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lasilo delovne • 
IZaCI 

Vrsta dodatnih ukrepov 
PRILAGODITI SE MORAMO SEDANJIM 
GOSPODARSKIM RAZMERAM 

Ko smo pred kratkim ocenjevali, kako izpolnjujemo s planom 
dogovorjene obveznosti v proizvodnji, prodaji na domaeem trgu, v 
izvozu in v gibanju zalog gotovih izdelkov, smo ugotovili, da aprila 
v marsicem nismo na dinamiki ·plana. Se posehno zaskrbljuje dej
stvo, da so se nam med drugim povecale tudi zaloge gotovih iz. 
delkov. 

Grobe ocene o poslovanju v maju pa kaiejo, da po vsej verjet
nosti ne homo dosegli planskih obvemosti tudi v tern mesecu. Zato 
je nevarnost, da se bomo od planskih ciljev ze v .prvi polovici leta 
toliko oddaljili, da bomo to do konca leta teZko nadomestili. Vse 
to pa se naprej slahsa ze nekaj easa trajajoco nelikvidnost, ki 
se kaze v pomanjkanju ohratnih sredstev. 

Zaloge gotovih izdelkov so z 
izjemo v temeljnih organizacijah 
Mineralka, Tapetnistvo in lver
ka v vseh ostalih •proizvodnih te
meljnib organizacijah nad pred
videnimi. Za celotno delovno or
ganizacijo predstavlja to 
27.000.000 dinarjev nenacrtovane 
vezave sredstev v zalogah. 

Ce na kratko povzamemo vzro
ke za taksno stanje, vidimo, da 
zaostajamo v dinamiki nacrto
vanega izvoza za okrog 7 od
stotkov. Nekateri tuji kupci ne 
izpolnjujejo rokov pri odpoklicu 
blaga ali pa narocene kolicine 
celo zmanjsujejo oziroma odpo
vedujejo. To velja predvsem za 
izdelke iz nase finalne proizvod
nje. Nekateri izdelki za izvoz ze 

v prvem trimesecju cakajo na 
odpremo, za katero pa zaenkrat 
se ni znano, kdaj jo bo mogoce 
uresniciti. 

Tudi prodaja na domacem tr· 
gu je bila v aprilu pod nacrto
vano. Ob tern se denimo, srecu
jemo z dejstvom, da bi lahko 
prodali vee kuhinj in nekaterih 
vrst drugih koncnih izdelkov (ta
petnistvo), pa zaradi slabe oskr
be z repromateriali, pa tudi za
radi slabega izpolnjevanja do
bavnih rokov v intemi koopera
ciji podaljsujemo dobavne roke 
koncnim dobaviteljem. Nekom
pletni izdelki tako bremenijo za
loge, namesto da bi sli v pro
dajo. 

stevilni Cerknicani ob sprejetju stafete mladosti 

Po drugi strani pa imamo 
koncne izdelke, katerih prodaja 
je na domacem trgu precej pod 
nacrtovanimi predvidevanji. Taki 
izdelki so program 3 X 3, posa
mezni stoli in jedilnice. Prepoca
si odprodajamo tudi zaloge posa
meznih izdelkov, ki jib ne izdelu
jemo vee oziroma jib izdelujemo 
samo za dopolnjevanje progra
mov. 

Tudi gibanja v proizvodnji po
nekod ne gredo po planu. Zara
di slabSe prodaje se kazejo v ne
katerih temeljnih organizacijah 
teiave pri lansiranju ustreznih 
izdelkov, s katerimi bi zagoto
vili izrabo proizvodnih zmoglji
vosti. 

Vse to postavlja pred nas no· 
ve naloge in zahteva takojsnje 
ukrepanje, da bi spremenili ne
gativna gibanja. Za precej stvari 
moramo iskati rditve predvsem 
v Iastni hisi. 

Najprej moramo na vseh rav· 
neb dosledno izpolniti tiste na
loge, za katere smo se ze dogo
vorili in ki jib ne uresnicujemo 
povsod dovolj odgovomo. Nana
sajo se na zmanjsevanje vseh 
vrst stroskov, na boljso oskrbo, 
odgovomejso kooperacijo med 
temeljnimi organizacijami, ustrez
ne prodajne akcije, odgo
vomejse obdelave izvoznih po
nudb, proucevanje moznosti za 

Pri premagovanju sedanjib gospodarskih tezav se moramo 
opreti predvsem na lastne sile. lzrabiti moramo ogromne no
tranje rezerve, ki jib imamo v naravnih bogastvih, v proiz
vodnib in delovnih zmogljivostih zdruZenega dela in v sociali
sticnih samoupravnih druZbenolastninskih odnosih. Te rezerve 
ima slehema celica in skupnost zdruienega dela in slehema 
krajevna in druibenopoliticna skupnost. V njib so veliki do· 
datni viri za povecevanje druzhenega proizvoda in za histveno 
povecevanje lastne, skupne in druZhene produktivnosti dela in 
za vse bolj ucinkovito uporaho sredstev tekoce in razsirjene 
reprodukcije. Njihova ustrezna gospodarska izraha je odlo
cilnega pomena za to , da uspe5no in ucinkovito premagamo 
sedanje gospodarske teiave hrez vecjib gospodarskih in druZ
benih pretresov in da cimprej preidemo k razgibanemu in 
pospesenemu gospodarskemu razvoju na trdnih gospodarskih 
in druihenih temeljih socialisticnega samoupravljanja. 

se vecjo nadomestitev uvozenih 
z domacimi materiali, na ustrez
nost serij in tako naprej. 

Neprimerno zahtevnejse nalo
ge nas cakajo pri izpolnjevanju 
ne samo nacrtovanega, ampak 
po vsej verjetnosti tudi vecjega 
izvoza. Tak8ne zahteve postavlja 
pred nas med drugim tudi prav
kar sprejeti zakon o pogojib in 
nacinih razpolaganja in korisce· 
nja ustvarjenib deviz. Po tern za. 
konu ho ostalo od 1. junija da
lje delovnim organizacijam na 
voljo precej manj konvertihilnih 
deviz kot do sedaj. 

Ugotoviti pa moramo, da ze 
dosedanji izvoz v nekaterih te
meljnih organizacijah ni zago
tavljal dovolj ustvarjenih deviz 
za odplaeevanje nasib deviznih 
dolgov, za uvoz potrehnega re
promateriala in r ezervnih delov 
ter za zdruievanje deviz z doma
cimi dobavitelji za nemoteno 
proizvodnjo. 

lz resolucije 9. kongresa ZKS 

Da bi obvladovali proizvodni 
proces v zozenib pogojib gospo
darjenja in cim holj normalno 
proizvodnjo, so hili, na ravni 
delovne organizacije, pa tudi v 
posameznih temeljnih organiza· 
cijah sprejeti dodatni ukrepi. S 
temi ukrepi se se holj zaostruje 
medsehojna odgovomost sleher
nega delavca pri opravljanju 
sprejetih nalog, se posehno p a 
najodgovomejsib delavcev v de
lovni organizaciji in po temeljnih 
organizacijah. lmenovane so de
lovne skupine za izdelavo, 
spremljanje in usmerjanje vseh 
dejavnosti pri obvladovanju te
iav in pri ustvarjanju pogojev 
za normalno poslovanje. 

Skratka, v zelo kratkem casu 
homo morali pretehtati vse moz· 
nosti za ustvarjanje vecjega neto 
deviznega priliva in si tako za
gotoviti pogoje za normalno po· 
slovanje tudi v najnovejsih go
spodarskih razmerah. 

D. Mazij 

Pomembna javna razprava 
08 NOVEM SISTEMU VREDNOTENJA 
DEL IN NALOG 

Od julija do oktobra lani je trajala javna razprava o delovnem 
osnutku novega sistema vrednotenja zahtevnosti del in nalog, po 
katerem naj bi hila ocenjena vsa dela v Brestu. Novi sistem vred
notenja naj bi zamenjal vse razlicne sisteme nagrajevanja, ki jib 
sedaj uporabljamo v nasi delovni organizaciji. 

Na .podlagi pripomb iz omenjene j avn e r azprave o osnutku meto
dologije za vrednotenje dela je komisija (po en clan iz vsake te· 
meljne organizacije in iz Skupnih dejavnosti), ki je hila zadolZena 
za pripravo metodologije, le-to dopolnila oziroma spremenila. 

Pripombe, ki so jib komisiji 
posredovali odbori za vodenje 
razprave v posameznih temelj· 
nih organizacijah, so bile v glav· 
nem naslednje: 

- holje je treha vrednotiti tez
ko fizicno delo; 

- vplive okolice je potrebno 
znova izmeriti in enotno o ceniti 
za vso delovno organizacijo; 

- dodatno je treba vrednotiti 
izmensko delo in delo n a visini; 

- bolje moramo vrednotiti 
nor mirano delo; 

- kriterij poklicnega usposab
ljanja je treba prilagoditi stop
njam usmerjenega izohraievanja. 

0 pripomhah iz javne razprave 
in o osnutku metodologije je 
tekla razprava tudi na poseb· 
(Nadaljevanje n a 2. strani) 
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Pomembna javna razprava 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
nem posvetu skupaj s predstav
nikoma republiskega sveta sin
dikatov, ki sta tudi prispevala 
nekaj sugestij, katere je komisi
ja upostevala pri svojem delu. 

Najbolj bistvene spremembe v 
metodologiji so: 

1. Vsem kriterijem so dodane 
obrazloiitve kriterija z nekaj pri
med, ki se pojavljajo v delovni 
organizaciji. 

2. Kriterij 1 A (za izvedbo na
loge je potrebno znanje) je pri
lagojen stopnjam izobrazbe v 
usmerjenem izobrafevanju; do
datno izobrafevanje je enotno 
ne glede na stopnjo izobrazbe in 
vrednost zniiana s 6 na najvec 
3 tocke, vrednost delovnih iz. 
kusenj pa s 14 na najvec 12 
tock. 

3. Kriterij 2A (v delovni na
logi je zajeta osebna odgovor
nost) je po naeinu vrednotenja 
spremenjen, ni pa spremenjena 
njegova vplivnost v strukturi 
tock. Namesto tveganosti, vred· 
nosti, kontrole, vpliva in verjet
nosti skode je kriterij sedaj 
opredeljen opisno v dveh delih 
in sicer: odgovornost za pravilno 
opravljanje dela in odgovornost 
za delovna sredstva Vrednost 
kriterija pa ostane nespremenje
na in sicer najvec 16 toek. 

4. V kriteriju 3 (vplivi okolice) 
pa so spremembe naslednje: 

- kriterij toplota oteruje na
logo se je spremenil v kriterij 
mikroklima oteruje nalogo, 

- pri kriteriju ropot otezuje 

Dela oziroma naloge 

Razrez plosc PD 

Skladiscenje lesa 

Vlaganje v etafni kanal 

Pokladanje furnirja na iverko 

Rezkanje mizno, nadmizno 

Brizganje laka 

Razrez na veelistni kroZni zagi 

Pomoc pri eelilniku 

Paranje desk 

Skladanje desk in kratic 

Stiskanje in lepljenje na kor-
pusni stiskalnici 

Kurjenje in nadzor parnega 
kotla 

Upravljanje portalnega zerjava 

Vzdrlevanje mehanskih naprav 
v izmeni 

Opravljanje raznih del v pro-
izvodnji 

Pakiranje pohistva 

Skladanje hlodovine 

Tapeciranje elementov 

Oblikovanje izdelkov 

Razvijanje lesarske tehnologije 

nalogo se je spremenila lestvica 
pri stopnjevanju jakosti ropota, 

- dodana sta kriterija izmen
sko delo (najvee 5 tock) in delo 
na vgini (3 tocke). 

Pri spreminjanju metodologije 
vrednotenja zahtevnosti del smo 
zasledovali naslednje cilje: naj 
bi bila fizicna dela in deJa v 
slabSib delovnih pogojih, dela v 
neposredni proizvodnji, pa tudi 
ustvarjalna dela bolje nagraje
vana kot do sedaj. · 

Po novi metodologiji smo po· 
skusno ovrednotili - ocenili vsa 
dela v Brestu. Kako smo se pri
blliali na!tetim ciljem, nam ka· 
ze naslednja preglednica: 

Dela so izbrana kot tipieni 
predstavniki skupine del, pri ka
terib se pojavljajo tezji delovni 
pogoji (velik telesni napor, slabi 
delovni pogoji, delo na vgini, iz. 
mensko delo) in ustvarjalno 
delo. 

K-VZD nam v tabeli izrafa re
lativni odnos med vrednostjo 
konkretnega dela in vrednostjo 
enostavnega dela (1. razred) po 
predlagani metodologijl; 

K-AODN pa nam izrafa relativ
ni odnos med vrednostjo kon
kretnega dela in vrednostjo naj
niZjega razreda po AODN po se
danjem stanju, izravnan s kolic
nikom tako, da sta oba »K« med 
seboj primerljiva. 

TOZD K-VZD K-AODN 

----·-
Pohistvo 1,54 1,37 

Pohistvo 1,67 1,37 

Pohistvo 1,54 1,37 

Po~tvo 1,54 1,37 

Pohistvo 1,67 1,46 

Masiva 1,67 1,46 

Masiva 1,67 1,58 

Masiva 1,54 1,27 

2:agalnica 1,81 1,58 

.Zagalnica 1,67 1,58 

Gaber 1,54 1,37 

Gaber 1,87 1,69 

Iverka 1,94 1,69 

Iverka 2,35 2,08 

Mineralka 1,67 1,58 

Jelka 1,54 1,39 

Jelka 1,81 1,51 

Tapetnistvo 1,54 1,37 

Prodaja 3,02 2,78 

SD 3,15 2,98 

Vplivnost posameznih kriterijev novega Brestovega sistema vred
notenja je .primerjana z vplivnostjo kriterijev skupnih metodolo· 
skib izhodisc za ugotavljanje zahtevnosti del in nalog, ki jih je pri· 
pravila delovna skupina republiskih organov (zveze sindikatov, go
spodarske zbornice, izvrsnega sveta): 

Skupna metodolo- Prvotni osnutek 
Prcd.lagana 

Kriterij 
ska lzhod.isl!a VZD 

metodologlja 
VZD 

----
- usposobljenost za delo od 30 do 50% 46,4 6/o 45 °/o 

- odgovornost od 15 do 35 Ofo 15,4 Ofo 14,8% 
- napori od 5 do 25 Dfo 15,9 Dfo 15,3% 
- stik z drugimi 7,3% 7% 
- vplivi okolice od 5 do 25% 15 °/o 17,9% 

Kot smo ze omenili, so vsa 
dela in naloge v vseb temeljnih 
organizacijah in v delovni skup
nosti poskusno ocenjena. lzra
cunano je tudi razmerje ocenitve 
v primeri z analitieno oceno. Po
skusni rezultati ocenitve nam ka
zejo, da je nekaj del v primerja
vi z dosedanjim sistemom vred
notenja niZje ocenjenih. 

V drugih delovnih organizaci
jah so ob prehodu na novi si
stem vrednotenja uporabili tak
sen nacin, da se vsem tistim de
lavcem, k i imajo po novem si
stemu slabse ovrednotena dela, 
zadrli ob najmanj enakih delov
nih rezultatih enak osebni doho· 
dek · kot so ga imeli po starem 
sistemu. Enak nacin prehoda na 
nov sistem je predlagan tudi za 
Brest. Nespremenjen osebni do
hodek dobivajo ti delavci toliko 
casa, dokler po novem sistemu 
ne dosezejo visjega osebnega do· 
hodka. 

