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1. FEBRUAR 1982 

· ~redeljeni so osnovni cilji 
_;lQVNA POLITIKA ZA LETO 1982 

:;Iovna politika nam daje osnovna izhodi~ca za poslovne od
•ve v letu 1982. Sestavljena je iz vee podrocij, ki jib bomo na 

..1tko opisali. 

Po povzetku osnovnih izhodi~c 
resolucije o uresnieevanju drui
benega plana SR Slovenije v letu 
1982 sledi v nasi poslovni poli
tiki kratka analiza gospodarje
nja na Brestu v preteklem letu. 
V stabilizacijskih prizadevanjih 
je blla delovna organizacija 
uspe~na na podrocju proizvod
nje, izvoza in zaposlenosti, re
alen padec pa je zabeleZila pri 
druibenem proizvodu in osebnih 
dohodkih. 

Proizvodnja se je fizieno po
vecala v glavnem zaradi nove 
proizvodnje ognjeodpomih plosc, 
pa tudi zato, ker ni bllo vecjih 
zastojev zaradi pomanjkanja re
promaterialov. Zelo ugodno sli
ko rasti kafe izvoz. Vendar pa 
obenem ugotavljamo, da je taks
no poveeanje izvoza nujno zaradi 
moinosti za prodajo na doma
cem trgu, pa tudi zaradi zagoto
vitve potrebnih deviznih sred
stev in zdruzevanje v reproduk
cijski verigi. Stevilo zaposlenih 
se je zmanjsalo kljub novi pro
izvodnji ognjeodpornih plosc, kar 

je ugodno vplivalo na rast pro
duktivnosti. 

Najbolj zaskrbljujoc je realen 
padec rasti dnabenega proizvo
da, kar je posledica vee vzro
kov: 

- visoke startne osnove iz le
ta 1980, 

- izredno poveeanje izvoza in 
s tern manjse dohodkovnosti, 

- manjsa prodaja kot je pro
izvodnja in s tern vecje zaloge, 

- cene koncnih proizvodov ni
so sledile cenam reprodukcijskih 
materialov. 

Padec rasti druZbenega proiz
voda je vplival na marij~o moz
nost za rast vseh vrst porabe, 
zlasti pa se odraza v likvidnost
nem stanju in pri dosezenih re
zultatih gospodarjenja. 

Osebni dohodki kafejo pri
bliino tak~en realen padec kot v 
Sloveniji. Ceprav smo z osebni
mi dohodki pod povprecjem pa
noge in obeine, pa vecjega po
vecanja ne moremo pricakovati, 
ee ne homo izbolj~ali tudi re
zultatov gospodarjenja. 

Iz montaineg:! oddelka v temeljni organfzaciji POHISTVO 

IZVOZ- UVOZ 

Zatem je opredeljena poslovna 
politika na nekaterih kljucnih 
podrocjih. Na prvo mesto je po
stavljena polltika zunanje trgo
vinskega poslovanja. Sprejeti pla
ni izvoza in uvoza po temeljnih 
organizacijah bodo osnova za de
lo in oblikovanje poslovne poli
tike na tern podrocju. Cilji, ki 
jib je potrebno doseci, niso 
majhni, saj je plan izvoza znat
no visji od predvidene realizaci
je v letu 1981, plan uvoza pa je 
vrednostno pribli.Zno enak, koli
cinsko pa manj~i. 

Naertovana struktura izvoza 
glede na stopnjo obdelave izdel
kov se bo spreminjala predvsem 
v korist koncnih izdelkov in Ne
gor plosc, struktura izvoza po 
podroejih pa se sme spreminjati 
samo v korist konvertibilnega 
podrocja. Posebno skrbno bo 
"treba spremljati izvoz izdelkov, 
ki jib do sedaj nismo izvafali, 
predvsem kuhinj, tapetniskih iz
delkov in ognjeodpornih plosc. 
Pri teh bo treba v nekaj letih 
doseci tolik~en izvoz, da bodo te 
temeljne organizacije z lastnim 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

brestov 
• 

• antzact 

Na~i gostje so si ogledali tudi tovamo ognjeodpornih plosc 

Sami moramo iskati 
izhode iz zagat 
OBISKALA ST A NAS TOV. VIKTOR AVBELJ 
IN JANEZ ZEMLJARIC 

21. januarja sta naso obeino obiskala tovariSa Viktor Avbelj in 
Janez Zemljarie. Po razgovoru s predstavniki obcinske skup~cine 
in obcinskih druzbeno-politienih organizacij sta veeji del svojega 
obiska namenila Brestu ter razgovoru o njegovem sedanjem go
spodarskem polozaju in prihodnjih perspektivah. 

Najprej sta si ogledala proizvodne prostore v cerkniski tovarni 
ognjevamih plose in tovarni pohistva, zatem pa sta se s pred
stavniki nase delovne organizacije ter druibeno-politienega zivlje
nja v obcini zadriala v dveurnem razgovoru. 

Za uvod k razgovoru je glavni 
direktor Tone Krasevec pred
stavil Brest, poglavitna obdobja 
na n}egovi razvojni poti, dose
danjo nalozbeno in razvojno 
naravnanost, predvsem pa se je 
seveda zaustavil ob njegovem se
danjem gospodarskem polozaju 
in srednjerocnih nacrtih. Pri tern 
je posebej izostril osrednja 
vpra§anja, s katerimi se ubada 
Brestov kolektiv: zunanje trgo
vinska menjava, prizadevanja za 
vecji izvoz, prodaja na domacem 
trgu, dinarska in devizna likvid
nost, nalozbena politika, naloge 
v sedanjem srednjerocnem ob
dobju . .. 

Kljub temu, da je Brest v le
tu 1981 izvozil (v fizicnem ob
segu) za 27 odstotkov izdelkov 
vee kot leto poprej, je njegov 
delef v celotni proizvodnji ven
darle se premajhen. v pretek
lem letu je bll iz objektivnih 
vzrokov manjsi od nacrtovanega 
izvoz zaganega lesa v prvem 
polletju in ognjeodpornih plose, 

ker niso bili pridobljeni ~e vsi 
atesti; za slednje je raeunati, 
da bodo ze letos rezultati ugod
nejsi. Dosegati vecji izvoz je vse 
tezje tudi zaradi zaostrenih raz
mer na svetovnih trZiscih, pa 
tudi nasa tehnologija ne omogo
ca veeje konkurencnosti. Ce pa 
naj zagotovimo nemoteno poslo
vanje, je treba nujno ustvariti 
ustrezen devizni priliv; zato 
ostaja poveeevanje izvoza se na
prej osrednja naloga in zbir pri
zadevanj celotnega kolektiva. 
Uvoz smo zmanjsall kolikor je 
mogoce in je niZji od nacrtova
nega; uvafamo le tiste materi
ale, ki jib ni moe dobiti na do
macero trgu. 

Razmerje med uvozom in iz
vozom je sicer dokaj ugodno, 
vendar pa zaradi drugih obvez
nosti se ne zagotavlja nemotene
ga deviznega poslovanja. 

Manjb od nacrtovane je pro
daja na domacem trgu, kar je 
posledica objektivnib okollScin, 

(Nadaljevanje na 3. strani) 
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izvozom pokrivale svoje devizne 
obveznosti. Da bi dosegli te ci
lje, bo potrebno pripraviti in 
sprejeti vee ukrepov: redni se
stanki z izvozniki, razsiriti de
javnost na nove partnerje, opre
deliti vecjo stopnjo interne sti
mulacije, vee sredstev vloziti v 
propaganda v tujini ... 

Poslovna politika uvoza teme
lji na naslednjib splosnih clljib: 

- redna oskrba proizvodnje z 
reprodukcijskimi materiali, 

- optimalne zaloge materiala, 
- uvoz samo najnujnejsib ma-

terialov in opreme, 
- doseci cim niije stroske 

uvoza. 

PRODAJA NA DOMACEM TRGU 

Osnovna naloga prodaje na do
macero trgu je, da bo spremlja
la proizvodne kapacitete temelj
nih organizacij za domaci trg 
in znii:ala :zaloge v nekaterih te
meljnih organizacijah. Predvide
vamo, da bodo zaostreni prodaj
ni pogoji tudi v letu 1982, zato 
bo potrebna se vecja organizira
nost prodajne slliZbe in vecja 
prilagodljivost proizvodnje trgu. 
Naloge so naslednje: 

- pri prodaji ploskovnega po
hiStva je treba uveljaviti pro
gram 3 X 3 in ponuditi triiscu 
program iz temeljne organizaci
je Jelka, 

- program kuhinj, ki je bil 
v preteklem letu na trgu ugod
no sprejet, je potrebno radiriti 
oziroma nadomestiti z novim ti
pom kuhinje, 

- pri tapetniskih izdelkih je 
potrebno zagotoviti hitrejse pri
Jagajanje na trgu, 

- razsiriti moramo malopro
dajno in skladiscno mrezo, 

- vkljucevati se je treba v 
prodajne akcije trgovske mrcie 
in okrepiti potniSko mrezo, 

- reklama in propaganda roo
rata biti uspesnejsa in racional
nejsa, 

- v slliZbi oblikovanja mora
roo zagotoviti izdelavo novib pro
gramov. 

V prodaji primarnib izdelkov 
pa bo osnovna naloga, zagotovi
ti kar najmanjse zaloge in z na
simi kupci ivernih plosc pospe
seno razvijati dohodkovne od
nose. 

NABAVA 

Pri nabavi na domacem trgu 
pricakujemo, da bo zelo teiko 
redno preskrbovati proizvodnjo 
s surovinami in repromateriali 
zaradi slabse zalozenosti doma
cega trga. Vendar vseeno ne 
smemo dovoliti, da bi si zato 
povecevali zaloge repromateria
lov in s tern tudi neidocib zalog, 
vecjo vezavo obratnih sredstev 
in s tem slabse likvidnostno sta
nje. 

Zato bo potrebno vee pozorno
sti posvetiti standardizaclji ma
terialov, ki jib uporablja vee 
temeljnih organizacij. Pomemb· 
na natoga nabave v sodelovanju 
s plansKimi slliZbami temeljnih 
organizacij bo stalno spremlja
nje gibanja zalog repromateria
lov, uvesti pa moramo tudi si· 
stem minimalnih in maksimal
nih zalog. Zaloge se bodo lahko 
povecale samo pri materialih, ki 
jib nabavljamo sezonsko ali pa 
jib primanjkuje na domacem tr· 
gu. 

Omejevanje uvoza surovin bo 
v tern letu se vecje, zato prica
kujemo na domaeem trgu obcas
no pomanjkanje vecine reproma
terialov, Katerib dobavitelji so 
vezani na uvoz. Zato moramo 
zagotoviti devizna sredstva pred
vsem za osnovne repromateria
le, pri katerib bi z redno oskrbo 
lahKo bistveno vplivali na zmanj· 
sanje vezave obratnih · sredstev 
in istocasno zmanjsali stroske 
nabave. Vee pozornosti bo treba 
posvetiti tudi raziskavi domace
ga trga in iskati nadomestne ma
teriale, ki jib sedaj uvaiamo. 

PROIZVODNJA 

Politika proizvodnje temelji 
predvsem na kvalitetnih dejavni
Kih. Ob omejenih moznostih za 
nalozbe je momost vecje proiz
vodje samo v povecevanju pro
duktivnosti. To pa je mogoce 
doseci samo z boljso organiza
cijo dela, boljso pripravo dela, 
kar najboljsim izkoriscanjemka
pacitet strojev, hitrejsim preto
kom materlala, zmanjsevanjem 
rciijskega dela in z drugimi 
ukrepi. Istocasno pa mora teci 
proces hitrejsega prilagajanja 
proizvodnje trinim zahtevam, 
Kar bo zantevalo vsestransko do
govarjanje med proizvodnjo in 
prodajo, boljso kooperacijo zno
traj delovne organizacije in izven 
nje, ustreznejse konstrukcijske 
resitve in podobno. Nedvomno 
pa mora biti politika proizvod
nje podrejena potrebam izvoza. 

FINANCNO POSLOV ANJE 

Financna po).\tika ima ob se
danjem likvldnostnem stanju v 
Brestu eno izmed osrectnjih 
mest. Likvldnostno s tanje pred
stavlja glede na pretezno usme
ritev Bresta v proizvodnjo traj
nejsih dobrin, zlasti v casu sta
bilizacije in splosne recesije v 
svetu enega izmed kljucnib 
vprasanj pri nemotenem obvla
dovanju poslovnega procesa. Po
lozaj Bresta je v obvladovanju 
likvidnosti dosegel kriticno me
jo, ki zahteva zlasti v casu ome
jitvene kreditno-monetarne po
litike ucinkovite ukrepe pred
vsem v okviru lastnih momo
sti, kar pomeni, od politike pro
daje in proizvodnje pa do in
vesticijske politike. 

Analize financnega stanja ka· 
zejo, da je sedanji likvidnostni 
pclozaj odraz predvsem nasled
njib elementov: 

- prevelike vezave sredstev v 
zalogah, 

- visoke stopnje inflacije, pri 
katerih hitreje naraseajo cene 
surovin in repromaterialov od 
cen koncnih proizvodov, 

- slabse dohodkovnosti zlacti 
pri izvozu pohistva, 

- nedoseganje predvidenih in· 
vesticijskih ucinkov. 

Za izboljsanje likvidnostnega 
stanja v letu 1982 moramo izpol· 
niti predvsem naslednje miloge: 

- vezavo sredstev v obratni11 
sredstvih moramo bistveno iz
boljsati (vecji delez narocilni.Ske 
proizvodnje, dolocitev maksimal
ne moine vezave sredstev pri 
vseh oblikah zalog, dolocitev ma
ksimalnih sredstev za moinosti 
nabave, dolocitev optimalnih se
rij glede na .zahteve trga, uskla
jeno nacrtovanje kooperantskih 
odnosov, dodatne prodajne ak
cije pri programih, ki presegajo 
maksimalne zaloge in tudi z 
omejevanjem proizvodnje, kjer 
bodo kljub vsem tem ukrepom 
zaloge kazale tendenco rasti), 

- vecji delez poslovnih pove
zav v obllki prihodkovnih odno
sov zlasti v smislu skupnega ri
zika in skupnega zagotavljanja 
obratnih sredstev, 

- vecji delez izvoza, saj je iz
voz potreben za pridobivanje no
vih finanCnih sredstev, 

- nadaljevati s politiko ome
jevanja nalozb in vsako nalozbo 
preanalizirati tudi z vidika lik· 
vidnosti, 

- zagotavljati sredstva samo 
za nujna investicijska vzdrieva
nja, 

- zdruievanje sredstev za so
vlaganja mora temeljiti izkljuc
no na dohodkovnih odnosih, 

- intenzivno je treba delati za 
pripravo sporazumov ter investi
cijsKih in drugih programov za 
sovlaganja sredstev zunanjih po
slovnih partnerjev v temeljne or
ganizacije Bresta, prav tako na 
naeelih dohodkovnih odnosov 0 

Iz likvidnostnega stanja je vi· 
deti, da so moinosti za investi
cijska vlaganja minimalne. Zato 
so moine samo nujne nadome
stitve opreme in sicer v visini 
do 20 odstotkov minimaine 
amortizacije ter vlaganja v raz
siritev maloprodajne mreze in 
nakup terminalov v skladu s fi. 
nancnimi moznostmi. 

