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NASA LETOSNJA POSLOVNA POLITI·KA 

0 uresnicevanju Brestovega srednjerocnega nacrta v letu 1983 je 
bilo nekaj vee napisanega ze v prejsnji stevilki nasega glasila. Pisali 
smo tudi ze o prvih pripravah plana in poslovne politike za leto 1984. 
Tokrat homo nekoliko vee spregovorili o nekaterih usmeritvah Bresta 
v letu 1984, opredeljenib v poslovni poU.tiki. Njena osnova je poleg 
sirsih resolucij, srednjeroenega naerta, dejansko dosezenih rezultatov 
in nasih zmogljivosti tudi dolgoroCni program gospodarske stabiliza
cije. 

Najpoglavitnejsi za dosego za
stavljenih ciljev so prav gotovo 
dobri medsebojni odnosi. Zato 
homo se naprej krepili in poglab
ljali samoupravne socialistiene 
odnose in odloeanje delavcev na 
vseh podroejih poslovanja. 

ZUNANJETRGOVINSKO 
POSLOVANJE 

Znano je, da Brest iz leta v leto 
povecuje svoj izvoz. Res je, da so 
za to potrebna inedna prizade
vanja, vendar tudi za letosnje le· 
to velja taksna usmeritev. Polo
iaj je nekoliko ugodnejsi kot 
lani, saj povprasevanje po nasih 
izdelkih na svetovnih trgih nara
sca, se posebej pomembna pa je 
rast povprasevanja na amerl· 
skem trgu. 

Osnovno izhodisee .nam je, da 
Ietos vsaka temeljna organizacija 

zadrii enak delei izvoza v celot-
. nero prihodku, kot ga je dejan
sko dosegla v letu 1983, ali pa ga 
povee~. Izjema je le temeljna or
ganizacija GABER, za katero na
ertujemo nekoliko niZji izvoz, 
saj je lani dosegla rekordnega. 
Ta usmeritev pa mora hkrati po
meniti boljso, kvalitetnejso in 
pravoeasno oskrbo domacega 
trga s kuhinjami. 

Vee homo morali storiti pri i.z.. 
vozu izdelkov, ki se 5e niso uve
ljavili na tujem trgu (tapetniski 
izdelki) in nadaljevati z veejim 
izvozom mineralnih plose. Priza
devali si tudi bomo, da bi izva
zali Cim vee koncnih izdelkov. 
Uresnicevanje tega je v bistvu 
tudi skupni izvoz temeljne orga
nizacije ZAGALNICA z Javorje
vim OLESOM, pri eemer se fa. 
gan les finalizira - na osnovah 

Iz mqntaZn.ega oddelka v temeljni organizaciji Pohistvo 

skupnega prihodka, kar je tudi 
nasa usmeritev v tem letu. 

Da bi izpolnill omenjene cilje 
in realno poveeali izvoz do 20 od
stotkov, homo morali uresnieiti 
se nekatere ukrepe: 

- izdelati strategijo prodaje 
izdelkov, ki se niso uveljavljeni 
na tujem trgu; 

- izdelati program nastopanj 
na sejmih; 

- opredeliti ustrezno organiza
cijo zunanjetrgovinske sluibe; 

- odbrati izvozne posle z vidi
ka dohodkovnosti, kolieine in 
dolgoroenosti ... 

Uvoz bo podrejen doseikom iz. 
voza in ustrezni razpolagalni 
pravici z devizami. Uvaiali homo 
le materiale, ki jib na domaeem 
trgu ni moe dobiti ali pa so ne
kvalitetni. Materiale, katere je 
moe dobiti na klirinskem podroC
ju, pa homo· uvaiali od tam. se 
naprej homo v okviru moZn.osti 
opravljali uvoz na osnovi malo
obmejnega sporazuma z Italijo. 
Prednost prl uvozu repromateria
lov bodo imeli programi za izvoz 
na konvertibilno triisee. 

PROIZVODNJA 

Dejstvo je, da v proizvodnji ne 
dosegamo stopenj rasti, oprede
ljenih s srednjeroenim nacrtom. 

Zato je v letu 1984 v proizvodnji 
osnovna naloga, da omenjeno 
stanje spremenimo z izrabo no
tranjih rezerv. Te so predvsem v 
varcevanju s surovinami, zmanj
sevanju izmeta, boljsi izrabi ma
terialov, boljsi organizaciji pro
izvodnje in celotnega poslovanja, 
kljub iztrosenosti in zastareli 
tehnoloski opremi v skoraj vseh 
temeljnih organizacijah. 

Ze vnaprej se moramo pripra
viti na tezave v proizvodnji zara
di otezene oskrbe in pravoeasno 
naroeati posamezne materiale. 
Obenem pa si moramo prizade
vati za zagotovitev realnih dobav
nih rokov pri nasih dobaviteljih. 
Tudi ne homo smell dopuseati~ 
da bo nasa proizvodnja nepri
pravljena pri pravoeasni in kva
litetni proizvodni dokumentaciji, 
od katere je v veliki meri odvis
na easovna in stroskovna izpolni· 
tev nacrtovanega obsega proiz· 
vodnje. 

Bistvena naloga v proizvodnji 
je dobra organizacija dela, saj bo 
le tako mogoce odpravljati zasto
je, v strukturi easa veeati efektiv
no delo in s sedanjo opremo pro
izvajai zahtevnejse in manjse 
serije. Nadaljevati homo morali 
z odpravljanjem ozkih grl pri po· 
sameznih strojih ali v oddelkih, 
na nekaterih podroejih pa se 
usmeriti v izrabo prostih izmen 
za daljse casovno obdobje. 

V notranji kooperaciji moramo 
odpraviti slabosti, ki so se v pre
teklem letu se ·pojavljale, V ZU· 
nanji pa se se tesneje povezati s 
tistimi partnerji, ki so zanesljivi 
v rokih in kvaliteti. Posebna po
zomost bo eez vse leto veljala 
varcevanju z izredno drago ener-
gijo. . 

PRODAJA NA DOMAcEM TRGU 

V preteklem letu se kaze upa
danje fizicne prodaje na doma
cem trgu. Podobno prieakujemo 
tudi ' letos, kar pomeni, da se ho
mo morali na prodajnem podroe
ju ustrezno pri.agoditi taklinim 
razmeram. 

Nacrtovani obseg proizvodnje 
za domaci trg bomo morali v ce
loti tudi prodati, hkrati pa zni. 
zati zaloge nekaterim vrstam iz. 
delkov (ploskovno pohistvo, mi
nera.lne plosee). Za kompletira
nost posameznih programov in 
za skrajsevanje dobavnih rokov v 
odpremi moramo vzpostaviti tes
nejse sodelovanje med prodajo 
in p.-oizvodnjo in v proizvodnji 
spostovati dogovor.jene lansirne 
programe. 

Odprema mora postati kvali
tetnejsa, nujen je prehod na ce
lotno racunalniSko obdelavo. Po
ostrili homo tudi odgovo~ost 
pri dokumentaciji. Pri odpremi 

homo dajali prednost lastni ma
loprodaji in upostevali dogovor· 
jene dobavne roke. Nadaljevali 

' homo s preusmeritvijo prevozov 
na zeleznico, zatem pa predvsem 
izkoriseali lastna prevozna sred· 
stva. 