Za predlagani novi enotni si
stem vrednotenja zahtevnosti del 
na Brestu se mora na referen
dumu izjasnlti vecina delavcev v 
vsaki Brestovi temeljni organiza· 
ciji v skladu z zakonom o zdru· 
zenem delu. 

Glede na vse postopke pri 
sprejemanju ocen, preracune 
osebnih dohodkov, poskusne iz· 
racune, morebitne pritozbe, pa 
tudi glede na gospodarske raz
mere v Brestu, ocejujemo, da bi 
bil prehod na novi sistem izpla· 
ella osebnih dohodkov po novem 
veljavnem sistemu mogoc no
vembra letos. 

Delavski svet delovne organiza
cije naj bi na osnovi rezultatov 
gospodarjenja (us trezen doho
dek) doloCU morda drugi datum 
prehoda na novi sistem. 

Vzporedno z razpravo o spre
membi metodologije vrednotenja 
zahtevnosti del je tudi razprava 
0 

- spremembah samoupravne
ga sporazuma o skupnih osno· 
vah in merilih za pridobivanje 
in razporejanje dohodka, 

- posebej o spremembi 129. 
elena omenjenega sporazuma, ki 
govori o nagradah ob delovnih 
jubilejih, 

- prilogi st. 1 omenjenega 
sporazuma, ki govori o osebnih 
dohodkib delavcev, vezanih na 
obseg prodaje. 

J. Otonicar, M. Petan 

SPREMEMBE SAMOUPRAVNE
GA SPORAZUMA 0 SKUPNIH 
OSNOV AH IN MERILIH ZA 
PRIDOBIV ANJE IN RAZPORE
JANJE DOHODKA 

Samoupravni sporazum o skup· 
nih osnovah in merilih za pri
dobivanje in razporejanje do
hodka, ki je bil sprejet konec 
leta 1977, naj bi doiivel precej 
sprememb. Glavna sprememba 
sporazuma je uvedba enotnega 
sistema nagrajevanja (VZD). Po
leg te bodo istocasno v javni 

BRESTOV OBZORNIK 

Oblikovanje, delitev in prilascanje osebnih dohodkov mora
roo preobraziti tako, da bodo delavca stalno spodbujali k 
ucinkovitemu proizvodnemu ali ustvarjalnemu in drugemu 
potrebnemu delu, boljsemu gospodarjenju ter vodenju delov
nih procesov, s elmer bomo zagotovili uspesen in smotrn 
potek proizvodnje, njeno izpopolnjevanje in razvoj. 

Delovni ljudje moramo z organizirano ustvarjaino aktiv
nostjo, skupaj s svojimi organiziranimi subjektivnimi silami, 
ustvariti ugodne drufbene razmere in strokovne podlage za 
taksno delitev osebnih dohodkov in njihovo prilaseanje, ki 
bosta odvisna od delaveevega prispevka k rasti proizvodnje, 
druzbene produktivnosti dela in dohodka. Pri tern se bomo 
zavzemali za oblikovanje in uporabo taksnih gospodarskih 
meril, ki jib moramo nujno upostevati tudi v razmerah soci
alisticne blagovne proizvodnje in menjave. 

Zavzemali se bomo, da bo osebni dohodek delavca odvisen 
od zahtevnosti del in nalog, ki jib delavec opravlja, od koli
eine in kakovosti izdelanih izdelkov in storitev ter opravlje
nega dela, od gospodarne uporabe delovnih oziroma proizva· 
jalnih sredstev, predmetov dela, reprodukcijskih materialov in 
energije. Prihranki v neposrednih proizvodnih stroskih, ki 
bremenijo njegov proizvod ali storitev, se morajo v dogovor
jenem deleiu neposredno izraziti v visini osebnega dohodka. 

razpravi tudi nekatere druge 
spremembe tega sporazuma. 

Pri teh spremembah gre prl 
nekaterib samo za manjse ter
minoloske uskladitve z novim 
enotnim sistemom nagrajevanja, 
pri nekaterih pa so predlagane 
nekoliko drugaene resitve v pri
merjavi z dosedanjo. 

Ena izmed predlaganih spre
memb so tudi nagrade ob de
lovnih jubilejib in sicer, naj bi 
pri upravicenosti do teh nagrad 
upostevali vso delovno dobo in 
ne samo neprekinjeno delovno 
dobo v delovni organizaciji. Gle
de na zelo razliena stalisea te
meljnih organizacij o tern vpra
sanju, ki so ga pokazale, ko je 
bila dana pobuda za spremembo 
tega dolocila, je bil oblikovan 
predlog, naj bi o tej spremembi 
na referendumu glasovali pose
bej. Prav zaradi tako razlicnih 
stalisc o ureditvi vprasanja na
grad za delovne jubileje bi se 

lz resolucije 9. kongresa ZKS 

lahko zgodilo, da zaradi te spre
membe ( ee bi glasovali skupaj 
o vseh spremembah) ne bi bi)e 
sprejete ostale, veliko bolj po
trebne spremembe sporazu.ma, 
predvsem pa novi enotni sistem 
nagrajevanja. 

Pomembnejsa ,sprememba je 
predlagana tudi za oblikovanje 
osebnih dohodkov delavcev, ki so 
vezani na obseg ,prodaje in sicer 
za prodajne predstavnike in de
Iavce v prodajalnah. V osnovi se 
osebni dohodki teb delavcev ob
likujejo enako kot za ostale de
lavce, s tem, da se na tako ugo
tovljeno osnovo, ki predstavlja 
100 odstotkov, oblikuje se stimu
lativni - gibljivi del osebnega 
dohodka in sicer tako, da se za 
vsak odstotek odstopanja dejan· 
sko izpolnjenega plana v pri· 
merjavi s sprejetim planom gib· 
lje osebni dohodek nad oziroma 
pod 100 odstotki. 

A. Percic 

Za nas pri zagotavljanju trajnega in uspesnega razvoja ter 
stabilnih gospodarskih in socialnih razmer in pri obrambi 
nase neodvisnosti, svobode, neuvdeenosti in federativne ure
ditve, ne glede na stevilne tefave in protislovja, ni druge poti 
kot razvijanje socialisticnega samoupravljanja. Vztrajali bomo 
in ne bomo popu5eali pod pritiskom tezav in akcijo nosilcev 
protisocialisticnih in protisamoupravnih tezenj, ker bi nas to 
vodilo v vse globlje drufbene krize. 

* 
Utrjevanje ustavne vloge temeljne organizacije zdrufenega 

deJa je pogoj za dosledno uresnicevanje koncepta delovne 
organizacije. Pojavi podjetniskega obnasanja temeljnih organi· 
zacij zdruZenega dela ru5ijo temeljni smoter organiziranja de
lovne organizacije, ki je izraz in pogoj gospodarske integra
cije in mora zagotoviti, da deluje tehnologija zdrufenega dela 
in ekonomicno poslovanje, ki temelji na vzajemni odvisnosti 
in povezanosti ter skupnih interesib delavcev temeljnih orga
nizacij v delovnem procesu in poslovanju. Delavci v temeljni 
organizaciji so odgovorni za uspeh dela in gospodarjenja ce
lotne delovne organizacije, saj so od uspesnosti dela celote 
odvisni in ne morejo obstajati izven te celote. Skupni interes 
temeljnih organizacij zdruZenega dela pri pridobivanju in 
razporejanju dobodka oziroma njibov interes in povezanost 
v celotnem .procesu razsirjene reprodukcije mora postati tisti 
mo tiv, ki opredeljuje njibove medsebojne pravice in odgovor· 
nosti in s tem ekonomsko trdnost njihove proizvodne .pove
zanosti. 

lz resolucije 9. kongresa ZKS 

Kot je videti iz te razpredelnice, so vsi kriteriji predlagane me
todologije v okvirih metodoloskih izhodisc, razen kriterija odgo-
vornosti, ki je za O).Dfo pod ·Spodnjo mejo. S sprejema stafete mladosti pred Brestom 
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NEKAJ PRIMERJAV 0 LANSKEM 
GOSPODARJENJU V LESNI INDUSTRIJI 

Poleg tega pa nekateri kazalci 
drug drugega iZikljucujejo. Delov
ne organizacije takoj po neki in
vesticijli ust;varjajo z novirni 
strojli v~soko produktivnos( ker 
pa so ti stroji zvecine na:bav
ljeni s kredi<ti, placujejo tudi vi
sake obresti, kar znifuje akumu
lacijo ter s tern ekonomicnoS't in 
rentabilnost poslovanja. 

Tako kot se v zasebnem zivljenju radi .primerjamo s sosedi, z 
ljudmi enakih poklicev, pa se kot clani neke delovne organizacije 
radi prirnerjarno s sorodnirni kolektivi. Za prirnerjavo srno izbrali 
nekaj znanih vecjih delovnih organizacij, ki sodijo v vrh slovenske 
lesne industrije. 

Ceprav smo ze krepko priSli v 
let<> 1982, pa so za analiza o 
uspesnosti gospodarjenja se ved
no najbolj ustrezni podatki iz 
zakljucnih racunov za leto 1981. 
Poleg tega pa so to trenutno 
zac!DJ.ji poda:tki o slovenski lesni 
industriji, ki s-o nam na voljo. 

Pl'irnerja:vo borno opravili po 
ze znamh kazalcih produktlivno
sti, ekonomienosti in renta:bi'ino
sti. Za boljso predstavo so vsi ti 
kazaloi za Brest in za druge de
lovne organizacije nanizani v po
sebni tabeli. 

Osnovi kazalec, ki ga srecamo 
v vsalki primerjavci., je dohodek 
na delavca. Med. omenjenimi or
ganizacijamci. v tabeli ima samo 
Maries mzji dohodek na zapo
slenega kot pa smo ga dosegli 
v nasi delovni organ~zaciji. Vse 
ostale so dosegle visji dohodek. 
mstveno v ospredju je predvsem 
Lesonit. Visje od Bresta je tudi 
povprecje slovenske lesne indu
strije. 

Podoben kaza:lec kot dohodek 
je tudi cisti dohodek na zaposle
nega. Pove nam, koliko d-ohodka 
na delavca je ostalo za porabo 
v ok;vdru delovne organizacije. 
Pri vseh deloV!llih organizacijah 
je opazen velik padec med do· 
hodk-om in cistirn dohodkom. P-o
sebno veli:k padec eistega d-ohod
ka je pri Lesonitu, saj je eisti 
dohodek na delavca vee kot za 
polovico manjsi od dohodka. Tu
dri na Brestu je razmerje med. 
cistim dohodkom in dohodkorn 
slabse kot pa je povprecje lesne 
industrije. Nadpovprecen padec 
cistega d-ohodka je predvsem po
sleddca visokih obrestli za kre
ctilte, saj so vse oS'tale obvezno
sti iz dohodka priblizno enake 
za vse delovne orgarui.zacije. 

Kazalec rentabi1nosti - doho· 
dek v razrnerju s povprecno 
uporabljenimi poslovnimi sred-
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BREST 370.603 37 208.414 
MEBLO 424.703 28 261.398 
MARLES 367.290 41 220.432 
ALPLES 440.686 34 282.135 
SAVINJA 434.843 46 248.032 
LESONIT 505.647 26 208.320 
JAVOR 395.155 42 248.024 

Povprecje 406.361 43 258.830 
slov.lesne 
industrije 

stvi - nam pove, koHko dohod
ka smo ustvaTJli na enoto vloze
nih sredstev ali pa obra:tno, s 
ka>kSnimi sredstvi sm-o dosegli 
enoto dohodka. Precej slabe re
zulta:te renrtabilnosti srta dosegla 
Meblo in Lesonit. Podpovpreeni 
rezultati pa so tud~ v naSi delov
ni organizaciji. 

Tudi kazaloi akumulacije so za 
Brest precej slabsi kot pa je 
povpreeje lesne indust rije. Neko
liko boljsa je primerjava akumu
lacije s porabljenirni poslovnimi 
sredstvi. Znesek akumulacije na 
zapos.Jenega pa je zelo ni:zek in 
je najmanjsi med vsemi pri
rnerjanimi delovn~rni organizaci
jami. 

Rezultat poslovne uspesnosti 
pa so tuchi osebni dohodki in 
skupna poraba, zato je razum
ljivo, da nasa delovna organiza
cija ne prednjaci niti po viSini 
osebnih dohodkov. 

-,•: 

Analriziranje kazaJ.cev gospodar
jenja in primerjava s sorodnimi 
organizaoijami je zelo zahtevna 
na:loga, saj na go51podarjenje in 
na uspesnost vlivaj-o razlicni de
javniki. 

Ko pa so krediti odplacani in 
se ekonomicnost in rentabilnost 
povecujeta, pa se zaradi izt:ro
senosti zmanjsuje p rodu1ktivnost. 

Zato iz vseh teh primerjav lah
ko zakljucimo, da so ne.katere 
delovne organizacije, predvsem 
Alples, Javor, Meblo in Savinja 
poslovaie nekoliko boljse od na
se delovne organizaoije, vendar 
pa so tudi njiho'V'i rezultati na 
povprecju lesne industrije. 

Vedno bolj je opazriti, da so 
prvenstvo v lesni industrij!i pre
vzele manj se delovne organiza
cije, ki se v easu recesije hitre
je prilaga:jajo trgu. Tudi velike 
delovne organizaoije, ali pa vsaj 
nekartere temeljne orgarrizadje 
iz njihovega sestava, so Iahko 
zelo uspesne, vendaT se vedno 
najde vsaj kaksna temeljna or
ganizaoija, ki s slabsirni rezultati 
kvari povpreeje celotne delovne 
organizacij e. 

Prednost veejih delovnih orga
nizacij pa je predvsem v tern, 
da uspesnost poslovanja rnnogo 
rnanj niha kot pa v manjSi.h de
lovnih organizacijah, kjer so ta 
nihanja rnnogo veeja in bolj 
opazna. 

J. Korosec 

Malo novosti v Koppenhagnu 
Za Ietosnji sejern v Koppenbagnu, ki je bil od 12. do 16. maja, 

je bilo znacilno vzdusje splosne gospodarske krize v svetu. To se 
je videlo ze po tern, da so hili v glavnern razstavljeni izdelki, ki 
so ze v proizvodnji, veliko rnanj pa je bilo izvirnih, novih izdelkov. 

Jugoslavijo so zastopali Exportdrvo, Lesnina, Slovenijales in 
Sirnpo. 

Pri stolih je se vedno dosti bu- kakovost zagotavljata trdnost in 
kovine, svetle obdelane hrastovi- upora:bnost irzdelka in ne nazad
ne, tradicionalne tikovine inosta- nje tudi veliko rnanjse trans
lih vrst lesa. Izredno redki so porte stroske. 
stoli, ki ne bi bili razstavljivi. 
Ob tern je potrebno dodati, da 
izredna tehnoloska in oblikovna 
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185.410 9.870 4 35.498 337.750 
205.951 10.615 4 56.467 533.324 
180.278 9.458 6 56.176 195.768 
210.270 10.948 6 71.864 386.258 
198.200 10.345 6 57.343 272.529 
189.299 10.552 2 40.772 899.816 
195.092 9.919 7 61.997 345.144 

197.839 10.328 8 76.864 316.415 
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Brest je razstavljal stole v na
ravrri barvi buk-ovine v sklopu 
jedilnic v sodelovanju z ostalimi 
proizvajalci na razstavnem pro
storu Lesnine. Kljub temu, da 
so stoli oblikovno prilagojeni 
standinarvskernu tdiscu, pa za
nj e ni bilo dosti zanimanja. 

