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Lesna industrija in izvoz
PRIHODNJI RAZVOJ SAMOUPRAVLJANJA NA PODROCJU EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO- PRVI POGOJ ZA POVECANJE IZVOZA
PRISPEVEK BRESTOVIH DELAVCEV K RAZPRAVI NA DEVETEM KONGRESU
SLOVENSKIH KOMUNISTOV
Moja razprava o nekaterih problemih izvoza temelji predvsem na
neposrednih izkusnjah ob izvozni usmerjenosti Bresta. Ker pa je
Brest eden izmed najpomembnejsih izvoznikov pohistva, saj je delel.
izvoza v njegovi proizvodnji vee kot 20 odstotkov, velja ta problematika v glavnem za vso slovensko lesno industrijo.
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• DeveU knngres Zllf:U komunistov Slovenije
bo prilofnosl za to, da lemeljito ocenimo,
kaj smo v u dnje m obdobju do!ii:egll~ pa ludi,
fesa nlsmo uresnitlli, ter za lOt da .'f; na njem
"" dotovorimo 7Jl na.(e nadaljnje naloge.
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Nedvomno ima lesna industrija v primerjavi z drugimi industrijami prednosti pri izvozu, saj
temelji na domaci surovinski osnovi. Tega se zavedajo tudi razvite driave, saj je njihova Iesna
industrija mocno razvita in hkra·
tl tudi moeno zavarovana pred
tujo konkurenco. Poleg tega je
lesna industrija zanimiva tudi
zaradi sorazmemo majhnih nalozb v nova delovna mesta, hitrega resevanja zaposlenosti in zaposlovanja zenske delovne sile.
Omenjena dejstva so Jugoslavijo pripeljala do izgradnje precejsnjih pohistvenih zmogljivosti, ki
ob zmanjsevanju domace porabe
zahtevajo dodatno povecevanje
izvoza.
Vecji delel. izvoza v lesni industriji pa je bil v preteklosti ved·
no povezan s slabsimi gospodarskimi rezultati. Naj povemo, da
so bill kazalci gospodarjenja za
lesno industrijo v primerjavi s
slovenskim gospodarstvom vedno
slabsi kot je bilo povprecje gospodarstva. Nedvomno je temu
botroval tudi sistem centralisticnega zbiranja ter razdeljevanja
deviz in deviznih pravic, prl cemer je breme pri povecevanju
fzvoza nosll samo koncni izvoznik.

S prehodom na samoupravno
urejanje zunanjetrgovinskega poslovanja se je deloma popravll
gospodarski polozaj izvoznikov.
V prvi fa.zi je prislo do sprememb
predvsem s tako imenovanimi
»lnternimi stimulacijami izvoza«
in Z »Odstopanjem devfz«, S cimer
se je izvoz drial dohodkovno na
pragu rentabilnosti. Dohodkovno
povezovanje, se manj pa prizadevanja za ustvarjanje sk.upnega
proizvoda in s tern v zvezi tudi
delitev skupnega deviznega prihodka, vse to pa ial se ni zal.i·
velo.
Verjetno prav ta zakasnitev prl
oblikovanju skupnega deviznega
prihodka povzroea mocne pritiske v nasprotno smer. Ob spoznanjih, da je potrebna za povecevanje izvoza tudi prerazporeditev
dohodka v korist izvoznikov, so
se pojavile naslednje temje:
- zavlacevanje pri oblikovanju sk.upnega prihodka in skup·
nega deviznega prihodka, saj bi
prehod nanj pomenll za vse tiste,
ki imajo nizek izvoz in s tern tudi
boljse
dohodkovne rezultate,
zmanjsanje njihove akumulativnosti,
- izsiljevanje odstopa devfz in
deviznih pravic, brez tel.nje po
delitvi skupnega prlhodka, tako

Zmogli homo in mali uspesno preseci objektivna protislovja,
skozi katera se prebija nasa druzba. Izsli bomo iz sedanjfh
razmer, ki jfh bremene stevilne notranje neusklajenosti in materialne tezave ter razni notranji in zunanji pritiski zaradi
trdne privrzenosti delavcev in delovnih Ijudi ideji
praksi
socialisticnega samoupravljanja. Izkusnje zadnjih let kal.ejo,
da se delovni ljudje v tezavnih razmerah se bolj cvrsto stmejo
okrog zveze komunistov in drugih organiziranih naprednih sil
socialisticnega samoupravljanja.

u;

France Popit
na kongresu slovenskib komunlstov

da se prek dejansko viSjih cen
ohranjajo stara razmerja,
- zmanjsevanje deleza deviznih pravic za izvoznike in celo
tefnja po vrnitvi na stari sistem,
se pravi, administrativno zbiranje
in razdeljevanje devfz in deviznih
pravic.
Ugotavljamo, da so pritiski v
teh smereh vedno vecji. Vendar
se moramo zavedati, da popuscanje tern pritiskom pomeni dvoje:
1. korak nazaj v razvoju samoupravljanja in odvzemanje pravice delavcem, da odloeajo o re·
zultatih svojega dela in o delitvi
dohodka, vkljucno z deviznim
dohodkom,
2. korak nazaj v prizadevanjih
za povecevanje izvoza, saj je nemogoce pricakovati, da bodo samo naporl koncnega izvoznika
obrodili enake sadove kot napori
vseh, v reprodukcijsko verigo po·
vezanfh udelezencev.
Iz teh raziogov ugotavljamo, da
je prvi pogoj za povecevanje izvoza in izboljsanje polozaja na
podrocju ekonomskih odnosov s
tujino prav samoupravno ureja·
nje tega podrocja. Seveda pa bo
prl tern potrebno u r editi se stevilna druga vprasanja. Naj omenimo samo nekatera.
Izvoz in domaCi trg sta v tesni
medsebojni odvisnosti. To pomeni, da pri usmerltvi v izvoz, pli
kateri dosegamo slabse dohod·
kovne rezultate, nujno u sklajuje·
mo proizvodne zmogljivosti in
dohodek s prodajo na domacem
trgu. To pomeni, da uvoza, na·
menjenega za izvozne programe,
skoraj ni mogoce obravnavati
posebej. Predvsem mislim pri
tem na dva vidika: na ustrezno
kreditno in devizno politiko, ki
bi se morala odvisno od izvoza
ustrezno odraiati se bolj kot doslej tudi v pogojih gospodarjenja
na domacem trgu.
Potrebno bo tudi trdneje in
enotneje nastopati na tujfh trgih.
Sedaj ugotavljamo, da se p r emalo povezujemo ze v slovenskem prostoru, kjer si proizvajalci v glavnem prek dveh izvoznikov sam! med seboj konkuriramo na tujih trgih. Se slabSi je polozaj v okviru Jugoslavije, saj je
splosno znano, kako si na tujem
trgu zniZujemo cene in s tern
dohodek. Zato je vecje povezovanje v okviru Slovenije in Jugoslavije tudi val.en pogoj za povecevanje izvoza.
V naSih prizadevanjfh za povecevanje izvoza pa moramo temu
ustrezno tudi spremljati tehno(Konec na 2. strani)

nSmrt je odvisna od tega, kako je kdo zivel. ce ste
naredili kaj koristnega, vas bo to prezivelo. Tudi ce je
kdo imel koristno vlogo v zivljenju, sveta se ne bo ko·
nee, ko bo umrl.
Kar je naredil, bo zmeraj ostalo. Veliko je odvisno od
tega, kaj j e kdo naredil za drzavo ali za ljudstvo. Zgodo·
vina je dolg proces. Ljudje nikoli ne pozabijo, kaj je bilo
dobrega pri kakem drzavniku. Tega dobrega v njegovih
dejanjih se bodo zmeraj spominjali.
lmamo pregovor: srecen je, kdor vecno zivi. To v res·
nici pomeni, da je naredil kaj dobrega.cc

TITO
V teh dneh, ko se z vso spo~tljivostjo spominjamo obletnice
smrti tovarl~a TITA in obenem praznujemo dneve, ki obujajo
spomine na na~o revolucionamo druZbeno rast, nam v zavestl
se bolj oZivi misel, kako je njegova osebnost nelocljivo prepletena z naso bliinjo preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo,
z najbolj dragocenimi stranml, k1 jfh je zapisala nasa
zgodovina.
Zato nas morajo misll, ki zastanejo ob njegovem llku, ob
velikem simbolu dela - 1. maju, ob pomembnem datumu v
rasti slovenstva in jugoslovanstva - 27. aprllu in ob dnevu
zmage se bolj povezati v odgovomo dograjevanje nase socialistiene samoupravne druibe, zrasle iz teh simbolov.
OB PRAZNIKU DELA, DNEVU OSVOBODILNE FRONTE IN
DNEVU ZMAGE ISKRENO CESTITAMO VSEM BRESTOVCEM
IN OSTALIM OBCANOM!
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dnose moramo spreminjar
NEPO'SREDNE NALOGE PO KONGRESU
SLOVENSKIH KOMUNISTOV
Tovari§ Popit je na devetem kongresu slovensldh komunistov koncal svoje porocilo z besedami: »Graditev socialistiCnih samoupravnih
odnosov ustvarja pogoje, v katerih bo svobodna skupnost neposrednih proizvajalcev v zdruienem delu upravljala z vsemi druibenimi
zadevami in vodila reprodukcijske procese. V celoti bo razpolagala s
proizvodi svojega dela, dejansko bo ustvarjala zase, za vsestranski
razvoj vsakega cloveka kot svobodne ustvarjalne clovdke osebnosti.
Zgodovinsko se bo uveljavila Jernejeva postava iz Cankarjevega
Hlapca Jemeja, ki se glasi: Ti, ki si delal, tvoje je delol«
Za uresnicitev tega cilja se je vredno boriti. To pa je glavna in
najpomembnej§a naloga clanov in organizacij zveze komunistov v
prihodnjem obdobju.
Neposredne naloge in temeljni
cilji delovanja komunistov, orga·
niziranih v osnovne organizacije,
so opredeljeni v resoluciji, sprejeti
na kongresu. Seveda v tem krat·
kem sestavku ni mogoee opozoriti na vse naloge in pomembne
opredelitve, ki jib resolucija zajema, zato bl se zadri.al predvsem ob nalogah zveze komunistov pri prihodnjem druibeno
ekonomskem razvoju na§e druibe:
- Za celotnl razvoj in utrjevanje sociallsticnega samoupravljanja in vecjo ucinkovitost gospodarjenja je odlocilna temeljita
samoupravna preobrazba druibeno ekonomskih odnosov pri gospodarjenju s sredstvi tekoee
(enostavne) in raz§irjenje reprodukcije. S tem hocemo doseci, da
bodo ta sredstva upravljali in z
nji.mi gospodarlll delavci v zdru·
zenem delu.
V obdobju, ki je pred nami,
mora zdruievanje dela in sredstev na druibeno ekonomski podlagf skupno ustvarjenega dohodka in svobodne menjave dela postati prevladujoc odnos v dru!beni reprodukciji. Ravno tak§no
zdruievanje dela in sredstev ter
ustvarjanje skupnega dohodka je
odlocilnega pomena za doseganje
bolj§ib rezultatov pri gospodarjenju s sredstvi druibene reprodukcije.
Da pa bomo to dosegli, moramo napravlti preobrat v nalozbeni politiki in sicer tako, da
bomo nalozbe, na§e potrebe in
zelje uskladill z ustvarjenlm dohodkom ter v prvl vrsti povecali
uCinkovitost vloienih sredstev.
Poiskati moramo notranje rezerve (tepa so v sleherni proizvodni
sredini, pa tudi v negospodarstvu), jib aktivirati z ucinkovitejso izrabo proizvodnih zmogljivosti, s smotmej§o delltvijo dela,
bolj§o organizacijo proizvodnje,
z modernizacijo tebnoloskih postopkov, z varcevanjem in tako
naprej.
Z druibeno in ekonomsko
smotmejso delltvijo ustvarjenega
dohodka moramo nalozbena sred-

LESNA INDUSTRIJA
IN IZVOZ
(Nadaljevanje s 1. strani)
loski razvoj v svetu. 2:al mi, kot
majbna ekonomija, ne moremo
izdelovati vse opreme doma (Ceprav je vlden napredek na tem
podrocju predvsem z razvojem
proizvodnje lesno obdelovalnih
strojev v okviru delovnih organizacij s podrocja lesne industrlje),
zato bo uvoz opreme §e vedno
nujen. Vendar je uvoz opreme
med vsemi kategorijami uvoza
najbolj omejen, kar bo povzrocalo tehnolosko zaostajanje in
vecje tezave pri vkljueevanju v
mednarodno delitev dela. Zato
moramo uvoz opreme tesneje povezati z izvozom.
Naj na koncu ponovno poudarim, da je ureditev vseh omenjenih in nekaterib drugih vpra§anj
sicer pomembna za povecevanje
izvoza, da pa nedvomno ostaja
kot osnovni cilj: nadaljnji razvoj
samoupravljanja tudi na podroeju ekonomsldh odnosov s tujino.
Pri tem imamo clani zveze komunistov §e mnogo dela in odgovornostl.

stva usmeriti v tiste nacrtovane
dejavnosti materialne proizvodnje, ki kar najbolj omogoeajo po·
vecanje ucinkovltosti gospodarjenja in izvozno naravnanost ter
zagotavljajo trden in trajen gospodarski razvoj.
- Doseci moramo bitrejso uveljavltev samoupravnega sistema
na podrocju oblikovanja in delltve sredstev za osebne dohodke,
ker bo takSen sistem bistveno
prispeval k ucinkovitejsemu gospodarjenju in upravljanju drut·
benih sredstev.

To je v sedanjlh gospodarskih
in druibenib razmerah podiaga
za celotno druibeno preobrazbo
delaveevega dela in za obllkovanje ter utrjevanje njegovih dru!beno gospodarskih interesov ter
kakovosti delaveeve delovne, gospodarsko poslovne in upravljalske dejavnostl. To je torej
podlaga za krepitev vloge delavca kot druibenega n osilca zdruzenega dela in vseh odnosov v
druibenl reprodukciJL
Zavzemali se bomo, da bo osebni dohodek delavca odvisen od
zahtevnostl del in nalog, ki jib
delavec opravlja, od kolicine in
kakovosti njegovlh izdelkov in
storitev ter opravljenega dela, od
gospodame uporabe delovnih
sredstev, predmetov dela, reprodukcljskih materialov in energi·
je. Prlhrankl v neposrednih proizvodnih strosklh, ki bremenijo
njegov proizvod ali storitev, se
morajo v dogovorjenem deleiu
neposredno izrazlti v viSini osebnega dohodka. Zavzemati se mo·
ramo za bolj§e vrednotenje proizvodnega in ustvar]alnega dela
ter dela v te:ljlh delovnih razmerah.
- Odlocilnega pomena za ure·
snicevanje politike gospodarske

stabilizacije in za utrjevanje po·
loiaja delavcev v druibeni reprodukciji je korenita preobrazba
sedanje gospodarske polltike.
Predvsem je treba krepiti socialisticne samoupravne druibeno
lastninske odnose in izhajajoc iz
te opredelitve, dosegatl veejo
druibeno produktivnost dela in
ucb.lkovitost gospodarjenja.
Gospodarska politika mora s
sprejetlmi instrumenti spodbujati delavce v zdruienem delu, da
bodo pri odlocanju o gospodarjenju s sredstvl in o celotnem poslovanju v vecjl meri upostevati
objektivne gospodarske zakonitostl ter razmere na domacem in
tujem trgu in v vecjl meri uveljavljali merila za proizvodnjo in
kakovos t gospodarjenja, ki jib
prlmava samoupravno organizlran trg, in skupno dogovorjene
proizvodne, gospodarske in delovne normative.
Prlzadevali si bomo za rast -produktivnostl dela, ki nam edina
lahko omogoea enakopravno in
organizirano vkljucltev v mednarodno menjavo in delltev dela.
- Zavzemali se bomo, da bo
znanost bistveno vee prispevala
k uresnieevanju dolgoroenih zgodovinsldh interesov delavskega
razreda in k zadovoljevanju neposrednih druibenih potreb. Z
razvijanjem druibeno ekonom·
skega in politlcnega sistema moramo ustvariti tak5ne moinostl
za poslovanje in gospodarjenje,
da bosta razvoj lastnega raziskovalnega dela in bltrejse uvajarije
inovacij v gospodarskem interesu
delavcev v sleherni delovni organizacijl in zato tudi sestavni del
njibove poslovne in razvojne politike. Tako bomo z uvajanjem
novega znanja okrepili vlogo in
pospeslll razvoj raziskovalne dejavnosti v zdruZenem delu ter
tako sprostill ustvarjalne sposobnosti delavcev. Oboje je osnova
za zdrav gospodarski razvoj in
za uspe5no vkljueevanje v mednarodno delltev dela.