Programske naloge smo zasta
vili tako, da bo imela vsaka te
meljna organizacija rezervni pro
gram oziroma dolgoroenejso pro
gramsko politiko, ki se bo spo
sobna prilagajati trZnim zahte
vam. 

Pri prodaji zaganega lesa in 
ivernih plosc homo se naprej 
razvijali prihodkovne odnose. 

Zaradi tezav pri prodaji nasih 
izdelkov na trgu (padec kupne 
moei in podobno) bomo morali 
cim vei;ji del proizvodnje prodati 
za opremo stanovanjskih, turi
sticnih, industrijskih in drugih 
objektov. Za opravljanje omenje· 
nih nalog pa bomo morali nada· 
ljevati s sirjenjem pripravljalne
ga inZeniringa. 

NABAVA NA DOMAcEM TRGU 

Za doseganje .naertovane in ne
motene proizvodnje bo morala 
nabavna sluiba pravoeasno, v 
dogovorjenih kolicinah in kvalite· 
ti oskrbovati proizvodnjo s suro
vinami, repromateriali in rezerv· 
nimi deli. 

·Glede na to, da se razmere na 
domaeem nabavnem trgu se bolj 
zaostrujejo, bo potrebno doseda
nje kupoprodajne odnose posto
poma razvijati v prihodkovne od
nose z devizno soudelezbo in si s 
tern zagotavljati dolgoroenejso in 
trajnejso oskrbo z vaZn.ejsimi 
surovinami in repromateriali. Z 
nekaterimi nasimi dobavitelji pa 
moramo zastaviti trdnejso politi-
ko deviznega zdruzevanja. . 

Pri nabavi lesnib elementov, 
nekaterih vrst zaganega lesa, fur. 
nirja in podobnega moramo pra
vocasno nacrtovati nase potrebe ' 
in si zagotavljati dolgoroeno 
os~rbo. 

FINANcNO POSLOVANJE 

Za norinalen reprodukcijski in 
celotni poslovni proces bomo mo
rali zagotavljati tudi vire finan
ciranja. To pa homo dosegli z na
crtovanimi prilivi od prodaje in 
izvoza blaga ter z nabavo in in
vestiranjem v dogovorjenih okvi
rih. Hkrati pa moramo na vseh 
podroejih zmanjsevati stroske. 

Sproti homo morali resevati 
dodatne likvidnostne potrebe. •V 
vecji meri moramo zagotavljati 
lastne vi)\e financiranja obratnih 
sredstev. Sproti moramo sprem
ljati pr ilive in sproti opravljati 
izterjave. V celoti moramo tudi 

(Konec na 2. strani) 

.. - --~ ---- -- - --



2 

V okviru orizadevanj naSeg(gosoodarstva 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

letos spostovati ze sprejete ukre. 
pe za izboljsanje llkvidnosti in s 
tem zmanjsevati obrestl, s tem 
pa vecji del dohodka nameniti 
akumulaciji in porabi. 

NALOZBE 

Zaostreni pogoji za gospodar
jenje so v zadnjib letih precej 
posiabllali gospodarski in llkvid
nostni pc,lloiaj delovne organiza
cije. S tem so omejene tudi nalle 
nalozbene momostl. Poleg tega 
pa so se s spremembo republi
llkega srednjerocnega nacrta 
spremenili tudi druibenl norma
tivi za pospdevanje nalozb. Na 
tej osnovi smo lani spremenili 
in dopolnili srednjeroC.ni nacrt 
nalozb za obdobje 1981-1985. 
Le-ta predvideva, da se moderni· 
zacija in povecanje zmogljivosti 
termoenergetskih naprav prenese 
v naslednje srednjerocno obdob
je. 

Osnovno letosnje izhodillce je 
pospe§evanje tistib nalozb, ki 
poveeujejo izvoz na konvertibilno 
podrocje, hkrati pa omogocajo 
dolgoroC.no, ob poveeanem izvozu 
in neto deviznem ucinku, tudi 
ustvarjanje villjega dohodka na 
zaposlenega. Vlagali homo v na
domestitev opreme za proizvod· 
njo masivnega pohilltva, ki je po
leg sorazmerno ugodnih izvoznih 
momosti tudi malo odvisna od 
uvoza surovin. . 

Tako homo letos posodobill 
najnujnejllo opremo za proizvod· 
njo masivnega pohistva v temelJ· 
nih organizacijah MASIVA, ZA· 
GALNICA in POHISTVO. Ce ho
mo pridobili dodatne vire finanC. 
nih sredstev, homo zaceli z grad· 
njo nove proizvodne bale v Ma
sivi. Poleg teh nalozb predvide
vamo se nekaj manjllih v moder· 
nizacijo opreme, predvsem za 
odstranitev ozkih grl in raciona
lizacijo proizvodnje. 

ZAPOSLOV ANJE 

Tudi zaposlovanje homo prila· 
gajali potrebam proizvodnje za 
izvoz na konvertibilno podrocje. 
Istocasno moramo zmanjllevati 
§tevilo zaposlenih v reZijskih 
sluzbah in jib preusmerjati na 
proizvodna dela. 

Bolj racionalno moramo izko
rl§cati delovni cas, delo pa orga. 
nizirati tako, da bosta kar naj
bolj izrabljena znanje in sposob
nost vsakega posameznika. Ce bo 
potrebno, bomo morali delovni 
cas prerazporejati v smislu 42-
urnega tednika, prav tako pa tu
di prerazporejati delavce v okvi
ru delovne organizacije. Izbolj
llati moramo tudi kadrovsko 
strukturo zaposlenib. 

DRUGE NALOGE 

Nadaljevali homo s prenosom 
posameznih evidenc na racunal· 
nik, bkrati pa uskladill posamez· 
ne evidence. Bolj moramo izko
ri§eati terminale. Poleg prodajne. 
ga, obraeunskega in drugib po-

droeij, ki jib ze obdelujemo na 
racunalniku, homo vpeljali tudi 
vodenje proizvodnje. Se naprej 
homo sirili sodelovanje z zuna
njimi uporabniki. 

Preverili homo racionalnost in 
uCinkovitost obve5eanja znotraj 
Bresta, pa tudi v .razmerjih na
vzven. Vzpostaviti moramo tudi 
trden sisteQt pretoka, zbiranja in 
uveljavljanja povratnih informa· 
cij. Odgovomost za obveScanje 
bonio morali zaostriti pri vseh 
strokovnih delavcib in predlaga· 
teljih delegatskih gradiv. Vecji 
vpliv na tem podroeju pa morajo 
pokazati tudi druibenopoliticne 
organizacije. 

v sklop prizadevanj za veeanje 
produktivnosti dela in za zmanj· 
sevanje vseh vrst stroskov sodi 
tudi primemo organi.zirana in 
motivirana inventivna dejavnost. 
Zato moramo v tem letu op,:ede
liti tudi to podrocje. 

Ustvarjanje in poveeevanje re-
. alnega dobodka mora temeljitJ 

na kvalitativnih dejavnikih. Do
sect moramo niZjo rast porablje
nih sredstev kot enega izmed ka· 
zalcev bolj smotme rabe surovin 
in repromaterialov, kar bo ugod· 
no vplivalo na boljso llkvldnost 
in s tem na niZje obresti, pa tudi 

na momost vecje delitve dohod· 
ka za porabo in s tem blaZitev 
cedalje niZje Zivljenjske ravni. 