ZAPOSLOV ANJE 

V skladu z opredelitvami sred
njerocnib planskih dokumentov 
se stevilo zaposlenih ne bi spre
minjalo razen ob siritvi malo
prodajne mrcie. Povecanje je 
mogoce samo ob pogoju, da se 
s tern poveca proizvodnja v 
kvantitativnem ali kvalitativnem 
smislu, da je ta proizvodnja na
menjena za izvoz in da se po-

Razgovor s predstavniki Bresta in obcinskega druzbeno-politicnega Zivljenja 

BRESTOV OBZORNIK 

GOstje na ogledu nase cerkniske tovame pohistva 

vecano . stevilo zaposli v nepo
sredni proizvodnji ali pri stro· 
kovno-ustvarjalnem delu. 

Glede na tako zastavljeno za
poslovanje ·t-er ob neposrednem 
in stalnem sodelovanju vseh de· 
lavcev, drliZbenopoliticnih, sa
moupravnih in strokovnih orga
nov temeljnih in delovne orga
nizacije ter druZbeno-politicnih 
skupnosti je potrebno zlasti: 

- zagotavljati taksno struktu
ro delavcev, ki bo omogocala v 
letu 1982, v srednjerocnem ob
dobju in v perspektivi doseganje 
zastavljenih ciljev temeljnih In 
delovne ogranizacije, 

izboljsati kvalifikacijsko 
strukturo zaposlenih, 

- zagotoviti maksimalno in 
racionalno izrabo delovnega ca
sa, 

- zagotavljati v okviru moz
nosti kar naJvecjo socialno var
nost delavcem, 

- omogocati delavcem kar 
najboljse pocutje pri delu in iz. 
ven njega. 

OSTALE NALOGE 
Na podrocju evidenc in av

tomatsKe obdelave podatkov je 
potrebno v letu 191!2 napraviti 
pregled evidenc, ki se pojavljajo 
v temeljnih organizactjah in v 
slliZbah skupnlh dejavnosti. Na 
osnovi taksnega pregleda mora
roo izlociti nepotrebne evidence 
in pripraviti nov pregled eviQ.enc 
z nacrtom prenosa na avtomat
sko obdelavo podatkov. · · 

V okviru svobodne menjave 
dela morajo biti v porocilu k 
periodicnemu obracunu obrazlo
zena odstopanja od zastavljenih 
ciljev po posameznih poslovnih 
funkcijah oziroma slliZbah in 
vzroki odstopanj glede na ob
jektivne in subjeKtivne okoli
scine. 

Za podrocje samoupravnih 
splosnih aktov lahko ugotovimo, 
da smo v okviru delovne orga
nizacije sprejeli prakticno vse 
predpisane samoupravne splos
ne akte. 

Ne glede na gornjo ugotovitev 
pa je treba dodati, kako se vsa
ko Ieto kaie potreba po doloce
nih spremembah aktov, ki jib 
narekujejo bodisi predpisi ali 
pa spremembe v odnosih. Po
dobne spremembe bo potrebno 
opravljati tudi v Ietu 19!!2. Poleg 
predpisanih sprememb bo po
trebno posebno pozornost posve-

titi. zlasti utrjevanju in sirjenju 
dohodkovnih odnosov. Predvsem 
velja to za podrocje ustvarjanja 
in udelezbe v skupnem prihod
ku . . Ceprav gre za dolgorocnejso 
oziroma trajno nalogo, bo treba 
preveriti dosedanje dosezke, iz. 
delati ok\"irna izhodisca in siri
ti prakticne primere v dclovni 
organizaciji in izven nje. 

V sodelovanju z druZbeno-poli
ticnimi organizacijami, posebej 
sindikati, ki so po svoji vlogi 
in svojih zastavljenih dolgoroc
nih nalogah odgovorne za vsebi· 
no in oblike obveseanja v zdru
zenem delu, bo potrebno celo· 
vito oceniti sedanji sistem obve
seanja, njegovo funkcionalnost 
in ucinkovitost posameznih mc
dijev ter vlogo vseh odgovornih 
za obvescanje. Na osnovi taksne 
celovite ocene bo potrebno izde
lati dodatne predloge in ukrepe 
za se vecjo ucinkovito!lt sistema 
obvescanja, ob cemer bo potreb
no posvetiti posebno pozornost 
pretoku, zbiranju in uveljavlja
nju povratnih informacij ter 
oblikam vecje pomoci v delova
nju delegatskega sistema. 

Ustrezna strokovna sluzba mo
ra v ta namen storiti vse po
trebno za pricetek dela novib 
organov, pristojnih za podrocje 
obvdcanja. Se posebej pa je 
treba skrbeti za taksno politiko 
obvescanja, da bodo ustrezno in
formirani vsi delavci v okviru 
posamezne temeljne oziroma de
lovne organizacije, kar bo osno
va za njihova odlocanje, obenem 
pa da bo o delu Bresta infor
mirana tudi sirsa javnost. Po 
potrebi se nalagajo informacij
ske zadoliitve posameznim slliZ
bam. 

Pri delitvi dohodka moramo 
zagotoviti pocasnejso rast vseh 
oblik porabe in povecati materi
alno osnovo dela. Glede na pa· 
danje realnih osebnih dohodkov 
naj bi realni osebni dohodki 
ostali na isti ravni, seveda ob 
doseganju ustreznega dohodka in 
izvoznih rezultatov. Pri tern je 
potrebno uveljaviti nov sistem 
nagrajevanja. 

Poslovna politika nam torej za
stavlja stevilne naloge na vseh 
kljucnih podrocjih, ki so tudi 
bistvenega pomena za uresnici
tev stabilizacijske politike in za
stavljenih ciljev v srednjerocnih 
planskih dokumentih. 

P. Oblak 

DELO NOVIH ORGANOV UPRAVLJANJA JE ZAZIVELO 

V januarju so se v Brestovih temeljnih organizacijah in v 
delovni skupnosti konstituirali novo izvoljeni delavski sveti. 

Na svojih prvih sejah so izvolili predsednike in njihove 
namestnike, imenovali clane v svoje izvrliilne organe ter 
clane in njihove namestnike v izvrsilne organe delavskega 
sveta delovne organizacije. 

Delavski svet delovne organizacije se bo konstituiral in ime
noval svoje izvr5ilne organe predvidoma v zacetku februarja 
Ietos. 

Ze prve seje tudi kaiejo, da bo prihodnje mandatno ob
dobje terjalo od novo izvoljenih delegatov veliko odgovor
nosti in resnega dela, saj so Brest, pa tudi ozje in sirse 
druZbeno-politicne skupnosti trenutno v zelo teikem gospo
darskem polofaju. 

Seznam novo izvoljenih organov upravljanja delovne orga
nizacije ter posameznih temeljnih organizacij in delovne 
skupnosti bo objavljen v eni izmed prihodnjih stevilk Infor-
matorja kot priloga. Z. Jeric 
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lRESTOV OBZORNIK 

Sami moramo iskati 
iz~ode iz zagat 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
pa tudi lastnih slabosti. Manjsa 
kupna moe izrazitej~ zadene 
prav proizvajalce pohistva in 
prav tako tudi manjsil stano
vanjska izgradnja; dohodkovni 
odnosi s trgovino niso se obli
kovani; tezave so s potrosniskim 
kreditiranjem, ker nimamo last
nih sredstev; premalo promo se 
prilagajamo zahtevam trga. 

Prav prizadevanja za vecji iz
voz in prodajo na domacem tr
gu predstavljajo kljucni pogoj 
za resevanje sedanjega teiavne
ga polozaja, zato je znotraj de
lovne organizacije izdelanih vr
sta ukrepov, da bi te cilje do
segli. 

Vecina problemov pa se su
ce predvsem okrog teiavnega Ii
kvidnostnega in deviznega polo
zaja Bresta. Sedanje likvidnost
ne tezave so posledica velikih 
vezav sredstev v zalogah, visoke 
stopnje inflacije, pri cemer cene 
surovin in repromateriala nara
scajo znatno hitreje od cen 
koncnih izdelkov, pricakovanih 
ucinkov pa niso dale tudi na
lozbe v proizvodnjo ivernih 
plosc (cene) in ognjeodpornih 
plosc (tezave z uveljavitvijo na 
triiscu). 

jeni v samoupravni interesni 
skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino. Vedeti moramo, da je 
trden plan osnova za zunanje 
trgovinsko menjavo: . vsaka or· 
ganizacija mora vedeti, koliko 
lahko uvozi in koliko mora iz. 
voziti, da ustvari potrebna deviz
na sredstva; z veejim izvozom 
pa si ustvari tudi dodatne mo:Z· 
nosti. Seveda pa je osnovna 
smer jasna: vee nabavljati do· 
rna in eimvec izvaiati, ceprav 
se zavedamo, da bo zaradi nase 
predelovalne industrije uvoz se 
potreben. Uresnieevanje uvozno· 
izvoznih planov bo treba vse· 
skozi spremljati in po potrebi 
sproti posredovati. 

Splosnih druzbenih potreb po 
devizah je zaradi nujnega uvoza 
veliko; zato je zdruievanje de· 
viz nujno in ga moramo podpi· 
rati. Dogovoriti pa se bo treba 
tudi za ustrezna nadomestila ti
stim, ki devize zdruiujejo. 

Viktor Avbelj je v razgovoru 
opozoril se na troje vprasanj: s 
svojimi proizvodnimi programi 
se moramo pro:Zneje in hitreje 
prilagajati domacemu in tujim 
trgom; trdneje je treba urediti 
odnose v sestavljenih organiza· 
cijah na osnovi dohodkovne po· 
vezanosti; predvsem pa se je 
treba pri iskanju poti iz seda
njega polozaja opreti na lastne 
sile in napore in ne cakati na 
resitve od zunaj. 

Tovarisa Avbelj in Zemljaric sta pozorno prisluhnila informaciji o Brestovem gospodarjenju 

Razgovor je izzvenel v spozna· 
nje, da je Brest s svojo sedanjo 
naravnanostjo v okviru splosnih 
druzbenih prizadevanj za utrje
vanje nasega gospodarstva na 
pravi poti. To spoznanje pa se 
mora vrasti tudi v zavest in rav
nanje slehernega delavca nasega 
kolektiva, saj se bo le tako moe 
izmotati iz sedanjega zaskrblju
jocega gospodarskega polozaja. 

B. Levee 

lzvoz in energetika 
SREDNJEROCNI PLANSKI DOKUMENTI 
SPREJETI 
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Premajhen je tudi devizni pri· 
liv, saj potrebujemo poleg deviz 
za nujno potrebni uvoz se de
vize za zdruievanje sredstev pri 
zagotavljanju surovin in mate
rialov z domacega trga ter za 
odplacilo tujih kreditov. Delno 
bo morda mogoce ta vprasanja 
resevati v okviru sestavljene or
ganizacije Slovenijales. Tudi 0 obcinskih razmerah 

Vee kot dve leti je ze minilo od prvih priprav na oblikovanj-. 
nasih srednjerocnih planskih dokumentov. v tern dolgotrajnem 
procesu nacrtovanja smo se ob usklajevanju osnovnih planskib 
kazalcev z ostalimi nosilci nacrtovanja v okviru delovne organi· 
zacije, pa tudi izven nje, vedno bolj blizali stvarnim osnovam 
za planiranje. Od nacrtov zelja smo presli na vsaj teoreticno doseg
ljive naloge. Posebno velika sprememba v zastavljenih nalogah 
je hila dosezena v preteklem Ietu, ko so tudi druzbenopoliticne 
organizacije in skupnosti zahtevale, da je treba od nacrtov zelja 
preiti na realne plane, ki bodo temeljili na lastnih razvojnih moz
nostih. 

Posledica taksnega financnega 
polozaja so tudi nalozbene moz
nosti v sedanjem srednjerocnem 
obdobju. Vsem novim nalozbam 
se bo treba odpovedati, ce pa 
nam bodo dopuscala sredstva 
(to je pricakovati sele 1984. le· 
ta), bo treba najprej obnoviti 
dotrajane energetske naprave v 
vecini temeljnih organizacij in 
nabaviti najnujnejso opremo za 
posodobitev tehnologije. 

V bistvu je srednjerocni nacrt 
pravzaprav sanacijski program, 
s katerega uresnicevanjem roo
ramo izplavati iz sedanjega te
zavnega polozaja. Pri tern pa 
bo treba bistveno spremeniti od
nos do dela, izboljsati organiza
cijo proizvodnje in poslovanja, 
ucinkoviteje urediti odnose med 
temeljnimi organizactJami in 
Skupnimi dejavnostmi, zmanjsa
ti stevilo rezij skih delavcev' uve
ljaviti ustreznejse nagrajevanje 
proizvodnega in strokovnega de
Ja, pa se kaj . 

Predsednik republiskega izvrs
nega sveta Janez Zemljaric je 
poudaril, da je prav, objektivno 
in kriticno prikazati sedanji te
zavni gospodarski polozaj delov
ne organizacije in da je treba z 
njim, se posebej pa s prizade
vanji in napori za izhod iz nje
ga, seznaniti vse delavce. Vecja 
izvozna usmerjenost, uvajanje 
nove tehnologije, nadomescanje 
uvozenih z domacimi materiali 
in veeja produktivnost naj osta
nejo glavna izhodiSca pri go· 
spodarjenju v prihodnjih letih. 

Polozaj nasega gospodarstva je 
zaskrbljujoc in tezave se bodo 
letos se zaostrile. Racunati je 
treba predvsem na lastne sile in 
ne gre prieakovati nekaksne po
moci od drugod. Zavedati se je 
treba, da je vprasanje devizne 
Iikvidnosti splosen problem; ce 
naj uravnovesimo devizno bi· 
Janco, ne moremo pricakovati 
zunanjih kreditov in samo z last· 
nim izvozom Iahko pridobivamo 
devize. Zato je vecji izvoz eden 
izmed temeljnih pogojev za utr
jevanje nasega gospodarstva. 

