :iJn. poceni, kaT
je edini pogoj za dobro gospodarjenje, da bi hili starejsi
ljudje posteno nagrajeni za svoje rninulo delo. S tern bi marsikaj pridobili, .predvsem pa bi se
povecal obcu tek odgovo:mosti do
materialov in strojev, s katerirni
ravnamo kot da niso nasi.
Letos sem s svojo ·dru.Zino letoval v Brestovi prikolici v P·rimostenu. Bil sem izredno zadovoljen, saj so prikolice postavljene na zelo lepem kraju, v blizini mesta, z razgledom lila blizIIl.je otoke. Mislim, da je tak nacin letovanja edina mozna p ot,
da si tudi delavci z ruzjimi osebnirni dohodki privoSC.ijo ·prepotreben oddih na mor ju in sem
preprican, da bo drugo leto se
vee zanimanja za tak nacin letovanja.«
V. Race

tradnja tudi na cerkniski
osnovni soli
Junija letos smo zaceli z nadzidavo ostresja na starem delu
cerkniske osnovne sole. To poslopje je bilo dograjeno leta
1964. Kljuh pripomham takratnega gradhenega odhora, da ravna streha za nase podnebne razmere ni primerna, je arhitekt
vztTajal pri svoji zamisli. ze ob
prvih vecjih nalivih pa so se v
nekaterih ucilnicah risale po
strapu velike lise. Dezevnica je
vse pogosteje nasla pota v zidove in strope.

ne prostore, jih je Za.l hilo za
enoizmenski pouk komaj dovolj,
eeprav smo se morali odreci n acrtovani qJioni•r ski sohi in Citalnici, da smo pridohili se dve dodatni ucilnici. Ker se v teh letih
stevilo oddelkov ni poveealo, je
nekako slo.
Ze naslednje solsko leto pa se
homo znasli pred >tezavami, kje
naj ti .pros tor za se en orazred, ki
ho hrez ucilnice. Zato \Uacrt nad2lidave predvideva, da bo mogoce v drugi fazi gradnje izdelati

Cetudi so streho nenehno krpali, ni kaj dosti pomagalo. Posledice trajnega zamakanja so
bile ze od dalec vidne. v cern
je edina resitev za naso stavbo,
smo ze dolgo vedeli. Ceprav smo
bili v zagati, :ka·ko naj zberemo
toliko denarja, smo se vseeno
morali odloeiti. Taiksen .k orak so
podprli tudi zunanji clani sveta
sole. Le-ta je ~menoval gradbeni
odbor, ki je priqJravil vse potrebno za zaeetek nadzidave.
Razumljivo je, da moramo pri
tern misliti tudi na priho.dnost.
Cetudi smo s samoprispevkom
obcanov ze pridobili l epe, sodob-

sest novih ucilnic. Letos pa homo zgradili le prezide, koncali
streho in fasado.
Da bi bile te u cilln-ice cimprej
izdelane, so to sedaj le nase nestvarne zelje, saj srno ze za dosedanja dela s tezavo zbrali
sredstva. Zmesek 7.520.000 dinarjev za nas nam·r et vel.i.ko pomeni. Za nekaj let se homo morali
odreci vecjim nakupom, da homo lahko vrnili kredit v viSini
3.000.000 dinarjev, ceprav upamo
tudi na pomoc ohcinske izobrazevalne skupnosti.

ZAPIS S POCITNISKE PRAKSE

Sl-isali smo nekaj obrabljenih fraz o dolgolascih, sicer pa so bill delave! se 'kar dobrl z nami, saj ·s o nam nekateri cel,o razlozili, kako opravljati delo, ki smo ga spoznavali. .Posebno dobra metodo za p riucevanje
k delu je pokazal neki del avec, ki je cudovtto zaklel, ko sem zjutraj
prise! k njemu, da bi mu pomagal. To je 'hila tudi edina instrukcija, ki
mi 'jo je dal, toda takoj sem vedel, kaj moram delati. Ce sem storil
kaj narobe, so me delavceve kletvice takoj o pozorile in napako ·s em
popravil, ne da bi mi on na dolgo in siroko razlagal, kako in kaj.
BREST je dal kegljisce v najem, sopogodbenik pa bo .t a sportni objekt
opremil z avtomatskimi postaV<Ijalci in preuredi·l ·sedanj'e prostore v
upajmo bolj prijetne kot so. S tern dogovorom se gotovo obetajo boljsi
casi .tudi kegljaskemu klubu, ki s i je zagotovi·l dvakrat tedensko po stiri
ure brezplacnega treninga. Preurejeno kegljisce bo prispevalo k pozivitvi kegljaskega sporta v Cerknici in nudilo nasim obcanom prenekatero
uro rekreac.ije - predvsem v zimskem casu. Kdaj bo kegljisce nared,
bomo pravocasno porocali.
RESEVANJE RIB NA JEZERU