Pri oblazinjenem sedemern po
hiStvu se vse bolj spreminja 
ogmdje od tistega klasicnega, ki 
je zakrito z blagom. Velika je 
bilo opaziti ogrodij iz Iamelira
nega ukrivljenega lesa in ogrodij 
iz kovinskih palic. 

Pri omarastem pohiStvu se 
vedno prevladujejo nizke spod
nje ornarice, vcasih tudi z na
stavki, vendar niso viSje od 170 
centimetrov. Seveda je to prila
g-ojeno njihovim zivljenjskim na
vadam, kjer so garderobne oma
re v povsem locenem prostoru 
od dnevnih sob in spalnic. 

Skratka, sejem je tudi letos 
predsta'Vi.l pohistvo na izredno 
kvalitetni in oblikovni ravni in 
si ga je bilo vredno ogledati. 
se posebej zato, ker zelirno po
veeati izvoz tudi v skandinavske 
dezele. 

Seveda pa se takoj zastavlja 
vprasanje, kako to uresniCiti. 
Predvsem z drugacnim nacinom 
dela, ki mora temeljiti na dolgo
rocnem sodelovanju razvojne in 
komercialne sluzbe do take stop
nje, -da je moina proizvodnja. 

Kot sem ze omenil, prevladu
jejo svetle naravne barve, zato 
bomo morali v proizvodnji po
svetiti se vee pozornosti prebira
nju lesa, vecji kvaliteti in ne na
zadnje tocnosti odprem. Pri tern 
je treba poudarm se to, da se 
izdelki ne prodajajo vee tako 
masovno, to pa pomeni, da bo
mo morali zaceti nase delovne 
navade in pripornocke prilagaja
ti sedanjim izredno teiavnim 
razmerarn. 

Proizvodnja nasih ivernih plosc M. Kusic 
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Iz Jelkine proizvodnje - program MIHA 

Novo skladiSte v Heogradu 
S preureditvijo dela starega 

skladisca v Beogradu v proda
ja:lno pohis-tva se je pokazala 
potreba po novem skladiscnem 
prostoru, iz katerega bi Iahko 
oskrbovali kupce v Beogradu, pa 
tudi okrog 80 odstotkov kupcev 
v Srbiji in Vojvodini. Zacasno 
resitev smo nasli z najemom 
skladiSca v zelezniku in z naje
morn skladiScnih prostorov v 
Novem Sadu. 

Odprema z obeh skladisc je 
precej pozivila prodajo pohiStva 
v tej republiki. Razmeroma viso
ki stroski transporta do obeh 
skladiSc (1zkljueno prevoz s to
vornirni aJVtomobili), pa tudi 
premajhna povrSina skladisca v 
Zelezniku, so nas navedli k iska
njru boljse, predvsem pa cenejse 
resitve. 

Obdelovali smo zamisli o iz
gradnjd novega skladiSca v Sirna
neveu - 20 kilometrov pred Be
ogradom, pa tudi o najemu nek
danjega vojaskega skladrisca v 
Pancevu. Za prvo momost nam 
je pr-iman j.kovalo sredstev, ce
prav je lokacija dobra. To doka
zuje dejstvo, da so na tern pro
s-toru zdruzena lesna podjetja iz 
Hrvaske zgradila vel!ike sklachisc
ne prostore tin bodo v nj<ih orga
n4zirala montaze pohistva. Pri 
drugi rnoZn.os·tri. pa smo tik pred 
podpisom pogodbe ugotoV'i.li, da bi. 
glede na frekvenco sedanja raz
kladalno-naikladalna rampa pred
stavljala ozko grlo, saj bi to 
skladiSce uporabljali tudi drugi. 

Nazadnje smo po dokaj srec
nem nakljucju dobili v najem 
popolnoma novo sodobno skladi
sce v Vo2ldovcu v Beogradu. Je 
lastnistvo is1ega podjetja Trans
port, vedar druge temeljne or
ganizacije, kot skladisce v :Ze
lezniku. Opravlja -dejavnost med
narodne spedicije, nakladanje, 
razkladanje, prevoza in uskladi-

seenja blaga. Tako sm-o nasli ze
lo dobra povezavo med nasimi 
in njihovimi interesi. 

Najeti skladiscni prostor ob
sega 1200 kvadratnih metrov, 
kar omogoea sortiranost izdel
kov na sklachiseu. Blago bomo 
odpremljal:i iz,k~jueno po zelezni
ci. Razkladanje vagonov, prevoz 
do skladisca in vskladiscenje 
prevzame Transport, upora:blja
mo lahko tudi njihove skladiSone 
delavce, taka da nam ni potreb
no povecevatli. stevila zaposlenih. 
Ker imajo veH-k tran·sportnri 
paTk, prevzamejo tuili obvezo, 
da nam zagotavljajo dovolj ka
mionov za nemoten prevoz blaga 
kupcem. 

Skladisce bomo zaceli uporab
ljati januarja 1983. leta. Nacrtu
j~mo, da bomo do takrat uspe
h odpovedati skladiSce v Novem 
Sa:d~ in ta'ko organizirati odpre
mo IZ enega kraja. Tudi priroc
no skladisce pri prodajalni po
hiStva naj bi opustili in bi te 
prostore uporabili kot skladisce 
za servisne dele in za skladiSce
nje poskodovanega blaga. 

Glede na cenejsi prevoz blaga 
v skladisce po zeleznici prica
kujemo, da bomo s temi ukrepi 
prihranili letno okrog 4 milijone 
dinarjev. Dodaten, vendar ne iz
racunan prihranek, pa naj bi na
stal tudi zaradi direktnega na
kladanja blaga na vagone, saj 
se bomo tako izognili preklada
nju v centralnem skla:discu. 

F . Mele 

N(GOH na beograiskem seimu 
Od 10. do 15. rnaja je bil v 

Beogradu mednarodni sejern 
TEHNIKA - GRADBENisTVO 
'82. Na njem je sodeloval tudi 
BREST in sicer je predstavil 
NEGOR plosce in pa izdelke iz 
njih, ki sodijo v nas proizvodni 
program. 

Izmed izdelkov iz NEGOR 
plose smo u&peli pripraviti vise
ei strop, oblogo rnansarde, slepi 
pod za suho monta:Zo in pregrad
no steno s 120 minutno odpor
nostjo pred odprtim plamenom. 

Prikazali som tudi najrazlic
nejse povrsinske obdelave NE
GOR plosc in nekaj novejSih 
kons trukcijskih resi tev. 

Obiskovalci sejma so pokazali 
izredno zanirnanje za nase pro
izvode. Na}vec je sejem obiskalo 
delavcev iz projektantskih his, 

ki so bili navduseni nad izdelki 
NEGOR. Skoraj vsi so izrazili 
zeljo za podrobnejse razgovore 
in pojasnila 0 plosei sami, naci
nu obdelave in k-onstrukcijskih 
resitvah. Na sejmu je bilo tudi 
nekaj uporabnikov nasih plosc, 
ki so se zanimali za dobavne ra
ke in ceno. 

Sejem je sicer v primerjavi z 
lanskim prikazal kaj malo nove
ga. Prevladovali so predvsem ma
teriali za toplotno in zvocno izo
lacijo v gradbenistvu, stavbno 
pohiStvo in podobno, ka•ksnih 
konkurencnih materialov NE
GOR ploscam pa ni bilo. Skrat
ka, sejem je pokazal, da se ob 
trdem delu tudi za NEGOR od
pirajo boljsi ea:si, easi manj na
trpanili skladiSe in vecje pro
daje. M. Kebe 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
V MEBLOVI tovarni pohistva, 

ki jo gradijo v Nigeriji, naj hi 
proizvodnja stekla ze to jesen. 
P.ri gradnji tovarne sodeluje Me
blo s 40 odstotki ka.pitala v 
vrednosti 800.000 dolarjev, pri
speval pa bo tudi celotno teb
nologijo v vrednosti okoli 200.000 
dola'I'jev. V tovarni bodo W;delo
vali ploskov.no in oblazinjeno 
pohistvo ter jogije, prek nje pa 
naj bi Meblo iZ'vaial tudi pol
proizvode in repromaterial ter 
svetila in pohistvo iz plastike, s 
cimer bi letno ustvaril okoli 3 
milijone dolarjev izvoza, kar je 
skoraj 15 odstotkov Meblovega 
izvoza na konvertibilrui trg. 

V LIP Bled gradijo za svojo 
temeljno organizaoijo v Podnar
tu novo sortirnico. Priprave na 
gradnjo tecejo ze od lanskega 
jeseni, z gradnjo pa so priceli 
sredi letosnjega marca. Sortirni
ca lesa je izdelek GIP Gradis, 
ki je tudi izvajalec vseb gradbe
nih del. Tudi vecina opreme je 
iz domace proizvodnje (LIP, Ja
vor). S to nalozbo zelijo izbolj
sat i delovne pogoje, povecati 
storilnost in odpraviti ozko grlo 
pri sortiranju lesa. 

v nebo je poletelo ze stoto 
ELANOVO jadralno Ietalo. Nje
gova letala sedaj letijo ze v 14 
razlicnib dezelah sveta; najvec 
j.ih je v Zahodi Nemciji in Sv:ici. 
Elan je letos prvic ponudil tudi 
celotno opremo za tekmovanje 
v sportni gimnastiki. Uspesno so 
jo preizkusili na letosnjem med
narodnem prvenstvu v Ljubljani, 
podpisali pa so tudi pogodbo, s 
katero bodo eksklu:z;ivni dobavi
telji opreme in orodja za sve
rovni pokal v gimnastiki, ki bo 
oktobra v Zagrebu. 

SLOVENIJALES- trgovina je 
v prvih treh letosnjih mesecih 
izvozila za 58.184.516 dolarjev 
blaga, uvoz v tern obdobju pa je 
znasal 15.736.439 dolarjev. Na 
konvertibilno podrocje je slo za 
slabih 33 milijonov dolarjev, 
ostalo pa na kliirinsk.a. V zuna
nji trgovini je po prometu na 
prvem mestu Sovjetska zveza 
(37 odstotkov skupnega prome
ta), sledijo pa ZDA, Italija, Ce
skoslovaska, Zahodna Nemcija, 
Irak in druge. 

DRA2:JI PREVOZI NA DELO 

Z letosnjim 1. aprilom so pre
vozi delavcev na delo za TOZD 
Pohistvo draiji za 40 odstotkov, 
za ostale temeljne organizacije 
pa je cena se nekoliko visja. 

Dosedanja dnevna cena je za 
TOZD Pohistvo znasala 8.857,50 
dinarjev. TOZD Pohistvo je no
silka pogodbe za prevoz delav
cev na de!o in z dela na nasled
njih relacijah: 

Unec-Cerknica-Unec, 
Rakitna-Cerknica-Rakitna, 
.Zilce-Cerknica-Zilce, 
Lovranovo - Cerknica- Lovr a 

novo, 
Begunje-Cerknica-Begunje. 

V SAVINJI so nedavno slavili 
novo delovno zmago - stekla 
je proizvodnja v preurejeni par
ketarni. Pobuda, da bi posodo
bili proizvodnjo parketa, je sta
ra nekaj let in so jo uresrl!ice
vali postopoma. Proizvodnja v 
tej parketarni, edini v Sloveniji, 
bD v eni izmeni na dveb parket
rrih linij ah. Povecaia se bo od 
dosedanjih najvec 300 kvadratnih 
metrov parketa dnevno v dveh 
izmenah na 500 kvadratnih me
trov v eni izmeni in z enakim 
steVlilom zaposlenib. Rek.an
strukcija, montaza strojev in 
druga dela so bila opravljena 
v zelo kratkem casu. 

LESNINA je odprla novo pro
dajalno pohistva in sicer na Re
ki, v svojih nekdanjih skladi
scnih prostorih. Prodajni prostor 
meri 350 kvadratnih metrov. V 
temeljni organizaciji Notranja 
trgovina - pr.adajna mreza oce
njujejo, da bodo v tej prod ajal
ni prodali letno pohistva v 
vrednosbi se za dodatnih 2,5 roi
lijona dinarjev vee kot doslej. 

MARLES je ob lerosnjlih prvo
majs'kih prazni:k:i.h izrocil svo
jim delavcem iz temeljnih orga
nizacij na obmocju Limbusa 
oziroma MaribDra 98 kljucev za 

dru:Zbeno najemna stanovanja. 
Delavci Marlesa so zgradili nase
lje vrstnih his in manjsi stano
vanjski blok in celotni stano
vanj ski sklop namen ili za pro
dajo na trliiscu. Zarad.i mocno 
narascajocih potreb lastnih de
lavcev pa so ga namenili za re
sevanje svojih stanovanjskih 
vpra~anj. 

V ALPLESU so zadovoljni z 
gospodarskimi rezultati v piTV.ih 
treh letosnj.ih mesecih. Plan ce
lotnega prihodk:a so izpolnili s 
26 odstotki , dohodka s 23 od
stotki in izvoza s 23 odstotk.i let
nega plana. Ob ugodrri prodaji 
so znizali ze tako nizke zaloge 
gotovih indelk.av in tako spro
stHi del sredstev, lci so hila ve
zana v zalogah. Kljub temu, da 
so za sklade izloCili manj kot 
so nacrtovali, so lahko pravo
casno poravnali vse nastale ob
veznosti. 

STOL posveca posebno pozor
nost svojemu inieniringu. Sarno 
v preteklih dveb letih so pripra
vili nad 350 ponudb razllicnega 
obsega in opremili stevilne po
roembne in velike objekte po 
vsej dr:lavi. Za opremo porabijo 
kar 65 odstotkov izdelkov iz 
svoje serijske proizvodnje. 

Prodaja tapetniskih izdelkov 
Za nami so prvi meseci leto~njega gospodarjenja. Na zborih de

lavcev smo ze obravnavali in potrdili rezultate poslovanja za prvo 
trimesecje, ki za na~o delovno organizacijo niso blli posebej uspes
ni. V tern sestavku bi zelel nekoliko pobliZe prikazati delo in te
zave, s katerimi se srecujejo v temeljni organizaciji Tapetistvo. 

~ 

gotovih izdel:kov na domacern 
triiScu je blil v prv·ili treh mese
cih izpolnjen s 23,4 odstotka in 
je 3,4 odstotka nad nacrtovano 
dtnaroiko. Glede na enako ob
dobje v preteklem letu pa je 
prodaja na skupnem jugoslovan
skem trgu vecja kar za 123 od
stotkov. V tern obdobju smo 
uspeli zniZati tudi zaloge goto
vih izdel-kov in sicer za 19 od
stotkov. 

Glavne naloge, ki nLj bli jih 
uresnaoiH letos, so opredeljene v 
letnem p lanu i-n poslovni politi
ki. Osnov.ni poudarek je dan pro
izvodnemu programu (politiki iz
delk.ov), kli naj bo tako oblikovan, 
da bo kar najbolj v skladu z 
zahtevam:i triisca. To pa porneni, 
da moramo zagotoviti trzno 
usmerjeno proizvodnjo. Nosilni 
izdelek v proizvod.nji in prodaji 
bo sedezna garnitura PETRA, ob 
njej pa homo kupcem nudili se 
MOJCO V, K.LARO, DARJO in 
VESNO. V drugem polletju pa 
naj hi stekla tudi proiz,vodrlja 
nove gamiture NELL 

Dosezene prodajne r ezultate v 
prvem trimesecju lahko ocenimo 
kot uspesne. Letni plan prodaje 

Na vseh teh cestah se vsak 
dan p repelje 320 delavcev in si
cer v naso temeljno organizaci
jo, Skupne dejavnosti, Mineralko 
in Jelko. 

