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LETO XVII 

28. OKTOBRA 1983 

BRESTOVE POVEZAVE V NOTRANJSKI REGIJI SE KREPIJO 

V sodelovanju je moe • • • 
0 sodelovanju med nekaterlmi delovnimi organizacijami v notranj

ski regiji smo na~e bralce ze veCkrat obv~aill. Vendar so bile infor
macije usmerjene bolj v to, kaldni sporazumi in dogovorl so bill 
sprejeti. Manj pa je bilo zapisanega o tem, kako v neposrednem Ziv· 
ljenju uresnlcujemo te dogovore. Zato bom poskubl tokrat omenitJ 
predvsem tisto, kar je pravkar uresnlceno, ozlroma tlsto, kar je v 
zakljucni fazl uresnlcevanja. 

Naj najprej zaenem z Bresto
vim sodelovanjem z Javorjem lz 
Plvke. Vemo, da obe delovnl or
ganizaciji zavezuje za povezova
nje podpisan sporazum o poslov
no tehnicnem sodelovanju. 

Na tej osnovi smo se pred do
brim letom v na§l regljl dogovo
rill za koncentracljo drobnega 
tehnicnega lesa iglavcev s po
droeja Gozdnega gospodarstva 
Postojna. Danes lahko ze govorl- . 
mo o uresnlcltvi tega dogovora. 
Poskusno je namrec zacela lzde
lo~ti Brestova temeljna ·organl
zacija Jelka strojno tesane trame 
iz omenjene surovine. Tako bo v 
letu 1984 na Jelki predelane 
okrog 4000 kubicnih metrov drob
ne oblovine v trame razliCnlli di
menzij, namenjenJh za domaee in 
tuje trZlsce. 

Druga zadeva so opafne plo§Ce, 
katerih prolzvajalec je Javor. 
Brest se je z Javorjem dogovorll 

·• 

o sodelovanju tudi na tem po
droeju. Opustil je zamlsel o last
ni prolzvodnji opafn.lh pl~c· in 
se obvezal z zaganim lesom lglav. 
cev sodelovatl pri proizvodnji 
Javorji.wih opafnih ,Plo~c. Iz ku· 
poprodajnlli odnosov naj bl z 
novim letom zacell poslovatl na 
osnovah skupnega prihodka. . · 

Sedaj se obe delovnl organiza
cljl dogovarjata o osnovah za po. 
slovanje na skupnem prihodku. 
Strokovne sluibe lzdelujejo kal· 
kulacije in standarde ter se do
govarjajo 0 vpraSanjih racuno
vodske in komercialne tehnike. 
Tako naj bi v letu 1984 Brest po
slal v Javor za opafne plosce 6 
tlsoe kublCnih metrov jelovega 
lesa. Kot vemo, so opafne plosce 
izvozni lzdelek delovne organlza. 
clje Javor. 

Vecja podjetja Ie8nopredelo
valne industrije v Slovenljl in v 
nail regljl llcejo prestrukturlra-

nje dela svoje proizvodnje tudi v 
programih strojne opreme za 
lesno industrijo. Javor je fe do
kaj uveljavljen izdelovalec tak!
ne opreme. Brest je pravzaprav 
do sedaj na tem podroeju iskal 
pravilno usmerltev. Na pobudo 
medobcinske gospodarske zbor-. 
nice in nekaterih lesnJh podjetlj 
v ~a~i regiji je bila financirana 
in izdelana ~tud.ija, kl naj bi od
govor.Ua prav na vpra~anje, kam 
naj se katera delovna organizaci
ja usmeri v pogledu strojegra.d
nje. 
Danes so te usmerltve znane . 
Tako naj bi Brest usmerjal svoj 
razvoj strojegradnje na podroeje 
opreme za predmontafne in mon. 
tame llnije za pohiStvo, v neJta
tero opremo za proizvodnjo obla· 
zlnjenega pohiStva, pa tudi v po
samezne samostojne stroje za 
lakirne llnije, predvsem za nana
~anje povr~lnskih materlalov. 

Ker je za tak~no kvalltetno 
prolzvodnjo potrebna sodobna 
tehnol~ka opremljenost ter 
predvsem tud1 znanje in ~
nje, bodo na~l proizvajalci aktlv
no pritegnlll k sodelovanju tudl 
Kovinoplastlko in Kovind. PrvJ 
naj bi izdeloval predvsem zahtev. 

.. 

I Del industrljske cone v Podskrajnlku 

· ··~ -
..-... 

brestov 
•• 

Premalo se zavedamo, da je oplranje na. lastne sile edini lz. 
hod, ce hoeemo ostatl samostojna, neodvtsna in v svet odprta 
socialistlcna samoupravna skupnost. Nd polozaj je tezak, a 
kakovostno gre za blstveno drugacne tdave od tlstih, kl smo 
jib imell v preteklosti. Zakaj? Da bi objektivno razumell ta po
lo:i.aj in zaradi resnlce moramo poudarltl, da se je Jugoslavlja 
v temeljih spremenlla. Se vedno je drfava v razvoju v Evropl, 
vendar ne vee nerazvtta in agramo zaostala. Prlkljucill smo se 
srednje razvltlm industrijsklm driavam, z razvlto gospodarsko 
in druibeno infrastrukturo. 

Uspelo nam je, da se z delom proizvodnje in uslug usp~no 
in trajno vkljueujemo v mednarodno delltev dela in stalno po
vecujemo izvoz. lmamo se vellke rezerve v druibenl produktlv
nosti J}ela, predvsem v vellklh obstojecih, premalo lzkorlscenih 
prolzvodnlli zmogljlvostih, v zmogljivostih raziskovalnega in 
razvojnega dela, kl nlso dovolj uporabljene; v moZn.ostlh za 
povezovanje organizaclj zdruienega dela; in koncno, v ucinko
vitej~em upravljanju in gospodarjenju z druibenlml stedstvl. 
Za aktlvlranje teh rezerv ne potrebujemo pomembnej~ih vla
ganj, treba je Ie odgovomo in prizadevno uporabljati v prolz. 
vodnjl ·in v solah pridobljeno znanje. In se bl lahko n~tevali. 

nej5e strojne dele in sklope, dru
gi pa bl se vkljuceval s svojlml 
sistemi transportnih naprav in 
varjenlli konstrukcij. V nasled
njih fazah naj bl taldno sodelo
vanje pr~lo tudi v skupen ko
mercialnl nastop na trgu, vkljuC. 
no z enotniml propagandnlml 
gradivl. 

Naj na koncu omenlm, da te-
, cejo v zadnjem easu med Kovino

plastlko in Brestom intenzlvnejsl 
poskusl prl lzblrl skupnega pro
grama predvsem za tuje t.ril.§ce, 
v katerega bi bill vgrajenl izdelkl 
Kovinoplastike, kot surovina pa 
htgan les lglavcev iz Bresta. Po-

Andre) Marine na 8. sajl CK ZKB 

dobno naj b i poskuSall uresnlcitl 
tudi nekatere obllke kooperacije 
na ze osvojenJh programih Kovi
noplastlke s podrocja programov 
lesenlh karnls. . 

To je le nekaj novej~ih uspe
hov medsebojnih dogovorov v 
notranjskl reglji. Ce upo§tevamo 
tudl sodelovanje, kl se je med 
posameznlml delovnimi organl
zacijaml vzpostavilo v minulih 
letih in 0 katerem je bllo fe vee 
naplsanega, potem lahko ugoto
vlmo, da se to sodelovanje r es
nlcno poglablja. 

D. Mazlj 

UKREPI ZA IZPOLNJEVANJE LETOSNJEGA 
PLANA 

Zaostriti tudi. odgovornost 
Delavskl svet delovne organlzaclje je v oktobru ob obravnavi dose

fenlh poslovnlli rezultatov Brestovih temeljnih organlzacij opozorll 
na izpolnjevanje fe sprejetih ukrepov za uresnlcltev letne poslovne 
polltlke in plana, na spo§tovanje sprejetih dodatnlli ukrepov za lz. 
bolj~anje llkvidnostl in na izvajanje ukrepov posameznlh temeljnlh 
organizaclj za·uresnlcevanje internih sanacijskih .programov in sana
cijskega programa za temeljno organizacijo Pohlstvo. Vse te ukrepe 
moramo izpolnjevati kollkor je le mogoee s polno prlzadevnostjo 
in odgovomostJo,vseh delavcev na Brestu. 

Hkrati je delavskl svet pouda
ril, da je potrebno do konca leta 
1983' izpolnlti se vrsto nalog, kl 
terjajo predvsem odgovomo delo 
vodilnih delavcev ter vseh delav
cev v strokovnlli sluibah. Pri tem 
je zlastl poudaril naslednje skle
pe: 

1. poslovne rezultate moramo 
do konca leta izboljbtl; dosdi 

je treba vsaj nacrtovano raven, 
in slcer pri celotnem prihodku, 
dohodku in akumulacljl; 

2. ker leto§nje nacrtovane pro-
izvodnje ne dosegamo, so ogroie

-nl poslovnl rezultati nasploh: 
dohodek, akumulacija, osebnl 
dohodkl, lzvoz, s tem pa tudl na. 
crtovane nalozbe, llkvldnost in 

(Konec na drugi stranl) 

Ob obcinskem prazniku cestitamo 
vsem de/ovnim ljudem in obcanom 
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NASE GOSPODARJENJE V LETOSNJrH DEVETIH MESECIH 

Obrisi konCnih 
rezul atov se Ze ka:Zejo 

Kakor pravi pregovor, da se po jutru dan poma, v prenesenem po
menu lahko trdim.o, da nam izidi poslovanja v devetih meseclh ze 
kaiejo obrlse koncnega letnega obracuna. Zato je toliko bolj po
membno, da pretehtamo in objektivno_ ocenimo na§a prizadevanja 
in slabosti, ki se nedvomno odraiajo tudi v uspe~nem ali manj uspe§. 
nem poslovanju. To pa naj nam bo vodllo pri gospodarjenju v me

. secih, ki so ~e pred nami do konca leta in prl oblikovanju poslovne 
politike za prihodnje leto. 

Splosne gospodarske cazmere, 
v katerih delujemo, so znane, saj 
je bilo o tern veliko napisanega 
in povedanega. Zato preidimo k 
obravnavi posameznih podrocij 
poslovnega procesa, ki ima vsako 
zase, ~e bolj pa v medsebojni po
vezanosti, velik vpliv na rezultate 
gospodarjenja. 

PROIZVODNJA 

Doseganje nacrtovanega obse
ga proizvodnje nam se vedno po
vzroca tezave, bodisi na ravni 
delovne organizacije bodisi v ne
katerih temeljnih organizacijah. 
Letni nacrt je izpolnjen le 68 
odstotno, kar pomeni vrednostno 
2.140.916.000 dinaJrjev. V primer
javi z enakim obd<>bjem lanske
ga leta je vrednost proizvodnje 
vecja za 5 odstotkov, za letosnjim 
letnim nacrtom pa zaostaja za 
7 odstotkov. 

Z najvecjim zaostankom v od
stotkih (-19,2 odstotka) in v 
vrednosti (150.177.000 din) glede 
na letno nacrt<>vano proizvodnjo 
se soocajo v temeljni organizaciji 
POHISTVO, sledijo pa se temelj
ne organizacije IVERKA, JELKA 
in MINERALKA. 

V Pohlstvu se vedno povzro
ca tezave program BASEL, ki za
hteva veliko vlozenega (kvalitet
nega) dela. Sprejeli so ukrepe, ki 
bi pomagali pri resevanju nasta
lega stanja in sicer so uvedli tret
jo izmeno tarrn, kjer so ugotov
ljena >>Ozka grla« v proizvodnji, 
delajo ob prostih sobotah, kad
rovsko so se okrepili in izbolj
sali oskrbo z .reprodukcijskim 
materialom. 

Kljub vsem ukrepom pa se 
vedno ne dosegajo predvidenega 
obsega proizvodnje, saj terja pre
hod iz velikoserijske izdelave 
manj zahtevnih in ze vpeljanih 
izdelkov na manjse serije zahtev
nejsih izdelkov (za izvoz) boljso 
organizacijo dela v vseh fazah 
proizvodnje, od priprave do mon
taie; pri tern pa jih caka se ve
liko dela. 

Proizvodnja na Iverki je dose
zena glede na letni plan s 66,7 od
stotka, pri cemer je letni nacrt 
proizvodnje oplemenitenih plosc 
dosezen ze s 94,6 odstotka, med
tem ko so pri proizvodnji suro-

vih plosc dosegli letni plan le 
60-odstotno. V veliki meri je tako 
stanje posledica i:zJpada proizvod
nje ze v prvem polletju zaradi 
okvar, ki so nastale zaradi tez
kih zimskih razmer v januarju 
in februarju. V tretjem trimesec
ju pa so vzroki v desetdnevni 
moteni oskrbi z lesom in v slabi 

. :kakovosti lepila. OpraV'ljen je bil 
tudi redni letni remont strojne 
opreme. 

v Jelki je mocno pod planom 
.proizvodnja pohistva, saj je zao
s tanek vrednosti dosezene proiz
vodnje za letnim nacrtom kar 27 
odstotkov. Izdelovali so ipred
vsem izdelke za izvoz, kar seveda 
pomeni doseganje niZjih cen kot 
na domacem trgu. 

Proizvodnja na zagi zaostaja le 
3 odsto~ke za letnim planom, do
segli pa bi boljSJ rezultat, ce bi 
lahko se na.prej proizvajali v treh 
izmenah ob boljsi kvaliteti hlo
dovine. Presti so namrec :Qa raz
rez drobne hlodovine, kjer so 
ucinki manjsi. 

Mineralka je dosegla letni plan 
proizvodnjez 69,5 odstotka. Nacrt 
je bil postavljen ob predvidenem 
delu v dveh izmenah. Proizvodnja 
pa je hila v januarju, februarju, 
aprilu in maju organizira.na v eni 
izmeni; v dveh izrnenah pa se je 
delalo v maucu, delu junija, v 
juliju in avgustu. Obcasno so 
delali _tud.i glede ;na zahteve kup
cev v treh izmenah. 

Proizvodnja v Mineralki se si
cer-giblje v ok'viru meseenih na
crtov oziroma je v devetih me
secih celo presezena za 22 od
stotkov. Na;vecji presezek mesec
no nacrtovane ·proizvodnje je bil 
v septembru in sicer 45 odstot
kov. 

V drugih temeljnih organiza
cijah so nacrtovano proizvodnjo 

. dosegli, pa tudi presegli. Rezul
tati bi bill 1ahko se !llgodnejsi, 
vendar se je zatikalo ·predvsem 
pri dobavi proizvodov iz :koope
·racije. 

NABAVA 

Tudi v tern obdobju lahko ugo
tavljamo motenost oskrbe z re
produkcijskim materia-1om. Naj
vecje tezave so bile .pm nabavi 
hrastovega furnirja, zaganega le-

Delo za izvoz - iz montainega oddelka v TOZD POHISTVO 

sa, iprena in lepila za Iverko. 
ZnaCilnost- tretjega trimesecja je 
<>dmrznitev oziroma legalizacija 
viSjih cen materialov. Tako so 
nekatere dej-anske cene presegle 
plans.ke tudi do sto odstotk<>v. 

Tezav pr.i osk1:1bi s hlodovino ni 
bilo, zato je bilo delo obeh zag 
nemoteno. Oskrba Iverke s teh-

. nienim .Jesom pa je vsak dan bolj 
vpra5ljiva se posebej zato, ker 
se bli:Za zima in bi morali za ta 
cas pripraviti veeje zaloge. Vzro
ki za vse tezjo nabavo so v ne
.usklajenih cenah lesa, v velikem 
.izpadu seenje v zasebnem sek
torju, v vecji obveznosti gozdnih 
gospodarstev pri oskrbi prebi
valstva z drvmi, v pomanjkanju 
vagonov (kronicna jesenska >>bo
lezen«), v pomanjkanju nafte in 
ne nazadnje tudi v slabsih placil
nih pogojih, ki j-ih zaraili. nasega 
nelikvidnega •polozaja lahko po
nudirno. 

Se vedno se zaosnrujejo plat.ilni 
pogoji (roki oziroma nacin placi-. 
la, viSja obrestna mera), naras
cajo pa tudi ~ahteve dobaviteljev 
po zdruZevanju deviznih sredstev. 
Uvoz je bil v letosnjih devetih 
mesecih dosezen z 58,9 odstotka 
glede na letni plan. V tretjem tri
mesecju smo imeli nekoliko manj 
tezav pri pridobivan.j.u garancij 
pri Ljubljanski banki zar.adi vec
jih deviznih prilivov kot pa so 
bili v I. ·pol:letju. 

Razpolagalna pravica z deviza
mi je hila v avgustu zniZana s 
65 odstotkov na 47,3 odstotka, 
priSlo pa je tudi do spremembe 
zakona o kontigentu wednosti za 
rezervne dele, s cimer se je po
daljsal postopek uvoza za me
sec dni. 

Pri uvozu surovi.n in reproduk
cijskega materiala je bi•lo najvec 
tezav z vermHrulitom iz Sovjet
ske zveze za Mineralko, zato smo 
morali del kolicin -interventno 
uvoziti s .konvertibilnega podroc
ja. 

Uvoz opreme je se naprej ovi
ran. Potrebno je pridobivati se 
nova, dodatna sogla.sja od repub
liSkih in zveznih organov. V tern 
trenutk:u pricakujemo soglasje za 
uvoz opreme za Masivo. 

Devizna sredstva, ki smo jih 
morali zdrufeva·ti z domacimi do
bavitelji, smo zagotav.Jjali v skla
du z obveznostmi. 

Najvec tezav nam povzroea in
terventni uvoz, ki mora biti opra
vljen v zelo ·kratkem roku, kaJr pa 
je zelo tefko izvedljivo zaradi 
administrativnih ovir, ki so po
stavljene pri uvozu blaga. 

BRESTOV OBZORNIK 

Prvi pogoj za samoupravno in delegatsko odloeanje so ustrez. 
ne strokovne podlage, ki morajo hiti ka.kovostne in z imenom 
in prilmkom. Za uveljavlj-anje odgovornosti pa je najpomemh
nejse, da odloeno prenehamo z raznimi oblikami soclalizaclje 
izguh, ki so posledica slabega gospodarjenja. Zaostrene gospo- _ 
darske razmere zmanjsujejo te moinosti in lahko homo uve
ljavljali le nujno solidarnost do delavcev. 

Proti neuspe§nemu poslovanju in gospodarjenju - pa tudi 
proti vsakdnemu drugacnemu neodgovornemu javnemu delo
vanju - moramo nastopiti tako, da z mocnim prepihom v oko
ljih, kjer se to dogaja, sposobnej~im posameznikom in skupi· 
nam omogoeimo, da na podlagi predlozenih programov in pre
teklega usp~nega dela pridobijo zaupanje kolektivov in delov
nih ljudi. Odloellni naj bodo znanje, sposohnost in opredelje. 
nost za sistem socialisticnega samoupravljanja. Odgovornost 
moramo uveljavljati le konkretno, sicer je to le prazno govor
jenje, kjer se kaie na druge - navadno zunaj tovarniskega, 
krajevnega, ohcinskega in republiskega plotu . 

PRODAJA 

Domaci trg 
Nac1:1tovana letosnja prodaja ni 

bistveno veeja od lanske, kar po
meni manjsi fizicm obseg pro
daje. 