Kakor vsako leto, nas je tudi letosnje doletela enaka usoda. Voda je
odtekla. Za razli-ko od prejsnjih let rpa .presihanje 1e 4<asni za dobrih
sest tednov. Dosedanji posegi, 1s -katerrmi bi zeleli zadrzati vodo, niso
toliksn.i, da bi p rebrodili tpoletno ISUSD. Z zapiranjem Most. Kamnov,
Svinjske jame pa racunamo, da se bo ta doba .Se podal.jsala za kaksnih
sest tednov. Tako bomo z delno zadrzano vodo lahko docakali .jesensko
dezevno obdobje in voda bo s koraj stalna.

\BIIEST0\/1
upolcojenci o

brestu

Vsekakor lahko ugotovimo, da smo sele na zacet~u poti, da srrn:> sele
zaceli iskati moznostl za sodelovanje. ·Pr.i tern lahko 'l.lgotovimo, <la tega
ni mogoce delatl ·kampanjsko, predvsem zato ne, ker osi podjetja jn obrtne delavnice, pa tudi obrtnLki programirajo zasedenost kapacitet na daljsi
rok, po~eg tega .pa hocejo b~ti gotovi, da bo po sklenjenem sporazumu
njihova kapaciteta v resnici stalno pokr.i·t a z narocili.
Zato je jeseni pred nami naloga, da pripravimo program, kaj vse bomo
oddali ali v obdelavo ali v izdelavo izven podjetja, tako da bi si zagotovlli kapacltete .in s kl enili dolgorocne .pogodbe. Jasno je, da je to tezko
pripraviti zaradi nasega raznoJ.ikega in narocNniskega programa proizvodnje, vendar je to edina mogoca pot, da ne bi za vsak •izdelek oziroma
polizdelek na vrat ·na nos iSikali .proizvajalca.

AVTOMATI NA KEGLJISCU

~l/11/11

M. Lavrencic

fiJ

Marija Gornik ~z GrahO'Vega je
upokojena ze sedem ·let, toda se
vedno je vedrega in nasmejanega ohraza, kljub temu, da ji zivljenje ni prizanasalo. Nazadnje
je opraviljala dela in naloge
skladiSena admin~stracija v temeljni organizaciji MASIVA v
Martinjak!u.
Marija je iz dr:u.Zine, ·k jer je
bilo treha vedno delati. Zelo mlada se je zaposlila v Martinjaku
in hila tej nasi tovarni zvesta
trideset let. Danasnja temeljna
organizacija MASIVA je bhl.a v
zasebni lasti vse do 1. 1. 1947, ko
je hila tovarna nacionalizirana.
Dohro se spominja: »Hudo je bilo vcasih; ni bilo hrane, obutve,
ohleke, delali smo v nemogoCih
pogojih. Nicesar si ni:smo upali
niti reci, kaj sele, da hi oporekali ob posameznih delih. Za vsa.ko
malenk:ost smo hili kaznovani
denarno ali paz dodatnim neplaca.nim. delom.«

