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STEVILKA 187 

LETO XVII 
30. APRIL 1983 

Prvi maj. Chicago 1886. 
Strajki. Osemurni delavnik. Sindikalne pravice. Pravica do 

enega dneva praz1wvanja. Rdec nagelj v gumbnici. Svobod
njasko razposajeni izlet v zeleneco okoico z revscino, s sa· 
jami in s smradom zatrpanih industrijskih mest in dolgo
casnih rudarslcih kolonij. Letaki, zborovanja, tudi spopadi s 
pendreki in vcasih - za grozo in obup in za trdozivo vztra
janje na barikadalt proletarske revolucije - s krvjo obar
vana bela praznicna srajca ... 

To je bil prvi maj do predvcerajsnjim. Do leta stiridesetega. 
Praznik kjubovanja. Za ves delavski razred. 

Potem sedemindvajseti april in pet prvih maiev s pusko in 
tabornim ognjem v varstvu brstecih slovenskih gozdov. 

Svoboda. Zmagoslavje, cvetje, parada, parole, zastave, tran
spa,·enti . .. s cvetjem oveseni vozovi veselih, zarecih, komaj s hribov 
v nova in obnovlje11a mesta prispelih delavcev, makete tur
bin, elektram, tovarn, zadruiniki z dezele, poredki brigadir
jev s samokolnicami, lopatami in krampi, pa strumne vrste 
zdrave, kipece vojaske moci ... 

To je bil prvi maj nekje v letil1, ko smo ziveli se tezko, 
delali trdo in nam je bilo vsem skupaj v srcih - toplo in 
lepo. Praznik zmagoslavja! Za vse delovno ljudstvo. 

Potem so priSli casi blaginje. Prvi maj je vse bolj postajal 
praznik malavarjenja - za tiste, ki so gradili lliSe; praznik 
kmetovanja - za tiste, ki so imeli zemljo; praznik vrtickar
stva - za tiste, ki so ze imeli svoje hiSe; praznik popoto
vanj - za tiste, ki so imeli denar; praznik letovanja, kroka-
11ja po pocitniskih hisicah in hotelih za tiste, ki so imeli de
nar in vilcende in jahte ... Za vse skupaj komaj se praznik 
spominov na stoletno bitko za proletarsko drzavo in za zakon 
o zdruienem delu in za to, da bi geslo DELU cAST in 
OBLAST postalo r esnica. 

Lepo je, da imamo za prvi maj dva dneva svobode, dva 
dneva, ki ju lahko prezivi vsak po svoje, kakor se mu zdi, 
kakor ju zeli - to je svoboda. Za to smo se tolkli. Ni pa 
lepo, da ju vse bolj prezivlja vsak, kakor ju - more. Tudi 
v praznovanju si postajamo prevec narazen. Tudi praznik 
dela nas vee ne dmzi v cudoviti zavesti, da je ta dezela nasa, 
da smo jo ustvarili skupno, da ji je vsak po svojih moceh 
podaril svoje roke in svojo pamet - svoje DEW, in da sme 
glede na to - SAMO glede na to - od nje tudi jemati i11 

praznovati. 
Velik dan je praznik dela. Toliko vecji za Slovence, ki smo 

z njim zdruzili tudi svojo narodno samobitnost - svoj 27. 
april. S tern potrjujemo Cankarjevo videnje slovenskega na
roda kot naroda proletarca. S tem v enem praznujemo vse 
tisto, za kar so goreli nasi 11ajsvetlejsi kresovi: KIDRic, 
KARDELl in TITO. 

ce torej na naS najvecji praznik lega senca sebicnosti in 
(ne)revolucionarne mlacnosti, ce nas rdeci nagel j zgublja sve
zino zdravega soka in ga poskusa spodriniti papirnat pU.Seljc 
- dovolj so visoke luci nad brazdami zgodovine, da nam 
svetijo tudi v prihodnostil J. Praprotnik 

brestov 
• 

Komunisti pred novimi nalogami 
OB OBCINSKI LET.NI PROGRAMSKI KONFERENCI 
ZVEZE KOMUNISTOV 

Pred dobrim mesecem je obcinska organizacija Zveze komunistov 
na programski Imnferenci pregledala delo svojih clanov v enolet
nem obdobju in razpravljala o okvimem programu dela do aprila 
prihodnjega leta. Posebna komisija, imenovana na konferenci, je 
18. aprila komiteju ze predloilla predlog zakljuckov' ki ga je ta 
brez vecjih sprememb sprejel kot delovni program deJa obcinskih 
teles zveze komunistov do pomladi prihodnjega leta. 

Program je dokaj obsezen in 
vsebinsko zelo raznolik, kot je 
raznoliko Zivljenje. Zajema prav· 
zaprav vso ~iroko pahljaeo drui
benega in gospodarskega Zivlje
nja v obcini. 

Z osrednjo tocko dnevnega re
da, kjer smo spregovorili o izpol· 
njevanju lani zastavljenih nalog 
v kmetijstvu, smo ta program 
ze zaceli izcrpavati, v bli.Znji prl
hodnosti, ko se bo razprava o 
tern vse bolj pomembnem vpra
~anju prenesla v obcinske skup
~cinske klopi, pa bo zveza ko
munistov analizirala celovitost 
vpra~anj okrog povezovanja 
go:zdarstva in lesne industrije. Te 
vsebine seveda ne bo moe skrciti 
v obcinske meje, ampak bo to, 
za nas posebej pomembno poll· 
ticno in predvsem gospodarsko 
vpra~anje, nujno zajelo celotni 
notranjsko kra~ki prostor. 

Spomladansko oranje 

Naslednje pomembno vprasa
nje, s katerlm se zveza komuni· 
stov ter temu primemo druge 
politicne organizacije in skup
~cina obcine v preteklih nekaj 
Ietih skorajda niso ukvarjale je 
poloiaj solstva, vzgoje in izobra· 
zevanja na na~em podroej-u. 
Ker smo ta vpra5anja (razen no
vogradenj) nekaj let povsem za
nemarjali -in ga prepu~cali v re· 
sevanje zgolj delegatom in shu
bam samoupravnih interesnih 
skupnosti, je polozaj, v katerega 
so vzgojno izobrazevalni kolekti
vi za~ll, milo receno, kriticen. Od 
~ole do sole s svojimi posebnost
rni, neobvladan predvsem na 
materialni ravni, kar pa se seve
da odraia v odnosih med ljudlni 
v kolektivih, pa tudi med kolek
tivi. 

Zveza komunistov mora spo
znati, oceniti in zaceti re~evati 

nakopicena vpra~anja, saj kaie, 
da se vsi skupaj premalo zave
damo, kako dolgorocne in usod
ne posledice lahko pelje mace
hovski odnos do osnovne vzgoje 
mladine. To bo za zvezo komuni
stov ena izmed teijih tern v tern 
letu, vendar je ne kaze odlagati, 
ker nam je ne bo re~il nihce 
drug. Precej blizu tej vsebini je 
delo nasih druibenih organizacij 
in dru~tev. Tudi to so vecji del 
vzgojne organizacije ali naj bi 
vsaj bile. Prav tako zdruzujejo 
- ali naj bi zdruZevale - velik 
del mladine in gotovo ni vseeno, 
kaldna je njih usmeritev, kako 
delajo, kdo jih vodi, kak~ni so 
njih programi, delovni in vzgoj· 
ni. .. 

Prve vrste borcev nase revolu
cije so, kot vemo, polnili sport
niki, kulturniki, clani dobro or
ganiziranih dru~tev; cela dru
stva so se v usodnih trenutkih 
izkazala. Ali gre zanemarjati ta
ke izku~nje? 

Obravnavanje te vsebine se 
najoze povezuje z delovanjem 
zveze komunistov v krajevnih 
skupnostih. Poznamo vrsto slabo· 

(Konec na 2. strani) 
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Skromen zaCetek leta 
08 PERIODICNEM OBRACUNU ZA PRVO LETOSNJE TRIMESECJE 

Ze ob zakljucnem racunu za leto 1982 in ob obravnavi leto~njih 
planskih dokumentov jc bilo veliko napisanega o pogojih gospodar
jenja, nasih prizadevanjih in nacrtih ter 0 obvladovanju gospodar
skih tokov. Te:iave, na katere smo opozorili v na5em gospodarskem 
nacrtu, se tudi dejansko pojavljajo kljub mnozici sprejetlh ukrepov 
in velikim prizadevanjem na kljucnih podrocjih gospodarjenja. 

PROIZVODNJA 

Vrednostni obseg Brestove pro
izvodnje je v tern trimesecju 
kar za 4,5 odstotka manjsi od 
obsega v enakem obdobju pre
teklega leta. Tudi planska pred· 
videvanja so izpolnjena Ie 21,5 
odstotno, za kar je vee vzrokov: 

- novi izdelld predvsem za 
izvoz, za katere v letnem nacrtu 
ni bilo mogoce povsem nacrtno 
opredeliti casov izdelave; 

- majhne serije z velikim 
stevilom razlicnih elementov 
predvsem v pohistvenih temelj
nih organizacijah, kar tehnolo
giji, namenjeni velikim serijam 
povzroea precej tefav; 

- pomanjkljiva oskrba s po
trebnimi surovinami In reproma· 
teriali; 

- struktura proizvodnje oziro
ma zahteve trga po raznih nalep· 
kih iz masivnega lesa, kar po
meni, da postajajo nekateri od· 
delki oziroma stroji ozka grla; 

- dotrajana in zastarela teh· 
noloska oprema v nekaterih te· 
meljnih organizacijah, kar po· 
vzroea vee zastojev in slabso 
kvaliteto; 

- slabo nacrtovanje proizvod· 
nje v temeljnih organizacijah 
predvsem pri kooperantskih od· 
nosih; 

- nepoznavanje novega siste
ma nagrajevanja in s tem v zve
zi leiernosti nekaterih delavcev. 

Najvecje te:iave pri proizvod
njl so se pojavljale v PohiStvu 
in Jelki. Razlog je v glavnem 
v strukturi proizvodnje, saj sta 
ti dve temeljni organizaciji v 
tem casu proizvajaU predvsem 
za izvoz. Na proizvodnjo v Po
hi§tvu je mocno vplivalo tudi 
dejstvo, da smo morali franco
skemu kupcu dobavljati pohis· 
tvo v garniturah. 

Za 5,6 odstotka pod nacrtova· 
nim obsegom proizvodnje je tu
di Mineralka in sicer zato, ker 
so v januarju in februarju de· 
lali samo v eni izmeni, ker se 
je bllo treba zaradl visokih za
log prilagajati trilscu. 

Te:iave v proizvodnji so se 
pojavljale tudi v ostalih temelj
nih organizacijah. Najvec tezav 
v Masivi, Gabru, Iverki in Ta
petniStvu je povzroealo pomanj
kanje ustreznih surovin in repro
materialov (zracno suhe bukovi
ne, ultrapasa, rocajev za kuhi
nje, lepila, folije, ogrodij, iprena 
in podobno). 

NABAVA 

Nabava je tesno povzana s 
proizvodnjo. Ugotoviti moramo, 
da kvaliteta materialov na do
macero trgu pada in da je vse 
vee reklamacij dobavljenega 
blaga. Posebne tefave smo imeli 
pri nabavi repromaterialov s 
substanco kemije. Polozaj smo 

sicer obvladovali do take mere, 
da do vecjih zastojev ni pxiha
jalo, ceprav se je to odrazUo na 
obseg proizvodnje. Posebej je 
treba poudariti velik pritisk na
sih dobaviteljev na cene in 
stalno povisevanje le-teh - kljub 
zamrznitvi in letosnji resolucijsld 
usmeritvL Priznavanje cen je 
najveckrat pogojeno z dobavo 
materiala. 

Sorazmerno dobra je hila v 
tern obdobju le oskrba z Iesno 
surovino, tako da je na obeh 
zagarskih obratih delo potekalo 
v dveh izmenah. Za Jelko smo 
dopolnjevali potrebe z nabavo 
tanke oblovine iglavcev, sicer bl 
bila proizvodnja na :iagi mote
na. Tudi nabava surovm za Iver
ko je hila po zastavljenem pla
nu. V tern obdobju smo zelo 
zmanjsali zaloge, ki so kljub te
mu se vedno normalne, hkrati 
pa ni bojazni za kvarjenje lesa. 

Znacilnost domaeega nabav
nega trga je tudi poveeanje za
htev po zdruZevanju devimih 
sredstev. 

Uvoz je se vedno moeno ome
jen z razUcnimi predpisi. Zato je 
zelo pomemben obseg izvoza ozi· 
roma prilivov, od katerih smo v 
prvem trimesecju razpolagall s 
56 odstotki (zacasni odlok). 

To je zadoscalo za izpolnitev 
najnujnejsih uvoznih potreb. 
Prav tako je hila v tem obdobju 
uvozena tudi oprema, ki je hila 
narocena lanL Nacrtovani uvoz 
s konvertibilnega podroeja smo 
dosegli z 20,2 odstotkL 

Podoben poloiaj lahko prica· 
kujemo tudi v prihodnje, zato 
se moramo organizirati tako, da 
homo nastajajoce te:iave sproti 
in ucinkovito resevali. 

PRODAJA - DOMACI TRG 

Za letos nismo nacrtovali hi· 
stveno vecje prodaje na doma· 
cern trgu kot je hila doseiena 
lani. Za prvo trimesecje pa je 
macilno, da se nam zaloge niso 
povecevale. Po temeljnih organi· 
zacijah je stanje razlicno in st
eer od zmanjsanja zalog v te
meljnlh organizacijah Pohistvo 
in Iverka, do povecanja v temelj
nih organizacijah Gaber in Jel· 
ka. 

Nacrtovani obseg prodaje za 
Brest je bil izpolnjen z 22,2 od
stotka, hkrati pa je za 1,4 od
stotka ni.Zji od prodaje v ena
kem obdobju lani. Predvsem so 
na to vplivala nekatera negativ· 
na druibeno ekonomska gibanja, 
med katerimi zlasti: 

- znifevanje kupne moei pre
bivalstva; 

- orestrukturiranje posamez
nih vrst izdatkov v dohod.ku 
prebivalstva; 

- neugodna kreditna politlka; 

KOMUNISTI PRED NOVIMI NALOGAMI 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
sti in tezav, s katerimi se te 
organizacije srecujejo ze nekaj 
let. Posebna skupina pri pred
sedstvu obcinskega komiteja ie 
dalj casa proucuje zagate teh 
organizacij in pricakujemo, da 
bo se pred pocitnicami analiza 
konCala in ob njej predlagala 
tudi sprejemljive resitve, ki naj 
zvezo komunistov v vasi ponov
no okrepijo in omogoeijo njen 
del vpliva na druibene in go
spodarske tokove v krajevnih 
skupnostih. 

Najbri ni namen tega pisanja 
semanjati delavce prav z vsemi 
sestavinami na5ega delovnega 
programa. Zato sem omenil le 

tiste, ki jib je komite ocenil kot 
neodloZljive in morajo priti v 
kratkem v sido obdelavo med 
komwtlste in tudi druge delov
ne ljudi nase obcine. 

Komite bo v tern letu obrav
naval se naso kadrovsko politi
ko, naso pripravljenost za rav
nanje ob razliCnih izrednih in 
vojnih presenecenjih, obravnaval 
bo se teme s podrocja vzgoje 
in izobrafevanja v vrstah clanov 
zveze komunistov in seveda -
sproti spremljal nasa splosno 
druibeno usmeritev v premago
vanju gospodarskih, idejnih in 
moralnih vpra5anj te drufbe. 

Dela torej manj•kalo ne bo. 
J. Praprotnik 

- zastoj v stanovanjski grad· 
njL 

Po drugi strani pa ne smemo 
pozabiti ·tudi nekaterih lastnih 
slabosti. Mednje prav gotovo so
dijo: 

- desortiranost programov -
zlasti kuhinj; 

- trina neuspesnost novih 
programov (zlasti programov 
MIHA in 3 X 3); 

- visoke cene posameznih pro
gramov; 

- te:iave pri kooperaciji; 
- prepoeasno reagiranje pro-

izvodnje na zahteve trga; 
- podaljsevanje dobavnih ro

kov. 
Med temeljnimi organizacijami 

najbolj izstopata Jelka in Pohg. 
tvo, ki imata veliko manjso pro· 
dajo kot je hila v enakem ob
dobju Iani. Nacrtovane prodaje 
ne dosegata tudl temeljni orga
nizaciji Mineralka in Tapetnis
tvo. Glede na lansko enako ob
dobje pa je Mineralka kar 2,4-
krat povecala prodajo na doma
cem trgu. 

IZVOZ 

V izvozu smo dosegli nekoliko 
boljse rezultate kot na domaeem 
trgu. Dinarsko smo izpolnill plan 
s 26,3 odstotki in ga poveCali v 
primeri z enakim obdobjem lanl 
kar za 78 odstotkov. Seveda 
vpliva na to tudi rast tecaja do
larja. Vendar je tudi fizicni (do
larski) izvoz za 16 odstotkov viS· 
ji kot v enakem obdobju lani. 

Plan pa je izpolnjen 22,9 od
stotno. Pri tem so na klirln· 
skem podrocju dosefeni nekoliko 
boljsi rezultati kot na konver· 
tibilnem. 

Seveda so po posameznih te
meljnih organizacijah oziroma po 
vrstah izdelkov rezultati razlic
ni. Pod predvidevanji je izvoz za
ganega lesa in ploskovnega ·PO· 
histva v Pohlstvu in Jelki. Nad 
predvidevanji pa je izvoz iverk, 
kuhinj, masivnega in tapetniSke
ga pohlstva. 

Tudi pri izvozu smo se srece· 
vali s stevilnimi te:iavami: 

- na trliscu ZdruZenih driav 
Amerike, kl so bile se v letu 
1981 eden izmed najvecjih Bre
stovih kupcev, se vedno traja 
recesija, zato ni prislo do novih 
naroCil; 

- preusmeritev na evropski 
trg, ki je hila nujna, je ob nlf. 
jih cenah, ki jo dosegamo na 
tem triiScu, povzrocila manjsi 
izvoz, pa tudi manjso dohod
kovnost; 

- zaradi oskrbljenosti na5lh 
temeljnih organizacij smo se po
sluievall zacasnega uvoza repro
materiala, kar nam je zopet 
zmanjevalo vrednost izvoza; 

- sreeevali smo se tudi s te
favami zaradi skrajsevanja do
bavnih rokov s strani nekaterih 
na5ih kupcev, •kar nam je po
vzrocalo resne motnje v nabavi 
in se bolj v proizvodnji. 