Se vedno se soocamo z enakimi 
tezavarrni kot smo jih ugotovili. 
pri 'POlletnem obraeunu in sc 
kazejo predvsem v v.plivu trga, 
na katerega pa se prepocasi od
zivamo. OdpraV'ljanje Jastnih sla
bo"sti, ki se odraiajo v desortira
nosti programov, pri tezavah s 
kooperacijo, v prepocasnem upo
stevanju zahtev trga in v podalj
sevanju dobavnih rokov, ni do
volj uspe5no. To .pa obenem slabo 
vpliva na dosedanji dober sloves 
nase delovne organizacije. 

Znaci'lnosti prodaje pr-i posa
meznih programih oziroma izdel
kih so naslednje: 

- ugoden odziv trlrsca na pro
gram MAJA-0; 

- prodaja programa 3 X 3 je 
se naprej slaba ·kljub posamez
n1m prodajnim akcijam; 

- v Masiv.i 9e proizvodnja za 
domaci trg nizka, zato se zmanj
sujejo zaloge stolov B-2 in B-3; 

- pri kuhinjah so se vedno 
velike te:lave z dobavnimi raki, 
pri katerih prevee kasnimo, zato 
se nam lahko tak odnos do ikup
cev mascuje pri sklepanju pro· 
dajnih poslov :za naslednje leto; 

- Jelkin program MIRA je za 
kupce se vedno nezanimiv, zato 
je bil uveden nov izdelek in sicer 
spalnica TATJANA; prva serija 
je ze •prodana, lkoneni uci.nki pa 
bodo znani koncem leta; 

- •tapetniski. izrle1ki so prilago
jeni ok:usu in zahtevam kupcev, 
zato pri prodaji ni tezav; 

- prodaja .surovih ivernih 
plosc poteka nonnalno, z ople-

Andrej Marine na 8. sejl CK ZKS 

menitenimi ivemimi ploscami pa 
smo se uspeli vrniti na trlisce 
sele v zadnjih mesecih; 

- zagan les je se vedno iskano 
blago, zato vecjih teZav pr-i pro
daji ni; 

- prodaja m1neralnih plosc 
poteka po zastavljenem progra· 
mu in je vrednos.tno nekoliko 
presezena; ker j e v obdelavJ vee 
veejih projektov, raeunamo, da 
s prodajo ne bo vecjih tezav. 

Izvoz 

Pomembnosti izvoza za BREST 
in na5o skupnost na:sploh ni po
trebno vee utemeljevati. Zato so 
hili tud.i izvozni nacrti za letos· 
nje leto postav.ljeni zelo · visoko 
(nacrt izvoza v skupnem znesku 
je 15.038.000 dinarjev in je za 
24 odstotkov vecji od lanskega). 

Vendar v svojih prizadevanjih 
ne uspevamo popolnoma, saj smo 
v obravnavanem obdobju dosegli 
letni nacrt z 59 odstotki, kar po
meni enako raven izvoza kot v 
enakem <>bdobju lani (v dolarjih), 
dinarsko pa je to povecanje kar 
za 'sto odstotkov (vpliv rasti teca
jev -tujih valut). Najvecji zaosta
nek za nacrtovanim izvozom je v 
Pohistvu, saj je letni plan dose
zen le 38 odstotno, •tako da bo 
tudi ob koncu leta zaostanek se 
vedno velik. Slabse od .plana je 
tudi v J elki .in Zagalnici, vendar 
se bo tam do konca leta mogoee 
pribliZalti zastavljenemu cilju. 
Trlni polozaj v izvozu se je od 
zacetka leta pa do danes bistv'.!nO 
spremenil predvsem v nasled, 
nje~: 

- oZivelo je trlisce Zdrufenih 
drlav Amerike, 

(Konec na 3. strani) 

Zaostriti tudi odgovornost 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
tako naprej. Zato morata hiti iz
polnitev letnega plana oziroma s 
sanacijskim programom oprede. 
ljena proizvodnja nasa osnovna 
naloga, ki ji hodo podrejene vse 
druge dejavnosti. To pomeni, da 
je potrebno organizirati delo tu
di oh prostih sobotah in oh nede
ljah ter uvajati druge, tretje in 
cetrte izmene povsod tam, -kjer 
poslovni proces to zahteva. 

Pri tem pa se v nohenem pri
meru ne sme poslaMati kvaliteta 
izdelkov. V temeljnih organizacl. 
jah in v delovn.t skupnosti skup
nih dejavnosti morajo sprejeti 
ukrepe za izbolj~anje delovrie di
scipline in odnosa do dela, da bi 
tako poveeali produktivnost dela. 

3. Izvoznih ciljev, -postavljenih 
v letnem planu, ne uresnicujemo 
in so moeno okmjeni. Nujno je, 
da si zaradi tega v zadnjem tri
mesecju kolikor je le mogoee 
prizadevamo, da rokovne nacrte 
dosledno spo~tujemo in da spo
~tujemo tudi kvaliteto. 

4. Prodaja na domacem trgu v 
fiziCnem ohsegu moeno pada. 
Vzrokov za to je gotovo vee. Pla
nu prodaje moramo do konca 
leta posvetiti kar najvecjo pozor
nost in prizadevanja v vsej te
meljni organizacijl Prodaja. Iz
bolj~ati moramo servis, delo pri 
r~klamaci}ah ter transportu in 
zmanj~ati ohseg po~kodovanega 

blaga na poti. Izholj~atl moramo 
kvaliteto dela v nasih prodajal
nah in v vsej organizaciji v okvi. 
ru TOZD Prodaja. Pripraviti je 
treba predlog reorganizacije ozi. 
roma dopolnitve organizacije 
vseh dejavnosti. v Prodaji, opre
deljeni ie v nalogah strokovne 
skupine za to podrocje. 

5. Zaradi nadpovprecno velike 
odsotnosti z dela zaradl bolezni 
mora organizacijsko kadrovska 
sluiha na osnovi analize ugotovi
ti prave vzroke in na tej osnovi 
pripraviti predloge, da hi v pri
hodnje te izostanke zmanj~ali 

lzpolnjevanje teh sklepov ho. 
mo ugotavljali sproti, oh koncu 
leta - ob ohravnavi zakljucnih 
racuno~ - pa homo ~e posebej 
ugotavljali odgovomost indivi· 
dualnih poslovodnih organov na 
ravni delovne organizacije in te
meljnih organizacij, in sicer na 
delavskih svetih temeljnih orga· 
nizacij in delavskem svetu delov
ne organizacije; v primerlh vee. 
jib odstopanj od zastavljenih ci
ljev homo sklepali o zaupnici. 

Delavski sveti temeljnih orga
nizacij in Skupnih dejavnosti 
morajo na podohen nacin opre
deliti in zaostriti odgovomost za 
holj~e delo in doseganje postav
ljenih clljev tudi za druge stro
kovne delavce temeljnih organi
zacij in se posehej v Skupnih de
javnostlh. 

1 
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BRESTOV OBZORNIK 

POSLOVANJE PREK SPC CRNUCE 

Nova iskanja 
v naSi prodaji 

Delovna organizacija Slovenija
Ies - trgovina gradi v Crnu
cah veliko distributivnO-J?rOdajno 
skladiSce. Sedanja sklad1scna po
vrsina 4000 kvadratnih metrov se 
bo poveeala na priblizno 16.000 
kvadratnih metrov. SkladBce bo 
urejeno po regalnem sistemu, 
imelo bo zelezniSki tir in svoj od
delek za pakiranje pohiStvenib 
elementov s priblizno 80 zaposle
nimi. 

Zamisel o poslovanju SPC 
Cmuce je zastavljena tako, da 
Slovenijales v proizvodnib delov
nih organizacijah naroca svoje 
ali dogovorjene modele pohistva 
in jib iz tega centra prodaja v 
lastnib trgovinah, pa tudi drugim 
ku.pcem kot svoje ekskluzivne 
modele. Na sedanji povrsini so 
tako vpeljali prodajo sestavljive.. 
ga programa Vista Savinje iz Ce
lja in kuhinjo Hana iz Svea Za
gorje. Posku5ali so uvesti tudi 
na5o spalnico Andreja, vendar ta 
prodaja ni uspela. V novem cen
tro predvidevajo organizirati 
ekskluzivno prodajo za 30 do 40 
pohiStvenib programov. 

Skladno s to zamislijo smo ob 
sodelovanju arhitektov iz Slove
nijalesa razvili v Jelki nov sestav
ljivi pohistveni program Helena. 

Program je bil razstavljen na je
senskem zagrebskem velesejmu 
na Slovenijalesovem prostoru in 
je bil z njihove str:ani, pa tudi s 
strani kupcev dobro ocenjen. 
Prodaja je zamiSljena tako, da bo 
Jelka izdelovala elemente (vrata, 
stranice, pregrade in drugo) in 
jib pakirane na paletah dobavlja
la v Crnuce, tam pa bodo po de· 
janski prodaji v trgovinah skupaj 
pakirali vertikale oziroma sesta
ve in jib dobavljali kupcem. 
Prva oziroma nicelna serija je 
bila Z.e dana v proizvodnjo, oprav
ljena je sifracija elementov, v 
pripravi je prospekt in ne nazad
nje, odobrene so dogovorjene 
cene, pa tudi dogovorjeno raz.. 
merje za delitev stroskov in ob
veznosti v okviru celotnega posla. 

To je nas prvi dejansko eksklu
zivni model, s katerim se bomo 
poskusili vkljuciti v poslovanje 
prek te_ga centra. PriCakujemo, 
da bo v celoti :pokril proste 
zmogljivo&ti za domace tdiSce v 
Jelki. Prodaja naj bi stekla v za
cetku februarja prihodnje leto. 
Od uspeha tega programa, pa 
tudi samega centra, pa bo odvis-

. no na5e prihodnje sodelovanje v 
zastavljenem kon<:eptu SPC Crnu
ce. 

F. Mele 

Letos so delavci v organizacijah zdruZepega dela bolje gospo
darlli in ustvarlli vecjo rast dohodka od celotnega prlhodka; 
tud.i akumulacija narasca hitreje kot poraba. To je, ceprav gre 
na skodo osebnega dohodka, dobro, saj dokazuje veliko strez
nitev. Vendar pa vse to se zdalec ne sme biti povod za samo
zadovoljstvo in samovseenost. Nas prvi skupni cilj je zaustaviti 
miZevanje realnih osebnih dohodkov. Prav tako je treba ohra
niti kakovosten razvoj kulture, manosti, solstva in zdravstva, 
izhajajoc iz opredelitve, da so tudi te dejavnosti produktivne 
sile dru.Zbe. 

Andrej Marine na 8. sell CK ZKS 

· Obrisi koncnih 
rezultatov se ze kazejo 
(Nadaljevarije z 2. strani) 

- povprasevanje po nasih iz
delk.ih se je povecalo praktieno 
na vseh podroCjih, 

- vzpostavljarno stike s kupci, 
s katerimi doslej sploh nismo so
delovali. 

Vse to pomeni, da je narocil 
dovolj do konca tega m tudi za 
prve mesece prihodnjega leta. 
Ker pa brez tezav ne gre, ome
nimo zopet kasnitev dobav ter 
novo slabost - pade<: kakovosti 
nasih izdelkov. 

FINANl:NI REZULTATI 

Financni rezultati so ugodnejsi 
kot so bili ob polletju. Glavne 
znacilnosti so v tem, da se je iz
guba v POHISTVU zmanjsala z 
59.005.000 na 37.333.000 dinarjev, 
da so v GABRU, JELKI in PRO
DAJI rezultati skromni, da pa 
irnamo tu~i uspesne terneljne 
orgaiD.i.zacije, ki so za sedanje 
razrnere dosegle zelo ugodne re
zultate. To so ZAGALNICA, MA
SIVA, TAPETNISTVO in tud.i 
MINERALKA. 

Pri tem se kaie veli:k vpliv do
seganja proizvodnega piana (iz
jema je GABER) na finanCni re
zultat, za to bodo morali v PO
HISTVU, JELKI in IVERKI vee 
pozomosti posvetiti organizaciji 
dela,, narascanju produktivnosti 
in storilnosti, ce hocejo v zaklju
enem racunu (.in tudi naprej) be
leziti ugodnejse stevilke. 

Celotni prihodek, ki . je bil do
sezen v delovni organizaciji je od 
lanskega (enako obdobje) visji 
za 27 odstotkov, porabljena sred
stva za 26 odstotkov, dohodek pa 
za 30 odstotkov. V prirnerjavi z 

--

letnim planom pa smo dosegli 
celotni prihodek s 77 odstotki, 
porahljena sredstva s 77,2 in do
hodek s 7q,2 odstotka. Vidimo, da 
porabljena sredstva se vedno na
raseajo hitreje od celotnega pri
hodka in dohodka, ki pa je kljub 
temu ne:!,<.oliko nad nacrtovano 
vrednostjo. · 

Najveejo obremenitev v obvez
nostih, ki jib izdvajarno iz dohod
ka, predstavljajo obresti, ki so 
tudi glavni vzrok, da ·ni dosezen 
nacrtovan eisti dohodek (65,5 od
stotka letnega nacrta, indeks v 
primerj a vi z enakim Ian skim ob
dobjem je 114). 

Razlogi so znani. Zaaadi zane
marjanja vlaganj v lastna obrat
na sredstva v preteklosti smo v 
sedanjih razmerah .Prisiljeni po
' slovati z izposoje.nimi sredstvi. 
To pa ni vee poceni, saj se ob
restne mere dvigajo vsakih nekaj 
mesecev, lastne akumulacije pa 
tudi se ne ustvarimo tol!i:ko, da bi 
lahko stanje obcutneje izboljsali. 
Zato hi se morali vsi zavedati, da 
moramo za vsak nepravilno ali 
po nepotrebnem potrosen ozi
roma napacno vlozen dinar pla
cevati tudi visoke obresti. 

V poslovni sklad so izdvojile 
sredstva temeljne organizaoije 
ZAGALNICA, MASIVA, TAPET
NISTVO in MINERALKA. Ce bi 
sklepali po tern, kako so se rezul
ta1i iz trirneseeja v trimesecje iz
boljsevali, kaksna prizadevanja 
so se !Vedno pri:sotna, da bi do· 
segli naortovane cilje, potem lal1· 
ko uparno, da bomo pri o cenje
vanju poslovanja za leto 1983 za· 
pisali se kaj bolj ugodnega. 

P. ~ovsca 

·. 

Nov iverac v naSi IVERKI (vee o tern v prlhodnjem mesecu) 

Nase skladiSCe tudi v Sara jevu 
Pred nekaj leti smo prieeli siri

ti prodajo pohistva na dornacem 
trgu prek dislociranib skladisc v 
razlicnih krajib drZave. Zamisel 
se je pokazala za uspesno, saj je 
:prodaja na podroejib, kjer smo 
uneli skladisea, bistveno narasla. 
Zato smo odpovedali skladiSca, 
ki smo jib imeli v najemu doma, 
in tako zmanjsali strosek inter
nih prevozov ter presli v ~lavnem 
s· kamionskega na zelezmski pre
voz. Strosek za najem skladisc je 
bil v celoti pokrit z razliko v ceni 
med kamionskim in zelezniSkim 
prevozom. 

Do sedaj nam je uspelo orga
nizirati odpremo iz sklad.isc v 
Zagrebu, Beogradu, Skopju in 
Splltu. Eno izmed vecjih nepo
kritih podrocij v Jugoslaviji je 
bila Bosna, kar je krepko obcu
tila tudi nas prodajalna v Sara
jevu, ki je praviloma imela dalj
se dobavne roke. kot konkurenc
ne prodajalne, ki so imele lastna 
skladisea. 

V iskanje skladiSca v Sarajevu 
je bilo vlozenega mnogo truda, 
vendar vse do sedaj nismo uspeli 
najti zadovoljive resitve. v po
moe so nam priskocili postojnski 
zelemicarji, pa tudi podjetje 
Transport iz Beograda, ki ima 
svojo temeljno organizacijo v Sa
rajevu. Tako smo se dogovorili, 
da nam le-ta da v najem 300 kva
dratnih metrov skladiscnega pro
stora z ustrezno pisarno, telefo-
nom in podobnim. . 

Skladisce je v Hadzicih (zem
ljepisno sredisce Jugoslavije) bli
zu Sarajeva. Zgradba je nova in 
je v okviru delovnih prostorov 
Transporta Beograd, TOZD Sa
obraeaj Sarajevo. Zacetna cena 

najernnine je sicer razmeroma 
visoka, vendar je dogovorjena za 
prvi dve 'leti v nespremenjeni vi
sini, pozneje pa se bo popravljala 
glede na splosno gibanje ceo. 

V oddaljenosti treh kilometrov 
~e najbliZja zelezniska postaja, ki 
1ma moznost za razkladanje va
gonov pod streho. Vse transport
ne storitve, pa tudi fizicno delov
no silo nam bo zagotovila TOZD 
Saobracaj Sarajevo. Tudi · v tem 
primeru bo stroske najemnine in 
obratovanja skladisea pokrila 
razlika v ceni prevozov. Se vee, 

izracuni kazejo, da bi morali ob 
sedanjem obsegu poslovanja pri
hraniti okrog dva milijona dinar
jev na leto. 

S skladiSeem v Sarajevu je v 
glavnem zakljueen . proces pre- . 
usmeritve v distribuciji nasega 
pohistva. V ·celoti pa bo potreb
no ?Ceniti vse. ~kladiScno poslo
vanJe, odprav1t1 napake, ki se 
prepogosto dogajajo, in dolociti 
ukrepe za cimbolj ueinkovito 
poslovanje posameznih skladisc. 

F. Mele 

OBISK SOVJETSKE DELEGACIJE 
0": 18._ do 28. oktobra je hila v Ljubljani razstava »Znanost, 

tehnika m ekonomika Beloruske SSR«. Ob tej prllomosti se je 
v Sloveniji mudila posebna delegacija Beloruske SSR, ki jo je 
vodll namestnik predsednika sveta ministrov Beloruske SSR 
Leonid Semjonovic FIRISANOV. Namen tega obiska je bilo se 
tesnejse poglabljanje sodelovanja med republikama - Slove
nijo in Belorusijo. 

V okviru obiskov, ki so jib namenili delovnim kolektivom so 
poleg Iskre in se nekaterih drugib delovnih organizacij obiskali 
tudi Brest. 

Po uvodnih razgo.vorlh, ki jib je popestrilo predvajanje filma 
o negorljlvib plosCah, so sl z zanimanjem ogledali Mineralko 
in Pohistvo. Po ogledu so se porajala stevilna vpra5anja. Naj
vecjo pozomost in zanimanje so posvetill mlneralni plosci nje-
nim lastnostim in uporabnosti. ' 

MoZl1osti sodelovanja z Belorusijo so na stevilnih podrocjih 
prav tako interes in tudi ze nekatere izkusnje. Za Brest so bnl 
pogovori zelo zanimivi, saj se odpirajo momosti blagovne m e
njave, kooperacije in celo interes za izmenjavo tehnologije. 

Upajmo, da se bo na osnovi razgovorov razvllo se tesnejse 
gospodarsko sodelovanje v korlst in zadovoljstvo obeh strani. 

V. Sega 

Osnovna sestava nasega proizvodnega programa MAJA-BL 

~- --~-----·~ 
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OSKRBA S SUROVINAMI IN REPROMATERIALI NA IVERKI 

Vse vee tezav z nabavo 
Proizvodnja lvemJh plo~~ ne potrebuje vellkega ~tevlla razllarlh 

surovin in materialov. Lahko bi mislili, da pri nabavi le-teh nl te
iav, ker je zadeva ute~ena in se program ne spremlnja. Vendar 
pa do tezav prt nabavi vseeno prihaja. Zakaj? Tovarna ivemJh plo~~ 
potrebuje surovine in repromatertale v velikih koli~inah. Za tako 
velike kolicine nl mogoee ustvarjati velikih zalog, saj je omejena 
s skladi~Cnimi zmogljivostmi, rokom uporabnosti in angaZlranjem 
financnih sredstev. 