Naertovanje letosnjega izvoza 
in uvoza po delovnih organizaci
jah nekoliko kasni; sele sedaj 
bodo njihovi plani lahko uskla-

Na pogovoru, takoj po priho
du v Cerknico, so gosta pred
sednika predsedstva socialistic· 
ne republike Slovenije Viktorja 
Avblja in predsednika izvrsnega 
sveta skupscine SR Slovenije Ja
neza Zemljarica seznanili pred
stavniki Skupscine obeine Cerk
nica, izvrsnega sveta in druz
benopoliticnih organizacij obcine 
o problemih in uspebih v razvo· 
ju obeine Cerknica. Izkazalo se 
je, da oba gosta dobro poznata 
Zivljenje v cer kniski obcini, saj 
rada prihajata med nas na obisk 
k soborcem in na izlete, zato je 
beseda hitro stekla. 

Skupaj je bilo ugotovljeno, 
da se tudi cerkniSka obcina pri· 
zadevno vkljucuje v stabiliza· 
cijska prizadevanja, torej v po· 
veeevanje izvoza in zmanjsanje 
uvoza ter vecje pridelave trZnih 
viSkov iz kmetijstva. Ugodno je 
bilo ocenjeno tudi spreminjanje 
strukture gospodarstva, po dru· 
gi strani pa tudi podrocje pora
be, saj se v cerkniski obcini dr· 
zimo dogovorjenih druzbenih 
omejitev na podrocju skupne, 
splosne in tudi osebne porabe. 

Ob informaciji, da se gospo
darstvo cerkniSke obcine hitro 
razvija in da nas ustvarjeni na
rodni dohodek na prebivalca uvr
sca na 21. mesto med sloven· 
skimi obeinami (1979 in 1980), 
sta gosta menila, kako ta poda· 
tek kaze, da bi v obeini lahko 
vee samofinancirali in ne za
htevali razlicnih solidarnostnib 
dodatkov za podrocje skupne in 
za podrocje splosne porabe. 

Opozorila sta na moznosti raz
voja v terciarnem sektorju go
spodarstva, predvsem gostin· 
stva, turizma in obrti. Menila 
sta, da razvoj turizma kot celo· 
vitega spleta dejavnosti, v po
nudbi ni moe obesati le na ene· 
ga nosilca razvoja, ampak je po
trebno poiskati in spodbuditi vse 
domace sile, ki jib, kot sta se
gavo rekla, imamo Notranjci na 
pretek. 

Gosta sta soglasala tudi z naso 
oceno, da je potrebno poenosta
viti zakonodajo in postopke za 
pridobivanje obrtnih dovoljenj, 
kar bo vplivalo na hitrejsi raz
voj obrti. 

Beseda je stekla tudi o vpra
sanju Cerkniskega jezera, ki do
biva vse ostrejse in veeje raz
seznosti. Skupno z odgovornimi 
republiskimi ustanovami in ob 
tesnem sodelovanju z obeino je 
potrebno dokoneno opredeliti 
namembnost Cerkniskega jezera, 
za kar nas vse skupaj zavezuje 
republiski dogovor o osnovah 
srednjerocnega plana 1981-
1985. 

Pogovarjali smo se tudi o za. 
piranju organizacij zdruienega 
dela v svoje okvire in o pre
malo razvejanih kooperacijskih 
dejavnostih. Dohodkovno povezo· 
vanje nikakor ne more prav za· 
Ziveti, je pa nujno, da bi lahko 
zmanjsali se vedno prevelik uvoz 
in specializirali proizvodnjo. 

F. Sterle 

Na Brestu smo vse osnovne 
srednjerocne planske dokurnente 
sprejeli v ·decernbru lani. Vsi ak
ti so bili terneljito pretehtani 
na zborih delavcev, v sindikatih 
in drugih druzbenopoliticnih or
ganizacijah, pa tudi na delav
skern svetu. Podrobna obravna
va je bila potrebna zato, ker je 
od osnutka plana pa do koncnega 
akta priSlo do korenitih spre
memb. 

Vecina zaposlenih je z razu
mevanjem sprejela kot prednost
no razvojno nalogo razresitev 
energetskega stanja v vseh te· 
rneljnih organizacijah, ceprav na 
skodo lastnih nalozbenih rnoz
nosti, saj je kvaliteta in zadost
na koliCina energije temeljni 
pogoj za rnodernizacijo proiz
vodnje. Ta opredelitev pa se ne 
sklada s prvotno zastavljenimi 
cilji, po katerih •naj bi v tern 
sred.njerocnern obdobju moderni
zirali tudi nekatere proizvodnje, 
predvsem proizvodnjo iz rnasiv· 
nega lesa, ker je tudi glavna 
pripomba iz terneljne organiza
cije Masiva. 

Posnetek iz proizvodnje v TOZD Pohistvo 

Med nacrtovanjern in usklaje
vanjem smo priSli tudi do spo· 
znanja, da nas iz tezavnega po· 
lozaja lahko resi le boljse pro
izvodno ter strokovno in razisko
valno delo. V skladu s tern naj 
bi v tem srednjerocnem obdobju 
uvedli tudi nov sistem nagrajeva
nja, ki bo dajal vecji poudarek 
predvsem proizvodnernu in ustvar
jalnemu delu. Ob vsem tern je 
umestna tudi zahteva nekaterih 
temeljnih organizacij po zmanj· 
sevanju rezije v temeljnih orga
nizacijah, pa tudi v delovni skup
nosti skupnih dejavnosti. 

Vendar bo ta zahteva uresnic
Ijiva sele tedaj, ko bo vse pre
proste racunske operacije ter za
jemanje podatkov in informacij 
opravljal racunalnik, strokovni 
kader pa bi se posvetil bolj ana
liziranju dobljenih informacij. 

Tudi pripomba, da je delez 
izvoza v proizvodnji celotnega 
Bresta premajhen, je -popolnoma 
upravicena. Ne sme pa biti pri 
delitvi izvoza po temeljnih or
ganizacijah poglavitna samo
oskrba z deviznimi sredstvi. Po
Iitika izvoza bi morala biti bolj 
celovita in bi morala poleg po
rabe deviz v posameznih temelj
nih organizacijah upostevati tudi 
financni ucinek od dosezenega 
izvoza. Eden izmed osnovnih po
gojev pri opredelitvi izvoza bi 
moral biti cimboljsi poslovni re
zultat celot ne delovne organizaci
je. 

Izvazati morajo tiste temeljne 
organizacije in tiste proizvode, 
pri katerih dosezemo najboljsi 
financni ucinek. Izpad dohodka 
zaradi povecanega izvoza pa je 
potrebno na-domestiti v okviru 
delovne organizacije po nacelih 
delitve s·kupnega prihodka, ali 
pa po internem sporazumu o 
pospesevanju izvoza. 

Ceprav so osnovni srednjeroc
ni planski dokumenti sprejeti, 
pa proces nacrtovanja se ved.no 
ni koncan, saj bo potrebno pla
ne tudi spremljati in dopolnje
vati z nepretrganim planiranjem. 

J. Korosec 

- - - -•. - ----~--~-----· 
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Dobra ponudba -dober odziv 
OB MEDNARODNEM SEJMU POHISTVO V KoLNU 

Pozomost vseh pobistvenikov je bila od 19. do 24. januarja 1982 
usmerjena v Zahodno Nemcijo, kajti mednar odni sejem pohistva, 
ki je bil v tern casu v Kolnu, ni samo posrednik med ponudbo 
in povprasevanjem, temvec tudi merilo za ocenitev konjunkture v 
bliinji prihodnosti, ne nazadnje pa tudi eno izmed meril za ugo
tavljanje gibanj v oblikovanju pobistva. 

m asivnega lesa vkljucijo tudi dr
zave, katerim pr imanjkujejo ne
katere vrste lesa, vendar pa lah
ko kljub dragi delovni sili ponu
dijo cenejse, vendar po videzu 
enakovredne izdelke, in tako 
lahko »pravim « predelovalcem 
masive, med katere sodimo mi, 
bis tveno zozijo manevrski pro
star v mednarodni trgovini. 

Razvoj repromateriaiov, raz
voj tehnologije in vsi elementi 
oblikovanja napredujejo z roko 
v roki i n ni slucajno, da je to 
najbolj ocitno predvsem pri ku
hinjah. Pri le-teh je funkcional
nost prvo vodilo in z raznoliko 
ponudbo tvori kljuc do uspe
ha. 

Raznolikost znotraj funkcional
no enakih izdelkov oziroma pro-

gramov je bila sploh posebej 
znacilna na sejmu. Zlasti se to 
kaze v prizadevanju, da se z 
razHcnimi povr5inskimi obdela
vami doseze razlicne ucinke ta
ko, da se zajema okus najsirse
ga kroga potrosnikov. Proizvod
nja pa je seveda samo en del po
slovnega procesa. Ne da bi se 
taki ponudbi s ·popolnostjo pri
lagodila tudi prodajna mreza (in 
enako v povratni zvezi), si izva
janja drugega dela tega procesa 
seveda ni mogoce zamisliti. 

Da. Taksen sejem je ob taki 
konkurenci in taki sirini izreden 
vir idej za oblikovalca, tehnolo
ga in komercialista. V taki se
stavi smo sejem tudi obiskali. 
Ugotovili smo, da nas na vseh 
posameznih ·podrocjih cakajo se 
velikanske n aloge, vendar da vo
lje nikakor ne kale izgubljati. 
Vsi vtisi iz sejma -se na kon
cu zgostijo v enega samega: do
bra ponudba bo na trgu vedno 
n aletela na dober odzi11 . 

D. Lesar, T. Zagar 

Za pohistveni sejem v Kolnu 
je bila tako kot vedno doslej 
posebej znacilna izredno mocna 
mednarodna udelezba. Na 212.000 
kvadratnih metrih sejemske po
vrsine je svoje izdelke prikazalo 
okrog 1500 razstavljalcev iz 39 
dezel. Od »tujcev« je bila naj
mocneje zastopana Italija s celo 
250 predst-avniki, sledile pa so 
Danska, Velika Britanija, N~o
zemska, Spanija, Belgija, pa tudi 
Avstrija in Svedska. 0 velikosti. 
sejma oziroma sirini ponudbe 
nas lahko prepricajo se podatki, 
da je 848 razstavljalcev prikaza
lo mize in stole, 440 opremo za 
dnevne sobe, oblazinjeno pohis
_tvo 432, kosovno pohistvo 535 
in jedilnice 327. Jugoslovansiki 
proizvajalci smo svoje izdelke 
predstavili v okviru trgovskih iz
voznih organ:izacij (Brest je so
deloval s sedezno garniture 
»Petra« v okviru Slovenijalesa), 
ali pa tudi na las tnih razstav
nih prostorih (Meblo, Maries). 

Na ogled sejma smo se podali 
z vprasanjem, kje je mesto Bre
sta v tej siroki (svetovni) po
nudbi in kako naprej. Ob raz
stavljenih izdelkih je namrec po
leg vtisa o stanju na podrocju 
oblikovanja mogoce dobiti tudi 
pregled o tehnicni in tehnoloski 
usposobljenosti proizvajalcev in 
moci prodajalcev predvsem v 
organi~acijskem smislu. 

Uvaianie novega raCunalnika 

Torej! Ce naj pohistvo, ki je 
dajalo ton kolnski razstavi, 
pred~tavlja tudi prodajno pohis
tvo naslednjih let, potem j e jas
no, · cta nam nasa zastarela teh
noloska opremljenost onemogo
ca iti v korak s ponudbo na ev
.ropskem trgu bolj kot kdajikoli 
doslej. Vee kot ocitno je bilo, 
da je najvec uspel pokazati tisti, 
ki mu je kar najbolj uspelo 
uskladiti dosezke na podrocju 
razvoja tehnologije ·in materia
lev, prakticno s tern povezanega 
oblikovanja in organizacije pro
daje. 

Zakaj je to tako ocitno? Se do 
p red kratkim j e ·veljalo za dej
stvo, da kvalitetnega pohistva ni 
mogoce izdelati brez d odatka 
masivnega lesa. Ta trditev je bi
la utemeljena s sirsimi mofnost
rrri za obdelavo masivnega lesa 
v v.seh fazah . Razvoj tehnoloske 
opreme je na podrocju obleplja
nja ploskovnih tvoriv, iz kate
rib nastajajo furnirane ali pla
stificirane profilirane letve, vra
ta, polnila , okviri in podobno 
z videzom masive (in je to za
radi enakovrednega estetskega 
uCinka zamenjalo enake druge 
izdelke iz masi-vnega lesa), ovr
gel dotedanje prepricanje. 

Se en vidik tega procesa je iz
redno •pomemben. S taksno teh
nologijo se lahko v svetovno po
nudbo na podrocju izdelkov iz 

Novi racunalnik IBM 4341 je 
bil predan v uporabo 23. junija 
!ani. s tern dnem se je zacel 
prenos obdelav s starega raeu
nalnika IBM 360/ 25 na nov ra
cunalnik. 

Prenos je bil p redviden za 
Brest sest mesecev in za nase 
narocnike po en mesec (Liv Po
stojna, Transavto Postojna, A:v
tomontaza Cerknica in KLI Lo
gatec). 

V tern ca~u smo placevali na
jemnino za oba racunalnika, za
to sm o si zadali nalogo, da opra
vimo p r enos kar najhitreje. V 
zacetku smo nacrtovali, da bo
mo vsako aplikacijo ·pri prenosu 
izboljsali oziroma dopolnili. Tak 
prenos pa bi bil bistveno daljsi, 
kar pomeni tudi draiji. 

Ko sedaj ocenjujemo nase delo, 
lahko ugotovimo, da sm o prenos 
opraviH v slabih stirih mesecih 
in ga koncali 15. oktobr a lani. 
Tako smo prihranili dve in pol 
m esecni najemnini, kar znasa 
okrog 30.000 dolarjev. Vedeti roo
ramo, da smo v tern casu tudi 
bis tveno izboljsali obdelavo »po
trosniski krediti« in dopolnili 
»materialno poslovanje<<. 

v tern casu so delavci sluibe 
za avtomatsko obdelavo podat
kov naredili v racunalnistvu ve
lik korak naprej, kar so doka
zali p ri prenosu vseh obdelav. 
Delali so vee kot osem ur dnev
no in misl:.imo, da so upravicene 
vse placane nadure, ce jih pri
merjamo s prihrankom okrog 
30.000 dolarjev. 

Ker je bil prenos opravljen 
zelo temeljito in hitro, smo s 
1. januarjem letos odpovedali 
stroj za .karticni vhod pri novem 
racunalniku in tako zmanjsali 

Iz nase sluibe avtomatske obdelave podatkov 

najemnino za 491 dolarjev na 
mesec. 