Kljub nastetlm teiavam oce
njujemo, da smo bill v izvozu 
v prvem cetrletju dokaj uspes
ni in da homo naSe nacrtovane 
cilje tudi uspe5no dosegli. 

FINANCNI REZULTATI 

Ze 1z doslej povedanega vidi
mo, da so gospodarske razmere 
izredno zapletene. To povzroea 
motnje v reprodukcijskih pave.. 
zavah, kar pa v koncni posledici 
vpliva na rezultate poslovanja. 
Dejstvo je, da v prvem trimesec
ju na Brestu nismo dosegli do
brih financnih rezultatov, se po
sebno ne v temeljnih organizaci
jah ploskovnega pohiStva in v 
temeljni organizaciji Mineralka. 
Z izgubo so v tem obdobju po
slovale temeljne organizacije Po
hlstvo, Gaber, Jelka, Mineralka 
in Prodaja v skupnem znesku 
58,377.000 din. 

BRESTOV OBZORNIK 

Lakirna linija v temeljni organizaciji PohiStvo 

V poslovni sklad so sredstva 
razporedlle le temeljne organiza
cije tagalnica, Iverka in Tapet
nistvo. 0 podrobnejsih rezultatih 
poslovanja posameznih temelj
nih organizacij bodo delavci se
znanjeni tudi na zborih delavcev. 

Poglejmo nekatere dejavnike, 
ki so vplivali na taksne rezultate: 

1. Te:iave v proizvodnji in na
bavi repromaterialov, kar vpliva 
na niZjo proizvodnjo in na koncu 
tudi na slabse rezultate poslova· 
nja. 

2. Razllke in neusklajenost 
med vhodnimi cenami materia
lov in cenami nasih izdelkov. 
Medtem ko beleilmo samo v 
marcu 15-odstotni porast cen re
promaterialov in surovin glede 
na cene, predvidene s planom -
kljub zamrznitvi cen in resolu
cljskim okvirom rasti cen v letu 
1983 - ugotavljamo, da cene na
sim izdelkom niso porastle in 
glede na predpise tudi niso mog. 
le porasti. 

3. Velika usmerjenost nasih te. 
meljnih organizacij v izvoz (na 
primer Masiva celo s 60-odstot
nim delezem v celotnem prihod· 
ku) vpliva na niije doseganje 
dohodka kot tudi ostalih katego
rij gospodarjenja. Se posebej je 
to izrazito zaradi preusmeritve 
z ameriSkega na evropsko trii
sce, kjer so cene precej niZje. 

4. Sprejeti ukrepi kreditno· 
monetarne politike vplivajo na 
Brest kot enega izmed najvecjih 
proizvajalcev pohistva s poveca. 
nimi obrestmi za potrosniske 
kredite in s poveCanim lastnim 
deleiem; obenem pa padanje 
reainih osebnih dohod.kov vpliva 
na manjso stanovanjsko izgrad. 
njo in preusmeritev porabe oseb. 
nih dohodkov od dobrin trajne. 
ga pomena k nujnim Zivljenj. 
skim potrebScinam (hrana. oble· 
ka . .. ). 

5. Ne nazadnje se je letos zelo 
poveeala minimalna amortizaci· 
ja, in to kar za 46 odstotkov. 
Vzrok je predvsem v zelo viso
klh revalorizacijskih stopnjah za 
opremo. 

* 
Obravnava dosezenih rezulta. 

tov na vseh ravneh mora biU 
mesto za resen dogovor, kako z 
enotnimi prizadevanji izboljsati 
rezultate. Seveda mora pritl to v 
zavest vsakega delavca, tako da 
vsak na svojem mestu in v okvi· 
ru svojlh momosti pripomore k 
razre5evanju nastalih vpra5anj, 
Se posebno delavno pa se morajo 
v obravnave vkljuciti drtdbeno
pollticne organizacije in organi 
upravljanja, ki morajo tudi opre
dellti nove ukrepe za izboljsanje 
gospodarjenja v prihodnje. 

M. Siraj 

NA BRESTU USTANOVLJEN AKTIV ZVEZE REZERVNIH VOJA· 
SKIH STARESIN 

Sredi aprila je bil na Brestu kot v prv.i del.ov.n.i organizac1Ji v 
na9i obtini ustooovJjen akt:i.v zveze rezervnih <V'Ojaslcih staresin 
(ustanovljen bo t:udi v Kovi:noplastiki.). Alk.tiv pomeni nov.o obli·ko 
delovanja te organi7Jaoije, ki se v zadnjem obdobju v-se bolj usmer
ja (If •krepitev vamo9t'i in obrambno samozasciltne sposobnosti vseh 
sesta!W!n nase druzbe m se vse bolj povezuje z dkolji, Ill katerih 
hw :in dela, s krajevnimi skupnostmi in zdru.Zerrim delom. 

Osnovna nadoga aktiva je, da -spodbuja <in zagota:vlja sodelovanje 
•reze~·ih starSin v stabilizacijs~ih pr.izadevanjih, da opravlja samo
za5Cri:tme naJoge v miru in opomaga pri strpkovnem i.n obrambno sa
mozasOitnem iwbraievanju delavcev za naloge v mi·ru, morebitnih 
k.riznih stoojih, neposredni vojni nevarnosti an v voj.ni. Osnova za 
delo aktiva so ocene v'clrnos.tno politicnih in gospodarslcih razmer 
v organizadjab zdi'llienega dela, pri svojem delovanju pa se mora 
Oimbolj povezati tudi z drugimi druZbenopoJ.oitiOnimi organizaoijami 
in njihovimi delovnimi programi ter s k.omitej.i za sploS:n.i ljudski 
odipor in drufbeno soamozascito. 

Nedvomno ~e moznosti za oboga~itev dela te organizacije dovolj; 
kako jili bo itzrab)la, pa bo '!JOka'Zal CaS. 
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BRESTOV OBZORNIK 

Nove oblike povezovanja 
SODELOVANJE Z AVSTRIJSKO TOVARNO 
V ZIT ARI VAS I 

V Ietosnjem marcu je delavski svet delovne organizacije sklepal 
o pristopu Bresta v druzabnistvo z avstrijsko tovamo pohiStva 
IPH v Zitari vasi. 

Ta oovarna je bil•a zgrajena 
s pomocjo :nekateJ1ih vecjih t r
govskilh iin proizV'Odnih organiza
cij slovenske Iesne dndustrije. V 
zacetlku letosnjega leta je zacela 
redno obra.tovatii. V njej je za
posleih okrog 40 delavcev in si
cer pretemo Slovencev. Ko bo 
tov.arna obratovala s polno 
zmog}jivostjo, bo lahko zaposlila 
do sto delavcev. Vrednost proiz
vodnje pa bo dosegla do milijon 
avstrijskoih s·rlingov na zaposle
nega. 

tern gre pravzaprav za lizrabo 
ugodnost·i, Jd jih nudii avstrljsko 
triiSee nasi oindu&tvi•ji. Ob sode
lovanju obeh partnerjev je v ne
kateri:h primerih lahko olajsan 
tudi izvoz nasih standardnih iz
delkov v Avstrijo in n a druga 
tuja triJisea. Vodstv'O tovarne v 
ZiroTi vas·i nam je nakazalo 
moznost, da bi ze letos naroOili 
pri nas elemetnte furniranih 
ivernih plosc v vrednoshl do 
10.000.000 drlnarjev. 

Tovarna pohiStva v Ziltari vasi 
namerava izpopolniti svojo teh
nolosko opremo z nekaterimi 
nov•im1 stroji. Nekaj dobrih 
strojev pa bodo odprodali, !ker 
j.ih ne rabijo. V obeh primerih 

vidimo moznosti, da pri ·teh po
slih sodelujemo tud~ mi. 

.Poleg gospodarskega sodelova
nja je mogoce z avs<trijsko rto
vaTilo -sodelovati tudi na stro
kovnem podrocju. Toaiko se vod
·stvo tamkajsnje tovarne za.nima 
za na5o pomoe pri uva.janju pri
prave dela v njri.hovo proi2JVod
njo. Gre pra1Qti:Cn.o za prenos 
nasega znanja in s tern ~a hi
trejse obV'ladovanje nj<ihovih za
cetnih tezav v proizvodnji. 

V tern p nispevlru je na'kazan1h 
samo nekaj oblilk sodelovanja, .ki 
za vsaJk:ega partnerja posebej po
menijo tudi gospodar ske kori
sti. Od iznajdljoiiVosti, prizadevanj 
in predvsern od pozna·vanja za
konskih predp~sov obeh partner
jev pa bo o dwsno, lrold,ko bomo 
izrabili mofuosti ta:kega pove
zovanja. 

Naj tna llroncu dodam tudi to, 
da bo Brest s pristopom k mesa
nemu podjetju v sosednji Koro
ski pomagal tudi tam~ajsnjim 
Slovencem. 

D. Mazij 

Za zacetek S'O si V tovarn.i dz
brali enostaJW'lejsi proizvodni 
program na osnov~ borovine. Po
stopoma pa nameravajo preiti 
na zahtevnejse in doslednejse ·iz
delke. .Slrupna pok<rHa po'V'rsina 
tovarne meri 10.000 kvadra·tnih 
metrov. Poleg nemske li:n ita.lijan
s'ke opreme amajo :tudi stroje ju
goslovanslci·h proiarvaj alcev. 

H!m'ahl z .na·so temel.jno organi
:z;acijo .Pobistvo se sedaj dogo
varjata za zdruzevanje sredstev 
se Sloveni,jales-Radomlje i n Alp
les. Na osnovi ze sprejetega 
skilepa dedavskega -sveta naj bi 
Brest Mruhl s tovamo pohistva 
v ZiJtari vasi dva miH1ona av
strijsikih si-llingov. Alplles in Slo
vernjales-Radornlje pa se .odlo
cata 0 zdru2evanju po tl'i mili
jone Siliongov. 

Brez posebnih novosti 

S povezovanjem Bresta in to
var.ne pohi'Stva na Koroskem se 
odpiorajo dbema ·partnerjema ne
katere dolgorocne obHke gos.po
daorskih kor.iisti. 

V prv.i v.rsti gre za ugodn'Osti 
iz sejemskih Jrontingentov, ·~i se 
dolocajo letno. Na tej osnovi je 
mogoca meddrlavna menjava 
r.a2l1icnega blaga. Za naso delov
no 'Organizadjo so vseka·kor naj
bolj za.nimive Iwristi pri uvozu 
strojne opreme. Z razdelitvijo 
konHngentov za letosnje leto je 
pred'V'iden za Brest znesek dva 
mHijona Silingov. 

Druga oblika poslovnega sooe
lovanj a je bolj dolgoroona. Na 
tej osnovi je mo:len lizvoz nase
ga pohiStva , skllopov ali posa
meznih elementov za dopolnitev 
proizvodnih programov tamkajs
nje pa:oizvodnje. 

Za protidobave pa je mogoce 
uvazati suroV'itne , orodja, rezerv
ne dele in Tepromateriaie. Pri 
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SPOMLADANSKIZAGREBSKI 
VELESEJEM JE ZA NAMI 

Na spomladanskem zagreb
skem velesejmu, ki so ga odprli 
18. aprila in j e bil odprt od 24. 
aprila, se je tokrat zbralo 1.765 
razstavljalcev iz Jugoslavije in 
23 drugih dr:iav. Velesejem je 
sestavljalo 14 specializiranih raz
stav. Pet mednarodnih prireditev 
je bilo jubilejnih, med njimi de· 
seti sejem pohiStva in lesne in
dustrije. l z Slovenije se je sej
ma udeleZilo 200 razstavljalcev. 

Sejem sicer ni pokazal kaikSilli h 
novih resitev pri obhi,kovanju po
hi-StJv:a. Brest je to sejemsko pri
redi tev i2lkoris til za pci:kaz svo
jega celotnega pohistvenega pro
grama z neka1 novostmi. Nekaj 
jili je tmo opazit·i tudi pri obli
kovanju kuhinjskega pohistva, 
pa tudi 1kopije (manj uspesne) 
neikatenih nasih programov s mo 
si lahko ogledali. 

Iz cerkniSke temeljne organi
zacije poh iStva s ta bili na sejmu 
poleg uteeenih programov se 
dve novosti: MAJA 0, ki je bila 
pr.ikazana tudi na beograj-skem 
salonu pohistva in MAJA BL. 

Fumirnica v nasi temeljni organizaciji PohiStvo 

Ocene in mnenja obli:kovakev in 
posloVIllih par.tnerjev o obeh iz
de~lkih so b.Ha deljena. Predvsem 
je potrebno ugotoviti, da je 
MAJA BL (bela izvedba MAJE) 
ostala dokaj neopaiena kljub te
mu, da je program prijetno 
obloi:kovan. 

Tov·aTna pohistva Je}ka iz Be
gunj je pri·kaza~la program MI
RA, ki je b~l predstavljen v :vee 
bi·vaolnih okoljlih. 

P.redstaViljene so bile tudi ku
hinje ioz druzi•ne BREST, ki S'O 
na trgu ze dobro :zmane. 

Od •sedeznega 'Pohn·stva so si 
obloilkovalci lahko ogledali tudi 
novost sedel!no gar.nituro 
LENKA. Gamitura, ki jo sestav
lja,jo enosed , •trosed:leZii'Sce in:kot 
v dveh iq;vedbah, JC namenJena 
oprem1 manJsih stanoyanj. Je 
prijetne obJ..i.ke, t rosed Je mogo
ce spremeniti ~ udo~no lezi:sce. 
Tudi ta novost Je dobrla razlrcne 
ocene: od zelo la>S'kawh do ·~cer 
se ugod:nih , a brez vecj ega .na
vdusenja obiskovalcev. 

Sejem je obiskalo manj obi
sk.ova:lcev kot preteklo leto. Mar 
bo tud:i zanimanja za novo 'PO· 
histV'O manj? 

V. Frim 
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Negorljive plosce za izvoz 
.._ 

NEGOR v Spaniji 
Ob prizadevanjih za cimprejsnji 1pricetek nase nove proizvodnje -

ognjeodpomih mineralnih plosc - smo ukrepali tudi na podrocju 
zavarovanja industrijske Iastnine. 'ill omenjenem primeru gre za sklep 
delavskega sveta, po katerem so strokovne sluzbe zadolzene vlofiti 
zahtevo za prldobitev patenta za Brestov izum »postopek za izdelavo 
ognjeodpornih gradbenih plosc«. 

lzumitelj dipl. ing. Anton Zidar 
je s posebno pogodbo prenesel 
na Brest izkljucno in popolno 
pravico, da lahko vsebinsko in 
easovno neomejeno izkorlsca 
omenjeni izum doma in v tujini. 
Pravica Bresta obsega med ,dru
gim pravico, da patent lahko za
varuje tudi v tujini, pri cemer je 
izumitelj 'dol:lan sodelovati oziro
ma pr edlagati dokumentacijo, 
potrebno za pridobitev patentne
ga varstva. 

Na podlagi ocene trZisc je de
lavski svet ze leta 1981 sklenil, 
da se poleg v Jugoslaviji opravi 
patentna zascita se v desetih 
evropskih dr:lavah, ki so glede 
zascite vzajemno povezane s po
sebnim dogovorom (Evropatent) 
in se v spaniji, Grciji, Sovjetski 
zvezi in Braziliji. V nastetih pri
merih gre za dezele, v katerih je 
izpolnjen vsaj eden od naslednjih 
pogojev: 

- da imajo surovino, potrebno 
za proizvodnjo negorljivih mine
ralnih ploiic, 

- da imajo razvito proizvod
njo takih plosc, 

- da je na trgu povprasevanje 
po negorljivih ploscah (za ladje· 
delnistvo ali za gradnjo stavb), 
ali da gre za prihodnje kupce ta
kih izdelkov. 

Glede na taksno odlocitev smo 
po vlozitvi patentne prljave na 
zvezni zavod za patente v Beo
gradu vloZili tudi patentne prija
ve v prej omenjene druge drlave. 

Junija leta 1981 smo to opra
vili prek specializirane odvetni
iike ustanove tudi v spaniji. Vsi 
postopki so stekli, toda videti je 
bilo, da spanski najhitreje med 
vsemi. Potrebno je bilo sicer ne
kaj popravkov besedila in manj
sih sprememb v skicah, kar je iz
hajalo iz nekaterih razlik med 
5pansko in naso patentno zako
nodajo. Toda to so ze podrobno
sti. 

Prakticno gledano je patent iz. 
dan skladno z zahtevkom, tako 
da so zavarovane vse bistvene 
prednosti oziroma znacilnosti 
izuma. Te pa so v obravnavanem 

postopku, poenostavljeno pove
dano, naslednje: 

- ekonomicnost, ki se kaie 
zlasti v skrajsanih casih stiska
nja, v ponovni uporabi odpadkov 
(odrezkov) in v odpravi bruse
nja; 

- ekoloska zascita (zascita 
okolja) pred suhimi odpadki in 
strupenimi odplakami, kar je 
dosezeno s tako imenovanim za
prtim kroznim sistemom, ki 
omogoca ponovno uporabo od
plak; 

- uporaba razlicnih snovi in 
kombinacije le-teh, kar daje plo
scam potrebne fizikalne oziroma 
kemicne lastnosti. 

lzum mora seveda biti nov. To 
pomeni, da se morajo nakazane 
reiiitve razlikovati od doslej zna
nih, dati pa morajo vsaj doslej 
doseiene, ce ne boljse ucinke. 
Nasc ognjeodpome mineralne 
plosce, ki imajo komercialno ime 
NEGOR, smo morali zato pred 
prodajo dati tudi v mnoge pre
izlrusevalnice in dobiti ateste. To 
so listine, ki potrjujejo, da ima
jo plosce res take Iastnosti, kot 
se zahtevajo za zascito pred po
zari pri gradnjah ladij oziroma 
stavb. 

Toda vrnimo se k zasciti izu
ma. Te dni smo torej prejeli Ii
stino, s katero spanska dr:lavna 
ustanova za zascito industrijske 
lastnine (Registero de Ia proprie. 
dad industrial) iz Madrida pode
ljuje patent za nas postopek pri 
izdelavi ognjeodpornih gradbenih 
plosc. Prav tako smo dobili ob
vestilo, da je omenjena listina 
pravnomocna in je torej ni moe 
izpodbijati. 