Uresnieevanje resolucije devetega kongresa je vsebinska in revolucionarna naloga, ki zahteva
od clanov in organizacij zveze
komunistov temeljite anallze o
stanju v svojlh okoljib ter na tej
podlagf tudi ustrezne dejavnosti
za spreminjanje sedanjib razmer
in odnosov. Saj, kakor je rekel
Karl Marx (preneseno v na5e razmere), je premalo, da svet in odnose v njem razlagamo, te odnose in razmere je potrebno menjati. To pa je naloga osnovnih
organizacij zveze komunistov in
vsakega komunista posebej.
D. Frlan

Razstava fotografij »Notranjska v NOB« v cerkniJki osnovni SoU
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Gostje so obiskali tudi Brestov salon pohi§tva
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NASO OBciNO SO OBISKALI PREDSTAVNIK.I KOROSKJH
SLOVENCEV
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Devetega kongresa slovenskih komunistov se je udelezilo tud.i vel
delegacij komunisticnih in drugih naprednih organizacij iz tujine.
Med njimi so gotovo posebno mesto imeli preds1avniki slovenskih
naprednih sk:upnosti izza nase zahodne in severne meje.
Drugi dan kongresa, ko so delegati delali v komisijah, je CK ZKS
delegacijam omogocil stevilna srecanja s clani zveze komuni.stov in
z drugimi delavci v obcinah, krajevnih skupnostih in delovni:h orga·
nizacijah v razlicnih krajih Slovenije.
Nasa obcina je ·tega cine ilmela v gosteh zdruieno delegacijo dveh
koroskih organizacij, katere sta predstavljala Filip Warasch in Feliks
Wieser. Obcino sta obiskal.a v spremstvu medobcinsk!ih -s ekretarjev za
Gorenjsko in Korosko, tovariSev Zd.ravka Krvine in Mitje Horvata.
Za koroS.ke Slovence je bilo srecanje z naso Notranjsko pravzaprav
odkritje, saj smo geografsko in prometno dokaj odmaknjeni od
n}ihovih sicer pogostnih zve:z z maticno domovino dn Ljubljano kot
njenim sred.iscem. Zato pa je bilo na·s e srecanje toliko pris tnejse,
zanimivejse in morda celo obetavno, saj smo med drugim v razgovorih nakazovali razlicne moi.:nosti sodelovanja - od kulturnega do
gospodarskega. Posameme pobude so biie izra.Zene na obeh straneh
in tudi na obeh straneh z odobravanjem sprejete.
Delegacijo smo najprej sprejeli v Cenkni.ci, kjer smo v razgovoru
goste seznanili z zemljepisnimi, zgodovinskimi, demografskimi, gospodarskimi in drugimi znacilnos-tmi obcine, potem pa smo jill odpeljali
na ogled na5ih poglavitnih gospodarskih zmogljivosti.
V Loski dolini so si gostje z zanimanjem ogledali vse obrate Kovi·
noplastike, v Cenknici pa Salon pohi..Stva in Tovarno ivernih plosc,
V obeh delovnih organizacijah ·s o goste prija7Jilo in prisrcno sprejeli predstavniki poslovodnih in ·samoupravnih organov ter vodstva
diUZbenopoliticnih o.rganizaci.j, ki so jim v !Qrajsih razgovorih razlozili
razvoj_ ~elovnih organizacij ter njihovo samoupravno in politicno
organmranost.
Zvecer smo v poslovilnem razgovoru goste seznanili se z delovanjem krajevnih skupnosti.

n:
n:
b:

Tako smo predstavni.k:om na&ih rojakov na avstrijskem Koroskem
omogocili - kolikar so to ·V enem sicer zelo intenzivnem delovnem
dnevu da - da so od blizu spomali velike uspehe, pa tud.i razvojne
teza:re tega, zanje nekoliko odmaknjenega dela svoje matiene domovme.
J. Praprotnik
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POZDRAVNA BRZOIAVKA DEVETEMU KONGRESU
ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE
Komunisti in delavci nad dvatisocclanskega delovnega kolektiva BRESTA, industrije pohiStva Cerknica, toplo pozdravljamo
deveti kongres slovenskih komunistov. Ta kongres sovpada
prav z obdobjem, ko na.Sa socialisticna samoupravna skupnost
dof.ivlja v svoji dndbeni preobrazbi in gospodarskih gibanjih
globlje vzgibe in premike.
Zato pricakujemo, da bo prav gotovo kriticno ocenil na.So
dosedanjo pot, sedanji gospodarski in druibeno-politicni trenutek, predvsem pa Jasno opredelil prihodnje naloge in cilje
komunistov ter na.Se celotne druzbe v prizadevanjih za oblikovanje trdne osnove socialisticnih samoupravnih odnosov in za
utrjevanje na.Sega f;OSpodarstva. Te naloge prav gotovo ne bodo
lahke in neobvezuJoce in bodo pri sleherniku terjale skrajno
odgovornost in prizadevnost.
Posebno pomembne in zahtevne naloge cakajo nas, komuniste
in vse ostale zavestne sile ob ustavni preobrazbi in utrjevanju
gospodarstva; zavedamo se, da gre pri tem za izredno sirok
sklop pomembnih gospodarskih in drui.beno-politicnih vprasanj, s katerih re5itvijo bomo lahko uresnicili na.Se samoupravne vrednote.
V casu med osmim in devet im kongresom sta nas zapustila
tovarisa Tito in Kardelj, velikana nase revolucije, graditelja
socialisticnega samoupravljanja in neuvrscene politike. V svojem bogatem izrocilu sta nam zapustila trden temelj za nadaljevanje vsega, kar smo skupaj z njima opredelili kot trajnicu
na.Se poti. To pa nas tudi zavezuje . . .
Pricakujemo, da bo kongres zastavil vrsto neposrednih nalog
in resitev, ki bodo spodbuda za se hitrejse oblikovanje nase
socialistiene samoupravne skupnosti in re5evanje sedanjih gospodarskih zagat.
S pozdravi vam posiljamo iskrene zelje za uspesno delo
kongresa.
Komunisti in delovni kolektiv BRESTA,
industrije pohiStva Cerknica
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Dosiej vglavnem vse po natrtih
ANALIZA 0 URESNICEVANJU NASIH .
SREDNJEROCNIH PLAN'SKIH DOKUMENTOV
Kot je zc iz sredstev javnega obvescanja znano, so hila odstopanja
od srednjerocnega nacrta v letu 1981 tcr ocene za prihodnja leta tak
§na, da bo potrebno preveriti, kako se uresnicujejo srednjerocni
plans~Q. dokumenti pri vseh nosilcih nacrtovanja.
Ker ·so spremenjeni pogoj·i v
gospodarjenju za Jugoslavijo in
za S!ovenijo vee ali manj znani,
naj omenimo samo nekaj .b istvenih ugotovHev.
Poslabsame plaOilno bilancne
moznos.ti drlave :in s tern v zvezi
tudi vse tezji pogoji za najemanje tujih kreditov neposredno
omejujejo nas celotni drufbeni in
gospodarski razvoj v naslednjem
srednjeroenem obdobju. Zato bo
potrebno povecati ·izvoz in izboljsati placilno bilanco.
Zaradi poravnavanja obveznostl
do -tujine in zozenih moznosti za
najemanje novih kreditov bo pris!o do odliva sredstev za razvojne
namene, tako da bodo sredstva za
nalozbe bistveno manjsa kot so
b.ila nacrtovana. Manjse moznosti
za na!ozbe so povzrocile, da se je
zmanjsal •tudi najbolj dinamicni
pospesevalec ·r asti dru:Zbenega
proizvoda. Z manj5o rastjo drufbenega proizvoda pa se zmanjsuJejo tudi vse ostale kategorije, od
rasti za.poslenosti pa do stopenj
rasti vseh oblik porabe.
Spremenjeni pogoji :za gospodarjenje so seveda vplivali tudi
na gospodarjenje nase delovne
organizacije.
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Realna stopnja rasti druzbenega proizvoda je za naso delovno
organizacijo negativna. Odstopanja med temeljnimi organizacijami so razliena, kar je tudi razumljivo, saj je narascanje druZbenega proizvoda odvisno od celot-nega narascanja realizacije, pa
tudi od relativnih odnosov med
cenami surov.ln in repromaterialov ter konenimi ·i zdelki.
Predvidevanaa za leto 1982 kazejo, da bo dosezena resolucijska
rast druzbenega proizvoda, ven.d.ar pa bodo se vedno odstopanja
med temeljnimi organizacijami.
V letih 1983-1985 pa bo potrebno rast bistveno poveeati, ce hocemo doseci nacrtovano stopnjo
rasti za srednjerocno obdobje.
Mocno je v letu 1981 porasla
proizvodnja v vseh temeljnih organizacijah. Na osnov'i plana za
!eto 1982 ter pricakovanih gi·
banj v naslednjih letih lahko prlcakujemo uresnicitev srednjerocnih planskih ciljev na podroeju
proi:zvodnje.
IZVOZ
Kot v druzbenem planu Slovenije je tudi za na~o delovno· organizacijo izvoz Zivljenjskega pomena. Izvoz je pomemben zaradi
razsiritve trziSca, pa tudi zaradi

dobja. Ce ne bo uvo:za ·o preme, bo
to nedvomno povzrocilo · manjse
narascanje produktivnosti kot je
predvideno v srednjerocnem nacrtu.
ZAPOSLENOST

Ker ponudba .Iesnih izdelkov ze
krepko presega povprasevanje po
izboljsanja devizne bilance. Ce- pohistvu, v Sloveniji ni predvideprav smo v letu 1981 v okviru de-· no povecanje proizvodnje s sirjelovne organizacije dosegli rea!no njem proizvodnih zmogljivosti.
za 20,8 odstotka vecji izvoz, pa Iz istih vzrokov se je stevilo zaso stopnje rasti za posamezne .te- poslenih v lesni proizvodnji nase
meljne organizacije zelo razLiC.Oe. delovne organizacije v letu 1981
V.isoke stopnje rasti za temeljni zmanjsalo, v letu 1982 pa naj biz
orgaarizacij-i lver.ka in Tapetrristvo izjemo proizvodnje :Zaganega lesa,
sta bolj posledica ·n izke osnove v :kjer se zaposlenost nekoLiko poletu 1980 kot pa wsokega izvoza vecuje, ostalo nespremenjeno.
v letu 1981. Manjsi realni izvoz
Poveealo pa se je stevilo zapov nekaterih temeljnih organizacijah pa je posledica recesije na slenih v proizvodnji ognjeodporameriskem trliscu in tudi na trgu nih plosc, kar je tudi razumljivo,
zaganega lesa ter v nekaterih pri- saj je bila normalna proizvodnja
merih tudi posledica enkratnih organizirana sele v drugi polovici
neponovljivih poslov, ki so bili v leta 1980. Stevilo zaposlenih naj
bi se n ekoliko povecalo tudi proletu 1980.
ti koncu srednjeroenega obdobja,
Ce bomo dosegli predvideno na- seveda, .ce se bo povecalo tudi
rascanje izvoza v letu 1982 za po,vprasevanje po ognjeodpornih
12 odstotkov, bo mnogo la:Ze do· plosCah.
segljiv tudi srednjerocni nacrt, v
Steviolo zaposlenih ,s e bo vecalo
katerem predvidevamo povprecno letno rast i:zvo:za :za 11,8 od- ,tudi v ·t emeljni organizaci)i Prodaja predvsem na racun s1rjenja
stotka.
lastne maloprodajne mreze.

uvoz
Neposredno veza:n na izvoz pa
je uvoz blaga in storitev iz tuj-ine.
Izpolnjene obveznosti na podrocju izvoza in zadostna kolicina
ustvarjenih deviznih sredstev bodo seveda omogocile, da bomo
dosegli tudi uvozne nacrte. Omejitve na podrocju uvoza so povzroCile, da je bilo narascanje
uvoza v letu 1981 manjse kot je
bilo naortovano. Na najnizjo mozno mero se je zmanjsal predvsem
uvoz opreme in nekaterih repromaterialov, kar je obcasno povzroCilo tezave v proiZNodnji. Nekajkrat je bila zaradi pomanjkanja repromaterialov ogrozena
celo proizvodnja za izvoz, kar bo
potrebno v naslednjih -letih vseka:kor odpraviti.
Za leto 1982 nacrtujemo viSjo
stopnjo narascanja uvoza, ·k i pa
bo uresnicen samo, ce bodo izpolnjene tudi izvozne naJ.oge v
okviiiU delovne organizacije. Uvoz
pa bo pogojen tudi s stanjem
placilne bilance republike in fe·
deracije do tujine, saj bo povecanje negativnega salda sproZilo
zaviralne ukrepe za vse uvoznike.
Nacrtovana stopnja narascanja
uvoza po srednjerocnem nacrtu
je nekoliko visja od slovenskega
povp:recja, vendar je treba poudariti, da je tudi stopnja izvoza
nad s lovens·k im povprecjem. Visja stopnja uvoza gre predvsem
na !I'aoun uvoza opreme v drugi
polovici srednjerocnega obdobja,
kar pa je nuj.no, ce hocemo vsaj
delno nadomestiti iztroseno in zastarelo strojno opremo. Na uvoz
opreme pa j e vezano tudi poveca.nje produk!tivnosti predvsem v
zadnjih letih srednjerocnega ob-

Zaga v TOZD Jelka razzaguje tudi drobno hlodovlno

Vsa ta povecanja pa malenkostno vplivajo na za:poslenost v
okv-iru delovne organizacije, saj
je rast zaposlenosti povprecno
letno po srednjerocnem nacrtu
samo 0,2 odstotlka.
OSEBNI DOHODKI
V letu 1981 belezimo tudi pa·
dec realnih osebnih dohodkov.
Glavni odejavnik, ki je usmerjal
gibanje osebnih dohodkov v letu
1981, je bil drufbeni dogovor o
razporejanju dohodka, <ki je predvideval 10-odstotno pocasnejso
rast osebnih dohodkov od druZbenega proizvoda. Ker je v letu
1981 rea:lni dru:Zbeni proizvod padel, je razumlj1vo, da so se zni·
zali tudi realni osebni dohodki.
ZniZanje je se vecje kot je bilo
v povprecju za Slovenijo, saj je
tudi padec druzbenega proizvoda
vecji kot pa je bil v slovenskem
merilu.
Predvidevanja za leto 1982 kazejo, da bodo realni osebni dohodki se realno stagnirali. Treba
je pripomniti, da bo viSina dosezenih osebnih dohodkov odvis·
na od re:zultatov gospodarjenja.
Obcutnejse povecanje predvsem
·dru:Zbenega proizvoda bo seveda
zaustavilo padanje osebnih dohodkov.
Ker je v naslednjih letJh predvideno povecanje druibenega proi:zvoda na racun vecje produktivnosti in zniZevanje zalog, predvidevamo, da bodo v naslednjih
letih naraseali tudi osebni dohodki.

Izdelano doma: korpusna stiskalnica, ki naj bi jo razstavili na Ijubljanskem sejmu lesnobdelovalnih strojev

Spet v Zagrebu
BREST TUDI LETOS NA ZAGREBSKEM VELESEJMU
Kakor vsako leto; smo tudi letos na prostoru na~e prodajalne v
Zagrebu poleg na~ih stalnih pohistvenih programov prikazali tudi
novosti, ki so jib pripravile na~e temeljne organizacije. Pripravili smo
tudi vse ostalo potrebno, da bi bill poslovni razgovori z nasimi kupci
kar najbolj uspe5ni.
Vse to je bilo potrebno zaradi pricetka tradicionalnega spomladanskega velesejma v Zagrebu.
Ker je za nas, proizvajalce pohistva, eas spomladanskega velesejma v tako imenovanem mrtvem casu za nove modele, je bilo
opaziti le malo novosti.
Vendar Brest le prrkazuje nekaj
novosti: fronto na programu
3 X 3, kuhinjo BREST 12 in sede:Zno garnituro Ne1i. Vse nastete
novosti so plod .delavcev strokovnih sluzb temeljnih organizacij
PohiStvo, Tapetnistvo in Prodaja.
Ceprav je ze v proizvodnji in
delno tudi na zalogi, pa j e za
Zagreb novost tudi program
MlHA, k:i. so ga izdelali delavci
Jelke.
Zakaj novi modeli? Program
3 X 3 v svoji prvotni izvedbi na
trziseu ni dozivel p rlcakovanega
sprejema. Poleg nasih napak, mislim kasnitev proizvodnje in s
tern tudi postavitve v trgov.inah,
na premalo pripravljeno strokov·
no monta:Zo, odpremo ·i n trans·
port, smo ugotovili, da je bila
skupna trgovska in nasa napo·
ved prevec optimisticna. Zato
smo ze v zacetku leta priceli s
pripravami nove fronte, ki naj
hi omogocila pricakovane prodajne uspehe.
V proizvodnem programu kuhinj imamo kuhinje Brest 09, 10,
10 S in 11. Klub ta:ko siroki po·

nudbi smo ugotovili, da smo v
ponudbi zahtevnejsih modelov
presibki. Ker s tipom kuhinje
Brest 09 ne moremo pok.niti vseh
potreb tr:Zisca, smo pripravili
nov tip kuhinj Brest 12, ki sodi
v vrhnji razred kuhinjskega pohistva.
Sedezno garnituro Neli smo
prikazali kot poskusno garniture.
Dobljena ocena bo odlocala, ali
bo garnitura nas rezervni pro·
gram a1i ne.
Program MIHA smo prvic razstavili na lanskem salonu v Beogradu. Dobljene ugodne ocene in
nujnost za zamenjavo proizvodnega programa v J elki sta narekovali odlocitev o uvedbi progra-.
rna v proizvodnjo.
Po prvih vtisih se za.nimanje za
nakup po.h!istva zmanjsuje. Kupcev je vse manj, kar pomeni, da
bodo letos potrebna se vecja p rizadevanja v prodaj.i. pohiStva in
se boljsa povezava med proizvodnjo in trgovino.
Za konec se podatek o razstavljalcih. Razstavljalo je 1553 razstavljalcev iz Jugoslav.ije in 216
razstavljalcev iz 19 dezel, skupaj
torej 1769 razstavljalcev.
V. Harmel