Z boljsim delom, odgovomost
jo in ustvarjalnostjo ter s spod
bujanjem inovacij, smotmejllo 
organiziranostjo in varcevanjem 
homo povecali ucinkovitost go
spodarjenja ter krepili reproduk
tivno sposobnost. 

Pri delitvi osebnih dohodkov 
moramo upo§tevati doloeila do
govora o uresnicevanju druibene 
usmeritve razporejanja dohodka 
in delovati za sprejetje samo
upravnega sporazuma dejavnosti. 
Sam sistem nagrajevanja homo 
dogradili s kvalitativnimi dejav· 
niki pri delu vsakega posamez- . 
nika. 

* 
Vidimo torej, da smo si posta

vili veliko zahtevnih nalog na 
vseh podroejih poslovanja. Ob 
zakljucku leta pa homo videli, ali 
smo jib tudi izpolnili. To je sicer 
lie predlog poslovne politike, zato 
je prav, da so delavci z njenimi 
glavnimi cilji seznanjeni ze pred 
odloeanjem. 

M. Siraj 

TOZD JELKA se je lani ubadala z vrsto tezav 

ZAGA · NA JELKI BO KMALU SPET · OBRATO
VALA 

Strojelom polnojarmenika v novembru lani je na~o temeljno orga
nizacijo mocno prizadel. 2e tako neugodne rezultate gospodarjenja 
je zastoj proizvodnje na .Zagl ~e poslabSal. Z izjemno prizadevnostjo 
strokovnlh sluib pa bo ie v februarju zacel obratovati nov polnojar
menik. V easu, ko to piSemo, so polnojarmenik ze pripeljali na JEL. 
KO. Po~kodovani polnojarmenik je razmontiran in vse je pripravljeno 
za montaio novega. Po mnenju proizvajalca bo montaia koneana v 
kakih §tirlnajstih dneh. 

Zagotovljene so tudi tolik§ne kolletne hlodovine, da bo zaga lahko 
nemoteno obratovala. S tem bodo spet dane momosti, da homo izpol
nili nacrtovane cilje. Strojelom je povzrocU nemalo teiav tudi kup
cem saj je Ie malo zag v Sloveniji prilagojenih za razrez ostresij in 
dru~ nestandardnih dintenzij lesa. 

J. Opeka 

Kontejnerji prlpravljeni za izvoz ~ega po~tva 

BRESTOV OBZORNIK 

Iz TOZD POHISTVO - ciscenje prahu (krtacenje) 

Skup·na 
o·paznih 

proizvodnja 
plosc 

Z JAVORJEM PODPISAN SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
NA OSNOVI SKUPNEGA PRIHODKA · 

Po temeljitib prlpravah sta v decembru lani Javorjeva temeljna 
organizacija OLES iz Postojne in na5a Zagalnica podpisall prvi lz. 
vedbeni samoupravni sporazum na osnovi sprejetih zamisli o dolgo
rocnem poslovno-tehnienem sodelovanju med obema delovnima or
ga~cijama. 

Sporazum predstavlja zacetek 
dogovora o skupni proizvodnji 
opai:nih plosc na osnovah skup
nega prihodka. Preprosteje pove
dano, gre za proizvodnjo okrog 
80.000 kvadratnih metrov opai:nih 
plo~c, ki jib bo OLES izdelal iz 
4000 kubicnih metrov jelovega 
iaganega lesa, proizvedenega v 
~i Zagalnici. . 

OLES bo tako d.el svoje proiz
vodnje uresniteval v letu 1984 v 
sodelovanju z Brestom na osno
vah skupnega pribodka, Zagalni
ca pa bo del svojih zagarskih 
proizvodov usmerila v visjo stop.. 
njo predelave lesa, kar je ~ 
dolgoroCni cilj. 

Kot je znano, so opame plo~ee 
precej iskan izdelek za izdelavo 
opaiev pri · izdelavi betonsk.lh 
konstrukcij. 

Predvideno je, da bo pribllZno 
80 odstotkov tako nacrtovane 
skupne proizvodnje opainih plosc 
prodanih na zahodnoevropska 
trif.Sca, preostanek pa na doma
cem trgu. Tako ustvarjeni deviz
ni in dinarski iztdek si bosta 
partnerja della po vnaprej izra. 
cunanem kljucu, ki je btl izracu
nan iz kalkulacij lastnih ceo za 
iagan les in za opame plo~ce. 

v posameznih clenih samo- . 
upravnega sporazuma o zdruie
vanju dela in sredstev za skupno 
proizvodnjo in promet proizvo
dov na osnovah skupnega prihod
ka so podrobno razclenjeni od
nosi v skupnem poslovanju. Tako 
bo podrocje skupne proizvodnje 
opredeljeno tudi v skupnem pla
nu obeh delovnlh organizacij ozl
roma v posebnih dodatkih k pla
nu, ce se bo za to pokazala po
treba. 

Predvideno je, da bo Zagalnica 
dobavljala zagan les v svezem ali 
zracno suhem stanju do poveca
nja zmogljivosti svojfb susilnic. 

V sporazumu je tudi dogovor
jeno, da bosta naceloma za svoj 
del proizvodnega procesa za
gotavljala partnerja potrebna 
obratna sredstva vsak zase. Pred
videna pa je tudi momost za 
skupno financiranje sprotne pro
izvodnje. · 

Udelefenki sporazuma obliku
jeta skupno strategijo prodaje 
koncnih izdelkov in skupna me
rita za oblikovanje prodajnih 
ceo. Dogovorjeno je bilo, da bo
do promet z opa.Znimi plo~Cami 
za domaci trg in za izvoz oprav
ljale ze organizirane sedanje 
sluibe v Javorju. Dopwcena pa 
je momost tudi za drugacno ure
janje teh zadev, ee bi se za to 

pokazali opravicljivi razlogi. Ce 
bi zaradi razlicnih vzrokov prlslo 
do obcutnega zniZanja cen konC. 
nih izdelkov, bosta morala oba 
partnerja sprejeti ustrezne do
polnilne ukrepe za tiskladitev 
prodajnih cen s kalkulativnimL 

Skupni pribodek Od prodanih 
opai:nih plosc v tujini ali doma 
se bo financno realiziral na racu
nu prodajalca. Nato pa se bo po 
kljucu delezev, ki so bill izracu
nani iz kalkulacije Iastnih cen 
zaganega lesa in opai:nih plosc, 
dell med oba partnerja, ki sta 
sodelovala v skupni proizvodnjl. 
Pri izracunavanju kalkulacij za 
lastne cene so bill upostevani do
govorjeni ceniki, normatJvi in 
standard! za surovine, materiale 
in za izdelavne ease v Zagalnlcl 
in OLESU. Pri izracunu deleiev 
je up~tevan tudi izracun vkal
kuliranega dohodka, ki se nana· 
sa na skupno proizvodnjo. 

Predvideno je, da se merila za 
razporejanje skupnega prlhodka 
lahko tudi spremenijo, ce bl se 
zaradi spremenjenih pogojev go
spodarjenja v delovnlh organiza. 
cijah obcutno spremenill odnosl 
v skodo ali korlst prve ali druge. 

Pravkar sklenjeni samoupravnJ 
sporazum je se en otipljiv korak 
naprej na osnovl skupaj dogo
vorjene usmeritve. Sporazum je 
sklenjen za dobo desetib let z 
momostjo predcasne odpovedi. V 
preprieanju, da bo potrebno mo
rebltna vpra§anja med uresniCe
vanjem in dograjevanjem spora
zuma sproti raz&eevati, je obli· 
kovan tudi skupni koordinacijski 
odbor, ki bo kot skupen organza 
urejanje medsebojnih odnosov 
bdel nad izvajanjem sklenjenega 
sporazuma. 