Poleg zascite pred posnema
njem omogoea patentna listina 
nedvomno tudi trine ucinke. Pa
tenti skupaj z atesti in solidnim 
komercialnim nastopom nedvom
no kaiejo ter zahtevajo resnost 
in strokovnost poslovnega part
nerja. In ker je v tern primeru 
to BREST, je pr av, da se tega za
vedamo in tako tudi nastopamo. 

Z. Zabukovec 

Ce delavec ne razpolaga z informacijo, potem tudi z dohod
kom ne more razpolagati, ne more vplivati na celoto druzbene 
reprodukcije, zato je odgovomost za kakovostno, celovito in
formacijo sirsa. Pridru:lujem se tistim, ki pravijo, da je v nasi 
druibi se veliko zapor, tako na vrhu kot v temeljnih okoljih, 
tudi v organizacijah zdruienega dela. In clovek se ob teh blo
kadah sprasuje, komu zapirajo informacijo: ali casnikarju ali 
sredstvom javnega obve5canja ali delavcu? Moj odgovor je, da 
v vsakem primeru delavcu, ki potrebuje informacijo zato, da 
bi se lahko relevantno vkljucil v ozji in sirsi proces druibene
ga, samoupravnega, politicnega odloeanja. 

Franc Setinc o obvescanju 

•· , ~------ ----~~~- --r~-~~~ 
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Odpravimo predvsem lastne slabosti 
OB NASEM POSLOVANJU V PRVIH LETOsNJIH MESECIH 

Ob izteku prvih treh mesecev 
smo v okviru delovne organiza
cije izdelali celovito analizo, s 
katero smo hoteli ugotoviti zla
sti to, katere temeljne organiza
cije morajo cimprej in kako 
ukrepati, da bodo lahko doseze· 
ni nacrtovani rezultati za leto 
1983. Pregled smo opravili v vsa
ki temeljni organizaciji posebej 
in je zajemal vse glavne izdelke 
istocasno. Poenostavljeno pove· 
dano, ugotavljali smo pred
vsem porast stroskov oziroma 
obremenitev ter jih primerjali s 
prodajnimi cenami oziroma del& 
iem v skupnem prihodku. 

kaksnim odstotkom prispevajo 
dinar v prazno tozdovo blagajno. 

Poslovanje v takih okolisci· 
nah ie tezavno. Ta ugotovitev 
pa nam nai:-ekuje, da moramo 
sprostiti v sebi vse svoje 
obrambne mehanizme. Ni jih ve
Iiko: vztrajno in strokovno delo 
s skupnim ciljem, prebroditi 
krizno obdobje. Nadrobneje pa 
to pomeni naslednje: 

poiskati moramo vsako 
momost, ki je se ostala na vo
ljo, da bi zmanjsali proizvodne 
stroske; 

- proti nara5canju cen mate· 
rialov, ki odlocilno vplivajo na 
izgubo, moramo nastopati bolj 
organizirano, povezano tudi z 
drugimi proizvajalc.i; 

- programe oziroma izdelke, 
ki bodo kljub ukrepom v vecji 
izgubi, bo treba umakniti iz pro
izvodnje; 

- zbirati bo treba stevilna po· 
vprasevanja in sklcpati pogodbe 
na podlagi izbire, zlasti v zuna
nji trgovini; 

- pripravljati moramo vee r& 
zervnih programov oziroma iz
delkov z razliCnimi inacicaml 
materialov, kvalitete, serij in 
drugih elementov; 

- sistematicno se moramo 
lotiti zlasti odpravljanja ponav· 
ljajocih se nepravilnosti. 

Naloge, ki jih v tern sestavku 
le omenjamo, in tudi druge, so 
ze podrobno opredeljene. Dolo· 
ceni delavci iz temeljnih organi· 
zacij in iz Skupnih dejavnosti, 
ki so odgovorni za izvedbo po· 
sameznih nalog. Prav tako so za 
vse pomembnejse naloge dol~& 
ni roki in glavn.a izhodi§ca za 
re§evanje. Uuajmo, da bo nas de· 
lovni zalet vendarle tak, da bo 
slabosti, ki izvirajo iz nas, 
zmanjsal na neznaten obseg in 
omilil tudi tiste zunanje. 

Z. Zabukovec 

Takoj moramo povedati, da 
ugotovitve niso najbolj vzpod
budne. Podatkov o razliki med 
nacrtovanimi in dejanskimi C& 
nami surovin ter materialov, pa 
tudi drugih stroskov, kaiejo 
vztrajno narascanje. Zahteve za 
podraiitev nekaterih polizdelkov 
in materialov se gibljejo celo 
cez 80 odstotkov. Poleg tega je 
vedno vee dobaviteljev, ki na 
novo zahtevajo zdruievanje de· 
viznih sredstev ter pretijo usta
viti dobavo, ce se takim zaht& 
vam ne ustreze. Nekateri od do
bavljenih materialov so precej 
slabi, nekaterih na trgu tudi ni. 

oki neusmiljeno tetejo 
Omenjeni in se drugi razlogi, 

med katere sodijo prdvsem se 
majhne serije in povecana za
htevnost kupcev (ki za drag de
nar zelijo dobro blago), sestav· 
ljajo negativni del objektivnih 
pogojev, v katerih poslujemo. 
ce k temu dodamo se admini· 
strativno zamrznjene cene, ki pa 
se prej in laije odtajajo pri su· 
rovinah in materialih, smo po
vedali dovolj . Zato sene smemo 
cuditi, ce omenjena analiza kaie, 
kako so mnogi izdelki v izgubi, 
vecina se jih trenutno vrti okrog 
nicle in le redki so, ki nam s 

DELO KOMISIJ ZA OCENO 
NA~EGA POSLOVANJA KASNI 

Delavski svet Bresta je oktobra 
!ani imenoval strokovne skupine, 
ki imajo nalogo, da za posamez
na poslovna podroeja ocenijo 
sedanje stanje in predlagajo re
sitve. Naloge so bile opredeljene 
taka, da bi najprej resevali vpra
sanja v zvezi z uresnicevanjem 
sedanjega srednjerocnega nacrta 
in nato pripravili predlog dolgo
rocnega razvoja. 

Cilj takega slrupinskega dela j e, 
da pri razresevanju in predlaga
nju ustreznih resitev sodeluje 
cim vee strokovnih delavcev in 

Brest v Strumici 
Na skrajnem jugu Jugoslavije, 

pod pogorjem Belasice, kjer je 
vo}S>ka prvega makedonskega 
carja Samuila leta 1014 pretrpela 
teiah poraz z bizantinskim impe
ratorjem Vasilijem II., lezi zelo 
lepo mesto Strumica s priblizno 
30 tisoc prebivalci. 

V tern mestu smo 1. aprila le· 
tos odprli prodajni salon, ki me
ri okrog 180 kvadratnih metrov. 
V njem smo razstavili skoraj ce
lotni Brestov prodajni program, 
ki v zelo okusno postavljenih bi· 
valnih okoljih privlaci vsakega 
obiskovalca. Prodajalna sicer ni 
v srediSeu mesta, vendar ldi ob 
zelo prometni ulici, ki povezuje 
Strumico s stevilnimi blimjimi 
vasmi in naselji ter pelje proti 
Valandovu in Gevgeliji. 

Strumica z okolico steje okoli 
100 tisoc prebivalcev; okrog nje 
je zelo bogata kmetij sko podroc
je, ki se razteza z obseznim Stru
miskim poljem vse do bolgarske 
meje. V mestu je mocno razvi
ta bombazno-tekstilna industrija, 
znana je tovarna kuhinjskih ele
mentov v sestavi Treske, pa tudi 
prehrambena industrija s slovito 
s.trurniSko mastiko. 

Doslej smo bili v Strumici pri
sotni le prek delovne organizaci
je Jugopr.omet in Simpove pro
dajalne, kar pa je biJo premalo 
za nase prodaj.ne ambicije. Zato 
z otvoritvijo Brestove prodajalne 
optimisticno gledamo na znatno 
povecano prodajo prek nasega 
prodajnega salona, pa tudi dr.uge 
trgovske mreze. 

K. Kostov 

Spalnica iz programa MAJA (ena izmed moinosti) 

da vsak po svojih sposobnostih 
-ustvarja1no pri~eva k boljsemu 
g09p0darjenju in vecjemu dQ.. 
hodku. 

Strokovne skupine so izdelale 
programe dela in tudi dolocile 
roke, v katerih bodo opravile po
samezne naloge, pri tern pa upo
stevale koncne rake, ki jih je do
locil dela'Vsk.i svet. 

Ko smo pred kravkim pregle
dali, kaj so posamezne skupnine, 
ki so bile zadol.Zene za izdelavo 
predloga kratkorocnih proizvod
nih pr ogramov, oprav•ile (teh 
skupin je sedem), sta samo dve 
skupini opravili delo do roka, 
dve sta predloge predlozili neko
liko z zamudo, medtem ko druge 
tri dela se niso koncale. 

Kriticno moramo tudi pregle
dati, kako se uresnioujejo nalo
ge na drugih podrocjih, kot so 
organiziranost, povezanost v re
proverigi in tako naprej. 

Izgovarjanje na 9protne delov
ne naloge je samo delno opraviC. 
ljivo, saj smo skupno ocenjevali, 
v kaksnem casu bomo lahko pri
pravili posamezne strokovne 
predloge. 

VISi, ki v strokovnih skupi,nah 
sodelujemo, smo odgovorni, da 
poS>pes·imo delo skupin in cim
prej pripravimo strokovne pred
loge. J . Hren 

BRESTOV OBZORNIK 

Iz nase tapetniske proizvodnje 

Uvoz po pritakovanjih 
Za prve tr·i letosnje mesece 

lahko recemo, da •posebnih .te
zav z uvozom ni bi<lo. Najnujnej
se ·potrebe •po uvoznirh materia
lib so b~le namrec v celoti izpol
njene. 

Ra:z,polozlj:iva devizna sredswa 
smo ime1i tud.i za-to, ker smo 
razpolagal1 s 56 odstotki -deviz
.nega pri!liva, :lci je biiJ. po z<acas
nem odloku v velja'Vi do 31. mar
ca, pa tud.i sedaj je do spreje
ma tehnienih navodiQ za izracun 
novega odstotka razpolagalne 
p.rav.ice se v veljavi. 

Po prvtih izracunih naj b!i bila 
razpolagalna p.ravica 46 odstot
kov, kar nam bo prav gotovo 
povzrocalo tezave, sa.j bomo 
moral1 s mko skrcenimi s-redst'Vi 
pakr.iNati ipOtrebe :po uvozu ma
terialov za nase temel.jne orga· 
nizacije, poravnavati vse doloce
ne in zagotovljene obvez.nosti, 
zdruzevati devize po 67. in 68. 
clenu zakona 0 deviznem poslo
vanj u in kredi tnih od.noslih -s tu
jino ter poravnavati vse nebla
govne odlive. 

Stvari se zaostrujejo tudi zato, 
ker so pogoji za norma1no 
osk.nbo na domacem trgu nego
tovi in se naioge pri oskrbi z 
nekaterimi materiali spreminja
jo (<lomaci trg - uvoz). 

Spodbudno 
Nihce izmed nas v vlogi kupca 

ni zadovoljen, ce kupi blago z na
pako, se zlasti, .ce gre za nakup 
vecje vrednosti. Na to moramo 
ob vsakem koraku misliti tudi 
kot proizvajalci in prodajalci po
histv.a. 

Reklamacij ni prijetno dobiv.a
ti (huda kri med kupci, pa se 
doma - v hiSi ... ), pa tudi rese
vati ne, saj s tern resujemo tudi 
ugled podjetja na vse bolj za
htevnem triiscu, ko je vsak ku
pec nadvse dragocen. 

Da bi se zamislili, kako po
membno je, da delamo izdelke 
brez napak, CC pa SO ze, kako pO· 
membno jih je ucinkovito od
pravljati, objavljamo pricujoce 
pismo. 

Ko sem obiskai vrsto p rodajaln 
pohiS.tva v Slavonskem Brodu in 
okolici z zeljo, da bi si .kar naj
bolje opremil novo stanovanje, 
sem spoznal pohistvo stevilnih 
prodajalcev iz vseh koncev Jugo
slavije_ Zelo hitro pa sem se od
locil za vase izdelke: okuhinjo, 
regal Katarino in garniture Moj
ca (dvosed, trosed in dva fotelja). 

Ko sem to pohistvo postavil v 
stanovanju, sem sicer nasel ne
kaj drobnih napak, za katere pa 
sem menil, da so pri iproizvodnji 
taksnih i:z,delkov obicajni; zato 
sem tudi za opremo druge sobe 
kupil vase pohistvo, in sicer pro
gram 3 X 3. 

Ko sem postavil tudi to pohi
stvo, sem v prodajalni Slovenija-

Opredelitev, lci smo jih zapisali 
v letnem planu 1n v poslovni po
litiki za leto 1983, morajo biti 
osnovno ·vodllo nasih :prizade
vanj, s-icer bomo priSH. v ·ta!ksen 
poloza,j, ko z uvozom ne bomo 
mogli oshbovat-i niti izvomih 
progJramov. Tezave so tudi v 
tern, ker so devi12:ne cene uvoze
nih m.atterialov kljub temu, da 
se bistveno niso 9preminjale, za
radi <lrsecega tooaja postale v 
nekaterih •lJTime:l'ih dinarsko vis
je od domaoih. 

Uvoz :po maloobmejnem spo
ra2lurnu z halijo tece normadno, 
odv·isen pa je od ustvarjenega 
i-zvoza. Sprernemba je v tem, da 
je razpolaga•Lna ,praJV-ica po izvoz
ni car~nski dedclaraciji in pri•livu 
omejena na 80 odstotkov. To po
meni, da je mogoce uvoziti za 
20 odstotkov manj od ustvarje
nega irz.voza. 

V prvem trimesec ju smo uvo
.ci'li za nekaj manj ·kot 40 milijo
nov dinMjev po tecaju zv~e
ga izv.rSnega -sveta, kar je se 
vedno pod letniJm plam.om. V 
i.stem obdobju smo z .dobavitelji 
(Melamin, C<Ylor, Plama, Dekora
tivna, Lesonit in MTT Ma11ibor) 
z<lruiioJ.i 12 mitlijonov dinar:jev po 
tecaju zveznega izvrsnega sveta. 

C. Komac 

. p1smo 
les v Or.iovcu sestavil reklamacij. 
ski zapisnik o ze omenjenih na
pakah. 

Kmalu zatem, ko sem zapisnik 
odposlal, sta me obis.kala va.Sa 
serviserja Drusko in Braniselj. V 
skrbi za ugled in stroSke Bresta, 
pa t!Udi za.m.e kot kupca, sta vasa 
dva serviserja z veliko profesio
nalnostjo napravila spisek po
manjkljivosti. 

Tocno ob dogovorjenem dnevu 
sta se omenjena tovarisa znova 
pojavila z vsemi deli, ki jih je bi
lo treba zamenjati, in sta vse 
pomanjkljivosti pri pohiStvu hi· 
tro odpravila. 

s -tern pismom vam zelim ce
sti.tati in se zahvaliti za zelo ko
reMen odnos do kupca. Z vese
ljem lahko prijateljem pripove
dujem 0 vasi tovarni in vasi ser
vi-sni sluibi, hkrati pa menim, da 
je tudi za vas zadovoljen kupec 
najiboljsa reklama. 

Ob koncu se drobna pripomba. 
Zakaj v prodajalnah ni-mate vee 
prospektnega gradiva ali 'katalo
gov vas ih iz<lelkov? L.aZe si je 
n~ee zamisliti razvrstitev po
histva v sobi z dobrim prospek
tom v rokah kot v trgovini, kjer 
precej elementov primanjkuje. 

Se enkrat se 'Vam prisrcno za. 
hvaljujem in vas tovariSko po
zdravljam. 

Antun Kauric, 
Slavonski Brad 



BRESTOV OBZORNIK 

RazmiSI jate o upoko jitvi ? 
NOVOSTI 0 POKOJNINSKEM 
IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

V prvi polovici preteklega leta je ,bil sprejet nov zvezni zakon o te
meljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, k1 se 
zacne uporabljati 1. julija letos. Sprejem novega zveznega zakona 
na tern podroc}u ;pa narekuje itUdi izdajo novega republiSkega zakona 
s tega podrocja. Tako je sedaj v razpravi osnutek zakooa, ki je pri· 
pravljen na podlagi sprejetlh sistemskih re~itev in temeljnih izho<illc 
in pripomb tcr ,predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Spremembo predpisov na tern 
podroeju je narekovala potreba 
po uskladitvi sistema pokojnin
skega in invalidskega zavarova
nja z ustavo in zakonom o zdru
zenem delu oziroma z nov-im sa
moupravnim in clruibenoeko
nomskim polozajem delavcev v 
. zdruienem delu in drugih delov
nih ljudi. 

Osnutek zakona prinasa precej 
novosti. V splosnih doloebah so 
posebej poudarjene nacelne no
vosti zoveznega zakona in tiste, ki 
jih prinasa novi republiSki za
kon. Ta1ko je poudarjeno nacelo, 
ki opredeljuje naravo pokojnioe 
kot pravico iz minulega dela, na
celo enotnega pokojnioskega in 
invalidskega zavarovanja delav
cev v zdruienem delu in drugih 
delovnih ljudi, ker so v sistem 
vJdjuceni tudi kmetje, ter nace
lo o prevenciji inva:lidnosti ozi
roma dol:Znosti organizacij zdru
zenega dela pri ,preprecevanju in
validnosti. 

Osnutek zakona predvideva 
izenacitev polozaja glede pravic 
in obveznosti oseb, ki opravJjajo 
samostojne dejavnosti kot edini 
ali glavni poklic, z delavci v 
zdrllZenem delu. 

Navost je tudi obvezono zavaro
vanje vrhunskih ~portnikov gle
de na to, da doslej vrhunski 
sportniki v Sloveniji niso bili za
varovani, temvec so bili zavaro
vani le profesionalni sportniki. 

Osnutek predvideva tudi ob
vezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje vseh kmetov in cia
nov njihovlh gospodarstev, lei 
opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot edini ali glavni poklic, ne 
glede na dohodek, ki ga ustvar
jajo. Od ustvarjenega dohodka 
in placanih prispevtkov pa je nato 
odvisen obseg pravic oziroma 
obseg zavarovanja. Zdruieni 
kmetje in clani njihavih gospo
da:rlSitev, ki ·placujejo prispevek 
najmanj v viSini zneska zajam
cene pokojnine, so zavarovani v 
enakem obsegu :kot delavci v 
zdruienem delu. ~metje, ki ni
majo statusa zdruzenega kmeta, 
in oorufeni kmetje, ki plaaujejo 
prispeW<e oziroma so zavarovani 
po osnovi, ki je nizja od zneska 
zajamcene pokojnine, pa iroajo 
le pravice do starostne, invalid
ske in druzinske pokojnine. 