*
Na koncu lahko ugotovimo:
- Srednjerocni plan uresnicu·
jemo na vecini podrocij, v proi:zvodnji, izvozu, uvozu in zaposlenosti. K temu je potrebno dodati, da uresnicujemo tudi plan
nalozb.
- Odstopanja so pri dru:lbe.nem proizvodu in v posledici tega
tudi pri osebnih dohodldh. Vendar je ta padec posledica visoke
startne osnove v Ietu 1980, pa tudi
poveeanja zalog v letu 1981.
Z zrnanjsevanjem zalog bo zato
omogocen viSji porast drufbenega proi:zvoda in s tem tudi osebnih dohodkov. Zato lahko pricakujemo, da se bo proti koncu
srednjerocnega obdobja tudi to
odstopanje zrnanj~alo, ceprav
verjetno se bo.
Iz tega lahko zakljucimo, da
odstopanja od srednjerocnega
nacrta ruso taksna, da bi bilo
potrebno dopolniti oziroma spremeniti ·srednjerocne planske dokumente.
P. Oblak

·---~~-

Posnetek z lanskega zagrebskega velesejma

PREDAVANJE
Notranjski studentska klub prireja 7. maja ob 18. uri v sejni dvorani
pod Ljubljansko banko predavanje Ptice na Cerkniskem jezeru. Pre·
daval bo Janez Gregorij.
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Sprejetih je vrsta ukrepov
0
L

SPREJET SANACIJSKI PROGRAM ZA TOZD MINERALKA
0 lanskem poslovanju posameznih temeljnih organizacij in delovm;
organizacije kot celote je tekla beseda ie na zbotih delavcev ob sprejemanju zakljucnega racuna. Znano je, da je Mineralka v letu 1981
poslovala z izgubo, ki znasa 16.200.133 dinarjev.
Brez obveznosti za vraeila sredstev je bilo pokrite za 8.140.133 dinarjev izgube v okviru delovne
organizacije (lastni rezervni sklad
temeljne organizacije, rezervni
sklad delovne organizacije, rezervni sklad SOZD Slovemjales delez Bresta in TOZD Prodaja iz
ostanka cistega dohodka). Za astali del - nekrito izgubo v visini 8.060.000 dinarjev pa je zaprose.n sklad skupnih rezerv obcine
Cerknica in rezervni sk:lad SOZD
Slovenijales za sanacijski kredit.
Zaradi nastale izgube so delavci temeljne organizacije na svojem zboru in na delavskem svetu
sprejeli sklep o -uvedbi sanacijskega postopka.
Komisija za izvedbo sanacijskega postopka, ·k i jo je imenoval delavski svet temeljne organizacije, je na osnovi analize o
poslovanju temeljne organizacije
ugotov-ila, da je poglavitni razlog
za izgubo ker ne dosega celotnega ptihodka, kar je posledica
manjse prodaje v izvozu in na
domacem trgu. Osnovni vzroki
za manjsi izvoz so naslednji:
- za izvoz v razvite zahodne
drzave so potrebni atesti od ustanov, ki jib te dr:Zave priznavajo,
vendar zaradi dolgotrajnega postopka za njihova :pridobitev se
sedaj nimamo vseh potrebnih
atestov;
- pri ladij,skih ploscah je faza
zacetka ponudbe za izgradnjo
ladje pa do izdelane ladje zelo
velika;
- v dr:Zave v razvoju in v
vzhodne socialisticne dr:Zave je
mogoce izva:Zati samo finalizirane
plosce v obliki ze koneanih konstrukcijskih resitev ~predelne Stene, spuseeni stropi in podobno).
Na domacerri trgu je hila prodaja nekoliko boljsa, vendar tudi
ni sla po predvidevanjih. PoglavJtni vzroki za to so:
- nepoznavanje in nezaupanje
v nase plosce v ladjedelnicah;
- manj grad.benih del in nepoznavanje nasih gradbenih plose;
- namesto lahkih gradbenih
plosc, ki se uporabljajo predvsem
za izdelavo vrat, kjer se zahteva
ognjevarnost, se vedno uporabljajo druge materiale;
- za finalizirane plosee tudi v
letu 1981 se nismo imeli vseh
ustreznih atestov in jib zato tudi
nismo hili sposobni v vecji kolieini nuditi tr:Ziseu.
Po drugi strani so se tudi pogoji za gospodarjenje temeljne
organizaoije v letu 1981 bistveno
poslabsali, saj so obcutno porasle
zaloge gotovih izdelkov in vezale
velika financna sredstva, ki jih
temeljni o.rganizaciji primanjkuje. Zaradi naraseanja zalog je
bila zmarrjsana proizvodnja, kar
je pogojevalo porast fiksnih materialnih stroskov na enoto. Nekoliko so bil.i presezeni tudi stroski na enoto pri surovinah kot
posledica prenizko nacrtovanih
normativov. Na podrocju razporejanja dohodka je bilo ugotovljeno, da so bile obresti za 15,5
odstotka veeje od dohodka, vse
obveznosti Jz dohodka pa so bile
za 42.3 odstotka veeje od dohodka. Poleg tega so obveznosti iz
dohodka glede na leto 1980 na·
rascale hitreje od dohodka.
Za odstranitev vzrokov pri izgubi in za zagotovitev uspesnega
poslovanja temeljne organizacije
so bill nekateri ukrepi ze izpolnjeni:
- uvedeno je delo v eni izmeni,
- v proizvodnjo je vpeljan nov
tip plosce, za katerega se uporablja vee domacih vezivnih komponent in ima ~ide momosti za
uporabo,
- zagotovljena je kontrola, da
teee poraba surovin v okviru
normatlvov,

- oblikovana je strokovna skupina za obdelavo ponudb v izvozu
in na domacem trgu,
- kadrovsko je okrepljena izvozna slu2:ba,
- sodelovali smo na sejmih
gradbelilltva v Iraku in Sofiji,
- v skladu s pogodbo odpremljamo plo~~e Magnokromu.
Poleg nastetih ukrepov, •ki so
ze uresniceni, je :komisija za izvedbo sanacijskega postopka
ugotovHa, da je za uspesno sanacijo potrebno odprodati vse zaloge in sprotno proizvodnjo, s
tem da se cene plosc v drugi polovici leta na domacem trgu p ovecajo za 15 odstotkov. Za to so
potrebDii se dodatni ukrepi:
- zagotoviti zadostne kolicine
surovin,
- izdelati je potrebno sistem
konstrukcijskih re~itev sten in
stropov z visoko ognjevarnimi in
akustiCnimi lastnostmi ter -s i za
njih pridobiti potrebne ateste,
- pridobiti moramo se naslednje ateste za prodajo na zunanjem trliScu:
a) DOT atest (le-tega priznava
za ladjedelnistvo in gradbeniStvo
vecina evropskih drZ.av),
b) atest za material za podrocje Zahodne Nemeije,
c) zdravstveni atest za prodajo
plosc v Sovjetsko zvezo,

Cim krajsi

-- kadrovsko okrepiti razvojno
sluibo,
- analizirati je potrebno vse
objekte, kjer je predvidena ognjevarna zascita in podrobneje informJrati projektantS'ke organizacije o uporabi ognjeodpornih
plosc,
- sodelovati je treba na vseh
pomembnejsih gradbenih sejmih
v J ugosla:v1ji,
- z izvoznimi orga.nizacijam1
moramo organizirati redne meseene sestanke v zvezi z izpolnjevanjem letnih pogodb,
-- preusmeriti je treba uvoz
vermikulita s konvertibilnega na
klirinsko podroeje,
- izdelati moramo katalog in
ga primemo oblikovati za posamezno tr:Zisce,
- sprejeti je treba vsako ponudbo, s katero se pokrivajo materialni stroski in izdelavni osebni dohodki in je namenjena izvozu na konvertibilno tr:ZiSce.
To je le nekaj ukrepov, ki jib
je potrebno izpeljatl za uspdno
sanacijo. V sanacijskem programu, ki so ga sprejeli delavci temeljne organizacije Mineralka na
svojem zboru, je predvideno, da
bo temeljna organizacija prva
tri cetrtletja ~e vedno poslovala
z izgubo in je pozitivni rezultat
predviden l!ele ob koncu leta 1982.
Vendar bodo tudi konec leta rezultati tako nizki, da se bo sana·
cija v bistvu koncala sele I. 1983.
M. Siraj

dobavni rok!

IZ NASEGA SALONA POHISTVA
V SARAJEVU
Veseli smo vsakega, ~e posebej
pa nenaroeenega prispevka, ld
nam ga posljejo nasi delavci, in
~e ·posebej takSnega, ki izraia
skrb in prizadevanja za cim boljse poslovanje. Iz na5ega sarajevskega salona pohistva, na katerega delo in prodajne uspehe je sicer dosti kriticnih prlpomb, smo
doblli taksen prispevek. Poslala
ga je Mevla Mlivo in ga nekoliko
skrajsanega objavljamo v tej
stevilld.

*
Ob koncu maroa je bilo v prostorih sarajevskega salona pohistva snemanje televizijske oddaje
»Za,bavni kalendar«. V njej je bil
priokazan tudi del Brestove$a
proiz·v odnega programa, pri cemer je bil v ospredju program
3 X 3. Oddaja tece celo uro, je
odmevna, gledll'ti jo je moe v
Bosni dn Hercegovini, po Hrvatski
in del-u Slovenije, errkrat pa jo se
ponovijo.

vanju plana. Vsi v tej veng1 se
moramo potruditi, da bi cim vee
prodali in dosegli zagotovljene
cilje. Cilji pa so isti: doseci cimboljse uspehe v nasem poslovanju.

*
Seveda imajo te:iave z nasimi
dobavnimi rokl tudi ~ir5e razseznosti. Zato smo zaprosili predstavnike nase prodajne sluibe, da
napiSejo nekaj tudi o njih, saj
bi tako la:Ze razumeli, zakaj na5i
dobavni roki niso talclni kot si
kupci ielijo. 1:al je ostalo samo
pri dogovorih ...
Pa se to: naSa nova sodelavka
predlaga, da bi morda uvedli stal·
no rubriko, v kateri bi sodelovali delavci iz vseh na~ih proda·
jaln, izmenjavall mnenja in izkusnje, pisall o uspehih in te:iavah.
Od srca pozdravljamo to pobudo; upamo, da bodo o njej brali
tudi v na~ih drugih salonih, jo
sprejeli in s svojimi prispevki
obudili k iivljenju.
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Za uspesnejse delo
Brestove varnostne sluzbe

vi
ni
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V organizaciji in delu sluibe za zavarovanje druibenega premozenja jc bilo vee let ~utiti vrsto slabosti in pomanjkljivosti. Varnostnikl
za svoje delo niso imeli primernih navodil, poleg tega pa so bill tudi
premalo pouceni o tem, kako naj ta dela opravljajo. Ce k temu pristejemo se dejstvo, da njihovega deJa v noenem casu in ob dela prostih dnevih v zadnjih dveh letih ni nihce usklajeval in nadziral ni
cudno, da je bilo njihovo delo v splo~nem slabo. To se je kazalo zl~stl
v tern, da je v nekaterih temeljnih organizacijah in pri nekaterlll
vamostnikih lahko prisel na varovano obmo~je praktieno kdorkoli,
da je bila moinost za odtujevanje druibenega premozenja, da ni
bilo pravega nadzora nad zapuscanjem dela med delovnim casom
in podobno.

n.

Slabosti, ki so hromile delo
varnostne sluzbe, so zdaj v glavnem odpravljene. Vecji del jih odpravlja ze novi pravHnik o organizacij.i in delu te sluzbe, ki ga
je pred kratkim sprejel delavski
svet delovne organizacije, saj enotno v Brestu ukrepa in doloca
zla:sti:
- orga.nizacijo sluzbe za fizicno varovanje druzbenega prernozenja na varovanih obmoejih;
- osnovne pogoje, J<i jih morajo :izpolnjevati delavci te shube jn njihova pooblastila;
- splosne ukrepe v zvezi z
varstvom premozenja;
- osnovna dela in naloge varnostnikov in naCin doloeanja njihovih posebnih delovnih obveznosti;
- naloge organov upravljanja
in odgovornih oseb v zvezi z vodenjem sluibe za varovanje premozenja, odpravljanjem napak
na tern podrocju in nadzorom
nad izpolnjevanjem del in nalog
varnostnikov.
Organizacija te slufbe bo po
novem pravJlniku ostala pribllino enaka kot doslej . Sedanje
stevilo vratarsko-Cuvajskih mest
na posamezni:h varovanih obmocjih je pravilnik potrdil kot obvezni minimum, s tern da se delavski sveti temeljnih organizacij
na -teh Obmocjih lahko odloeijo za
popolnejw obliko varstva. Tudi
vodstvo varnostnikov je se naprej zaupano vodjem splosnih
sluzb (tajni-kom) temeljnih orga-

Verjetno ni prezgodaj, ce recem, da je reklama za Brestove
izdelke uspela, saj je obiskovalcev in kupcev mnogo vee kot
kdajkoli prej; veeina jib pove,
da doslej za prostore nasega salona niso niti vedeli, eeprav so
Ie-ti v srediseu mesta.

nizacij. Neposredni vodja slu:Zbc
za varovanje prernozenja (na doloeenem varovanem obrnocju) bo
torej tajnik ene izmed temeljnib
orga.rrizacij, lci ima delovne pros tore na tern podrocju. Nova pa
je fun.kcija usklajevanja in nadzora. Delo vseh varnostnikov v
delovni organizaciji bo usklajeval
in na.dziral referent za splosni
lj-udski odpor in dru:Zbeno samozascito.
Varovanje premozenja je zahtevno delo, ki ga ne more opravlja:ti •kdorkoli. Zato pravilnik
doloea tudi osnovne pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati delavci,
da lahko ta dela opravljajo. Varnostnik ne more biti delavec, ki
je obsojen za kaznivo dejanje
a:li je v kazenskem .postopku za
talko dejanje ali ce nima primernih moralno politicrrih lastnosti.
Pomemben pogoj za opravljanjc
tega dela je tudi obiskovanje posebnega tecaja in uspesno opravljen izpit za varnostnike.
V poglavju o splos·nih ukrepih
v zvezi z varstvom premozenja
so urejena s tevilna vpra~anja , ki
zad.evajo pl'iha:janje delavcev Bres ta in drugih ljudi na varovano
podrocje, prinasanje dn odnasan~e
blaga, nacin izdajanja dovolilmc
za zapuscanje dela med delovnim
easom ali za prihajanje na varovano podrocje po rednem delovnem casu in druga. Dolocila v
zvezi s tern glede na sedanjo
prakso ne predstavljajo bistvenih novost•i , novost pa je, da so
zapisana v samoupravnem splosnem aktu in da je njihova krsitev
ustrezno sankcionirana. To velja
tudi za dolocila v zvezi z delom
in nalogami varnostnikov in odgovomih oseb v Brestu, ki so
zadolzene za -delovanje te sluzbe
v skla-du s sprejetimi merili.
Za varnostnioke je bil v februarju organiziran tudi poseben
~tir ideseturilli tecaj. Na njem so
hili izcrpno seznanjeni s svojimi
nalogami v zvezi z varstvom premozenja in biH strokovno poueeni 0 njihovem izpolnjevanju.
Po zakljucku teeaja so uspesno
opravili tudi preizkus znanja, ki
ga zahteva novi prav.ilnik.
S sprejetjem pra'VIilnika in poucitvijo <Vamostnikov so se asnove za boljse delo na podrocju
varstva drufbenega premozenja
mocno !izboljsale. Za<Vedati pa sc
moramo, da bodo vse slabosti
na tern podrocju odpravljene samo tedaj. ce bomo sprejeta merila tudi dosledno upostevali.

Obiskovalcev je torej veliko vee
in tudi zanJmanj a za nase izdelke
je vee, so pa tudi zadrlki, da
kupcem ne moremo v celoti ustreci. VeCina namrec zeli pohiStvo
takoj ali pa v najkrajsem dobavn.em roku. To pa je najvecja tezava, saj jim nudimo dobavm rok
30 d.Jlfi, pa se tega vcasih ne mo·
remo izpolniti.
Zato prosim vse, ki to lahko
store, od proizvodnih temeljnih
organizacij do prodajne, da bi
dobili naroceno blago v najkrajsem moznem casu. Tako nam
bodo pomagali, da se izvlecemo
iz sedanje krize in se zacne lestvica prodaje vzpenjati k izpolnje-
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SkladiSce na5ih ognjeodpomih plosc

Glavna vratarnica v TOZD POHISTVO
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Nit kaj obetaven zatetek leta
OB PERIODICNEM OBRACUNU ZA PRVO
LETOSNJE TRIMESECJE
le pri sestavi leto~njega gospodarskega nacrta so precej
sticne napovedi in res nam :Ze prvo trimesecje nakazuje, da
tudi letos obeta zelo te:Zavno leto. Te:Zave se pojavljajo na
koraku in pri vsaki stopnji reprodukcijskega procesa. Ker
vsaka zase svoje posebnosti, jib preglejmo po vrsti.
PROIZVODNJA
Obseg proizvodnje, ki je za delovno organizacijo samo za 0,7 odstotka pod nacrtovanim, kaZe, kot
da je bila proizvodnja v prvem
trimesecju brez vecjib tezav. Vendar ni tako. Cedalje slab§a zalozenost domacega trga s potrebni·
mi repromateriali, izsiljevanja za
visjimi cenami all pa tudi deviznimi placili, so povzrocala v proizvodnji vrsto te:Zav, ki smo jib
sicer re5evali v samih temeljnih
organizacijah, pa tudi v okviru
delovne organizacije, so pa nega·
tivno vpllvali na obseg proizvodnje.
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V prvem trimesecju je bila zadovoljiva samo oskrba z Iesno surovino in sicer predvsem zaradi
ugodnih vremenskih razmer ter
novih sporazumov z gozdarji.
Se slabsi polozaj kot na doma·
cem trgu pa je na podrocju uvoza. Tako kot drugi uvozniki je
t udi Brest pod vsemi uvoznimi
omejitvami, s tem da mu povzro·
ca te:Zave pri uvozu tudi zagotav·
ljanje deviznib sredstev. Zmanj·
sana uvozna kvota ter pomanjkanje deviz sta povzrocila, da smo
popolnoma ustavili uvoz nekate·
rib materialov, kar je seveda
vplivalo tudi na obseg proizvod-
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Do uvozenega furnirja so vse tezje poti
Medtem ko sta proizvodnji zaganega lesa in maslvnega pohistva tekli po zastavljenih nacrtib,
pa je prlhajalo do obcasnih teiav
v proizvodnji furniranega pobi~tva na Jelki, pa tudi v Pobi~tvu.
Pomanjkljiva je bila predvsem oskrba z uvoznimi furnirji in s proizvodi kemicne industrije.
Do podobnih pojavov je priba·
jalo tudi v TapetniStvu, kjer so
~e vedno te:Zave z nabavo tapetni~kega blaga in poliuteranskih
komponent ter na Iverki, kjer je
proizvodnja oplemenitenih plosc
tekla prete:Zno samo v eni izmeni.
Do odstopov od nacrtovanega
obsega je prglo tudi na Mineral·
ki, vendar je potrebno poudariti,
da se ta proizvodnja giblje v
okviru sanacijskega programa, ki
predvldeva v prvem polletju proizvodnjo samo v eni izmeni,
manj~o proizvodnjo pa naj bi po·
tem nadomestill v drugem polletju.

nje, predvsem polyuretana v Tapetni~tvu.