Med prenosom smo si skupaj 
s predstavniki ekonomsko-financ
ne sluzbe ogledali p rojek-t glav
na knjiga pri ALPETOUR Skofja 
Loka in ga tudi kupili. Do 1. ja
nuarja 1982 smo .ga v glavnem 
prilagodili razmeram Bresta, ta
ko da v letu 1982 tudi ze uporab
ljamo oziroma obdelujemo v-se 
financne dogodke oziroma spre
membe. 

Kupili smo tudi obdelavo »ma
terialno poslovanje<<, ki jo sedaj 
prirejamo zahtevam Bresta in 
naj bi bila koncana do 15. 2. 
1982. Ta aplikacija nam bo omo
gocila obdelavo s terminali ne 
glede na oddaljenost zajemalne
ga mesta (skladisca, saloni, re
ferenti itd.). 

Letos moramo najprej izbolj
sati in dopolniti zasCito obdelav 
ki nam jih dopusca novi sistem: 

Priceli bomo z n aslednjimi 
aplikacijami: 

- vodenje proizvodnje, 
- osnovna sredstva, 
- on-line obdelava »potrosni-

ski krediti<< in »glavna knjiga«, 
- r~bremenitev planske slui

be rutinskih del 
- uvajanje on-line obdelav za 

materialno poslovanje. 
Za zakljucek lahko ugotovimo, 

da so delavci sluibe za avtomat
sko obdelavo 'DOdatkov naredili 
!ani velik korak naprej , kar se 
mora postopoma pokazati tudi 
pri uporabnikih. 

.Zelimo s-i le, da bi letos naba
vili nekaj t erminalov, ker le 
z njimi lahko uporabnik vidi 
razliko med racunalnikoma in 
le tako potrdimo nase vlozeno 
delo. 

Kar najhitreje moramo dose
ci, da bodo DOKUMENTI VSAK 
DAN POSLANI NA ZAJEMA
NJE. Ce ne dosezemo te b istve
ne spremembe v procesu infor
miranja, ne bo nikakrsnih spre
memb z uvajanjem terminalske 
mreze oziroma pri posredovanju 
pravocasnih in pravilnih infor
macij, ki so nujno potrebne pri 
poslovanju nase delovne organi
zacije. 

M. Braniselj 

Detajl nase spalnice ALMA 

Tezave z 
Ko ocenjujemo oskrbo proiz

vodnje s surovinami in reproma
teriali v preteklem letu, ugotav
ljamo, da je bila le-ta kljub ve
likirn tezavam zadovoljiva. Za
radi ugodnih vremenskih razmer 
ni bHo vecjih tezav z lesnimi 
surovinami, saj smo dobavo celo 
omejevali. Pri nabavi osta-Lih re
promaterialov pa sm o imeli naj
vec tezav zaradi zahtevkov ozi
roma pogojevanja dobav z zdru
zevanjem deviznih sredstev. 

Obcasno se je pojavljalo po
manjkanje nekaterih materialov 
na trgu, kar pa smo resevali s 
sposojanjem pri drugih delovnih 
organizacijah in med nasimi te
meljnimi organizacijami. Neka
tere materiale smo nabavljali tu
di v maloprodaji, kar pa je sa
mo izhod v sili, saj nista pri· 
merni n iti embalaia niti cena. 

Polozaj -na nabavnem doma
cem trgu pa se se bolj zaostru
je. Po sedanjih ocenah ugotav
ljamo, da bo zaradi teh tezav 
prislo tudi do motenj v proiz· 
vodnji. Zahtevki oziroma pogo
jevanje dobave z zdruzevanjem 
deviznih sredstev so se pove
cali in dejansko nabava sk~raj 
ni vee mogoca, ce ne prispeva
m o deviznega deleza. Za4tevajo 
ga proizvajalci povrsinskih ma
terialov (barve, laki, razredcila), 

0 skupnem 
Delavski svet delovne organi

zacije je oktobra lani imenoval 
posebno komisijo za proucevanje 
vprasanj in spremljanje ureditve 
razmerij pri ustvarjanju skupne
ga prih odka. Naloge komisije ·so 
opredeljene na podrocju ureja
nja skupnega prihodka z ustrez
nimi predlogi za sprejem: 

- pri ustvarjanju skupnega 
prihodka med temeljnimi orgaJIJ.i
zacijami v okviru delovne orga
nizacije, 

- pri ustvarjanju skupnega 
prihodka pri proizvodnji oziro
ma prodaji ivernih plosc, 

- pri pridobivanju skupnega 
prihodka tudi z drugimi poslov
nimi partnerji, k i trajneje sode
lujejo z na.Simi temeljnimi orga
nizacijami. 

V samoupravnem sporazumu 
o medsebojnih razmerjih pri 
ustvarjanju -in razporejanju skup
nega prihodka se dolocajo osno
ve, merila in nacin za ugotav
ljanje udelezbe v skupnem pri
hodku, us tvarjenem s prodaj o 
skupnega proizvoda na domacem 
in tujem trgu ter za razporeja
nje tako ugotovljenega prihodka. 

Na osnovi dolocil zakona in 
vsebinske opredelitve samouprav 
nega sporazumevanja j e kornisi
ja izdelala predloga dveh spont
zumov med TOZD IVERKA in 
uporabnicami ivernih plosc. Za 
javno razpravo in sprejem sta 
priprav1jena predloga, ki urejata 
skupni prihodek in zdruzevanje 
deviznih sreds tev. 

BRESTOV OBZORNIK 

nabavo 
lepil, melaminskih folij , okovja, 
tapetniSkega blaga, iprena, kon
flina, pomivalnih k-orit ... 

Zaradi omejevanja uvoza pa 
se pojavljajo tudi zahtevki po 
nasem uvozu surovin, katere bi 
dali nasim dobaviteljem v pre
delavo. Ker ne moremo pokr iva
ti niti nasih potreb po uvoznih 
materialih, ne vidimo resitve ozi
roma ne moremo jamciti rednih 
dobav. 

Kolikor sedaj vemo, so imeli 
nekateri nasi dobavitelji repro
materialov ze letos iastoje v 
proizvodnji, kar neposredno vpli
va tudi na naso oskrbo. Nabava 
pri drugih proizvajalcih pa tudi 
ni mogoea, ker imajo enake te
zave. Ob koncu lahko ugotovimo, 
da se bo nasa nabava na do
macero trgu .srecevala predvsem 
z naslednjimi tezavami: 

- pogojevanje dobave z zdru
zevanjem deviznih sredstev, 

- pogojevanje dobave z uvo
zom surovin za predelavo, 

- pogojevanje dobave s sovla
ganjem, 

- nereseno v.prasanje cen in 
rast cen nad dogovorjenirni, 

- neupostevanje dogovorjenih 
dobavnih rokov. 

J. Vidmar 

prihodku 
Samoupr avni sporazum o med

sebojnih razmerjih pri ustvarja
nju in razporejanju skupnega 
prihodka izhaja iz ugotovitev o 
tesni povezanosti udelezenk v 
procesu reprodukcije in iz nji
hove zavestne odloCitve, da bo
do samoupra<vno urejale medse
bojne odnose pri ustvarjanju 
skupnega prihodka. 

V samoupravnem sporazumu 
o zdruiitvi deviznih sredstev za 
p roizvodnjo ivernih plosc se 
u delezenke skupno dogovarjajo 9 
zagotovitvi nemotene proizvod! 
n je na osnovi zdruievanja ustrez~ 
nih devi'Zinih sred·stev, ker TOiDl 
IVERKA nima lastnih deviznih 
sredstev. S sporazumom se bo
do udelezenke dogovarjale o 
zdruievanju teh sredstev za na· 
mene, obseg, roke in nacine . 

Oba omenjena sporazuma bo
sta pr1spevala pomemben delez 
k urejanju druZbeno ekonom
skih odnosov z uporabnicami 
ivernih plosc, posebno pa spo
razum o skupnem prihodku, ki 
pomeni prvi zacetek urejanja 
medsebojnih razmerij pri ustvar
janju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka v TOZD 
IVERKA. V skladu z zadolzitva
rni, .ki jih ima komisija, bo po
sredovan v javno razpravo ze 
v naslednjem mesecu tudi osnu
tek sporazuma o u rejanju med
sebojnih razmerij pri ustvarja
nju skupnega prihodka med te· 
melj-nimi organizacijami Bresta. 

T. Zigmu nd 
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BRESTOV OBZORNIK 

Se marsikje Skriplje 
RAZGOVOR 0 DELOVANJU DELEGATSKEGA 
SISTEMA IN 0 DELU DELEGACIJ NA BRESTU 

Do volitev delegatov v zbore zdruienega dela obcinske skup~cine 
in v delegacije v samoupravne interesne skupnosti je le se korak. 

Evidentiranje kandidatov gre h koncu. V prvih dneh februarja 
bodo temeljne kandidacijske konference, na katerih bodo obliko
vane dokoncne kandidatne liste. Volitve novih delegacij pa bodo 
v organizacijah zdruienega dela predvidoma 11. marca. 

Prav sedaj . •je tudi cas, da ocenimo delo delegatov v preteklem 
stiriletnem :~andatnem obdobju, na podlagi pridobljenih izku~enj 
ugotovimo p'bmanjkijivosti ter najdemo zanje ustrezne in boljse 
resitve. 

Zato se je uredniski odbor nasega glasila odlocil, pripraviti »raz
govor za okroglo mizo<< z vodji Brestovih delegacij in predstavniki 
strokovnih sluib sarnoupravnih interesnih skupnosti in druibeno
politicnih skupnosti, na katerem bi na podlagi neposrednih izku
senj ocenili delo nasih delegacij. 

Odziv je bil naravnost osupljiv: od priblifno dvajset vabljenih vo
dij delegacij sta se odzvala le dva. Nedvomno ze to marsikaj pove! 
Seveda je bilo treba vabila ponoviti in drugic je bilo ze nekoliko 
bolje. Zal pa na razgovor ni bilo nikogar od strokovnih sluib SIS 
in obcine, ceprav je bilo prav 0 njihovem delu in 0 odnosu do 
delegacij izrecenih precej bridkih. Tako kijub sila Zivabnemu raz
govoru ni bilo pravega dialoga, saj ni bilo cutiti tudi druge strani 
medalje. 

Na razgovoru so sodelovali: Alojz Otonicar - TOZD Pohistvo, 
Ciril Komac - Skupne dejavnosti, Franc Tursic - Skupne dejav· 
nosti, Anton Percic - Skupne dejavnosti, Anton Obreza - TOZD 
Zagalnica, Draga Znidadic - TOZD TapetniStvo, Anton Lovko 
TOZD Masiva, Joze Sepec - TOZD Prodaja, Marija Razdrlh 
TOZD Jelka, Vasja Sega - Skupne dejavnosti, Vida Winkler -
TOZD Prodaja in Sreco Drobnic - TOZD Tapetngtvo. 

Vzrokov, da v delegatskem si
stemu nismo napravili takega 
koraka naprej kot bi ob koncu 
mandata delegacij lahko prica
kovali, je vee, so poudaril~ pri
sotni. 

sklepi skupscine, pa tudi pri od
govorih na delegatska vprasanja 
se je veckrat zataknilo. 

Na sejah skupscin pogresajo 
predvsem dogovore, sporazume
vanje in usklajevanje stalisc. 

Opaziti pa je bilo, da delegati 
delegacij zbora zdruienega dela 
raje razpravljajo o vpra5anjih, 
ki bi bolj sodHa v pristojnost 
delegacij krajevnih skupnosti, 
rnanj pa o vprasanjih, ki zadeva
jo organizacijo zdrui:enega dela, 
v kateri so delegati zaposleni. 

Tudi te delegacije so pogre
sale pomoc strokovnih sluzb, 
cepra\ obenem menijo, da bi 
za to mbrale vcasih dati pobudo 
tudi same. 

KAKO V PRIHODNJE? 

V razgovoru so pvisotni po
udarili, da bi bilo za uspesnej
se delo delegacij v prihodnjem 
mandatnem obdobju potrebno 
ustvariti taksne pogoje za delo 
delegacij, da le-te ne bodo pre
puscene same sebi, temvec jim 
bo na voljo strokovna pomoc. 

Pred obravnavo vsebine po
membnejsih gradiv na sejah de
legacij bi bHo potrebno orga
nizirati skupne sestan-ke, kjer bi 
b ilo delegatom gradivo podrob
neje obrazlozeno. 

Vsaj takrat, ko gre za vprasa
nja, ki zadevajo celotno delovno 
organizacijo, bi bilo potrebno 
oblikovati enotna stalisca dele
gacij. 

Ob tern bi bHo potrebno izpe
ljati sistem za obvescanje vseh 
delavcev pred odlocanjem v 
skupscinah in po njem. 0 skle
pih skupscine in o uresniceva
nju le-teh bi se bilo se bolj kot 

Delavci in njihovi delegati se 
se ne zavedajo dovolj, d a tudi 
delegacije v sarnoupravnih inte
resnih skupnostih odlocajo o re
zultatih svojega dela. 

Delegacije so bile zveCina pre· 
puscene predvsem sposobnostim 
in priza-devanju vodij delegacij. 

Se vedno jim ni zagotovljen 
enakovreden polozaj z organi 
upravljanja v temeljnih organi
zacijab in ni se se oblikovala 
zavest, da so tudi delegacije del 
samoupravnega sistema. Redko 
kdaj so o pomembnejsih vpra
sanjih razpravljali skupaj z or
gani upravljanja, se redkeje pa 
so delegacije dobivale pornoc od 
druzbenopoliticnih organizacij. 

Moramo si prizadevati, da bodo informacije in gradiva, 
predvsem za delegacije same, napisana preprosteje in pre
gledneje, da bi te potem lai:e in enostavneje informirale svoja 
volilna telesa. Zdaj se neprestano slisijo pritozbe, da so dele
gacije zatrpane s kupom pisanega gradiva. To je ociten do
kaz, da nase skupscine in podobna delegatska telesa niso 
izdelale ustrezne metodologije informiranja. Narnesto da se 
delegacije same prebijejo skoz tekste zakonov in obSirnih po
rocil ter pojasnil, bi jim morali iz vsega tega ali iz raznih 
samoupravnih aktov posiljati kratke izvlecke, v katerih bi 
njim in njihovim volilnim telesom prikazali glavne resitve, 
ki jih vsebuje predlog dolocenega predpisa, kakor tudi glavne 
probleme in dileme, ki nastajajo v zvezi s sprejemanjem po
sameznih odlocitev, in jim prikazati tudi posledice tak~nih 
odlocitev s stall~ea interesov samoupravljalcev. 