Temeljni pogoji za pridobitev 
pravice do starostne pokojnioe 
so doloceni z zveznim zakonom. 
Bisrtvena pogoja osta doloeena 
starost, za zavarovanca 60 let in 

za zava:rovan:ko 55 let, ter dolo
cena delovna doba, 20 let za oba. 
Zakon pa omogoca, tako kot do
slej, pridobitev pravice tudi s 
krajso pokojninsko dobo od 20 
let, vendar le pri visji starosti: 
moski 65 let, zenske pa 60 let, pri 
cemer pa morata imeti najmanj 
15 let zavarovalne dobe . 

Pri tej momosti pa je opuscen 
dodatni pogoj, ki je bil predviden 
doslej, se pravi gostota zavaro
va.J.ne dobe, kar pomeni, da je 
za'Varovanec moral irneti v zad
njih petih letih 40 mesecev ozi
roma v desetih letih 80 mesecev 
zavarova1ne dobe. Tako je pri 
tern edina novost opustitev go
state zavarovalne dobe. 

Zvezni zakon dopusca republi
kam momost za uvedbo pred
casne upokojitve, pri cemer pa 
doloca enotne pogoje. Za prido
bitev te pravice mora i71p0lnje
vati moski starost 55 let in naj
manj 35 let pokojninSike dobe 
oziroma zenska 50 let in najmanj 
30 let pokojninske dobe. 

V tern primeru j e predvideno 
obvezno zmanjsanje pokojnine za 
vsako leta predCa.snega odhoda 
v pokoj. ViSina, ki je dolocena 
v osnutku, znasa 1,5 odsto~ka, po 
drugi inacici pa 2 odstotJka za 
VISako leto predta.snega odhoda v 
pokoj. 

Novost pa je v tern, da je to 
zmanjsanje le zacasno in traja 
le to1iko casa, kolikor je zavaro
vanec prej, pred izpolnitvijo do
loeene starosti (moslei 60 let, 
zensk:e 55 let), uveljavil pravico 
do pokojnine, to je najvec 5 let. 
Nato pa se izplacuje pokojlllina 
v mesku, ki jim p r.ipa-da glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo. 

Primer: Moski gre predcasno 
v pokoj, ko doseze starost 55 let 
in 35 let pokojlllinske dobe. Nje
gova pokojniDJSka osnova .z:nasa 
75 odstotkov [85 -10 (5. 2)], ki 
se zmanj.sa se za 7,5 odstotka ali 
po drugi inacici za 10 odstotkav 
(5 . 1,5 = 7,5 odstotl<a oziroma 
5 . 2 = 10 odstotkov). Ko bo roo
ski dopo1nil starost 60 let, nje
gova pokojninska osnova ne bo 
vee zmanjsana za 7,5 oziroma za 
10 odstotJkov in bo tako znasala 
75 odstotJkov. 

Osnutek republi~kega zakona 
predvideva, da imajo pravico do 
zajamcene pokojnine zavarovan
ci, lei 5 0 uveljavili pravico do 
s.taros1llle pokojnine s pokojnin
sko dobo 40 let (moski) oziroma 
35 let (zenske), in zavarovanci, 
ki so pridobili pravico do inva
lidske pokojnine zaradi invalid
nosti, n astale zaradi poskodbe 
pri delu ali poklicne bolezni. 

Z Ietne konference Brestovega sindikata 

Doloci-tev zneska je prepusce
na skupnosti, v osnutJku pa je 
predvidena le omejitev, da ta ne 
more biti niZja od 55 ods-totkov 
povpreenega nominalne~a oseb
nega dohodka na obmOCJU Slove
nije zaposlenih delavcev, doseze
nega v preteklem letu ( od 1. 1. 
1983 znasa zajamcena pokojnina 
najmani 7.777,55 din).-

v osnutku so izdelani pogoji 
za pridobitev pravice na podJagi 
preostale delovne zmoinosti, lo
ceno za zavaravance, lei so ob 
nastan:k:u invalidnosti v delov
nem razmerju, in tiste, ki niso. 
Doloeene so tudi vsote denarnih 
naldomestil, nj-ihova viSina, ali le 
temeljna nacela za njihova od
mero. Delavcem s preostalo de
lovno zmo:Znostjo so zagotovlje
na nasJ.ednja denarna nadome
s.tilla: nadomestilo osebnega do
hodka, nadomestilo osebnega do. 
hodlka za cas cakanja na prekva
lifikacijo oziroma dok!valifikacijo 
ali razporeditev na drugo US'trez
no delo, .nadomestilo zaradi dela 
s •sk:rajsanim delovnim casom 
oziroma manjsega osebnega do
hod!ka zaradi dela na drugem 
ustreznem delu. Dclcwci bodo 
vse pravice na podlagi preostale 
delovne zmoznosti uveljavili v 
svoji organizaciji zdrufenega de
la. 

V zvezoi z druZinsko pokojnioo 
prinasa osnutek naslednje novo
sti: razsirjen je krog zavarovanih 
druzinskih Olanov, ki lahko pri
dobijo pravico do druZinske po
kojnine, tudi na otroke brez 
starsev, lei jih je zavarovanec 
prezivljal; pri splosnih pogojih 
za pridob itev te pokojni.ne je 
opuscena gos.tota zavarovalne 
dobe; dolocena je najniZja raven 
druZinske pokojnine 40 odstot
kov pokojninske osnave urnrlega 
zavarovanca, ce pokojnino uziva
jo trije ali vee druiinskih clanov. 
Pra'Vico do drufinske pokojnine 
pridobi tudi tisti, kdor je z zava
rovancem zivel v ziVIljenjski 
skupnosti, ki je po zakonu o za
konski zvezi in druzinsk4h raz
merjih izenacena z zakonsko 
zvezo. Pravico do druZinske po
koj.nine pridobi vdova s SO leti 
starosti ~doslej 45 let) in vdovec 
s 50 leti starosti (qoslej 60 let). 

Glede borcev NOB j e edina no
vost v tern, da se borec NOB 
lahko opredeli za to, da uveljaw 
prav-ico do starostne pokojnine 
po s:plosnih pogojih, s tern da se 
mu obdobja posebne dobe ne ra
cunajo v pokojninsko dobo. 

* 
To j e bil le povzetek bistvenih 

predlaganih novosti, ki se bodo 
v ca--su javne ra:zprave, ki bo tra
jala do konca aprila, seveda se 
dopolnila. Nekateri so od tega 
zakona pricakovaJi veliko vee, 
vendar v sedanjoih zaostrenih 
drul!benoekonomskih razmerah 
ni pogojev za bistveno si:Pjenje 
pravic in s tern mol.nooti za 
uresnicitev vsega, kar delov.ni 
ljudje in obcani pricakujejo. 

A. Percic 

SEMINAR 0 SPODBUJA!NJU INOVACIJSKE 
DEJAVNOSTI 

Da bi spodbudili in razvijali mnozieno inovacijsko dejavnost, je 
obcinJs.ki sindika1ni svet dal pobudo - Brest pa je pobudo sprejel -
da se tak seminar opra'Vi za vodilne in strokovne delavce tudi na 
Brestu. V Kovinoplastiki so ga irocli ze prej in so bili z izvajalci 
v organizaciji dcla'V.ske univerze »Torno Brejc« iz Kranja zelo zado
vol-jni. Seminar je bil 15. in 16. aprila cez ves dan. 

Zaq?voljni .5? bili t';~i ysi ud~etenci_ semin~rja, saj so jim preda
vatelJl osvetllli podrocJe movativne deJavnostl z ¥Seh pla1i in naka
za\i pot, ;k~<? v ~ana5rnjih_ prizadevanjih za !eseva.nje gospodarSke 
knze vJdjUClti ttrch Clove§ki. urn V VISeh delOVDih okolj ih. 

Od 40 povabljenih se je seminaPja udelezi;lo Ie 23 Brestovih stro
k~>Vn~;:kov, pr~sem. ~z vr.s-t tehni?nih dela'Vcev iz temeljnih orga
ruzaCIJ, kot da movaCIJ ne potrebuJemO na podrocju prodaje in pri 
delu v skupnih slllZbah. 

Izvajalci in udelezenci so se dogovorili, da se bodo jeseni znova 
srecali. Tak.raJt pa bi poleg Vlprasanj o r azvij anju IIUlOzicne inovativne 
dejavnosti poroeali tudi o ze dosezen ih rezultatih. 

F. Tursic 

Kar zadeva jezik, mislim, da je storjen napredek, manj je fra
zeologije. Cas in teiave so nas prisilili k vecji stvamosti, jas
nej~i in bolj razumljivi besedi, manj je ponavljaoja vecnlh 
resnic, ker jih pac ljudje ne sprejemajo vee, maoj je fraz o sa
moupravljanju, kot da smo ze na koncu poti, manj fraz o 
zdruzenem delu, kot da je idealno. In to je dobra. Se vedno pa 
nismo povsem re5eni birokratske Iatov~cine, birokratskega je
zika, ki je 1aZ samega sebe. Lep, cist in neposredni jezik je re
zultat demokraticnega sozvoeja med tistimi, ki jezik javno upo
rabljajo, in onimi, ld jim je ta govorica namenjena. 

Franc Setinc o obve5canju 

Prece j nedoreCenega 
LETNA KONFERENCA BRESTOVEGA SINDIKATA 

13. aprila je bila Ietna konferenca osnovnih organizacij sindikata 
Bresta. Prva konferenca, ki je bila sklicana za 8. april, ni bila 
sklepcna, rnedtem ko je bila druga seja vzomo obiskana, skoraj s 
popolno udelezbo. Konferenca sama je bila dobro pripravljena kar 
gre zahvala izvr5nemu odboru sindikata. ' 

Porocila o delu na posameznih 
podrocjih v preteklem letu so 
bila namrec osnovnim organiza
cij am po temeljnih organizacijah 
posredovane pravocasno v obrav
navo, bolje reeeno, v premislek. 
Premislek pravim zato, ker so 
bila v gradivu nakazana nekate
ra vprManja, ki bi morala najti 
odgovor v slehemem okolju, pa 
so, kdo ve zakaj, ostala nedore
cena. Naj jih samo nanizam: 
gospodarjenje v preteklem letu, 
nov sistem nagraievanja, reSeva
nje stanovanjskih vpra~anj, so
cialne pomoci najbolj ogroze
nim delavcem, pojavi alkoholiz
ma in letovanje delavcev. 

Na konferenci sami je bila 
razprava sicer Zivahna, ial pa 
so se vpra~anja vse prevec vr
tela okrog stvari, ki so v bistvu 
ze resene. 

Pojavljala so se vprabnja o 
izvozu ter o nujnosti izvoznih 
prizadevanj. Delegati so opozo
rlli na pomanjkljivosti v obve
scanju, predvsem pa na prehitre 
odlocitve oziroma prekratke ro
ke za cas obravnav in posveto
vanj v delovnih okoljih. To se 
sicer ne dogaja pogosto, opozo
rilo pa je vsekakor pravilno. 

Izpostavili so tudi vpra~aoje 
inovacij, kl morajo v na~i prak
si kmalu najti ustrezno mesto, 
pa -tudi formalno ureditev s spo
razumom. 

Tudi neStetokrat ponavljana 
vprasanja kot so financiranje 
centra usmerjenega izobrazeva
nja v Postojni, delovni cas in 
druga, so ponovno na~la mesto 
v razpravi. 

Najpomembnej~i prispevek in 
odgovore na vecino zastavljenih 
vpra~anj je dal glavni direktor 
Anton Kra~evec, ki je jasno ori
sal sedanji gospodarski trenu
tek, razmere na tdiscu, bodisi 
v dobavi surovin bodisi v pro
daji na§ih izdelkov. Utemeljil je 
nujnost vecjega izvoza. Prikazal 
je na~e Ukvidnostno staoje in 
Ietosnje kreditne obveze. Pouda
ril je pomen novega sistema 
vrednotenja zahtevnosti del in na
log, ki pa ga moramo se dogra
jevati. 

Njegova razprava se je povsem 
ujemala z razmiSljanji ostalih de
legatov o zastarelost tehnologije, 
o nujnosti, da dosegamo gospo
darski nacrt, da spo~tujemo do
govorjene roke pri interni ko
operaciji, skratka, da se obna
~amo cim bolj odgovomo. 

Delovni nacrt, ki si ga je kon
ferenca zastavila za leto 1983, 
je v bistvu le nadaljevanje zace
tega dela na vseh podrocjih, 
kjer Brestovi delavci zivimo in 
delamo. 

V. ~ega 
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Zastarele in dotra jane nap rave 
STANJE KOTLARN NA BRESTU no postavljena. Streha ni ustrez

na ni zadovoljivega prezraceva
nj~, res~no ni V·J?Iasanje _odlaga
nja kurrva (lesru ostanki), pro
stor pod kuriscem pa je stalno 
zalit s taJno vodo. 

Brest ima \SVOjih devet temeljnih organizacij nztresenih prakticno 
po vsej obcini, kar Ina ~jrazlicnejsih podrocjih nasega ;dela povzroca 
vrsto tezav. Eno ·:izmed J>istvenih podrocij, kjer so tovrstne tezave 
se /POsebej ,opazne, je prav energetika oziroma preskrba obratov 
s tebnolosko an toplotno jenergijo. 

Oba postavljena kotla sta zelo 
stara (Jetnika 1930 in 1941), kar 
ze samo po sebi pove, da sta v 
vseh pogledih za'Starela in dotra. 
j ana. Prav tako kot za kotel na 
Gabru tudi za ta dva kotla ze 
okrog 15 let ni mogoee dCYbiti no
benih originalnih rezervnih de
lov. Ko smo lani postavili se en 
dimnik, je preskrba s toplotno 
energijo zadovoljiva in zato 1~
ko poleg prostorov Za•galn1ce 
ogrevamo tudi prostore meha· 
r:iene delavnice na Melesu. 

Ta:ksna raztresenost proizvod
nih obratov po ob6ini je z vidika 
smotme in racionalne proizvod
nje in potrosnje vseh vrst en~r
gije zelo neugodna. Od devetih 
temeljrnih organizacij jih ima 
namree kar sest svoje termo
energetske postaje in tudi vse 
druge energetske objekte, ki jih 
zahtev·ata proiz.vodnja pohistva 
in plosc. 

Ta razdrobljenost energetskih 
postaj oziroma objektov, ce se 
omejim samo na kotlovnice, pa 
seveda zahteva tudi tol.ilko vee 
stremega in vzdrlevalnega oseb
ja, vee vseh mogoeih strosko_v, 
vee razlicnih rezervnih delov m 
drugega materiala! m~njs<? moz
nost za avtomat1ZaClJO m pO
dobno. Istoeasno pa se nenehno 
ubadamo s tezavami, kako V5em 
kotlaxna.m preskrbeti gorivo za 
nemoteno proizvodnjo toplotne 
energije. 

V takSnih r~merah je o kaks
ni racionaJizaciji pridobivanja 
ozirOIIlla proizvodnje toplotne 
energije v sedanjih kotlaroah ze. 
lo tezko govoriti. Poleg tega, da 
so vsi kotli, z delno izjemo v Po
hiStVlll, zelo stari in dotrajani, 
tudi ni nikjer momosti za poso
dobi,tve zaradi njihovega pre
majbnega ucinka. 

Sicer pa si pobliZe oglejmo vse 
kotlame. 

TOZD IVERKA. Kotla nemske 
proizvodnje skupne ZIIDOgljivosti 
8,14 megavatov, kurjena i7Jkljuc
no z mazutom in s teiliilo oljem, 
sta bila postavJj ena med izgrad
njo tovame leta 1975. S potreb
no toplot!n.o energijo se poleg 
Iverke oskrbuje tudi TapetniStvo 
On delno se centralno slcladiSce 
gotov:ih izdelkov, ceprav ima 
skladisce montirane o~revalne 
na~prave v vseh svojih sestih ha
lah. 

S prikljucitvijo Tapetnistva je 
poraba energije za ogrevanje in 
tehnologijo delno ze .presegl~ 
zmogljivosti kotlarne in zato tudi 
ni mogoca nikakrsna dodatna 
obremenitev vee. Poleg tega pa 
se na obeh kotlih pojavljajo ze 
tudi okvare in zato so potrebna 
veeja rekonstr:ukcijska dela, ki 
So V glavnem ze Opravljena. 

TOZD POHISTVO. Oba kotla v 
tej kotlovnici sta parna; eden je 
izdelek zagreb§ke tovarne parnih 
kotlov iz leta 1962, drugi pa je 
nemske proizvodnje in je let~ 
1969. Kurisce pri obeh kotlih Je 
prirejeno za kurjenje z vee ~rst~
mi lesnih ostankov m za kurJenJe 
z mazutom. Zmogljivost obeh 
kotlov za okrog 30 odstotkov pre
sega sedaj potrebno potrosnjo 
toplot!ne energije pri normaJnem 
obra.tovanju, ko znasa SkUpJ?-a 
proizvodnja pare za ogrevan]e, 
pa tudi za tehnologijo, okrog 14 
ton na uro. 

TOZD JELKA. Preskrba s to
plotno energijo je dokaj kriticna, 
saj oba plamenocevna toplov?d
na kotla s prigrajenim ~o·s~vmm 
kuviScem za roano kurJenJe les
nih ostankov proizvedeta priblli
no 0,93 megavata toplotne ener
gije; vemo pa, da je je v ~
skem casu potrebne kar okoli 1,7 
megavata. 

TOZD MASIVA. Trenutno je s 
preskr.bo toplotne energije za 
tehnologijo in o~evanje najbolj 
kriticno prav v Martinjalru. Ima
jo namrec samo en lokomobilni 
~arni kotel Wolf, star 42 let, ki 
Je V zilrnskem casu nenehno pO· 
polnoma obremenjen, povrhu 
vsega pa je tudi v zelo slabem 
stanju. Nenehne tezave so s po
sameznimi netesnostmi na spojih 
in s korozijskimi razjedami. Pre
krallko je tudi ikuriSce za lesne 
ostanke, zato ga je treba vsako 
leto znova prezida.ti. Maja bo na
mesto starega pregreva1nika pa
re, ki je popolnoma unicen, pO
stavljen nov. Obnoviti pa name
ravajo tudi prednjo cevno steno. 