Ker bodo te:Zave pri preskrbi
tudi ~e v pribodnjih mesecib, bo
potrebna ~e vecja selekclja pri
uvozu ne samo repromaterlalov,
ampak tudi materialov za vzdr·
zevanje.
PRODAJA -

domaci trg

ce primerjamo rezultate pro·
daje na domacem trgu z nacrtovanimi, potem labko recemo, da
se je prodaja za celoten Brest
gibala v okviru zastavljenih ci·

ljev, posebno ce upo~tevamo, da
smo nacrtovali v I. polletju 40
odstotkov predvidene letne prodaje, v drugem pa 60 odstotkov.
Nad pricakovanji je bila pred·
vsem prodaja kuhinjskega pohiS·
tva, tapetniskih izdelkov in zaganega lesa. Prodaja furniranega
pohiStva je nekollko slabsa, posebno pri temeljni organizaciji
Jelka. Pod nacrtovano je bila tudi
prodaja masivnega pobistva in
ivernih plo~c, kjer je ni:Zja prodaja posledica predvsem manjse
proizvodnje oplemenitenih p1osc.
Ceprav se je prodaja mineralnih plosc bistveno povecala, pa se
vedno ni na nacrtovani ravni, tako da bo potrebno za vecjo pro·
dajo posebno v gradbenistvu vloZiti se veliko dela tako glede teh·
noloskih resitev kot novih prodajnih metod.
'
IZVOZ
Podobne rezultate kot na domacero trgu smo dosegli tudi v
izvozu. Dosegli smo 22,4 odstot·
ka letnega plana. ce upostevamo
dolocilo plana o 40 odstotkih iz.
voza v prvem polletju in 60 od·
stotkov v drugem, je izvoz v okviru nacrtovanega.
Seveda pa so razlike med temeljnimi organizacijami precejsnje; od Iverke, ki je krepko nad
planom, pa do Tapemgtva in Mi·
neralke, ki sta izvozila sele sim·
bolicne kolicine.
Izvozni rezultati bi bili lahko §e
boljsi, vendar vlada na ameri·
skem trgu recesija, ki bistveno
zmanjsuje izvoz masivnega pobistva. Podobno je tudi z zaga·
nim lesom, kjer je ~e vedno cu·
titi upadanje cen.
Izvoz mineralnih plosc je se
vedno tezaven, predvsem zato,
ker je povezan s potrebnimi atesti, ki pa naj bi jib dobili v dru·
dem in tretjem trimesecju. Vecje
rezultate intenzivnega dela pri
izvozu mineralnih plosc lahko
priCakujemo sele v drugem pol·
letju.
FINANcNI REZULTATI
Ker ob pisanju tega sestavka
se nimamo vseh podatkov 0 rezultatih gospodarjenja, lahko recemo le, da le-ti za delovno organizacljo niso ugodni, saj predvidevamo, da bodo stiri temeljne
organizacije in sicer Iverka, Po~tvo, Tapetnistvo in Mineralka
v izgubi. Ker delitev dohodka se
ni opravljena, sedaj te:Zko piSemo o uspdnosti ali neuspe§nosti
posameznih temeljnih organiza·
cij. Seveda bodo o vseh teh rezultatih delavci seznanjeni na

Odprema v centralnem skladi§cu gotovib izdelkov
svojih zborih, ko bodo obravnavali periodicnl obraeun.
Osvetlili pa bi nekaj vzrokov,
ki so pripeljali do ta.ldh rezultatov.
1. Letos smo zaceli vrednotiti
zaloge samo po izdelavnem ma·
terialu. To pomeni, da se izdalavni material prenasa na zaloge
gotovih proizvodov in od tam na
stro~ke v sorazmerju z realizacijo
prodanih proizvodov. Ves ostali
re:Zijski material in vsi ostali re·
zijski stroski pa se prenabjo med
stro~ke ze v obdobju, v katerem
nastanejo, kar pomeni, da jib je
.potrebno pokrivati iz sprotnega
dohodka. S tern ukrepom smo
ocistili zaloge vseh stro§kov, ki
vanje ne sodijo, pa tudi morebit·
ne skrite izgube ob previsokem
vrednotenju zalog.
Res pa je, da ta ukrep bistveno
vpliva tudi na financni rezultat,
saj je potrebno ne glede na viSino
realizacije pokrlvati vse rezijske
stroske. Ob zelo zmanjsani rea·
lizaciji je torej razumljivo, da bo
prihajalo do slab§ega financnega
rezultata.
2. Letos je bil spremenjen tudi
naCin obracunavanja amortizaci·
je. V preteklih letib smo obracunavali minimalno amortizacijo po
zakonskih stopnjah in pa pospeseno amortizacijo, ki je bila sestavni del dohodka in se je doloeala glede na mo:Znosti obracuna.
Ob slabsem rezultatu se pospe5ena amortizacija ni obracunavala.
V letu 1982 pa so se povecale
amortizacijske stopnje za mini·
malno amortizacijo, tako da je
ta sedaj vecja kot je bila prej
minimalna in pospdena amorti·
zacija. Ker pa so to stopnje, ld so
doloeene z zakonom, jib ni moe
zni:Zevati, kar pomeni, da je
potrebno obracunavati amorti·
zacijo po teh poviSanih stopnjah
ne glede na financni rezultat.
3. Letos smo s planom predvi·
deli poveeanje cen v okviru republiskega dogovora o poveeanju
cen za primarne in za koncne

NABAVA
Stanje na nabavnem trgu se je
v I. t rimesecju se bolj zaostrilo
kot v preteklem letu. Zaradi
prenesenih uvoznih omejitev iz
preteklega leta so domaci proiz·
vajalci ~e v slabsem polo:Zaju,
tako da so se zacele ponekod ze
trgati reprodukcijske vezi. Poleg
tega je za vse vee materialov potrebno zdruzevati tudi devizna
s redstva ali pa celo uvazati surovine, ce hocemo priti do potreb·
nih materlalov. Zato je tudi razumljivo, da je kljub poveCanim
naporom vedno teze oskrbovati
proizvodnjo z zahtevano kolicino,
pa t udi kvaliteto.
Vedno tezji polozaj je tudi na
podrocju materiala za vzdr:Zeva·
nje in rezervnih delov, saj je po·
nudba vedno bolj skopa in je po·
trebno vse vee rezervnlh delov
uva:Zati.
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Tudi nasa IVERKA ne daje pricakovanih rezultatov
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proizvode. Ker pa so bile cene ves
januar in tudi skoraj ves februar
zamrznjene, smo prodajali sko·
raj vse trimeseeje po ni:Zjib cenah kot smo jib predvideli s pla·
nom. Pri nekaterih izdelkih se
sedaj nismo dosegli predvidenih
prodajnih cen. Zato je tudi razumljivo, da je vrednostni obseg
prodaje bistveno ni:Zji, kljub te·
mu, da je fiziCni obseg na nacrtovani ravni.
4. Na financni rezultat vpliva
tudi neusklajena politika cen pri
surovinah in materialih ter go·
tovib proizvodih. Medtem ko so
cene skoro vseh materialov narasle ze v februarju in v zacetku
marca, pa jib mi zaradi administrativnih ali pa drugih vzrokov
pri cenah gotovih pr oizvodov se
nismo dobiteli. Tako prihaja do
neskladij med cenami vhodnih
materlalov in cenami izhodnih iz.
delkov. Zaostajanje v splosnem
nara§canju cen se seveda takoj
odrazl tudi na slab§em finanC.
nem r ezultatu.

"

Nedvomno se bo potrebno ob
obravnavanih rezultatih prvega
tromesecja tudi resno in odgovorno dogovoriti o vseh potrebnih ukrepih, kako nase prihodnje
gospodarjenje izbolj§ati.
J . Korosec

Prometna
•
vzgo]a
OBci NSKO ~OLSKO
TEKMOVANJE
»KAJ VES 0 PROME TU?«
V okviru prizadevanj za izboljsanje pror.netne varnosti je svct
za preventi.vo in vzgojo v cestner.n pror.netu tudi letos organiziral obcinsko solsko tekrnovanje
»k aj ves o pror.netu?« Tekmovanje je bilo 20. apvila pred osnovno solo v Cerknici. Na njer.n je
sodelovalo 19 pionirjev, ki so
opravili teoretiCni p reizkus znanja iz prometnih p redpisov in
tekr.novali v spretnostni vofnji s
kolesi.
Najboljsa sta b ila pionirja iz
osnovne sole Cerknica Bostjan
SMALC in Klemen KOVACIC, ki
si delita prvo m esto in bosta tekmovala tudi na republi§kem tekmovanju v BreZicah.
Drugi je bil Tone PUNTAR iz
osnovne sole Rakek, tretji pa
Darko KRASEVEC iz osnovne
sole Cerknica.
Najboljsim so bila podeljena
odlicja in diplor.ne, ostali pa so
dobili znacke.
V okviru akcij e NNNP bo svet
na jesen organiziral po svojem
prograr.nu se akcije: OTROK v
prometu, KOLO v prometu, TRAKTOR, VARNOSTN I PAS in
TEHNICNO BREZHIBNO VOZILO.
z njimi zelimo ugotoviti, kako
udelezenci v prometu upostevajo
prometne predpise, obener.n pa
zelimo vplivati na bolj kulturne
in humane odnose r.ned vozniki,
kolesarji in pesci ter tako vplivati
na zmanjsanje prometnih nesrec.
J . Troha
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Iz drugih lesarskih kolektivov
MARLES in V·r hniski LIKO sta
dobitnika velikega mednarodne·
ga priznanja FURNITURE EUROPE 1981, ki ga vsako Ieto podeljuje ~anska revija mednarodnega
slovesa EUROMEBLE. Doslej je
to priznanje dobilo le n ekaj vecjih slovenskli.h proizvajalcev pohi~tva. Nagrado podeljujejo organizacijam, ki so v lesni industriji posebno uspe~ne po svojem
oblikovanju, izvozu, .kvaliteti ter
po ug.Iedu v mednarodni pohistveni izmenjaVIi nasploh.
V ALPLESOVEM racunalniskem centru tecejo sedaj naslednje obdelave: vnos poda-tkov o
kupcih, izdelkih in .repromaterialih, 'VnOS narocil kupcev, oblikovanje odpremne doku.mentacije s
koll'trolo zalog izdelkov, knjiienje prejemov izdelkov v skladiscih, fakturiranje in testno oblikovanje odprtih postavk, analiza
naroeil za potrebe nacrtovanja
proizvodnje in prodaje, knjiienje prejemov in izdaje repromateriala, razni izpisi in tabele. Stroko'Voo-operativne sluibe imajo na
voljo 13 terminaiov.
V SAVINJI niso zadovoljni z
lanskim izvozom, saj niso dosegli
zastavljenih izvoznih nacrtov. Nekoliko bolje je v prvih leto~njih
mesecih 2 izvozom zaganega lesa
ter ploskovnega in masivnega polri~tva, izvoz furnirja pa ni dosegel naortovanih kolicin; pricakujejo, da bodo veeje kolicine furnirja prodane na vzhodno trfiSce.
ELAN je letosnjo plani~ko prireditev izkonistil tudi za ~e en
test in popularizacijo novih skakalnih smuci. Za test so smuci
ponudili skakalcem iz Zdruiene
drfave Amerike ;in Kanane, ki doslej tak~nih smuei ~e niso preiz·
kusili. Skakalci so jih moeno
pohvalili. Tudi vsi prisotni tre·
nerji so na .posebnem sestanku
menili, da so te smuei dovolj varne in primerne tudi za vsa vecja
tekmovanja. Seveda pa bodo morale dati· svoje soglasje se druge
ustrezne mednarodne komisije.
Omeniti velja se, da se je Elan
dogovoril za lep posel - izvoz
rock za ute:Zi v Alfirijo.
JELOVICA je Iani dosegla izredne izvozne uspehe, pa tudi sicer
lepe poslovne rezultate. Letos naj
bi izvozili za 250 milijonov dinarjev in to na konvertibilno podroeje, kar je izredno visoka ob-

veza. ze v prvih letosnjih mesecih je bilo sklenjenih pogodb za
80 milijonov dinarjev. Raeunajo
se na veeje sodelovanje z gradbeno operativo v Iraku, poslali pa
so tudi vrsto ponudb v druge dezele (Libijo, Allirijo, Sovjetsko
zvezo, 1-talijo). Najvec uspehov
pricakujejo s posli v Iraku.
V STOLU ugotavljajo, da so
lani zakljucili dve pomembni nalozbi - tapetniSko delavnico in
obrat druibene prehrane. Naert
investici:j je sicer izpolnjen le s
53 odstotki, vendar so nekateri
stroji iin oprema ze naroceni, tako da bodo v celoti uresnieili in·
vesticijski nacrt opreme letos.
SLOVENIJALES - trgovina je
v sodelovanju se z dvema delovnima organizacijama iz Jugoslav.ije podpisala v Moskvi hkrati
dve pogodbi v skupni vrednosti
12 milijonov klirinslcih dolarjev.
Gre predvsem za opremo najraz-

licnejsih objektov, s eimer se je
Slovenijales :Ze doslej trdno uveljavil na sovjetskem trliSeu.
V MEBLU je lani poraslo stevilo inovacij. 115 delavcev Mebla
je prijavilo 108 tehnienih izbolj~av in .koristnih predlogov. Na osnov.i realiziranih inventivnih predlogov, kjer je 'b il izraeun mozen,
je znasala kalkulativna gospodarska korist 6.409.057 dinarjev; to
je tudi osnova za izracun 201.449
dinaTjev inovacijskih dohodkov
za izplacilo.
LESNINA letos prv.ie sodeluje
tudi na razstavi pohistva v Libiji,
v Tripo1iju. Na njej razstavlja
spalnice, jedilnice in sedezne garniture - .izdelke nekaterih njenih
proizvodnih temeljnih organizaoij, pa tudi drugih jugoslovanskih proizvajalcev pohistva. Se·
veda si na osnovi te razstave obeta tudi kak~ne izvozne posle.
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Koristen obisk
STROKOVNA EKSKURZIJA V SIPADU
Drustvo inZenirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana je v aprilu organiziralo strokovno ekskurzijo v Bosno. Ekskurzije se je udelefilo 42
lesarjev iz delovnih organizacij in ustanov iz Ljubljane in sirlle
Ijubljanske okolice.
Program je bil precej zgoscen. Vsi ogledi in razgovori so bill v delovnih oziroma temeljnih organizacijah SIPADA. Zato naj najprej
na kratko predstavim SOUR (sestavljeno organizacijo zdrufenega
dela) SIPAD Sarajevo.
SIPAD zdrufuje .gozdno gospodarske, lesno predelovalne in
trgovske delovne organizacije v
Bosni in Hercegovini.
Sestavljena je iz 22 delovnih
oziroma 242 temeljnih organizaoij zdruienega dela. SIPAD gospo·
dari s 1.511.000 hektari gozdov in
gozdnih zem.ljiSe, kar je za polovico vee kot je vseh slovenskih
gozdov. Letno zasadijo pri pogozdovanju nad 40 milijonov sadik.
Sk:upno ima vee ·kot 70.000 zaposlenih. V letu 1980 je imel 48.629,3
milijonov (novih) dinarjev celotnega oprdhodka in 10.635,8 milijonov cistega dohod:ka. Povpreeni
cisti osebn.i dohodki pa so bili
istega leta 6.228 dinarjev na delavca.
V preteklih nekaj letih je imel
SIPAD v svojem projektu »13 + 6«
v nacrtu izgradnjo 13 novih to·