Ce§koS'I.ova5ke za okrog 40 od
stotkov vi§jo ceno kot na doma
cem trgu. To je le zaeasna resi
tev, saj je koli&a -tega lepila 
le za priblifno §tirinajstd.nevno 
obra.tovanje. 

Dolgorotno rurj hi se stanje z 
oskrbo uree in s tem lepila :i.z
bolj§alo, ko bo zaeela obratovati 
nova tovarna uree v Kutini, ven
dar bodo cene te uree znatno 
vi§je od sedanjih cen, zahteva
jo pa tudi vel±ko devizno ude
le:Zbo. Kdaj bo to, pa zaenkrat 
ni mogoee tocno predvideti. 

Zato mora biti dobava nekaterih glavnlh surovin in repromate
rtalov (lepllo, mazut, lesnl ostanld in podobno) sprotna, vsako. 
dnevna. Tdava je tudi v tem, da ob pomanjkanju posameznlh ma
terialov nl mogoce izdelovatl nekih drugih izdelkov, ki bi lahk.o na
domestili »osnovnlc program. 

Oglejmo si, kako je z nabavo 
nekaterih najvainej~ih surovin 
in repromaterialov. 

Les in lesnl ostanld so glavna 
surovina za tizdelavo ivernih 
plo~~. Letno predela tovarna nad 
100.000 kubicnih metrov lesa. Od 
tega je okrog 55 odstotkov gozd
nih sortimentov in 45 odstotkov 
lesnih ostankov. Sestava gozdnih 
sortimentov se iz leta v leto spre. 
minja na ~kodo metrskega lesa, 
kar nam povzro~a tezave z ne
usklajenostjo zmogljivosti iveril
nikdv. 

Da bi te tezave odpravili, smo 
se odlo~ili za 'nabavo novega ive
rilnika za dolfinsko celulozo. 

Za gozdne sortimente je znacil
no nihanje pri poseku in spra:vi
lu od leta do leta, §e bolj pa se
zonsko nihanje. Znano je, da je 
dobava v zimskem obdobju sko
raj ustavljena, zato je potrebno 
ze v jesenskih mesecih ustvariti 
nujno zalogo za zimo. To pa ni 
vedno lahko; §e posebej so teza
ve letos, ·saj je bil posek lesa, 
ki je namenjen za izdelavo 
plo§c, sorazmerno majhen, pove
~uje se poraba lesa za kurjavo, 
svoje pa so odigrale tudi neenat
ne cene. 

Da bi prebrodili tezave pri na
bavi lesa, si bo morala nabavna 
slu:Zba kar najbolj prizadevati, 
s cenami pa se bo potrebno pri
lagajati zahtevam trga. 

Tudi sama tovarna ivernili 
plo§~ lahko veliko prispeva k re
§evanju tezav, posebno s cim 
vecjo predelavo lesnih ostankov 
in debeleJ~ih gozdnih sortimen
tov. Da b1 bilo mogo~e predelati 
vee debelej§ih gozdnih sortimen
tov, katerih odkup je vcasih po
goj za dobavo normalnega lesa, 
smo se odlocili, . da nabavimo 
stroj za cepljenje lesa. 

Pri uporabi lesnih ostankov je 
obeutno padla uporaba sekan
cev, saj je bila le-ta v letu 1979 
23 odstotkdv od vse kolicine le
sa, v prvem polletju 1983 pa le 
9,5 odstotka. Vzrok za to so stal
no vecje okvare pri napravah za 
transport in rnletje sekancev, pa 
tudi premajhno prizadevanje !ju
di, lq poslu2ujejo in vzdrZujejo 
te naprave. 

Da bi delno odpravili vzroke, 
nameravamo veriini transport 
sekancev zamenjati z gumijastim 
transporterjem, istocasno pa sta 
potrebna vecja zavzetost in do
slednej§e izpolojevanje delovnih 

Skla~ee surovin na nasi IVERKI 

nalog delavcev, ki so odgovorni 
za pravcilno delovanje omenjenih 
naprav. Da bi odpravili vplive 
sezonskega nihanja dobave les
nih ostaiOkov, bo treba v pri
hodnje poveeati skladisene pro
store za te materiale. 

Lepllo je za lesom drugi naj
va:Znej§i material, ki ga uporab
ljamo pri izdelavi plo§c. Tezave 
pri nabavi lepila se pojavlJajo v 
glavnem za.radi pomanJkanja 
uree, osnovne surovine za izde
lavo le-tega. Na jugoslovanskem 
trgu uree kronicno pri.manjkuje, 
posebno §e v spomladanski in 
jesenski sezoni, ko je velika po
raba v kmetijstvu, saj je urea 
eno izmed osnovnih gnojil. 

Proizvajalec lepila INA Nafta 
Lendava re§uje pomanjkanje z 
uvozom predvsem s kliri§kega 
podroeja, kar pa vedno ni mo
goee (vezani posli, izguba dohod
ka, zastoji v transportu, carin
ske formalnosti). 

Obcasno je potrebno ureo ali 
lepHo uvoZlti s konvertibilnega 
trga, za kar pa so potrebne de
vize, ki jih Iverka s svojim re
lativno majhnim izvozom tezko 
zagotovi. Devizne obremenitve pa 
je teZko prena§ati na kupce 
plo§c, saj tudi te pesti pomanj
kanje deviz. Trenutno re§ujemo 
poma.njkanje lepila z uvozom iz 

Mazut je za obratovanje tovar
ne nujen. Letno ga porabimo 
okrog 6.000 ton, .ka.r predstavlja 
dnevno skoraj eno cisterno s 
pri:kolioo. Samoumevno je, da 
je ob naftni kri2'i moteno obra
tova:nje tovarne, posebno v zJ.m
skem obdobju, .ko je velikokrat 
onemogocen pravoeasen prevoz. 
Pri tem smo praktlieno nemoCni. 
K bolj§i presk:rbljenosti lahko 
prispevamo le s cim bolj racio
nalno porabo in rvsakodnevnim 
spremljanjem zalog, ki pa so v 
kriticnih obdobjih za preskrbo 
tudi omejene na najmanj§o 
moino mero. 

S te~p. prispevkom sem hotel 
apozor.iti le na nekatere glavne 
in trenutno veeje .te:Zave pri 
oskrbi lverke. To pa §e zdalec 
niso vse oteiave. Naj pri tem 
omenim satmo rezervne dele, ka
terih uvoz je oteikoeen, na do
maeem trgu pa m vedno vsega 
in pravocasno na voljo. Znane 
so tudi ·temve z nabavo mela
minske folije (posebno dezeni) 
za oplemealitenje J.vemi.h plosc. 
Vse te rteza'Ve pa se da zadovo
lji.vo resevati ob prav<>Catsnem 
;in polnem prizadevanju delav
cev Iverke, Bresta in n~ih p<r 
slovnih part:nerjev. 

A. Drobnic 

VISJESOLSKI STUDIJ V CERKNICI BO 
Poro(!all smo fe o nameravanem organiziranju vUje§olskega ~tu

dija lesarstva v Cerknlci, o zblranju kandidatov ter o dogovarjanju 
s fakulteto in izobraievalno skupnostjo Iesarstva, in obljubill, da bo. 
mo o tem l:e kaj povedall. 

Organ! posebne izobraievalne skupnosti so dall takl:nemu izobra
zevanju vso podporo, obenem pa zahtevall, naj se prt tem Atudiju 
zagotovi tudi ustrezna kvaliteta. 

6. oktobra je bil na Brestu opravljen vpis. Vplsalo se je 28 Brestovlh 
delavcev, trije delavcl iz temeljnih organlzaclj Javorja in en delavec
u~ltelj praktlenega pouka iz Postojne. Nekaj kandidatov pa je mova 
pretehtalo svoje sposobnostl in momostl ter odstopllo. Predavanja 
bo obiskovalo tudi sedem Brestovih delavcev, ki l:e nlmajo izpolnje
nih vpisnih pogojev (praksa, sprejemnl izplti). 

V tem ~su se je oglaslla delavska unlverza iz Postojne, (!e§ kako 
to, da Brest organlzira vUje5olski l:tudij, ko pa nl reglstrlran za t~
no dejavnost. V odgovor je zadostovalo pojasnllo, da Atudij organl
zira fakulteta v Ljubljanl, le izvaja ga izven svojega sedeia ter se 
tako prtbliZuje ~tudentom in tako zniZuje stro~ke studija delavcem. 

Zaeetek predavanj je bll nacrtovan za drugo polovlco oktobra, toda 
zaradi easovne obremenitve predavateljev je prestavljen v prvo po. 
lovlco novembra. 

Sveti za kadrovske zadeve po temeljnih organlzacijah pa v teh dneh 
sklepajo o dodelitvl pomoci prt studiju ob delu, kajti po novem 
samoupravnem sporazumu o izobraievanju je to v njlhovl prtstoj-
nosti. · 

-
- - . . 

- -- -- -------

BIWSTOV OBZORNIK 

Tudi tale zlozaj bukovih desk je vse diaZji 

..... 

[edalje viSje cene 
NABAVA BUKOVINE 
ZA MASIVNE ELEMENTE 

Zacela se j e nova sezona za na
bavo bukovega zaganega lesa. 
Lastnosti bukovine namrec zahte
vajo, da je praviloma cas secnje 
od 15. avgusta do 1. aprila. To se 
pravi, da bukovine za zaganje ne 
bi smell sekati med njeno vege
tacijo. Razrez hlodov v deske pa 
naj bi bil od 1. septembra do 31. 
maja. 

Z upostevanjem teh zakonito
sti bi si zagotovili mnogo kvali
tetnejsi zagan les in ~e pristeje
mo §e cas naravnega su§enja, 
nam vse to narekuje sezonsko 
nabavo. 

Skladisea v nasih temeljnih or
ganizacijah so bila v tern letu za
dovoljivo oskrbovana. Veeina na
§ih dobaviteljev trenutno nima 
na zalogi bukove hlodovine, ven
dar nam zagotavljajo, da jo bodo 
dobili in nam naiagali zelene di
menzije. V zadnjem easu je cu
titi vse veeje povpra§evanje po 
bukovem lesu, posebno v debeli
nah 32, 60 in 70 mili.metrov. 

Na splosno je opaziti, da je 
vsako leto manj kvalitetne~a le
sa, namenjenega za prodaJO na 
domacem trgu. Naj omenim ne
kaj razlogov: 

- znatno visje cene za izvoz, 
- pomanjkanje deviznih sred-

stev, 
- zagars·ki obrati vse vee pre

delajo v elemente za izvoz, 

- porast lastne porabe za ma
sivno pohi§tvo. 

Da bi v prihodnje zagotovili 
potrebne kolicine bukovega lesa 
ustreznih dimenzij, si moramo 
prizadevati za: 

- stalno iskanje novih dobavi. 
teljev (druge republike); 

- nabavo hlodov za razrez na 
lastnih obratih; · 

- na daljse obdobje nacrto
vati rabo elementov (friz). 

V devetih mesecih letosnjega 
leta je bilo nabavljenih kar 8500 
kubienih metrov bukovega lesa; 
oc;i tega je kupljeno v Sloveniji 
67 odstotkov, v drugih republikah 
8 odstotkov; raz:Zagano doma 25 
odstotkov (~agalnica in Jelka). 

V strukturi cene postaja vse 
pomembnejsa p<;>stavka cena pre
voza, ki zna~a ze do 15 odstotkov 
cene blaga. To nam je narekova
lo, da smo od nekaterih dobavi
teljev preusmerili prevoz po ze
leznici, ki je znatno cenej§i. 

V avgustu je stopil v veljavo 
tudi nov cenik za zagan les vseh 
vrst; za bukev je cena visja za 
24,5 odstotka. Ob stalnem nara
seanju potreb po bukovem lesu 
je nenehno cutiti pritisk na povi
sanje· ceo. V obdobju enega leta 
je cena v povprecju narasla za 
indeks 114. 

Vse to nam narekuje, da si mo. 
ramo .kar najbolj prizadevati za 
cim racionalnej~e tro§enje lesa, 
ki .postaja vse bolj iskan in je 
vedno draiji. 

I . Intihar 

PRIPRAVE NA LETOSNJE VOUTVE 

Decembra homo volili 
V decembru bo potekel dveletnl mandat delegatom v organlh uprav

ljanja delovne organizacije, temeljnih organlzaclj in delovne skupno
sti in bomo tako spet volill nove delegate v vse na5e samoupravne 
organe za .naslednjo r.aandatno dobo. · 

V vsaki temeljni organizaciji 
in v delovni skupnosti so se do 
20. oktobra na raz§irjenih sejah 
izvr~nih .odborov osnovnih orga
nizacij sindikata skupaj z osnov
no organizacijo zveze komunistov 
in mlad.i.Iie evidentirali -kandidati 
za samoupravne or.gane temelj
ne organizacije oziroma delovne 
skupnosti in v samoupravne or
gane delovne organizacije. 

lstocasno so bill evidentirani 
tudi kandidati za nova vodstva v 
vseh druZbenopoliticnih organi
zacijah. Lista evidentiranih kan
didatov je objavljena na vseh 
oglasnih deskah v temeljnih or
ganizacijah oziroma v delovni 
skupnosti, in sicer za deset do 
stirinajst dni. 

·V zacetku novembra bo delav
ski svet delovne organizacije raz
pisal volitve, ki naj bi bile v easu 
od 10. do 15. decembra, in ·bo 
istoeasno imenoval tudi vse vo
lilne organe. 

Po razpisu volitev bo izvdni 
odbor osnovne organizacije sin
dikata v vsaki temeljni organiza
ciji oziroma v delovni organiza. 

ciji sklical po sindikalnih skupi
nah kandidacijske konference. Te 
konference je treba opraviti naj
pozneje petnajst dni pred dne
vom volitev in na katerih. bodo 
delavd doloeili listo kandidatov 
za delegate v vse samoupravne 
organe. 

Sprejeto kandidatno lis to je tre
ba najkasneje deset dni pred 
dnevom volitev poslati volilni 
·komisiji. Tej listi je treba prilo
fiti tudi pismeni pristanek vsake. 
ga kandidata, ki je bil predlagan, 
da sprejme kandidaturo. 

Sprejeto kandidatno listo raz
glasi najpozneje pet dni pred 
dnevom volitev volilna komisija 
na oglasnih deskah. 

Ce zelimo, da bodo volitve 
uspe§no potekale in da bomo 
imeli v prihodnjem mandatnem 
obdobju kar najbolj delavne in 
ucinkovite samoupravne organe1 moramo vsi delavci kar najbolJ 
zavzeto sodelovati ze v poprej~
njem postopku, saj je to pravica 
in hkrati dol.Znost vseh delavcev. 

A. Per~ic 
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Pril _oga: OBZORNIK ZA ·osCANE 
DELO KOMUNISTOV IN NJIHOVIH OSNOVNIH ORGANIZACIJ 
PO 8. SEJI CK ZKS 

Predvsem v svojih delovnih okoljih 
Centralni komite slovenskih komunistov je na svoji 8. seji razprav

ljal o nalogah pd ur~nicevanju gospodarske stabillzaci~e ter krlticno 
ocenil svojo dejavnost in dejavnost clanov, organizac1j in organov 
zveze komunistov. Pri tern je poudaril, da sprejeti program dolgo
roene gospodarske stabillzacije ze celovito opredeljuje smer za de
javnostl vseh druibenih sil ter odpira perspektivo gospodarskega in 
druibenega razvoja Jugoslavije. 

Ko poskusamo iz velikeg~ ste· 
vila pomembnih sklepov in sta
lisc ter sprejetih usmeritev izlu
sciti za dejavnosti v posameznih 
delovnih okoljih najpomembnej
se, je prav, da izhajamo iz sklepne 
besede predsednika centralnega 
komiteja Andreja Marinca na 8. 
seji in ob tern poudarimo: Seje 
ne moremo jemati le kot preloma 
z obdobjem nekega liberalizma 
in liberalne politike, temvec 
predvsem kot bistveno fazo v pri· 
zadevanjih zveze komunistov in 
druibe za uresnicevanje politike 
gospodarske stabillzacije, torej 
programa, ki smo ga sprejeli v 
najodgovornejsih organlh v fe
deraciji. Istocasno pa mora ta 
seja pomeniti tudi mobilizacijo 
vseh organiziranih subjektivnih 
sil za cilje nasega delavskega raz· 
r~da in delovnih ljudl. 

Temu cilju je bila prilagojena 
ze siroka javna razprava, v ka
teri je sodelovalo veli.ko stevilo 
komunistov in osnovnih organi
zacij, kar pomeni, da so ze pri· 
prave na sejo komuniste spodbu
dile tudi k izpolnjevanju sklepov 
in usmeritev. Poudariti je potreb· 
no, da so cilji in interest zveze 
komunistov hkrati tudl cilji in 
interesi delavskega razreda in de-

lovnih Ijudi tako, da v sistemu 
nase socialisticne in politicne de
mokracije prevzamejo oblast v 
svoje roke. Le tako bo zveza ko
munistov ohranjala svojo avant
gardno vlogo ter opravila poslan· 
stvo komunistov v nasem siste
mu in nasi druibi. 

Na seji je bilo poudarjeno, da 
smo v zadnjem casu dosegli ne
katere uspehe: kakovostno rast 
industrijske in kmetijske proiz
vodnje, povecanje izvoza na kon· 
vertibilno podrocje, vecjo uskla· 
) enost celotne porabe z realnimi 
dohodkovnimi moznostmi ter 
ustreznejse razporejanje dohod
ka. Se vedno pa ne objavljamo 
bistvenih vzrokov za sedanje go
spodarske in druibene razmere, 
ki se kafejo v inflaciji, padanju 
Zlvljenjskega standarda ter zago
tavljanju zunanje in notranje lik· 
vidnosti. 

Pri opredelitvi nalog in na po
dlagi programa dolgoroene go
spodarske stabilizacije pa mora
roo komunisti uresniciti pred· 
vsem (posebej omenjam zadolii.t
ve komunistov v zdruienem de· 
lu): v delovnih organizacijah roo
ramo poiskati notranje rezerve in 

· se opreti na lastne sile, tako da 
bomo dali pobude in se v delav· 

LETOSNJA OBCINSKA PRIZ_NANJA 
Tudi ob Ietosnjem obcinskem prazniku so bila na slovesni 

seji vseh zborov obClnske skupscine podeljena prlznanja in 
plakete zaslufnim delovnim kolektivom in posameznikom. 

PRIZNANJA OBCINE CERKNICA >>19. OKTOBER« so Ietos 
dobili: 

- MERCATOR - KMETIJSKA ZADRUGA CERKNICA - za 
doseiene uspehe v 35-Ietnem delovanju in za pomembne rezul
tate na podrocju organiziranja zdruZenih kmetov; 

-BREST CERKNICA- TOZD MASIVA MARTINJAK- za 
doseiene rezultate na podrocju proizvodnje in pomembne 
uspehe na podrocju izvoza pohiStva; 

- GLASBENA SOLA FRAN GERBIC RAKEK - za uspesno 
25-Ietno delovanje in za dosefene uspehe pri vkljucevanju v 
drufbeno Zlvljenje. 

PLAKETE pa so dobili: ANTON KEBE, FRANC KRANJC, 
LUDVIK LA VRIC, VLADO MALNAR, JOZE MLAKAR in AN
TON OBREZA za dolgoletno druibenopollticno delovanje in za 
pomembne uspehe, doseiene v samoupravnih organizacijah 
zdrufenega dela, v krajevnih skupnostih in obcinl, za uspesno 
povezovanje zdrufenega dela s krajevno skupnostjo in za po
memben prispevek k izpopolnjevanju tehnolo!kth postopkov v 
proizvodnji. 