Nova dnevna cena sedaj znasa 
12.490,00 dinarjev. 

Za prevoz na dek> je za vse de
lavce in ucence na obmocju ob
cine Cerknica na voljo sedero 
avobusov. 

Tako odpade na naso TOZD 
kot pogodbeno stran:ko po1drugi 
avtobus. Dovoljena cena na »av
todan« pa znasa 9.000,00 dinar
jev. S to uteroeljitvijo je Inte
gral DO SAP Ljubljana TOZD 
Notranj-ska Cerknica zahteval 
visjo ceno prevo:wv. 

J. Klancar 

P.oglavitni vzrok•i tako uspesne 
prodaje so prav gotovo pravilno 
za·stavljena politika izdelkov in 
tudi konkurencne cene. Prodaja 
sedezne garniture Petra je pre
segla prva pricakovanj a in le 
veli!ke tezave z dobavitelji deko
rativr:rih blag ter z dobavo ipre
na so onemogooile vecjo proiz
vodnjo in prodajo te garniture. 
Uspesna je tudi prodaja sedeznih 
garnitur MOJCA V in KLARA. 

Skupaj smo v prvem trimesec
ju prodali na domaeem trgu bli
zu tri tisoc garnitur ozirorna de
set tisoc elementov (toliko kot 
v lanskega pol leta) . 

Vendar pa so kljub tako ugod
ni prodaji rezultati gospodarje
nja v prvem trumesecju zelo ne
ugodni, saj je temeljna organiza
oij a poslovala z izgubo. Kljub 
temu, da je ce1otni prihodek po
rasel glede na 1981. leto za celih 
58 odstotkov, pa so porabljena 
sredstva porasla kar za 89 od
stotkov. Tako je dohodek dose
zen le z indeksom 31. 

Med osnovna vzroka za taksen 
gospodarski polozaj lahko priSte
vamo visoko rast cen reproduk
cijskih materiaJ.ov in suroYin·ter 
nespremenjene prodajne cene 
gotovib izdclkov (le-te so bile 
administratlivno zadrlane). 

Ze v naslednjih mesecih ,pa lah
ko pricakujemo izboljsanje gospo
darskega polozaja temeljne orga
nizacije, saj so bile v aprilu 
vsklajene tudi cene gotovib izdel
kov, ki so sedaj dosegle cene, 
predvidene v planskih dokumen
tih. 

Ocenjujemo, da se bo sredi 
leta zmanjsalo stevilo novoih na
roOil, kar pa ne bo v vecji meri 
vplivalo na same prodajne rezul
tate, saj j e proizvodnja za me
sec in ool do dva ze prodana. 
Vsekalror pa bo potrebno spre
jeti posaroezne ukrepe, da bi v 
tre.nutno ugodni »prodajni klimi 
za oblazinjeno pohi•stvo« zmanj
sa1i tucli. zaloge nekaterih iroel
kov, po kate:rih je sicer povpra-
sevanje rnanjse. V. Frim 

BRESTOV OBZORNIK 

Delovni posnetek iz Teroeljne organizacije GABER 

Leto dni novega ratunalnika 
18. maja je poteklo eno leto, 

kar smo postavHi novi racunal
nik- IBM 4341. Sedaj se lahko 
pogledaroo, kaj smo naredili v 
tern letu. 

Do •srede oktobra je bil 
opravljen prehod s starega na 
novi r acunalnik. V tern casu 
smo imeli ·veliko te:lav, ki smo 
jih resevali skupaj in s pomocjo 
drugih centrov. 

Po koncanem prehodu smo se 
pripravili na dve obdelavi in si
cer - financo vodenje (glavna 
knjiga), 

- materialno poslovanje. 
Glavno knjigo smo pripravili 

in prilagodili za Brest do kon
ca decembra, tako da smo jo z 
januarjem zaceli uporabljati. Na
redili sroo obracun za prve tri 
mesece in za april. V zacetku 
je bilo nekaj tezav pri otvori
tvenem stanju in pri zajemanju 
podatkov. Te nevsecnosti so se
daj odpravljene in lahko ug.ato
vimo, da je ta obdelava v glav
nem stekla. 

Uporabniki (financna slu:Zba) 
so z rezu!.tat:i zadovoljni in mi
sliim, da homo se naprej uspes
no nadaljevali z deloro. 

Pri obdelavi materialnega po
slovanja je stanje nekoliko dru
gacno. Do realizacije oziroma 
predaje te obdelave se ni pr iSlo, 
predvsem zaradi izvajalca (IN
TERTRADE iz Ljubljane) . Po te
rneljiti analizi in sestanku z <iz
vajalcem smo se dogovorili, da 
mora biti koncana in pretesti
rana do konca junija. V tern 
casu naj hi koncali tudi .abdela
vo »Narocila«, ki jo bodo upo
rabljali referenti prodaje. 

Za junij nacrtujemo tudi mon
taio terminalov in sicer treh v 

TOZD Prodaja in enega v TOZD 
Pohistvo. 

V tern casu smo opravili tudi 
naslednje dopolnitve, izboljsave 
in izpise pri naslednjih podroc· 
jih: 

- fakturiranje, 
- krediti, 
- osebni dohodki, 
- statistike, 
- za program 3 X 3, 
- plan proizvodnje, 
- prodaja iz skladliSc za Srbijo, 
- prodaja iz salonov za plan· 

sko slu:lbo, 
- razrez ivernih plosc, 
- Bloski teki, 
- kontrolni kartoni, 
- seznam nekurantnih mate-

r ialov, 
- interna realizacija ... 
Ko zberemo vse te storitve, ki 

jih je treba najhitreje resiti, 
ugotovimo, da se terminski na
crt za posamezne obdelave po· 
daljsa, kar povzr.aci pri uporab
nikih negodovanja. 

Za drugo polovico leta 1982 
imamo naslednje nacrte: 

Zaceti moramo z obdelavo ·VO· 
denja proizvodnje. Ta obdelava 
je zelo obsefua in zahtevna za 
uporabnike, pa tudi zanaso slu:lbo. 
Vsak posameznik in sluzbe bodo 
morali prevzeti vso odgovornost, 
da homo to obdelavo cim prej 
izdelali. Prouciti bo potrebno 
vse povezave med sluzbami in 
jih razbremeniti rutinski del. 

Preprican sem, da homo tudi 
to nalogo uresnicili v najkraj
sem casu, tako da homo vsi vi
deli napredek pri vkljucevanju 
racunalnika v proizvodno pod· 
rocje. 

M. Branise!j 

Uspesno in raznoliko 
DELO MLADINCEV V TEMELJ
Nl ORGANIZACIJI MASIVA 

Terneljna organizacija Masiva 
je glede na povpr ecno starost 
svojih delavcev sorazmerno star 
kolektiv. Ne glede na to pa ugo
tavljamo, da v osnovni mladin
ski organizaciji sodeluje okrog 
30 mladink in mladincev. 

Delo v izmenah nam povzroca 
tezave pri delovanj u, saj to po
vzroca slalbso udelezbo na mla
dinskih sestank·ih in ostal!ih de
ja<vnostih. 

V marcu so bile pripr.ave na 
programsko volilno konferenco, 
ki smo jo imeli konec meseca. 
Na njej smo izvolili predsed
stvo, kom1sije in d elegate. Oce
nili smo preteklo delo in ugoto
vili, da smo zastavljene naloge 
skoraj v celoti izpolnili. Kriticno 
smo spregovorili tudi o pomanj
kljivost ih, k i so se pojavile v 
tern obdobju in o tern, kako jill 
odpraviti. 

Skoraj celotni program dela 
smo izpolnili ze v prvem pol
letju, zatem pa je nastop ilo za
tisje. Vzrok temu je . hila ver
jetno izredno zivabna dejavnost 
v roesecu mladosti, cutiti pa je 

bilo tudi vecJo aktivnost obcin
ske konference. Mrtvilo pri delu 
mladine homo skusali oziveti z 
lastnimi pobudaroi. Vee pozorno
sti homo posvetili socialnemu 
polozaju mladib, njihovim teza
vam pri zaposlovanju, stanovanj
skih zadevah in delovanju v sa
moup ravnih organih. Tezk<i go· 
spodar ski polozaj nam nalaga, 
da se moramo se bolj odgovor
no Iotiti delovnih nalog v pro
izvodnji. 

Ugotavljam, da zastavljeni 
program uspesno izpolnjujemo. 
Sprejeli in pozdravili smo zvezno 
in Iokalno stafeto mladosti. Na 
predvecer praznika dela smo za
kurili kres na SHvnici in organi
zirali prijatelj sko srecanje pri 
lovski koCi, ki je bilo enkratno. 
Uspeli smo tudi z lokalno delov
no akcijo, ko ·smo okrog tovar
ne -posadili okrog 200 smecic in 
ocistili okolje tovarne. Skoda 
samo, da je bila udelezba tako 
skromna. Na letosnjih obcin
skih sportnih igrah pa sodeluje
mo zelo okrnjeno, ker svojih pri
prav nismo uskladilri v okVIiru 
Bresta. Precej m ladincev tako 
nastopa v skupni ekipi Bresta. 

I. Tur9ic 
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BRESTOV OBZORNIK 

Ob letoSnjem dnevu varnosti 
»Zavzemali se bomo :za to, da se bo materialni temelj 

obrambe, varnosti in zascite krepil kot nelocljivi del razvoja 
temeljnih in drugih organizacij zdruienega dela ... in kot se
stavina njihovih razvojnih nacrtov in realnih moznosti ... << 
(iz resolucije 9. kongresa ZKS). 

Delavci organov za notranje 
zadeve, zadnje case pa vse bolj 
tudi vsi delovni ljudje in obcani 
vsako leto praznujemo 13. maj 
- dan varnosti. V cerkniski ob
&li smo ze pred leti progla9ili 
teden, v ka:terega pride 13. maj, 
za teden varnosti in druzbene 
samozasCite. 

Letosnj a pramovanj a s-o b[la 
zvecine skromna, brez vel.ikih be
sed in predvsem delovna. Oce
njevali smo delo stro:kovn~h or
ganov v sistemu druzbene sarno
zascite, pa tudi dosezene uspehe 
na podrocju podrt1Zbljanja var
nosti s ka:terimi se ne moremo 
bilii ~adovoljni. 

nost ali skodo, dosti·krat pa celo 
odobra'Vaj-o, ce gre za podobno 
dejanje na skodo druibenega 
premozenj.a. Znana je splosna 
ocena, »da se je nekdo znasel«, 
ce je v tovarnd vzel neko orodje, 
material ali kaj drugega. Talcih 
»majhnih« primerov pa je v 
praksi zelo velilko in smo pre
veCkr.at ob njih nepdzadeti, vca
S·ih celo nocemo vedeti zanje. 

Tudi na podrocju pPometne 
varnosti smo v delovnih organi
zacijah, celo tistih, k~ se pretez
no ukvarjajo s prevoznisko de
javnostjo, storili mnogo prema
lo na podrocju notranje kontro
le, vzgoje voznikov in delavcev, 
ki se taka ali drugace pojavljajo 
kot udelezenci v cestnem pro
metu. 

LetoSn.ja akcija NNNP/82 je 
programirana v aktivnostih za 
boljso prometno in pozarno var
nost, krepitev organ:izacije ter 
usposa:bljanja narodrne in oivilne 
zasCite. ceprav smo ze skoraj 
sredi leta, lahko trdim, da na 
tern podrocju se ni•smo kdove 
kaj postoruli. Na skoraj vseh 
ravneh so lepo napisali ppogra-

me r aznrih aktivnosti, pri ures
nicevanju nalog pa vse prevec 
ca'koamo na neke zakljucne mani
festacije. 

V organih za notranje zadeve 
smo pripravljeni nuditJi strokov
no pomoc pri izdelavi in dopol
njevanju varnostii'ih ocen in var
nostnih nacrtov ter zlasti orga
niziranju in nadaljnjem usposab
lj anju narodne zasCi te in na 
podrocju prometne va:rnosti. Po
bud za razne a~kti'V'Ilost~ pa iz 
zdruzenega de1a, krajevnih skup
nosti in drugih nos~lcev praktic
no skoraj ni, ceprav vemo, da 
tudi varnostne ocene in nacrti 
niso povsod odraz realnega sta
nja, v nekaterih okoljih pa naj
brfe se sploh niso izdelane, prav 
gotovo pa marsikje ze dolgo ca
sa »ni·so bjle na svetlobi«. 

To je nekaj misli ob letosnjem 
dnevu varnosti. Menim, da je bil 
vsaj ta dan priloznost, da pred
vsem v delovnih organizacijah in 
krajevnih skupnostih ocenimo, 
kako in kaj z nacrti, usposab
lj-anjem in varnostjo, da bomo 
lahko Cimprej sami sebi za1:rdilri. , 
da smo resniono storili vse, da 
bomo se vnaprej vsaj tako varni 
kat smo bili doslej, ce ze ne 
bolj. In z zavestjo, da nikoli ni 
prepozno. 

L. Spi:talar 

V preteklosti smo na razlicnih 
ravneh veHko govoruli o koncep
ru druzbene samozascite in 0 na
logah delovnili !judi in obcanov 
pri podruzbljanju varnosti. Pred
vsem smo nase obOa:ne sezna
njaH z naiogami na podrocju v~
rovanja oziroma preprecevanJa 
raznih nevarnosti. in skodljiivili 
pojavov, lci ogrozajo nasa skup
nost, torej nasa varnost. Pr-ema
Jo smo nasim delovnim ljudem 
1n obcanom povedali, kako naj 
se obnasa:jo na delovnem mestu, 
doma, skratka, povsod tam, lkjer 
delajo in zivrjo, kako naj sode
lujejo in vplivajo na to, da bo
do na delovnem mes.tu delali 
varno, se varna obnasali v ces.t
nem prometu, kako naj ravnajo, 
da bodo prepreceva1i pozare in 
druge nevarnosti in taka naprej. 

Poenotili smo obratun 
Zaradii vsega se nedorecenega 

in predvsem zato, ker ugotavlja
mo, da se v vsakdanja praksi se 
zdalec ne obnasamo samozasoit
no, ali bolje receno, da je na.Sa 
varnostna kultura se na dokaj 
nizki stopnji, je potrel:mo znova 
in znova o tern govoriti, se uspo
sab'ljati, storiti vse, da bomo vsi 
in povsod histveno spremenili 
nas odnos do vsega, kar nas 
ogroZa: in ov:ira pri nasem delu 
in zivljenju. 

V strokovnih organih ugotav
Jjamo, da ~lj.ub v~en:u nap~-sca 
stevilo kaznrvrh dejallJ bodisl na 
skodo druzbenega bodisi :caseb
nega premozenja. To je delno 
mogoce pripisa:ti tudi vecji ak
tivnosm pPistojnih organov (na 
obmocju oboine je zabelezen po
rast kazniv.ih dejooj v prvem 
trimesecju letosnjega leta v pri
merjav,i z ena:k:im obdobjem ]ani 
za 34 kaznivih dejanj, v treh ob
cinah regije pa za 69), delno pa 
tudi doslednejsemu prija.vljanju 
posameznih prim~rov s :;tra~i 
obcanov, pa tudi delovmh m 
drugih organrlzacij, kar je spri
co zaostrenih gospodarskih in 
zidjenj-skih pogojev tudi razum
lj;ivo. 