Glede na to, da ima tovarna 
samo en kotel, lahko pride do 
zelo kriticnega poJozaja in celo 
UiStaviwe proizvodnje, ce pri kot
lu karkoli odpove. Naj se ome
nim, da je tudi dimnik v zelo 
slabem stanju. 

TOZD GABER. Ta temeljna or
ganizacija ima en parni kotel, ki 
je se starejsi kot tis~~ v Mar~i
njaku. Kotel v zadnJlh deset1h 
letih ni imel kak~nih bistJVenih 
okvar. Obcasno se sicer pojavi 
kaksna manjsa netesnost, ki pa 
jo sproti in brez tezav popravijo. 
Zmogljivost kotla komaj komaj 
U!Streza trenutrn.im ~otrebam to
varne po ogrevanJu, tako da 
kaiksna dodatna obremenitev 
sploh ne pride v postev. 

TOZD ZAGALNICA. Kotlarna 
ze z gradbenega vidika ni pravil-

OBVESTILO 

Letos pa nacrtujemo _1llldi P?· 
stavitev rnaprave za vpihovanJe 
zagovine v kurisce. 

* 
Glede na trenutno stanje v 

vseb nasih kotlovnicah "(razen v 
Pohistvu) je zelo te:Zko oceniti, 
koliko casa bodo · naprave ~e 
sposobne :za obratovanje. Ker pa 
j e vzdrievanje dobro in ker do 
okvar obieajno ne prihaja zaradJ 
nevestnega upravljanja, pac pa 
zaradi dotrajanosti materiala, se 
lahko .zgodi, da bodo kotll vzdr· 
zali se pet ali pa se celo vee let. 
Vendar paso druge, vecje teiave, 
in sicer y tern, ker ;50 vsi kotli 
(razen v 'Pobistvu in Zagalnici) v 
zimskem casu obremenjeni cez 
svoje ;zmogljivosti, kar 1se dodat· 
no kvarno vpliva :na !Djihovo Ziv· 
ljenjsko idobo. 

Prav zaradi omenjenih kritiC. 
nih razmer v preskrbi tz .energijo 
na Brestu se ustrezne strokovne 
slu:Zbe zelo intenzivno ukvarjajo 
z resevanjem teh vpra~anj, kar 
je tudi sicer zajeto v .srednjeroc
nem nacrtu delovne organizacije. 

J. Telic 

AVTO MOTO DRUSTVO CERKNICA obvdea vse voznike motor.nih 
vozil in se posebej clarne drustva, ~ bo nase obmoeje ohiS'kal te-
stni kombi Avto moto zveze SlovemJe. . 

Ob testu voZ'i.ia pregledajo in nastavijo ·vzig motorja ter Izgo-
revanje, opravijo pa se splosni test motorja. 

Testkni kombi bo 
23. in 24. maja v Cerknici pred prostori drustva, 
25. in 26. maja v Starem trgu, 
27. maja v Novi vasi. 
-Pnipeljite svoja vozila in i;~;rabi-te ugodnost, ki se vam nudi kot 

clanu Avto moto zveze! 

Zaradi majhne in utesnjene 
kotlovnice, ki ne ustreza predpi
som o graditvi energetskih ob
jektov, so upravljanje, popravila 
in tudi ci~cenje kotlov zelo ote
zena. Kakrsnakoli posodobitev 
sedanje kotlovnice je neizvedlji
va, ker ze tako in tako kotlovnica 
ni postavljena na pravem mestu . 
V preteklih dveh letih sta bila 
oba kotla zaradi popolne dotra
janosti S'icer v celoti obnovljena, 
zamenjan pa je bil tudi kovinski 
dimnik. Kotel-veteran v nasi ZAGALNICI 
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Dobava blodovine na JELKO 

Manj formaldehida v iverkah 
Sproscanje fonmaldehida iz 

ivem~h plosc, ki so vezane z 
ureafopmaJdehidnim lepilom, je 
znan problem. V zadnjih letih 
'SO se v razvitem svetu, se po
osebej v Zahodni Evropi in Ame
ri.k.i, zacele pojavljati vedno 
ostrejse zahteve po zmanjseva
nju prostega formaldehida v sta
novanjsk.i.h in drugih prostorih. 

Med materiall.i, ki jih uporab
ljajo ·v modemem gradbenistvu, 
so tudi iverne p losce. Te pa za. 
radi veziva vsebujejo presezek 
pros·tega form~ldehida, ·ki znasa 
od 0,02-0,2 odstotka teze konerne. 
ga izde1ka. Sproscanje forma[de
hida iz ,plosc poteka izredno 
pocasi. Tudi nekaj let. 

Za uporabo v gradbeniStVlll, 
rv'kljucno z !Ootranjo opremo, so 
po zahtevah dopustne iverne 
plosce, 'ki spadajo v emi·sijske 
razrede E 1, E 2 :in E 3. 

Do 'lanskega leta 'SIDO v nasi 
tovarni i.zdelovali le p losce E 3 
kvalitete. To pomeni, da je bi,lo 
lahko v 100 gramih p<llpOlnoma 
suhe plosce 30 do 60 miligramov 
prostega foilDlaldehida, doloce
nega po perforators-ki metodi. 

Kupci pohistva v .tujini pa 
vedno obolj zahtevajo samo po
hi-Stvo, ·ki je li.zdelano tako, da 
ustreza normam dr:Zav, kamor 
ga nasi ;proizv~jalci prodajajo. 
Da bi proi2vaja:lci pohistv.a te 
norme la.Ze dosegli, potrebujejo 
U'Strezne iveme p losce. Za sedaj 
zado5cajo plosce E 2 k.valitete, 
ki vsebuje 10 do 20 miligramov 
prostega forma:ldehida. 

Za zmanJsanje prostega for
maldehida v 'Ploscah :imamo 'Vr· 
sto metod. Naj"bolj praktifua je 
ta, da uporabljamo le~ilo, ki 
vsebuje manj formaldehida. 

INA Nafta Lendava je skupaj 
z biotehnisko faokulteto in pr,o. 
kvcrjalci ivern~h plosc preteklo 
leto razvila novo lepilo Lendur 
114, ki ustreza p roizvodnji iver
nih plosc E 2 ·kvalitete. 'f.udi 
drugod po Jugoslaviji se ze po
javl1ajo zlasti novi proizy,ajalc! 
lepH z moderno tehnologlJO, ki 
proizvajajo ustrezna lepila. 

Da bi popolnoma osvojili pro
iz.vodnjo ivemih plosc E 2 kvali
tete, je potrebno zbrati od pro
jzvajalcev ,pJosc okvirne 'koliOine 
plosc. -Proizvajalec lepila si mora 
dobiti atest o kvaliteti lepila 2a 
p roizvodnjo p losc E 2 kva:lirtete. 

Nabaviti si moramo se dodat
no laboratorijsko opremo. Le 
tako bomo ·lah:ko osami oprav'ljali 
pot,rebno kontrolo o prisotnosti 
prostega formaldehida v iverni·h 
ploscah. 

Dokler bomo proizvajaii soratz
memo majhne kolicine ivernih 
plosc E 2 kvalitete, je potrebno 
uvesti barvanje lepi.J.a s posebni
mi barvili. Tako bomo dosegli 
l~je •loeevanje plosc v skladiscu 
in v odpremi. Podpreti moramo 
tudi vsa prizadevanja in ra-zi·ska· 
ve, da bi bili cim prej sposobni 
proizvajati tudi plosce E 1 kva
litete, ki vsebujejo do 10 mili· 
gramov prostega formaJ.dehida. 
Te plosce uporabljajo nkljucno 
v gradbenistvu. 

D. Poni'kvar 

Resda vecje vkljucevanje v izobrazevanje ob delu in iz dela 
se vedno ovirajo ta nacin izobraievanja premalo prilagojene 
metode izobrazevalnega dela. Se moeneje pa ga ovirajo zastoji 
v uveljavljanju nacela nagrajevanja po delu in delovnih re
zultatib. Uravnilovka pri osebnih dobod.kih ali pa njibovo dife
renciranje na podlagi raznih nedelovnih dohodkov iznicujeta 
interes delavcev in delovnih kolektivov za boljso strokovno 
usposobljenost, izpopolnjevanje in dvigovanje kakovosti dela, 
njegove organizacije in sistema upravljanja. 

Vse dokler osebnih dohodkov delavcev ne bomo utemeljevali 
s storilnostjo njihovega dela, bosta permanentno izobrazevanje 
ob delu in iz dela pastorka nasega usmerjenega izobra.Zevanja, 
le-to pa bo prlkrajsano za razvojne spodbude iz drugib delov 
dru.Zbene reprodukcije zdru.Zenega dela. 

* 
Izbod iz razvojne krlze, s katero se danes soocamo doma in 

tudi v svetu, moramo poiskati v ustvarjalnosti in inovacijab 
na vseh podrocjih dru:Zbene r eprodukcije in dru:Zbenogospodar: 
skega Zivljenja. Opiranje na lastne sile nam mora pomenib 
opiranje na ustvarjalno delo in novo, produktivno znanje, ki 
bosta zmogla sestavo dru:Zbene reprodukcije razvojno, smotmo 
in gospodarno preoblikovati s sredstvi, s katerimi razpolagamo. 
To je edina realna politika, ob kateri socasno vzgajamo in 
izobra:Zujemo kadre in delovne Ijudi tudJ za bodocnost, ko bo 
tvoma duhovna ustvarjalnost postala !le pomembnejsi dejavnik 
razvoja. · 

Tudi odpiranje v svet ni za nas le poveeanje izvoza. Zavedati 
se moramo da mora nasa kratkorocno tako poudarjena izvozna 
orientacija 'prerasti v dolgorocno, Cim bolj enakopravno vklju
cevanje nasega zdru:Zenega dela v mednarodno delitev dela. To
rej ne za vsak izvoz blaga in storitev, temvec usmeritev v med
narodno menjavo, ki bo vsebovala vee ustvarjalnega in bolj 
produktivnega deJa. Zato si moramo prizadevati, da bo nasa 
invencijsko-inovacijska ustvarjalnost nenebno nara5eala. To je 
tudi pogoj, da se bo nasa uvozno tebnoloSka odvisnost posto
poma zmanj§evaJa. 

Katja Vadnal na problemski konferenci ZKS 
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BRESTOV OBZORNIK 

Spet nekaj primerjav 
LANSKO GOSPODARJENJE V SLOVENSKEM LESARSTVU 

1:e drugi mesec ,mineva, odkar smo obravnavali gospodarjenje na 
Brestu v Ietu .198Z bl sprejemali ooracune. Kakor .smo mi v delovni 
organizaciji potrebovali cas, da smo zajeli rvsa dogajanja 'v prej~njem 
Jetu in napravili :dokoncni pbracun, tako tudi druge ustanove, pred. 
vsem pa sluiba drufbenega knjigovodstva, zbirajo in obdelujejo po
datke o organizacijah zdrufenega dela. "Za nas so najbolj pomembni 
podatki :o gospodarjenju 'Slovenskih lesarjev. Le-te je po podatkih 
republi~ke sluibe drufbenega knjigovodstva .zbralo splo~no ;zdruienje 
Jesarstva Slovenije in jib posredovalo vsem clanom splosnega zdruie
nja - ·torej tudi Brestu. · 

Po tern uvodu je verjetno tudi 
bolj razumljivo dejstvo, da so 
nam podatki in komentar o go
~podarjenju v letu 1982 posredo
vani sele ·sredi letosnjega aprila, 
ko se ze srecujemo z novimi te
zavami pri gospodarjenju v letu 
1983. 

Od vseh podatkov, zbranih v 
gradivu splosnega zdruienja le
sarstva, smo izbrali nekaj zani
mi\'ejsih kazalcev, in sicer za 
po\'precje slovenske lesne indu
strijc ter za nekatere delovne or
ganizacije, ki so Brestu sorodne 
po veli:kosti, pa .tudi po proizvod
nih usmeritvah. Vendar res samo 
sorodne, kajti popolne primerlji
vosti ni, saj so dejavnosti, ki jih 
opra'Vljajo veeje delov.ne ?rgani
zacije, velikokrat zelo razhcne. 

Vendar iz celovitosti medse
bojno prepletenih podatkov lah
ko kljub temu ugotovimo uspes
nost poslovanja posameznih de
lornih organizacij, pa tudi razli
cice pri posameznih delovnih or
ganizacijah na nekaterib podroc
jih. 

Nekaj kazalcev je zbranih v 
tabeli za podrobnejso obrazl0Zi
tev p~ moramo uporabiti se do
datne informacije. 

Oglejmo si najprej kazalce 
druibene produktivnosti. Kot 
osnovni kazalec nam sluzi doho· 
dek na delavca. Vendar je v 
zdajsnjih druzbenoekonomskih 
razmerah dohodek v veliki meri 
posledica ad}'Tiinistrativni~ ~rc:· 
pov in izgub1 na medseboJm pn
rnerljivosti, se posebno, ce bi .de
lali primerjave med panogam1. 

Naj to trditev pojasnim. Dol;J.O· 
dek, ki je razlika med celotmm 
prihodkom _in porablje~imi s~e~
stYi, je odv1:sen od cen m kohc~n 
nasih proizvodov, pa tudi cen m 
kolicm vhodnih materialov. Ce 
zanemarimo amortizacijo po 
predpisanih stopnjah, vidimo, da 
prav cene najbolj vplivajo na ve
likost dohodka. Ob omejevanju 
nalozb se moramo namrec zave
dati, da zgolj z intenziteto dela 
ni mogoce vecati fizicne produk
tivnosti. 

Rezerve so sicer se v organiza
ciji poslovanja, vendar ob O!lle· 
jevanj.u uvoza. ter ob .P~rnan]ka
nju posameznih su rovm m repro
rnateria:lov na domacem trgu -
s tern pa prihaja do t rganja re
produkcijskih celot in zastojev 
ter prekinitev v proizvodnem 
procesu - tudi z boljso organi
zacijo dela ne moremo •nad~me: 
stiti zamujenega. Da o kvahteti 
materialov sploh ne govorimo. 

Obenem pa tudi stevila reZi~
skih delavcev ne moremo zmanJ
sati, 5aj pravzaprav ze s seda
nj}m komaj zadovoljujemo vsak 

dan vecJe zahteve predpisov in 
ukrepov. 

Mogoce je ta uvod nekoliko 
preobsiren, vendar menim, da bo 
pripomogel k razurnevanju samih 
rezultatov v lesni industriji, pa 
tudi rezultatov odbranih delovnih 
organizacij , za katere lahko ugo
tovimo, da niso dobri. 

Pri tern ne smemo pozabljati 
na lastne notranje slabosti v sa
mih delovnih organizacijah, z od
pravo katerih bi te rezultate prav 
gotovo lahko izboljsali. 0 njih 
smo ze veckrat pisali, zato jih 
ne kaze ponavljati. Mednje pa 
prav gotovo sodijo: spostovanje 
dogovorov in delovnih obvez, 
spostovanje rokov, kvaliteta iz
delokov, delovna disciplina in po
dobno. 

Lani je od odbranih delovnih 
organtzacij samo Lesna iz Slo
venj Gradca dosegla nizji doho
dek na delavca kakor Brest. Obe 
pa sta pod povprecjem lesne in
dustrije. Razmerje Bresta do 
povprecja lesne industrije pa je 
pravza,prav enako kot leto po
prej, saj je porast v primerjavi 
z letom 1981 v Iesni industriji 15 
odstotkov, v Brestu pa 16. 

Drugi kazalec produkt ivnosti 
- cisti dohodek na delavca -
nam pokaze delez dohodka za 
ra1lporeditev v delovni organiza
ciji. Tudi ta je v Brestu kar za 
7 odstotkov nizji, kot je povprec. 
je lesne industrije, k•ljub temu 
da je v lesni industriji ta kazalec 
v primerjavi z letom poprej le 
7 odstotkov, v Brestu pa 10. Nizji 
cisti dohodek od Bresta sta od 
omenjenih delovnih organizacij 
US·tvarila se Lesonit in Lesna. 
Vidimo torej, da so v bistJvu v 
vseh delovnih organizacijah lesne 
industrije obrestl od kreditov 
zelo visoke, in sicer so v najvecji 
meri posledica pomanjkanja vi
rov za pokrivanje obratnih sred
stev. 

Zaradi prenizkega dohodka in 
cistega dohodka je tudi vecina 
obravnavanih delovnih organiza. 
cij zakljucila leto 1982 z izgubo. 
Med nj iomi sta poslovali brez iz
gube samo Savinja in Javor, s 
tern da je devetmesecno obdobje 
tudi Javor zakljucil z izgubo. Iz
gube v Marlesu in Alplesu so le 
neZ'llatne, medtem ko so v Lesni, 
Lesonitu in Meblu sor~merno 
veli:ke. Tudi Brest je leto 1982 za. 
kljucil z izgubo, ki pa je manjsa 
od leta 1981, pa tudi od devet
meseenega obdobja 1982. V slo
venski lesni industriji pa se je 
znesek izgub v primerjavi z letom 
1981 povecal kar za 82 odstotkov. 
Tudi to je eden od kazalcev o 
tezkih pogojih gospodarjenja v 
lesni industriji. 

Kazalec ekonomicnosti - ce
lotni prihodek v primerjavi s po
rabljenimi sredstvi - nam pove, 
koliko celotnega prihodka smo 
ustvarili z enoto porabljenib 
sredstev (materialni stroski in 
minirmalna amortizacija). Iz po
datkov vidimo, da so le tri od
brane delovne organizacije nad 
pov.precjem lesne industrije, vse 
druge pa pod povprecjem (med 
njimi je tudi Brest). Ta kazalec 
je v lesni industriji glede na leto 
1981 padel za 2 odstotka, v Ere
stu pa kar za 6 odstotkov. V zad
nj·ih mesecib preteklega leta se 
je ta pa:dec nekoliko zaustavil. 

Tudi dohodelc v primerjavi s 
povprecno uporabljenim.i poslov. 
nimi sredstvi, ki nam pove, koli
ko dohodka smo ustvarili na 
enoto vlozenih sredstev, ne kaze 
dobrih rezultatov. Na povprecju 
lesne industrije so samo Alples, 
Maries in Javor, pri vseh drugih 
odbr anih delovnih organizacijah 
pa je ta kazalec slabsi. V lesni 
industriji je ta kazalec v primer
javi z Ietom 1981 padel kar za 
14 odstotkov. 