Na slovesni seji sta bUi podeljeni tudi dve drlavni odliko
vanji. Predsedstvo Socialisticne federativne republi.ke Jugosla
vije je za posebne zasluge na podroeju javnega delovanja, kl 
pomeni prispevek k splosnemu napredku drlave, odlikovalo 
z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM FRANCA 
MEKINO in ALOJZA ZAKRAJSKA. 

skih svetih in sindikatih zavze
mali za to, da bodo poslovodni 
organi in strokovni delavci pred
lolili organom upravljanja ust
rezne strokovne predloge za: 

- takojsnje preverjanje ure· 
snicevanja proizvodnih in izvoz
nih nacrtov ter ustrezno obli.ko
vanje planov za leto 1984; 

- pregled dinarskih in deviz· 
nih obveznosti in terjatev ter 
priprava neposrednih programov 
za njihovo izpolnjevanje; 

- samoupravno povezovanje 
delovnih organizacij ter zdruieva
nje dela in sredstev za skupni 
izvoz ter razporejanje tako pri· 
dobljenih deviz; 

- izbolj§anje samoupravne or· 
g;miziranosti ter krepJ..tev svobod
ne menjave dela znotr.aj organi
zacij zdrufenega dela; 

- polna izraba proizvodnih 
zmogljivosti in tehnologije za 
varcevanje z reprodukcijskim 
materialom in energijo ter za 
takSno organiziranost in uprav
ljanje procesov dela, ki bosta 
podrejena zahtevam po nemoteni 
proizvodnji ob boljsi izrabi delov
nega in obra tovainega casa; 

- bolj ucinkovito uvajanje zna
nja ter razvijanje ·inovacijske de
javnosti ob povezovanju s stro
kovnitnj in raziskovalilimi orga. 
nizacijami; 

- usmerjanje dela akumulaci
je za zdruievanje sredstev, ki naj 
omogocajo odpiranje novih delov-

s sveeane seje obcinske skup~cine ob nasem prazniku 

nih mest, produktivno zaposlova
nje ter povecevanje realnega do· 
hodka; 

- hitrejse in doslednejse uve· 
ljavljanje drufbenih meril za 
uresnicevanje kadrovske polltike. 

To so tiste kljucne usmeritve, 
ki so jib dol.Zni komunisti v orga
nizacijah zdruienega deJa uresni
citi. Prl tem je potrebno zagoto
viti, da postane program dolgo
roene gospodarske stabilizacije 
temelj za idejnopollticne diferen· 
ciaclje med komunisti. Ob uvelja· 
vljanju tovariske krltike in samo
krltike morajo organizacije in 
clani zveze komunistov v demo
kraticnem postopku oceniti od· 
govornost in izreci vzgojno poli· 
ticne ukrepe, z izkljucitvljo vred, 

vsem tistim clanom, ki sprejetih 
usmerltev, nalog in programa 
dolgorocne stabilizacije ne bodo 
uresnicevali; ce gre za clane orga· 
nov zveze komunistov in drugih 
druibenih ustanov, pa tudl za· 
cetl postopek za njihovo razre
sitev oziroma odpoklic. 

Centralni komite svojim cia
nom tudl nalaga, da prl uresnice
vanju programa dolgorocne go
spodarske stabilizacije stalno de· 
lujejo med komunisti v osnovnih 
organizacijah, spremljajo njihovo 
dejavnost, jo spodbujajo in 
usmerj~jo ter centralnemu komi· 
teju poroeajo o doseienih re
zultatih oziroma o ovirah in na· 
sprotovanjih. To pa je pomemb
na novost. 

D. Frlan 

LETOSNJA PRAZNOVANJA OBCINSKEGA PRAZNIKA 

Vrsta uspelih prireditev 
V zadnjem casu obsega okvir praznovanja obcinskega praznika 

19. oktobra ze krog stalnejsih priredltev manifestativnega znacaja. 
Ob njih pa se pojavljajo se prilofnostne slovesnostl, kl najveckrat 
obelezujejo delovne jubileje. Tako je bilo tudUetos. 

le in jubilej pozivila s prilofnost. 
nim koncertom. 

Na praznik, 19. oktober, so se 
sestall predstavniki gospodarstev 
pobratenih obcin Cerknica in Ca
bar in na delovnem sreeanju ugo
'tovlli, da so medsebojne vezi do
bre, da pa je se cela vrsta moZ. 
nosti oziroma podroeij, na kate
rib se odnosi med gospodarstvo
ma lahko se poglobijo ozlroma 
povsem na novo razvljajo. 

Letosnje praznovanje obcinske
ga praznika, ki je bilo ze dvajse
to po vrsti, se je pricelo 24. sep
tembra s slovesno pocastitvijo 
40-letnice ustanovitve Braclceve 
brigade in Notranjskega odreda 
prl gradu SneZnik, nadaljevalo pa 
se Je s teniskim turnirjem v Dov. 
cab in prvenstvom osnovnih ~ol 
za prehodnl pokal kolesarskega 
kluba GradiSce lz Cerknice. Ta 
prireditev si je ze zagotovila stal
nost in se bosta njena kvaliteta 
ter razsemost se poveeall; po
dobno pa obljubljajo prlvrienci 
belega sporta, da bo tudl teniSki 
turnir postal tradlcionalen in da 
bo kvalitetno rasel. 

Delegati zborov obcinske skup. 
seine ter vodstev druibenopoli
ticnih organizacij in samouprav

. nih interesnih skupnosti so poea. 
stili obcinski praznik s slovesnim 
zasedanjem. Na izredno prljetni 
slovesnosti je bll slavnostni go
vornik predsednik skup~cine ob
cine Cerknica Edo Lenarcic, ki je 
v svojem govoru prikazal zad
nje pridobitve druibenopoliticne 
skupnostl, nato pa poudarll ne
katera podrocja oziroma naloge, 
ki jib bo treba v prihodnje dodo
bra opredeliti in uresnicevati. Na 
zasedanju so bila podeljena or
ganizacijam zdrufenega dela trl 
priznanja obcine Cerknica >>19. 
oktober«, sest posameznikov je 
prejelo plakete obcine Cerknica, 
izroceni pa sta bill tudi dve viso. 
ki driavni odlikovanji. 

Posebno slovesne trenutk~ na 
tej prireditvi je predstavljala 
obeleiitev 40-letnice proglasitve 
Staneta Semica-Dakija za narod
nega heroja. Stane Semic-Dakl, 
nas rojak, legendat:nl partizanski 
komandant in castni obean ob· 

. cine Cerknica, kl je ob tej prlloZ. 
nosti prejel posebno darllo - le
seno skulpturo, je v zahvalnih 
besedah potrdil, da bo ostal tak· 

sen, kot je - na~ Daki. Svecanost 
je sklenil kulturni program, ki 
so ga izvajali moski pevski zbor 
Tabor iz · Cerknice in pionirji 
cerkniSke osnovne sole s samo 
njim Iastno neposrednostjo in 
prlsrcnostjo. 

Obcinski praznik je hkrati tudl 
krajevni praznik krajevne skup
nosti Lo~ka dolina, kl je letos 
praznovanje zdruiila s svojim 
najvecjim delovnim kolektivom 
- Kovinoplastiko. To praznova
nje je bilo v znamenju nove de
lovne · zmage, saj so delavci 
Orodjarne odprli nove proizvod
ne prostore, ki jim bodo omogo
cill proizvodnjo programsko in 
tehnolosko zahtevnejsih izdelkov 
z malo vlozenega materiala in 
energije ter ob uporabi vee zna
nja in dela, kar ta kolektiv ze 
ima. 

Mercator- Kmetijska zadruga 
iz Cerknice je v okviru prazno
vanj slavila 35 let svojega delo
vanja in ob tej prilomostl na 
slavnostni sejl zadruinega sveta 
podelila priznanja svojim naj. 
zaslumejsim kooperantom. Glas
bena sola Frana Gerbiea pa je 
obeleilla 25-letnico svojega delo
vanja na slavnostni sejl sveta so-

V okvlru letosnjih praznovanj 
obcinskega praznika je bil tudi 
razgovor o dosdenih rezultatih v 
razvojni potl krajevne skupnosti 
Cajnarje-Zilce z opredelitvijo ne
katerih nalog v prihodnjem raz
voju te manj razvite krajevne 
skupnosti. Udeldenci razgovora 
so nato obeleilli zacetek del na 
vodovodu Osredek in zakljucek 
del na elektro omreiju Korosce 
in Koscaki, kl ze oziroma bosta 
pomenlli veliko prldobitev za 
krajane tega predela cerkniSke 
obcine • 
L~tosnja prazn9vanja je zaklju

CU tradicionalni mnoZicni pohod 
na Slivnico, ki je bll letos ze pe. 
tic. Stevilni na~i obCani ter clani 
Slovenskega planinskega drustva 
iz Trsta in planinci iz Domial, kJ 
so se sesli na Slivnicl, so v prl
jetnem sreeanju sklenill nova po
znanstva in prijateljstva ter si 
nabrali novih delovnih moei. 

A. Pavlic 

Veliko neracionalnosti je tudi " krajevnih skupnostih. Ste. 
vilnim zeljam in ambi~ijam za ·razvoj in komunaino urejanje . 
na tej stopnji produktivnosti in dohodka, ki ga dosegamo, ni
smo kos. Nic se ne bo zgodilo, ce bomo za nekaj let odloiili 
in bolje domlslili in pripravili razlicne negospodarske investi
cije in ce bomo v obcinah in v republiki J,Daterialno prisiljeni 
smotmeje ravnati in se tudi ustrezno samoupravno organizirati. 
Nlc slabega ne bo, ce bomo uspesno udarniSko delo krajanov 
v vaskih krajevnih skupnostih pri urejanju vodovodov, cest, 
igrisc na ustrezen nacin posnemali tudl v mestnih naseljih. 

Andrej Marine na B. sejl CK ZKS 

-- -----
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JUBILEJ GLASBENE SOLE FRANA GERBI CA 

Cetrt stoletja uspeSnega dela 
Ob leto~njem obcinskem praz

nlku je tudi glasbena ~ola Frana 
Gerbica pramovala svoj jubilej 
- 25-letnico ustanovitve glasbene 
~ole. 

Leta 1958 je takratni obcinski 
ljudski odbor Cerknica sprejel 
sklep 0 ustanovitvi glasbene sole 
s sede-:lem na Rakeku. Ta sklep 
je bil sprejet na pobudo drustva 
prijateljev mladine na Rakeku. 

Takratni pogoji za delo glasbe
ne sole so bili zelo skromni. Ni 
bilo niti instrumentov ni ti pri
mernih prostorov, pedagogi paso 
se vozili iz Ljubljane in Postoj
ne. Z izredno zavzetostjo organi
za torjev in peda~ogov pa so bili 
ustvarjeni pogoJi za pospesen 
razvoj glasbene sole, ki je tako 
postala nepogreslj iv dejavnik v 
kulturnem iivljenju nase obcine. 
Ze leta 1960 je pricel z delom od
delek glasbene sole v Cerknici, 
leta 1963 oddelek glasbene sole v 
Starem trgu in leta 1965 oddelek 
v Novi vasi. Tako j e b ila mreza 
glasbenega solstva v nasi obcini 
popolna. 

Leta 1962 se j e nasi glasbeni 
soli pridruiil se oddelek glasbene 
role v Logatcu, ki j e deloval do 
leta 1967. Glasbena sola se je ta
krat zaradi medobcinskega zna
caja preimenova1a v No tranjski 
zavod za glasbeno vzgojo. · 

Leta 1963 se je gla~bena sola 
poimenovala po skladatelju in 
pedagogu Franu Gerbicu . Ob tern 
moramo povedati, da je bil cerk
niSki rojak Fran Gerbic prvi rav
natelj Glasbene matice v Ljub· 
ljani. 

pi.halnima orkestroma · Cerknica 
in Kovinoplastike LOZ.. 

v poklicni studij glasbe je bilo 
v teh letih usmerjenih 28 ucen
cev. Da bi zadost ili potrebam po 
teh pedagoskih delavcih v glas
benih in osnovnih solah, smo v 
planskih dokumentih nase sole 
predvideli potrebe do leta 1985. 
Tako se sedaj izobraiuje v vzgoj
no izobrazevalnem programu 
glasba-ples sedem nasih ucencev, 
ki bodo zapolnili vrzel v pomanj. 
kanju glasbenih pedagogov v na-

. si obcini. 
v kulturnem zivljenju nase ob

cine je delez glasbene sole ne
dvomno pomemben, saj sodeluje 
s svojimi ucenci-solisti in an
sambli skoraj na vseh prireditvah 
in proslavah. V tern svojem delo
vanju je glasbena sola najtesneje 
povezana z osnovnimi solami, 
druibenopoliticnimi organizacija
mi in drustvi. 

Pomembno je tudi sodelovanje 
z RTV Ljubljana, k jer vsa'ko leto 
posnamemo samostojen pro
gram. Glasbena sola redno sode
luje tudi na vseh revijah mladih 
glasbenikov v organizaciji dru
stva glasbenih pedagogov. Na re
publiSkfh tekmovanjih ucencev 
in studentov glasbe smo dobili 
dve nagradi, in sicer t retje mesto 
za violino in sesto mesto za kla
vir. 

Ce upostevamo dejstvo, da da
nes obiskuje glasbeno solo 183 
ucencev, smo lahko prepricani, 
da bomo tudi v prihodnje lahko 
se bolj stevilno sodelovali na teh 
najpomembnejsih prireditvah. 

Za svoje dosedanje delo je 
glasbena sola prejela vrsto p ri
znanj in pohval. Med dr ugim je 
leta 1972 prejela p riznanje Osvo
bodilne fronte slovenskega naro
da, leta 1978 posebno priznanje 
kulturne in izobrazevalne skup
nosti obcine Cerknica ter v letos
n jem, jubilejnem letu, najvisje 
obcinsko priznanje »19. oktober«. 

Naj koncam z mislijo predsed
nika skupnosti glasbenih sof Slo
venije prof. Matije Tercelja ob 
jubileju nase glasbene sole: 

»Gotovo je bilo tezko zaceti z 
glasbeno dejavnostjo, ki je imela 
malo tradicije - toda mnogo za
nimanja mladega rodu in tudi 
starejsih. Z neumornim delom 
glasbenih pedagogov in njihovih 
ucencev ter s podporo mnoglh 
ljubiteljev te lepe umetnosti si je 
glasbena ~ola dobila svoje mesto 
v obCini. S svojim razvejanlm in 
kvalitetnim delom se je i.ako 
vrasla v obcino, da je ni mogoce 
vee pogre§atl. Mislim, da tudi v 
cerknisld obcini prihajajo do 
spoznanja, da ni dobro investi
rati samo ZA cloveka, temvec 
tudi V CLOVEKA! V imenu slo
venskih glasbenih sol bi se rad 
zahvalil ~a razumevanje in pod
poro glasbenl soli Frana Gerbiea 
in dal priznanje vsem druzbenim 
dejavnikom obcine Cerknica. Ce
stitam vsem uciteljem glasbene 
sole k njeni 25-letnlci in jim ze
lim tudi vnaprej veliko glasbenih 
us}>ehov.« 

M. Rebolj 
Glasb eno sols tvo je na Sloven

skem v povojnih letih dozivelo 
velik razvoj. Druga za drugo so 
se ustanavljale glasbene sole in 
t ako ima danes vsaka nasa obci
na glasbeno solo. S tern pa so se 
pojayile tudi tefave, bodisi kar 
zadeva pedagoski kader, b odisi 
solske p rostore in ne nazadnje 
tudi financna vprasanja. Za raz
resevanje vseh teh zadev so bili 
potrebni izredni napori druzbe
n ih dejavnikov, pa tudi delavcev 
glasbenih sol. 

Klic nepotvorjene narave 

Danes ima glasbeno solstvo 
jasno zacrtano pot. Vzgojno izo
braievalno delo glasbenih sol se 
v glav.nem odvija v t reh smereh : 

- vzgoja glasbenikov-amater
jev, ki bodo sposobni sodelovati 
v razlicnih glasbenih ljubiteljskih 
skupinah, 

- vzgoja poslusalcev glasbenih 
umetnin, ki bodo obenem nosilci 
zanimanja za glasbeno kulturo, in 

- vzgoja kadrov, ki bodo po
klicno nadaljevali studij glasbe 
na srednjih, visj ih in visokih 
glasbenih solah. 

v petindvajsetih letih je naso 
glasbeno solo obiskovalo nad 
1650 ucencev. Od teh j ih ze dobr
sen del deluje na podrocju ljubi
teljske glasbene dejavnosti. Tudi 
vzgoja kadrov za potrebe pihal
nih orkestrov je dala odlicne 
r ezultate, saj v obeh nasih pihal
nih orkestrih deluje ze . vrsta 
mladih glasbenikov. To je vseka
kor posledica samoupravnega 
sporazuma, sklenjenega p red ne
kaj leti. med glasbeno solo ter 

2e v septembrski stevilld Obzor
nika smo nekaj zapisali o letos
njem bivanju na~lh tabornikov v 
Breginjskem kotu. Tokrat naj za
pis sklenemo z ieljo, da bi se 
cimvec obcanov malce nadrob
neje seznanilo z dejavnostjo, kJ 
jo premalo poznamo. 
L~tos je preziveloopole tjev lepo 

ureJenem taboru odreda Jezerska 
scuka . 80 taborn.iikov; o d ti<Stih 
najml~.j sih, ki -so ·komaj »absol
vi'l"ali« malo solo, do nekaterih 
mO.Z in zena »v najlepsih« letih . 
Najvec j e b1J.o vendarle osnovno-
5olske m ladin e, medtem ·ko so 
vodniki in vodnice skoraj vsi od 
kraja sr ednjesolci. 

Prav o teh j e treba povedati 
dobro . besedo, saj n a n j.ibovili 
r amah .Jezi skoraj vse neposred
no delo, vsi strokovni in ·vzgojn i 
vplivi na mlade tabormke. In 
treba je .Priznati, da ima cerk
nis ki odred v tern casu ne le 
dbbre, pae pa odlicne vodnioke, 
•katerim olovek . z veseljem jn 
brez skr>bi prepusti svojega 
otroka rv t abornrsko »obdelavo«. 

To so <lanes se srednjewlci; 
jutri lahko .pcicakujemo .iz njili 
naj'bo1jse ·teritorialce in tudi 
odlicne voja.Ske ·starcline. Polni 
so <iowsel.nosti in samoiniciatt·i· 

Zapoznelo: zegld koncer ti (New Swing quartet) . 0 kulturi pri nas pa 
slcer noee nihce pisati? 

ve, polilli. znanja l1n iznajdlji.vosti, 
polni tudi dela voljnosti in lepih 
odnosov do mla.dih, ·ki so jim 
zaupani. Zato j i!h j e ll:reba . pod
pr.eti. Treba jrm je o mogociti, 
da bodo svoje delo n a.daljevali 
.in bogate ~ku§nje prenaiiali na 
mlajse tabomi·ke, na nove vod
nike in vod.nice. 