Delegati niso kos preobseZnim 
in veckrat pretdkim strokovnim 
gradivorn,· ki od delegatov ter
jajo vsaj srednjesolsko izobraz
bo, ce naj bi jib razumeli. Po
irlrus usposabljanja delegatov za 
opravljanj e funkcij in nalog " 
delegatskem sistemu v zacetku 
mandata ni bil uspesen. 

Ob tern ·se pojavlja vprasanje, 
koliko so delegati sploh priprav
ljeni odloeati zunaj temeljne or
ganizacije. 

Delegati se zaradi obcutka ne
moci, obcutka, da ne prodrejo s 
svojimi stalisci in predlogi, ote
pajo svoJih doli:nosti. To je eden 
izmed brstvenih vzrokov, da so 
tudi skupscine veckrat nesklepc
ne. 

Nekoliko bolje od delegacij v 
samoupravne interesne skupno
sti so v preteklem mandatnem 

Gospodarjenje delavca z vsemi oblikami rezultatov njego
vega dela zagotavljajo tudi samoupravne interesne skupnosti. 
Kajti izraz pravice do samoupravljanja in pravice dela z drui· 
benimi sredstvi je tudi pravica delavcev iz rnaterialne pro
lzvodnje, da svoje osebne in skupne potrebe in interese na 
podrocju izobraievanja, znanosti, kulture, zdravstva in v 
drugih druzbenih dejavnostih kot delih enotnega procesa druz· 
benega dela zagotavljajo in uresnicujejo s svobodno menjavo 
dela in z zdruievanjem svojega dela z delom delavcev v or· 
ganizacijah zdruzenega deJa v teh dejavnostih.- · Delovni ljudje 
iz materialne proizvodnje imajo pravico in 1do1Znost, da z 
delovnimi ljudmi iz druzbenih dejavnosti v sainoupravnih in
teresnih skupnostih skupno, neposredno, enakop.ravno in med
sebojno odgovorno urejajo odnose na teh ppdrocjih in tako 
solidarno in sporazumno uresnicujejo skuime interese in 
zadovoljujejo svoje potrebe. 

Tudi vprasanj, kdaj naj tezko 
in obsei:no gradivo predela de

·lavec v neposredni proizvodnji, 
ki je vezan na normiran delovni 
cas in kdaj naj se delegacije v 
takih rae:merah sploh sestanejo, 
se nismo zadovoljivo resili. 

Povezave med delegacijo in de
lavci, ki so jo izvolili, se niso 
vzpostavljene. Delegatska gradi
va niso posredovana dovolj zgo
daj, niti jih ni dovolj, da bi jih 
delavci spoznali, oblikovali svoja 
staliSca in jih posredovali dele
gatom. 

Edvard Kardelj 

obdobju delovale delegacije v 
zbor zdruzenega dela obcinske 
skup~cine. Te delegacije se lah
ko pohvalijo se s tern, da so gra
diva prejemale pravocasno, da 
so bili dnevni redi skupscin po 
tezi prilagojeni sestavi delegacij 
in kratki ter da so bila gradiva 
dobra obrazlozena, najveckrat v 
obliki kratkih povzetkov. 

Edvard Kar delj 

doslej potrebno posluievati in· 
formativnih glasil delovne orga
nizacije, pa tudi drugih sredstev 
javnega obvescanja. 

Pomoc strokovnih sluib samo
upravnih interesnih skupnosti je 
nuina. Tako kot so bile do se
daj desna r oka izvajalcem, bi 
naj bile v prihodnje tudi desna 
roka uporabnikom. 

Gradiva bi morala biti pisana 
tudi v skrajsani obliki (povzetki) 
in razumljivo, taka da bi hila 
prilagojena izobrazbeni ravni de
legacij. Gradiva naj bi vsebova
la tudi vee sprejemljivih resi
tev oziroma ·predlogov, delegati 
·a bi jih morali dobiti dovolj 

zgodaj. 
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Delavci ne uresnicujejo svojih interesov samo v temeljni 
organizaciji kot temeljni obliki zdruzenega dela, arnpak tudi 
v vseh drugih oblikah sarnoupravno organiziranega zdruze. 
nega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih, drugih sa
moupravnih organizacijah in skupnostih ter v vseh druibeno
politicnih skupnostih. 0 teh svojih interesih delovni Ijudje 
- samoupravljalci odlocajo prek delegacije in delegatov in 
ne z osebnim izrekanjem. Delavci v temeljni organizaciji zdru· 
~enega dela skupno, enakopravno in medsebojno odgovorno 
dolocajo staliSca o delu delegatov in jim dajejo smernice gle
tie njihovega izrekanja o vprasanjih, o katerih sprejema od
locitve delavski svet temeljne, delovne ali sestavljene organi· 
zacije zdruienega dela. 

Delu delegacij bodo morale 
stalno politicno pozornost posve
titi tudi druzbenopoliticne orga
nizacije, se boriti za ustrezno in 
ucinkovito izobrazevanje in 
usposabljanje delegatov ter za 
to, da bi tudi delegacije prido-

Edvard Kardelj 

bile enakopraven polozaj v ce
lovitem sistemu samoupravlja
nja. 

Razgovor pripravil in vodil 
B. Levee, za objavo priredila 

z. Jeric 

NASI LJUDJE 
v tej stevilki nasega glasila 

vam predstavljam naso sodelav
ko Heleno Mulec, ki opravlja 
dela in naloge lepljenje furnirja 
v temeljni organizaciji POHIS
TVO. 

0 svojem Zivljenju v tej te
meljni organizaciji je pripovedo
vala: 

»Ze kot sestnajstletno dekle 
sern se zaposlila v takratnem 
LIP-u. Opravljala sem razlicna 
dela v zabojarni. Ker pa sem 
bila obcutljiva na prab, sem hi
la iz zdravstvenih razlogov pre
mescena na skladisce lesa. 
Opravljala sem najrazlienejsa de
la na skladiScu, najveckrat pa 
sem s sodelavkami r azkladala 
deske s kamionov. 

Takrat ·se n i nihce vprasal, ali 
je to mosko ali zem~ko delo. 
Najhuje pa je bilo, da nismo 
bile primerno obleeene in obute, 
pa tudi o toplem obroku ni bilo 
niti rnisliti. Pogosto se je 2/go
dilo, da smo ostale tudi brez 

tiste kave, ki smo jo prinesle s 
seboj, ce smo jo dale pogret 
preblizu peci. Sedanjo prehrano 
v nasi delavski restavraciji pa 
labko sarno pohvalim. Kar stis
ne me pri srcu, ko vcasih ne
kateri godrnjajo ob tako dobrih 
malicah. Seveda vecina od njih 
ne ve, kaj se pravi delati ·PO 
deset ur na dan ob skromni 
mrzli hrani. 

Ko smo zaceli graditi nasa 
prvo tovarniSko halo, smo mo
rali najprej zgraditi kotlovnico. 
Premescena sem bila v gradbeno 
skupino za ,malavarja'. Kmalu 
potem smo zaceli izdelovati prvo 
pohiStvo; to -so bile kuhinjS!ke 
kredence. Postala sem pleskar. 
V tern casu sem se tudi poro
cila in zaradi neurejenega var
stva otrok ostala doma. 

Po trinajstih letih sem se spet 
zaposlila in sicer v montaznem 
oddehl<:u. Po vecletnem tezkem 
delu v montazi sem postala in
valid, zato so m e premestili v 
oddelek fumirnice, kjer delam 
se danes. 

Med svojirn delorn sem ves 
cas aktivno delovala v vseh druz
benopoliticnih organizacijah; se
daj pa sem se clan obcinske 
skupsCine. 

Zanima me, kaj je z nasimi 
narocili iz tujine. Vsi vema, ·ka
ko smo odvisni od prodaje na 
tuja trliSca, da si zagotovimo 
devizna sredstva za nakup su
rovin in repromaterialov. 

Za na~prej si i:elim , da :bi lahko 
nemoteno delali, da bi dobra 
prodajali in da bi sla v zasluze
ni pokoj kot delavka in ne kat 
invalidka.« 

Mi pa ji seveda zelimo, da bi 
se njene i:elje uresnicile. 

B. Petrie 

Delegati najveckrat niso hili 
obvesceni, kako se uresnicujejo 

Na ravni delovne organizacije 
je za obravnavo pomembnejsih 
gospodarskih vprasanj v zvezi z 
Brestom delovala tudi konferen· 
ca delegacij zbora zdrui:enega 
dela, ki je svoja stalisGa usklaje-
vala. S prve seje novoizvoljenega delavskega sveta v TOZD Pohi~tvo 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
V LIP Slovenjske Konjice so 

lani uredili v vseh svojih temelj
nih organizacijah kotlovnice in 
susilnice na lesne odpadke. Pri 
predelavi hlodovine in proizvod
nji stanovanjske opreme }z ma
sivnega lesa ostanejo neuporab
ni odpadki in zagov·ina, ki jih 
koristno 1zrabljajo v energetske 
namene. Tako za ogrevanje ne 
potrebujejo nafte. Sedaj proucu
jejo, kako bi pporabili paro iz 
kotlovnic tudi za pogon strojev 
v proizvodnji. S tern bi zmanj
sali tudi porabo elektricne ener
gije. 

JAVOR iz Pivke in SIK Javo
rak iz Niksica bosta s skupno 
nalozbo v vrednosti 61 milijo
nov dinarjev iz sredstev sklada 
federacije in 2 milijona dinarjev 
drugih las·nnih sredstev poveeala 
in posodobila furnirnico v Nik
sicu. Javor <Si bo tako zagotovil 
vecje in stalne dobave furnirja. 

Srednjerocni nacrt JELOVICE 
predvideva za letosnje leto izvoz 
v vrednosti 140 milijonov dinar
jev, vendar menijo, da ga bodo 
se presegli. Poleg stavbno mizar
skih izdelkov, ki jih bodo izvo
zili na zahodnonemsko tr:liSce, 
se jim namrec obeta gradnja 
montainih objektov z najmanj 
40.000 kvadr~tnih metrov povr
sine na potresnem obmocju v 
sosednji Italij'i, skupaj z Gradi· 
som pa se gradnja objektov z 
dokaj veliko povrsino v Alziriji, 
Libiji, Nigeriji in Iraku. Pricaku· 
jejo tudi, da jim bo uspelo skle
niti pogodbo s Sovjetsko zvezo 
za izvoz v visini 60 milijonov 
klirinskih dolarjev. 

KLI Logatec se dogovarja z 
dvem a cmogorskima delovnima 
organizacijama za sodelovanje 
in skupno vlaganje v program 
proiz·vodnje stolov za izvoz. Iz 
Danilovgrada in Kolasina, kjer 
bodo omenjene nalozbe, pa jim 
bodo ze sedaj zaceli dobavljati 
decimiran les, ki ga potrebujejo 
za svojo proizvodnjo. 

V GLIN Nazarje nacrtujejo za 
letos naslednje prednostne naloz
be: nov kanal za povdinsko 
obdelavo stavbno mizarskih iz
delkov, s katerim bodo omogo
cili dvakratni nanos premaznih 
sredstev in vmesno brusenje, 
zatem 1upljenje in avromatsko 
sortiranje hlodovine, sekanje 
iverja iz sortimentov, daljsih od 
enega metra ter ureditev skladi
sca izdelkov, pripravljenih za iz
voz. 

V LIP Bled so zgradili se eno 
novo nadstresnico, namenjeno 
predvsem za skladiscenje zagane
ga lesa. Vsa dela so tek·la po na
crtih razen krovskih .del, ki so 
se zavlekla zaradi prepozne do
have salonita. Nadstresnica je 
delno ze uporabna, ceprav se ni
so postavljeni podstavki s trac
nicami za zagan les. 

ALPLES se je zaradi slabih 
delovnih pogojev, zastarele teh
nologije, smotrnejsega izkorisca
nja surovin in trajnejsega pove
cevanja izvoza odloCil za ob
sezno rekonstrukcijo proizvod
nje fonskega in garniturnega po
hi.Stva. Predracunska vrednost 
nalozbe je 258.000.000 dinarjev. 
Polovica nacr tovane proizvodnje 

v tej stevilki pricenjamo z novim podlistkom, ki podobno kot 
prejsnji govori 0 lepotah, zanimivostih in posebnostih nase nepo
sredne okolice. 

Zal nam o piscu zanimive knjige »CerkniSko jezero in okolica<< 
(izsla leta 1924) ni uspelo izvedeti kaj dosti. Verno, da je bil JOZEF 
MIHAEL KABAJ solski upravitelj v Begunjah pri Cerknici kar 
dobri dve desetletji (1903-1924) in da je bil kot solnik upokojen 
v Komendi pri Kamniku leta 1927. 

V begunjski solski kroniki je o njem zapisano: 
»Mihael Kabaj je bil izvrsten ucitelj in pri mladini zelo pri

ljubljen. Bil je tudi strokovnjak v cebelarstvu in je ljudi vnemal 
za cebelarstvo. !mel je tudi sam velik uljnjak na solskem vrtu. 
Za njegovega slu:Zbovanja so leta 1906 postavili novo solsko po
slopje v Begunjah pri Cerknici, ki je stalo 55.000 kron. Sola je bila 
trirazrednica.« 

Zanimivo je, da je bil tudi M. Kabaj -eden· ~~ed. st;;-vilnih prl· 
~lekov, ki se je navdusil nad lepotami notranjske pokrajine in se 
odlocil, da jo bo s svojo knjigo predstavil sirsi sloven~ki javnosti. 

Iz knjigc smo izbrali le nekaj odlomkov, predvsem ·J,z zgodovine 
In ljudskega izrocila, ker so nekateri opisi zemljepisnib; znacilnosti 
jezera podobni Dolencevim, pa se ne zelimo ponavljati. Omenimo 
naj se, da je knjigo opremil na5 rojak, akademski sl~ar France 
Sterle, ki je kot prilogo izrisal tudi zanimiv in izredno pregleden 
zemljevid Cerknice in njene okolice. 

OPIS JEZERA IN OKOLICE 

Kakor je ves Kras skrivnosten 
in eudovit, tako so tudi Cerknisko 
jezero in v blizini lezeee skocjan
ske ali Rakovske jame. Postojnska 
jama je sloveea zaradi krasnih pod· 
zemeljskih hramov in kapnikov, ki 
jih je Pivka izdolbla v skalovje, do
kler si ni izlizala nizjega iztoka 
na Planinsko polje. 