Tezje pa je razumeti tako irne
novano dvojno moralo, ko gre za 
odnos do druzbenega premoze
nja. Ljudje se vedn~ zelo obso
jajo na primer tatvmo, pov~ro
ceno na skodo zasebne lastmne, 
pa tudi, ce gre Zil manjso vred-

OBRA.cUN OSEBNIH DOHODKOV NA. A.VTOMA.TSKI OBDELAVI 
PODA.TKOV 

V temeljni organizaciji TA
PETNisTVO srno imeli do ne
davnega za vsakega izmed treh 
oddelkov svoj naCin obracuna 
osebnih dohodkov. V oddelku po
lyuretana je bila osnova za iz
racun ceiilik za vrste odlHkov; 
ta mas a pa se j e delila med 
posamezne delavce na podlagi 
stevHa tock po analiticni oceni 
in stevilu ur. v oddelku iprena 
je obracun .osebnih dohodkov na 
podlagi posamicne norrne za raz
licne vrste razreza iprena (hori
zonta:lni razrez, veDtikaln:i razrez, 
obrez ob sabloni). Oddelek ta
petnistva s sivalnico pa ima ob
racun na osnovi posamicne nor
me za posamezne elernente. 

Delavci za pisanje zapiskov so 
morali poiskati v tehnoloskern 
listu operacijo, ki so jo oprav
ljali in vpisati datum, opis, ste
vilko, cas dela in stevHo izdela
nih kosov. Na podlagi teh po
datkov je obracunala racunska 
sluzba za vsak dan in vsako ope
racijo posebej netto osebne do
hodke, kar -se je na koncu me
seca sestelo. Pri tern pa je bilo 
vehlko tezav pri pisanju, saj se je 
je veckrat zg~~ilo, da j.e bila 
stevilka OperaC!Je eno, Op!-S ope
racije drugo, delalo pa se. je :z:e
kar tretjega. S tern pa Je biJ.o 
veliko rnoznosti, da pride do na-

pak. ·1· · t '1' Da bi poenot1 I m poenos av1 1 

nacin obracuna osebnih dohod-

kov, srno sklenili, da prilagodi
mo obracun v oddelku polyure
tana in iprena oddelku tapetnis
tva, ki je stevilcno in tudi po 
prednosti proizvodnje najvecji. 
Ta nacin obracuna je tudi pri
rejen za avtomatsko obdelavo 
podatkov in se v BRESTU tudi 
uporablja. 

V ta narnen je bilo potrebno 
- urediti tehnoloske postop

ke s casovnimi normativi po ele
mentih in zaporedju operacij, 

- sifrirati delovna mesta, 
- sifrirati izdelke. 

Najvec tezav je povzrocalo hi
tro spreminjanje casovnih nor
mativov, pa tudi samega tehno
loskega postopka pri novih iz
delkih. 

Za oddelek polyuretana smo 
zaradi poenostavitve obracuna, 
pa tudi pisanje zapiskov, izdelke 
razdelili v tri tezavnostne sku
pine in zanje dolocili casovni 
normativ - skupinsko normo 
za tri delavce. 

Za oddelek iprena pa zaenkrat 
zaradi. velri:kega stevila razlicnih 
izdelkov in zelo hi.trega menja
vanja operaoij se nismo uspeli 
najti primernega nacina zapiso
vanja oz,iroma zbiranja podat
kov za obracun osebnih dohod
kov. 

Od racunalniskega obracuna 
osebnih dohodkov pricakujemo 
naslednje prednosti: 

- preprostejse pisanje na de
lovne kartice, na katere 'Se pise 
samo ca:s, kolicino, datum ter 
priimek in ime, 

- tocnejsi in hitrejsi obraeun 
osebnih dohodkov, 

- podatke o obremenitvi po
sameznih delovnih mest, 

- podatke o doseganju norma
tivov, 

- podatke za stroskovno knji
govodstvo, 

- podatke za izraoun tocke, 
- podatke za obracunske kal-

kulacije. 

Seveda pa bomo pri tern uspe
li le, ce bomo vestno in natanc
no izpolnjevali vse dokumente, 
saj so rezultati v najvecji meri 
odvisni prav od podatkov. 

Prisrcno prvomajsko delavsko srecanje J. Misic 
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~e budneje moramo varovati naso skupno lastnino 

NASI LJUDJE 
Obicajno v tej rubriki pred

stavljamo starejse clane kolek
tiva. Tokrat, ob mesecu in dnevu 
rnladosti, pa smo izbrali mlajse
ga Brestovca. 

Tone ZALAR ni znan samo 
med tistimi, ki se zanimajo za 
kraljico sportov, atletiko, ampak 
tudi kat clan nasega kolektiva, 
saj bo septembr.:t minilo ze 
osem let, odkar je oblekel Bre
stovo delovno haljo. 

Rodil se je leta 1954 v Starem 
trgu, kjer je p rezivel svojo otro
stvo in »enajsto solo« ob Brezic
ku, OSITO'\'nO SOlO pa je koncal 
v Cerknici. Ljubezen do narave, 
gozda, lesa, nekoliko pa tudi 
ugodnosti solanja v domacem 
kraju, so ga pripeljale v lesno 
tehnicno solo v Cerknici. 

Kot lesni tehnik se je nato za
poslil v takr at novem oddelku 

polyu,retana, ki se je sele raz
vijal. V njem je spoznal vse 
skrivnosti nove tehnologije in ob 
preselitvi oddelka v sklop Ta
petniSt\·a v Podskrajnik, je pre
vzel naloge tehnologa polyureta
na in iprena, kar opravlja se 
danes. Druga stran zivljenja, za
sebna, pa je globoko povezana s 
sportom in sicer z m etom kop
ja. Njegovih uspehov je veliko, 
v kar se lahko prepricas ob po
gledu na medalje, pokale, diplo
me in priznanja, ki jih vse ze 
tezko spravlja v vitrino. Zacelo 
se je z dr:lavnim rekordom za 
mlajse mladince leta 1970 in si
cer 68,42 metra, leta 1972 je po
stavil dr:lavni rekord za starejse 
mladince z 72,92 metra, njegov 
uradno priznani osebni rekord 
pa je 78,92 metra. 

Tone je stalni clan atletske dr
zavne reprezentance, s katero je 
prepotoval in nastopal ze po vsej 
Evropi. Poleg rekordnega meta 
se najraje spominja zmage na 
mednarodnem atletskem mitingu 
v Avstriji v zelo rnocni konku
renci. 

Pa ni samo kopje vse, kar ga 
privlaCi. Zelo rad smuca, igra 
nogomet, rokomet in kosarko, 
kar rnu obenem pomaga pri re
zultatih njegovega o-snovnega 
sporta. 

Zanimiv je pogovor ·s Tone
tom, posebno, ko govoriS z njim 
0 njegovi sportni poti, saj se je 
na vsakem tekmovanju zgodilo 
kaj lepega, nepozabnega, ob 
uspehu ali neuspehu. 

Zazelel sem mu cimvec prvega 
- uspehov. 

S. Knap 

letosn ·a le o 
Med Brestovci je tudi letos ve

Iiko zanimanja za organizirano 
letovanje. Tako kot preteklo leto 
bodo tudi letos letovali v pocit
niskih prikolicah, ki jih imamo 
v avtokampih v Novigradu, Pu
natu in Primostenu. Cene dnev
nega bivanja v pocitniskih priko
licah so za vse avtokampe 
enotne in znasajo v predsezoni 
in posezoni 160,00 dinarjev, v se
zoni pa 220,00 dinarjev. 

V razpisnem roku od 8. do 20. 
aprila je prispelo v organizacij
sko-kadrovsko sluibo kar 199 pri
jav, kar pomeni, da bo organizi
rano letovalo okrog 750 Bresto
vih delavcev in njihovih svojcev. 

Pri organiziranju letovanja so 
tudi letos podobne tezave kot 
lani, saj je enaindvajset pocitni
skih prikolic prernalo, da bi de
lavcem 10mogocili desetdnevno 
letovanje. Zato bodo v Novi
gradu in Punatu izmene trajale 
v sezoni sedem dni. Da bi omo
gocili desetdnevno letovanje, pa 
bi bilo potrebno kupiti se sedem 
pocitniskih prikolic. 

A. ~ega 

* 
Tudi razpis za zdravstveno re

gresirano letovanje je ze zaklju-

cen. Delavski sveti temeljnih OI'
ganizacij so odobrili regres za 
zdravstveno letovanje 33 delav
cem, ceprav se jih je prijavilo 
nekoliko vee. Letos je v primer
javi s cenami dnevne oskrbe iz 
prejsnjih let manj razpolozlji
vih sredstev (230.000 dinarjev) za 
omenjena letovanja. 

Zato so morali izvrsni odbori 
sindikatov v posameznih temelj
nih organizacijah in v skupnih 
dejavnostih pretehtati prosnje 
delavcev in predlagati r egres sa
roo tistim, ki so ga nujno po· 
trebni. 

Upostevali so naslednje krite
rije: 

- zdravstveno stanje po mne
nju zdravnika, 

- dohodek na druiinskega 
clana, 

- stevilo dosedanjih regresira
nih letovanj prek delovne or ga
nizacije. 

Predloge izvrsnih odbor ov je 
strokovna sluiba posredovala de
lavskim svetom temeljnih orga
nizacij in Skupnih dejavnosti. 

V. Bevc 
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ZACETEK PROSLA VLJANJA 
Na slavnostni seji so bili poleg clanov centralnega delavskega sveta 

tudi delavci, ki so 25 let clani tega podjetja, predsednik obcinske skup
scine dipl. inz. Franc Zorman, predstavni·ki politicnih organizacij v obcini, 
v podjetju in nekateri strokovni ·kadr.i. 

Seji so dali se poseben pomen proslav.J1anja 80. obletnice .rojstva 
marsala Tita, zacetek proslavljanja 25. obletnk:e •podjetja ·in proglasitev 
tovarisa Jozeta Lesarja za castnega clana delovne s'kupnosti Bresta. 

NOVOIZVOLJENI CENTRALNI DELAVSKI SVET ZASTAVIL DELO 

Po uvodnih cestitkah novoizvoljenim clanom je bilo prebrano porocilo 
predsednika o del·u centralnega delavskega sveta v pret eklem mandat· 
nem obdob}u. Pri tern je .bilo ugotovljeno, da 1e bilo preteklo obdobje 
v gospodarjenju Bresta in sirse druzhene skupnosti .nadvse razgibano in 
zapleteno in je bilo potrebno iskatl kar .naj.boljse resitve ob najrazlic· 
nejsih tezavah. Zato so morali clani sveta sprejemati zelo o.dgovorne 
sklepe, poleg tega pa so v tern obdobju sprejeli tudi vrsto pomembnih 
samoupravnih aktov, med njimi tudi samoupravni sporazum o oblikova
oju ter delitvi dohodka in osehnih dohodkov. 

ZGODBA 0 NA~l IVERKI 
Gotovo ste v dnevnem casopisju brali napade na novi tovarni iverk v 

Brestu in Mehlu. Brali ste tudi odgovor. Tudi v skupscini so ra~prav· 
ljali o tern. Pravijo, da ni surovin. Mi pa pravimo: mi jih imamo, nic vee 
·kot do sedaj ne homo trosili - tistih iz nasih ·notranjskm gozdov, upo
rabljali homo industrijske odpadke, cesar niso sposo'hne niti najmoder
nejse tovarne •v Sloveniji, del lesa homo dobHi iz Hrvatske, zato, da jim 
bomo dali plosce. 

Kaj se hocemo? Se mar boje za trg? Se sami jih homo imel i premalo 
- saj .poznamo razvoj uporahnosti iverk. Prvi smo bill, ·ko smo v Slove
nijt hodHi ·kot misijonar1i od tovarne do tovarne oznanjati novo tvorivo 
- iverko. Sedaj pa se skoraj ne upajo pri'Znati, .cfa ta obstaja ze dva
na.jst let. 

.KA&AJ 
" RKN.JSKO JEZERO IN OKOL I CA 

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Valvasor popisuje natancno v svoji knjigi, kako se je zacel in koncal 
lov pred 230 leti. Takrat so imeli lovske pravice na jezeru naslednji 
samostani in grascine: bistriski samostan je lovil, kolikor je hotel, stiski 
turja.ska grasc.ina_ in gr~~c_ina v . Lozu pri Snezniku so imeli pa omejen~ 
t'rav1ce. Kmet1e 1z okohsk1h vas1 so smell loviti le z dovoljenjem bistri
skega samostana. 

Ko prigr.mi. vod.a jeseni zopet iz jam, z~cne se novo zivljenje na jeze· 
ru. Da pr•_d~JO ~1be zo~et .z vodo vred JZ _podzemeljskih prostorov, je 
gotovo, ka1t1 tud1 po naJboiJ suhem letu se Je nabralo cez zimo dosti in 
vedno prav velikih rib. Navadno se jezero napolnjuje med gromom in 
bliskom in mnogi Jezerci se dandanes verujejo v neko staro bajko da 
jezero izmece vodo in ribe iz jam le vsled grmenja. ' 

Tudi pozimi si privoscijo Jezerci vcasih zabavo in gredo lovit ribe 
gred~ pa v tern casu bolj proti Obrhu, kjer je voda toplejsa nego nize ~ 
s_~g• in pod led~m. ~bere_ se jih majhna druZba in se odpeljejo na 
~JbJI l~v. ~den vodt ~casi coin: drugi pa stoji spredaj z ostmi v rokah 
~n paz1, k1e ugleda scuko. Ko Je zagleda, namlgne brodniku, da ustavi 
c.oln, on. pa _z&Zene ~st . v gl~bocino in najveckrat privlece ven nasajeno 
r1bo. Ne1zkusenemu JO Je tezko zagledati v vodi In se teze jo nabosti 
vajena roka pa zgresi le malokdaj. ' 
. Najtezje pri t~m d~lu je izmeriti globocino in zapoditl ost i.z prave da
IJ~ve v ~o~o. sc~~a •m~ n~vado, da stoji prav mirno. sele, ce jo prepo
d•mo ah ce .. skoc1 za z1vezem po drugi ribici, se premakne, potem pa 
z~pet obst~JI. Kadar stoji tako, da se vsa vidi, jo je teze zabosti, kajti 
~1tro zapaz1 prete~o nevarnost in sine drugam. L&Ze jo je nasaditi, kadar 
Je m~d mahom ah pri kaki korenini. Za to je treba imeti jako izvezbano 
oko m roko. O~oje imajo Jezerci. Riba je izgubljena, ce Ie k&Ze samo 
repno plavuto, ceprav je do tri metre globoko. Jezerci znajo loviti scuke 
prav spretno tudi v zimnate zanke. 
. ~ajbolj zabavno je gledati fante, kadar zbijajo ribe pod ledom. Manjse 

r1b1ce se pomaknejo pred vecjimi kolikor mogoce h kraju in tice pod 
le'!_ol!l v mahu in . travi._ Fa':!tlci. si .. napravijo trde bunke, izrezane ponaj· 
vee JZ kake koremne ah grce, 1n Jlh nasade na precej dolge palice. Vsa 
priprava se imenuje kladivce. 

.Lovci ali ribici se nastavijo v vrsto in dalje grede potrkavajo po ledu. 
RJ~a. __ l_l,ad k~tero po!rka kdo, sine izpod mahu ali trave, takrat pa udari 
naJb~IZJI s s1lo za _ nJo. A~o zadene po ledu ravno nad njo, pok&Ze riba 
takoJ be!o! __ to ~aze,_ da )e omedlela, ali se zvrne popolnoma mrtva na 
hrbet. R•b•c• prJstop•Jo z bunkami, prebijejo led, poloze ribo na led po
leg prebite luknje, pa hajdi naprej! 