Ker so vsi skupaj skromni 
lju dj.e, ne potrebujemo velitko: 
predvsem moraLno spodbudo in 
·kdaj ka.tksno financno in mate
rialno .in jekcijo, ki j-im bo omo
gooila vzdrievati in obmwljati 
dokaj s-kromno gospoda:rstvo, ki 
ga imajo - sotore, opremo za 

. kuhinjo rn p rvo pomoe in morda 
se kaj . Vecina n jPhove sedanje 
opreme je moono <iotrajana: 
prezivela 1e doslej osem vecj1h 
I'll celo vrsto tekmavalnih .i:n de
monstracij-skih t aborjenj;' nj-ihov 
fond 'SO os.iromaSile tudi soli
damostne akcije, saj so cerkni
ski ta~orni•ki ~~eraj izdatno po
m aga:li, pa D3'J ]e slo za Breginj 
za Banja Luko ali za Crno go: 
ro . . . Tudi to j e ena izmed s te
vil:n-i:h tabom 1skih vr.ednot - hu-
ml!IIlost :in sallidarnost. · 

Sta~rejsi tabornilci smo v Pod
b~lj o ten: p recej r azmiSljail.i. Ste
VIknost clanstva nao:.aSca in se 
razr aiica ·po vsej · obcini. Nase 
p~itnice -so bi!le gotovo najce
ne]se in po vsebini nedvomno 
najbogatejse. V casih, kakrsni 
so, in kot. se nam se obetajo, 
bo. ta:k D~C~ le tovanja gotOV9 Se 
P!lvla.OneJsi .:za mnogo mladib, ki 
s1 ne bod.o mogH privosci.ti cesa 
draijega. Morda tudi sindikalne 
prikoHce ne. 

Kad ce oo delavski sveti ali irz:
vrsi odbori sindiikatav namenili 
tabornikom ka~k mHi1oncek za 
nove So.toce, ka·kor je za zgled 
ze storil Novolit na Blokah. Kaj 
ce bi obcinski stab teritoria:J.ne 
obrambe ·kaj moeh.eje prisluhnil 
tej organizaciji, katere dejavnost 
mu je talko neverjetno sorodna·? 
Z ma•lo razumevan ja in prisluha 
teznjam U.n tezavam sodobne 
mladine lalhko v kra tkem casu 
veliko nared±mo. Saj gre za nase 
ljudi. Za njihovo telesno , dusev
no in idejno zdravje. 

J . Praprotnik 

-
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BRESTOV OBZORNIK 

Slavnostnl koncert ob jubileju 

NA ROB STABILIZACIJSKIM UKREPOM NA PODROCJU 
I ZOBRA2EVANJA 

Marsikaj nedomiSijenega 
. Pred dobrim letom je strokovnl svet SR Slovenije za vzgojo In 

izobrazevanje sprejel smernice za delo osnovnih sol. Le-te naj bi uza. 
konile i>ozitivno prakso nekaterih osnovnih sol, ki so na lastno po. 
budo ter s pomoejo ~irse druZbene skupnosti vpeljavaJe· marsikatere 
spremembe in novosti, ki naj bi bile sedaj obveznost in dolinost vseh 
sol v nasi republiki. Lahko recemo, da so smernice odprle pot orga
nizacijskl in vsebinski preobrazbi osnovnih sol. 

Osnovna sola naj bi v svoje 
delo vnasala elemente celodnevne 
sole, se pravi, naj bi sirila obseg 
interesnib dejavnosti, izvajala re. 
krea tivne odmore, skrbela za 
boljso p rehrano ucencev, s -svo
jim zivljenjem in delom naj bi 
se tesno povez{)vala s svojim 
okoljem. Spremenili so se ucn i 
nacrti za nekatere ·p redrnete ozi
roma razrede. V tern solskein 
letu ze poteka pouk od 1. do 3. 
razreda po novem programu. 

Med novosti sodijo tudi kultur
ni in naravoslovni dnevi ter doe
vi, namenjeni drUZ.beno korist
nemu in ·proizvodnemu delu . 

Pisanje· podrobnih ucnih nacr
tov je padlo na ramena uciteljev. 
Koliko dr agocenega casa bo 
to pedagoskim delavcem vzelo! 
Kljub stevilnim ustanovam, se 
posebej zavoda za solstvo, so SO· 
le opri tako odgovorni nalogi osta.· 
le same. Mnogo kor istneje b i 
b ilo, da bi namesto zamudnega 
p isanja in prepisovanja (kako 
nespametno obremenjevanje uci
teljev) namenili cas za neposred
no d elo z otroki. 

Spremenjeni ucni nacr ti, -vna
sanje svezih vsebin in dogodkov 
te rjajo od ucitelja se veejo s tro
kovno sirino in druZbeno razgle
danost, kar ga sili v nenehno 
lastho izobrazevanje in izpopol
njevanje. 

Reforma torej nalaga uciteljem 
nove obveznosti, vse zahtevnejse 
naloge. Ce bodo zastavljeni smo
tri i.n cilji dosezeni, je odvisno 
p redvsem od uciteljev. Sola Zivi 
in p ada z uciteljem. Ta stara pe
dagoska ugotov1tev je bila v Ziv
lj enju ze mnogokrat p otrjena. In 
prav zato je se toliko bolj nera
zumlj iv predlog 0 poveeani ucni 
obveznosti. Ali predlagatelj (re
publiska izobrazevalna skupnost) 
ne ve, da tudi ucitelji, kot vsi de. 
lavci v zdruZenem delu, opravijo 
letno 2184 ur, delajo torej po
vprecno 42 ur na teden? Ali se 
jim bo zmanjsalo drugo delo; 
morebiti administrativno in do
kumentacijsko? Ker v pnidlogu 
te moznosti ni razbrat i, lahko 
sklepamo, da gre r esnicno za po
vecanje delovne obveznosti. Pro
svetni delavci so pripravljeni de
lati tudi vee kot 42 ur tedensko, 
ce bodo to storili tudi drugi. 

Marsikatero delo je razvoj zna
nosti m tehnologije poenostavil, 
olajsal; vzgojno izobrazevalno 
delo 'Pa postaJa iz leta v leto za
h tevnejse. Ne le da se mnozijo 
naloge, tudi otroci prihajajo v 
solo vse manj socializirani. Pri 
ucencih se ·pojavljajo vedno bolj 
m oteee obli-ke vedenja, kot so · 
agresivnost, p redrznost, nedelav
nost. Vzroke za to J?ripisujemo 
predvsem druiini; k1 j e zaradi 
drugacnega nacina zivljenja in 

preobremenjenosti n jenih clanov 
v svoji vzgojni funkciji popust ila. 

Res pa je tudi, da druzina, so
la in drugi dejavniki, na primer 
druZbeno okolje, druzbenopolitic
ne organizacije in skupnosti, 
zdruzeno delo, mnozicna obcila, 
ki vplivajo na vzgojo mladega 
rodu, ne delujejo usklajeno, vca. 
sih celo nasprotujoce. Zato je so
la kljub velikim p rizadevanjem 
na nekaterih vzgojnih podrocjih 
se posebej pri ob li·kovanju mo· 
ralnih vrednot, p remalo ucinko
vita. 

Mladina vse manj ceni znanje 
kot vrednoto, za ka tero b i se b ilo 
vredno potegovati. Ucence je po
trebno nenehno spodbujati k 
ucenju. Vse vee je tudi takih, ki . 
imajo nizji ucni uspeh, kot so 
n jihove zrnoznosti. Ucitelja raz
veseljuje nj ihov uspeh, ga notra
nje osrecuje in mu vliva voljo 
do <lela. Tega not ranjega zado-

. voljstva pa je vse manj , kar ga 
poleg slabega druibenega vredno
tenja dela nezadovoljnega. 

Prav zato je fluktuacij a ucite
ljev vecja kot pri drilgih pokli
cih. Vzgojno izobraievalno delo 
terja veliko mer o potrpezljivosti 
in uspe5no bo le, ce bo ucitelj 
dobro pozn a! ucence. Osnovno je, 
da pozna ucencevo osebnost, nje. 
gov znacaj , temperament, potre
be, interese. Vedeti mora, kaj 
dela ot rok v prostem casu. Vsak 
ucenec je svet zase, zato naj bi 
bila poU:k in vzgojno delo indivi
dualizirana. in diferencirana. 

To pa j e se nekako mogoce le 
v oddelkih do 25 ucencev. Kako 
lahko razumemo zahtevo, da naj 
bo v oddelkih po 36 ucencev? Ali 
lahko temu sploh r ecemo varce
vanje, ce se pri tern dela ·pedago
ska skoda? Ali ne b i olajsali uci
teljem dela pri pripravi na ucne 
ure? Koliko casa· izgubi, ko pri
pravlja uC.ne pripomocke, ki bi 
se jih dalo industrijsko izdelo
vati? Ce ·priprave ne b i terjale 
toliko casa, bi (ahko razmiSljali 
0 vecji ucni obveznost i pedago. 
skih delavcev. 

Razumemo, da zaostrene go
spodarske razmere zahtevajo var
cevanje tudi v solstvu. Toda ne 
·pozabimo, da smo pri vzgojno izo. 
braievalnem delu varcevali ze 
takrat, ko o stabilizacij i ~e sli~ali 
nismo. 

Kako naj nacr tujemo svoje de. 
lo? Morda v skladu s smemica
mi, ki so, naj povem se enkrat, 
obvezne, ali v skladu z vse manj
simi moznostmi? Naj pobira:mo 
prispevke za interesne dejavno
sti, podaljsano bivanje, fakulta
t ivni pouk? Ce bi bilo temu tako, 
potem skoraj ne moremo vee go
voriti 0 demokraticilosti solstva. 

Ali ne bi r aje pocistili z nepo
t rebno administr aciJo in biro-

(Konec na 7. strani) 



BRESTOVOBZORNrnK 

PROIZVODNJA, ORGANIZACIJA IN OBVEZNOSTI V TOZD GABER 

Odpraviti moramo vrsto slabosti 
Na§a temel~na organizacija je v prvem polletju poslovala na meji 

rentabilnosti in ekonomicnosti, C:eprav bi ga morala zakljuC:iti z iz. 
gubo, ker ni bil opravljen poraC:un s TOZD Pohi§tvo za· nekatera 
kooperacijska dela. Zato je vpr~ljivo tudi poslovanje v prvih devetih 
mesecih. Po prvih internih izraC:unih poslovanja je predvidena manj
~a izguba, ki bo nastala zaradi neplacanih terjatev in zveznih stimu
lacij za izvozeno blago. 

Zaradi vseh nastetih dogajanj 
je bil v temeljni organizaciji iZ.. 
delan interni sanacijski program, 
iz katerega so razvidni vzroki za 
taksno <poslovanje, in program za 
izboljsanje stanja. 

Glavni vzroki za slabe rezultate 
poslovanja so: 

_: poveeanje vhodnih cen ma
terialov, 

- prepozno povecanje cen na
sih izdelkov, . 

- vecja usmeritev v izvoz in 
doseganje slaMih cen v izvozu, 

- slaba oskrba z materiali 
predvsem iz kooperacije, kar 
ima za posledico slabo organiza
cijo dela v proizvodnji. 

TEZAVE S CENAMI 

Neizpodbitno je dejstvo, da 
bodo cene materialov §e naprej 
narascale. V prvih osmih mesecih 
so se cene osnovnih materialov 
za proizvodnjo kuhinj v na§i te
meljni organizaciji poveCale za 
pribli.Zno 40 odstotkov. Za ilu
stracijo naj omenim, da zna5a to 
povecanje cen materialov v pri
merjavi s porabo enakih materia
lev v preteklem letu od 5 do 6 
milijard dinarjev. 

Izhod iz tega labirinta naraslih 
cen materialov vidirno predvsem 
v dolgorocnem povezovanju s te
mi proizvajalci materialov, <pred
vsern na osnovi dohodkovnih od
nosov. V nekaterih primerih je 
mo.Znost tudi za skupen izvoz 
oziroma skupno nastopanje na 
zunanjem trgu. Prvi poskusi 
tak§nega povezovanja, ki ga ure
ja posebni samoupravni spora
zum o pospesevanju izvoza, so .Ze 
zaZiveli, vendar samo v okviru 
nase delovne organizacije. v na
-slednjem letu pa moramo za tak 
nacin poslovanja pridobiti tudi 
druge delovne organizacije. 

Cene rnaterialov so se torej po. 
vecale, cene nasih koncnih izdel
kov pa so mirovale, ker je v tern 
casu veljal zakon o zamrznitvi 
cen. Zato smo cene na§im izdel
kom poviSali sele v avgustu. Pro
izvodnja pa je v tern casu izde,.. 
lala manj izdelkov za domaci 
trg, kot je bilo narocil. Zato ima
mo pri odpremi kuhinj dvomese. 
cen zamik. Ta zamik pa vpliva 
na rezultat poslovanja, saj se bo 
vpliv viSjih cen na§ih izdelkov 
pozna! §ele v novembru in de
cembru. Kljub tako poznemu 
povecanju cen na5im izdelkom 
izracuni kazejo, da homo do kon
ca leta rezultat izboljsali in za
kljucili leto z rnajhnim ostanlrom 
dohodka. 

Iz izku§enj vidimo, da moramo 
hitro ukrepati in imeti nekatere 
programe izdelkov vedno v rezer
vi za zapolnitev proizvodnje in 
prodaje. Za prihodnje leto mora
roo izdelati realne letne plane in 
pri tern upostevati predvidend 
inflacijo in realne cene materia
lev. Vecji poudarek moramo da
jati izdelkom za kooperacijo ozi-

roma del proizvodnih zmogljivo
sti usrneriti za zunanje kooperan
te in z njimi skleniti pogodbo 
ozirorna samoupravni sporazum, 
.ki naj opredeljuje drseee cene 
glede na visje cene materialov, 
ki jih bomo vgrajevali v izdelke 
za kooperante. 

NAS IZVOZ 

V tern letu imamo na osnovi 
sedanjih tehnolo§kih moinosti 
vecjo izvozno usmerjenost. Nasa 
temeljna organizacija se namrec 
uvrsca med pretefue izvoznike. 
Ce pa hoeemo se naprej ostati 
izvozniki, se moramo organizacij
sko in tehnolosko pripraviti za 
izvozne kvalitete in kratke do
bavne roke za posamezna trZisca. 

To pa <porneni, da moramo 
standardizirati sestavne dele ku
hinjskih omaric, ki bodo enake 
za dornaci trg in za izvoz. Pogoj 
za tak§no organiziranost pa je 
nekoliko veeji uvoz predvsern le
pila za robno lepljenje folije in 
robne folije. S tem bomo prerna
gali zacetniske tezave pri hitrern 
kompletiranju za izvoz in za do
maci trg. 

Izvoz naj v naslednjern.letu te
melji na dosedanjih kupcih, tako 
da nekatere kupce, ki na5e izdel
ke slabo placujejo, tudi odslovi
mo oziroma prekinerno pogodbe 
in osvaj amo nova trZi§ea in nove 
kupce, pri katerih bomo dosegli 
boljse cene. To je tudi osnovni 
pogoj za rentabilno poslovanje. 

ZA BOLJSO PROIZVODNJO 

Se letos moramo priceti z izo
braievanjern manjkajoeih ka. 
drov predvsem IV. in V. stopnje 
izobrazbe. To so glavni delavci 
pri strojih, kar nam bo omogo
Calo stalno uvajanje tretje izme
ne oziroma resevanje ozkih grl v 
proizvodnji. Analize so pokazale, 
da vse prevec easa izgubimo prav 
s pripravami kljuenih strojev za 
proizvodni proces. Zato dosega. 
mo slabe efektivne case, ki sedaj 
predstavljajo 35 odstotkov celot
nega delovnega casa. 

K slabemu izkoristku delovne
ga casa je potrebno pristeti tudi 
uvajalne ·case, izredne nenormi
rane serije izdelkov in vse vee 
zastojev ozirorna okvar kljucnih 
strojev. Terneljito reorganizacijo 
je potrebno opraviti tudi na po
drocju vzdrlevalne sluibe, ki 
mora dobiti konkretne zadoliit
ve. 

Zastoji v proizv<;>dnji se pojav
ljajo tudi zaradi nedobave neka
terih materialov. Ugotavljamo, 
da so temu vzrok subjektivne in 
objektivne okoliscine. Velikokrat 
prevzamerno dela, ki jih ne ob
delamo do podrobnosti, s cimer 
si nakopljemo· tezave pri drugem, 
ze uteeenem delu. Lep primer za 
to so kuhinje za Saudovo Arabi
jo, s katerimi smo sicer presegli 
izvozne nacrte za leto 1983, ven-

MARSIKAJ NEDOMISL..TENEGA IN NEZIVLJENJSKEGA 
(Nadaljevanje s 6. strani) 
kratskimi strukturafni zunaj sol. 
stva? 

Pa tudi v povezanosti z organi· 
zacijami zdruienega dela vidim 
re§itev. Te narn bi pomagale 
predvsern pri izvajanju progra
mov interesnih dejavnosti. Men
torji naj bi v svojem rednem de
lovnem easu vodili krozke ali or
ganizacije. Prvi koraki so .Ze 
storjeni. Pricakujerno in upamo 
tudi na pomoc pri organizaciji 
druibeno koristnega in proizvod
nega dela. Morda bi si ucenci z 

delom lahko prisluZili kaksen di
nar za ekskurzije in oglede kuJ. 
turnih prireditev? Ali so moino
sti? 

s skupnimi mocmi in razume
vanjem vseh druZbenih dejavni
kov jih bomo nasli. Ce bo ternu 
taka, potem stabilizacija v §ol
stru ne bo toliko prizadela tistih, 
katerim smo dol.Zni omogociti 
vse najboljse- nasih otrok, kaj
ti nalozba v cloveka (otroka) je 
najboljsa nalozba. 

M. Lavrencic 

dar smo s tern posegom skoraj 
ustavili prodajo na domacem 
trgu podobnega tipa kuhinj. Ko
operant nam namrec ne more 
izdelati vecjih kolicin rocajev in 
masivnih letev za omenjeni tip 
kuhinje. 

Podobne tezave imamo tudi s 
kuhinjo Brest-09, ki jo v tern tre
nutku izdelujemo v petih razliC
nih barvah in inacicah. Barve so 
razlicne, ker izdelujejo vrata raz
licni kooperanti. S tern smo si 
ustvarili ogromno tezav na trgu, 
ker stranke zaradi slabe kvalitete 
in razlicnih barv vrat prodane iz. 
delke reklamirajo. Zaostrili smo 
kontrolo kvalitete, stroske rekla
macij pa bomo morali prenesti 
na nase kooperante, ki nam vra
ta izdelujejo. Ker delarno kuhi
njo Brest-09 v petih inacicah, za
loge tezko kompletirarno in ima
mo zato velike zaostanke pri do
bavah teh kuhinj koncnim kup
cem. 

s taksnirn nacinom proizvod
nje izredno tezko nacrtujemo 
proizvodnjo in narocamo vrata 
pri nasih kooperantih, ki tudi 
kasnijo s svojimi dobavami ozi
rorna ne izdelujejo celotnih na
rocil, ampak samo polovicne ko
licine. 

Zato si poveeujemo zaloge, ki 
pa nam vezejo obratna Sredstva. 
Da do takSnih napak ne bi priha
jalo tudi v prihodnje, se je po
trebno vezati samo na enega ko
operanta, kateremu pa moramo 
postaviti ostre pogoje glede kva
litete, dobave in nacina placila 
teh izdelkov. 

Tudi pri izdelavi drugih kuhinj 
imamo podobne tezave. Zato 
<predlagamo, da bomo izdelovali 
v prihodnjern letu najvec Wri ti
pe kuhinj, ostanek prostih zmog. 
ljivosti pa bomo namenili za iz. 
voz in za iunanje kooperante, 
predvsem na liniji postforming. 

Da bi dosegli nacrtovane re
zultate, pa rnoramo predvsern iz
bolj§ati organiziranost proizvod
nje, nacin odpreme, izkoristek 
materialov in kvaliteto. Na vseh 
nastetih podrocjih moramo po
iskati nove resitve. 