POJASNILO OZIROMA 
POPRAVEK 

D. Mazij 

V novoletni stevilki BRESTO· 
VEGA OBZORNIKA smo v clan
ku z denarjem vecne tezave za. 
pisali, da bo v letu 1984 zacel ve
ljati 7.a clen zakona o zavarova
hju placil. Prav med tiskom pa 
je bila uveljavitev tega elena 
prelozena, in sicer do zacetka 
leta 1985. 

Vzrok temu je bilo posredova
nje zveze sindikatov Jugoslavije, 
ki meni, da bi ta ukrep najbolj 
prizadel delavce, ki so za takllno 
stanje na podrocju likvidnosti 
najmanj krivi. 
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BRESTOV OBZORNIK 

T rd bo j na trgu pohiStva 
0 SEJMIH POHISTVA V PARIZU IN KOLNU 

Sredi januarja sta bill druga za drugo dve pomembni mednarodni 
razstavi pohgtva. Prva: mednarodni salon pohi~tva v Parizu; druga: 
mednarodni sejem pohi~tva v KOinu. Vsako od omenjenih razstav si 
je ogledalo tudi 'nekaj delavcev iz na~e delovne organizacije. 

Zn sejem v Parizu lahko ugotcr 
virno, da ima kljub mednarodnim 
razseznostim nekaksen »franca. 
ski pridih<<. Do tega pride verjet
no zato, ker je razstavljalo veliko 
francoskih proizvajalcev in ker 
so se le-ti in drugi razstavljalci 
poskusali pribliZati potrebam 
francoskega in s Francijo poveza
nega trga. 

Med11arodni sejem pohiStva v 
KOlnu pa je sejem ogromnih raz
seznosti, ~a~o da je tezko .govori~ 
ti o znacJIDJh smereh. Prikazam 
so bili razlicni slogi v najrazlic
nejsih izvedbah in v razlicnih ce
novnih razredih. V Kolnu raz
stavljeno pohistvo bi lahko ozna
cili z besedami: za razlicne okuse 
in skorajda za vse zepe. 

gramov (kar je pravzaprav po
slovna tajnost), lahko zapi~emo 
splosno ugotovitev, da so raz
stavljalci oziroma proizvajalci 
vsi zivi idej, da jib znajo stro
kovno in proizvodno izpeljati in 
da kot tak~ni predstavljajo na
ravnost grozeco konkurenco. Sa
roo za primer naj povemo, da je 
znan proizvajalec kuhinj nudil 
na sejmu v KOlnu kar osemdeset 
razlicnih front in vsaka od teh je 
imela se nekaj inacic roeajev. 

Kljub temu je podatke o cenah 
in o drugih pogojih, pa celo sa
roo prospekte in drugo sli~<;>vno 
gradivo veckrat tezko dobltl, ce 
nisi vecji kupec ali vecja trgov-

ska organizacija. Vse vee razstav
ljalyev se zapira v ograjene pro
store in dovoli ogled samo svo
jim kupcem. 

V Parizu in Kolnu je Brest raz
stavljal v sklopu delovne organi
zacije Slovenijales - Tr~ovina 
Ljubljana, in sicer oblazmjeno 
garniture Sali (v Parizu) in se
dezno garniture Al'Dlvan (v Kol
nu) - v izrazito arabskem slogu. 
Za obe je bilo kar precej zanima
nja in seveda tudi nekaj pri
pomb, ki jih je zbrala izvozna 
slu:lba in jih bo po analizi moe 
uporabiti za ustrezne ukrepe. 

Oba sejma, zlasti pa ~e kolnski, 
kazeta na trd boj za pohiStveni 
kruh in ju moramo sprejeti k<;>t 
poziv za nepretrgano snovanJe 
ter strokovno spremljanje tokov 
pohistvene proizvodnje in trga. 

Z. Zabukovec 

Ni se mogoce znebiti vtisa, da 
za vecino 1 azstavljalcev oziroma 
proizvajalc.ev v:l1Unsk_a ~valitet~ 
izdelave m vee vprasanJe. BolJ 
bo dr/.alo, ce recemo, da je kva
litetno delo abeceda, s katero 
dograjujcjo razLicne oblikovne ~n 
uporabne resitve. Na omenje~1h 
sejmih smo se ponovno prepnca
li, da proizvajalci, ki se ukvarjajo 
samo z vprasanji kvalitetne izde
lave, nirnajo vee moznosti -Z~ 
uspch v mednarodni konkuren~1. 

Nova suSilnica v Masivi 
Kar :r.adeva uporabo gradlV, 

prakticno ni bilo omejitev, saj je 
bilo moe videti les, plo~ce, fur
nirje, folije, kovino, plas.tiko, ke
ramiko marmor, steklo m blago, 
pa .seveda tudi kombinacije vse
ga na~tetega. Ob tem .Pa lahk? 
ugotovimo, ~a se J??histvo, I:n· 
merno za vehke senJe, le zadrzu
jc v okviru preizkusenih recep
tov. 

Skoraj pri vsch vrstah pohis~va 
jc opaziti veliko uporabo mas1ve 
oziroma navidezne masive. Sarno 
izjemoma so pri najcenejsih ina
Cicah pohiStva robovi ostri in ni 
dodatkov, k.i bi obogatili estetsk..i 
in trdnostni videz. Praviloma so 
to resitve s folijami in zelo eno
stavnimi linijami. 

Posebna znacilnost je tako 
imenovano drobno pohiSt:vo, se 
celo pri vecjih proizvajalcih. 
Razvita kooperacija jim_j~ omo
gocila, da taka zasleduJeJO dva 
glavna cilja: 

- funkcionalno dopolnjevanje 
velikega oziroma garniturnega 
pohiStva in 

- racionalno izrabo manjsih 
elementov oziroma »Ostankov« 
surovin. 

Ne da bi se spuscali v analiza 
posameznih vrst pohistvenih pro-

.. 
-~ . ., ... 

~ 
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Zaradi vse vecjega povprasev~
nja po visoko kvalitetnem pohi
stvu iz masivnega lesa za izvoz 
na konvertibilno trziSce smo se 
odlocili, da tehnolo~ko dopolni· 
mo sedanje klasicno su~enje lesa. 
Pravilno posusen les je namrec 
osnova za kasnejso kvalitetno ob
delavo vse do koncnega izdelka. 