0 sedanjih razmerah pripoveduje:
»Cem.e nas vedno prehitevajo,
cesar pa si v casu stabilizacije
reS111ifuo ne bi smeli privosciti.
Mislim, da je veCina postopkov
za urejanje posameznih zarlev
prevee razdrobljenih, kar nam
povzroca se dodatne stroske.
Kar se tice samouprav·l janja
oziroma dclegatskega sistema pa
menim, da hi morali b iti d elegati bolje seznanjeni s posameznimi zadevami, tkajti le talco bo
njihova odlocitev prav1lnejsa. Te
stvari pa hodo bolj razumeli, ce
se bodo tudi sau:ni zanimali in
jih preucili s svojimi sodelavci,
ki jih zastopajo.
StiJce ·s svojimi sodclavci oziroma s tovarno sem ze nekoliko
.razrahljala, ker sem prevee zaposlem.a s svoj:im delom doma. Z
mofem sva oha Brestova ·u pokojenca in kolikor moreva, pomagava svojim otrokom pri vzdrzevanju kmetije.
Oh •k oncu bi zaielela celotnemu kolektivu Masive, da b i se
tovarna kaj kmalu raa;sirhla in
moderniziorala tcr se naprej dobro poslovala.<<
Tudi delavci MASIVE cenijo
sadove njenega tridesetletnega
dela in ji zelijo se n aprej zdravja in dosti uspehov ·pri n jenih
prihodnjih nacrtih, predvsem pa,
da bi se naprej ohranila veder in
nasmejan obraz.
M. Dragolie
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Sportni portreti
Tokrat vam ·predsta:v-ljamo
Franca Gornika, kegljaca KK
Brest dn organizatorja gport:nih
iger v nasi obcini.
- Tvoja sportna pot?
»S sportom sem se zacel resneje ukvarjati takoj po koncani
osnovni soli. Naj.prej sem igral
nogomet pri NK Domza:le, kasneje pa se nekaj let za NK Cerknica. Po prihodu od vojakov leta
1973 ipa sem se zacel ·redno
ukvarjati s kegljanjem. Vecjih
spovtnih uspehov sicer nisem dasegel, saj sem bil med mladinci
enkrat 12. in enkrat 16. v Sloveniji, med clani pa sem v pravkar
koncani tekmova:lni sezoni zasedel 28. mesto. Najboljsi ·r ezultat
sem dosegel letos na ·k egljiScu
v Strunjanu, ko sem podrl 942
kegljev.«
- Kaksne funkcije poleg kegljanja se opravljas?
>>V sedanjem mandatu, ki se
prihodnje leto izteka, sem predsednik komisije za S.port in rekreacijo pri obcinskem sinclikal!Ilem svetu, clan predsedstva kegljaske zveze Slovenije, clam predseds·t va ZTKO Cer-knica, sekretar
kegljaske podzveze Notranjske in
tajnik KK Brest.«
- Kaj menis o delu sindikata
na podrocju rekreacije in telesne kulture?
»Na .podrocju rekreacije in telesne kulture smo v preteklem
obdobju v sindikatu dosegli
spodbudne rezultate, zlasti s povecanjem stevila rednih rtelesnokulturno aktivnih delavcev, z noVlml mnoziernimi manifestativnimi in rekreativnimi prkeditvami, z Tazvijanjem trim tekmovanj ter s smotmejsim sistemom financiranja rekreacije.
Ugotavljamo, da razvoj rekreadje delavcev ma:rsikje zaostaja
za potrebami zdruzenega dela,
saj vsa okolja se ne nudijo dovolj moznosti, da bi se delavci
lahko vkljucili v kakrsnokoli telesnokultumo dejavnost.
Delavoi v zdruzenem delu tudi
<premalo vplivajo na poglabljanja
rn razvoj delegatskih odnosov v

skupscinah telesnokul tumih skupnostih in premalo sodelujejo pri
odlocitvah o delovnih programih
in vrednotenju le-teh.
Tudi na podrocju oddiha delavcev ugotavljamo lepe uspehe,
vendar pa ne moremo biti zadovoljni z razporejanjem sredstev
za regres glede na njihova namembnost. Marsikje ta se vedno
pojmujemo kot dodatek k osebnemu dohodku. Delitev regresa
b i morala spodbuditi tiste, ki z
Iastnimi sredstvi ne morejo na
dopust oziroma bi morali ta
sredstva zdruzevati za povecanje
in
posodabljanje
poci•tniskil
1imogljivosti.«
- Kaksna je udelezba na sindikalnih sportnih igrah?
>>Udelezba na sindikalnih prvenstvih je v nekaterih panogah
(kegljanje, streljanje, ba:linanje,
nogomet) se zadovoljiva v rnaski konkurenci, zaskrbljujoe pa
je delez zenskih ekip, saj smo
morali v preteklem letu za-radi
premajhnega stevila prijavljenih
ebp nekatera tekmovanja odpovedati (prijavljena je bila samo
ena ali dve ekipi).
Udelezba Brestovih delavcev na
teh tekmovanjih je v zadnjem
casu zelo upadla, kar je verjetno
posledica tega, da je bil.o ukinjeno delovno mesto profesionalnega organizatorja rekreacije v
Brestu. Vendar pa se sprasujem,
kaj dela 18 strokovno usposobljenih amaterskih organizatorjev
rekreacije, ki so bHi izsolani v
preteklih Ietih.<<
Koliko nasih obcanov se
ukvarja z rekreacijo?
>>Stevilo obcanov, ki se redno
ukvarjajo z rekreacijo, je pri nas
zal zelo majhno. Vee je tistih, ki
se rekreirajo obcasno ali sezonsko. Ugotavljamo, da se z rekreacijo ukvarja 550 do 600 zaposlenih, starejsih od dvajset let.«
- Koga predlagas za nasega
naslednjega sogovornilm?
>>Jozeta KEBETA, do lgoletnega
clana strelske druzine BREST in
prizadevnega organiza torj a .«
Pripravil B . skerlj