varn in 6 rekonstrukcij. Nekatere
izmed slednjih smo si tudi ogledali.
V Bihacu smo si ogledali protizvodnjo v delovni organizaciji
UNA in sicer v treh temeljnih
organizacijah: v FAGUSU - prooizvodnjo masivnega polristva iz
bukovine, v BINA proizvodnjo
pohiStva za predsols'ke ustanove,
sole in pisarne ter novo nastajajoco temeljno organizacijo za
proizvodnjo kovinskega pohistva.
Pred petlimi leti je bila v Bihacu
samo zaga, sedaj pa so pravzaprav ze sti:ni. temeljne organizacije s skupno realizacijo v preteklem letu 560 milijonov dinarjev.
Izvozili so 32 odstotkov celotne
proizvodnje.
v nacrtu imajo ~e izgradnjo tovarne stilnega pohistva, tovarno
masivnega pohistva, tovarno re·
galov in tovarno parketa.
V Bosanskem Petrovcu smo si
ogledali v delovni organizaciji
OSTRELJ zago, tovarno vrat in
v Krnjevsi Fano proizvodnjo
masivnega pohistva iz bukovine.
Tovarna vrat izdela letno 250.000
notranjih vrat (kril), tovarna
Fana pa 250.000 stolov. Obe tovarprevec k srcu, saj vemo, da se da
tudi pri nas se marsikaj izbolj- ni sta novi, zmogljoivosti pa precej
sati na vseh omenjenih podroejih. vecje kot je sedanja proizvodnja.
Nacrtujejo se izgradnjo nove
Zanimive so bile primerjave O·
sebnih dohodkov .pri nas in v nji- zage in .decimirnice.
V Kljuou smo si ogledali zago,
hovi tovarni, pri cemer so pri nas
najni:Zji in .povprecni osebni do· tovarno panelnih plosc in tovarhodki za pribliino 100 tisoe starih no pohistva Previja v Donji Predinarjev vi~ji, sicer pa si glede na viji. Prva dva sta stara obrata,
prejsnje ugotovitve najbrf to tudi slednji pa je nova tovarna masivnega pohi.stva s 330 zaposlenimi.
zaslu:Zimo.
Po ogledu nasih temeljnih orga- V kratkem nameravajo zgraditi
n!zacij smo na koncu veselo za- se tovarno korpusnega pohistva.
V J ajcu smo obiskali pr<>izvodrajali v cerkniSki novi restavraciji. Tam so se nam pridrufili njo gradbenih elementov, vrat,
tudi drugi predstavniki mladin- oken in drugih stavbno mizarskih
ske organizacije Bresta. Upam, proizvodov.
V Donjem Va.kufu smo obiskali
da niso samo veselo rajali, ampak
tudi razmi~ljali, kako bodo tudi delovno organizacijo JANJ ozirooni organizirali kaksno podobno ma tovarno plose in furnirja, tosrecanje.
varno montafnih his in tovarno
Taksno srecanje ima namrec stavbno mizarsl.dh proizvodov.
sirse zasnove, predvsem krepitev Brvi dve sta novi, zadnja pa :Ze
b ratstva in enotnosti med jugo- nekaj let obratuje.
slovanskimi narodi.
Od vseh teh dvanajstih temeljMarsikdo izmed vas se bo vpra· nih organizacij smo videli dve
sal, kdo je financiral to sreeanje, zagi, ki obratujeta 5 do 7 let, 3
ko pa vemo, da mladinska orga- stare in 7 novih tovarn. Povsod
nizacija nima dosti ·sredstev. Nasi so bile najprej zgrajene zage, k:i
mladinci bodo te stroske povrnili so predstavljale zacetke poznejsami in sicer tako, da bodo de- se lesne industrije. Za vse nove
lali v tovarni dve ali vee prostih tovarne lahko v splosnem ocenim,
sobot.
da so zgrajene na nerazvitih podZ dobro idejo in organizacijo rocjih. Opremljene so z najnoter z dobro voljo se da napraviti vejso, sodobno, predvsem uvozevse. Pri tem pa se je treba drfati no strojno in drugo opremo, ki
nacela »V slogi je mOC«.
pa je izkoriscena sele polovicno.
I. Gornik Zelo veliko strojev namree stoji.

Skladisce repromaterialov v TOZD Pohistvo
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V vseh novih tovarnah so zaposleni mladi delavci, povpreene
starostJi 20 do 24 let. Primanjkuje
jim delavcev s 'kvalifikacijo in s
srednjesolsko izobrazbo. Nekatere imajo veliko fluktuacijo delovne sile. Na splosqo jim primanjkuje izkusenj. Najvec proizvajajo po narocilu in nimajo se
ustaljenih proizvodnih programov. Zaradi vsega tega so nove
tovarne premalo izkoriscene.
V Sarajevu so nam na IRC
(raziskovalno razvojni center)
predstavniki SIPADA in IRC
predstavili se celoten SIPAD in
IRC. Ogledali smo si nj.ihove
laboratorije. V odkritern razgovoru so nam izrazili pripravljenost in :Zelje za sodelovanje in
kooperacijo s slovensko lesno industrijo.
Povsod so nas zelo prisreno in
gostoljubno sprejeli vodilni delavci posameznih delovnih temeljnih organizacij.

Omenim naj se, da so za nasa
el<skurzijo organ:izirali tudi krat·
ko predavanje in razgovor 5
predstavnikom olimpijskega komiteja, ki nam je prikazal, kako
potekajo priprave na zimske
olimpijske igre, ki bodo febru·
arja 1984 v Sarajevu.
Zadnji dan je bil namenjen
vrnitvi v Slovenijo. Vmes smo si
v Jajcu ogledali se spominski muzej, kjer je bilo 2. zaseda.nje
AVNOJ in na Kozari spomenik
:Zrtvam, padlim ;v NOB.
Na koncu lahko recem, da smo
mdeli veliko lesno industrijskih
temeljnih organizacij. Njihovi VO·
dilni delavci so nam odkrito pri·
kazali dobre in slabe strani nji·
hovjh ·tovarn, ki so zvecine sele
pred kratkim zaeele obratovati.
Zato menim, da smo dobili dokaj nataneen pregled o stanju in
mo:Znostih lesne ·i ndustrije v tej
republiki in da j e bila ekskurzija
zares poucna.
J. Majerle

sk

ka
da
sh
ca
Ti
st1
ro

v

B1
ja
sv
fa
sv
va
st
dr

gr
pc

pl

k<

Obisk iz Osijeka
Leto dni je minilo, odkar se je
v mladinski osnovni organizaciji.
GABRA poroclila misel, da bi navezali stike s .s orodno osnovno
organizacijo. Nakljucje je hotelo,
da je b.ila iz Mobilie Osijek. Tako
so na~i mladinci ze lani obiskali
mladince iz tovarne Mobilia Osijek. Istoeasno pa so ti mladinci
predlagali, da se nasa mladinska
organizacija seznani tudi z mladino Pivovarne Osijek. Na tern
sreeanju so se dogovorili tudi za
srecanje na Brestu. zeleli so si
ogledati Brestove temeljne organizacije in seveda tu.risticne zanimivosti Loske doline, Cerkniske
doline jn Postojnske jame.
Seveda si vseh nasih tovarn ne
bi mogli ogledati v enem dnevu,
zato smo se odloeili, da si ogledajo GABER, ZAGALNICO in
IVERKO. Najprej smo j.ih sezna·
nili z nasim proizvodnim programom in si pri tern ogledali tudi
nas salon, v katerem so nasi iz·
delki predstavljeni. Po ogledu
Gahra smo imehi kratko srecanje
z zakusko, ob cemer smo mladini
iz Osijeka predstavili naso tovar·
no, obenem ~a izmenjali izkusnje
o de1u mladinske .organizacije, o
tehnologiji in o samoupravljanju
v tovarni.
Moram reei, da so bill preseneeeni nad disciplino in redom v tovarni, pa t udi 1kvaliteto izde.lkov.
Seveda si teh pohval nismo vzeli

CVETJE -

simbol MAJA V MLADOSTI
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NASI LJUDJE

iivljenjska pot Stefana Bogovcica, •lci opravlja dela in nalogc
referenta za splosne zadeve v
delovni skupnosti Skupnih dejavnosti, je prezeta z bogatim
drllZbenopoliticnim zivljenjem in
z vrsto dej avnosti v najrazlicncjsih drustvih.
Rodil se je pred dvainpetdesetirrri leti, dalec od Notranjske, v
Breganskem selu na Dolenjskem.
Njegova visoka rast mu je omo·
gocila, da se je ze kot trinajstleten fa.ntic aktivno vkljucil v narodno osvobodilni boj na Dolenjskem .
V prvcm povojnem obdobju je
naiprej studiral, nato pa se je
kar po vrsti udelezeval mladin~kih delovnih akoij. Sprva le lokalnih, koncal pa je kot komandan t in dvakratni udarnik IV.
slovcnskc brigade Jozeta Tekav-

ca.
Po odsluzenju vojaskega roka v
Titovi gardi se je znova posvetil
studiju. Obis'koval je visjo kadrovsko-socialno S<>lo v Kranju.
V casopisu je zasledil oglas, da
Bres t potrebuje kadrovika. Prijavil se je in bit sprejet.
Ccrknica in njena okolica sta s
svoj.imi naravnimi lepotami Stefana povsem prevzcli. Kasneje je
svojo pPizadevnost tesno povezoval z najrazlicnejsimi dejavno·
stmi - s clanstvom -v strelskem
drustvu, v ribiSki druiini, s fotografiranjem, dopisnistvom ...
Ves ta cas pa je opravljal tudi
pomembne politicne funkcije.
32 najrazlicnejsih diplom in
priznanj ter srebrni zna>k sindikatov Slovenije potrjuje, da je

Stefan Bogovcic clovek, ki je k
razvoju nase samoupravne socialisticne druibe prispcval velik
delei.
In njegova sedanjost?
Dolgoletna in vztrajna bolezen
mu je sicer pobrala precej telesnih ffiOCI, zivljenjskega Optimiz.
ma p:.~ sc zdalec ne. Se vedno je
<.ldaven in ustvarjalen.
ze vrsto let skoraj ni bilo ~tc
vilke Brestovega obzornika, v kateri ne bi bilo rubr ike »Nase ma·
lo mcsto«, ki jo v celoti ureja nas
sogovornik. Zadovoljen je nad
tem, da se je vee zadev, o .katerih
je bilo v Brestovem obzorniku
govora, kasneje tudi. reSilo.
In ker smo ze ?ri Brestovem
obzorniku; Stefan trdi, da so redke delovne orga.nizacije, v katerib bi imeli obvescanje delavcev
tako celovito reseno.
Glede tezav, s katerimi se Brest
sooca v danasnjem casu, pa meni,
da so v celoti povezane z danasnjem gospodarskim stanjem v
Jugoslaviji in v svetu.

Na Brestu bi bilo potrebno posvetiti vee pozornosti razvoju izdelkov, raziskovanju t·r ga, sistemu nagrajevanja, predvsem pa
cloveku - delavcu. Vsak delavec
naj bi opravljal svoje delo in naloge z veseljem in voljo. Vee bi
moralo biti tudi druiabnega Zivljenja, da bi se dclavci med sabo
spoznali in tesneje povezali.
0 njegovem predlogu, naj bi
vsako !eto organizirali pohod Brestovih delavcev na Slivnico, Sneznik . . . je vredno razmi-sliti.
Pa se o necem je vredno razmlsliti - o ljudeh, ki ne morejo
verjeti, da se je okoli predloga
za delovni- solidarnostnd dan za
uresnioitev programpv krajevnih
skupnosti dvignilo tolilk.o nepotrebnega prahu. Na.S sogovornik,
nekdanji udarnik, to kratkomalo
tezko razume.
In dokler so v nas·i samoupravni socialisticni d.ruibi tudi taksni
delavci, se nam ni potrebno bati,
da ne bi premaga1i teza.v, s ka-terimi se soocamo danes.
z. Jerlc

lnformativni dan
ni samo za studente
20. marca je za studente in
predvsem za prihodnje studente
(dijak.e) notranjski student5ki
klub pripravil informativni dan.
K sod elovanju so se kot gostje
odzvali predsta,vnika kadrovskih
sluzb Bresta in Kovinoplastike
Franc Tursic i-n Rudi Mlakar,
predsta:vnik obCinske izobrazevalne skupnosti Franc Dolnicar
in tovariSica Svetova iz zavoda
za zaposlovanje.
K sodelovanju smo tako kot
prejsnja leta ·v abili se predsednika izvr5nega sveta, predstavnike
socialisticne zveze, zveze komunistov in mladine, vendar se le-ti
vabilu zal niso odzvali. Prisotnih
je bilo precej studentov in le ena
prihodnja b rucka.
Najprej je bila na vrsti predstavitev dela in organiziranosti
notr:mjskega studentskega kluba.

Omenjeno je bilo tudi dejstvo, da
imajo po drugih obcinah studentski klubi s stalnimi viri sredstev
financiranje urejeno, za nasega
pa vemo, da so nam brucovanja
ze nekaj let edini vir dohodka.
Studentje smo spregovorili o nacinu in moznostih za vseljevanja
v studentske domove, 0 delu pri
studentskem servisu in 0 ugodnostrlh, ki j.ih imas kot student.
z nasimi gosti je nato heseda
stekla 0 kadrovanju, stipendiranju in o zaposlovanju. Razgovora
0 reZimih solanja na posameznih
fakultetah ni bilo, ker ni bilo prisotnih dijakov, katere bi stvar
morala zanimati.
Ob informativnem dnevu pa
smo vendar prisli do nekateril1
ugotovitev:
V obcini kar naenkrat mocno
primanjkuje pedagoskega kadra.
Tezave z zaposlovanjem se povecujejo, v planih delovnih organizacijah pa ni povecevanja zaposlovanja. Opaziti je bilo premajhno povezanost ljudi, ki se ukvarjajo s kadrovanjem, saj so ze na
ravni obcine velilke razlike v delu
in razmiSljanjih.
Dana je moznost in nujno b i
bilo, da teh informativnih dnevov
ne jemljemo kot formalnost, ne
studentje ne dijaki in tudi ne
ljudje, ki usmerjajo razvoj obcine in oblikujejo politiko izobraievanja, Jcadrovanja in zaposlovanja. Le tako bi se izognili
nekaterim nejasnostim ob prej
omenjenih vprasanjih in informativni dan bi tako dosegel svoj
namen.
Ob :poslabSanju splosnega gospodarskega polozaja in s tern
moZ:nosti za zaposlovanje je t ako
majhen obisk na informativnem
dnevu povsem nerazumljiv. Upamo, da bo drugo leto bolje, prihodnje studente pa, ce niso prisli
tokrat, pricakujemo na jesen.
Notranjski studentski klub

TRADICIONALNO
PRVOMAJSKO SRECANJE

Kakor smo sejali, tako homo zeli

Telesno kulturno drustvo SOVICA in druibeno .p oliticne organizacije iz Grahovega v sodelovanju z Brestovimi temeljnimi organizacijami organizi.r ajo tradicionalni pohod vseh delovn.ih !judi
in obcanov na Slivnico. Pohod je
1. maja s shodom pri koci lovskega drustva Grahovo.
Za srecanje je pripravljen krajsi kulturni program, seveda pa
tudi partizanski golaf in p rijateljsko tekmovanje med nogometnimi in balinarskimi ekipami ter v
vlecenju vrvi.
V. Jeric

Ze dva meseca zaman cakamo informacij o organiziranju letosnjib
letovanj. Zato samo fotograftja .•.

Uporaba Negor plosc
v grad benistvu
V strnjenih naseljih z veliko
zgostitvijo prebivalstva so pozari
in njihove posledice posebno nevarni, saj ogrozajo veliko cloveskih fivljenj, povzrocajo pa tudi
izgubo materialnih sredstev.
Zato je treba v takih okoljih
upo~tevati vse zavarovalne ukre·
pe ze pri projektiranju, kasneje
pa tudi pri izdelavi objektov. To
pomeni, da je treba v stavbe
ugrajevati ustrezna negorljiva
gradiva.
Kotlovnica je po svojih znacilnostih prostor, v katerem lahko
nastane polar. Vrata iz negorljive
plosce NEGOR ucinkovito ustavijo sirjenje pozara.
Z gradnjo predelne stene iz k.las·i cnega opecnega zidu je onemogocena gibljivost pri ureditvi prostorov, nanasanje ometa zadrzuje hitro gradnjo, prostori pa se
dodatno navlaZijo. Zato v sodobnih sistemih graditve objektov
uporabljajo predelne s tene za suho montaio. Tako so na Brestu
narejeni nacrti in protot:ipi razlicnih sistemov sten. Te predelne
stene so bile testirane na zavodu
za raziskavo materiala in konstrukcij v Ljubljani.
Tako imamo ze predelne Stene
ognjeodpornih razredov F-30, F-60
in F-120. Ognjeodporni razred se
doloci tako, da se preizkusno pee
zapre s predelno steno. V peci se
z izogorevanjem plina doseze zahtevano temperatura, ki je po 30
rninutah 821° C, po 60 minutah
925° C, po 90 minutah 986° C in po
120 minutah 1029" C. Na zunanji
strani pa se s tipalnimi termometri na vee mestih meri temperature na steni.
Vzorec predelne stene na izpostavljeni strani ne sme preseCi
povprecne temperature 140" C nad
zacetno temperature, v nobenem
primeru pa temperature 1!!0' C.
Prav tako se na zunanji strani
ne sme pojaviti plamen, pa tudi
plini, ki izhajajo na spojih, ne
smejo vneti kosma bombafue
vate, ki se ga drli 1,5 centimetra

od stene na mestu izhajajocih plinov.
Ognejodpornostni razred pa je
cas, v katerem se ni pokazala nobena prej omenjena sprememba.
Tak.o je lahko F-15, F-30, F-60,
.F-70, F-120 .. . do F-480.
Za celovito protipozarno zavarovanje prostora pa ne zadosca,
da imamo samo protipozarne stene, temvec moramo ustrezno zavarovati tudi strop. To najlai.e
dosezemo z visecim protipozar·
nim stropom iz NEGOR plosc.
V viseco kovinsko konstrukcijo
vstavimo elemente visecega stropa v razlicnih obdelavah in dodatno pokrijemo z mineralno volno.
Mnogokrat moramo zavarovati
tudi jeklene nosilce, saj je vsem
znano, da jekleni nosilci v poizgubijo svoje trdnostne in
nosilne lastnosti. Na jek.lene nosilce z nosilnimi drzali pritrdimo
kovinske kotnike, nanje pa privijacimo NEGOR plosce. Prostor
med nosilcem in oblogo iz NEGOR plosce zapolnimo z mineralno volno, vogale pa se dodatno
zavarujemo s kovinskimi kotniki.
V javnih zgradbah, kjer se zbira mnogo !judi, kot so hotelske
avle, kinodvorane, konferencne
dvorane, izdelamo oblogo iz NEGOR plosc. Na steno pritrdimo
letve, nanje privijacimo NEGOR
plosce, fuge pa zapremo z o.krasnimi letvami.
Zaradi pomanjkanja stanovanj
veckrat urejajo tudi podstresne
prostore, zato je mogoce tudi za
oblogo lesenega ostresja uporabiti oblogo iz negorljivih gradbenih plosc NEGOR.
Poleg uporabe v gradbeniStvu
lahko plosce uporabimo tudi v
stanovanjih za zmanjsanje odvajanja toplote v zid za radiatorji,
za podloge elektricnih kuhalnikov, za zavarovanje os tresja ob
dimnikih, za vstavitev med kuhinjski element in stedilnik in za
podloge pri vseh vrstah peci.
B. Skerlj

zaru

Kegljisce obnavljamo
Kegljaski klub Brest je vecini
vecjih delovnih organizacij v nasi
ohcini poslal prosnjo za denarno
pomoc pri obnovi tekmovalnega
dela kegljiSca. Vse delovne organizacije (z izjemo Kovinda in
Kartonazne Rakek) so ze prispevale 120.000 dinarjev, kegljaski
klub pa se 80.000 dinarjev, tako
da obnovitvena dela nemoteno
potekajo. Posebej se velja zahvallti za denarno pomoc sindikalni
organizaciji SAP Cerknica, kjer
je sicer samo 25 zaposlenih delavcev.
Z zhranimi sredstvi je kegljaski
klub nahavil nove 'k eglje in krogle, zamenjal kroglovode, deske
poloZ:nlce in odbojne zavese na
stezah ter zasilno uredil garderohe. Do republiskega prvenstva
posameznikov, ki bo septembra,
pa je treba urediti se kopalnico

s tusi in toplo vodo. Ureditev gostinskega dela in sanitarij pa je
prevzel Brest.