Ob sprejetih obvezah pa ugo
tavljamo, da nimamo prostih 
zmogljivosti, da bi jih izpolnili. 
Zato ze sedaj delamo vse proste 
sobote in obcasno organiziramo 
triizmensko delo. Kljub dodat
nim organizacijskim posegom pa 
vseh obveznosti ne borno izpol
nili, ce ne borno bolje organizi
rali proizvodnje, dali poudarka 
kvaliteti in bolje izkoristili svo
jega delovnega casa za produk
tivno delo. 

I. Gornik 

Marjan Kusic v imenu kolektiva 
TOZD MAS IV A sprejema najvl§. 
je obCinsko priznanje za izvozne 
doseZke 

1 

ZOPET NOV PRIPOMOCEK PRI. DELU 
Podoben naslov ste v nasem glasilu med novlcaml d: TOZD TA· 

PETNISTVO lahko .Ze veckrat zasledili. Spomnimo se dveh naprav 
za sivanje gumbov, stroja za razrez PVC follje in dakrona, kroine 
fage .za razrez tlacene lepenke, preureditev najtezjega kalupa na 
zraeno odpiranje ter vrsto manjsih, k1 pa jib poznajo le delavci 
iz tapetnlStva. 

Tokrat vam predstavljamo delovni prlpomocek za polnjenje pre
vlek vellkih sedeZnih blazln. Tudi ta je nastal po ldejl strokovnih 
slufb v Tapetnistvu, v konstrukciji Slavka ZNIDARSICA, izdelan pa 
je bll v lastnl mehanicni delavnici. 

Ta stroj bo .odpravil vellk telesni napor delavcev pri rocnem pol· 
njenju vellkih prevlek sedeZnih. blazin, obenem pa zmanjsal cas pri 
izdelavi trosedov. 

v nacrtu imamo izdelavo se treh delovnih pripomoCkov in steer 
stroje za napenjanje val-vzmeti, za napenjanje gumi-oprti in za ta· 
peciranje sedefev na lesenih okvirib. 

lzdelavi novih delovnih pripomoCkov posvecamo v TOZD TAPET
NISTVO vellko pozomostl, saj pri nekaterih delih in nalogah Iahko 
le tako povecujemo produktivnost in odpravljamo tezja fizi~na 
dela. Razvljatl in lzdelovati pa jib moramo saml, saj jib na doma
eem trZiscu nihce ne proizvaja, uvozenl pa so zelo dra~i in veckrat 
delno neprimemi za posebnosti nasega dela in potreb. 

Ob vsem tern, kar smo ze uspell narediti in kar nam bo se uspe
lo, pa se zavedamo, da je tapetnistvo se vedno predvsem rocno 
delo, ki ga taki pripomocld lajsajo in pripomorejo k vecji pro
izvodnji. S. Knap 

NASI LJUDJE 
,cez dve leti se bom upokoji. 

la,« je poyedala Olga Syigelj, de
lavka v materialnem skladi§cu, 
ki je v tovarno pohistva Cerknica 
prisla delat ze leta. 1946. Dve leti 
je delala v zabojarni, leta 1948 
pa je bila razporejena na delovno 
rnesto materialnega knjigovodje. 

Zaradi druZinskih razmer in 
majhnih otrok je rnorala leta 
1950 prekiniti z delom in se po
svetiti druiini in gospodinjstvu. 
Leta 1960 se je spet zaposlila in 
zacela delati v zabojarni. Kmalu 
pa je bila prerne§cena v II. !>troj
no in v tem oddelku je delala 
dvajset let na robovnem bru5e
nju in furniranju robov. 

Tudi Olga se pridruiuje mne
nju stare~§e generacije, da so bili 
povojni easi drugacni - drugac
ni v tern srnislu, da tej generaciji 
ni slo toliko za materialno korist. 
v tern casu je bilo toliko entuzi. 
azma in delovne vneme, da bi 
cimprej obnovili razdejano do
movino in ustvarili pogoje za 
trajno pridobitno delo. Zaradi te
ga navdusenja so hili tudi rned
sebojni odnosi lepsi ozirorna 
znosnejsi, kot so danes. Danes pa 
se vse prevec zavzemamo le za 
pravice, dolznosti pa puscamo ob 
strani. 

Gospodarske tezave, ki nas pe
stijo v tern easu, bomo prema
gali le, ce se bomo za to zavze,.. 
mali prav vsi. Olga meni, da je 
za taksno stanje kriv eas, v ka
terern zivimo, pa tudi »priprava 
dela« - izbira ustreznega: proiz
vodnega programa. Po njenern 
mnenju ne drli povsern trditev 
nekaterih, da delavci ne obvla
dujejo zahtev delovnih opravil in 
nalog glede na trenutno tehnolo
gijo, pac pa meni, da je za slab§e 
delovne uspehe kolektiva vzrok v 
slabi· organiziranosti dela. Odgo
vorni bi morali vedeti, da se de-

lavci pocutijo bolje, ce delo po
teka nemoteno, da ob tern ne go
vorirno o vi§ji stopnji delovne 
discipline, medsebojnih odnosov 
in drugega pocutja delavcev v 
delovnih skupinah. 

TovariSica Olga Svigelj dela 
pri nas ze 28 let in spada med 
tiste delavce, ki so popolnoma 
osvojili strokovne zahteve delov· 
nih opravil. 

Pred nekaj leti je bila zaradi 
rahlega zdravja premescena na 
ustrezno delo v skladisee rnate-
riala. · 

Na koncu razgovora ni pozabi
la prek rubrike Nase ljudje po
zdraviti vseh sodelavcev, ki so 
druzno prenasali bremena v teh 
letih, ki pa vcasih niso bila lah
ka. »Ce pa sem nekatere misli 
p0vedala povsem odkrito, pa naj 
mi tega ne zamerijo, saj clovek 
ne more skriti svojega znacaja.« 

J. Klanear 

... - - - - ------"'--.--' - - -- -- ---- ----------
.:.· ... ~ ~~ ..... 
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Iz drugih les~rskih kolektivov 
' . 

NOVOLESOVA temeljna orga
n.izacija Zaga je prevzela obrat 
Mizarstvo na Ruperc vrhu, ki 
je bil TJrej v sesta:vi delovne or
ganizacije Komunala Novo me
sto. S tern je Novoles pridobil 
dodatne proizvodne prostore, ki 
jih bo namenil proizvodnji deci
mira:nega lesa plemenHih listav
cev in proizvodnji rocnih opi.ral 
za stole irn gugalnike. 

V KLI Logatec ima pomembno 
mesto tudi sodobna zagarska 
proizvodnja. Lani so odprli Me
Ies - mehanizirano lupljenje hlo
dovine, letos bodo zgradili toplo
vod za ogrevanje zagalnice, na
crtujejo pa se izgradnjo pokrite 
sortirnice ter obra:ta za izdelarvo 
tramovja in tramieev za ostre.Sja. 

LESNA INDUSTRIJA Ko~evJe 
je za svojo 35-letnico delovanJa 
odprla novo zagalnico. V proiz
vogno tehnolookem pogledu je 
zaga zasnovana univerzalno ter 
omogoea zaganje Iistavcev in 
iglavcev, pa tudi raznih sorti
mentov, kot so trami, tramici, 
marali, letve in drugi elernenti, 
predvsern za potrebe nadaljnje 
predelarve v Uku, Inlesu, J elovici 
in drugje. 

V STOLU so se lotili pomemb
neise nalozbe - r ekonstrukclje 
nekater ih oddelkov in tehnolo
skih procesov v proizvodnji se
dei.nega pohl§tva. 4 njo bodo po
sodobili tehnologijo pri susenju 
lesa, tehnologijo v oddelku gro
bega razreza lesa, uredili avto
ma:tski transport in drobljenje 
lesnih odpadkov, zgradili nov 
silos s filtrirnimi :in dozirnimi 
napravami, nabavili najnujnejso 
opremo za izdelovanje izvoznega 
p rograma stolov in drugo po
trebno strojno opremo. Vrednost 
celotne nalozbe znasa 176.500.000, 
dinarjev, od cesar je 70.500.000 di
narjev .investicijskega bancnega 
kredita in 400.000 dolarjev med
narodnega kredilta IFC za uvo
zeno opremo. 

V LIP Konjice ima:jo tefave 
z nabavo materialov za prolz
vodnjo stavbnega pohl§tva, pred-

vsem granulata 07Jiroma ·rolet, pa 
tudi ustreznih dimenzij in· kva
lil!ete lesa. v zadnjem casu so 
priceli udi z zast ekljevanjem iz
delkov, saj si potrosniki zelijo 
cimbolj finalizirano starvbno po
hiStvo. 

V LESNINI se je delez prlhod.
kov od izvoza v stru.Muri celot
neaa pri!hodka povecai od 16,7 
na 21,1 odstotka. Proda:ja pohis
tva na domacem trgu pa se vse 
bolj umiTja. Zanimivo je, da je 
kar 80 odstotkov pohlstva proda
nega za ,gotovino, -saj potroS:ni
ska posojila zaTadi visoke lastne 
udele:lbe (60 odstotkov) ·in visoke 
obrestne mere (25 odstotkov) ni
so vee zanimiva. 

ELAN je mlcljueil naiozbo v 
izgra d:njo novih objektov za pro-

. izvodnjo plasticnih izdelkov; vsa 
dela so bil:a oprarvljena v zastav
ljenem rok.u. Odprli so tudi no
vo trgovino in sicer v Ti.ltogra:du. 
Trgovi.I;ta je na zelo posrecenem 
mestu m sicer pod zahodno tri
buno nogometnega stadiona Bu
ducnosti. Celotna povrsina trgo
vine je 720 kvadratnih metrov, 
od tega pribllino .tretj·ino pro
stora zavzemajo pomo:lni, skla· 
discni ill1 pisarniski prostori.. 

V prrvem letoonjem polletju je 
HOJA v 16 driav izvozila za 
78.123.000 dinaxjev vrednosti svo
jih izdelkov, od tega kar 93 od
stotkov na konvertibilno podroC
je. Najvee so ·izvozili v Irak -
21,4 odstotka, v sosednjo Itaiijo 
- 20,7 odstotka, F.rancijo - 12 

MAGDA STRA21SAR MAGDUSKA 

OBSOJENCI 
ZIBELKE 

(Nadaljevanje In konec) 

Nasel )u je v Klepcevem hlevu; 
gospodar je svojega konja namree 
premestil v steljnik, ker je Fedela· 
kova nSvabicau kar mimogrede po
vrgla dve lepl, zdravi telickl. Klepec 
in Fedelak sta imela nemalo truda, 
ko sta novorojenki uvajala k vime· 
nu: popiti morata »mlezivo«, kl je 
nujno za njuno zivljenje. 

»:Ze dvakrat sva zapodila otroke, 
zdaj je pa se tebe prineslo, Pavle!u 
je pogodrnjal Klepec. 

»te ne. bl bilo vojne, bl zdajle 
prav po fantovsko zavriskal . . . he
he-he .•• se je smehljal Mirencek. 

Pa so le uredili. K Svabici so pri
vezall novorojenki, nato pa se konja 
v nasprotni kot. »Bodo vsaj na to
plem, ker zunaj mrzla vlece,.. so 
menili vsi trije, ko so odhajali iz 
hleva. 

Najprej so vesell druzbi oznanlli 
veliki dogodek: narascaj v Fedela· 
kovem hlevu, ki je bil komaj pokrit. 
Vsi so pili na zdravje Svabice in te
lick. 

Otrocl so spet imeli svoj praznik, 
a tokrat jih je uneslo. Utrujeni od 
napornega dela so v. topli kuhinji za. 
dremall kar ob nlzki otroski mizi. 
Marjanca in Lucija sta jih spece 
prenesli v zakonsko spalnico, kjer 
so otroci treh sosedov v svojih sa· 

njah dograjevall novl svet, katerega 
grenke resnlce se niso slutili. 

lz jedilnice pa so lz prljetne druz
be zaceli odhajatl sele okrog pol
noel, srecnl, ker so koncall veliko, 
dobro delo. Vsakl druzinl je data Lu
cija se steklenico vlna za domov, 
ker ga med vztrajnlm delom niso 
utegnili izpitl • . • Naj le poplaknejo 
zunanji mrzll pis In ohrani}o lep spa
min! Odsli sta tudl Fedelakovi. Lu· 
·cija pa se je naslonila na kuhinjsko 
mizo in zadremala kot ze dolgo ne. 

Fedelakov ded In Klepec sta se 
poslovila od zgovornega Mirencka, 
ces da· morata pogledati k telickam, 
kako se privajata verlgam! Tako je 
naneslo, da sta v veliki jedilnicl 
ostala Mlrencek in 2irovc sama. Be
seda je dala besedo In plla sta bra. 
tovscino, ki jo je pred casom Mlren· 
cek napovedal, a 21rovc sprejel kot 
salo za slromake .. • 

teravno nekoliko »namocenu je 
bil Mirenckov glas kar odlocen: •Ta
ko ti povem, Viktor, da sva od danes 
pa do najine zadnje ure pobratima! 
Priznaval te bom pred vsem svetom 
in tudi pred sorodstvom! Eno sva, 
Viktor! Vedi, da sem poleg vseh za
garskih, mlinarsklh in ne vem se 
kaksnih nazlvov le clovek z duso, 
odprto za socloveka! .. 

Mali 2irovcevl ocesci pa sta rasll, 
ko se je vedno resnl Mirencek raz-

odstotkov in Zahodno Nemcijo-
10,4 odstotka. Med izvoznimi iz
delki je najvee lesne galanterije 
(obesalniki) - 41 odstotkov in 
pohistva - 24 odstotkov. Nepo
sredno je Hoja .i.zvorila za 31 
odstotkov, prek posrednikov pa 
69 odstotkov J.zldelkov. 

SAVINJA je na letosnjern za
grebskem rvelesejmu pozela s 
svojimi pohiSt'Venimi progami 
vsa mofna priznanja. Pohistveni 
program VISTA je dobil zlato 
diplomo in plaiketo kot najuspes
nejse razvit program v vseh sku
pinah stan.ovanjskega pohi5tva; 
program LIK LAK je dobH di
plomo, program SUMA pa po
hvalo za vlozena pri>zadeva:nja v 
rarlVOj :i!zdellrov. Delovna organi
zacija: je dobila diplomo za do
sezeno visoko raven v razvoju 
.izdelkov, :ka:r potrjuje dober ±z
bor pohistrvenih progra:mov za 
domace t:r7.i5ee. 

V ALPLESU je :le stelclo po
skusno obratovanje v .rekonstru
iTanem m deloma tudi ze DOV()
zgrajenem delu 'proi.zvodnilh. pro
storov tova:rne fonskega in. gaT
mturnega pohistva, ki bo zveei
ne namenjeno !iz.vozu. 

V MEBLU so priceli s teme
ljitimi pripra'VaiiU za ustanavlja
nje kroikov za izbolj§anje pro
izvodnje. Menijo, da bi labk.o 
.tudi s pomoejo · delavcev v .teh 
·kro:lkih ucinkovito •resevali pro
bleme v neposredrii proizvodnji, 
pa tudi v njenih spremljajoeih 
dejavnostih in sll.!Zbah. 

govoril In mu v zvezl z Ozlmnlkom 
razkril vso grenko resnlco: . 

»Takrat, prl dvajsetlh, je bll Janez 
Ozlmnlk kljub bogastvu vellk slro
mak. Najbli je v menl na5el edlnega 
prijatelja ..• Pa se za to sta me pre
prosila moj in njegov oce, kl sta se 
zelo dobra razumela. V zaeetku sva 
se razumela tudl midva z Janezom, 
ker se mi je v srce zasmllil zaradi 
njegove cudaiike matere. Zdi se ml, 
da ni bila prJ ~lsti ••. a kdo bl so
dil. .. ? 

V Janezu sem lmel prijatelja in 
v njem sem vide! ze svaka. Z mojo 
sestro ~erco sta blla zaljubljena 
prek uses • • . Okltila ga je s evet
jem In pogumno poljublla, ko je od 
nase hise odsel k vojakom; sa) Je 
Ozimnikov edinl sin V begu pred 
materjo imel odtlej pri nas svoje za. 
tocisce. Ko je sluzil vojake, sta sl 
z naso Jerco vrsto let dopisovala in 
in tudi jaz sem dobil od njega vee 
poSte kot ves Ozlmnikov dom •.• 

Ne vern, kaj mu je v stevllnih pi
smih poplsovala Jerca: le to vern, 
da se je ze stela za gospodinjo prl 
Ozimniku. Moj oce Tom&Z In Jane
zov oee Luka sta to upoitevala In 
priznavala naso Jerco v Ozimnlkov 
rod. . 

Potlej je vmes posegla Janezova 
mati Klara in s svojo nemsko dre
suro razbila mladl par. Grdo Je okle
vetala ves Mlrenekov rod, ki se Je 
pred dvesto letl sprl s cerkvijo In 
duhovscino. Jerea je svojemu Jane· 
zu k vojakom plsarila mile prosnje, 
naj zaradi njune srecne prihodnosti 
ukrotl svojo mater. Najbli je Janez 
imel le premalo rad naso Jerco, ker 
jl je po daljsem molku odplsal, da 
se je z njegovo materjo nemogoce 
kakorkoli sporazumeti. 

Leto pozneje se je poroella s Ka· 
prolom, kl jo sppstuje In ljubi vse 
zivljenje. Takrat, ko so tebe zadr
zali v trgu in sem jaz prldivjal po 
svojo tablieo,. da bi potem odsel po 
tebe, Viktor, sem bll nehote prlca 
dvoboju starega Ozimnlka z njegovo 
noseco snaho Lucljo. Vide! sem nje-

BRESTOV OBZORNIK 

In §e en (domac) prlpomoeek pri delu: za sivanje gumbov v TOZD 
TAPETNISTVO 

Novosti iz knjiznice 
RE1:EK B.: Zabrisane stopinje. 

Dvajset novel z r:azl!icnimi motivi iz kmeekega Zi'V'ljenja v okolici 
Kamnika. Ca:soVIDO segajo v obdobje avstroogrske monarhij e. 

JANSEN M.: Bitka za Bejrut. 
Pricevanje o dogodkih v Libanonu. Prik.azan a je vojna od. j tm.ida 
1982 do pokola v Sabri in Satili v septembru istega Jeta. 

POLIC R.: Spomanja. 
P·isa:teljevi spomi.ni na leta 1945 do 1954, ki jih je -kot oficir pre
Z:irvel v Beogradu. Knjiga ra:zJkr4;va tipieno usodo partiz-an.ske ge
neracije v tis tem «Ybdobju. 

GRADISNIK J.: Moj prljatelj Dane. 

Napeto pi-sana zgo cLba 0 solarjih in za solaTje, ki se sicer dogaja 
pred neka1 d'esetletji, vendar vld1rno, da se mladi niso toliko 
sprernenij.i kot se je svet okoJ.i nas. 

ZLATA .RIBICA •. 
Slovenska ljudska pravljica za mlajse solarje, napisana z velikiomi 
tiskarnimi crkaani in opremljena s prijetnimi ilustracijami. 

no zmago, ko je izvlekla hie lz n)e
govih rok in ga ponosno odnesla na 
voz. V sebi sem se .zahvalll usodl, 
kl je resila mojo sestro iz njegovlh 
rok. Poznam Jerco in vern, da ne bi 

"blla zmozna boja za bie . . . • 
•Vraga, Pavle! Tega pa nisem ve

del!u je goltnil 2irovc. 
»Se nekaj, Viktor, da bo vse clsto 

med nama!.. se je vrlnll Mirencek 
In nadaljeval: •Najbrz je od takrat 
mlnilo dobrih dvesto let, ko so se 
moji prednU<i odlocno uprll dekanu 
in ostali duhovscinl v trgu. Tisto le
to je na treh hektarjlh nase Loke 
valovila evetoca psenlca kot morje. 
Ko je zacela zoretl, je prihrumela 
toea in stolkla vse .•. ~e zdrobljeno 
slamo je zabila v zemljo. 