V zadnjem casu se vs~ bolj 
uveljavlja kombiniran nacm su
senja lesa: 

- predsusenje zaganega lesa 
(deske) v kondenzacijskih susil
nicah, 

- decirniranje (razrez v frize), 
- susenje decimiranega lesa v 

klasicnih susilnicah. 
Klasicne su~ilnice ze li.mamo, 

vendar nam ne zado~cajo niti po 
kvaliteti niti po kolicini. Zato 
smo se odlocili, da bomo kupili 
kondenzaoijske su~ilnice. S tem 
si bomo povecali zmogljivosti, pa 
tudi kvaliteto susenja. -

Racunamo, da nam bo izbolj
sani nacin susenja lesa prinesel 
dosti prednosti: 

- predsu~enje pri blagih rezi
mih zmanjsuje moznostri. za na
stajanje razpok v lesu in se taka 
poveca izkoristek lesa; 

- decimiranje tako osusenega 
lesa daje veliko vecje izkoristke, 
ker so napake vidne in jih lahko 
odstranimo; 

Ena izmed inacic programa MAJA-BL - otroska ali samska soba 

- su~enje decimiranega lesa 
poteka enakomerneje, ker je zna
na zacetna vlainost (25 do 30 od
stotkov), enaka za vse elemente; 

- za su~enje decimiranega le
sa porabimo znatno inanj ener-
gije; ' 

- odpadki (koscki lesa in za
govina), ki nastajajo pri decimi
ranju, so bolj s~ •. kar :r:am. za
gotavlja ucinkovitt;J,se pndobiva
nje toplotne energ:~Je; 

- znacilno za kondenzacijske 
su5ilnice je majhna poraba to
plotne ali elektricne energije, ker 
delujejo na nacelu toplotne cr
palke. 

Glede na omenjena dejstva ra
cunamo, da bomo veliko bolj kot 
do sedaj usposobljeni za izd~lavo 
izdelkov za zahtevno zunanJe tr
ziSce. 

Su~ilne komore so ze v izdelavi 
pri dobaVIitelju LTH Skofja Loka. 
Med tem casom .!?a moramo 
usposobiti susilnicarJa in zagotcr 
viti prostor za postavitev. V tern 
trenutku imamo ze pripravljen 
prostor za postavitev in predvi
devamo, da bomo sredi maja ze 
zaceli dobivati prve sklope in da 
bo v juniju ze mogoc zacetek 
monta:le. Za avgust pa racunamo, 
da bo susilnica ze delovala s pol
no zmogljivostjo. 

M. Kusic 
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Iz TOZD MASIVA, ki pricakuje posodobitev proizvodnje 

Poenotenje v lesarstvu 
PRIPRAVUEN OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 
0 RAZPOREJANJU DOHODKA TER SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE IN SKUPNO PORABO 

Julija Iani je hila skupna seja komisije za dn1Zbenoekonomske od
nose in komisije za samoupravno sporazumevanje o dohodku in nje
govi delitvi prl republi~kem odboru sindikata delavcev gozdarstva in 
lesarstva, na katerl je bil imenovan iniciativni odbor za izdelavo sa
moupravnega sporazuma teh dejavnosti. 

Osnovne usmeritve za pripravo 
sporazuma pa so bile dane na 
seji pregsedstva republiskega siiJ.
dikalnega sveta ob obravnavi 
strokovnih podlag, ki izhajajo iz 
druzbenega dogovora o skupnih 
osnovah za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo. 

Iniciativni odbor je do sedaj ze 
pripravil osnutek samoupravne
ga sporazuma o skupnih izhodi
scih za usmerjanje pri razporeja
nju cistega dohodka ter delitev 
sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo v lesni industriji 
in obrti. 

S tern sporazumom naj bi se 
udeleienci sporazumevali o 

- u.krepih, s katerimi bomo 
zagotavljali, da bodo doseiena 
splo~na razmerja v delitvi druf
benega proizvoda, ki so dolocena 
v vsakoletni resoluciji o druibe
noekonomski pblitiki in razvoju 
SR Slovenije; · 

- kazalcih poslovnega uspeha, 
znacilnih za udelezence in o skup· 
nih osnovah ter merilih za razpo
rejanje dohodka in cistega do
hodka; 

- skupnih osnovah in merilih 
za razporejanje in delitev sred
stev za osebne dohodke iz tekcr 
cega in minulega dela; . 

- skupnih izhodiScih za obli
kovanje razvida del in nalog ter 
za ugotavljanje zahtevnosti del 
in nalog; 

- relativnih razmerjih za ti
picna dela in naloge ter o metodi 
za ugotavljanje teh razmerij ; 

- skupnih osnovah in merilih 
za zajamceni osebni dohodek; 

- skupnih metodoloskih izho
discih za ugotavljanje delovne 
uspesnosti delavcev; 
. - skupnih izhodiscih za dolo. 

canje nadomestila za rezultate 
ustvarjalnosti pri delu; 

- skupnih osnovah in merilih 
za delitev in uporabo sredstev 
skupne porabe in o namenih, za 
.katere se lahko ta sredstva upo· 
rabljajo; 

- skupnih osnovah in merilih 
za ugotavljanje zahtevnosti in 
uspesnosti dela delavcev, ki 
opravljajo delo in naloge poslo
vodnih organov; 

- postopku za pripravo, skle
nitev in izvajanje samoupravne
ga sporazuma. 

Osnutek sporazuma mora se
daj obravnavati ~e odbor udele
zencev dnizbenega . dogovora 0 
skupnih osnovah za oblikovanje 
in delitev sredstev za osebne dcr 
hodke in skupno porabo, potem 
pa bo stekla ~iroka javna razpra
va. Po izteku javne razprave in 
po usklajevalnem postopku bo 
iniciativni odbor pripravil do
koncen predlog samoupravnega 
sporazuma, katerega sprejemajo 
ud~lezenci na delavskih svetih. 

Po sprejetju sporazuma bo per 
trebno tudi v nasi delovni orga
nizaciji prouciti usklajenost na
sih aktov, ki obravnavajo ta 
vprasanja, in se sistematicno lcr 
titi usklajevanja le-teh, saj se 
nam nepremiSljenost na taka ob
cutljivem podrocju, kot so oseb
ni dohodki, lahko se kako ma
scuje. 

M. Petlm 

Se o predCasnl upoko jltvi 
V novembrski ~tevilki Bresto

vega obzornika ste lahko brali o 
predcasni upokojitvi. Ker·morda 
ob tern ni b ilo vsakomur povsem 
jasno, koliko odstotkov naj bi v 
posameznem primeru znasala 
predcasna pokojnina, bomo po
skusali to natancneje pojasniti s 
primerom. · 

Delavcu, k.i ima na primer 35 
let delovne dobe in je star 55 let 
(moski) oziroina 30 let delovne 
dobe dn 50 let starosti (zenske), se 
izracuna pokojnina takole: 

Najprej se za vsako leta manj
kajoce delovne dobe do polne de
lovne dobe, ki znasa 40 let (roo
ski) oziroma 35 let (zenske), 
zmanj~a pokojninska osnova za 
2 odstotka oziroma v na~em pri
meru za 10 odstotkov (5 let X 

2 o/o). Nato se pokojninska osno
va zmanjsa tudi zato, ker ~e ni 
star 60 let (moski) oziroma 55 let 
(zenska), in sicer za vsako manj
kajoce leta 1,5 odstotka ozir.oma 
v na~em primeru za 7,5 odstotka 
(5 let X 1,5 o/o) ter za vsako leto 
manjkajoce pokojninske dobe do 
40 let (za moske) in 35 let (za zen
ske) se po 0,5 odstotka oziroma 
v nasem primeru za 2,5 odstotka. 
v stevilkah je videti izracun po
kojninske osnove v na~em prime
ru takole: 

85 o/o (polna pokojninska osno
va) -10 % (zmanj~anje zaradi 
manjkajoce delovne dobe) -10% 
(7,5 + 2,5 %) (zmanj~anje zaradi 
predcasne upokojitve) = 65 %. 

A. PerCic 

. ---~- -- - - - --
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JoZe 
Zap us til 

dolgoletni 
Sred.i deJa ga je zatelda kruta 

usoda in utrnila Zivljenje ne
umomega delavca, skrhnega mo
za in oeeta. 