Ali d~ bi r!bo z~del k~r na prvi mah •. se ne posreci vselej in celo 
malokdaJ. Tud1 ne sine r1ba ravno napreJ, marvec nejveckrat po stranl 
proti globoki vodi, vcasih tudi nazaj pod ribice. Kjer se ustavi se kali 
vo~a. Vsi s~ obrnejo za .nio in vsak maha z bunko, a ne vselei po ribi, 
vec_krat tud1 po :-os.edovJ nogi. Krik se vname: »Giej jo! Daj jo! 0 joj, 
mo1a nog~! _Bram J• v bregl« .Na spolzkem ledu pade tudi marsikateri 
drug~ nan), m t~ko se vse giblje, obraca, pada, maha, dokler riba ne 
pokaze belega ah pa ne uide v globocino. 

VZORCNA DELAVNICA 
2e ob rekonstrukciji je bilo doloceno, da bo u:kinjena bazenska zaga 

in da se bo v te prostore preselila vzorcna delavnica. Stavbo so v ta 
namen tudi priredili. 

Glede na to, da ni bilo dovolj sredstev za naku.p novih strojev, smo po 
poslovnih enotah zbrall stroje, ki jih ne uporabljajo. 

Vzdrzevalna skupina Tovarne pohistva Cerknica je usposobHa vse te 
stroje, popravila ventilacijo, gretje, elektrl.ko in napeljave za zrak, skratka, 
delavn.ico je usposobila za obratovanje. Zaradi omejenfh denarnih sred
stev obomo od novih strojev letos nabavil i samo tri, in sicer nadmizni 
rezkar, visokoturni mizni rez·kar in fino krozno zago. V nacrtu pa imamo 
zamenjati dvostransko robovno furnirko z enostransko, moznicarsko in 
tracno brusilko. 

ANALIZA STRO~KOV 
Najbolj so narasU stroSki za nabavo lesa, ·ker so cene narasle od ta

·kratnih 540 din za kubioni meter na 1237 din. Takoj za tern so plosce, 
katerih cene so narasle od takratnih 12,33 din za kvadratni meter na 
21,60 <lin. ·Podobno je tudi z osta1im materialom. 

Skoraj enkrat vecja produktivnost ni mogla nadomestiti povisanja stro
skov. 

Ill. LESARIADA '72. Najsirsi krog sodelujocih v pripravi iger 
Ne bi nasteval vseh sestankov, ki so se vrstili do sedaj, nlti posebej 

omenjal tistega 6. 1unija, na katerem 1e slo od vseh - kar najbolj zares. 
Okrog petdeset ·clanov kO'Iektiva (in en 9ost) ze dobre tri mesece v eni 
ali drugi komisij i pripravljajo al.i program ali plan ali ·konkretno nahavno 
akcijo, akcijo za zbiranje sredstev, akdjo za ·bilten, drugi za ~risca, tretji 
za zastave in drugo, kar je potrebno, da bo zadovoljevalo tekmovalce od 
prihoda pa tja do zakljucnega plesa. ce hocete. 

Priprav Brestovih ekip ne stejemo zraven, saj se pr.Lpravljajo tako, kot 
se morajo tekmovalci iz druglh podjetij. Stevilo ·Sodelujocrh pa se bo 
moralo povecatl. Bolj ko se bomo blizali t e'kmovalnemu dnevu, vecja bo 
ta armada. Le pomislite, koliko bo potrebno vodicev, nosilcev zastav, 
usmerjevalcev prometa, osebja pri preskrbil •Pa se godhi .i'z Cerknice ·in 
Loske doline, pevski zborl Racunatl .je, da ho rv tej ali dr.ugi obliki poleg 
tek':Tlovalcev pri sami -organizaciji sodelovalo okrog 300 ljudi. Velika pri· 
red1tev - veliko sodelujocih. 

LEP IJSPEH NASIH GASILCEV 
Brestovi gasilci so v soboto, 3. junija sodefovali na repuhliskem tek

movanju i·ndustrijskih gasi.Jcev, ·ki je bilo tokrat v Slovenski Bistrici. Osvo
jill so odlicno peto mesto. 

Najboljsa med 58 moskimi gasilskimi ekipami iz vseh gospodarskih 
panog ·Je bila ekipa Salonita iz Anhovega. 

Nasi gasilci so se na to tekmovanje vestno pripravl:jali, tako da so 
svojo uvrstitev .pred dvema letoma na enakem tekmovanju bistveno .po
pravili, saj so bill tedaj deseti. Za uspeh, ki je rezultat vecmesecnega 
marljivega dela vseh gasilcev, jim iskreno cestitamo. 

Kadar se zgodi to ali ono, se zopet nastavi vrsta in nadaljuje lov. 
Sarno kaksen ranjenec zaostane in preti jokaje: nle cakaj, ti ze vrnem!« 
Ali kadar zagleda, da je zopet riba v sredl, pozabi bolecine, in ako tudi 
sepa, je kmalu zopet med ribici. 

Pripeti se tudi, da izgine voda tudi pozimi pod delom v podzemeljske 
prostore. Seveda Jezerci tudi takrat ne opuste lepe prilike za ribji lov. 
Ker je pa led na mnogih krajih prebit in ima vee lukenj, ni tako trden 
in marsikateremu ribicu se udere, da izgine pod vodo. Komaj ga izvle· 
cejo, je ze drugi notri. Zmoceni tecejo kar mogoce hitro k ognju na 
breg, tam slecejo obleko in oblecejo kozuhe. Privoscijo si tudi pozirek 
zganja. in ostanejo toliko casa pri ognju, da se popolnoma posuse in 
ogreJeJO. 

Ko jezero do leta 1655. pet let ni odteklo, so pozimi ujeli na Resetu, 
ko so prvikrat vrgli mreze, 21 voz, drugikrat 17 in tretjikrat se 9 voz 
rib. Posebno bogat ribji Jov je bil leta 1714., ko se ni posusilo do takrat 
jezero celih sedem let. Dobiti jih je bilo ta cas vee zastonj nego v 
slabsih letinah za denar. Ker je bil v postu hud mraz, so prepeljevali 
zmrzle ribe po dezeli, prodajall jih celo na stajersko, v Trst in na Reko. 

BLI~NJA JEZERSKA OKOLICA 

Na jugozapadni strani poleg jezera se vzdiguje strmo, s senozetmi, 
pasniki in gozdi odeto Javornikovo gorovje. Najvisji hrbet nad jezerom 
se imenuje Javornik (1270 metrov). Vse gorovje sestoji iz apnenca ter 
ima brezstevilno veliko vecjih In manjsih dolin in dolinlc, Iuken} in jam 
kakor navadno kraski svet. 

Dolgo casa je bilo Cerknicanom neznano, da imajo nad Svinjsko jamo 
pod Starim gradom tudi krasne podzemeljske jame z lepiml kapniki. Sko
raj gotovo je tekla vanje v prastarl dobi voda iz jezera, dokler si ni 
izlizala nizjega iztoka. Ena teh jam, imenovana tudi brezno, je bila na· 
tancneje preiskana vsled slucafa leta 1907. 

Ljudje so namrec opazili pred njo kosek. Oce akad. slikarja F. Star
leta iz Dolenje vasi je to naznanil oroznikom, ker je sumil nesreco ali 
samomor. Z orozniki sta sla se druga dva moza. Zlezli so skozi tesni 
vhod. Ponesrecencev niso nasli, ali lznenadeni so obstali, ko so zagledali 
velik prostor z lepimi kapnlki. 

Glas o tej jami se je kmalu raznesel med ljudmi. Takoj drugi dan je 
sel v jamo se kot dijak akad. slikar Fr. Sterle, da bi se preprical ko· 
liko je resnlce na govorici. On opisuje svoj pohod takole: ' 

»Vh~d v jamo pod Starim gradom je zelo ozek in majhen, toliko da 
zleze clovek po trebuhu skozi. Kaklh sest metrov se moras plaziti tako 
na posev, potem se razprostira precej siroka, do sest metrov visoka 
in 1_1ad sto metrov dolga jama. Na stropih visi vse polno lepih kapnikov, 
tud1 zastore sem opazil. Skoda pa je, da je veliko kapnikov ze odbitih. 

Cudil sem se, ko zagledam v jami dve lestvl. Ena je lezala na tleh, 
druga pa je bila naslonjena na steno visoko nad menoj. Skoraj gotovo je 
~dz~oraj ~h.od v jamo, ki pa je zamasen, kakor sem opazil, ali pa so 
IJu_dJe hodl11 po- teh lestvah nabirat kapnike, ki so jih potem prodajali 
~uJcem za drag denar, morda s pretvezo, da so iz slavne Postojnske 
)arne •.. 

Na tleh sem tudi nasel pet metrov dolg drog z mrezo in na koncu 
droga p~iprav~ za odbijanje _ kapnikov. Odbiti kapnik je padel v mrezo, 
da ~e _m ~azb1l na tleh. Nas_el s.em tudi . okamenelo sveco. To je znak, 
da Je ze Jako dolgo, odkar 1e b1la ta pr1prava v jami. Nasel sem tudi 
nekaj papirja casopisa Neue Freie Presse iz leta 1840. in nekaj kosti 
najbrz od mesne hrane za dotlcne raziskovalce. ' 

Mislil sem se ze vrnltl domov, ko zagledam na levi strani majhno 
odprtino. Odprtina pa je bila tako ozka, da sem z vellko tezavo in ne
varnostjo le.zel naprej. Ko dospem do vecjega prostora, sem najprej na· 
letel na vehko nesnago. Kmalu sem pozabil vse tezave In nevar.nosti, ko 
~agledam pred seboj velikanski prostor, ki je priblizno 50 do 60 metrov 
sirok, 40 do_ 50 metrov vlsok in kaklh 200 metrov dolg. Povsod je vldeti 
polno kra_smh_. k~pnikov. Pr~v nic ne pretiravam, ako primerjam ta pro· 
stor z naJiepsJml dvoranam1 v Postojnski jam!. 

(Se bo nadaljevalo) 

BRESTOV OBZORNIK 

~/,/1/,/1/ 

\Blli£STO\IJ 
Ypolcojenci o 

brestu !IJ 
Obiskal sem upokojenca Alojza 

Branislja iz Cerknice, na cesti 
4. majoa, kjer ·stalno zivi v hisi, 
ki jo je zgradil leta 1951. Prese
necen je W nad zgodnjim obi· 
skom in tak-oj pripomnil, da hiti, 
ker gre pomagat bratu, ki gradi 
vecje gospodarsko poslopje. Pa 
vendar sva hitro pri.~la v pogo
vor. Se vedno je Brestovec od 
glave do pet, prek Obzornika 
spremlja dogodke na Brestu in 
vesel je vsakega napredka, o ka· 
terem bere ali smi. 

V pok-oju je od leta 1967, na 
Brestu pa se je za~poslil ze leta 
1947. Kot kvalificiran mizar je 
takoj opostal preddelavec v zabo
jarni, kjer so delali zaboje JAf. 
FA. Veliko let je bil mojster II. 
strojne, zadnjih sedem let pa jc 
delal kot skladiScnik ivernatih 
plo~c v Iverki. Dozivljal je raz· 
voj Bresta od skromne za.bojar· 
ne v danasnje veliko podjetje 
Brest. Ni bilo lahko, pravi tova· 

ri~ Braniselj, pa SaJ Je vsaka 
stopnja razvoja po svoje teZka 
in zahteva strokovno delo, po
zrtvovalnost in samoodpovedo· 
vanje. 

Leta 1942 se je pridruZil na· 
rodnoosvobodilnemu boju in ze 
leta 1943 od~el v partizane, kjer 
je bil obve$cevalec. 

Kot upokojencu mu ni dolg· 
cas. Najvec easa preZivi pri ce· 
belah, saj so mu cebele nepo· 
gresljiv konjicek, k i je se po
sebno dobrod-osel urpokojencu. 
Ob<>Zuje Slivnico, kamor p ogosto 
zahaja, pa ne samo zato, da bi 
pripravljal drva za zimo, pac pa 
zato, ker je rad v naravi. 

Mizari, vendar le za lastne po· 
trebe. Z veseljem ·pricakuje va
bila na sreeanje borcev oziroma 
upok-ojencev. Na taksna srecanja 
gre zelo rad, predvsem zat-o, da 
se snide s soborci o:zllroma sode
lavci in da izve, kako Zivijo in s 
kaksnimi neposrednimi tezavami 
se srecujejo. 

Na koncu razg-ovora ni pozabil 
pozdraviti delavcev Bresta in jim 
zafeleti novih delovnih uspehov 
ter napredka. 

J. Klancar 

Zahvala Hrestu 
Na zacetku leta se je obcinska 

organizacija Rdecega kriza pre
selila v nove prostore. Ker je 
bila poprej tako rekoc brez pri· 
merne pisarnisk e opreme, se je 
obrnila na Brestovi temeljni or
ganizacijoi Pohistv-o in Masiva za 
pomoc proi opremljanju pisarne. 
Naleteli smo na izredno razume
vanje in dobili nekaj elementov 
omar, pisalno mizo, sejno mizo 
in ~e nekaj stolov skoraj brez
placno kot ·prispevek te delovne 
-organizacije za humane na.mene. 

ObCinska organizacija Rdeeega 
kriza se za to razumevanje in 
pomoc iskreno zahvaljuje. 

Obcinski odbor 
Rdecega kiriza Cerknica 
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BRESTOV OBZORNIK 

V dobrem letu, odkar posluje v udobnih prostordh nekdanje bla
govnice v nasem malem mestu poslovalnica TRGOA VTO iz Kopra, 
ze ugotavljajo zelo dobre prodajne rezultate. V treh meseoih Ietos
njega leta se jim je povecal promet v primerjavi z lanskim letom 
kar za 448 odstotkov. Toda to ni le posledica viSjih cen, temvec 
vse vecjega povprasevanja po posameznih nadomestnih delih za 
avtomobile, motorna kolesa in druge dele za kmetijske in druge 
stroje. V piclem letu so prodali kar 600 Tomosovih motorn~h ka
les, predvsem takih tipov, za katere ni potrebna registracija. V 
kratkem bodo zaceli z devizno prodajo kmetijske mehanizacije 
znane firme SEP iz ltalije. 

Poslujejo tudi na veliko; trenutno imajo dobre poslovne odnose 
s SGP Gradisce. Zelijo pa si podobnega poslovanja se z ostalimi 
delovnimi organizacijami. Vodja trgovine je ·med ostalim povedal, 
da lahko v zelo kra:tkih rokih dobavi:jo visokotlacne cevi, maziva 
in druge potrebscine za industrijske stroje. Koraok naprej je torej 
storjen vsaj v necem. Ce nimamo prepotrebnih servisov, imamo pa 
vsaj trgovino, kjer je mogoce dobiti najnujnej'se, ce pa trenutno 
cesa nimajo na zalogi, pa po posebni zelji to tudi precej narocijo. 

* 
Odgovorni mozje kar dobro skrbijo za razvedrilo mlajsih v na

sem malem mestu. Pred dobrim mesecem so ·se celo potrudili, da 
potujoCi »veseljaki« s svojimi igralnimi a'Vtomati na prostem pri 
kino dvorani ves dan in pozno v noc z glasbo iz zvocnika pregla
sijo celo ves direndaj , ki nastaja od njihovega >>prometa«. 

Vsa sreca, da se se ni prikazal kaksen nebodigatreba, inspektor 
z instrumentom, ki meri decibele. 