Cerknisko jezero je tudi sloveee, 
a ta slovecnost med obema je jako 
razlicna. Postojnsko jamo obiskuje 
vsako leto veliko stevilo domaeinov 
in tujcev, za Cerknisko jezero in 
za velezanimive Skocjans.ke jame 
ter prirodne mostove se pa ne 
zmeni nihee razen kakega posebne
ga prijatelja prirode. Le raznim 

ueenjakom gre hvala, ker so ga 
opisali kot skrivnostno eudovito in 
lepo in tako ohranili njegov spo
min. Pri tem je tudi ostalo, vec
jega zanimanja svet nima zanje. 

Mimo njega se vozi vsak dan 
mnogo vlakov s potniki, a nobeden 
se niti ne spomni, ko se ustavi 
vlak na Rakeku, da je tukaj blizu tudi 
nekaj zanimivega in lepega kakor 
blizu postojnskega kolodvora. Vlak 
odhiti naprej, popotniki z njim -
Cerknisko jezero ostane zapuseeno 
in pozabljeno kako nekdaj. 

Vsaj midva bodiva izjema! Stopi, 
prijatelj, z menoj iz kupeja na Ra
keku ter udariva jo pes odtod proti 
jezeru, saj ni vee nego pielo uro 
hoda! Mnogo dolgoeasnejsa je pes
pot iz Lesec na Bled nego odtod 

bo namenjena izvozu. Da bi za
gotovili potrebna sredstva, so 
sklenili posebni samoupravni 
sporazum z domzalskim Helio
som; Helios bo v nalozbo vlo
zil 40.000 dinarjev, ki bodo vr
njena v desetih letih, Alples pa 
bo v letih 1982-1985 Heliosu s 
svojimi deviznimi sredstvi omo
gocil nujno potrebni uvoz v vi
sini 4.000.000 dinarjev. 

ELAN bo s.odeloval tudi na 
sarajevskih olimpijskih igrah. 
Podpisali so namrec pogodbo o 
njegovem »sponsoPStvu«, ki mu 
omogoca, da pred igrami, med 
njimi in po njih -lahko izrabi vse 
moznosti za reklamo in propa
ganda ob tern velikem smucar
skem in turisticnem srecanju. 
Poleg financnih sredstev bo za 
te ugodnosti Elan prispeval tudi 
500 parov smuci kot opremo za 
organizatorje in funkcionarje te 
smucarske prireditve. 

LIKO je ze vrsto let uspesen 
izvoznik. Brez vecjih skokov 
oziroma padcev povecuje izvoz iz 
leta v leto. Iz poldrugega milijo
na dolarjev izvoza v letu 1970 so 
lani dosegli izvoz v vrednosti 
10,5 milijona dolarjev. Za letos 
predvidevajo, da bodo presegli 
11 milijonov dolarjev izvoza. !!3 
odstotkov izvoza gre v Zdruzene 
dr:lave Amerike. 

MARLES nacrtuje v sodelova
nju s tovarno v Decanih na Ko
sovu izgradnjo tovarne montaz
nih his. S prenosom tehnologije 
proizvodnje in s sovlaganjem si 
bo tako razsiril tr:liSce montaZ· 
nih his na Kosovu, pa tudi na 

do jezera. Kreneva lahko po glav
ni, polozni cesti, ali pa si izbereva 
staro cesto mimo kapelice eez po
lozni gric, eez tako zvano Cisto 
stran. Jzberes si pa lahko najkrajso 
pot ob vodovodu ter Podskrajniku 
na Dolenjo vas ali pa eez idilno 
vas Zevse 

Ker nisva prijatelja prahu in bla
ta, ki sta navadno na vedno z 
vozniki napolnjeni dezelni cesti, si 
izbereva stare cesto cez C:isto 
stran. Cista stran se menda ime
nuje ta kraj, ker je gol in cisto 
brez drevja. Le tu pa tam se vidi 
kak leskov ali brjnov grm in pa 
nekaj lip in divjih kostanjev. To 
je zaeetek obsirnih pasnikov, ki se 
raztezajo dalec proti severu in 
jugu. 

Sva ze na vrhu! Ze vidiva malo 
kapelico, kjer sta ob straneh stali 
jako stari lipi do leta 1922, ko ju 
je vihar podrl. V popolnoma vo· 
tlih deblih so pastirji kurili ogenj 
in vedrili ob dezevnem vremenu. 
Skoro gotovo je, da je lipi vsadila 
ista blaga roka kakor mogocno in 
staro lipo na trgu pred cerkvijo v 
Cerknici. Ako so resnicni podatki, 
da je cerkniska lipa vsajena 1631. 
leta, so doeakale lepo starost. 
Pred kratkim je tudi ta od starosti 
opesala. Na njeno mesto so vsa
dili drugo. 

Poglej, prijatelj, kaj lezi pred na
ma! Krasen razgled! Kot eisto sre
bro se blesci podolgovato jezero. 
Skoraj blizu sredine ob strani Ja
vornika je majhen, z drevjem obra
sel otok. Op njem so vasi. V da· 
ljavi se vidi cerkev na Krizni gori, 
na desni strli proti nebu Javorni· 
kov hrbet, na levi gola Slivnica. 
Pod Slivnico se blesci lepo izpe
ljana dezelna cesta z Rakeka v 
Loz in dalje do hrvaske meje v 
Prezid, drugi del pa pelje na Bloke 
in Koeevje. 

Od Grahovega dalje so pa malo 
pred svetovno vojno naredili novo 
dezelno cesto ob jezeru cez Zi
rovnico, Lipsenj, Gorieico in Vrh· 
jezero do Varha. Tu se cepi na 
dve strani. Ena pelje juzno proti 
Danam, Podcerkvi in Pudobu pri 
Starem trgu, druga pa zahodno 
nad Lazami in Otokom cez Javor
nik na Trnje in St. Peter na Kra
su.* Ta cestni del iz St. Petra na 
Krasu na Javornik do otoske dree 
ali rize je bil v daljavi 17 kilo
metrov izgotovljen deset let poprej 

BRESTOV OBZORNIK 
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SmuciSce na bliZnjem Kalicu vabi 

drugih podrocjih, ki so v dosegu 
lokacije nove tovarne. 

MEBLOV A temeljna organiza
cija PoHplast oprema A + A je 
v preteklem letu izpolnila vrsto 
zahtevnih narocil: opremili so 
stadion Kosevo v Sarajevu, aero
drom v Beogradu, zahodno cest
no obvoznico v Ljubljani, krizi
sca v Ohridu in dvorano v Ivan
gradu. Vsa ta vecja narocila so 
bila opravljena kvalitetno in v 
dogovorjenih rokih. 

SLOVENIJALES - trgovina 
ima za letos pogumno zastavlje
ne izvozne nacrte. V letu 1982 na
meravajo izvoziti za 267.450.000 
dolarjev izdelkov, od tega 60 od
stotkov na konvertibilna tr:liSca. 
Uvoza nacrtujejo za 61.934.000 
dolarjev (46 odstotkov s konver-

ze leta 1903. Za to vazno gospo
darsko napravo gre zahvala najvee 
takratnemu agrarskemu komisarju 
Zupneku, ki je ta cestni del kot 
agrarsko melijoracijsko napravo iz
vrsil skoraj brezplaeno. 

Ako pride popotnik s tuznega 
Krasa in primerja kraje, spoznati 
mora takoj veliko razliko. Kakor bi 
se narava kesala, da je v ozadju 
Javornika nakopieila elovestvu pre· 
vee skalovja in s tem gorja, je tu
kaj v tolazilo razpela velikansko 
kotlasto dolino z jezerom, z rodo· 
vitno zemljo, z gozdovi. Razgled od 
tod napravlja na tujca mogocen 
vtis. Vsak mora nehote vzklikniti: 
Krasen je ta kraj, eudim se le, da 
ga svet ne pozna! 

Ker sva tukaj v kapelici, oglejva 
se se na okoli, preden zapustiva 
ta kraj s krasnim razgledom! 

Pred nama nad Rakekom se raz· 
prostira goli hrbet griea Srnjaka. 
Tukaj je bila 27. septembra 1813. 
leta vroea bitka med Francozi in 
Avstrijci, ki so, prihajajoe z Do· 
lenjske, napadli Francoze. 

Pod nama proti zahodu lezi pri· 
jazna Unska ravnina, po kateri se 
vije cesta proti Planini. Planinsko 
polje z reko Unico zakrivajo unski 
grici. Nataneno se pa vidi lesovita 
Hrusica, ki sega do ldrije. Na levi 
proti zahodu in Gorici se vzdiguje 
mogocni Nanos, dalee v ozadju 
proti severu pa strle pro~\ nebu 
Julijske Alpe z oeakom Triglavom. 
Proti jugozahodu nimamo nik~krsne· 

tibilnega podrocja), kar je v 
skladu z usmeritvijo izvozno
uvozne dejavnosti in s srednje
rocnimi predvidevanji. 

LESNINA in makedonska de
lovna orga:nizacija RIN Opalit iz 
Cesinova sta podpisali samo
upravni ·sporazum o zdruzevanju 
dela in sredstev za izgradnjo to
varne siporex plinobetona v Ko· 
canih, kar je v skladu z make
donskim republiskim srednjeroc
nim nacrtom razvoja. Predra
cunska vrednost nalozbe jc 
701.518.635 dinarjev, pri cemer 
bo Lesni:na prispevala 130.960.827 
dinarjev, po koncani nalozbi pa 
bo prevzela komercialne posle. 
Tovarna •bo nudila trgu plino
betonske elemente in pesek za 
steklarsko industrijo. 

ga daljnega razgleda, ker nam je 
napoti Javornikov hrbet. Proti jugu 
razloeujemo na desni strani naj
visjo notranjsko goro Sneznik 
(1794 m). Nad Cerknico je strma, 
gola, s pasniki in senozetmi odeta 
Slivnica (1115 m). Oko, vajeno, da 
vidi zelene gozde, se le s tezavo 
privadi na gole in zagorele pasnike. 

Sedaj, ko sva se ogledala na tem 
prijaznem kraju, kreniva od stare 
ceste na desno proti razvalini nek
danjega samostana na Loskem. Tu
kaj so imeli nekdaj menihi kartuzi
janci i2: Bistre pri Borovnici svoja 
obsirna posestva. Na vzvisenem 
mestu je stat gradic Losko. lmel je 
dvoje nadstropij. Pred njim je bilo 
obzidano dvorisee z dvema stolpi· 
cema za obrambo proti Turkom. 
Velik vodnjak, obzidan z rezanim 
kamenom, je dajal menihom vodo. 
Zunaj dvorisca sta bili se dve po
slopji za posle in konjski hlev z 
vodnjakom. 

Za gradieem proti severu so ime· 
li menihi cerkvico sv. Leonarda med 
kosatim hrastjem. Od gradica proti 
t rgu je izpeljana pot, ki se se da· 
nes imenuje prelatova pot. Ob njej 
stoji se sedaj lepo izrezano raz· 
pelo, narejeno v kartuzijanskem sa
mostanu. Ko je cesar Jozef II. dne 
12. januarja leta 1782. zatrl samo· 
stan v Bistri, je prodal z njim 
tudi posestvo na Loskem. Vsa po· 
slopja so razpadla, danes je videti 
se same razvaline. 
(Se bo nadaljevalo) 

Razvaline gradiea Lesko in pogled na Cerknico 
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SPORAZUMEVAMO SE 0 DELITVI DOHODKA 

Sporazum o obliokovanju dohodka ter <> delitvi dohodka .in oset:mih 
dohodkov je ~prejet. Gre za sporazum v smi·shu .novih ustavnih dopolniL 
s katerimi na,r se omogoci del<>vnim enotam (.poslovnim enotam) nasega 
podjetja, ki imajo ustrezne !pOgoje za status temeljnih organizaeij zdru
zenega deJa. da odlocajo o rezultatih svojega dela. 

Zopet •je treba poudariti, da gre za nacin delitve, •ki sa bo vsako
letno dopolnjeval z letrrhmi oplani, -prl sprejemu 'katerih bodo poslovne 
encta spet imele odloci•lno besedo. Taka basta sele sporaz.um in plan 
skupJj predstavljala zaokrozen:o eelotQ - slstem obi·Fkovanja dohodka 
in njegove delitve. 

NOVI UKREPI 0 UVOZU 

Uvozno blago je danes zelo drago. Novi tecaji. odajatve ·v vnapreJSOJe 
angaiiranje sredstev, vse to dela uvoz neinteresanten. Tu sta naceta 
ekonomski kot fi.nancni vidlk - uvoz naj bo le takrat, ·ko drugace ne 
gre. Mislim. da so ti momenti tisti, ki bodo sami od ·sebe delovali sta
bilizacijsko - predvsem v proizvodnji, ki svojih een ne sme zvisati, ali 
pa bo v tern zvisevanju zelo <>mejena. Ce smo •pred l.etom se vse uva
zali, je danes cas, da uvazamo res samo tisto, cesar doma ni dobiti. 

BRESTOV RACUNALNIK 

Nekateri so bill, kar zadeva uvajanje avtomatske obdelave podatkov, 
zel:> veliki optimist!. Misli.li ·so, dabo stroj, ki je taka drag, .kar sam 
od sebe dajal podatke ozi-roma, da bo treba prWsniti le na gumb, pa 
bodo Jeteli ven vsi mogoci obraeuni, zaloge, kalkulaeije, pregledi. pri
merjave in podobno. 

Zalostno je, da eelo danes, po enoletnem delu racunalnika, posamez
niki se mislljo taka. Zelo zmotno je bilo tudi mnenje, ki je bilo razsirjeno 
na Brestu v letu 1970, pa tudi v Jet·u 1971, da bo le sektJor za avtomat
sko obdelavo podatkov storil vse: elm hitre}e uvedel na vsa poslovna podrooja 
avtomatsko obdelavo podatkov, odpravil toli·ko in toliko del·ovnih mest, 
uvedel zelezno poslovno diseipU.no i.n red, ti·stim, ki odloca}o, do minute 
natancno dostavijal porocila, preglede in -pod<>bno. 

za KAJ PRICAKUJEMO V TEM LETU? 
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Osnutek resolueije o temeljih dr.uzbeno-gospodarske ·politike za ~eto 
1972 predvideva kot poglavitne ei.lje oziroma naloge v letoonjem letu 
umirltev gospodarstva, zman.jsanje primarr}kljaja v tekoci placilni bilanei 
ter pospesitev razvoja gospodarsko .nerazvitih podroci1. Resolueija je 
bila posredovana zvezni skupscini in lahko verjamemo, da bodo nacela, 
ki so zajeta v njej, kljub eventuelnim dopolnilom obveljala. 