Takrat je bil pri nas le manjsl 
mlin, ki ga je gonil slbki odtok Bl· 
striee. Duhovscjna pa je zahtevala 
bero. Zaman so se moji predniki 
pritozevali in prosili. Duhovnikl so 
zahtevali in tozili za 12 mernikov 
psenice ... 

Moj davni praded pa se . je znasel 
In s.i v Zatisjih, kjer nl bllo toce, 
sposodil dvanajst mernikov psenice 
za bero. Skupaj z delavcl so v noceh 
izdelali hisnl mernik z dvojnim 
dnom, ki so ga poimenovali: merni· 
eek. Ded je duhovscini odrajtal dva
najst merniekov psenice, a je tlsta 
utajena cetrtina zadostovala za red· 
ko jesensko setev na vsej Loki. So
sedje In posestniki lz sosednjih vasl 
so· hitro pogruntali naio resltev In 
so si pozneje vsa leta izposojall nas 
mernicek, kadar so morall dajatl 
hero. 

' Gospodom v talarjih se Je zdelo 
nekako premalo, a se jim dolgo nl 
posvetilo . . . No, dragl Viktorl Zdaj 
bos menda razumel, zakaj smo ml, 
Kosel, dobili hisni vzdevek Miren
cekl? 

Se to, Viktorl Z Luko Ozlmnikom 
sva se pred njegovo smrtjo spora
zumela, da mi je iz Lislcne ob tvo
jem Borstu podaril trideset leplh, 
visokih smrek. V zameno pa moram 
dajati duhovscini v trgu hero za tvo-

jo Veliko njivo. Vsako leto poldrugi 
mernik lepe psenice. In kot pobra
timu ti zaupam se to, da cerkvl po
steno odrajtujem svoje: vs.ako leto 
en mernicek in pol . • . Med brat!, 
Viktor: komaj za enega zaleze •. ,c 

Pa :Zirovc? Ocesca so mu rasla lz 
Jamie, ko je, strmee In odprtih ust, 
sprejemal vase tezko kmecko res· 
nieo. Potlej pa se mu je odprla dusa 
in razvezal jezik • • . Pavle je pazl}l· 
vo prisluhnil in previdno izvlekel lz 
Viktorja strasne hisne resniee: o 
domacem skritem zakladu, o vojnih 
homatijah, o skritih zivalih v senu, 
o Tonacevi doti, kl je sla z njim v 
partizane, o Matejevi jeei v domacl 
kasci, o njegovl nenadno porojenl 
ljubezni do Lucke in otrok •• • 0 Ur
sini odlocitvi, ko je odsla v partlza· 
ne, ker je izpolnila svojo plemenlto 
nalogo in zblizala Mateja z Lucijo. 
Ob slovesu je njemu, Viktorju, za. 
upala, da se mora umaknltl, ker je 
v sebi zacutila popuscanje odlocno
stl in narascanje zatajevane ljubez· 
ni . .. ~e posebno zato, ker je tudi 
Matejevo srce ze od otrostva hre· 
penelo k njej v prepovedano smer. 

Cas se' je prevesil ze v drugo jU· 
tranjo uro, ko sta ze dobro potrjena 
s Kaprolovim vinom podozivljala 
Viktorjev obisk pri Mateju v trgu, 
pa njegovo obsodbo in obupno odlo· 
eitev ••• 

Potem pa: »Dragl Pavle, kar na 
slamo v konjusniei jo pogrniva In 
predrnjohajva ostanek nocilu lzpila 
sta in se odmajala v hlev. Mirencek 
je lege! na slamo in se pokrll s plah· 
to. :Zirove pa je vsem konjem nano
sil v jasli stokov, da so zobali. Za
dovoljno so v druZbi mleli tudl stir· 
je Mirenckovi konji •• • 

Ugasnil je svetilko, odsepal k sla. 
mi in se zrinil pod plahto. Nato je 
dahnil: •Yes, Pavle, zelo sem po
nosen, ker sem se nocoj pobratil z 
velikim clovekom.« 

Mirencek pa mu je odbrusil: •Ne 
bodl smesen, Viktorl Jaz dobro vem, 
da si po srcu in du5i vecji od mene. 
Lahko noc, Viktorl« 



BRESTOV OBZORNIK 

Minilo je ze dosti let ... Zakaj ta napis (res je izredno lep) se stoji? 

Nas delovni koledar za leto 1983 
Sestavni del letnega plana in hkrati eden od pogojev pa tudl u.kre· 

pov za. izpolnitev zastavljenih planskih ciljev, je pravz~prav tudi pro
izvodni koledar, s katerim opredeljujemo letni urni sklad oziroma 
stevilo delovnih dnl, pa tudi sam razpored. delovnih in prostih dni. 

Za sestavo delovnega koledarja 
so zakonske osnove, ki se jih roo
ramo drlati. V okviru teh osnov 
pa delovni cas razporejamo gle
de na lastne potrebe. V predlQgu 
delovnega koledarja za leto 1984 
smo zajeli vse pripombe, oki so 
jih imele temeljne organizacije 
ze pri u sklajevanju in sprejema
nju delovnega koledarja za letos
nje leto. 

Prvi osnutek delovne~a kole
darja ;za prihodnje leto Je bil iz
delan ze prve <lni septembra, ven
dar se j e nekoliko razlikoval od 
dokoncnega predloga. Ta osnu
tek so obravnavali na strokov
nem kolegiju, nato na posvetu 
predsednikov osnovnih organiza
cij in konferenc sindikata, ki ga 
je obcinski svet zveze sindikatov 
sklical zaradi usklajevanja proiz. 
vodnega koledarja. 

To pobudo sta sprozili konfe
renci sindikata Bresta in Kovino
.plasti:ke, da bi glede na moznosti 
- posebnosti delovnega procesa 
medsebojno uskladili cimvee de
lovnih oziroma temeljnih organi
zacij, kar je ugodno in racional
no z vidika otroskega varstva, 
prevozov na delo in z dela in po
dobnega. 

Zato je na osnovi zakljuckov 
iposveta prislo med strokovnimi 
slufbami Bresta in Kovinoplasti
ke do ponovnega usklajevanja. 
Izdelani predlog delovnega kole
darja s podrobnejso obrazlozitvi: 
jo je na Brestu obravnavala tudi 
konferenca sindi:kata, ki je ugod
no ocenila sam postopek izdelave · 

.delovnega koledarja, ugodno pa 
tudi to, da gremo •pred kolektive 
s predlogom delovne sobote za 
potrebe krajevnih skupnosti, ta
ko da morajo le-te posredovati 
porocilo o porabi teh sredstev, 
pa tudi program namenske po
rabe. 

V Brestu imajo vse temeljne 
organizacije in delovna skupnost 
enako raZ!poreditev urnega skla
da, nekoliko drugacno razporedi
tev ima le Iverka za delavce, ki 
delajo v izmenah, s tern da je le
ta usklajena z omenjenim pred
logom. Zaradi medsebojne pove
zanosti in usklajevanja med te
meljnimi organizacijami smo · 
us·kladili tudi prekinitve v pro
izvodnji zaradi opravljanja re
montnih del, tako da ne bo pri
hajalo do zastojev. 

Seveda pa bo stalna naloga te
meljnih organizacij, da vseskozi 
racionalno izrabljajo in razpore
jajo delovni cas ter ga ob rnore
biti?ili potrebah delovnega proce
sa m zahtevah trga tudi .prilaga
jajo in iprerazporejajo v srnislu 
42-urnega delovnega tedna. 
· t.e v tern mesecu so de!ovni ko
ledar za leto 1984 obravnavali in 
sprejernali delavski sveti ternelj
nih organizacij in >delovne skup
nosti. To je vsekakor potrebno 
zato, da bi vsak delavec dobil de
lovni koledarcek pravocasno, saj 
sese sporninjamo casovne stiske, 
ki nas je pestila pri izdelavf de
lovnega koledarja za letosnje 
leto. 

M. Siraj 

l radicionalno srecanje gasilcev 
v sa'koletno tradicionalno sre

canje gasilcev Bresta, Marlesa, 
Mebla, Novolesa in Stoia je bilo 
letos 17. oktobra v Novi Gorici. 
Organizirali so ga gasilci Mebla 
v okviru proslav ob 35-letnici de
lovne organizacije. Gasilska pri
reditev, ki je obsegala tudi tek
movanje 'I[ gasilskih vescinah, je 
lepo uspela. Na tekmovanju so 
bili dosezeni naslednji rezultati: 

1. NOVOLES N. rnesto 
2. BREST Cerknica 
3. MEBLO N. ·Gorica 
4. MARLES Maribor 
5. STOL Kamnik 

tocke 
891,3 
8~6,9 
882,2 
868,7 
831,0 

Nasi gasilci so z drugim me
stom dosegli lep uspeh, ceprav 

so morali prehodni pokal, ki so 
ga dobili lani, prepustiti Novo
rnescanorn. 

Prijateljsko srecanje gasilcev 
petih velikih tovarn pohistva ne
prekinjeno tece ze od leta 1967. 
Pobudo zanj so dali delavci Bre
sta, ko so praznovali 20-letnico 
delovne organizacije. Namen pri
reditve je predvsern ·izmenjava 
izkusenj v pozarnem varstvu 
tovarn, ki so pozarno se ka'ko . 
v nevarnosti. Ob te~ pa ni nepo
rnembna tudi preizkusnja v ga
silskern znanju in spretnostih, 
saj je to rnoean motiv za urjenje 
gasilcev in vkljucevanje rnladih 
v gasilsko organizacijo. 

v. :lnidarsic 
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INTERNA BANK.A SOZD SLOVENIJALES PRICELA Z DELOM 

Za veCjo finanCno varnost 
lntema banka sestavljene organizacije Slovenijales je prieela s po

slo~anjem 3. oktobra letos. Sestavlja jo 13 ,clanic sestavljene organi
zacije s svojimi temeljnimi organizacijami, ld so podpisale samo
upravni sporazum o zdruiitvi v interno banko (med njimi je tudi 
Brest), in delovna skupnost, ld je strokovni izvajalec del. 

Interna banka je sarnostojna 
pravna oseba, torej delovna or
ganizacija oposebnega pomena, v 
katero so clanice povezane z 
omejeno subsidiarno odgovor
nostjo. Z njo upravljajo delavci 
v organizacijah-clanicah po dele
gats·kern nacelu prek 

- zbora clanic interne banke 
- izvrsilnega odbora, ' · 
- kornisije sarnoupravne de-

lavske -kontrole in 
- direktorja interne banke. 

Clanice so se za ustanovitev 
banke odlocile, da bi zanje oprav
ljala kratkoroene, dolgorocne in 
pogodbene ter nevtralne (agent
ske) financne posle. V prvi fazi 
poslovanja interne banke bo le-ta 
opravljala za svoje clanice pred
vsem kratkorocne posle, . da se 
zagotovi: 

- likvidnost in financno var
nost clanic, 

- razresevanje Siprotnih fi· 
nancnih vprasanj in neskladij 
rned prilivi in odlivi denarnih 
sredstev clanic, 

- racionalna uporaba denar· 
nih sredstev z ucinkovitim posre. 
dovanjem med financno sufici. 

tarnimi in deficitarnimi clanica· 
mi, 

- posredovanje pri zagotavlja.. 
nju financnih sredstev za doloce
ne poslovne aktivnosti kratko
rocnega znacaja. 

V ta namen bo interna ·banka 
iz razpolozljivih sredstev clani. 
cam 

- odobravala kratkorocne kre
dite, 

- dajala kratkorocne P9loge 
bankam in drugim ustanovain, ki 
so pogoj za pridobitev raznih 
kreditov, 

- eskontirala menice, 
- ernitirala kratkoroene vred· 

nostne papirje, 
- avalirala menice, 
- dajala porostva, 

· - plasirala namenska sred. 
stva za potrosnistvo in blagovno 
kreditiranje in podobno. 

Sredstva za plasiranje v okviru 
kratkorocnega poslovanja bo in
terna banka zagotavljala 

- iz sprejetih kratkoroCnih 
kreditov od clanic in neelanic in
terne banke ter od drugih bank 
in ustanov, ki jih interna banka 
.najerna v svojem imenu in na 
svoj racun, 

- iz prejetih depozitov na 
vpogled, na dolocen rok, z dolo
cenim odpovednim rokom od cla
.nic in neclanic, 

- z izdajo kratkoroenih vred
nostnih papirjev, 

- iz prostih, trenutno neanga
fuanih zdruienih sredstev rezerv 
clanic ali sredstev sklada skupne 
porabe elanic SOZD, 

- iz trenutno prostih dolgo
rocno zdruienih sredstev za dol
go~oc~e narnene ter prostih li
kvxdnih sredstev drugih skladov 
banke ali v banki zdruZenih 
sredstev, 

- iz dolgorocno zdruienih 
sredstev za financiranje sprotne
ga poslovanja, ki jih clanice 
z~rufijo v skladu s samouprav
rum sporazumom kot ustanovno 
vlogo in znasa 3 do 4 odstotke od 
stanja poslovnega sklada; v prvih 
petih letih poslovanja interne 
banke pa naj bi vsaka clanica 
zdruZevala kot dolgoroeno naloZ.. 
bo za ta namen se sredstva v vi
sini svoje udelezbe na dohodku 
interne banke iz ·kratkorocnega 
poslovanja. · 

V nadaljnj ih fazah poslovanja 
se bo obseg del interne banke 
raz8ir~l se na dolgorocne, pogod
bene m agentske posle ozirorna 
na posle, ki jih bodo od nje za
htevale clanice. 

I. Zabukovec 

Razgovori z uporabniki iverk 
S SEJE ODBORA PODPISNIC SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

0 MEDSEBOJNIH ODNOSIH PRI USTV ARJANJU IN RAZPOREJA· 
NJU SKUPNEGA PRIHODK.A PROIZVAJALCA IN UPORABNIKOV 
IVERNIH PLOSC. 

Na podlagi samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih odno
si? pri ustvarja~1ju in r~oreja
nJu skupnega pnhodka so clanice 
do!Zne pregledati poslovanje 
TOZD IVERKA ob konou vsake
ga trirn~secja in ga primerjati z 
rezultat1 gospodarjenja v svoji 
<lelovni organizaciji. 

Taksen sestanek je bil tudi v 
zacetku letosnjega septernbra. 
Clanice so dokaj kriticno ocenile 
gospo~arjenje in. za vsako pre
seganje stroskov nad nacrtovani
mi zahtevale obrazlozitev opa tu
di ce je slo za rnajhen 'znesek. 
Y razpravi so P.Orabnice vseskozi 
xskale zagotov1Io, kako odpraviti 
opogoste motnje v proizvodnji. 
Delegati so bili enotnega mnenja 
da je treba posebno skr.b posv~ 
titi vzdrlevanju strojev in na
prav. 

Osrednja tocka dnevnega reda 
je bila ugotavljanje skupnega 
prihodka za l'rvo polletje 1983. 
Ta se ugotavlja na podlagi dolo
~il rnetodologije, ki zahteva na
slednje podatke: 

- povprecno :uporabljena po-
slovna sredstva, 

- akumulacija, 
- stevilo zaposlenih, 
- bruto osebni dohodki, 
- dohodek, 
- kolicine prevzetih ivernih 

plosc. 
Ti pod a tki so osnova za izra

cun, ki ga pripravi primarna 
slufba. Kaze pa narn, kako go
spodarno so porabnice uporabile 
iverne plosce. 

. Ugotovljen~ rezultat ob perio
dicnem obracunu za I. polletje 
daje naslednjo sliko: 

Iz IVERKE je bilo clanicarn 
odprernljenih 18.234 ku:bicnih me
trov ivernih plosc extra, ko pa 
uporabirno faktor goS!podarjenja 
pri clanicah, se kolicina zmanjsa 
na 13.894 kubicnih metrov. 

To pa prakticno porneni, kot 
da smo nekomu odpremili 18.234 
kubicnih metrov, placilo pa pre
jell le za 13.894 kubicnih metrov. 

se rezultate od TOZD IVer.ka. 
Zato so clanice dolZne zdruZiti se 
prispevek v visini 2,1 odstotka na 
vrednost akontativnih udele.Z,b za 
obdobje januar-junij 1983. Na 
sestanku je bila potrjena nova 
akontativna udelezba za navadno 
in oplemeniteno iverno plosco ki 
se uporablja od 1. septembra.' 

t.e na prejsnjem sestanku srno 
obravnavali tudi visbke proraeu
ne! ki jih ugotavljarno ob za
kljucnem racunu (letni prora
Cun). Za visok proracun stejemo 
ce ta znasa nad 3 odstotke. Teza: 
ve so v t~m, da porabnice v -svo
jem zakljucnem racunu zajemajo 
delez dohodka, ki pa pripada 
TOZD. Iverka, tako da jim na: iz. 
kazaru dohodek delujejo vsi in
strumenti davcne politike. Po 
drugi strani pa lahko zaradi iz. 
pada dohodka TOZD I verka za
kljuci leto z izgubo, ki pa spet 
zahteva dodatno delo. 

V .Ietu 1983 smo s e dogovorili, 
da delef letnega proracuna za le
to 1982 izkljucimo iz rezultatov 
go~podarjenja pri porabnicah in 
pn TOZD Iverka. Zaradi omenje
nih tefav je odbor sklenil, da bo 

ob koncu leta posebej i:menova. 
na kornisija ugotovila, kaksne re
zultate bo.do imele porabnice ozi
roma Iverka ter na podlagi le-teh 
predlagala ustrezno viSino prora. 
cuna. 
N~ sej! je bilo poudarjeno, da 

claruce se vedno ne spostujejo 
sklepa o posiljanju planov za 
dvorneseeno P?rabo: Zato smo se 
e~at sklenih, da Je treba posi
lJ!iti o.braz~c o ~inarniki porabe, 
ki ga Je pnpravila in poslala pri
marna ~lufba Bresta. V nasprot
nem pnmeru bosta rnoteni pro
izvodnja ivernih plosc in dobava 
tisti clanici, ki ne bo spostovala 
tega dogovora. 

Podpisnice so bile seznanj ene 
s pot~korn remonta, ki je bil 
opravljen v nacrtovanem roku, in 
s teiJ?-, da s.9 v zac~?tku zagona 
rn~zm zastOJI, pozneJe pa prica
kujemo normalno obratovanje. 

Posredovana je bila se obraz
lozitev tef~v z oskrbo z Iepilom; 
gre narnrec za motenost v doba
vi, proizvajalci pa ne dajo zago
tovila, v katerem bi bila nakaza
n~ trajnejsa resitev tega vprasa
nJa. Razpravljalci so poudarili 
da je najvecja skoda, ce tovarn~ 
stoji, zato podpirajo akcije ki 
jih izvaja Brest za nemoteno 
oskrbo. 