Njegova Zi.vljenjska pot se je 
pricela v Cerknici v ~tevilni 
kmecki druZini in letomjega fe
hruarja hi dopolnil 55 let. Veliko 
zeljo po solanju je prek.inila voj. 
na, zatem pa se je sredi leta 1947 
zaposlil v LIP Cerknica ( danasnji 
Brest) - ohrat v Martinjaku. 
Brestu je z manjsimi prekinitva
mi ostal zvest vse do svoje pre
rane smrti. 

Na Brestu je zacel delati k.ot 
pomoZni planer, zatem pa je bil 
ohratovni knjigovodja, direktor 
racunovodstva, dlrektor poslovne 
enote direk.cije, direktor ekonom· 
sko-financnega sektorja, direktor 
splosnih sluib, vodja organizacij· 
ske sluibe, pomocnik glavnega 
direktorja, od 1974. leta naprej 
pa je bil vodja Skupnih dejavno
sti. 

Vedel je, da znanje veliko pri· 
pomore k holjsemu delu in se je 
zato ob svojem zahtevnem in 
raznolikem delu nenehno stro
kovno in politicno izpopolnje
val. Leta 1968 je tako uspe5no 
koncal ~olanje oh delu na visji 
soli za organizacijo dela. 

Vse njegovo delo je hilo neloe
ljivo povezano z grad.itvijo in 
sk.okovitim razvojem Bresta. V 
najtefjih casih Brestove zgodovi
ne, pa tudi v Brestovih najlepsih 
letih, · ga vedno najdemo na naj
odgovomejsih delih in nalogah. 
V Brestu je veliko prispeval tudi 
za razvoj samoupravljanja, za 
dohre tovariske odnose, za delo 
druZhenopolitlcnih organizacij, 
za uresnicevanje duha ustave in 
zakona o zdruZenem delu. Pri 
vsem svojem delu se je vedno 
:zavedal, da je kljueno vpr~anje 
clovek., sele nato stroji, tehnika, 
stevilk.e ... 

Joie Hren je veliko prispeval 
tudi za razvoj ohcine Cerknica. 
Ne samo zato, ker je hil vee let 
vodilni funk.cionar in druibeno
polltiCni delavec, ampak pred
vsem zato, ker si je vedno priza· 
deval, da hi pri kljucnih, najpo
memhnejsih vpra5anjih na5ega 
razvoja in polofaja sodelovali in 
ohlikovali politiko delovni ljudje 
in ohCani. 

Ko je hil v letib od 1963 do 
1965 predsednik obcinske konfe· 
renee SZDL, od leta 1972 do 1974 
sekretar obcinsk.ega komiteja 
zveze koniunistov in clan med
ohcinskega sveta :zveze komuni· 
stov, od leta 1976 do 1978 pred
sednik ohcinske skupscine, pa 

Hren 
nas 1e 

sodelavec 
. clan republiske k.onference SZDL, 
predsednik skupscine krajevne 
skupnosti Cerknica, predsednik 
in clan ra:zlicnib organov druZbe
nopoliticnih organizacij in sk.up
scine, je hil vedno popolnoma 
predan socialisticnemu samo
upravljanju, neuvr5ceni politi.ki, 
razvijanju in poglahljanju kon· 
cepta SLO in druZbene samoza· 
sCite, hratstva in enotnostl naro
dov in narodnosti Jugoslavije. 

Prav zaradi taksnih sposohno
sti in lastnosti je lahk.o opravljal 
tako stevilne in tako razlicne na· 
loge in dotznosti na strok.ovnem 
in druZhenopoliticnem podroeju. 

Pri svojem delu se je odloeal 
predvsem po temeljitem preudar· 
ku in proucevanju. Sovraiil je 
povdno frazerstvo, za izpolnje
vanje dogovorjenili nalog in side· 
pov pa je hil dosleden in nacelen. 
Vselej mu je slo za stvar, za vse
hino, ne pa za osebne amhicije. 
Ni bll zeljan aplavzov, zelel si je 
samo dejanskih rezultatov dela 
in tud.i akcij. 

Opis njegovega Zivljenja ne 
sme in ne more hiti samo ozko 
nastevanje podatkov, funkcij in 
dolznosti, ki jib je opravljal, saj 
so hila njegova ·prizadevanja 
predvsem tesno povezana z na
sim skupnim hojem za izgradnjo 
taksnega sistema in odnosov, ki 
hodo delu in delavcu resnicno 
dati castno mesto. V vsej tej hit
ki in verigi isk.anj, naporov, :h-tev, 
porazov in uspehov je hil pravi 
horec in pravi ustvarjalec. Kljuh 
zahrhtni in skriti holezni je do 
zadnjega po svojih moceh delal 
in se horil za holj~i danes in 
jutri. 

Zato smo lahk.o ponosni, da 
smo imeli tako dobrega, :zvestega 
in postenega sodelavca. 

Nasa vzorena delavnica dobiva vedno nove naloge 

.B&.STfJV OBZORNIK 

0 0 his veno bolje ? 
PRAVILNIK 0 JNOVACUAH PRED OBRAVNAVAMI logi, ki so ze v postopku, pa ~e 

niso dokoneno reseni in se more· 
bitna druga vprasanja. ·v samoupnwnem sporazumu o 

skupnih osnovah in merilih za 
pridobivan:je in ra2porejanje do· 
hod'ka imamo doloeene osnove 
ZJa obli.kovanje osebnih -dohod· 
lrov za us.tvarja.lnost pri delu ter 
opredeljene osnovne pojme s 
tega podrocja. Za popolnejse in 
laije obravnavarrje ustvarjalnosti 
pri delu pa bomo morali spre· 
jeti se poseben prav.Hnik na rav· 
ni delovne organizacije. Osnutek 
-tega pravUinika je skoraj ze do· 
·konean in naj b1 ga predvidoma 
obravnavaH v nasledrrrjem mese
ou ali v marcu. 

Osnutek pr.aviolni.ka ima sedem 
poglavij: splosne dolocbe, oblfi.ke 
ustva.rjalnega deJa, organi in 
sluibe ter nj.ihove •pristojnosti 
ozi:roma naloge v zvezi z ustvar· 
jalnim delom, tpostopek za pili· 
javo, obravnav.o in sprejem po
sameznega predloga ter za dolo
eitev viSine nadomesti1a, osnove 
i:n meri~a za doloeLtev viSine na
domestila oziroma nagrade, dru
ge pravice aJV.torjev in orgcmiza· 
cije zdruzenega deJa ter prehod; 
na in koncna do lociJa. 

V splosnih dolocbah sta opre
deljena vsebina pravl·lnika in nje
gov namen. Poleg tega so opre· 
cteljena se splosna izhodisea ozi· 
roma naeela za obravnavanje 
ter odlacanje o pravicah in ob
wznostih v zvezi z ustvarjalnim 
del om. 

V naslednjem poglavju so 
opredelitve posameznih oblik 
us tvarjalnega dela. V tretjem po· 
glavju so najprej na.steti organi 
in sluzbe, ki na(j inovativno de· 
javnost pospe5ujejo, organ.izira· 
jo, uvajajo :in spremlja:jo njene 
doseZ.ke. Posamezni organi ozi:ro· 
rna sluzbe imajo v zvezi s tern 
dolucene tudi pr~stojnosti ozi·ro· 
ma naloge. 