Upamo,
vena dela
da homo
nemoteno

da hodo vsa ohnovitkonCa.na pravocasno in
republisko prvenstvo
in uspesno izpeljali.
F. Gornik
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Novi vrtec-lepa p( obitev
MNENJA STARSEV
Starsi so z novim vrtcern zelo
zadovoljnL V prejsnjern vrtcu je
bila namrec velika stiska s prostororn, obenern pa ni ustrezal niti osnovnim pogojem za vzgojno
varstveno delo.
Varstvo v v1tcu znajo ceniti
posebno tisti, ki nimajo druge
moznosti za varstvo otrok. S tern,
ko otroke oddamo v varstvo, srno
tudi na delovnih mestih bolj sproseeni in ustvarjalni. Seveda se
pojavljajo tudi tezave, za kater~
pa so krivi tudi starsL Nekaten
starsi so resnieno prernalo pozorni na to, kako otroka obleeejo, pa so nevseenosti tu.
Ceprav je noVIi vrtec sodo~no
zgrajen, pa je njegova okolica
neurejena. Posebne tezave so ob
slabem vrernenu. Ureditev okolice pa je prav gotovo stv~r tu~
sirse dru:Zbene skupnosti. Tudi
smetnjaki pri vrtcu so postav:
ljeni na neprimernem rnestu, saJ
je vee smeti zunaj kot v njih.
S prehrano in kurjavo v vrtcu
je veCina starsev zadov<;>ljnih. ~e·
kateri se nad hrano SJ.cer pntofujejo, da je enoliCna i!J. slabo
pripravljena. Glede kurJave pa
so pripornbe predvsem na odde:
lek za mlajso skupino otrok, saJ
otroke veckrat preoblecejo v
mrzlem hodniku in za:to pride do
prehladov.
Starsi so posebej zadovoljni
tudi s tem, da vzgojiteljke peljejo
skupino otrok k zobozdravniku
ali na zdravniski preg·led, kar prihrani starsern precej dragocenega casa.
Najvee pripomb so dali starsi
k W.sakim oskrbovalninam in k
placilom za mesec dni vnaprej.
Razpon med skupinami bi moral
biti vsekakor vecji, skladen s poprecnimi osebnimi dohodki starsev.

P:rti tako majhnem odbitku za
hrano (na dan 20,50 dinarjev~
starsi otrok za posamezne dm
obieajno ne odjavljajo. Morda bi
to lahko storile vzgojiteljice same
za svojo skupino. Ce otroka ni v
vrtec do dolocene ure, bi ga same
odjavile.

VODSTVO VRTCA
Marija TURK, ravnateljica
Z novim vrtcem v Cerknici so
se pogoji za vzgojo in varstvo
zelo izboljsali, saj v dnevno var
stvo lahko sprejmemo okrog 240
otrok. ze od jeseni dalje smo vse
prosnje za sprejem v vrtec ugodno resili. Trenutno imamo v cerkniskem vrtcu 201 otroka. Zadosceno je tudi sanitarno-higienskim predpisom, saj je vrtec
zgrajen po veljavnih normativih.
V novih prostorih imamo tudi
pralnico, zato smo naso dejavnost razsirili na pranje perila za
dojencke. S tern smo starse zelo
razbremenili, saj jim ni potrebno
nositi plenic v vrtec in iz njega.
Nalozba je hila koncana oktobra lani in je veljala 33 milijonov
dinarjev. Tri milijone se je zbralo iz samoprispevka obeanov za
izgradnjo sol, nekaj je prispevala
cerkniska krajevna skupnost, za
18,5 milijona je bilo najetega
banenega kredita, ostalo pa se je
zbralo na osnovi posebnega samoupravnega sporazuma.
Ze od zacetka kurilnega obdobja so bile tezave s centralno kurjavo. Kotlovnico imamo skupno
z bloki, ki so v neposredni bli·
Zini vrtca. Dolgo casa je trajalo,
da smo jo spravili v tek. Ko pa j ~
zacela delovati, je bilo vedno kaJ
narobe.
J eseni smo se s centralnim zavodom za napredek gospodinjstva dogovorili o sestavljanju jedilnikov in organizaciji dela v

kuhinjah. V kuhinji lahko pripravimo 800 kosil dnevno. Da bi cim
bolje izkoristili njene zmogljivosti, smo se odlocili, da v njej pripravljamo hrano tudi za enote
v Grahovem, Begunjah in na Rakeku.
Vzgojo in varstvo predsolskih
otrok opravljamo v skladu z
vzgojnim programom in deloynim nacrtom. Predsolska vzgoJa
je namrec del enotnega sistema
vzgoje in izobrazevanja v Sloveniji in temelji na izhodiscih zvezne skupseine o vzgoji i? izobr~
zevanju na samoupravm podlag1.
Hkrati z novim organiziranjem
vrtcev v obcini smo presli tudi
na nov nacin odplacevanja oskrb·
nin- placevanje vnaprej.
Za vsakega otroka je treba vnaprej placati celotni znesek skupine (enajst sku~in). Za vs_ak pretekli mesec pa Je opravlJen ob·
racun. Tako se ta znesek prenasa
iz meseca v mesec, dokler ni otrok za stalno izpisan iz vrtca.
Rok odjave je en mesec. V zad·
njem tromesecju starsi dokaj
redno placujejo oskrbnino, imamo pa se >>Zastarele« doJZnike.
Okolica vrtca je popolnoma
neurejena. Ceprav je bila D;alozba
ze zakljucena, smo z veliko tezavo prisli do sredstev za razsvetlja~o pred vrtcern. Konen~
nam je izvrsni odbor skupnosti
za otrosko varstvo odobril potrebna sredstva. Prosnjo smo poslali tudi na krajevno skupnost,
ki pa nam je odgovorila, da nima sredstev. Tako smo samo
delno uredili dostop do vrtca. S
hisnim svetom sosednjega bloka
pa se dogovarjamo, da homo sku
paj uredili pros~or med vrtce~
in bloki. Ker mmamo posebnih
narnenskih sredstev, homo poskusali s prostovoljnimi delovni.mi
akcijami.
Oprema novega vrtca je se vedno pomanjkljiva. Opremljeni sta
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bill samo pralnica in kuhinja,
delno pa igralnice in garderoba.
Manjkajo nam se mizice in stoli
za otroke posameznih starosti,
vsa pisarniSka oprema, oprema
za zbornico in hodnike ter vecnamensk.i prostor.
V Begunjah dmamo en oddelek
z devetimi otrok.i. Po mnenju in·
spekcijske slufbe je ta enota popolnoma neprimema za opravljanje varstvene dejavnosti, kmetijska zadruga Cerknica pa nam za
dva majhna prostora zaraeunava
tudi pretirano veliko stanarino
(4100 dinarjev meseeno).

Podobno je tudi v Novi vasi,
Tam imamo en mesan oddelek za
otroke do sedmih let. Vrtec je v
stari stavbi, ki je last Novolita.
Pozimi ni tekoce vode, sanitarije
so neurejene, dostop do vrtca jc
po lesenih in strmih stopnicah,
izolacije ni, vrata so zbita iz iverke in podobno.
V enoti Rakek je dotrajana pee
za centralno ogrevanje, streha
pusca. Se letos bo nujno potreb·
no streho popraviti. Tudi v enoti
Stari trg je vrsta nedodelanih
stvari.
Pripravila: M. Dragolic
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KN.JSKOJEZEROIN OKOLICA
(Nadaljevanje i:z prejsnje stevllke)
Leta 1892. je napravila v zacetku
meseca maja strahovita povodenj v
Loski, Cerknisld in v Planinski dolini
nei:zreceno veliko skode ter unicila
vso posetev. Pri cenitvi in ugotovitvi teh poskodb je okr. komisar
2upnek prosnje posestnikov i:z Cerk·
niske obcine obnovil, naj se jim v~aj
glavni poziralniki oclstijo, pa oblast
tega z ozirom na nize lezeco Pia·
ninsko dolino ni dovolila. Leta 1910.
se je zbralo nekaj posestnikov iz
Dolenjega jezera in Dolenje vasi ter
so pod vodstvom M. Martincica de·
!ali v Mali Karlovici in jo ocistili
temeljito in razstrellli tudi nekaj
ovir.
Uspeh je bil nepricakovan. Od
tega leta so visoke vode veliko hitreje odtekale in je:zero je redno
vsako leto popolnoma presahnilo.
To jih je spodbudilo k nadaljnjemu
delu, ki ga je pa vojna prekinila.
Takoj po preobratu so iznova naceli
misel, kako bi osusili jezero, to je,
kako bi odvedli neovirano in v naj·
krajsem casu tudi zastajajoco nizko
vodo.
Sredi meseca marca 1919. je prevzel vodstvo politicne ekspoziture v
Cerknici vladni svetnik :Zupnek, ki
se je takoj lotil priprav za odpeljavo
nizke jezerske vode. 2e 19. marca
je priredil z najboljsim poznavalcem
Cerkniskega jezera, z Matijo Mar·
tincicem, obsirno jezersko ekspedi-

cijo do poziralnikov Nartov, Svinjske
jame, Male In Velike Karlovice ter
razkazoval posestnikom, kje in kako
je jezersko reko Strzen od Usive
loke naprej mlmo Nartov In Svinjske
jame do Male in Velike Karlovice
razsiriti in poglobiti, da bo mogla
nizka jezerska voda pravocasno od·
teeI.
Pri ponovnih ekspedicijah je vladni
svetnlk Zupnek svoje nacrte na lieu
mesta zakolicil ter za udelezene
obcine In podobcine napravil potreb·
ne prosnje in vlogo do vlade in mi·
nistrstva za izposlovanje 50-odstotne
drzavne podpore. Obenem je opetovano vodil doticne deputacije k via·
di in h gospodom ministrom. Res je
izposloval, da se je vrsil julija me·
seca 1920. leta uradni komisijski
ogled ter preprical strokovnjake, da
so potrdili njegove nacrte In prora·
cune. Zatem je dekretiral ust<Jnovi·
tev vodne zadruge za osusenje jezera oziroma za odvajanje nizke nje·
gove vode.
2e leta 1921. se je ustanovila vod·
na zadruga s sedezem v Cerknlci v
ta namen, da osusi Cerknisko jeze·
ro. Konec junija istega leta se je z
deli ze pricelo. Danes, po treh letih
dela, je dosedanji uspeh prav zadovoljiv.
Dela, katera je vodna zadruga pod
tehnicnim vodstvom generalne inspekcije voda v Ljubljani lzvrslla,
obsegajo:

1. lztrebljenje in poglobitev poziralnikov. Ocisceni so sedaj glavnl
poziralniki: Velika in Mala Karlovica ter Rakovski mostek. Ta dela
bodo pospesevala odtok visoke In
srednje vode. Za odvajanje nizke vode so pa razsirili in poglobili ali na
novo odprli naslednje poziralnike:
Svinjsko jamo, Kamenje in pet po·
ziralnlkov v Nartih.
2. lzkopali so in poglobili glavno
dovajalno strugo Striena za nizko
vodo k pozlralnikom v dolzini enega
kilometra.
3. Regulirali so stranska potoka
Zirovniscico In Grahovscico.
4. Prekopali so velika ovinka na
glavni strugi Strzena od Usive toke
do Svinjske jame.
Do sedaj je potrosen za ta dela
poldrugi milijon kron. Uspehi so ze
sedaj velild in so interesenti z njimi
zelo zadovoljni. Dela v navedeni
smeri se bodo se nadaljevala ter bo
izvrsena popolna melijoracija Cerk·
niskega jezera. V nacrtu so se: regu·
lacija vseh dotokov, naprava osusevalnih jarkov In nadaljnje raziskovanje podzemeljsldh odtokov.
Kakor je torej razvidno, se okorlscajo prebivalcl z jezersko ravnino
obilo. Ko bodo vodne razmere vsaj
v glavnem urejene, bodo prihodki
neprecenljivega pomena za tamosnje
prebivalstvo. Povzdignila se bo posebno zivinoreja, kl .bo poleg lesne
trgovine glavnl vir siromasnega pre·
bivalstva.

RIBJI LOV
Jezero je velikanski ribnik, kl ga
je ustvarila prlroda. Rib je v njem
vedno .dovolj. Scuk je najvec, ker
so jako rodovitne. Ujeli so ze 14 ki·
iogramov tezko scuko. stevilni so
tudi okusni linjl ali slajni. Ta riba
je izvrstna tudi posusena in neko·
liko v dimu prekajena. Dobri so tudi
menki, podobnl jeguljam, ki pa niso
tako debell. Najmanj rodovitni in
cislani so klini. Postrvi ni v jezeru,
ker je voda veckrat kalna, so pa v
stranskih potokih.

Ko se pricne doba pomladne suse,
se zapazi, kako polagoma pada povrsje vode od tedna do tedna. Najprvo se posuse vise lezece jame,
namrec Velika Karlovica, Okence in
Rakovsld mostek. V istem casu se
poi<&Ze iz vode tako imenovani ribiski kamen, to je skala v jezeru
bllzu Dolenjega jezera. To je ribicem
tezko pricakovano znamenje, da bo
jezero, kakor uci izkusnja, ob ugodnem vremenu odteklo poplnoma v
stirinajstih dneh.
Gibanja ob jezerskem nabrezju v
tern casu se ne da popisati. Mozaki,
zenske in otroci hite iz sosednjih
vasi, da postanejo delezni bogatega
rlbjega !ova. Vee nego tri sto napol
nagih moz gazi v vrsti skozi plitvej·
se kraje po jezeru In vlaci sake za
seboj. Komaj je ena jama odtekla,
da s i upa vanjo eden ali drugi mo·
iak, ze plane tja na obrezje cakajoca tropa ribicev, in zdaj se pricne
lov. Nekaj korakov v vodo, in ze ima
prva vrsta ribicev polne mrez~, ki ji~
obrnejo na suho, da spravlJo SVOJ
plen. Zopet noter in ven toliko casa,
dokler ne odtece voda popolnoma iz
jame.
Dostikrat ne morejo dovolj hitro
opravljati svojega posla, kajti sil!"o
odtekajoca voda je ze brez usmiiJe·
nja pogoltnila veliko nakopicenih rib.
Voda ne odteka po vsem jezeru
naenkrat, ker ne Jeze vse jame enako visoko. V isti vrsti, po kateri se
suse jame, se vrstl tudi ribji lov.
Loviti zacno pri Vodonosu, potem v
Resetu ter nazadnje na Leviscih.
V posameznih jamah ribarijo le malo
ur, tako da je glavni lov ze v treh
ali stirih dneh koncan.
Vozovi morajo bitl pripravljeni za
odvaianje nalovljenih rib, ker drugace se na vrocem soncu sparijo
in usmradijo. Manjse ribice ostanejo
mrtve po tleh, ker jih nihce ne pobira. Povodna zelisca In rastline ve·
nejo in trstje se na vrocem soncu
razgreje. Vse to dela neprijeten
vzduh, ki je povzrocal poprej celo
bolezen.
Leta 1871. je popolnoma izginila
voda komaj 6. septembra na Levi-

scih pod Otokom. Ker ni jezero od·
teklo prej ze dve leti, so ljudje pri·
cakovali, da nalove izredno veliko
rib. lz vseh vasi so prihajali ribici
in drugi z vreeami, vedno ozji je bil
krog okoli jam, ld so ka.kor vselej
ob tej priliki bile obdane z mrezami.
Kolikor bolj se je stiskala voda, to·
liko bolj so se gostile ribe. Pri mre·
zah so jih kar zajemali.
Ko so colni bili polnl, so jih spra.
vljali na kupe na suhem ravno tako
kakor krompir na njivl, dokler nl
zopet prise! voz. Posebno zadnje
cetrt ure, ko so do jam pritisnili tudi
drugi ljudje, ki so med trstjem in po
suhem pobirali ribe, so se tam pri
jami gnetli, vpili in grabill, kakor bl
bilo slo za zlato, ne za ribe. Hltro so
bili colnl na suhem. se nekaj minut
in tudi kotline okoli poziralnlkov so
bile prazne. Ljudje so planili vanje
in na ribe, kar jih ni odnesla voda s
seboj.
Tisto leto je bilo toliko rib, koli·
kor jih niso se pomnili ljudje. Racunali so, da so jih na Leviscih ujeli
nad 20.000 kilogramov, v vsem je·
zeru pa skoraj trikrat toliko. Tedanji
najemnlk lova, Anton Krasevec jih
je potegnil z enim samim vlekom
blizu tisoc kilogramov. Leta 1887.
so jih ujeli blizu 40.000 kilogramov
leto pozneje pa polovico manj. V
zadnjih letih ni lov vee tako obilen,
ker se nizka voda hitreje odteka.
Ko voda odtece pod zemljo skozi
zadnjo jamo, je glavni lov koncan,
voda pa ostane le po potoskih stru·
gah. Drugod je jezero suho. Kar osta·
ne se rib po strugah, nimajo seveda
tudi poslej miru. Trnek, sak, mreza,
vse te priprave so vedno za njimi,
in ako pritisne susa, polove skoraj
vse, kar jih ni slo z vodo v podze·
meljske prostore.
Mnogo rib odpeljejo in razneso na
razne vetrove, ali vecino pouzijejo
ribici in vascani iz jezerske okolice. Suse jih na preprost nacln: preparajo jih, otrebijo In nasole, potem
jih pa suse v dimniku. Tisti cas se
razslrja dalec naokoli zoprn In nepri·
jeten duh po ribah.
(Se bo nadaljevalo)
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DRUtBENI PROGRAM RAZVOJA OBtiNE CERKNICA 1971-1975