Tudi to je eden od podatkov, 
k i utemeljuje trditev, da slaba 
kvaliteta materialov podaljsuje 
case i2ldelave in s tern povzroca 
manjso proizvodnjo, pomanjka
nje repromaterialov pa nabavlja
nje Ie-teh na zalogo. Zaloge goto
vih izdelkov pa se pov.ecujejo za
radi padca realnih osebnih do
hodkov, ki vplivajo predvsem na 
nakup trajnej-sih potrosnih do
brin (pohistvo). 

Kazalci akumulacije kazejo za 
slovensko lesno industrijo zelo 
velik padec glede na leto 1981; 
akumulacija na delavca za 26 od
stotkov, akumulacija v primerja. 
vi s povprecno uporabljenimi po
slovnimi sredstvi pa kar za 50 
odstotkov. Brest ima oba kazalca 
vehko sla:bsa od povprecja lesne 
industrije; padec v primerjavi z 
letom 1981 je za prvega 80, za 
drugega pa 67 odstotkov. Na ce
dalje slabSo akumulativnost les
ne industrije prav gotovo vpliva 
velika u.smerjenost v izvoz ze vse 
povojno obdobje. Brest je v letu 
1982 ustvaril priblizno enak delez 
celotnega prihodka z izvozom 
kot v povprecju slovenska lesna 
industrJja. Ob slabi akumulativ
nosti pa 5e moramo zamisliti, ali 
bo tudi v prihodnje lesna indu
strija na svetovnem trgu se kon
kurencna. 

Pri osebni in skupni porabi vi
dimo, da je v Brestu nizja, kot je 
poV!precje lesne industrije, in si
cer za 7 odstotkov. Nizja kot v 
Brestu je od primerjanih delov
nih organizacij le v Les.ni, vendar 
tudi v drugih delovnih organiza
cijah ni veliko visja. To pa je ra
zumljivo, saj so tudi drugi ka
zalci, ki IS'DlO jih omenili do se
daj, v Bres·tu nizji, 'kot je po
V!precje Iesne indu.strije. 

Tudi povprecni mesecni neto 
osebni dohodki so v Brestu ne
koliko nizj i od povprecja lesne 
industrije, se niZji pa so v Lesni 
in Marlesu. S prehodom na novi 
sistem nagrajevanja v Brestu se 
je razpon med povprecjem lesne 
industrije in Brestom nekoliko 
zaustavil. Se vedno pa se veca 

------- ------- --------------------------------------
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Iz temeljnt organizacije Pohistvo - ciScenje prahu 

raz;pon med povprecnimi osebni
mi dohodki v lesni industrij i in 
slovenskim povprecjem. V abso
lutnem znesku pomeni ta razpon 
za leto 1982 1.576 dinarjev, v de
vetih mesecih pa je bi.l 1.516 di
narjev. To je le nekaj ugotovitev 
o poslovanju slovenskih lesarjev 
v letu 1982. 

* 
Zavedati se moramo, da nam 

da izbor delovnih organi.zacij v 
tabeli dobro primerjavo s poslo
vanjem sorodnih delovnih orga
n izacij v regiji, pa tudi s poslo
vanjem vecjih lesarskih delovnih 
organizacij. Iz podatkov pa ni vi
deti poslovanja manjsih delov
n ih organizacij. 

Vendar menim, da bi dodatna 
mnozica podatkov bolj prispeva
la k nepreglednosti in s tern 
manjsemu razumevanju vsebin
ske analize. Kljub temu pa roo
ramo poudariti, da je iz podat
kov splosnega zdruzenja lesar
stva razvoidno, da je vecji del 

manjsih delovnih organizacij 
uspesnejsi od Bresta, pa tudi od 
nekaterih drugih delovnih orga
nizacij, odbranih v tern sestavku. 

Tudi za temeljne organizacije 
v okviru vecjih delovnih organi
zacij lahko ugotovimo, da so ne· 
katere veliko uspesnejse od dru
gib. v vecini pa kaiejo slabse 
rezultate temeljne organizacije 
za izdelavo velikih serij ploskov
nega pohistva. 

Kaj lahko na koncu zapiSemo 
za Brest? 

Gledano v celoti je v primer
javi z drugimi obravnavanimi 
delovnimi organizacijami poslo
val slabse, razen od Lesonita in 
Lesne . .Skoraj vse kazalce pa ima 
tudi slabse, kot je povprecje slo· 
venske lesne industrije. Seveda 
pa so vse primerjave relativne, 
saj se za tpodatki skrivata se do
datna vsebina in resnica, ki ju 
iz samih golih stevilk ne moremo 
razbrati. 

M. siraj 

Lanske izgube 
v lesarstvu 

Po zakljucnem racunu za leto 
1982 je bilo v lesarstvu za 417,5 
milijona dinarjev izgub, kar 
predstavlja 5 odstotkov vseh iz
gub v slovenskem gospodarstVtU. 
Nekritih izgub je bilo 239,7 mili
jona ali 3,7 odstotka vseh nekri
tih izgub v gospodarstvu Slove
nije. Po absolutnem znesku je na 
prvem mestu proizvodnja pohi
stva s 187,5 milijona, proizvodnja 
stavbnega pohistva s 128,3 m~lijo. 
na in proizvodnja furnirja in 
plosc z 88,1 milijona dinarjev. 

Med proizvajalci pohiStva ima 
najvecjo izgubo MEBLO - TOZD 
pohiswo Nova Gorica v visini 
52,7 mHijona dinarjev. Pomemb
nejsa razloga za izgubo sta pre
usmeritev z ameriskega trga na 
evropski t rg, k i zahteva ma.njse 
serije s stevilnejsimi proizvodi, 
in pr emajhna proizvodnja zaradi 
pomanjkanja uvoznih reproma
terialov. 

v tej dejavnosti imata vecjo 
izgubo se IMV - TOZD Podgor
je Sentjemej v visini 27,5 milijo
na dinarjev in TOZD Tovarna 
opreme Crnomelj v visini 36,8 
mi'lijona dinarjev. Problematika 
obeb temeljnib organizacij sere
suje v okviru IMV Novo mesto. 

Med proizvajalci stavbnega po
histva je poleg Platane- TOZD 
Lesna predelava Murska Sobota 
(izguba v viSini 5,3 milijona di
narjev) edin.i izgubar LESNA 
Slovenj Gradec - TOZD Tovar
na stavbnega pohistva Radlje. 
Izguba z.nasa 123 mHijonov dinar 
jev in je vsa nepokrita. Ker je 
bilo poslovanje negativno ze med 
letom, je bil v s~tembru 1982 
izdelan predsanaciJski program 
za odpravo vzrokov za nastalo 
izgubo po periodicnem obractmu 
za prvo polletje 1982. Po predsa
nacijskem programu je predvide. 
no pozitivno poslovanje te te-

. -

meljne organizacije sele v letu 
1984, torej je bila izguba po za
kljucnem racunu 1982 pricako
vana. 

Delovna skupina zdruzenja je 
dala predloge za resevanje pro
blematike na tehnicno-tehnolo
Skem, financnem in prodajnem 
podroeju. Z ust rezno vkljucitvijo 
le-teh v sanacijski program lahko 
pricallrujemo v prvi fa:zi bistveno 
zmanjsanje izgube, v drugi fazi 
pa pozit ivno poslovanje. 

Med proizvajalci furnirja in 
plosc je najvecji izgubar LESO
NIT - TOZD Vlaknene plosce . 
Izguba znasa 63,4 milijona dinar. 
jev in je v celoti pokrita. TOZD 
.posluje Z izgubo od zacetka SVO· 
Jega obratovanja. Poglavitni raz· 
Jog za izgubo je neustrezna 
struktura virov sredstev za inve
sticijo. 

Delovna s.kupina zdruzenja je 
njihov sanacijoSlki program pod
prla in smatra, da izgube brez 
spremenjenih kr editnih pogojev 
tudi z izvedbo vseh drugih inter· 
nih ukrepov in z moenejsim do
hod!kovnim po:vezovanjem ne bo 
mogoce odpraviti. 

Iz In.formacij 
splosnega zdruZenja LES 
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Doorajevanje sistema nagrajevanja 
Lani smo Brestovci sprejeli 

enoten si:stem vrednotenja del in 
nalog. Po novem sistemu so 
ovrednotena vsa dela in naloge, 
po po.prej ·sprejetih in usklajenih 
opisih del :in naolog. Od novem
bra Iani da,lje so po novih oce
nhvah obrecunani in lizplacani 
tudi osebni dohodik.i. 

VseS'koz·i so bih ob sprejema
nju novega sistema vrednotenja 
poudarjell!i. cilji, ki S'IllO jih ze
leli uresni6.ti. Zato je pot:rebno 
i7ldelati temel<jirto oceno o tern, 
kako uresnicujemo novi sistem 
vrednotenja in kako dosegamo 
zastavljene cilje. 

Ob vseh razpravah o novem 
sistemu vrednotenja smo vedno 
poudarjali, da je •treba izdelati 
in uveljaviti tudi: 

- sistem nagrajevanja za 
uspesnost in ucinkovitost dela, 

- sistem nagrajevanja po mi.
nulem delu, 

- sistem nagrajevanja inova
cij in se nekatere stvari, ki so 
nadgradnja osnovnemu sistemu 
vrednotenja del in nalog. 

Za <izdelavo ·sistema za nagra
jeva~nje uspesnosti in uCinkovito
sti je bHa imenovana posebna 
strdkoVIIla s.kupina. Naloga, k,j je 

Pravnik odgovarja 
Vprasanje: 
Ali delavski svet temeljne or

ganizacije lahko sklene, da so 
delavci v dnevih med dvema 
drlavnima pra:unikoma na kolek
tivnem dopustu? 

Odgovor: 
Letos pride republi9ki praznik 

27. april na sredo in so tako v 
casu od 24, 4. do 1. 5. po proiz
vodnem koledarju delovni dnevi 
25. 4., 26. 4., 28. 4. in 29. 4. 1983. 
Za navedene dni temeljne orga
nizacije sedaj ne morejo skle
pati, da ne bodo delali in da bo
do delavci na kolektivnem let
nem dopustu 

v 113. clenu samoupravnega 
sporazuma o delovnih razrnerjih 
je opredeljeno, da delavski svet 
temeljne organizacije lahko od
loci, da gredo delavci vsi hkrati 
na letni dopust, ce ·glede na 
u~aditev koriScenja dopu-stov z 
drugimi temeljnimi orga:nizacija
mi in glede na naravo in organi
zacijo dela ter na nacin poslova-

nja sodi, da je to primerno. Tak 
dopust pa mora biti glede na do
locila 97. elena zakona 0 delovnih 
razmerjih dolocen vnaprej v pla
nu izrabe sklada lemega delov
nega casa. 

To porneni, da bodo v posa
meZlili . temeljni organizaciji v 
zgoraj omenjenih dnevih delavci 
na kolektivnem dopustu lahko le, 
ce je bilo tako prerivideno ze v 
planu izrabe sklada letnega de
lovnega casa, drugace pa ne. 

Poleg teh dolocil pa je pri raz
poreditvi letnih dopustov vseka
kor potrebno upostevati tudi do
loeilo 96. Clena samoupravnega 
sporazurna o delovnih razmerjih, 
ki pravi, da delavec izrabi letni 
dopust pravilorna v nepretrga
nem trajanju in le izjemoma v 
dveh ali vee delih, in sicer v pri
merih, dolocenih v tern sporazu
mu. V vsakem primeru pa mora 
en del dopusta trajati nepretrgo
ma najmanj dvanajst delovnih 
dni. 

A. Percic 

tlAGDA STRA21SAR MAGDUSKA 

OBSOJENCI 
ZIBELKE 

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

* 
Mirenckovi delavci so brz raz

maknili repo na vozu, pripravili se
dez, dvignili Zirovca in ga posadili 
nanj . Sproscen smeh, zgodbice, 
dovtipi in sale so tretjino prisotnih, 
pa tudi Zirovca, spominjali na pri
jetni vecer lickanja koruze pri Ozim
niku. Vesela dobrodoslica je iz Zi
rovca pregnala temne misli in ga 
razvedrila. Z roko si je prepeljal po 
glavi tisti svoj zamasceni klobuk, ko 
so mu hudomusna ocesca ze naga
jivo zarela. Potlej pa so iz njega kar 
vrele domislice in sale. 

Sarno za hipec s i je oddahnil, pa 
ga je od drugega voza ;:!e spodbudil 
sivolasi Stefuc: »Hej, :Z:irovc! Pre
makni ze tisto tvojo klafeto, da bo 
spet kaj slisati izpod nje!cc 

lzzvani Zirovc je dvignil svoj glas: 
»Pravkar sem se spomnil, Stefuc, 
kako sva nekoc prenasala lojtre pod 
dekliskimi okni.cc 

»Le povej, Viktor, da bodo mladi 
vedeli, kako smo rogovilili, ko nam 
je cvetela mladost! Pa tudi starejsi 
radi obudimo spomine na nekdanje 
skrite stezice,u se je hahljal Stefuc. 

Ziro.vceve roke so hitele obrezo
vat repo, izmed zob pa so se vsi
pale zgodbice, kako sta s Stefucem 
tihotapila drug drugemu v zelnik, 
ceravno je bilo tisto zelje za oba 
prekislo. Vse je se malo zaobrnil, 
raztegnil, posolil, popopral in po 
svoje zabelil. Ker mu je Stefuc vra-

cal v enaki meri, je bilo razpoloze
nje delavcev na visku dobre volje 
in smeha. 

s parom konj so pripeljali se en 
voz repe s polja in ze hiteli prepre
gati konje v voz z nalozeno repno 
elmo. 

»Tudi Lojz bo vsak cas pripeljal 
svoj voz repe, da vam bo slo hitreje 
od rok, ko ste ze uteceni,cc je deja! 
voznil<, pocil z bicem in pognal s ci
mo na polje • .. 

Nadaljevali so z delom, ki se jim 
je zdelo kot zabava. Razdirali so ve
sele in debele, besedo pa so dali 
tudi mlajsim, ki so pogruntali marsi
katero, od starih ze pozabljeno, pa 
v mladih glavah znova porojeno in 
pretehtano modrost. Dezevalo je 
spodbudno priznanje in glasen kro
hot kot nagrada mladim za sodelo
vanje. 

V to razpolozenje se je prikazal 
Mirencek stisnjenih ustnic in s sen
co v oceh. Njegovi ljudje so uganili, 
da je nekaj narobe in se spogledali. 
2:irovc pa je zaverovan v svoje delo 
ravno koncal dobro salo in sprozil 
nov smeh, ki je razorozil tudi Mi
rencka. Stopil je k njemu in ze ve
dro dejal: »Viktor, pojdi z menoj! 
Nekaj se morava pogovoriti!cc 

V trenutku je 2:irovca spet obsla 
notranja napetost, da je z roko 
prepeljal svoj klobuk na oci, kot ta
krat ob prihodu. A je tudi ta nje
gova kretnja sprozila nov val smeha 
med veselimi delavci. Sepal je ob 
Mirencku in trdci postavljal berglji, 

zaupa:na tej skupmi vsekakor ni 
lahka. 

Do seda<j smo proucevali nase 
Brestove sisteme za nagrajeva
nje uspesnosti in ucinkovitosN, 
proucevali sisteme, :ki jih imajo 
uveljarvljene v sorodnih delOVlilih 
organizadjah (Novoles, Marles, 
Meblo) in studiTaUi strokovno li
teratur.o, 'ki obravnava to pod
rocje. Prv·i nasledn}i koraiki bo
do v okviru stroikovne sluibe in 
delovne sku:pine predvsem v na
slednjem: 

- da bi pripravili sistem na
croovanja in spremljanja rezij
skega dela po podrocj~h; 

- da bi izbraili iz doslej upo
rabljenih Brestovih sdstemih, s i
stemih sorodnih delovnih orga
ni zacij in literature najbolj 
ustrezne moZnosti za nagrajeva
nje uci'l1'koW.tosti; 

- da bi. izbrali Viplivnostne 
elemente za posameZlile skupine 
delavcev, oddeike iin sluibe; 

- da bi oblikovali osnutke 
dokumentacije za nacrtovanje in 
ocenj evanje; 

- da bi izdelali osnutek siste
ma za nagrajevanje ucinkov·irto
st.i in uspesnosti; 

- da bi vodil.i ra2lpravo i n ;vse 
kasnejse dejavnosti za sprejem 
in uveljavitev sistema za nagra
jevanje uspesnosti dn ucinkOVIito
sti. 

V pripravJ je tu:di nov prarvll
nik o Jnovaoijah, lci bo mora!l g:e
siti ~udi nagra<jevaoje inovacij . 

NiCesar pa vsaj sedaj ne dela
mo za 'Sipreminjanje nagrajeva
nja po minulem delu. 

Dograjevanje osnov.nega sistema 
nagrarjevanja i<ma namen, pripra
viti si,stem, :kako bolje nagraditi 
marl}i<vejse delarvce, <kako bolje 
nagratiiti delavce, ki pri del:u 
dosegajo lbol}so kva1iteto in ka
ko n:agradi:ti tiste, ki delajo z 
dru1ibenimi sredstvi najbolj go
spodaroo. J. OtoniiCar 

da je kar odmevalo po veliki oboka
ni vezi. V prostorni kmecki izbi ga 
je na koncu dolge druzinske mize 
ze cakal oblazinjen stol, na mizi pa 
kroznik s kurjo pecenko, krompir
jem in solato. 

»Vsedi se, Viktor, in duso si pri
vezi!cc je prijazno velel Mirencek in 
mu pomagal na sedez. 

»Zgodaj je se za juzino in tudi Ia· 
cen nisem,u je goltnil 2irovc. 

»No, pa zacni z domaco sapico, 
Viktor!cc mu je ponudil silce slivov
ke, ki jo je na dusek izpil. 

Se steklenico vina in dva kozarca 
je prinesel Mirencek na mizo, a v 
sebi usklajeval dvome in vprasanja 
s strasno sumnjo • . . 

Zirovc pa zares ni mogel jesti, ker 
ga je tezila nekaksna slutnja, ki ji 
ni vedel ne vzroka ne imena. Se 
posebno, ker je bil prvic v tako 
ozkem stiku z Mirenckom. Mora si 
priti na jasno! V zadregi je prepeljal 
klobuk po glavi in bleknil: nRad bi 
vedel, kaj imate za bregom, gospo
dar! In kje je Ozimnik?« 

Mirencek mu je takoj odgovoril: 
»Ozimnik se je prilepil na stol v 
nasi brusilnici. Sarno trenutek pro
s im, Viktor!cc Stopil je iz izbe v ku
hinjo, kjer je snahi nekaj narocil. 
Spotoma je z ocmi osvrknil postavo 
na stolu, ki menda se vedno prica
kuje svoje strizenje. 