Ce vsebinsko razclenimo te naloge in bolj po domace povemo, kaj 
za nas to pomeni, pridemo do osnovne ugotovitve, ki se glasi nekako 
takole: za vsako eeno umiri.ti opotrosnjo na vseh ravneh in povecati 
izvoz taka, da bo razkorak med uvozom In izvozom minimalen. 

LETOSNJE INVESTICIJE 

Tudi letos bo Brest del svojih sredstev namenil za nove investieije. 
Ta sredstva bodo namenjena predvsem za mehanizaeijo roonih del ter 
za zamenjavo izrabljenih strojev. Nekatera osnovna sredstva so hila 
v nacrtu· J'Jabave ze v letu 1970 in 1971. Predlog plana investiei~. o kate
rem bodo ra~ravljali .in sklepali organi upravtjanja, je bil izdelan v 
sporazumu z direktQrji in vodji pogonskih servisov v ·poslovnih enotah. 

PROSTA IZBIRA ZDRAVNIKA IN NASA AMBULANTA 

lndustrijska podjetja s i ze od nel«!aj zelijo, ·da bi ~mela svojega stal
nega zdravnika. Vprasanje ni samo zaradi nudenja Zldravniske pomoci, 
saj bi lahko Je-to dobili ·kjerkoli odrugod, ampak 1e tudi v tern, kako 
doseci vecjo produktivnost dela, ·ne da bi morali prehitr.o menjavati 
strokovnjake na zdra111ju skodl}ivih delovnih mestih. lndustrijski zdravnik 
je lahko - skupaj z odgovor.nimi za varstvo pri delu ali z inzenirjem 
- bolje sodeloval pri izboljsavi delovnih mest, ,pri odstranjevanju ozi
roma zmanjsevanju razlicnih skodl.jivosti, ki so ogrozal·e z·drav.je delavea 
na lzpostavljenih delovn.ih mestih. 

SLIVNISKI VELESLALOM 

Costa na Sliv.nico je h ila s pluzena, dostop }e bil mogoc tudi z avtom 
prav do doma na Slivniei. V nedeljo se je v domu zbralo preko 200 
ljudi. TGP ·~koejan• je bilo znano, da bo tega dne na SJi.vniei veliko 
ljudi, in veodar s ta za vse goste skrbela le dva zaposlena. Mnozica se 
je tria .le v zgornJih prostorih, v pritlicju ni bilo zakurjeno, lacfii tekmo
valci so lahko dobili, ce so sploh dobili, le redek :krompirjev golaz; 
krompi rjev zato, i<er .je bilo v juhi zaznati krompir, golaz pa, -ker mora 
imeti juna neko ime, <:e v njej plava svinjska .kost brez mesa. 

Menu je bil .popest·ren tudi z navadno juho, h ·kateri sf lahko prigri
zoval bobi..pal.ioiee. Zre?Jkov in kruha v nedeljo .na Slivniei ni brio. Pa 
tako ni samo v nedei;Q in najbd ne samo na Slivniei. Kaksna sreca, da 
na nasi •gorl• .ni v.lecniee ali •morda eeio dveh, zakaj ubogo potem 
nase gostinstvo. 0 turizmu ni, da bi ciovek govoril. 

Trim Iiga v malem nogometu 
V telovadnici osnovne sole v Cerknici se je koneal prvi del ob-

cinske trim lige v malem nogometu. 
LESTVICA: 

tack 

1. DISCO 11 9 0 2 47: 12 18 
2. ROCKERJI 11 8 1 2 32:13 17 
3. LOSKA DOLINA 11 8 0 3 46:20 16 
4. OKLAHOMA 11 7 1 3 32:17 15 
5. zEJA 11 7 0 4 30:31 14 
6. SOVICA 11 5 3 3 30:33 13 
7. PINK PANTHER 11 5 1 5 16:25 11 
8. KAMNA GORICA 11 4 1 6 22:39 9 
9. SEDEM MLADIH 11 3 1 7 2S.:24 7 

10. STOLETNI 11 1 4 6 21:35 6 
11. PODSLIVNICA 11 1 2 8 12~37 4 
12. VETERAN! 11 1 0 10 13;47 2 

Januarja se je na nasem jezeru kar trio drsalcev 

0 sestavi naSega kolektiva 
KAKO SE JE SPREMINJALA NASA KADROVSKA SESTAVA V 
PRETEKLEM DESETLETJU 

Primerjava strukture zaposlenih na Brestu v letih 1972, 1977 in 
1982 je zelo zanimiva in najbri bi te podatke zeleli videti tudi na.Si 
sodelavci, posebej se sedaj v obdooju stabilizacije, ko pogosto 
govorimo o zmanjsevanju rezijskega oziroma nepotrebnega dela . 
.t'odatki so vzeti iz porocil v decembrskih mesecih in so taksni: 

1972 1977 1982 82/ 72 
Stevilo vseh zaposlenih 1.876 2.074 2246 119 
od tega zenske 880 952 995 113 
proizvodni delavci 1.297 1.306 134.5 103 
rezij ski dela vci 579 768 903 155 
ou tega mladina do 18 let 128 208 255 199 
Stevilo zaposlenih po 
solski izobrazbi 
-z VlSO.kO solo 14 21 37 264 
- z viSjo solo 26 42 so 192 
- s sreunjo 4-letno solo 137 178 226 164 
- z mojstrsko solo 45 46 52 lb 
- s pokueno 3-letno solo 264 364 430 162 
- S pO!<UCnO :L-1etno SOlO 12 28 37 307 
- de1avc1 s strokovnimi tecaji l SY 271 287 !ISO 
- ostalo 1.219 1.124 1.127 Y2 
- ucenci v gospodarstvu 30 33 28 93 

Na vsakih pet let nas je priblizno za dvesto vee. Nekoliko hi
treje je narasealo zaposlovanJe moskih, zaradi cesar se je odstotek 
zapostem.n. zensk rahlo zniza1. 

1/ u.:setlemem obuobju je naraslo stevilo proizvodnih delaveev 
le za tn odstotke, medtem ko je stevuo rezijsklh delaveev naraslo 
.Kat· za ::>:> oustotKov. NaJbrZ bi bilo zelo tezKo dati k temu ustre
zen Komentar . .t<. tem scevilkam je odlocilno pripomogla moderni
zaClJa prmzvodnje z ~OlJ avt?maoziranimi stroj1. Ce K . temu pri

. SteJemo v pnhodnost1 s~:: VkiJuCevanJe robotov, potem Je povsem 
jalj.UQ, da St: bO Stevuo Cielavcev V neposredni proizvodnji Se bolj 
zmanjsevato. 

Ce bi poskusali na hitro ugotoviti, kje je naraslo stevilo rezij
skm delavcev, potem labKo omenimo, da smo s1rili dejavnost preu
vsem v TUZlJ .t'ROUAJA (sorerJl, maloprodaja v 1astmh trgovmah, 
pomiki). To delo so preJ opravljali drugi delavci izven Bresta. 
J.Jrugo pOdrOcje Sirjenja rezijskm del je buo po letU 1~74, ko SIDO 
zacen ustanav1jat1 temelJne organizacije. TaKa sta iz tovarne v 
Manmjaku nastali dve temeljm organizaciji. Takih primerov je se 
vee ill bi jih lahko se nasteva.Li. 

Sicer pa se s sirjenjem a<tm.inistracije oziroma re:lijskega dela 
otepaJO v vseh druzoan. LahKo b1 rekli, da je mJ.qer se niso uspeli 
drasncno zmanjsati, kvecjemu so uspeli zaddati n jeno sirjenje. 

NaslednJi kazalec je ljtrW<tura zaposlt:nin po Solski izobrazbi. 
Stevilke so zelo poskocile, z1asti na vrhu: visoka, viSja in srednja 
SOla, kar prica 0 velikem pnzadevanJU tiresta V tern Obdobju za 
lZbOljsanje kadrovske sestave. l( temu je pripomogla tudi vecja 
moznost za izobrazevanje slehernika v naSi druZbl in posledica 
tega je vecje stevilo dipwmantov vseh vrst sol. 

Le10 malo ali skoraJ nieesar pa nismo storili v preteklem ob
dobju, da bi se kadrovska sestava spremenila na dnu lestvice. V 
tem obdobju smo se izgovarjali, da mmamo primernih programov. 
Sedaj jih 1mamo. Prav bi bllo, da bi podjetJe v prihodnje posve-
tilo vso skrb tudi tem delavcem. F. Tursie 

Upokojenci - sportniki s pokali in priznanji 
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Upokojenci 
v • -uspesn1 

0 SPORTNO-REKREACIJSKI 
DEJA VNOSTI CERKNISKIH 
UPOKOJENCEV 

Clani cerkniSkega drustva upo
kojencev so ·se zaeeli res·neje 
ukvarjati z balinanjem leta 1974, 
ko so nas na balinarsko tekmo 
povabili. postojnski upokojenci. 
Na ta}I;..Snem tekmovanju smo 
igrali p.ivic in se balinarskih pra
vil nismo <lobro poznali. Kmalu 
se nam je pridruZil Ivan Svelc, 
ki je igro in pravila dobra po
znal ~n tako se je zaeelo tudi 
nase balinanje hitreje razvijati. 

Pristopili smo tudi v balinarski 
klub BREST in tako imamo tega 
sparta sedaj cez vse leta dovolj. 
Tekmujemo tudi v najveeji vro
cini; ves dan na vrocem soncu 
pa za nas niso vee maeje solze, 
ven<lar vseeno vzdrzimo, saj je 
to na.Sa dobra volja. 

Priborili smo si ze precej pri
znanj in lepih pokalov, bodisi 
za drustvo bodisi za klub. 

Leta 1976 smo zaceli tudi s 
kegljanjem, ko ·smo prvic sodelo
vali na podroenem tekmovanju. 
Komaj se je zbralo sest tekmo
valcev, da smo se tekmovan j a 
sploh udelezili; vendar pa nanj 
ni.smo hili pripravljeni. Le stirje 
smo ze pr ej kegljali, dva pa sta 
keg!jala prvie. Igrala 'SO tri IDOS
tva: Ljubljana-SiSka, Legatee in 
Cerknica. Zmagala je seveda 
Ljubljana-Siska. 

Zatem je bi!Q v Cerknici kma
lu vse vee kegljacev - upoko
jencev in za_teli smo redneje 
vaditi. 

Leta 1977 j e bilo podroeno tek
movanje v Cerknici na Bresto
vem kegljiseu. Tokrat smo zma
gali in se uvrstili na republisko 
tekmovanje v Trbovljah. Med 
enajstimi ekipami smo bili ce
trti. 

Na tretjem podrocnem tekmo
vanju so bili spet prvi Siskarji, 
nato pa smo zmagovali kar tri
krat zaporedoma mi. 

Lanske VI. republiSke igre 
upokojencev so bile v Postojni, 
ki so znova <lokazale zanimanje 
za sportno rekreacijo upokojen
cev, saj se jib je udeleZilo enajst 
ekip. Ko •so s kegljanjem kon
cali v prvi skupini, so preprie
ljivo vodili Jesenicani in med 
gledalci se je us1varilo splosno 
mnenje, da bodo zmagovalci. 

V drugi skupini smo tekmova
li tudi Cerknieani. Zaeel je Ivan 
Drobnie in takoj pokazal, kako 
moramo nadaljevati, ce naj pre
magamo Jesenice. Vsi za njim 
so res dobra zaigrali. Med gle
dalci je zavrselo; kaze, da bodo 
Cerkmcani prehiteli Jesenicane. 
Na koneu je bilo res tako. Zma
gali smo s 512 •podrtirni keglj i. 
Vsi so dobra igrali, najboljsa pa 
sta b ila Joze Kos in Edvard Pe
trovcic. Zaslu.Zeno smo si pribo
rili naslov republiskega prvaka. 
Druge so bile J esenice s 493 
keglji, tretje pa je b ilo Novo 
mest<> s 476 keglji. 

Ko koncanih borbenih igrah 
sta iz vsake ekipe kegljala se po 
dva tekmovalea posamicno -
50 lucajev mesano. Zmagal je 
Cerkniean Ivan Svele, ki je z 
218 keglji postal republiski pr
vak. 

Nedvomno vsi ti dosezki kaze
jo, kako je moe z resnim in si
stematienim delom dosegati tudi 

· lepe uspehe. T. Bartol 

- -~ - --
--------~-~ -- - --·-- ---- - - ._ ------- -

~ 
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V februariu si lahko ogledate • • • 

Kulturne prireditve 
V okviru p ustnih prireditev bo organizirano gostovanje Lut

kovnega gledalisca iz Ljubljane s predstavo KOZLOVSKA SODBA 
V VISNJI GORI. Gostovanje bo v ponedeljek, 22. februarja z dvema 
predstavama - ob 15. uri za vi§je razrede osnovne sole in ob 
18. uri za odrasle obeane. Da bi se ravno slednji znebili predsodka 
do lutk, naj posebej poudarimo, da j e to predstava, ki je name
n jena starejsemu obcinstvu. Za ·u temeljitev se kratka obrazlozitev 
iz kataloga Lutkovnega gledali.sca: 

»Ob 100. obletnici smrti Jos~pa J urcica je Lutkovno gledalisce 
poseglo po vedno aktualn~ s~~i~i o cloves~ nespa:neti . in m~Jp~
liranju. Svetlana Makarov1c Jl Je dodala se nekaJ bolJ drasticnih 
elementov poniglavosti in samozadovoljnosti. Predstava je sestav
ljen a iz tipicnih . elementoy ~olklorne_ dediscine, vend~r _je grajen~ 
po najsodobnejSih gledaliskih nacelih. ze na prem1en v VJsnJl 
gori je nasla stik z obcinsl!vom, potrjuje pa ga tudi izvrsten spre
jem na lcitajski turneji ... « 

S to predstavo j e Lutkovno gledaliSce zelo uspesno gostovalo 
tudi ze drugod po Sloveniji. Predstavo so morali zaradi velikega 
zanimanja obcinstva veckrat ponavljati. Pri n as se tega najbrl ni 
treba »bati«, zato pa si srcno zelimo, -da bi bila dvorana vsaj polna. 
Ne sme se vee ponoviti primer ob gostovanju folklorne skupine 
iz Gruzije, ko so bile povsod drugod predstave razprodane, pri nas 
pa je bll zaseden vsak tretji sedez. Cerknicani, pokazimo vee po
zornosti do kulturnih prireditev! .. 

Na pustno soboto, 28. februarja bodo popoldne v K.inu Cerknica 
predvajali burleske Charlija Chaplina. Predstava je namenjena 
predvsem otrokom. 