Tako ;ndustl'ija ~ n tul'lizem v sirsem smislu predstavljata glavna strateska
oilja gospodarskega razvoja obCine in to v dimenzijah, ·ki bodo poleg izcrpavanja lastnih vlrov zaposlovanja zahtevale se priseljevanje delovne sl!e,
predvsem .kvalificlrane, strokovne pro~ile . Vse gospodarske, pa tudl druzbene dejavnosti v obclnt bi morale v svojih programsklh usmeritvah teziti
bolj ali manj k razvojnemu do~ioiscu teh dveh glavnlh dejavnlkov.
IVERNE PLOStE -

KRIZA OSKRBE

Vkljub lastni tovami ivemih plosc tudi BREST nima dovolj plosc. Racunamo, da bo nastopila kaj 4<malu kr.iza. P11i tern mislim na Tovarno pohlstva
v Cerknioi, medtem ko je v Tovarni pohistva Start trg v.prasanje oplemenltenih plosc prisotno ze sedaj. Zaradl zmanjsanja moznostl uvoza plosc
smo morali ustaviti vse dobave lanskoletnlm kupcem. t-.:Vecani obseg proizvodnje, predvsem pa sprememba v •izdelkih tovame vpldvaJ: na vecjo potrosnjo iverk, saj smo v prvih treh meseolh porabl!i za sto odstotkov vee
plosc kot lanl v prvem tromesecju. Oplemenlt~nih plosc bomo rabili
17.000 m'. Kje jih homo dobili?
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ZAGREBSKI VELESEJEM
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In posl·l, baste vprasali? Da, bi,lo jih je nekaj, najvec v sredo, 19. aprJia,
ko je prislo najvec trgovcev. Na sejmu so vsaj vide!i, kaj je program Barbara. Vsec jim je; pravJjo, da bo sla se dolgo v prodajo. Tudi posameznih
kupcev je bilo precej. Al1 to ne govor.i, da bi tudi mi odprJ.i trgovino na
sejmu? Zakaj ne?
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STO TISOt STOLOV K-33

Oolgoletna tradiclja Tovarne lesnih izdelkov, kl se je prav od predvojnih
casov ukvarjala izkljucno s prtimarno dejavnostjo, je deloma poru!iena.
Z uspehom in trudom vseh zaposlertih je uspelo to, cesar s.l pred nekaj
leti ni predstavljal nlti najvecji optimist, da bo v sorazmemo kratkem
casu ta trac:Hcija porusena s proizvodnjo samostojnega koncnega proizvoda, stola K-33.

Lie

FILM BREST -

BARBARA -

BREST

Fabula films prikazuje oceta 'in hce11kico, ki se igrata s kockami tako, da
sestavljata zlozenko. To je prav tako prept;osto, kot pri sestavljanju ziozenk •z programa Barbara. To sestavljanje ni nic drugacno kot tlsto s
kockami. Zato je program Barbara tako preprosto sestavljati, spreminjatl
sestave, danes tak model - jutf\i ze drugacen. Pravl hobby za zene, ki ljubljo spremembel
PRAVILNIK 0 TEHNitNIH IZBOUSAVAH JE ZASTAREL

Kakorkoli ze, sedanji pravilrrik je treba popraviti, da bi dosegli na tern
podrocju do!ocen napredek ·in zainteresiraH zaposlene za lnten21lvnejse razmlsljanje o raclonalizacljl in <> drugih izboljsavah na podrocju tehnologije,
organlzacije In drugod.
d-

OBtNI ZBOR SINDIKATOV

·j .

Brestov obzornik se kot javno <>bello, za katero vemo, da ga bero celo
posameznikl na drugih celinah, zaradi taksne razsirjenostl vcasih lzoglba
polemicnih clankov In odkritih spopadov mnenj.
Zbor je menil, da mora blti demokraticnost v konstruktivnem lskanju
boljsih resltev v argumentiranl polemiki zagotovljena tudl v tern glasllu.
Posluh nasega glaS'ila za taksno .kr;itiko ne more skocliti ugledu podjetja,
temvec kvecjemu opozarja domacega, pa tudi zunanjega bralca na odprtost
sistema, kaze lla problematiko in angaz•lra sirsl krog clanov delovne skupnosti za najustreznejse resevanje spornlh pogledov.
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bilo solske ~kupnosti osno~e
sole _Notranjskega odreda lZ
Cer.kmce:_
•
»3. aprr~la bo nasa sola prazno:
vala svOJ dan. Ker ste pred le~
tud!- vi v n_jej nese):>ie_no razdajal1

Levarjeva pa iz Grahovega.
Nekateri pa so se odloeili za
umetni>ke, ki 5o jim vsec, ceprav
niso iz nj.ihovega kraja. Tako so
predsta:vili flavtlistko !reno Grafenauerjevo, karikatunista Bofa
Kosa, Marjana Mancka, pisateljico in pisatelja Hranko Jurca, Antona Ingoliea, Miroslava Krlefa,
igralca Borica Ca:vazzo.
v
· · ·ih
d
. se pnznan)e ~} ovemu .e1u.
Nl eudno, da liDajO tako radi razlicne veje umetnosti; v 5. a so na
vprasanje, kateri predmet jim je
najljubsi odgovorili da je poleg
db'
- ~te1ova e to s1ovenscma.

~v~Je znanJe.cerknisk~m ?troko~,
zeh~o ~an sole prez~Vf?ti z va~m.
Z ucenc1 :~omo .?buja:l~. sp?mme

na leta, ki ste Jih prez1veh med
solski.mi klopmi cerkniske sole.
Uc't
.. k 0 t ostitel.ji se bomo
1 ~1p
g .
c .d 10
trudili, da skup~J. z u enc:l 0 &.
n~ bomo pozab~h 3. apnla. p~~dite, da ~odo 'P1sane _besede 0~1vele, da s1 bomo segh IV dlan m
za trenutek ujeli cas, na katerega
imamo ta:ko lepe spominel«
In res smo ujeli nepozahne
spom.ine. Po dvajsetih letih zopet
v Cerknici. Kak.sne spremembe!
Cerknica je do:lJi.vela velik napredek. Pred dvajsetimi leti se precej kmeeko prijetno okolje se j~
spremenilo 'V industrijsko sredlsee Cerkni~ke doline.
Polni prica!kovanj smo se peljali proti novi soli, ki je presenetila s svojo .mogocnostjo. Svetli prostori, siroki hodnik.i, tel~
vadnica, ki bi jo zavidala mar;akatera ljubljanska sola, pa cvetja,
prijazni obrazi nekdanjih in 1?-?vih uCiteljev, tudi nekdanJih
u cencev. Povsod vzoren red, slike
ucencev - mladih umetnikov,
urejeni prostori - •k afejo na
sposobno roko, ki vodi mladi rod.
V prvem nadstropju razstava,
ki pripoveduje o jun~kih bojih
Not·ranjskega odreda. V r<I:Zr.edih borci rpripovedujejo o vehkih
dneh NOB na cerkniSkem podrocju. Topel je njihov stik z mladimL
V drugem nadstropju razstava
razrednih Slkupnos·ti. Kaksna ustvarjalnost! Panoji govore o znanih osebnostih, ki so kakorlcoli
povezane s cerkniskim solskim
okoliSem. Pripovedujejo nam o
velikem glasbeniku - Cerknicanu
Franu Gerbieu.
V 5. a so se posvetili Maksimu
Gaspariju in na estetsko urejeni
razs·t avi preds·t avili besedne umetnike: Frana Mileinskega, rojaka
iz Loza, pa Matevza Haceta - nepozabnega pisca partizanskih
xgodb, ki jih tako Tadi prebirajo.
Tudi pesnice in pesniki so n~li
svoj prostor na panojih: Magda
Stra:Zisarjeva, Marioka znidarsiceva, pa Niko Grafenauer. Ponosni so tudi na igralce. Cerknieana

Nepozabno bo sreeanje z ueen-

ill

brestu

Za to naso stalno rubriko sem
izbra'l Brestovega upokojenca
Alojza· GORNIKA iz Grahovega,
ki je v pokoju ze od polletj a 1959.
leta.
·
V Brestovi temeljni organizaciji MASIVA oziroma takratni Tovarni .p ohistva Martinja.k je bil
ze od same povojne obnove Ueseni 1945). Opravljal je dela zagovodje in skladisCnika, 'k asneje je
postal obratovodja, proti koncu
s:yoje delovne dobe pa je opravljal dela tajnika, nakar je ~el v
pokoj. Potem je nekaj easa opravljal delo honorarno, vendar se
je moral zaradi hude bolezni
umakniti iz vse bolj napornega
delovnega ritma. Kljub lepi starosti - 78 letom, se sedaj tovaris Gornik zivo spominja vseh
teh dogodkov, o katerih je vneto
pripovedoval.
Tudi sedaj redno spremlja dogajanja •n a Brestu, saj prebere
vse clanke iz Brestovega obzornika, veliko pa izve tudi iz pogovorov z Brestovimi delavci.
Ko sva primerjala proizvodnjo
prej in sedaj, je .p oudaril, da je
obseg neprimerno veeji, pa tudi
organizacija dela na visji ravni.
Vendar pa je posebej poudaril,
da ISe je v tistih letih po vojni
delo opravljalo z veliko zagnanostjo, po dvanajst in vee ur na
dan, vse dneve v tednu. Opr avljenega je bilo veliko prostovoljnega dela, ki ga je 'Sedaj na zalost
vedno manj. Tudi delavec, ki je

ci in ucitelji na Soli, morda pa se

bolj v prelepem gostiscu ob CerkniSkem jezeru, ko ·s mo segli v
roke pri]ateljev in nekdanjih
ueencev - nekoe drobnega Ludvika, Leskovca, Branislja, sedaj
zrelih moz. Pred dvajsetimi pa . . .
Verjetno je najveeje priznanje
v stisku rok :in zarenju v ocehpriznanje za minulo delo, kar v
tern primeru ne zveni •k ot fraza.
Prijatelji iz Cerknice, prjpravili
ste res nepozabno sreeanje poslikani kro:Znik, izdelek ueencev 5. a - pa bo ·l epsal prihodnost.
Sonja Verbeeva, Ljubljana
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NALOGE NOVEGA DELAVSKEGA SVETA V TOVARNI POHISTVA CERKNICA

II

Akc.fja o dzgradnjl nove tovarne ivernih plosc je stekla. To •l nvestlcijo je
treba podpreti. lstocasno pa ~e razumljivo, da moramo misliti tudi na 11ova
vlaganja v Tovarno pohlstva. Oprema bo v .nekaj letlh iztrosena. Ve~ina
strojev bo v nekaj letih ekonomsko iin tehnicno zastarela. Vzporedno s tern
pa bo treba tehnologijo prilagoditi sodobnejs·im potrebam trga. Marketing
nacelo, kl temelji na proizvodnji za trg, :ne pa za zalogo, bo moralo postati
osnovno vodilo. f.ak naOin proizvodnje bo terjal celotno relronstrukcljo toverne. Zato bo treba zbirati sredstva nekaj let, da bomo nalogl finaneno
kos.
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DROBNE Z BRESTA

V skupnlh sluzbah smo kupiH nov kopirni stroj nlzozemske proizvodnje
po japonski llcenci. Zdaj pa veselo stoji v brezdelju. Mozni sta dve resltv.i:
uvoz paplrja ali pa izvoz tistih, ki so kupifi tak stroj, ne da bi poprej ugotovili, da potrebuje amerisk1 paplr in svedske kemlkalje. Smo za mednarodno sodelovanje.

Tudi letos razburljivo
KONCANA JE OBCINSKA
TRIM LIGA
V MALEM NOGOMETU
Letosnje tnimsko tekmovanje v
malem nogometu je opravieilo
vsa pl1ieakovanja: se veejo mnozienost (ze blizru 150 tekmovalcev), vse vee gledalcev na tribunah, mnogo nadvse razburljivih
srecanj, preobratov in presenecenj, sportoo obnasanje igralcev,
bolJSe sojenje, napetost do konca ...
Sele zadnje kolo je namree dalo
dokoneno razvrstitev in razresitev negotovostli: na zmagovalno
mesto je potisnilo mostvo DISCA
pred favorita LOSKO DOLINO
(nekaj tekem sta zanjo igrala

.

tudd brart:a Volje), ki je vodila vse
dotlej. Najbolj prijetno je presenetila ekipa PINK PANTHER, ki
je dalec najmlajsa, z atraktivno
·in hitro igro ter eetrtlim mestom,
razoearala pa sta lani najbolje
uv.rSeena OKLAHOMA in zEJA.
Ostala mostava so se uvrs·tila vee
a1i manj po prieakovanjih.
Pa se to, da slueajno ne bi bilo
pomote: ·k ljub ~tevilnim tuj!m na~
zivom m!>Stev ni slo za mednarod00 .prvenstvo, .p ae pa za eisto domaee, notranjsko, obcinsko ...
Neuradni konau vrstnl red: 1.
Disco, 2. Loska dollna, 3. Oklahoma, 4. Pink Panther, 5. Rockerji,
6. 2:eja, 7. Kamna gorica, 8. Podsllvnlca, 9. Sovica, 10. Sedem mladih, 11. Stoletnl, 12. Veteran!.

opravljal vodilna dela, je moral
opravljati se najrazlienejsa druga; sedaj pa je delitev dela ozko
specializ1rana, kar pa zvisuje
stroske proizvodnje.
Pogovor je stekel tudi o tezavah, ki se porajajo v Brestu in
v lesni industriji nasploh.
V akciji za zbiranje odpadnega papirja so se posebno hlazali
uCe:nci osnovne 5ole na5ega malega mesta. V treh ietomjih mesecih
so zbrali 10.170 ·k ilogramov odpadnega papirja. Pri zbiranju tekmujej<>
razredi med seboj. Papir odkupuje Tozd Suro.vina iz Ljubljane, lci
jim je dala na voljo poseben lkontejner za shranjevanje papirja.
Veejo koliCino 50 ucenci dobili tudi :iz arhiva Brestovih Skupnih dejavnosti. Denar, l}d ga 'bodo dobili iz :iztrllca, bodo koristno uporabili
za solske ekskurzije in druge namene.

*
Ob hisi in ograji pri avtobusni postaji na5ega malega mesta je
ob delovnih dnevih pravcata tkolesamica. Kolesa parJcirajo zvecine
u cenci raznih sol, ki se pripeljejo do avtobusa in od tod nadaljujejo
avtobusno voznjo v Ljubljana ali v Postojno. Ceravno veeina koles
ni zaklenjenih, ni veejili .primerov ·kraje, ceravno se tu pa tam tudi to
zgodi. Morda ne bi bilo odvec, da bi odgovorni doloCili poseben prostor in ga oprem.ihl s ·s tojali za kolesa. Tako bi bil videz lepsi in varnost vecja.

*
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Pomlad je pred nami. Ceravno se ni prave vrocine, je cutiti spomladansko prebujanje posebno ob 'Vrtovih. Veeina lastnikov jih ze
pl1idno pripravlja za spomla:dansko ISetev. Tudi za ureditev okolice
so zasebniki :Ze poskrbeli.
Drugace je okoli zgradb v dru:Zbeni lasti. Za snago .in red okoli
njih se malokdo zmeni. Posebni pmmer so stanovanjslci blolci, ki
nimajo centra•l ne kurjave. Vsa okol!ica je »Okrasena« z zalogami kuriva, kar ne daje najlepsega videza. Posebno neurejena je okolica
treh blokov pri Brestu. Le ·redki posamezniki sem m tja kaj pospravijo. Pohva:1iti velja prizadevanje tova.ciSi.ce zagarjeve, k:i na
zelenici pred svojim stanO'Vanjem ureja neka.ksne romate otoeke.
Ceravno ji vee cvetlic populijo, se nenehno trudi, da jih zasadi z
novim.i. Pobuda je torej vredna posnemanja, le vee enotnega dogovarjanja bi bilo treba.