Vrnil se je in prisedel k Zirovcu: 
»Ali morda ves, Viktor, kdaj, kje in 
zakaj so partizani ostrigli Ozim
nika?cc 

2:irovc se je v sebi kar oddahnil: 
, J, kaj ne bi vedel! Saj so ga ostrig
li z mojim strojckom na njegovem 
dvoriscu.« 

»Viktor, se to mi povej: so ga 
zaradi Mateja?<< je poprasal Miren
cek. 

nPo njihovih besedah bi sodil, da 
so da ostrigli zato, ker so ga zalo
tili z domobransko propustnico in s 
praznim vozom. Vest o pogresanem 
Mateju pa so sprejeli kot nepotrje
no,« je odvrnil Zirovc. 

»Torej tako? Hvala, Viktor! cud
no, da me o tern niso obvestili. No, 
vidis, to sem hotel vedeti . In ta tvoj 

--

RRESTOV OBZORNIK 

2:ivahna razpra•1a na letni konferenci sindikata Bresta 

Novosti lZ knjiznice 
LESNIK R.: Prosti cas. 

Znans.tveno delo s podrocja vzgoje, izobrazevanja in pedago
gike prostega casa. Knjiga vsebuje sedem poglavij: Delo in 
prosti cas; Prosti cas - dejavnik samoupravljanja; Prosti 
cas, druZina in osebnost; Razumevanje prostega casa; Prosti 
cas in ngoja; Prosti cas mladih; Nekaj posamicnih dejavno
sti prostega casa in se dva epilogna naslova: Tovarisija in 
V2lgoja samouprav ne kulture prostega casa. 

KIAUTA L.: Braciceva ;brigada. 
Prvi del zgodovinske monDgra.fije o nastanku Loske brigade 
23. 9. 1943, njenih bojih po Primorski in Notranjski, poimeno
vanju po Mirku Braciou in njenih bojih v sestavu 14. divizije 
na Stajenskem. 

SVETINA T.: Med nebom in peklom. 
Roman v dveh knjigah opisuje kmecki druzini Maslovih in 
Becanovih v Brkinih in vojne razmere na Primorskem. Doga. 
janje romana se zacne ob koncu prve svetovne vojne in traja 
do danasnjih dni. 

RIBICIC J.: Strukeljcek. 
Zgodbica za najmlajsi o dekllici Polonci, ki v soli misli na 
svojega malega bratca. 

SKRINJ AR·TVRZ V.: 'K.am potuje cesta. 
Pisateljica v vee zgodbah opisuje dogodke iz svoje lastne 
mladosti in mladosti svojih otrok. V obcutenih opisih pa 
lahko spoznamo tudi lastna dozivetja. 

Ozimnik se je spravil nadme s pros
njo, naj ga ostrizem. Odklonil sem. 
Ali bi ga ostrigel morda ti, Viktor?« 
je zvito vprasal Mirencek. 

Zirovc se je malo zmedel? ,Jaz? 
Hmm ... da ... Mislim, da bi Ozim
nik raje pogoltnil lastni jezik, kot 
mene prosil za to uslugo • . • Hm, 
jaz pa bi mu ustregel samo pod po
gojem, da najprej vrne Mateja dru
zini in spostuje naso gospodinjo, 
kot se spodobi!<c je odlocno pribil . 

»Torej tak fant si, Viktor! Se do
bro, da sem preveril! Ob prvi pri
lo;:!nosti bova pila bratovscino. Zdaj 
pa se nekaj: obvescen sem, da si 
je Matej vceraj zjutraj s plocevino 
prerezal zile na levici. Poskus sa
momora. Doktor Trnovec mu je nu
dil prvo pomoc. Obvezanega so pre
mestili v malo sobico h Kaprolu. 
Ugotovili smo, da je tisti domobran
ski narednik v okviru svojih mozno
sti kar dober fant. Ves, Viktor, od
locno je preprecil prevoz Mateja v 
mestne zapore . . ·" se je Mirencku 
milo storilo, da je premolknil. 

Preseneceni Zirovc je skoraj po
zabil na svoja odprta usta; pa je 
ujel sogovornikovo desnico, jo stis
nil in slovkoval: ,Jaz.. . jaz .. . 
sem mislil, da ste Ozimnikov prija· 
telj ... Zdaj pa . . . Oh, kako rad bi 
vide! Mateja, ce bi bilo kako mo
goce ... !t< 

Kar z rokavom s i je potegnil cez 
oci, ker se je zasramoval ganotja. 
A Mirencku tudi to ni uslo. Potrep
ljal ga je po rami: »Zdaj pa le jej, 
Viktor, ker vidim, da ti je odleglo! 
Ta cas born pa jaz pogruntal, kako 
bi te prepeljali v trg in in nazaj .• ·" 
Zakoracil je po sobi in se izmuznil 
v vezo. Potlej je stopil v mlin in na 
;!ago, ki je rezala hlodovino za Fe· 
delakov senik. 

Ko se je vrnil v izbo, je veselo 
ugotovil, da je Zirovc s tekom po
spravil izdatno malico. »Bravo, Vik· 
tor! Tako je prav. Pa se nekaj ko.. 
zarcev vina si privosci za koraj;:!o 
in za pot!cc je ;:!ivo poblisnil z ocmi. 
Natocil je in dvignil caso: »Trciva in 
izpijva, Viktor, na zdravje in najino 
prijateljstvo!cc 

»Da, da. Na zdravje in prijatefj. 
stvo ..• c< je v zadregi civknil :Zirovc, 

a se ovedel in dodal: »Pa se na 
zdravje vseh postenih in dobrih lju
di ter na - Matejevo vrnitev .. . « 

nTocno tako, Viktor! Na Matejevo 
vrnitev!cc je potrdil Mirencek in 
znova natocil, da sta potrdila svojo 
veliko zeljo. 

Prisedel je in zaupljivo sepetal: 
»Viktor! Prise! si kot narocen, ker 
sem zjutraj narocil Marjanci, naj 
govori s teboj . . . Dobro sem pre
tehtal moznost za tvoj obisk pri 
Mateju. Najprej morava zamenjati 
evidencno tablico na vozu! Tu imas 
mojo mlinarsko knjizico, ki je po
trjena z nemskim, domobranskim in 
zupnijskim ;:!igom. Dobro jo shrani 
in pokazi le v sili. Pazi, da ne po
gleda vanjo Ozimnik. Za slucajne 
patrulje (tudi za partizanske) je za. 
silna izkaznica ze tablica na vozu. 
Peljal bos moko v farovz in Ozim
nika k frizerju. Mimo Kaprola vozi 
zelo pocasi, ker te bo ustavil ne
kdo, ki ti bo pomagal v zupnisce in 
naprej. Danes in jutri bodo cakali 
na mojo posiljko. Lepo mi pozdravi 
Kaprola in mojo sestro. Mateju na
roci, naj bo pogumen, ker ga bomo 
pretihotapili v lepsi kraj! Ozimniku 
lahko mimogrede namlgnes, naj gre 
s teboj obiskat Mateja v domobran
ski arest. Toda, Viktor! Bodi z njim 
zelo previden, saj ga pozna$ bolje 
kot jaz! Zaupam ti, Viktor, saj si 
celo Nemcem izpulil brejo kravo! Pa 
se sanja se ti ne, da smo tisto tvo· 
jo zmago pri nas posteno zalili! 
Srecno, Viktor!cc je stisnil invalidovo 
roko tako mocno, da so mu prsti 
kar zagomazeli • .. 

Nato ga je spremil k vozu, kjer 
sta se Ozimnikova konja gostila z 
deteljo. V roke mu je dal svojo tab· 
lico in klesce: »Tole bos znal ti naj
bolje pritrditi, Viktor! Tisto vase na· 
pisano ,veleposestvo' naj pa na 
hlevskem oknu pocaka tvoje vrnit
ve!cc in ze je mrknil v ve;:!o. Zirovc 
se je loti! zamenjave tablic in bil 
spet presenecen, ko je prebral: Pa
vle Kosec, mlinar, Dolga vas. 

(Se bo nadaljevalo} 
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BRESTOV OBZORNIK 

v prej~nji stevilki nasega glasila smo pisali 0 teiavah obcinske 
knjiZnice, pa tud.i o njenih prizadevanjih, kako pribli.Zati knjigo 
cimvec bralcem. Tern prizadevanjem pa ·vsekakor ni v prid sedanji 
urnik knji.Znice, ki bralcem obisk skorajda onemogoca. Le enkrat 
v tednu je namrec odpr·ta do 18. ure, sicer pa se njena vrata zapro 
ob 15. uri, torej tedaj, ko zaposleni koncajo z delom, ueenci, d.ijaki 
in studentje pa se sele vrnejo domov. Kdaj in kako torej v knj:if
nico? 

TUDI LETOS POHOD NA SLIVNICO 
V sodelovanju sportnega dru~tva Sovica iz Grahovega in 

planinskega dru~tva Cerknica bomo tudi letos organizirali 
tradicionalni pohod za praznik dela na Slivnico. 

Priporocamo, da se vsi udelezenci pohoda zberejo na zbor
nih mestih v Cerknici (pred Brestom), Begunjah in Graho
vem med 8. in 9. uro zjutraj. Povzpeli se bomo na Slivnico 
do gosti~ca, kjer bo kontroino mesto za vse udelezence. Tam 
bodo tisti, ki sodelujejo na pohodu ze tretjic, dobili posebne 
na~itke PD Cerknica, ostali pa posebne izkaznice pohoda. 
Zatem se bomo spustili do koce lovskega drustva Grahovo, 
kjer bodo mnoZiena sportno-rekreacijska tekmovanja. 

Vse obcane vabimo, da se odpravijo na Slivnico in tako 
prispevajo k praznovanju 1. maja - delavskega praznika. 

Spet o [erkniSkem jezeru 
INFORMACIJA 0 :IZDELAVI STUDIJE 0 SPREJEMUIVOSTI 
VODNOGOSPODARSKE iiZRABE .CERKNISKEGA 'JEZERA 

2:e dolgo ;Casa (Ugotavljamo vrsto navzkriZnih interesov o ;namemb
nosti Cerkniskega Jezera. Znano je, fda lse posamezniki ali posamezne 
ustanove :Zavzemajo za .izgradnjo ~ulacije, drugi spet tza osu~itev, 
tretji •pa \za !ohranitev lnaravnega /okolja, ta~nega kot je. ·Zato je 
skupscina Socialistiene republike ISlovenije :v druZbenem planu za 
obdobje 11981-1985 :opredelila lnalogo, (da je treba izdelati stud.ijo, 
ki bo pokazala ,lnaravne momosti ;in vse p robleme, ki 'se lahko po· 
javijo pri 'takih iali drugacnih posegih 111 ta prostor. 

Dejstvo je, da postaja vprasa
nje energije iz .dneva 'V dan po
membnejse, da pomanjkanje 

1 elektricne energije ze resno ovira 
druzbeni in gospoda11Ski razvo j 
in da so ;vodni energetski viri za 
razliko od premoga in nuklear
nega goriva obnovlji'Vi viri ener
gije. Zato je v zadnjem casu vod
na energija se toliko ·pomemb
nejsa. 

Da bi se dokopali do podlage 
za nekoliko resnejsa raMDislja
nja, kaksne posledice bi bile, ce 
bi iz sedanjega presihajocega 
Cerkniskega jezera napravili aku
mulacijsko jezero in bi vodo upo
rabili za hidroelektrarno, bo letos 
izdelana posebna anketa na sa
mem terenu. Ank.etirali bi vsa 

, gospodinj-stva, kartirali izrabo 
zemljiSc po posameznih parce
lah, .kartirali ohjekte in lokacije 
ter ~opisali ohrate ·sekundarne in 
terc1arne dejavnosti. 

Pogledati bo treha sedanje 
planske alcte, urbanisticno d oku
mentacijo, druzbene .plane in 
sektorske plane obcin Ceilkn.ica, 
Logatec, PostQjna in Vrhnika. 

Ugotoviti ho treba sedanje sta
nje prometnega omrezja ter za-

beleziti spomenike naravne in 
kul.turne dediscine, pa ·tudi rast
lins<tvo in zivalstvo na tern ob· 
moeju. 

Na osnovi zbranih podatkov 
ho pripravljen rpredlog o izrahi 
prostora in Q izbiri modela nase
litve glede na zelje in .potrebe 
prebivalcev. 

Delo na .terenu bo potekalo le
tos od arprila do septembra. 

V tej fazi ne gre se za nikakrs
no dokoncno opredelrtev, gre le 
za iskanje .podlage za morebitno 
odlocitev o akumulaciji. Zato 
prosimo krajane, naj tis6m, ki 
bodo anketirali, omogoCijo hitro 
in ucinkovito delo brez :kakrsne
koli zivcnosti ali podobnih ne
vsecnosti, saj gre samo za raz
iskavo, ne pa za odlocanje. Ce 
pa hocemo, da ho morebitno od
locanje ka-sneje kakovostno in z 
znanimi posledicami, potem je 
razi·skava nujna. 

Namen tega sestav.Ica je torej 
povedati ohcanom, za ikaj pri tern 
pravzaprav gre, da zaradi neob
ve.Scenosti ne bi prislo do posa
memih zapletov in tciav in da 
zato delo pri anketi .ne bi hilo 
taksno, kot je zazeleno. 

T. Kebe 

LETNE SPORTNE IGRE SOZD SLOVENIJALES 

Tudi letos v okvlru SOZD Slovenijales pripravljajo letne 
sportne igre, ki bodo 25. junija v Logatcu in na katerih bo so
deloval tudi BREST. 

Organizator oziroma pokrovitelj iger je KLI Logatec. Tekmo-
vanje bo v naslednjih panogah: 

-mali nogomet- moski, 
- odbojka - moski, zenske, 
- kegljanje - moski, zenske, 
- namizni tenis - mo~ki, zenske, 
- streljanje - moski, zenske, 
- sah - moski, zenske. 

Vse tiste, ki se zanimajo za omenjene panoge, prosimo, naj se 
prijavijo pri Miri Drobnic v Skupnih dejavnostih, da bomo 
cimprej zaceli s pripravami - treningi. 

M. Drobnic 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
LIK Kocevje (tovarna solskega 

pohiStva) vidi edini izhod iz se
danjih tezav v spremenjeni ozi
roma dopoinjeni proizvodnji. 
Manjso prodajo doma so posk.u
sali nadomestiti z izvozom, ven
dar niso uspeli zapolniti vseh 
proizvodnih zmogljivosti. Zato so 
pripravili nov program in se lo
tili izpopolnjene ponudbe kolo
nialnega pohistva ta:ko, da bodo 
po novem izdelovali se mize in 
postelje. Za prodajo na tujem 
trgu bodo izdelovali tudi pod· 
stavke za raze, sedaj pa monti
rajo tudi novo strojno linijo za 
izdelavo letvic in opafev, s Cimer 
bodo popestrili ponudbo in bolje 
izkoristili lesne ostanke. 

LIKO Vrhnika (1017 delavcev) 
je lani izvozil za vee kot 8,7 mili
jona dolarjev izdelkov. Kljub te
zavam pri oskrbi s surovinami in 
znizanim cenam na konvertibil
nem trgu se jim je posrecilo 
ohrani-ti visoko raven izvoza, ki 
je leta poprej znasal okoli 10 mi
lijonov dolarjev. Najvec izvazajo 
na armerisko trfiSce, kamor nji
hova tovarna s tolov proda kar 
88 ods.totlkov proizvodnje. Zara
di vse vecje konkurence na tern 
trgu so se odloeili za nalozho v 
poveeanje pro~vodnih zmoglj i
vosti. Nalo~ba bo veljala 250 m i
lijonov dinarjev. 

LESNINA je v preteklem letu 
dosegla za 25 odstotkov viSjo 
vrednost prodaje na domacem 
trgu, medtem ko je delez proda
je na tujem trgu upadel od 17,4 
odstotka celotnega prihodka leta 
poprej na 16,8 odstotk~ ce~o~e: 
ga prihodka. Nasploh Je flZlcm 
obseg pos-lovanja skora_j vseh de
javnosti upadel; prodaJa gradbe
nega materiala na drol;mo z~ 
okoli 10 odstotkov, prodaJa pohi
stva in gradbenega materiala na 
debelo za prihlimo 6 odstotkov, 
medrtem ko prodaja pohiStva na 
drobno, opremljanje objektov in 
gradnja novih objek:tov ostajajo 
na dosedanji ravni. 

LIPA iz Ajdovscine je ust·rez
nim organom prijavi'la vecjo na
Iozbo· namerava namrec zgraditi 
topl~no in posodobiti tehnolo
ski proces; predracunska vrec!-
nost nalozbe znasa 316,130.000 dl
narjev. 

LESNA Slovenj Gradec (ima 
22 temeljnih organizacij, sJ.rupne 
slufhe in interne banko ter za
posluje skupaj 2880 delavcev) b_e. 
lezi v preteklem letu precejsn]o 
fluktuacijo delavcev - kar 744. 
Na novo se jib je zaposlilo 383, 
ods-Io pa je 371 delavcev. Z:~to si 
prizadevaJO za d~lgoroC.ne}~e r~· 
sevanje kadrovskih vprasanJ; stl· 
pendirajo 244 stipendistO'V, od te
ga 1'/!l za delo in 66 ob delu_ 

Kadar je nase jezero poino ... 

SAVINJA razvija lastno avto
matsko obdelavo podatkov; prej 
so bili souporabnriki racunalnika 
v SOZD MerX- Letos bo prek 
lastnega racunalnika steklo pet 
programov: osebni dohodki, 
materia·lno poslovanje, fakturira
nje in saldakonti. 

V STOLU je letos redno stekla 
proizvodnja vlivanja poliuretan
skih robov na rnizne plosce Mo
dul, kar je v Jugoslaviji novost. 
Po.kiuretanski zaokrozeni robovi 
so lepsi, predvsem pa bolj funk
cionalni in vamejsi. Zlasti so 
primerni za pisarnisko, solsko, 
bolniS.Uicno in laboratorijsko po. 
hiStvo, za katero v nekaterih de
zelah standardri. in vamostni 
predpisi zahtevajo zaokrozene 
rohove. 