M. Mlinar 

V tern pri:meru gre za razvred
notenje 4.340 ·kubicnih anetrov 
ivernih plosc. Kljub tako visoke
-mu razvrednotenju pa so porab
nice, v celoti gledano, imele bolj. Za naso Ietosnjo ozimnico je bilo dobro preskrbljeno 

.. - ------ --
- - - ~L - ----· 
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(lz itevHke 73 - 31. oktober 1973) 

RAZGIBANO OB USTAVI. Javna razprava o ustavl koncana. _ 
V delovnlh organizacljah ]e bilo orgaJ'lllz.iranlh 30 razprav. Ponekod so bile 

med delovnlm ~asom, ponekod pa lzven delovnega casa. Teh raz-prav se ]e 
skupaj udelezilo vee kat 2400 delovnlh ljudi. Udelezba je hila v posameznlh 
delovnih orgaoizacljah razll~na. od stoodstotne, pa v posameznih prlmerlh 
do dvajsetodstotne ali celo man]. Kljub takS.Oim posameznlm prlmerom je 
bJ.Ia udelezba v delovnih skupnostlh v splosnem zad(>voljiva. Dokaj slabsa 
pa je blla udeleZba na •terenu•. Organizlrani'h je bilo 18 razprav v :krajev
nlh okonferencah SZDL, vendar pa udelezba nl presegla StevHa 200. Tudl 
prl tern je bila razlika po posameznlh organizaoljah; ponekod sta bill ude
lezba In razprava bogatl, ponekod pa zaradl premajhne udelezbe razprav 
sploh nl bilo. . 
IZHODJ~tA NA~EGA SREDNJEROtNEGA PROGRAMA 

lnvestloijske nalozbe so -poleg gradnje tov.ame ivernih ploM s sredn]e· 
ro~nlm .programom predvidene v rek<mstrukcijo in moderni·zacijo zagalnice 
~n centralnega skladisca zaganega lesa, v· gradnjo skladls~ gotovih ~zdel- · 
kov, modernizacijo tapetnistva, moder.nizacl]o In razsiritev kapaoitet za pro
lzvodn]o kuhJ.n]S'kega pohi.Stva, centralno declmlrnico in susilnlco lesa, v 
polluretansko -proizvodnjo In v rekonstrukcljo montaze ter skladisca poliz
delkov v CerknlcL 

TUDI PRJ NAS? 
Work Factor je s·istem za merjenje dela s pomocjo vnaprej dolocenlh 

~asov. Ra:liVH se je v Zdruzeoih dr-Zavah Amerlke ze leta 1938. Od takrat 
se ]e slstem povsem obnesel pri merjenju milljard ur clov~&kega dela v 
zelo razlll:nlh podjetjih dn panogah in ga danes uporabljajo ·V ZDA, Kanadl, 
Velik.i Br.itaniji, Nlzozemski, Franoijl, Danskl, Svedski, Neml:ljl, Japan
ski ·In AvstraliJL bicencno pravlco za uvajanje In razsirjanje tega ·sistema 
v Jugoslavljl ima Iskra, Zavod za avtomatlzacljo. Predstavnikl tega zavoda 
so pred nedavnlm prieel~ delati tudl pri nas. 
PRAKTIKANTI 0 PRAKSI ' 

Vsako leto se dogovarjamo o tern, naj bo praksa organtl·zlrana pod stro
kovnim vodstvom mentorjev. 2at pa lz leta v leta ugotavljamo, da je prak
tlkant prepuscen samemu sehi in navadno dela, .f<ar se mu zljubi, all bolje 
povedano, nl~esar. 

Nesmlsel, vendar resnlca je, da se na taki -praksi ne nauoimo nicesar 
drugega kot zapravljat-1 ~as. To pa vendar ·ni namen prakse, saj naj bi le-ta 
zdruzevala v prakti~ni oblikl teoretlcno znanje, 1<11' smo si ga pr.idoblli med 
studijem na srednjl soli ali na fakultetl . 2al pa je drugace .in zato se bra
nimo prakse. 
ZA PRAZNIK - CESTA IN VODOVOD. Praznovan]e letoinjega obclnskega 
praznlka. 

Skupsclna obCine Cerkolca je lmela tudl letos v :pocastltev obcinskega 
prazn:i,ka - 19. oktobra - sejo. Seja je bila na B·loski planotl v domu telo
vadnega drustva Partizan v Nevi vasi. Seja je imela resnicno slavnostno· 
obelezje z enim najbogatejsih programov v zadnjem obdobju. 

Predsedstvo skupsclne se je odlo~ilo, da lbo seja v tern kraju na zeljo 
prebivalstva, kl je v zadnjem casu dokaj aktivno pr.i razresevanju gospodar
skih in komunalnih vprasanj Blaske planote. Taka je obcinska skup§Oina 
dala priznanje dosedanjlm naporom in obenem spodbudo pri priihodnjih prl
zadevanjih prebivalstva za razvoj tega ppdroeja. 
USPELA SKUPStiNA. Temeljna telesnokultuma skupnost ustanovljena. 

lniclativnemu odboru za ustanov.Jtev temeljne telesnokulturne skupnosti 
je uspelo pravocasno prlpravW v-se, da je bila v okviru zakonskih dolooil 
ustanovljena organizaclja, kl bo v prihodnje osnovni nosilec telesne kulture. 
Del tega je opravljenega. US'tanovna skupsolna je bila zelo delavna. 
JESENSKJ DERBI 

Nogomet po vsem svetu prwlaei najve~ gledalcev. V tem tudi Cerknica 
ne zaostaja. 

Oerbi med Cerknico in Koeevjem je bil dokaz, da si gledalcl zelijo bolj
sega §porta. Tekma je bila prava prvenstvena, cpolna razburljiv-lh trenutkov 
in akol], v katerih so lzrazito prednjacili domaOi . Akcije so se vrstile okot na 
tekoeem traku, a usnje nl hotelo v mrezo. Tudi nasprotnik nl miroval ,fn je 
obcasho ogrozal gol domacih. Toda obramba je hila na mest-u- z odli~nim 
Kebetom In mladim Hiti]em, ki se razvija v odlicnega lgralca. Gostujol:e 
mostvo je pokazalo vse odlike modernega bunkerja in v tern tudi uspelo. 
Vsa hvala gledalcem In organizatorjem bucnega navijanja. ' 

Filrni v novernbru 
1. 11. ob 16. uri - italijanski pustolovski film SERIF V DOLIN! 

NILA. 
1. 11. ob 1930- ameriski ljubezenski film RAZKOSJE V TRAVI. 
3. 11. ob 1930- italijanska eroticna komedija PAMANGO- SADEZ 

UUBEZNI. 
4. 11. ob 19.30 in 7. 11. ob 19.30- angleska komedija-grozljivka UU-

BEZEN NA PRY.! UGRIZ. . 
5. 11. ob 19.30 in 6. 11. ob 16. uri - francoski pustolovs'ki ·firm SEK

TA IZ MARAKESA. 
6. 11. ob 19.30- amerism komedija WENDY IN CHARLIE. 

10. 11. ob 1930 - angle§ka kriminal'ka RAZBITO OGLEDALO. 
12. 11. ob 16. uri in 14. 11. ob 19.30- ameri§ki pustolovski film RAJ

SKA OAZA LJUBEZNI. 
12. 11. ob 19.30 in 13. 11. ob 16. uri- ameri-Ski akcijski film PETERO 

MOCNIH. 
13. 11. ob 1930- ameris.ka drama ZAKAJ STE ME OBSODILI NA 

2:IVIJENJE? 
17. 11. ob 19.30- nemski erotiCni filin CEZ SEDEM POSTEU. 
18. 11. ob 19.30 in 21. 11. ob 19.30 - ameriski dolrumentarni mm TA 

AMERIKA, II. del. 
19. 11. ob 16. uri in 20. 11. ob 19.30 - ameris·ki western LEGENDA 

0 CA:STERJU. . . 
19. 11. ob 19.30 i.n 20. 11. ob 16. uri - akcijski film PRINC MASCE-

VALEC. . · 
23. 11. ob 19.30 - amergJm grozljivka BOLNISNICA GROZE. 
26. 11. ob 19.30 in 27. 11. ob 19.30 - anglclka grozljivka PETEK 

TRINAJSTEGA, II. del. 
27. 11. ob 16. uri in 28. 11. ob 19.30 - italijanski akcijski film LE

TECA BRIGADA. 
29. 11. ob 19.30- jugoslovanski film SAVA MALA. 

Kosarkarske novice 
USPESNI NASTOPI 
MLADIH KOSARKARIC 
IN KOSARKARJEV 

. Mlade kosarkarice in kosarkar
ji Cerknice so zelo uspclno na
stopali v pravkar koneanem tek
movanju notra.njsko- primorske 
regije, ki je trajalo od 7. maja 
do 15. oktobra. Mladinke (do 18. 
leta) in kadetinje (do 16. leta) so 
premoeno zmagale brez izgublje
ne tekme in se tako uvrstile med 
osern najboljsih ekip v Sloveniji; 
mladinci (do 17. leta) in kadeti 
(<lo 15. leta) pa so bill prav tako 
zelo uspesni, saj so bill drugi; 
mladinci so se s tern uvrstili tudi 
v prvo slovensko ligo (med 16 
najboljsih). 

PRED NOVO SEZONO 
V CLANSK.I KONKURENCI 

Medtem 'ko so tekmovanja v 
zveznih kosarkarskih ligah fe v 
polnem teku, se tekmovanja v 
drugi zenski in moski slovenski 
ligi, kjer tekmuje tudi ekipa 
Cerknice, zacnejo 5. novembra. 

2:enska ekipa nastopa prvic v 
clanski konkurenci, pa se to s ce
lotno mladinsko ekipo. Zato bo 
ekipa letos pred.vsem pridobiva
la ·potrebne izkusnje, ki jih bo 
lahko s pridom uporabila v pri
hodnjih nastopih. 

Moska ekipa bo po enoletnem 
igranju v prvi slovenski ligi na
stopala zopet v drugi slovenski 
ligi. Preteklo sezono je ekipa na
stopala zelo oslabljena, brez Pa
·kifa, Sivca in Opeke, ki so hili 
poleg Nelca gonilna sila eltipe. 
Letos so se vsi trije vrnili iz voj
ske, medtem pa je prenehalo z 
igranjem kar sest igralcev iz 
prejsnje sezone, tako da smo eki
po pomladili z mladinci iz last
nih vrst. 

S pdpravarni na novo sezono 
smo zaceli 17. avgusta ter do se
daj opravili 30 treningov in od
igrali 7 prijateljskih tekem. Pri 
treningih im~o veliko tezav, saj 
nas neprestano spremljajo po
skodbe, poleg tega pa nekateri 
igralci (Opeka, Zakrajsek) ne mo
rejo obiskovati treningov zaradi 
popoldanske oziroma nocne s1uZ
be. Tako za zacetek tekmovanja 
ne bomo najbolje pripravljeni. 
Povrh vsega pa bo letosnja liga 
ena najmocnejsih do sedaj, saj 

· so se nekateri klubi zelo okrepili; 
na primer Vrhnika s Kri.Znarjern, 
Lesonit z Muho, Postojna s Ko
betom, Fructal z Dautovicem, 
Idrija s Tratnikom, Gostol pa 
nastopa letos s starejsimi izku
senimi igralci. Zato bo za nas ze
lo velik uspeh osvojitev tretjega 
mesta. Seveda· pa se bomo na 
vsaki tekmi borili za zmago. 

KOSARKARSKITURNIR 
22. oktobra je KK Cerknica 

pod pokroviteljstvom delovne or
ganizacije Brest organiziral ko
sarkarski turnir, na •katerem so 
sodelovale ekipe Tri~lava iz Kra
nja, Postojne, Vrhnike in Cerk
nice. Premoeno je zmagala ekipa 
Vrhnike ins tern .pokazala, da je 

' odlicno pripravljena na zacetek 
tekmovanja v II. SKL. Cerknica 
je . po spremenljivi igri osvojila 
3. mesto. . . 

Razocarala je ekipa Triglava, 
ki nastopa v prvi slovenski ligi. 

Rezultati: 
CERKNICA : TRIG LA V 93 : 95 

/85 : 85/ (49: 44) 
VRHNIKA : POSTOJNA 94 : 89 

(53 : 47) 
Za 3. ~esto: CERKNICA : PO

STOJNA 92 : 86 (34 : 45) 
Za 1. mesto: VRHNIKA : TRI

GLAV 96 : 61 (51: 39) D. Jernejcic 

. Strelske novtce 
USPESEN NASTOP 
NA DR2AVNEM PRVENSTVU 

Na drzavno prvenstvo v stre
ljanju z vojasko pusko, -ki je bilo 
ob praznovanju 35-letnice strel
ske zveze Slovenije v Ljubljani 
ob Dolenjski cesti, se je na osno
vi norme iz republiskega tekmo
vanja uvrstil tudi Janez MATI
CIC, clan strelske dru.Zine Brest. 

Med 117 nastopajocimi iz vse 
driave je rned posamezniki zma
gal Ipsa (Mladost Zagreb) s 189 
krogi. Janez Maticic je nastreljal 
176 krogov; kar je bilo vee kot na 
republiSkem tekmovanju, in za
sedel odlicno 32. mesto. Z dose
fenirn rezultatom je potrdil nor
roo za »mojstra strelca« za leto 
1983. 

14. ODPRTO PRVENSTVO UAO 
Poveljstvo ljubljanskega ar

madnega obmoeja je .organizira
lo fe stirinajsto tekmovanje po 
vrsti .z avtomats·ko pu9ko, polav
tomatsko pusko in pistolo. Na 
tern tekmovanju je sodelovala tu
·di SD BREST. 

Rezultati: 
krogov 

- polavtomatska puska 
- sk:upaj 361 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de· 
lovna organizaclje BREST Cerknlca, 
n.sol.o. 

Glavnl In odgovornl urednlk Bozo 
LEVEC 

UreJa ureclnllkl odbor: VoJko HARMEL, 
Ylktor JERIC, 8l'Ko KNAP, Darlco LEBAR, 
Boio LEVEC, Matlla MIIIC, Franc MLA· 
KAR, Danllo MLINAR, JaMZ OPEKA, VatiP 
IEGA, MarJan I IRAJ In fr'IIM TURIIC. 
Foto: Jofe IKRU 

Odbor 111 obveRMJ• I• drllfbenl 
upravllan}a. Pntclseclnlk odbora: 
PERCle. 

nska 2elezniika tiskama v 
ljanl. Naldada 2800 lzvodov. 

Ljub-

Ciullo lodl med prolzvocle lz '7. tea. 
prvega odatavkll 36. i!lena zakona o ob
dav~Ju proJzvocloy In atorlt8Y y pi'OIIIIIIU, 
za katere ae ne plai!u(e temeiJnl davek 
od pt'OIJieta prolzvodoy (nmenJe Mkmlrl• 
ta za lnformlranJe lzvrinega aveta IR 81• 
veaiJe it. 421•1/72 I dne 24. obDf!nl 
1874). 

Janez Maticic-
6. mesto 222 
Janez Obreza 139 

- avtomats·ka puska-
4. mesto - skupaj 442 
Franc Mahne 
4. mesto 242 
Sreco Radojevic 202 

- pistola - skupaj 322 
Dare Modec 191 
Mira Kunstek 131 

V skupni uvrstitvi je strelska 
drufina BREST zasedla 9. mesto 
s 1125 ·krogi. 

F. Mahne 

Jesenski kros 
Tudi letos Je sportno ~tvo 

Rakek pr.i!redi:lo obcinSiko prven
stvo v !lcrosu. 5. oktobra se je 
na nogometnem sta:dianu .na Ra
keku zbraJo okoli sedemdeset 
osnov.n<>Solcev .iz Rakeka, St-ace
ga trga in Cerknice. Skoda, da 
je iz osnowte rote Cerlmi:ca na
stop±lo samo nekaj posame:mi
kov, pa se ti v glavnem za strel
sko d:rufi.no BREST. Kaj je 
wrok taksnemu nezanimanju, ne 
vemo, saj je bi!J.a atletika na 
cerkni~ki 8<>1-i dok.aj dobra raz
vilta. 

Povedarti. mor.arrno tudi to, da 
na krosu niso sodelovali tudi 
predstavnilki osta:lih &por.tn:ih klu
bov lin diuStev, :kar jim a:ri v 
najveejo east. Lahlro pa pohvali
mo organiza~torja, ki je kros do
bro pnpravH. . 
ZMAGOV ALCI: 
MIAJSI PIONIRJI: 
1. JANEZ MLAKAR, OS RAKEK 

4.30 
MLAJSE PIONIRKE: 
1. MOJCA SVET, OS RAKEK 

4.30 

STAREJSE PIONIRKE: 
1. ANJA FRELIH, OS RAKEK 

4.34 
MLAJSE MLADINKE: 
1. ADA GNEZDA, OS RAKEK 

5.48 

MIAJSI MLADINCI: 
1. MATJA2: CVETKO, OS RA

K.EK 3.53 
J. Zakrajsek 

-·-

BRESTOV OBZORNIX 

~1/11/11 
\BIIESTO\ll 

upoh~jenci o 

brestu. if) 
»Kako hitro minejo leta,« pra

vi Ivan Tekavec, ki je upokojen 
od jeseni 1980. leta. »Vseh petin
trideset let delovne dobe sem 
prefivel na Brestu in bil ze leta 
1950 dolocen za instruktorja 
I. strojnega oddelka, kjer sem 
ostal do upokojitve. 

Zaposlil sem se 1945. leta na 
takratnem LIP. lzdelovali smo 
iesene barake in hangerje. Izpit 
za m izarja sem naredil fe pred 
vojno. Delo je bilo za ;vsakega 
delavca individualno in je delal 
vse operacije do izgotovitve iz. 
delka. ' 

Taksna proizvodnja je trajala 
do 1950. leta •. ko se je oblikoval 
strojni oddelek, cigar instruktor 
sem postal. 

Za vestno in odgovorno delo 
sem leta 1961 dobil odlikovanje 
- red dela s srebrnim vencem, 
s katerim me je odlikoval pred
sednik Tito. 

Leta 1978 sem dobil se drugo 
odlikovanje - red zaslug za na· 
rod s srebrno zvezdo. 

0 .tefkem delu sedaj ne bi sme
ll govoriti, ker smo vcasih delali 
tudi po ves dan; malico smo no
sili od doma; tovarna je bila brez 
ogrevanja; na delo pa ·smo hodili 
pes. 

Ko smo se opremljali s stroji, 
smo opustili izdelavo barak in 
pre~li na kuhinjsko pohiStvo iz 
lesa iglavcev. Delali smo samo za 
.domaci trg :PO naroeilu Sloveni
jalesa. 

Prostih sobot takrat nismo po
zriali, delali smo tudi po dogovo
ru ob nedeljah. 

Ravno ob prihodu novega direk
torja tovariSa Bavdka se je od
prla moznost za izdelavo kredenc 
za Zdrufene drfave Amerike. D~ 
la je takrat zelo primanjkovalo 
in smo to ponudbo z veseljem 
sprejeli. 1'ezave pa so bile zaradi 
zelo kratkih ·rokov odpreme, zato 
smo morali istocasno zaceti pro
izvodnjo in izdelavo dokumenta· 
.cije. Moram reci, da je fe prvi 
nalog za kredence izredno dobra 
uspel, vee tezav pa je povzroeila 
povr5inska obdelava. Se vedno 
mislim, da je treba nujno cim 
vee del a ti za izvoz. 

S svojim Zivljenjem sem ·sedaj 
kar zadovoljen. Vsekakor pa je 
potrebno vedno biti skromen. 
Prosti cas, ki ga imam sedaj, iz
koristim za delo na polju, v goz
du in doma. 

Ves cas, ko sem bil zaposlen, 
sem bil s sodelavci zelo zadovo
ljen in se ob tej prilofuosti za. 
hyaljujem vsem, s katerimi smo 
skupaj delali za dosego zastavlje
nih ciljev. Se vedno spremljam 
delo v svojem ocj.delku masivne 
proge, od koder imam mnogo le· 
pih spominov. 

Omenil sem, da se vedno mi
slim, da je treba cim vee izva
zati. Zametek izvoza iz leta 1972 
se je -rarliril v hrbtenico proiz
vodnih programov in njegov de
lez se vedno narasca. 

V spodbudo delavcem priporo
cam, da se se naprej trudijo za 
kvalitetno delo.« 

Pripravil M. Mgic 