Filmi v septembru
3. 9.
5. 9.
6. 9.
7. 9.
10. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
21. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
28. 9.

ob 19.30- zahodnonemska kriminalka HAMBURsKA MAFIJA.
ob 19.30 in 6. 9. ob 16. uri - ameriSki western JAZ, TOM HORN.
ob 19.30 - ameriska komedija MOZ NA PREIZKUsNJI.
ob 19.30 - avstr ijska drama KASBACH.
ob 19.30 - francoski ljubezenski film ZBOGOM, LJUBEZEN,
ZBOGOM!
ob 19.30 in 13. 9. ob 16. uri - ameriska drama SKRIVNOST
NIKOLE TESLE.
ob 19.30 - ameriSki akcijski film JEKLENI ZIVCI.
ob 19.30 - francoski ljubezenski film KJE SI, SRECA?
ob 19.30 - kanadska drama TEK JE MOJE ziVLJENJE.
in 20. 9. ob 19.30 - nemski eroticni film RESNICNE ZGODBE,
III. del.
ob 19.30 in 20. 9. ob 16. uri - ameriska komedija BILO JE V
PARIZU.
ob 19.30 - jugoslovanski film VISOKA NAPETOST.
ob 19.30 - slovenski film RDECE KLASJE.
ob 16. uri in ob 19.30 - hongkonski karate film MOz Z !MENOM TIGER.
ob 16. uri in ob 19.30 - ameriski pustolovski film ROP ZLATEGA VLAKA.
ob 19.30 - spanska filmska komedija NACIONALNI LOV.
in 29. 9. ob 8. in 10. uri za ucence 1. do 4. razreda - VOLK
V RITMU - pravljica.

Tudi letos so popestrtle zivljenjski utrip v nasi obcini ze
dobra znane kmecke igre na
Blokah. Letosnje srecanje je bilo se bolj zanimivo od prejsnjih,
saj mu je bila dodana nova tekmovalna panoga in sicer tekmovanje volov. Na Blokah pa so
poleg smucarjev prav voli se posebej znani.
Tudi same bloske igre, kot jih
nekateri imenujejo, ·so bile letos
bolj izpopolnjene. Tekmovale so
ekipe iz vseh sedmih zadruznih
enot, skupaj 300 tekmovalcev.
Za razliko od prejsnjih let se
je tekmovalnl del prireditve zacel ze ob 10. uri dopoldne. Dopoldiile so telillnovali predvse
tekmovalci iz aktivov mladih zadruznikov. V hoji s hodulja:mi je
zmagala ekipa iz Nove vasi, druga je bila ekipa Unca in tretja
ekipa iz Cerknice. Mladi so tekmovali se v ma:Uem nogometu in
skakanju v vrecah.
Pri nogometu so biH najbolj
uigrani tekmovalci iz zadruznih
enot Grahovo, sledita pa ekipi
Loske doline in Cerknice. Najboljsi mojstri v skakanju v vrecah so bili tekmovalci z Rakeka,
ki so zastopali zadruzno enoto
Unec. Zakljucno tekmovanje dopoldanskega dela je bilo v vlecenju vrvi. Ekipi iz Unca in Nove
vasi sta naj.prej brez t ezav opravili s konkurenco, nato pa se je
zacel zagrizen boj med njima za
prvo mesto. Izkazalo se je, da
s o tekmovalci Rakeka, ki so zastopali enoto Unec, boljsi od domacinov, tretji pa so bili tekmovaki iz Grahovega.
Po koncanem prvem delu tekmovanja so se mladi zdruzili z
ostalimi tekmovalci v slavnostni
sprevod. V spremstvu godbe so
odsli na ·prizoriSce popoldanskega dela tekmova:nj. V sprevodu
so bili tudi tekmovalni voli in
konji, ki veljajo za posebno
atrakcijo iger ze od samega zacetka. Najbolj zanimivo pa je, da
je v tekmO'Vanju :konj ze tretjic
zmagal Polde KOcEVAR, ceprav
je veckrat kazalo, da bo zmagovalec kdo drugi. Zastopa zadruzno enoto Nova vas. Na cilju mu
je sledil Joze ANZELJC, prav tako domacirn, za njim 'Pa je bil
Anton MLAKAR, tekmovalec iz
Loske do1ine.
Narobe pa bi bilo, ce ne bi bil
prvi tudi Ivan MIHELCIC, ki je
ekipo Nove vasi zastopal v tekmovanju volov. Da pa .tudi Loska
dolina zna z voli je dokazal njen
tekmovalec Franc KOMIDAR, ki
je zasedel v tern rnenavadnem
tekmovanju drugo mesto. Bistvo
tekme je bilo namrec v tern, kdo
bo prisel zadnji na cilj s tern,
da se vol ne bo preveckrat ustavil. Kaze, da vol, ki ga je vodil
Jo:Ze ANZELJC, ni dobro poznal
propozicij in je bil zato sele
tretji.
Morda se je bal koscev, ki so
se nedalec proe potegovali za
cimboljse uvrstitve, predvsem
ekip Zilc, Loske doline in Nove