V naslednjem poglavju je po
drobneje opredeljen sam posto· 
pek za prijav.o inovattvnega 
predlog:a, njegovo obravnavo .in 
za doloei.tev viSine nadomestila. 
V petem poglavju so doloeene 
osnove in medla za doloeitev vi
sine oziroma nag:rade, do katere 
je upravicen predlagatelj - av
tor inova1i<vnega predJoga. Pri 
tern je doloeena tudi doba, za 
kaJtero se predlaga1:elju irzplacuje 
nadomestilo za -inovativni pred
log. 

V predzadnjem poglavju so 
opredeljene se dl1uge pravice 
predlagatelja - avtorja in sicer 
moraine pravice, previca do irz. 
popolnj·evanja in morebitne dru· 
ge pravice, ·ki se doloCi!jo po 
medsebojnem dogov.oru odziro
ma odioOi.tvi pr.i5'tojnih organov. 

Poleg tega so opredeljene tudi 
dol.Znosti predlagatelja - a'Vtor
ja, ki so predvsem v tern, da 
spostuje doloeila postopkov, dajc 
ustrezna pojasnila in dopolni.t·ve 
v zvezi s svojim predlogom, pod
pise li'stine, potrebne za za:Seito 
industriojske lastrrine in varuje 
poslovno-proizvodno 1ajnost . V 
tern poglavju so opredeljene se 
pravice in dolZ.nosti organizaci~e 
zdruienega del.a, k•i jih ima v 
~vezi s posameznim inovaotivnim 
predlogom. 

V prehodnih in koncnih doloe
bah pa so zapisana predvsem 
dolociola v zvezi z zace~kom ve
lj-aJVnosti prav.ilruka oziroma 
prenehanja veljavnos·t<i doseda
njega praJVilnika, ka.ko je s pred-

S sprejetjem samega pravilnl· 
ka homo verjetno laze in po
polneje ohravnavali inovatlvne -
prcdloge. Vsekakor pa pr avilnik 
ne bo resil osnovnega vprasanja, 
kako priti do tega, da homo ime· 
li cim vee inovativnih predlogov, 
ki nam bodo ucinkovito pomaga
Ii razresevati nase tezave, IZmanj· 
btl stroske in s tern seveda po
vecati dohodek. Zato je naloga 
nas vseb, zlasti pa odgovornih 
delavcev, da vzpodbujamo de
lavce k razmisljanjem o proble· 
mih, ki jih opazijo pri svojem 
delu in jib s svojimi inovativni· 
mi predlogi poskusajo resiti. 

A. Percle 

Krititno o gospodarjenju 
OB OBCNIH ZBORIH OSNOVNIH ORGANIZACJJ SJNDIKATA 
NABRESTU 

Do sedaj so vse osnovne organizacije sindikata razen v temeljni or
ganizaciji Mineralka imele svoje obcine zhore. V Mineralki pa je zbor 
~klican za konec januarja. 

Iz zapisnikov in porocil o obe
nih zborih je videti, da so bili 
zbori v tistih temeljnih organiza
cijah, ki dosegajo slabse gospo· 
darske rezultate, vsebinsko bo
gatejsi kot tam, kjer v preteklem 
letu ni bilo vecjih teZav pri 
ustvarjanju dohodka. Najvec raz
prav in pobud je bilo prav v Po
histvu, kjer so se v preteklem le
tu sreeevali z najvecjimi tezava
mi. 

Iz poroeil in razprav je opaziti 
tudi precej skupnih ugotovitev. 

Delavci ugotavljajo, da imamo 
na Brestu se veliko notranjih re
zerv. Skoraj vse osnovne organi
zacije ugotavljajo, da na podroe
ju inovacijske dejavnosti nismo 
naredili se nieesar in da bo per
spekti.va Bresta v ~eliki meri od
visna tudi od pospesevanja te 
dejavnosti. 

V vseh temeljnih organizacijah 
so resno opozarjali na zaostaja
nje osebnih dohodkov za rastjo 
zivljenjskih stroskov. Ugotavljali 
so, da je padanje realnih osebnih 
dohodkov tudi ze zavora pri rasti 
produktivnosti. Obenem pa so 
ugotavljali, da sistem deHtve 
osebnih dohodkov se vedno ni 
tak, ki bi spodbujal delavce, da 
bi vee in bolje delali. Sindikati 
Bresta zahtevajo, da v najkraj
sem moznem casu izdelamo si
stem nagrajevanja po delu in Te
zultati.h dela za vse delavce Bre
sta. Skoraj povsod ugotavljajo, 

da je delovna disciplina zelo sla
ba. Izostanki z dela, odklanjanje 
dela, alkoholizem, slabo delo in 
porast bolniSkega staleia, vse to 
so cedalje pogostejsi pojavi. 

v vecini temeljnih organizacij 
ugotavljajo, da bi z boljS'o orga· 
nizacijo dela, z boljsim izkorisca
·njem materialov. in z ustreznej
sim nagrajevanjern lahko dose
gali neprimerno boljse rezultate. 

Ugotavljajo, da nimamo tezav 
samo s prodajo nasih izdelkov, 
pac pa tu.di s proizvodnjo. Vse 
vee je izmeta in reklamacij. 

Delegatski sistem na Brestu ne 
deluje zadovoljivo. Predvsem de
legacije za SIS niso odigrale tiste 
vloge, ki bi jo morale. Kot velik 
problem so poudarili dejstvo, da 
prihajajo delegati na seje skup
scin SIS brez mnenja svoje »ha
ze« in da so stalisea posameznih 
Brestovih delegatov zelo razlic
na. Kaze se velika potreba po 
usklajevanju stalisc med Bresto
vimi delegacijami in po zastopa
nju enakih stalise. 

V se nase osnovne sindikalne 
organizacije so enotne, da je po
trebno napraviti vse, da se izkop
ljemo iz sedanjih tezav. Priprav
ljenosti za razresevanje teh tezav 
je veliko, zato si mora vsak pri 
svojem delu vee prizadevati. Ce 
bo vsak delavec Bresta kvalitet
no in pravocasno napravil vse ti· 
sto, za kar je zadol.Zen, se nam za 
p-rihodnosti 10li bati. J. Opeka 



' BRESTOV OBZORNIK 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
MEBLO je v letu 1983 izvozil 

na konvertibilpo podroeje za pet 
odstotkov vee kot leto poprej ali 
za 14,5 milijona dolarjev, na kli
rinski trg pa za 3,5 milijona do
larjev; oboje pa je nekoliko pod 
nacrtovanim. Pri Meblu gre za iz
voz izdelkov iz rednega programa 
za siroko potrosnjo in za oprem
ljanje objektov. Pri le-tem .. so 
imeli manj uspehov, ker se Jim 
je BliZnji vzhod, kamor s,o najve~ 
izvazali, skoraj zaprl. S1cer na]
vec izvaiajo " dezele v razv?j_u, 
v zadnjih Jetih pa so poveeah JZ
voz tudi v zahod!lo Evropo. Od
prlo se jim je tudi amerisko trli
sce in so ze sklenili pogodbo za 
izvoz 5000 regalov v vrednosti mi
hljon dolarjev. 