Pripomba o poizkusih za urejanje zelenic pred stanovanjskimi 
bloki je naletela na plodna tla, saj so zaceli s tovrstno rekreacijo 
celo pred novim samskim domom v Cerknici. 

Kar tako naprej! Vse sile za zdravo, zeleno in lepse okolje! 

Krajevni oraznik v Grahovem 
Minila so leta, ko so Slovence 

zatira.Jd, ko njihov jezik n i imel 
veljave, ko so njihovo zemljo 
teptali. In prav ta zatirana, s 
krvjo nasih borcev prepojena 
zemlja, je nasa domovina. 

Obiskujemo osnovno solo 11. 
maj v Grahovem. Svoje ime je 
dobrla po pomembnem dogodku 
iz narodnoosvobocHinega boja. 
Tega dne leta 1942 so borci Ra
kovse cete prvic v nasi vasi na
padli Italijane. Zato 11. maja 
praznujemo krajevni praznik in 
prvic letos tudi dan nase sole. 

Obiskali so nas borci Rakovske 
cete in VDV bataljona, ki je bil 
ustanovljen v nasi krajevni skup
nosti. Z borci VDV bataljona so
delujemo krajarri in solarji ze 
vrsto let. Zelo •smo ponosni, ker 
smo letos prav za sodelovanje 
prejeli posebno priznanje, kra
jevna -skupnost pa plaketo. Pri
znanje sta nam ob obisku izro
cila tovarisa Stane Sega, nas 
domacin iz Lipsenja, in Joze 
Simcic-J elen. 

Borcem VDV bataljona se ob 
tej priloznosti lepo zahvaljujemo 
saj si prav oni dosti pr.izadevajo 

Grahovski pionirji s svojimi gosti 

za sirJenje revolucionarnih tra
dicij in spominov. Joze Simcic 
nas ob vsakem obisku razveseli 
tudi z dobrJm filmom, ucenci pa 
smo ta dan proslavili se z krat
kim programom. 

Z veseljem lahko povemo, da 
sta nas obiskali tudi tovariSici 
Marta Paulin-Erina in Mira Mi
hevc. z obema imamo ze dalj 
casa prijetne prijateljske v-ezi. 
Najbolj pa smo veseli dogovora, 
da se bomo spomladi skupaj po
dali na izlet na Krizno goro. Pa 
ne mislite, da bosta tovarisici 
Brina in Mira na poti kaj za
ostajali za nami. 

Pionirji in mladinci 
OS 11. maj 

Grahovo pri Cerknici 
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Razgibano • 1n delavno 
SKUPSCINA OBCINSKE ORGANIZACIJE SINDIKATOV 

Na nedavni skupscini obcinske organizacije sindikatov je bilo 
ocenjeno delo v preteklem stiriletnem mandatnem obdobju in spre
jeta delovna usmeritev obcinskega sindikalnega sveta. 

Porocilo je k-riHono pregledalo 
stanje po posameznih po.drocj.ih 
delovanja. Delegati iz osnovnih 
organdzacij in drugi udelezenci 
so v obsezni in vsebinsko zelo 
bogati razpravi dopolnili poroCi
lo in predvsem dali vee pobud in 
predlogov za boljse delovanje 
sindika:ta. Kljub temu, da se niso 
izdela-ni zaikljuOici, te bomo obja
vdli v na:slednjo:i stevilki nasega 
glasila, pa je potrebno zapisati 
nekaj najvaznejsih poudarkov iz 
poroci:la in razprav. 

vsa nasa prizadevanja usmerje
na v to, da bomo dali vso pod
poro tistim perspelctri.vnim dejav
nost:Jim, ki bodo omogocile za
poslovanje kvalificiranih kadrov. 
Poleg tega pa moramo mladino 
usmerjati v izobrazeovanje za ti
ste dejavno-sti, kjer bodo mozno
sti za zapoS>lirtve. Posebno pozor
nost je treba posvetiti tudi za
poslovanju invalidov, prekvalifi
kaciji in'Varlidov in tehnoloskemu 
preoblikovanju del zanje. 

UgotoVIit.ve, da smo z delega
cijami premalo sodelovali, nam 
narek;ujejo pomembne naloge tu
di na tern podrocju. Izobrazeva
nje delegacij in pomoc pri delu 

morata biti naloga vseh organi
zaoij sirndikata. Tudi Z.ivljenjske 
in delovne pogoje de'lavcev mora
me stalno spremljati. Spremlja
ti moramo uresnicevanje spora
zuma o zagotavljanju minimal
nih zivljenj-s-k1h in delo'V'Ilih po
gojev. 

Skupscina je v celoti izzvenela 
v podpor o stabilizacijskim priza
devanjem. Stabilizacije pa ne 
bomo izpeljali s kupi papirja, 
pac pa z boljsim delom sleher
nega delavca nase skupnosti. 
Resnost gospodarskega polozaja 
ne dopusca omahovanja, izigra
vanja dogovorjenega in umika" 
nja od dol:Znosti, pac pa zahteva 
odlocno akcijo. Strniti moramo 
nase vrste in premagovati vse 
tezave. Da to znamo, smo v p re
teklosti ze nestetokrat dokazali. 

J. Opeka 

Smo v obdobju izredno za
ostrenili pogojev gospodarjenja 
Nekatere temeljne orga·nizacije 
so ie v preteklem letu zaklju
C:ile poslovno Ieto z izgubo, tern 
pa se je v prvem letosnjem tri
mesecju pri.dru7Jlo se vee novih. 
P.reskrba z repromateriali je ved
no sla:bsa, likvid!nostni poloZ:aj 
je predvsem v Brestu zaskrblju
joc. Delegati so poudarili, da 
dohodikovno povezovanje z doba
vitelji surovtin in repromateria
lov se ni dalo zadovoljlivih uspe
hov in menijo, da je treba za 
zagotavljanje surovin in repro
materialov obl:ikovati trdne in 
prave dohodkovne povezave. 

Sretanje krvodajalcev 

Velik poudarek je bil dan iz
vozu. Kljub temu, da je nase 
gospodarstvo ze v preteklosti 
prispevalo pomemben delez k iz
vozu, ga je nujno potrebno se 
povecevati. 

KRVODAJALCI SO SE ZBRALI 
NA PRISRcNEM SRECANJU 

Nasi d elovni ljudje, pa tudi 
vodstva delovnih organizacij, zla
sti na Brestu, v Kovinopla:sti.ki, 
Kartona:li in drugod, se dobro 
zavedajo, da je pmstovoljno da
:mvanje krvi za socloveka eno 
izmed najbolj humanih dejanj v 
vsaki druzbi. S tern mnogim po
magamo do ozdravljenja, veckrat 
pa resujemo tudi mvljenja. Zna
no je, da je nasa obcina v tern 
pogledu med najboljsimi v Slo
veniji. 

spevala predstavnik Bresta in 
predsednik obcinske konference 
SZDL Cerknica Janez Otonicar 
ter predsednik komisije za krvo
dajalstvo ·Obcinske organizacije 
Cerknica, obratni zdravnik na 
Brestu .dr. Anton Smale. Sledila 
je podelitev priznanj, nato pa je 
bila slavnostna vecerja. 

Ta prijetni vecer je mini! z 
obljubo vseh pri-sotnih, da bodo 
se naprej darovali svojo kri vse
lej, kadar bo to potrebno. 

Obcinska organizacija Rdecega 
kriza ·se v imenu krvodajalcev 
iskreno zahvaljuje delovni orga-

z vecjlim iz'Vozom homo pri
speva:li k pokrivan:ju naffih ob
veznosti do tujdne, poleg tega pa 
si bomo edino s tern pridobili 
pravice za u voz rep1:1omaterialov 
in rezervnih delov, kate·rih na 
nasem triiScu ni. In ne nazad
nje bodo po-sebno pr oizvajalci 
pohiS<tva zmanjsali priotisk na 
domace tr:ldsce in si s tern 
ustvarHi moznosti za nemoteno 
proizvodnjo. 

Sindilkalne organizacije na 
vseh ra'Vneh k talcim usmerri.t
vam lahko prispevajo pomemben 
delez ta!ko, da se zavzemajo za 
izvozno usmeritev. 

Sind-iktrlne organizaoije morajo 
vee pozornosti posvetitJi tudi de
lu z ljudmi v vseh delovmh 
okoljili, predvsem pa v si.ndika!l
nih skupinah. Na skupsCino:i je 
bilo potrjeno staHsce, da je rast 
osebnih dohodkov mogoca le ob 
rasti produknivnosti dela in do
hodka. Ob tern pa je pott-ebno 
v s·kladu s sta1is0i druge konfe
rence zveze sindikatov in tretje
ga -kongresa sa:moupravljalcev 
pospeseno dograjevati sistem na
grajevanja. Nagrajevanje po de
lu nam mora bitri. osnovni cilj. 
Skupscina je ugotoviia, da se 
na tern podrocju zadeve premi
ka:jo, se dalec pa z uspehi ne 
smemo biti zadovoljni. 

V politicnem sistemu obcine je treba r azvijati taksne od
nose, ki bodo omogocali, da njenih pravic, obveznosti in od
govorn.osti ne bodo uresnicevali samo njeni oblastveni, zlasti 
izvrsni in upravni organi. Nujno je, da se delegatske skup
scine v vsej povezanosti z delegacijami v temeljnih organiza
cijah zdruzenega dela in njihovimi delavskimi sveti, v kra
jevni skupnosti z njihovimi skupscinami in sveti, v samo
upravnih interesnih skupnostih ter v druzbenopoliticnih orga
nizacijah, odprejo problematiki razvoja, dela in samoupravlja
nja ter samoupravnih organizacij in skupnosti. Uveljaviti, 
upostevati in obravnavati morajo tiste probleme iz njihovega 
dela, ki so najbolj pereci za njihovo delo in razvoj , za delo 
in zivljenje delovnih Ijudi in obeanov. Taka praksa in ustrez
na pravna ureditev bo skupscine razbremenila vseh tistih ob
veznosti in odgovorn.osti, ki so po svoji nar avi take, da se 
lahko uspesno resujejo le v krajevnih skupnostih, organiza
cijah zdru:Zenega dela in v samoupravnih interesnih skupno
stih ter v sodelovanju med njimi, in prispevala k vse sirsem 
podru.Zbljanju njihovih funkcij . 

Zaposlovanje mla:dine je ceda
lje tezje. Pl'i tern morajo bi:ti 

15. aprila so se zbrali v Bre
stovi delavski restavraci:ji tisti 
krvodajalci, ki so dali kri ze 
petkrat, deset in veckrat, pa ·do
slej se niso dobili ustreznih pri
znanj. Srecanje je bilo izredno 
prisrcno. Za izredno lep kulturni 
program so poskrbeli pevci cerk
niSkega pevskega zbora, recita
torji iz vi:sjih razredov cerkniske 
osnovne sole, govora pa sta pri-

Filmi v jun i ju 
3. 6. ob 20. u !1i - ameriska drama POBESNELI BIK (dobitni k 

Oskarja '81) 
5. 6. ob 20. uri in 6. 5. ob 16. uri - francoska komedQja ZANDAR 

IZ ST. TROPEZA. 
6. 6. ob 20. uri - ameriSko.J.talrijanski zgodovinsko-eroticni film 

CALIGULA. 
7. 6. ob 16. in 20. uri - amerislti western CHEYENI V BOJU ZA 

ziVLJENJE. 
10. 6. ob 20. uri - ameriS.ka drama DRAGA MAMI. 
12. 6. ob 20. ur.i in 13. 6. ob 16. Uili - amer.iski pustolovsk.i film 

CLOVEK-PAJEK PROTI ZMAJEM. 
13. 6. ob 20. uri - jugoslo'Vanslki zgodovin-ski film BANOVIC 

STRAHINJA. 
14. 6. ·ob 20. uni - francoski eroticni fHm LJUBEZENSKE PU

STOLOVSCINE. 
17. 6. ob 20. uri - italijanska komedija RAJ ZA sOFERJE KAMIO

NOV. 
19. 6. ob 20. uri in 20. 6. ob 16. ur·i - ital~janslci mitoloski akci:jski 

film HERKULOVO ZMAGOSLA VJE. 
20. 6. ob 20. uri- ameriska gro2Jljoivka KRVAVA PLAZA. 
21. 6. ob 20. uri - italijanska kriminalka MESTO PREGNANIH. 
24. 6. ob 20. urd - francostk.o-nemska drama LULU .. 
26. 6. ob 20. UPi in 27. 6. ob 16. uri - ameriska komedija PREGON 

PO AMERIKI 
27. 6. ob 20. uri - ameriski pustolovsk·i film PEKLENSKI ANGELI. 
28. 6. ob 20. uri- ameriska drama ELEKTRICNI JEZDEC. 

lz resolucije 9. kongresa ZKS 

nizaciji Brest, pa tudi pevcem 
in recitatorjem, da so omogo
cili tako lep veeer. 

Ob tej priloznosti bi se radi 
opravicili vsem, ki bi morali do
biti ustrezne znacke, pa jih za
radi pomanjkljivih podatkov ni
so. Verno, da je to sicer krivica, 
ki pa je mi nismo krivi. Zato 
prosimo vse, ki •so bili prizadeti, 
da nam to ustno ali prsno spo
rocijo na naslov: Obcinska orga
nizacija Rdecega kri.Za Cerknica 
- 61380 Cerknica, Partizanska 
c . 9 ali po telefonu n a stev. 
791-296 v dopoldanskih urah. 

SPET SMO SE IZKAZALI 

se so bile 'V na:sih usesih prvo
majske pesmi, ni se se zacel nov 
delovni teden, ko so se navse
zgodaj zaceli zbirati okrog stare 
sole v Cerknici prvi krvodajalci. 
Ko se je okrog sedmih pojavila 
ekipa transfuzijskega zavoda 
pred odvzemno stavbo, je bila 
tam ze preoejsnja gneca. To in 
pa velika udelezba krvodajalcev 
-sta zavrnila pesimizem, da bo le
tos odziv slabSi zaradi istocasnih 
vojaskih vaj. 

V Cerknici se je v dveh dneh 
zvrstilo 480 krvodajalcev, v Sta
rem trgu pa v enem dnevu kar 
311. Se posebej je razveseljivo, 
da je bilo med njirni kar lepo 
stevilo mladih. s tako visokim 
odzivom (od pricakovanih 750 jih 
je prislo 791) smo dok.azali, da 
hocemo se naprej ostati med ti
stirni obcinami, ki dosegajo v 
krvodajalstvu najboljse rezultate. 

' - . - - -- . . - . . - -- - - - - . -
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Kljub slabostim uspeSno 
OBCINSKE sPORTNE IGRE MLADIH - OSIM '82 

V obcini Cerknica so bile od 23. aprila do 22. maja tradicionalne 
obcinske sportne igre mladih v pocas~ite~ M~SEC~ MLADOS~I. 
Na tekmovanju je sodelovalo 19 moskih m 7 zenskih mladinskth 
ekip iz vse obcine in ekipa V. P. Postojna. 

Ker naj bi te igre postale zares mnoZiena manifestacija mladih, 
bi bilo potrebno storiti kaj vee kot do sedaj. Zlasti pa bi 

- moral biti poslan razpis dosti prej kot letos, da se osnovne 
organizacije pravocasno sestanejo in dogovore o stevilu prijavljenih 
ekip; 

- bila bi potrebna ucinkovita propaganda, saj je tokrat popol
noma odpovedala; nikjer ni bilo nobenega plakata o razporedu 
sportnih panog, urah in krajih tekmovanj, zato so bila tudi tekmo
vanja slabo obiskana. 