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije Brest Cerknica,

n.sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.
Ureja uredniski odbor: Marta DRAGOLic ,
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Bozo LEVEC,
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton 06REZA, Janez OPEKA, 6ernarda PETRIC:, Bene
SKERLJ, Franc TURK, Irena ZEMLJAK in
Viktor 2NIDARSIC. Foto: Joie sKRLJ .

Tiska :Zelezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasilo sodi med proizvode iz 7. tocke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdavCenju proizvodov in storitev v prometu, za
katere se ne placuje temeljni davek od pro·
meta proizvodov (mnen]e sekretariata za
informiranje izvrsnega sveta SR Slovenije,
st. 421·1/72 z dne 24. oktobra 1974)

vasi, ki so se v tej panogi res
izkazale. Tudi grabljice niso bile
od muh. Prvo mesto so zasedle
tekmovalke iz Grahovega in
prav tako Zilcarke, sledile pa so
Unca. Piko na i pa so dati tekmovanju gozdarji. Najboljsi je
bH tekmovalec iz Cerknice, drugi je bil tekmovalec zadrufue
enote Unec in tretji domacin.

Skupna uvrstitev ekip je bila:
zadruzna enota Unec, Nova vas,
Grahovo, Cerknica, Cajnarje.zilPo prireditvi pa se je strclno
osebje iz vseh sedmih zadruinih
enot potrudilo, da bi v postrezbi
cim bolj zadovoljilo priblizno
4000 obiskovalcev.
Vidimo se spet prihodnje leto!
M. Nared

Mladi na delovnihakcijah
Mladinska delovna briga:da Notranjski odored iz Cerknice je letos sodelovala na zvezni all<ciji
Kadinjaca 81 v Titovem Uzicu.
Delali so v drugi ·i zmeni z 52 brigadirji; med njimi je bilo najvec dijakov in delavcev ter en
student. v prihodnje pa bi morali posvetiti vee skrbi vkljucevanju stipendistov v mladinsko
prostovoljno delo.
v tej izmeni je delalo se sest
drugih brigad, med katerimi je
bila Notmnjski odred iz Cerknice edina slovenska brigada. Delali so na izkopu PTT voda, izkopu <k analizacije in vodovoda
ter ureja:nju industrijskega kompleksa Cveta Da:bic. Vsa delovisca so bila tretje in cetrte kategorije.
Brigada je dosegla zelo dobre
rezultate, saj je hila druga v
okviru naselja. Od s edmih brigad so bile stiri udarne in m ed
njimi tudi nasa.
Poleg dela na trasi s o brigadirji prizadevno delali tudi v posameznih komisijah v okviru svobodnih dejavnos ti. Pripravili so
pet biltenov, stiri zidne casopise, sodelovali pri vojaski vaji

Djetionja 81, ·posebno pa so se izkazali ob dnevu vstaje ·s lovenskega naroda 22. juliju. Obiskovali s o tudi vee tecajev (foto
klub, radio klub, aranzerski tecaj, borilne vesCine, tecaj za voznike avtomobilov) .
Kljub tclkim pogojem (vrocina, gradbene norme, porehrana in
drugo) je brigada Notranj.ski
odred dosegla naslednja priznanja:
- TRAK AKCIJE KADINJACA 81,
- UDARNISTVO I. IN II. DEKADE,
- PRIZNANJE ZA DRUZBENE AKTIVNOSTI,
- POHVALE ZA UREDITEV
NASELJA,
- OSEM UDARNisKIH ZNACK
IN OSEM POHVAL ZA POSAMEZNIKE.
Pohvaliti velja sodelovanje
brigade z delovno organizacijo
teksti1ne industrije Cveta Dabic
in z o bcinsko konferenco zvcze
socialisU.cne mladine Titovo Uzice. Brigadirji so se vrnili z akcije z lepimi vtisi in pravijo, da
bodo na a•kcije se odhajali.
Z. Novak