Pustne prireditve 
Cetrtek, 18. 2. - zaganje babe ob 14.30 

Sobota, 20. 2. - karneval za najmlajse ob 13. uri po Cerknici 
- nogometni turnir ob 15. uri v sportni dvorani v Cerknici 
- kolesarska nogometna tekma ob 17. lli'i v sportni dvorani 
- zabava v maskah v restavraciji nad blagovnico in v restavra-

ciji Jezero 

Nedelja, 21. 2. - pustni karneval in zabja ohcet ob 12. uri po 
ulicah Cerknice 

Ponedeljek, 22. 2. - kozlovska sodba v Cerknici ob 15. uri in ob 
18. uri v sportni dvorani 

Torek, 23. 2. - zabava v maskah v restavraciji nad blagovnico in 
v restavra<Ciji Jezero 

- vlecenje ploha 

Sreda, 24. 2. - Pustov pogreb ob 15. uri 

Filmi 
1. 2. ob 19.30 - jugoslovanska drama SEZONA MIRU V PARIZU. 
2. 2. ob 19.30 - jugoslovanski fantastiCn.i film OBISKI IZ GALAK

SIJE. 
3. 2. ob 19.30 - jugoslovanska k.riminal.ka RITEM ZLOCINA. 
4. 2. ob 19.30 - ameriska komedija NISMO ANGELI, ONE PA 

TUDI NE. 
6. 2. ob 19.30 in 7. 2. ob 16. uri - ameriSko znanstveno fantasticni 

film INVAZIJA TRETJIH BITIJ. 
7. 2. ob 19.30 - italij anska komedija MLADA ZENA. 
8. 2. ob 19.30 - jugoslovanska kriminalka NEKA DRUGA ZENSKA. 

11. 2. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriska drama DR. ZIVAGO. 
13. 2. ob 19.30 in 14. 2. ob 16. uri hongkonski karate film RDECA 

MASKA. 
14. 2. ob 19.30 - ameriski glasbeni fHrn JABOLKA. 
15. 2. ob 19.30 - ameriska drama SAD NEDOLZNOSTI. 
18. 2. ob 19.30 - angleska :drama CLOVEK SLON. 
20. 2. ob 19.30 in 21. 2. ob 16. uri - hongkonski karate film LEO-

PARDOVA SAPA. 
21. 2. ob 19.30 - ameriSki vojni film VELIKA PRVA DIVIZIJA. 
22. 2. ob 19.30 - Halijanska komedija VROCE POSTELJE. 
25. 2. ob 19.30 - ameriSki eroticni film DESETICA. 
27. 2. ob 19.30 in 28. 2. ob 16. uri - italijanski pustolov.ski film 

REKA VELIKEGA ALIGATORJA. 
28. 2. ob 19.30 - italijanska komedija ONA V VOJASNICI. 

RESITEV NAGRADNE 
KRIZANKE 

PODSTAVE K - ABONENTKA 
- SRBE:2: - IST - TEAM -
ZC - A - OM - AMI - IL -
SRECNO NOVO - !LE - NEJ
KA - AG - DM - .ODJEMA
LEC - IPERIT - TEROR -
SRAMOTITI - TA - ODPOVE
DATI - AVLA - AKORDER -
TA - BOLEZEN - MAT -
AKA - NOV - PA - INDOK 
- KA - ARA - V AR - IP -
- MO - OTON - SA - COPA-
T AR - VIOLINA - AV ALIT 
- PACKA - JD - EDICIJA -
ANT - EO - LED - KAKANJ 
- OER - MRAZ - ALTAJ -
R.OKA - OTOKI - TEMOTA 
- RT - TIBET - ARAKAN -
TI 

IZID ZREBANJA 

Kljub temu, ·.da je bila ·krizan
ka lahka, nagtade pa vabljive, 
smo dobili le 99 resit ev. 

Izmed njih je komisija irlre
bala naslednje na-grajence: 

- po 100 din dobijo Andrej 
Trubacev, Vrhnika 33, 61386 Sta
ri trg, Franc Mahne, Notranjska 
cesta B1, 61380 Cerknica in Sil
vana Lab, Cesta 4. maja 92, 
61380 Cerknica; 

- 200 din p rejme Joze Brani
selj, TOZD Pohistvo - nanos 
ploskovnih elementov, 

- 300 din Jasmina Djukic, Vi
dem 2, 61380 Cer k.rrica, 

- tri prve nagrade (NOTRANJ
SKI LIST! 2.) pa Angelca Kranjc, 
Skupne dejavnosti (na:bavna slui
ba), Lid.ija Ule, Cesta na Jeze
ro 11, 61380 Cer.knica in Irena 
Bezek, TOZD Mineralka. 

Nagrajencem cestitamo! 
Denarne nagrade lahko dvig

nejo v blagajni Skupnih dejav
nosti ali pa jih bomo poslali po 
posti, knjiZne pa dobijo pri glav
nem uredniku. 

Tokrat vam predstavljamo 
Marjana Bajca, zaposlenega v 
Brestovi temeljni organizaciji 
MASIVA, kjer opravlja dela in 
naloge obratnega elektrikarja. 

Z nogometom se je zacel 
ukvarjMi takoj po koncani osnov
ni soli. Naj.prej j e igral za mla
dince, cez dve leti pa ze za cla
ne takratnega nogometnega -klu
ba S1ivnica v Cerknici. Ko je 
nogometni ·klub Slivnica prene
hal delovati, je igral za nogo
metni klub Rakek, kjer je dobil 
tudi posebno priznanje za dolgo
letno in poirtvovalno delo v 
klubu. 

- Ali je za rekreacijo na Bre
stu dovolj preskrbljeno? 

BRESTOV OBZORNIK 

Sportni portreti 
»Za rekreacijo je v nasi de

lovni organizaciji zelo slabo pre
skrbljeno. Delno je poskrbljeno 
za mlajse delavce, ker si ti tudi 
sami najdejo primerno obliko 
rekreiranja, medtem ko pa m ed 
starejsimi v nasi delovni orga
nizaciji ni dovolj posluha za to 
dejavnost . Enako je tudi z zen
skami.« 

- Kaj mislis o rekreaciji med 
delovnim casom? 

»Rekreacija med delom casom 
bi bila za nekatere delavce v na
Si temeljni organizaciji nujno po
trebna. Pri tern mislim pred
vsem na tiste, ki vsak dan oprav
ljajo po osem ur enako delo. 
Priporocal b i vsem, da bi vsaj 
med m alico, ko imajo polurni 
odmor, ta cas porabili za sprc
hod na svezem zraku, namesto 
da se zadriujejo v zakajenih 
prostorih. 

v stevilnih podjetjih po svetu 
in p ru nas imajo med delovnim 
casom posebne aktivne desetmi
nutne odmore, v katerih se de
lavci razgibajo. To je vsekakor 
bolj zdravo kot pa desetminut
ni odmor izrabiti za kajenje in 
za pitje kave. Taksna rekreacija 
m ed delom tudi ne bi skodila 
delavcem po pisarnah.« 

- Kaj je z nogometom v 
Cerknici? 

»Nas nogomet je bil v zacetku 
sedemdesetih let v nenehnem 
vZJponu. Po portoroskih sklepih 
leta 1974 pa je zacel zaradi nase 
slabe organiziranosti pocasi in 
vztrajno propadati, tako da da
nes tekmujemo samo se v ob
cinski. ligi. Temu so veliko pri
pomogli tudi neurejeni pogoji v 
Cerknici, saj nimamo ne igri
sca in ne slacilnice. Mladina se 
je potem, ko je videla, da pri 
nogometu ni moznos ti za napre
dovanje in za tekmovanja, raje 
posvetila drugim sportom ali pa 
se je z njim prenehala ukvarjati. 

Sedaj v zimski trim ligi na
stopa dvanajst mostev in se taka 
redno z nogometom ukvarja 
sta1no 150 -do 180 !judi.« 

- Tvoje mnenje o nasih no· 
gometasih na svetovnem prven
stvu v Spaniji 

»Mislim, da bodo igrali dobro, 
ker imamo dosti dobrih igral
cev, vendar mislim, da ne mo
remo biti boljsi od nekaterih 
drugih reprezentanc (Brazilcev, 
Spancev, Italijanov, Nemcev). 
Uvrsti tev do 6. mesta bi bil zelo 
velik uspeh.« 

- Koga predlagas za nasled· 
n jo predstavitev? 

Franca Kranjca, enega izmed 
pobudnikov in organizatorjev 
Bloskih tekov. 

Razgovor pripravil 
F. Gornik 

KegljaSke n ovice 
OBCINSKA TRIM LIGA V KEG
LJANJU - BORBENE IGRE 

Na kegljiscu Bresta v Cerknici 
se je koncala obcinska trim liga 
v borbenih igrah. v zacetku fe
bruarja se bo zaeela se liga v 
disciplini 6 krat 100 lucajev me
sane. 

Koncni vrstni red: 

1. Martinj ak 
2. Kovinoplastika 
3. Gozdarstvo 
4. Mladinci 
5. Brest 
6. Upokojenci 
7. Obcina 
8. Komunala 
9. Elektro 

10. Kartonaza 
11. SAP 
12. Gradisce 
13. Kovind 

tock 
20 
20 
18 
14 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
2 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA LI
GA (CLANI) 

Kegljaci Bresta so koncali prvi 
del lige in s-i delijo prvo mesto 
s kegljaci Ajdovscine in Nove 
Gorice. V petem kolu so na keg
lj-iScu v Cerknici premagali keg
ljace IZOLE za 27 kegljev. 

Vrstni red : 

1. Brest 
2. Tekstina 
3. Gorica 
4. Izola 
5. Proteus 
6. Il. Bistrica 

tock 
8 
8 
8 
4 
2 
0 

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

Glavni in odgovornl urednik Bozo 
LEVEC. 

Ureja uredniJkl odbor: Marta DRAGOLIC, 
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Bolo LEVEC, 
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton OB· 
REZA, Janez OPEKA, Bemarda PETRie, Beno 
~KERU, Franc TURK, Irena ZEMUAK In 
Vlktor 2NIDARSie. Foto: Joze ~KRU. 

Tiska 2elezniska tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glasllo sod I mad proizvode lz 7. toeke 
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdav
eenju proizvodov In storitev v prometu, za 
katere se ne placuje temeljnl davek dll pro
meta prolzvodov (mnenje sekretarlata za 
informiranje lzv.Snega s veta SR Slol/anlje, 
lt. 421-1/72 z dna 24. oktob,. 197~) ;• 

USPEL NOVOLETNI TURNIR 

Med novoletnimi prazniki je 
bil -na kegljiscu v Cerknici tra
dioionalni novoletni turnir v spo
min na drlavnega reprezentanta 
in clana KK Brest LEA GRO
MA. Ze tretjic zapored so zma
gali kegljaci Triglava iz Kranja 
in tako osvojili ·pokal v trajno 
last. 
Vrstni red: 

1. Triglav, 1857 (Zvrsen 950, 
Fende 907) 

2. Hidro, 1814 (Jesih 943, Keber 
871) 

3. Triglav, 1812 (Turk 902, Ma
rin:sek 910) 

4. Brest, 1811 (Zaloznik 925, 
Gomi.k F. 886) 

5. Konstruktor, 1797 (Mavsar 
887, Mulec 829) 

12. Brest, 1740 (Turk 911, Mulec 
829) 

14. Brest, 1731 (Gornik J. 810, 
Urbas T. 921) 

24. Brest, 1681 (Pre~eren 856, 
Krasevec 825) 

25. Brest, 1680 (Urbas F. 834, Ve
liScek 846) 

26. Brest, 1669 (Terzic 844, Mah· 
ne 825) 

27. Bres-t, 1645 (Svelc F. 827, 
Svelc J. 818) 

Nastopi:lo je 38 parov iz vse 
Slovenije. 

Prvi del uspeSen 
Kosarkarji v I . in II. slovenski ligi so zakljucili .prvi del prven

stva Cerknica, ki tekmuje v II. SKL - ZAHOD, Je zelo uspesno 
koneala prvi del - na 1. mes~u.- . . . . . . 

Po lanski sezoni, ko smo bill sednn, smo s1 letos zastavllt cilJ 
uvrstitev do 6. mesta, zato smo zaceli s pripravami na tekmovanje 
ze avgusta. Igralci morajo marsikaj irtvovati, saj so treningi stiri
krat na teden, poleg tega pa so tudi zelo naporni; vendar vsi zelo 
vestno izpolnjujejo vse naloge. 

Mostvo Cerknice nastopa v naslednji postavi: Pakii Miha, Drob
nic Zdravko Caserman Gregor, Opeka Franc, Nelc Bozo, Sivec 
Roman, za.IJajsek Franc, kapetan ekipe Tuhtan Marko, Levee To
maz Mlinar Ciril, Mlinar Sarno in Klemenc Franc. 
T~o visoke uvrstitve, kot smo jo dosegli po prvem delu, letos 

se nismo pricakovali. Sicer pa je pred nami se zelo naporen 
drugi odel, v -~at~rem _se bomo poskusaJ?.. ~ill!- bolj p_otruditi,_ pr ika
zati -cim bolJSO 1gro m na koncu osvoJltl Cim bolJSO uvrstttev. V 
pripravah na d~gJ del b~mo _odi~rali_ tudi dve prijateljski tekmi ~ 
zveznim drugoligasem J ez1co IZ LJublJane. ' 

Na zalost imamo precejsnje tezave s tekmami doma, saj se po
cu timo kot da bi igr ali na gostujocem igriScu. Gledalci sicer so, 
vendar samo mirno spremljajo in ocenjujejo naso igro, namesto 
da bi nas bodrili. Upamo in zelimo, da v prihodnje ne bo vee 
tako, igralci pa se zavezujejo, da se bodo bor_ili po najboljsih 
moceh in igrali tako, da bodo gledalce zadovoljili. 

LESTVICA: 
1. CERKNICA 9 8 1 16 (785:732) 
2. JESENICE 9 7 2 14 (732:664) 
3. TOLMIN 9 6 3 12 (682:716) 
4. POSTOJNA 9 6 3 12 (745:724) 
5. GOSTOL 9 6 3 12 (791 :733) 
6. KOPER 9 4 5 8 (797:808) 
7. RADOVLJICA 9 3 6 6 (784:780) 
8. VRHNIKA 9 2 7 4 (729:752) 
9. LOKAINVEST 9 2 7 4 (678:714) 

10. LESONIT 9 1 8 2 .(718:818) 
D. Jernejcic 

sE DODATNA NOVICA 

Zal so Cerknicani v drugem delu zaceli s spodrsljajem, saj s~ 
v prvi tekmi na domacem igriScu izgubili z Gostolom 67:77; sedaJ 
se je na vrhu lestvice se bolj zapletlo, zlasti se, ker so tudi Jese
nice izgubile s Postojno. 
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