-

Izrazil je bojazen, da s takSno
ekspanzijo 'k ot do sedaj lesna
industrija ne :bo vee napredovala,
saj je ob tern cela vrsta tezav,
•predvsem lesna surov.ina, ki je je
vedno ma:nj, ostra kon.kurenca,
likvidnostne tezave in podobno.
Na koncu sem ga vprasal, .kaj
meni o perspektivi tovarne v
Martinjaku.
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Tovaris Gornik z zanimanjem
spremlja ves njen dosedanji razvoj, vendar praVIi, da bo glede na
tezave, s katerinri se ,sreeuje lesna
industrija, po 'Vsej verjetnosti
ote!koeena tudi rekonstrukcija,
na katero se pripravljamo ze
vrsto let.
v zelji, da bi se dolgo u.Zival
sadove zaslu:Zene pokojnine, sva
se prisreno poslovila.
v. Jerie
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Sportni portreti

[erknitani v prvi ligi!
NAJVECJI USPEH CERKNISKE KOSARKE DOSLEJ
v I. m II. slovenski ligi so koncali s tekmovanjem. Mo·
Cerknice, lci je nastopalo :v drugi ligi - zahod, je doseglo doslej
svoj najvecji uspeh - prvo mesto in s tern pravico do tekmovanja
med najbolj~imi slovenskimi kosarkarskimi mo~tvi.
Veliko samoodpovedovanje m trdo delo, !kJi sta trajala kar devet
mesecev, sta se obrestovala. Poplaean je ves trud ob napornih treningih, ki so bild Mirikra.t na teden, vcasih pa tudi vsak dan. lgralci
so na vseh tekmah pokarzali veliko borbenosti in znanja ter iz tekme
v tekmo igrali bolje.
Po prvero delu tekmovanja, v katerero smo osvojili prvo mesto,
smo sicer imeli dva spodrsljaja, ko smo izgubili doma z Gostolom
in takoj potem v gosteh s Postojno, nato pa smo zmagali sedemkrat
zapored in na koncu delili 1. mesto z enakim stevHom tock kot Postojna. Tako je h-ila potrebna se tretja tekma, v '.kateri smo z zelo
kvalitetno igro ter ob podpori stevilnih cerkniskili privrlencev kosarke zmagali in se ta!ko uvrstili v prvo ligo.
Ko~arkarji

~tvo

REZULTATI CERKNICE:
Cerknica
Cerknica
Cerknica
Cerknica
Cerknica
Cer.knica
Cerknica
Cerknica
Cerknica

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gostol
PoS'tOjna
Radovljica
Lesonit
Lokainvest
Koper
Vrhnika
Tolmin
Jesenice

prvi del
81 : 86 (44 : 41)
84: 81 (44 : 41)
87: 81 (46 : 49)
95 : 87 (52 : 36)
92 : 86 (46 : 39)
112 : 96 (48 : 39)
73 : 72 (39 : 44)
86 : 69 (38 : 36)
75 : 74 (50 : 48)

drugi del

67 : 77
93 : 98
78 : 72
75 : 74
91 : 71
82 : 81
102: 66
75 : 73
88 : 74

KONCNA LESTVICA:
1. Cevknica
18
2. Postojna
18
3. Gostol
18
4. Jesenice
18
5. Koper
18
18
6. Tolmin
7. Radovljica
18
8. Vrhnika
18
9. Lesoll'it
18
10. Lakainvest
18

15
15
12

11
9
9
7
5
5
2

(38 : 36)
(43: 47)
(31 : 34)
(34 : 39)
(40: 36)
(28 : 47)
(40 : 37)
(33 : 37)
(38 : 36)

3
3
6
7
9
9
11
13
13
16

Tocke
0
2
4
4
4
4
4
4
4

30
30
24
22
18
18
14
10
9 (- 1)
4

Odlocilna tretja tekma na VrhnNci: Cerklnica : Postojna 93 : 90 (50 : 47)
Pred nami je sedaj nastop v prvi ligi lin s tern tudi nove obveznosti.
Nas letosnji cilj bo, obstati v ligi. To pa •b o zelo te~ko, saj sta dva
kljucna igralca ze odsla v· vojsko, eden pa bo odsel jesell'i. Toda upaan,
da bomo z veliko truda in naporom vseh tudi v tem uspel>i, da lahko
v prihodnjih letih pricakujemo se veliko pr.ijetnih novic in dobrib
rezultatov ko~arkarjev Cerlmice.
Ob tej prilomosti ·se zahvaljujem vsem navijacem za bodrenje
zlasti na tekmi z Jesenicami in na zadnji odlocilni tekmi na Vrhniki
s Postojno.
D. Jernejcic

Filmi v maju
1. 5. ob 16. in 20. uri - ameriska ko:medija JERRY ISCE DELO.
2. 5. ob 16. in 20. •U ri - i•talijanska komedija PAZ! DA NE BO
ZMEDE.
'
3. 5. ob 16. in 20. tmi - ameriska drama MESTNI COWBOY.
6. 5. ob 20. uri - ameriski pustolovski film BEG IZ ALCATRAZA.
8. 5. ob 20. uri in 9. 5. ob 16. uri - japonski znanstveno fantastiC:ni
film VIRUS.
9. 5. ob 20. ur.i - angleska krimma!lka Me VICAR.
10. 5. ob 20. uri- jugoslovanski fi.hn SE SPOMINJAS DOLY BELL.
13. 5. ob 20. ur-i - ameriski glasbeni film XANADU.
15. 5. ob 16. in 20. uri - ameriski zgodovinski film PRISEGA MASCEVALCA.
16. 5. ob 16. in 20. uri - ameris•k i film ·k atastrofe PLAZ.
17. 5. ob 16. in 20. uri - honkon§ki •k arate £ilm KRAU BOKSARJEV.
20. 5. ob 20. uri - nemska ·k zriminalka SPIM S SVOJIM MORILCEM.
22. 5. ob 20. uri in 23. 5. ob 16. uri - ameri~ki. glasbeni film GLASBE
NIKOLI DOVOU.
23. 5. ob 20. uri - aaneriski pustolovski .fiilm ALI JE PILOT V
LETALU?
24. 5. ob 20. ur.i - francoska komedija UKROCENI SOVRAZNIK
2:ENSK.
27. 5. ob 20. uri - nemlli eroticni film MADAME IN NJENA NECAKINJA.
29. 5. ob 20. uri in 30. 5. ob 16. uri - ameri~lci akcijsk:i film NAPAD
NA PLOSCAD JENNYFER.
30. 5. ob 20. uri - ameriska drama PRIPRAVITE ROBCKE.
31. 5. ob 20. uri - jugoslovanska drama SAMO ENKRAT SE UUBI.

Tokrat je bil nas sogovornik
FRANC STRUKELJ, predsednik
odbora za sport in rekreacijo na
Brestu. Zaposlen je v Brestovi
t emeljni organizaciji Prodaja,
kjer opravlja dela in naloge vodje vzorcne delavnice.
- Koliko Brestovih delavcev
se redno ali obcasno ukvarja s
sportno rekreacijo?
s sportno rekreacijo se ukvarja
zelo malo Brestovih delavcev.
Ocenjujemo, da se v krajevni
skupnosti Cerknica redno rekreira le !kakih 50 Brestovih delavcev, obcasno pa najvec sto, predv.sem v zimskem casu (smucarski teki). Pri Brestovi sportnorek.reativni dejavnosti pogresamo
predvsem zenske, ki jih skorajda
ni, razen pri ·strelski sekoiji.
- Znano je, da so bila v ~
sedemdesetih let zelo popularna
tekmovanja med Brestovimi temeljnimi organizacijami, pa tudi
med slwbami in oddelki v okvinl
temeljnih organlzacij. Zakaj teh
tekmovanj ni vee?
Zara:di nerazumevanja nekaterih delavcev na BreSitu je bilo leta

KEGLJASKE NOVICE
Na Brestovem kegljiScu se je
koncala obcinska keglja~ka liga.
Tudi tokrat je zmagalo mostvo
Kovinoplastike in tako osvojilo
pokal v trajno Jast. Brestovi kegljaci so se uvrstili sele na peto
mesto.
RezultatJ:
1. Kovinoplastika
22 tock
2. Kartona.Za
18 tock
3. Martinjak
18 tock
4. Gozdar>stvo
16 toCk
5. Brest
14 tock
6. Mladinci
14 tock
7. SAP
10 tock
8. Upokojenci
8 tock
9. Obcina
6 tock
10. Gradisce
4 tocke
11. Komunala
2 tocki
12. Kovind
o tock
MLADINCI IN MLADINKE
USPESNI NA REPUBLISKEM
TEKMOVANJU
Mladinci in mladin:ke so uspesno zastopali Brestove barve na
republiS-kem eki:pnem prvenstvu.
M.Ladinci so "bill sesti med 32 nastopajocimi e.kilpami, mladinke
pa so prvic nastopile na republiskem prvenstvu in z nepopolno
ekipo zasedle 7. mesto.
REZULTATI
Mladinci
1. Hidro
2. Gradis
3. Konstru:ktor
6. Brest
Mladinke
1. Konstruktor
2. Celje
3. 2:alec
7. Brest
Med posamezniki je bil Roman
Korosec enajsti, Edo Terzic dvanajsti, pri mladinkah pa je bila
Jana Al1har osma, Ana Urbas pa
deseta. Prvenstvo posameznikov
in posameznic .se bo se nadaljevalo v jesenskem delu.

BRESTOV OBZORNIK - glasllo deJovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o .
Glavni In odgovorni urednik Bozo
LEVEC
Ureja uredniikl odbor: Vojko HARMEL, Vlktor JERI¢, Slavko KLAN¢AR, Sreeo KNAP,
Joze KORO!lEC, Darko LESAR, Boio LEVEC.
Franc MLAKAR, Danllo MLINAR, Janez
OPEKA In Franc TURIII¢.
Foto: Joze IIKRU
Odbor za obvescanje je drufbenl organ
upravljanja.
Predsednlk
odbora:
Anton
PER¢1i~.

· Tiska :Zelezniika tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasllo $odl med prolzvode lz 7. loCke
prvega odstavka 36. elena ukona 0 ob·
davcenju proizvodov In atoritev v prometu,
za katere se ne placuje temeljnl davek
od prometa prolzvodov (mnenje $ekretaria·
ta za informlranje izvrinega sveta SR Slovenije lit. 421·1/72 z dne 24. oktobra
1974).

sl

1980 ukinjeno delovno mesto
sportnega referenta. Takrat je
tudi zacela zamirati sportno-rekreacijska dejavnost na Brestu,
tako da smo danes na podrocju
sporta in rekreacije tam, kjer
smo bill pred desetimi leti. Sportni referent j e bil v bistvu pobudnik in organizator rekreacije v
Brestu, lani se je to vprasanje
zasilno resilo z zdruZevanjem
dela na podrocju stanovanjskih
zadev, kar pa tudi ni prineslo
boljse resitve.
- Po ukinitvi LESARIAD pred
nekaj letJ se sedaj pojavljajo tekmovanja v okviru sestavljenih or·
ganizacij (Slovenijales, Uniles).
All so ta tekmovanja bolj racionabna ba cenejsa?
Ze v easu LESARIAD so h-ila
tudi tekmovanja v okviru SOZD
SlovenijaJ.es, vendar le zimske
igre. Po priporocilu republiskega
sindikalnega sveta, da se ukinejo
razne - !JADE in z utemeljitvijo, da so te vrste tekmovanj predrage, smo se bolj posvetili tekmovanjem v okviru sestavljene
organizacije. Prav sedaj so v pripravi tudi letne igre, 1ki jih organizira delovna organizacija Savi·
nja Celje v septembru. Mislim,
da ta tekmovanj a niso nic bolj
racionalna ali cenejsa, saj so
stro&ki tekmovanj pribliino enaki.
- Omenil si, da ste v Brestu
na podrocju sporta in rekreacije
tam, kjer ste bill pred desetlmi
leti. Kaj predlagas, da bi se sta·
nje izboljsalo?
Mislim, da bi bilo potrebno na
Brestu spet vzpostaviti delo spornega referenta ter na to delovno
mesto postaviti cloveka, ki bi bil
z mislijo in s srcem pri tern delu,
ne ;pa da dela sa:mo tisto, kar
dobi za nalogo, ob tern pa je brez
idej za delo. Kvalitetno delo sportnega -referenta je polnih osem

31

ur, ogromno easa pa porabi tudi
v popoldanskih urah za izvedbo
in organizacijo razlicnih tekmovanj v okviru delovne in temelj·
nih organizacij.
Sportni referent naj bi prevzel
tudi vso organizacijo letovanj
ter organiz:iranje aktivnega oddi·
ha, katerega v Brestu se ne poznamo. V nekaterih delovnih organizacijah izven nase obcine je
aktivni oddih namrec ena izmed
najbolj priljubljenih oblik za izrabo letnega dopusta.
Zavedati se moramo, da sport·
na rekreacija ni samo merilo moCi na -tekmovanjih, ampak je to
mnoZicna dejavnost. Oblik sport·
ne rekreacije je ogromno, bodisi
v rednem delovnem casu bodisi
izven njega, samo poiskati jib je
treba ter jih p ravilno in zave.stno
zastaviti. in izpeljati.
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- Koga pred.laga5 za nasled·
njega sogovornika?
Clanom kosarkarskega kluba
Cerknica eestitam uvrstitev v
prvo slovensko ligo in predlagam
za naslednjega sogovornika nji·
hovega trenerja Dwana JernejCi·
ca, :ki ima veliko zaslug za ta
veli-k i uspeh cerkniske kosarke.
Pripravil F. Gornik
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Ni strahu za podmladek
TUDI NAJMLAJSI STRELCI
USPESNI
Strelska d:ruZin.a BREST je pripravila tekmovanje v streljanju z
zracno pusko za cerkni~ko osnov·
no solo, pa tudi obcinsko tekmovanje za osnovne sole. Na solskem tekmovanju je nastopilo 28
pionirjev in 8 pioll'irk.
Na obcinskem ·tekmovanju sta
lahko nastopili po dve izbrani
ekipi pionirjev in pionirk iz vsake
S-ole, pa tudi posamezniki. Kljub
razpisu in razgovorom na tekmovanju nista sodelovali osnovni
soli Nova vas in Stari trg. Iz drugih osnovnih sol pa je tekmovalo
20 pionirjev in 10 p10nirk. Kljub
temu, da se ne vadijo dolgo, je
6 pionirjev in pioll'irk doseglo
normo (140 U!:rogov) za znacko
»dbbrega strelca« ter pravico do
nastopa ·n a regijskem tekmovanju
v Pivki.
Solsko tekmovanje:
PIONIRJI:
1. Kebe Gorazd
159 krogov
2. Braniselj Boris
146 krogov
3. Kocevarr Erik
144 krogov
PIONIRKE:
1. Sivec Jasna
96 krogov
2. Kebe J asna
95 krogov
3. Ponikvar Diana
79 krogov
ObCinsko solsko tekmovanje:
PIONIRJI:
1. Kebe Gorazd
157 krogov
OS Celiknica

2. Ivancic Joze
144 krogov
OS Celikn.ica
3. Verbic Jani
140 krogov
OS Ceiiknica
PIONIRKE:
1. Sivec J asna
154 J.crogov
OS Ceiiknica
2. Otonicar lnes
125 krogov
OS Cerknica
3. Ponikvar Diana
107 krogov
OS Cerknica
EKIPNO:
PIONIRJI:
1. OS Cerknica I.
411 k.rogov
2. OS Cerknica II.
392 krogov
3. OS Rakek
278 krogov
PIONIRKE:
1. OS Cerknica I.
365 krogov
2. OS Cerknica II.
295 krogov
3. OS Grahovo
175 krogov
Prehodna pokala za pionirje in
pionirke je osvojila osnovna sola
»Notranjski odred« Cerknica.
Na regijs'kem tekmovanju not·
ranJsko-kra5ke regije ·s o pionirji
in pionirke zasedli drugo mesto.
Med posamezniki sta bila najbolj·
sa Kebe Gorazd in Sivec Jasna
na cetrtem mestu ter izpolnila
-norma za nastop na republiskem
tekmovanju.
Republisko tekmovanje je bilo
v Kamnik:u, n astopilo pa je 81
pionirjev in 40 pionirk. Jasna
Sivec je s 152 krogi zasedla 16.
mesto, Gorazd Kebe s 153 krogi
pa 51. mesto.
F. Mahne

SPORTNE PRIREDITVE V MAJU
Obcbaske sportne lige mladih
9. 5. -kegljanje - keglj.isce Bresta v Cerkruici ob 8. uri
16. 5. - kosarka - telovadnica osnovne sole v Cer.knici ob 8. uri
22. 5. - mali nogomet - igriSce ob osnovni soli v Cerknici ob 8. uri
Obcinska nogometna liga (veliki nogomet)
Tekme so vsako nedeljo v maju na nogometnili igriscih ·v Cerknici,
na Rakek:u, v- Cajnarjih in v Novi vasi.
Nastopa osem mostev. Pricetki tekem m ed 9. uro lin 1030.
Tradiclonalnl prvomajskl m.noZICni pohod na Slivnico
Odhod 1. maja ob 8. uri izpred Bresta.
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