Omenjene in se nekatere pomanjkljivosti bi morali v prihodnjih 
letih popolnoma odpraviti, ce naj bo tekmovanje resnicno mnoZicno. 

Za vse ekipe bo PODELITEV tekmovalnih priznanj in priznanj 
zveze telesnokulturnih organizacij Cerknica v PETEK, 4. junija ob 
18.00 v Restavraciji. 

REZULTATI - MLADINKE 

STRELJANJE 

1. BREST 
2. OS Cerknica 
3. NSK 
Posamezno: 

404 hogi 
360 krogov 
333 krogov 

1. SIVEC J asna 154 (OS Cevkm.) 
2. SRNEL Marinka 154 (BREST) 
3. SEGA Mojca 140 (Grahovo) 

KEGLJANJE 
1. BREST 
2. NSK 
3. RAKEK 
Posamezno: 

549 kegljev 
523 kegljev 
380 kegljev 

1. JENCEK Ljuba 166 (NSK) 
2. JANE.Z Jadranka 160 (BREST) 
3. BOGDA:NOVIC Brigita 

149 (BREST) 

NAMIZNI TENIS 

1. Nova vas 
2. Grahovo 
3. BREST 
Posamezno: 
1. SKRABEC 
2. URBAS Ana 
3. SVIGELJ Majda 

KROS 

1. RAKEK 
2. BREST 
3. NSK 
Posamezno: 
1. SKRLJ Marija 
2. KLAN CAR Amalij a 
3. KOVAC Kristina 

KOSARKA 

1. CERKNICA 
2. GRAHOVO 
3. RAKEK 
Najboljse strelke: 
1. INTIHAR Mart·ina 
2. MELE J asna 
3. SEGA Vesna 

sAH 
1. RAKEK 
2. BREST 
3. CERKNICA 

(Nova vas) 
(BREST) 
(BREST) 

(NSK) 
(BREST) 

(Grahovo) 

(Cerknica) 
(Cerknica) 
(Cerknica) 

REZULTATI - MLADINCI 
STRELJANJE 

1. JLA POSTOJNA 640 krogov 
2. BREST 632 krogov 
3. KOVINOPLASTIKA 

622 krogov 
Posamezno: 
1. MARNE Franc 180 (BREST) 
2. BRACKO Velimir 

179 (JLA Post.) 
3. TERZI.Z Edo 174 (Kovinopl.) 

KEGLJANJE 

1. CERKNICA 
2. BREST 
3. KOMUNALA 
Posamezno: 

1610 kegljev 
1538 kegljev 
1493 kegljev 

1. .ZNIDARSIC Rok 
422 (Cerknica) 

2. MELE J anez 422 (BREST) 
3. MESIC Dubravko 

413 (JLA Post.) 

NAMIZNI TENIS 
1. NOVA VAS 
2. NsK 
3. KOVINOPLASTIKA 
Posamezno: 
1. LAVRIC (Nova vas) 
2. VASILEVSKI (V. P. Bloke) 
3. VESEL (Kovinoplastika) 

KROS 

1. JLA POSTOJNA 
2. KOVINOPLASTIKA 
3. NsK 
Posamezno: 
1. JAKOPIN Boris (NSK) 
2. MILENKOVIC Joso 

(JLA Postojna) 
3. GORNIK Milan (Grahovo) 

KOSARKA 

1. CERKNICA 
2. RAKEK 
3. BREST 
NajboljSi. strelci: 
1. P AKI.Z Miha 
2. NELC Bozo 
3. GRBEC Robert 

SAH 

1. G G SNEzNIK 
2. JLA POSTOJNA 
3. BREST 

MALINOGOMET 
1. CERKNICA 
2. RAKEK 
3. KOVIND 

(Rakek) 
(Cerknica) 

(Rakek) 

EKIPNA UVRSTITEV: 
Mladinci: 

1. Brest - 131 tock 
2. JLA Bloke - 115 tock 
3. Cerknica - 109 tock 
4. Ra:kek - 107 tock 
5. NSK - 106 tock 
6. JLA Posrojna - 104 tocke 
7. KLP Loz- 98 took 
8. JLA Rakek - 94 tock 
9. OS Cerknica - 54 tock 

10. Komunala - 51 tock 
11. GG SneZnik - 42 tock 
12. Nova vas - 41 tock 
13. Kovind - 38 tock 

14. Grahovo - 26 toCk 
15. Begunje - 26 tock 
16. Velike Bloke - 25 took 
17. zaga.lnica - 20 took 
18. Kartonaza - 18 tock 
19. Babno polje - 12 tock 
20. L-oz - 8 tock · 

Mladinke: 

1. Brest - 133 toCk 
2. Rakek - 125 tack 
3. NsK - 118 tock 
4. Grahovo - 101 tocka 
5. Cerknica - 63 took 
6. Nova vas - 25 tock 
7. OS Cerknica - 22 tock 

SKUPNA UVRSTITEV (mladinci 
in mladinke): 

1. Brest - 264 tock 
2. Rakek - 232 tock 
3. NSK - 224 tock 
4. Cerknica- 172 tock 
5. Grahovo - 172 tock 
6. OS Cerknica - 76 tock 
7. Nova vas - 66 tock 

F. Malme 

Bloudkovi 
nagrajenci 

23. maja so bile ob slovesni 
otvoritvi novega sportnega par-
ka v Starem trgu podeljene tudi 
Bloudkove znacke zasluinim te
lesnokulturnim delavcem za nji
hova vecletno uspe&no delova
nje. 

Zlata Bloudkova znacka je 
priznanje za 30-letno, srebrna za 
20-letno in bronasta za 10-letno 
organizacijsko, vzgojno in stro
kovno delo ter za delo v orga
nih drus-tev, samoupravnih in
teresnih skupnostih in vseh osta
lih sportnih organizacijah. Bloud
kove znacke so bile podeljene ze 
drugic, toda dolg do delavcev 
v telesni kulturi je se vedno ve
li·k in ga bomo skusali porav
nati v naslednjih letih. 

Ta p.ciznanja so obenem tudi 
spomin na ing. Stanka Bloudka, 
enega izmed najbolj za:sluinih 
telesnokulturnih delavcev v Slo
veniji. Sam je bil aktiven sport
ni..k, Vipeljal je tudti mnoge nove 
sportne panoge pri na·s. Y.si pa 
se ga najbolj spominjamo kot 
oeeta nase svetovno znane do
line skakalnic po.d Poncami. 

Bronaste znacke so prejeli 
Franc Turk - Grahovo, Ivan 
Svelc - Cerknica, Joze Kebe -
Cerknica, Joze Mele- Cerknica, 
Darko Ozbolt - Stari trg, Mile 
Nabergoj - Rakek, Edo Pre5eren 
- Rakek, Jakob Smodila- Ra
kek, Marjan Korencic - Rakek 
in Rado Poni.kvar - Nova vas. 

Srebrno znacko so prejeli 
Franc Kranjc - Grahovo, Franc 
Levee - Stari trg, Franc Lipo
vec - Nova vas in Roman Gar
jan - Rakek. 

Zlato znacko sta prejela: Slav· 
ko Brglez - Stari trg in Dusan 
Arko - Rakek. 

Vsem nagrajencem cestitamo 
in se jim zahvaljujemo za njiho
vo opravljeno in predano delo. 
Hkrati pa tudi zelimo, da bi 
ostali se naprej zvesti sportu in 
organiziranju teh dejavnosti v 
nasi obcini. 

J. Zakrajsek 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
Jovne organizacije BREST Cerknica, 
n. sol. o. 

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC 

Ureja uredniski odbor: Vojko HARMEL, Vik· 
tor JERI(:, Slavko KLANl:AR, Sreco KNAP, 
Joze KOROSEC, Darko LESAR, Bozo LEVEC, 
Franc MLAKAR, Danilo MLINAR, Janez 
OPEKA in Franc TURSte. 
Foto: Joze SKRU 
Odbor za obvescanje je druibenl organ 
upravljanja. Predsednik odbora: Anton 
PERl:ll:. 

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 
Glasi lo sodi med proizvode iz 7. tocke 
prvega odstavka 36. elena zakona 0 ob
davcenju proizvodov in storitev v prometu, 
za katere se ne placuje temeljnl davek 
od prometa proizvodov (mnenje sekretaria· 
ta za informiranje izvrsnega sveta SR Slo· 
veni je st. 421·1/72 z dne 24. oktobra 
1974) • 

BRESTOV OBZORNIK 

Sportni portreti 
v tej stev.il.ld vam predstav

ljamo Dusana Jernejcica, tre
nerja kosarkarskega kluba Cerk
nica, zaposlenega v Bres'tovi te
meljni organizaciji Prodaja, kjer 
dela v oddelku za obiikovanje. 

- Tvoja sportna pot? 

s sportom sem se zacel 
u.kvarjati ze v osno~i ~o~i nil: 
Rakeku, kjer smo naJv~ 1grah 
nogomet. Sele po . pr1-h0d1;1 V 
Cerknico sem resneJe zacel Igra
ti kosarko v kosarkarskem klu
bu Cerknica, za katerega sem 
igral devet let. 

Ko pa sem si poskodoval des
no koleno, sem se odloCil, da 
nadaljujem svoje kosarkarsko 
delo kot trener. Najprej sem 
vadil mladince in kadete, potem 
pa se clane, sedaj pa treniram 
tudi kadetinje in mladinke. 

- Kaj pa tvoje organizacijsko 
delo? 

Z organizaoijsktim delom sem 
se zacel ukvarjati pri notranj
skem studen'tskem klubu, ko 
sem orga-niZJiral nekatera tekmo
vanja v obcinskem merilu v vr
sti razlienih panog, potem pa 
sem bil sti:ni leta predsednik 
komisije za sport in manifesta
cijo pri mlaclinski obOinski kon
ferenci, kjer sem vsa:ko leto or
ganizira:J. sportne igre mladih. 
Pri kosavkarskem klubu se z or
gan,izacij-skim delom nisem veld
ko ukvarjal, saj sem izkljucno 
igral. Sedaj orga:niziram trim
ska tekmovanja in sindikalna 
prvenswa v kosarki. 

- Kaksna je bila razvojna pot 
kosarkarskega kluba? 

Prvo nacrtno delo se j e zacelo 
sele leta 1978. Do taJkrat smo 
namrec delali izkljueno s Clan 
sko elcipo, v letu 1978 pa se je 
izvrsD!i odbor kluba odloOil za 
edina pravilno pot - vzgojo 
mladlih igralcev. Talco imamo 
zdaj pr:i. moskih vse kategorije 
ekip, od najmlajsih (5. razred) 
pa do clanov. Lani smo zaceli 
vee pozornosti posveca-ti tudi 
zenski vrsti, tako da imamo se
daj zelo dobro kadetsko (do 16. 
leta) in mladinsko. ekipo (do 18. 
leta), medtem ko so pionirke ze 
prej dosegale zelo lepe uspehe 
na pioD!irskem festivalu Sloveni
je. Prihodinje leto nameravamo 
imeti tudi ekipo cl-anic. 

Ta:ksno nacrtno in strokov.no 
delo se nam seveda mora obre
stovati tudi po clanih, saj vsa:ko 
leta vkljucimo V clansko VI'SOO 
nekaj mladincev. Generacija iz 
1978. leta - Sivec, Pak.ii in Ope
ka so bili letos kljuCni igralci 
clanske vrs'te, ki se je uvrstila 
v prvo slovensko 1igo. 

- Kaksni so prihodni nacrti? 
Predvsem bomo nadaljevali z 

za'Stavijenim strokovnlim delom. 
Vse ljubitelje k.osarke pa ver
j etno zanima, kako bo s elanD. v 
pribodnji sezoni. Igralski kader 
se bo nelkolli>ko spremenil, saj 
sta v voj<&ko ze odsla Opeka in 
Sivec, jeseni pa bo odsel se Pa
m; iz voj'Sike je ze pr.isel Klan
car, prica:kujemo pa se Kranjca, 
Sparernbleka in Kard'l.liila. Tako 
bodo letos jedro ekiipe ses:tavlja
li: Nelc, Levee, Zakrajsek, Drob-

n ic. Caserman, Tuhtan, Klancar, 
Kranjc, .Sparemblek in Kardum, 
prostora pa je se za dva ml~a 
igralca, ki bosta letos v mlacJin. 
ski kon:kurenci najvec pokazala, 
Nas letosnji oilj bo obstati y 
prvi ligi. Da pa bii to dosegh, 
bomo morali trdo delati in od· 
igrati precej trening tekem, da 
se cim bolj uigramo. 

- Kaj pa strokovni kader in 
rekreacija? 

Pri klubu skrhimo tudi za so
larnje in usposabljanje strokov· 
nega kadra. Tako imamo se~j 
stiri tre.nerje, enega instrukt~rJa 
kosarke, dva podzvezna sodnika, 
trideset sodnikov-pnipravnikov in 
dvaj-set pomoznih sodnikov. Vsa
ko leta je strok<JVnega kadra 
vee toda se vedno premalo, da 
bi pokrivali VSO obcino. Taiko se 
vedno vod:ijo kosarkarSike kroz· 
ke po 5olah uciteljii, ki pa razen 
v Cerknici ne delajo dovolj stro· 
kovno tako da od drugod sploh 
ne dobimo kaksnega talentirane· 
ga mladega igraka ali igral.~o. 

Skrbimo tudi za rekreaOJ:JO, 
saj vsako leto org~nizirarl'!-o zim
slro in poletno tnmsko lqgo za 
zenske in moske. Vsako leto SO· 
delu je vee eldp, zanimanje za 
kosarkarsko igro pa je sedaj, po 
uvrsliitvi clanov v prvo ligo, se 
vecje. 

- In koga predlagas za na.Se
ga naslednjega sogovornika? 

Za naslednjega sogovornika 
predlaga:m Franca Levca. 

Pripravil F. Gornik 

NASI UPOKOJENCI 

Ob koncu preteklega leta ·sta iz 
nase temeljne organizacije odsla 
v pokoj dva nasa dolgoletna de· 
lavca: 

- 17. decembra 1981 je bil in· 
validsko up01kojen Franc TRU· 
DEN iz Nadleska. 

v nasi temeljni organizaciji je 
bil zaposlen od 5. 6. 1969. leta. 
Opravljal je dela ?a miz~em re~· 
karju, pri poprav1lu J?I'Ol~VOdnJe 
in nazadnje pomocnik mstruk· 
torja krojilnice in susilnic, Qd 
koder je bil upokojen. 

- 31. decembra 1981 pa je bila 
starostno upokojena Pavia GER· 
SIC iz Nadleska. 

Sodelavka nam je bila skoraj 
polnih dvajset let. Sprva je bila 
zaposlena v proizvodnji, v pokoj 
pa je odsla z del in nalog »ci· 
scenje upravnih prostorov«. 

Delovni kolektiv TOZD Zagal· 
nica se jima zahvaljuje za njuno 
sodelovanje in jima zeli se veli
ko zdravih in zadovoljnih let. 

V SPOMIN 

Delovni kolektiv temeljne or· 
ganizacije MASIVA sporoca .la· 
Iostno novico, da je v sestdesc
tem letu starosti umrla nasa upo
kojenka Tilka KRAJC iz Cerkni· 
ce. 

v nasi temeljni organizaciji je 
bila zaposlena od 1960. leta do 
upokojitve leta 1979. Delala je v 
strojnem oddelku tovarne. 

Ohranili jo bomo v Iepem spo
minu kot tiho, marljivo in ne· 
sebieno sodelavko. 

Delovni kolektiv 
TOZD Masiva TP Martinjak 
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