Nasi upokojenci
V aprilu in juniju letos je odslo pet nasih delavcev v zasluzeni pokoj in sicer:
- Joze KOVAc iz Podcerkve
- po d elovni dobi najstarejsi
clan kolektiva, saj je kot mehanik-vzddevalec ·c elih 33 let skrbel za nemoteno delo strojev;
- Alojz HUMAR iz Loza clan kolektiva je bil od leta
1964, pred upokojitvijo je opravljal dela kot skladiScnik polizdelkov, sicer pa je bil tudi zavzet dru:lbenopoliticni delavec;
- Marija ZIGMUND iz Starega trga - od vstopa v temeljno organizacijo leta 1959 je bila
zaposlena v montaznem oddelku;
- FranciSka VESEL iz Starega trga - clanica tega kolektiva je bila od leta 1954, pretezno je delala v montaznem oddelku, nazadnje pa v skladiscu
materiala;
- Alojzija RUPNIK iz Smarate - k nam je prisla leta 1959
in je ves cas delala v montaznem oddelku.
Sodelavci se jim zahvaljujemo
za prizadevno delo ter jim zelimo se mnogo srecnih let.
zeljo, da bi tako ostalo se naprej.
Kolektiv GABRA,
tovarne pohistva Stari trg
Iz TOZD MASIVA, tovarna pohiStva Martinjak, je odslo v pokoj nekaj nasih dolgoletnih sodelavcev:
- 11. maja je bila invalidsko
upokojena Antonija Svigelj iz
Grahovega.
v nasi tovarni pohistva je bila
zaposlena od 2. 9. 1970. leta.
Opravljala je razlicna dela in
naloge. V pokoj je odsla z opravil in nalog tapeciranje sedezev.
- 30. junija je bila redno
upokojena Marija Gornik iz
Grahovega.
Pri nas je bila zaposlena od
4. 11. 1954. leta. Opravljala je
razlicna dela. V pokoj je odsla
z opravil in nalog brusenje na
nihalni brusilki.

- 30. junija je b il invalidsko
upokojen I van Skulj iz Grahovega.
v nasi temelj ni organizaciji je
bil zaposlen od 16. 6. 1955. leta.
Opravljal je razlicna dela v
strojnih oddelkih. V pokoj je
odsel kot glavni delavec na
tracni zagi.
Delovni kolektiv se jim zahvaljuje za njihovo dolgoletno
in marljivo delo in jim zeli s e
mnogo zdravih let.
Kolektiv TOZD MAS IV A
TP Martinjak

Kolesarski klub
tudi v Cerknici
Dan kolesarjev Slovenije, 25.
junij , je pomemben tudi za ljubitelje kolesarjenja v nasi obcini, saj je bil na ta dan ustanovljen kolesarski klub >>Gradisce<< Cerknica.
Kolesarski klub je na pobudo
obcinskega sveta sindikatov ustanovilo devetnajst privdencev kolesarske rekreacije. Izvoljeno je
vodstvo kluba in sprejet program, ki zajema predvsem mnozicne in manifestativne prireditve.
Prva voznja od Cerlmice prek
Unca in nazaj je ze za nami,
ostale prireditve pa bodo jeseni.
Kolesarstvo se je v zadnjem
casu zelo razsirilo, zato zelimo,
da bi v nase vrste pritegnili
cimvec delavcev-rekreativcev, v
prihodnjem letu se nameravamo
povezati s solami tako, da bi z
organiziranim delovanjem vpHvali na tehnicno pravilno in varna voznjo s kolesom po nasih
cestah.
Polovica clanov kluba je iz
vrst cerkniSke delovne organizacije Gradisce, ki se je obvezala,
da bo klubu omogocila sir5o dejavnost, zato je klub tudi prevzel njeno ime. zelimo pa, da bi
se nam pridruZilo cimvec ljubiteljev kolesarjenja tudi iz drugih delovnih kolektivov.
F. Levee