JELOVICA nacrtuje letos za 25 
milijard starih dinarjev nalozb. 
Od kapitalnih nalozb predvideva
jo izgradnjo novega nadomestne. 
ga ob-jekta za zasteldevanje, na
kup racunalnika, nadaljevanje 
izgradnje kotlovnice, sklad.isce 
na montaznih objektih in delno 
povecanje kapacitet trgov·ske 
mreze. Precejsen del sredstev bo 
namenjen tudi za modernizacijo 

tehnologije ter za zdruzevanje in 
sovlaganje v razvoj proizvodnje 
zaganega lesa. 

SLOVENIJALES- trgovina je 
v preteklem letu ustvarila 37,6 
milijarde skupnega pribodka, za 
tretjino vee kot leta poprej. Vec
ji del (52 odstotkov) so ga ustva
rile zunanjetrgovinske temeljne 
organizacije s temeljno organi
zacijo Imeniring in oprema, 36 
odstotkov abe veleprodajni te
meljni organizaaiji in 12 odstot
kov vse maloprodajne temeljne 
organizacije skupaj. Zaskrbljuje 
dejstvo, da je delov.na organiza
cija ustvarila le 77 odstotkov na
crtovanega izvoza, medtem ko je 
bil uvoz za 20 odstotkov nad na
crtovanim. 

LIP Bled je dogradilo se eno 
mehanizirano sklad.iSce lesa za 
ohdelavo hlodomne; prvo ze ne
kaj let obratuje v Bohinjski Bi
strici, drugo pa bo pricelo obra
tovati v temeljni organizaciji 
ReCica. Kljub temu se se vedno 
pojavljajo tezave s pri'pravo pri
merne hlodovli.ne, iz katere hi 
najlafe pridohili zagan les, pre
potreben za kvalitetne izvozne 
izd.elike. 

Strelske novice 
NAJMLAJSI VELIKO OBETAJO 

Na republiskem tekmovanju 
pionirjev so nastopili <tudi naj
mlajsi strelci strelske druZine 
BREST. Pionirji so ekipno za
sedli 9. mesto s 477 krogli. Posa
mezno je bil Boris BRANISELJ 
s 170 krogi na 12. mestu. 

Se boljse rezultate so dosegle 
pionirke, ki so zasedle 5. mesto 
s 468 ·krogi. Med posameznicami 
je hila najboljsa Ines OTONI
CAR s 164 krogi na 9. mestu. 
BRANISELJ in ekipa pionirk sta 
dosegla norma za nastop na 
drlavnem prvenstvu, ·ki bo v Beo
gradu. 

V MURSKI SOBOTI - SOLSKA 
SPORTNA DRUSTVA 

V Murski Sohoti je bilo repub
liSko tekmovanje solskih sport-

nih drustev v streljanju z zracno 
pusko. Konkurenca med najmlaj
simi je hiJa taka mocna, da so 
sodniki pogosto ugotavljali zad
nje serije in celo »desetke«. 

Pionirke so hile odliene na 4. 
mestu s 463 krogi. Posamez.no je 
Ines OTONICAR s 173 ·krogi za
·sedla 4. mesto. Iz SSD Stari trg 
je hila Martina KOCEVAR s 165 
k.rogi na 9. mestu. Pionirji so za
sedli 11. mesto. 

F. Mahne 

RAZPIS 

Svet za kadrovske zadeve 
TOZD Prodaja razpisuje prosta 
dela oziroma ·na!loge skiad!Acna 
ad.ministracija v centralnem skla
d.iscu gotovih izdelkov. 

Pogoji: - d111eletna administra
tivna sola, 

- nad 3 mesece pra.kse. 
Kandidati na.j posljejo prijave 

do 10. 5. 1983 v splosno kadrov
sko sluzbo TOZD P.rodaja. 

.. . . ~~-.-~ ... - --~· --·-·-~------
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brestov 

obzornik 

(lz stevilke 67 - 30. april 1973) 

LETOSNJA TR:ZNA GIBANJA 

~rica smo naporom celotne druzbe, da se zaustavijo negativna gibanja 
v )Ugoslovanskem gospodarstvu, katerih rezultat so stabilizacijski ukrepi 
zveznega izvrsnega sveta lani, posebej pa se letos. Ti ukrepi imajo poleg 
drugega tudi namen, zmanjsevat i vse oblike porabe, predvidene z eko
nomsko politiko za letosnje leto, imajo pa poleg pozitivnih rezultatov 
tudi negativne. Osebna poraba se je namrec obcutno zmanjsala in je 
zato mocno upadla prodaja predvsem izdelkov trajnejse vrednosti (po
histvo, gospodinjski stroji, televizorji in drugo). Na zmanjsano povpra
sevanje so prav gotovo vplivali vecji zivljenjski stroski - predvsem 
prehrane, zmanjsevanje realnih osebnih dohodkov, ki so v prvih treh 
mesecih manjsi za okrog 4 odstotke In seveda tudi zamrznitev oseb· 
nih dohodkov deJa zaposlenih (okoli 25 odstotkov) v neproizvodnih orga
nizacijah in druzbeno-politicnih sluzbah. 

lzredno zaskrbljujoca je tudi investicijska poraba, saj je gospodarstvo 
v situaciji, ko ni sposobno opravljati nlti enostavne reprodukcije, kaj 
~e~e razsirjene. Nasta! je tudi dolocen zastoj, ki je bolj trenutnega zna
caJa, v stanovanjski izgradnji, kar vse zaviralno deluje na podrocju 
porabe. 

POTROSNISKA POSOJILA IN PRODAJA 

Znano je, da prodaja pohistva temelj i na potrosniskih posojilih. Potros
niki se pri odlocanju za nakup pohistva ravnajo predvsem glede na 
moznosti kreditiranja. Pohistvo je za potrosnika se vedno dolgorocna na
lozba, saj predstavlja priblizno stiri metre dolg sestav elementov dnevne 
sobe BARBARA vrednostno 12.000 dinarjev. 

Zato je razumljivo, da je prodaja nasega pohistva odvisna od razpoloz
ljivih sredstev za kreditiranje potrosnikov. 
•. ~krepi._na podrocju kreditno monetarne politike v letu 1972 so povzro
cil l man)SO maso sredstev za kreditiranje prodaje blaga. Na Brest so ti 
ukrepi vplivali tako, da so vse najvecje trgovske hise zahtevale zagotov
ljena .sre~stva ~a kreditiranje. proda_Je nasih izdelkov. Poleg tega pa je vpli
vala m se vpliva na prodaJO tud1 neenotna politlka kreditiranja po re
publikah. 

KORAK NAPREJ. Pred ustanovitvijo TOZD v podjetju BREST. 

Komislja vidi v sedanji ureditvi podjetja in v sedanjih razmerjih med 
poslovnimi enotami, izrazenimi v samoupravnem sporazumu s podrocja 
delitve, trdno usmeritev za uresnicevanje najosnovnejsih ustavnih dopol
nil. Tako verjetno ne bo vecjih preprek, da bi se kot TOZD organizirale 
naslednje enote: Tovarna pohistva Stari trg, Tovarna lesnih izdelkov Stari 
trg, Tovarna ivernih plosc Cerknica, Delavska restavracija in Skupne 
dejavnosti. 

Koliksna in kaksna bo enota skupnih dejavnosti, bo seveda odvisno 
od skupnih poslov, za katere se bodo dogovori le TOZD s posebnim samo
upravnim sporazumom. 

NASA NOVA TRGOVINA V MARIBORU 

Podobno kot drugi, se tudi Brest srecuje s problemom prodaje blaga 
na domacem trgu, saj je v dveh letih podvojil kolicino blaga za to trzi
sce. Sedanje trgovske organizacije ne morejo z gotovostjo prevzeti ob
veze za prodajo takih kolicin, ker so pod pritlskom tudi vseh ostalih 
proizvajalcev pohistva. Zato bo moral tudi Brest organizirati lastno tr
govsko mrezo, v kateri bi lahko prodajali priblizno polovico proizvodnje, 
namenjene za domace trzisce. 

Prvi tak korak je bil storjen z nakupom trgovine v Mariboru. 

ST ANOVANJA IN KREDITI LETOS 

Do konca razpisnega roka se je nabralo 231 prosenj za posojilo in 
83 prosenj za stanovanja. 

Stevilke so si lno visoke in ce bi vsa razpolozljiva sredstva nekriticno 
in pavsalno razdelili med vse prosilce, bi ne prise! na vsakega niti 
mil ijon. 

Skupno so delavci zaprosili za 636 in pol mi lijona kredita, poleg teh 
pa 14 prosilcev ni navedlo zelene vsote. 

Trdnih sredstev brez poseganja v leto 1974 je namrec na voljo le 250 
milijonov starih dinarjev. Ob tem pa moramo vedeti, da deset stanovanj 
stane okrog 150 milijonov in ce jih odkupimo na primer toliko, da potem 
komaj 100 mi li jonov ostane za vseh 230 individualnih graditeljev, da pa 
s tem denarjem morda lahko bolj ali manj ucinkovito pomagamo najvec 
tridesetim prosilcem. 

NA LETOSNJI DOPUST BOU SKROMNO 

Za letosnjo turisticno sezono smo dobili rekordno stevilo ponudb za 
letovanje clanov delovne skupnosti ob nasi obali. Od Ankarana pa vse 
tja do Splita nam nudijo najrazlicnejse ugodnosti, katerim so primerne 
tudi cene dnevnih penzionov: od 45 din v Ankaranu v zasilnih pocitniskih 
hisicah pa vse tja do 120 din se vrstijo cene dopustniskih uslug. 

Predstavniki sindikalnih organizacij in tajniki poslovnih enot se na se
stanku, ki je bil sklican nalasc v ta namen, nikakor niso mogli odlociti, 
kje naj bi letos letovali. Zato so imenovali posebno triclansko komisijo, 
ki si je ogledala domala vse za nas zep dostopne objekte od Ankarana 
do Novigrada v lstri. 

Po daljsem posvetovanju so se odlocili samo za to mesto. 

VODA JE, VODE Nl! 

Vedno vecja potrosnja vode in pa njena kakovost sta narekovali rekon
strukcijo vodovoda, ki traja sedaj ze tretje leto. Glavni cevovodi so bill 
v tem casu izdelani od Unca do rezervoarja v Cerknici in okrog 1500 
metrov od rezervoarja proti zajetju v smeri Podslivnice. Po letosnjem 
programu pa je treba dokoncati glavni cevovod do Podslivnice. 

Dosedanja deJa tecejo po nacrtu in lahko pricakujemo, da bomo konec 
letosnjega leta lahko odprli pipe, iz katerih bo priteklo dovolj ciste vode. 

.. . .· .'. 
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BRESTOV OBZORNIK 

V teh dneh se zacne ribolov na Cerkniskem jezeru 

T urSiC, Urbasova, koSarkar ji ••• 
Rezu:ltati izbire najboljsih 

sportnikov v nasi obCini so konc
no znani. Komisija, v kateri so 
sodelovali predstavniki TKS in 
ZTKO Cerknica (Tone Urbas, 
Franc KTanjc, Peter Kovsca, 
Franc Gornik, Slavko Bergl.ez in 
Janez Zakrajsek), je ugotovila 
naslednje: 

2. kegljaski klub Brest, 
3. smucarsk·i k,lub Los•ka dolina. 

Priznanja organizatorjem v 
sportu in rekreaciji: 

1. Darko Ozbolt - Loska doli
na, 

2. Sonja Sestanovic - Cerkni
ca, 

3. Stane Korenjak- Nova vas. 
Iz:lrebali smo tudi nagrajence, 

ki so sodelovali v nasi akciji. 
Knjizne nagrade prejmejo: 
1. Enika Baraga - Sma·rata 13, 

Stari trg, 

2. Olga Knaus - Nova vas 25, 
3. Sreco Kor osec - Ko:lljek 4, 

Begunje, 
4. Janez Batista - Ljubljan. 

ska 16, Rakek, 
5. Maja Zidar - Svinja gorica, 

Cerknica. 
V.sem, ki so imeli sreco pri 

zrebanju, cestitamo, druge pa va. 
bimo k sodelovanju spet v pri· 
hod!njem letu. Nagrajenci bodo 
knjizne nagrade dobili po posti. 

J. Zakrajsek 

Do roka, ki smo ga postaVIili v 
razpisu, je prispelo nad 70 gla
sovnic. Glasova:lci so upostevali 
vee ali manj vse predstav.ljene 
sportnike. :L:al pa je pri tern pri
slo tudi do kampanjske akcije 
strelske druiine Br est, ki je ho
tela zagotoviti prvo mesto lin na
slov najbolj sega sportnika ene
mu i:mned svojih strelcev (tako 
so :z.braE 136 glasovnic, ki .pa so 
b ile - mimogrede povedano -
prepozno oddane). Komi·sija v 
omenjeni sestavi ni soglasala s 
taksnim naCinom glasovanja, za
to je pripravila svoj dokoncni 
predlog: 

Plesali le eno leto? 

Najbolj~i sportnik leta 1982: 
1. Rolando Tursic (biatlon), 
2. Tone Zaloznik (kegljanje), 
3. Bozo Nelc (kosarka), 
4. Tone Ilesic (jamarstvo), 
5. Joze Kebe (streljanje). 
Najboljsa ~portnica: 
1. Ana Urbas (kegljanje). 
2. Martina Intihar (kosa.rka), 
3. Mojca Sega (smucanje). 

Najboljse dru5tvo: 
1. kosarkarski klub Cerknica, 

CERKNISKI KOSARKARJI 
ZOPET V II. SLOVENSKI 
KOSARKARSKI LIGI 

Cerkn.iSki kosar.karji so se po 
enoletnem nastopanju v prvi slo
venski .kosarkarski ligi zopet 
vrnili v drugo. Pokazali so zelo 
sla:bo igro, z veliko napakami in 
zgresenimi meH, ce pa k temu 
pripisemo se to, da novim cia
nom lige niso b ili naklonjeni niti 
sodniki, vidimo, da j e bil izpad 
iz lige neizbezen. · 

Pokazalo se je, da je bila od
sotnost treh kljuanih igralcev iz 
prejsnje sezone - Pakiza, Sivca 
in ()peke - le prevec opazna in 
je bila zato kakovost igre na 

Fil111i v 111aju 
1. 5. ob 16.30 - francosb komedija OBRAcUN PRI SAMOPO-

STRE:L:BI. 
1. 5. ob 20.30 - avstralstka .kriminalka SMRT V ULICI ANGELOV. 
2. 5. ob 20.30 - ameriska drama SVINcENI cAS. 
5. 5. ob 20.30 - ameriski pustolovski film KO SE BLIZA KONEC. 
7. 5. ob 16.30 in 8. 5. ob 20.30 - ameriS'ki pustolovski film ZADNJA 

POSEIDONOVA PUSTOLOVSCINA. 
7. 5. ob 20.30 in 8. 5. ob 16.30 - ameriski akcijski film NEMIRNA 

MEJA. 
9. 5. ob 20.30 - francoski erotiani film NEMORALNA. 

12. 5. ob 16.30 in ob 20.30 - hongkonski karate film TRINAJST SI
NOV RUMENEGA ZMAJA. 

13. 5. ob 20.30 in 15. 5. ob 20.30 - italijanska eroticna komedija DE
KLE ZA DOPUST. 

14. 5. ob 20.30 in 15. 5. ob 16. 30- angleska komedija RAZBOJNIKI 
ZA VSE CASE. 

16. 5. ob 20.30 - italijansko-francoska komedija TOPLI BRATCI. 
19. 5. ob 20.30- ameriska drama STIRJE PRIJATEUI. 
21. 5. ob 20.30 in 22. 5. ob 16.30 - hongkonski akcijski film ZMAJ 

IZ ARIZONE. 
22. 5. ob 20.30 - itaJ.ijanski pustolovski film RAZBOJNIK Z MO

DRIMI OcMI. 
23. 5. ob 20.30 - finska drama MOSKIH NI MOGOcE POSILITI. 
25. 5. ob 16.30 in 26. 5. ob 20.30 - ameriski zgodovinski spe.ktakel 

RDEci. 
28. 5. ob 16.30 in 29. 5. ob 20.30 - ameriSki pustolovski film RJO

VENJE. 
28. 5. ob 20.30 in 29. 5. ob 16.30 - ameriski akcijski film BANDIT 

V TEXASU. 
30. 5. ob 20.30- ameriska komedija MASCEVANJE I NSPEKTORJA 

CLUSOA. 

precej nizji ravni kot prejsnje 
leto. Poleg tega so nekateri igral. 
ci zelo neresno obiskovali trenin· 
ge, ta:ko da so bili porazi na tek· 
mah za ze tako zdesetkano ekipo 
neizbezni. 

Izpad iz lige ni tako t ragicen, 
saj so nekateri mlajsi igralci, 
predvsem J adric in Ciril Mlinar, 
pokazali, da lahko zaigrajo zelo 
dobra, poleg tega pa so si nabra· 
li vecje izkusnje. 

Tako bomo sedaj posvetili 
pozornost pr edv.sem delu z mlaj. 
simi igralci, ki se morajo kaliti 
v tekmah. ce smo se ze odlocili, 
da ne bomo kupovaH igralcev 
drugod in da homo kot eden iz. 
med redkih slovenskih Jclubov 
delali na povsem amaterski rav. 
ni, moramo gledati malo bolj 
dolgorocno in .nacrtno. Tako se 
ne bi ponovila letosnja sezona, 
ko smo zaradi odhoda na sluie
nje vojaskega roka ostali brez 
treh igralcev prve peterke, 
u streznih zamenjav pa ni bilo. 

D. JernejCic 

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

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC 
Ureja uredniikl odbor: Vojko HARMEL. 
Viktor JERU~, Sreco KNAP, Darko LESAR, 
Bozo LEVEC, Matlja MI!HC, Franc MU· 
KAR, Danilo MLINAR, Janez OPEKA, Vancil 
$EGA, Marian $1RAJ In Franc TUR!IIC. 
Foto: Joze $KRU 

Odbor za obveseanje je druibenl orgaa 
upravllanja. Predsednik odbora: Anton 
PERCI~. 

Tiska ~elezniska tiskama v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 
Glasilo socii med prolzvode lz 7, loeb 
prvega ocbtavka 36. elena zakona 0 oiJ. 
davcenju prolzvodov In storltev v prometu, 
za katere sa na plal!uje tamel)nl davek 
od prometa prolzvodov (mnenje sekrewl• 
ta za informiranje izvrinega sveta SR Slo
venlje it. 421-1/72 z dne 24. olctolora 
1974). 