KLI Logatec namerava letos 
kar najbolj izkoristitl zmogljivo
sti nove tovame strojev in stolov. 
Prenos proizvodnje strojev v no
ve prostor~ ne bo P<?Vzroci~ za
stojev poh1stvena prOJzvodnJa pa 
bo no~e prostore uporabljala za 
razsiritev proizvodnje krivljene
ga pohistva. Hkrati bodo naba
vili tudi novo tehnolosko opremo 
za proizvodnjo stavbnega pohi
stva in zaceli dograjevati energet
ske naprave, da bi cim.prej za:c~li 
kuriti lesne ostanke, k1 nastaJaJO 
pri lupljenju. 

SLOVENIJALES- trgovina bo 
na osnovi nedavno podpisane
ga samoupravnega sporazuma o 
zdruzevanju dela in sredstev z 
novomeskim IMV prispeval k 
uresnicitvi sanacijskega progra
ma njegove tovarne prikoii;c. 
Omogoeil naj bi izgradnjo novih 
zmogljivosti za proizvodnjo po
citniskih priko1ic. Njegov delei 
znasa 18 9 odstotka predracunske 
vrednosti nalozbe ali 200 milijo
nov dinarjev. Sod~lovanje je z~
stavljeno na osnOVIl skupnega pn
hodka. · 

SAVINJA je oblikovala poseD- · 
no delovno skupino, ki bi prouci
la in predlagala prestrukturira
nje proizvodnje. Gre za ·razmis
ljanja, da bi v prihodnje vse bolj 
prevladoval delez finalne proiz
vodnje, da bi uveljavli.li kar naj
bolj raznoliko uporabo lesa in da 
bi uvajali tudi taksno proizvod
njo, kine temelji v celoti na lesu 
(plastika, kovina in dr~go). 

V MARLESU je leta 1977 znasal 
delez izvoza v celotnem prihodku 
komaj 5,9 odstotka, lani pa je ze 
presegel 10 odstotkov. Pomemb
no je, da v nj:ihovem izvozu pada 
delez zaganega lesa, narasca pa 
delef izvoza montaznih stavb, v 
zadnjem casu pa se zlasti pohi
stva. Za -letos nacrtujejo izvoz v 
visini 8,5 milijona dolarjev, od 
tega en milijon na klirinsko po
drocje. V prihodnje nameravajo 
vsako leto doseCri. za 1,5 odstotka 
visji delei izvoza v celotnem pri
hodku. 

V STOLU bodo letos, kolikor 
bo le mogoce, obnovili svojo 
strojno opremo. Nadaljevali bo-

do z lani zaceto rekonstrukcijo 
grobega reza in susilnic ter z na
bavo ustrezne opreme. Nekateri 
drugi ·potrebni stroji so ze naro
ceni, pri drugih potrebah pa bo 
imela prednost oprema, ki bo na
menjena proizvodnji izvoznih 
programov. 

JAVOR ima stiri svoje lastne 
prodajalne, in sicer v Ljubl]ani, 
Zagrebu, Beogradu in Skopju. V 
njih so !ani prodali za okrog 14 
milijard starih dinarjev biaga; 
zaposlujejo '1$7 delavcev. 

GUN in Gozdno gospodarstvo 
Nazarje sta se pred dvema leta
rna dogovorila o skupni nalozbi 
v industnijsko lupljenje in sorti
ranje hlodovine. Prva faza v iz
gradnji centralnega lesnega slcla
disca gre h koncu; obsega meha
nizirani transport, lupilni stroj 
in novi del sortimih naprav. Ce
lotni projekt obsega se krojenj~ 
in celjenje ter avtomatsko sortl
ranje hlodovine po debelini. Na
lozba naj bi hila koncana. do kon
ca tega Ieta. 

ELAN se resno pripravlja na 
.sarajevske zimske olimpijske 
igre. V Sarajevu in na olli.mpij
skih smuci:scih bodo odprli sest 
informativnih in razstavno-pro
dajnih centrov, razkosno pa bo
do pripravili tudi 16 izloib v raz
Jricnih trgovskih organizacijah v 
srediScu Sarajeva. Poleg tega so 
pripravili tudi dosti najrazliC
nejsega reklamno-propagandnega 
gradiva. Ocenjujejo, da bo Sara
jevo stalo Elan nad 20 milijonov 
dinarjev, ki pa bodo ucinkovito 
vlozeni. 

V LIP Bled nameravajo letos 
zaceti z nekatenimi novimi naloZ. 
bami, in sicer: prenoviti namera
vajo zagalnico v Bohinju, preno
viti proizvodnjo vrat v Recici in 
tam urediti tudi prostor ·za pro
dajalno, dopolniti strojno opre
mo v vseh temeljnih organizaci
jah in skupaj z Jelovico priceti z 
gradnjo prodajalne v Beogradu. 
.Pripravljajo pa projekte in doku
mentacijo za se nekatere druge 
nalo2:be, ce bodo sredstva to do
pusCal.a. 

VSEM UPOKOJENCEM! 

LIKO je lani nabavil nov racu
nalnik. Na njem so .ze izdelali 
programe obdelav za skladiScno 
poslovanje in delno tudi za vode
nje proizvodnje. Letos bodo na 
racunalnik uvedli se fakturiranje 
in likvidaturo, obe obdelavi po
vezali s saldakonti in zapisali 
evidentirana narocila kupcev, do
baviteljev, priprav dela in vodii.j 
delovnih enot, poleg tega pa 
uvedli se vodenje osnovnih sred
stev, evidenco zaposlenih ter 
kontrolo vhodnih podatkov za 

·obracun osebnih dohodkov. 

V LIP Slovenske Konjice !ani 
niso imeli . vecjih nalozb, razen 
postavitve filterskih naprav v 
Slovenskih Konjicah; slo je pred
vsem za najnujnejsa obnovitvena 
dela. Tudi letosnja vlaganja bodo 
v okviru lastnih amortizacijskih 
sredstev. Poleg investicijskega 
vzdrlevanja bodo nalo2:be v teh
nologijo za boljso kvalliteto izdel
kov ter v razsiritev surovinske 
osnove (lameliranje, dolzinsko in 
debelinsko spajanje ter izkorisca
nje drobnih lesnih odpadkov). 

LESNINA se vedno bolj uve
ljavlja tudi pri nacrtovanju, pro
izvodnji tin opremljanju lesnoin
dustrijskih obratov in tovam. 
Novost, ki so jo nedavno vklju
cili v svojo ponudbo, zajema po
drocje susilniske tehnike lesa, 
.pri cemer sodelujejo s proizva
Jalci opreme za lesno industrijo 
m s projektantskimi or.ganizaci
jami. v susilniski tehniki razvi
jajo nov program susenja lesa. 
Poleg · izdelave in montaie susil
niSke opreme nudijo tudi celotne 
projekte in nadzor nad njihovim 
i.zvajanjem. 

JELOVICA je za svoji temeljni 
organizaciji v Gorenji vasi in 
P.reddvoru nakupila novi prido
bitvi - kotla za ogrevanje, s ka
terima bo delovna organizacij a v 
letosnjli zimi veliko prihranila. 
Oba kotla bosta namrec namesto 
kurilnega olja za kurjenje upo
rabljala lesne odpadke. Stala sta 
vsak po pribliino milijon dinar
jev. Ob sedanjih cenah kurilnega 
olja bo nalofba vmjena v dveh 
do treh letih. Kotla sta domace 
izdelave, njun izkoristek pa je 
zelo velik. 

Obcinska zveza drustev . upokojencev Cerknica sprejema pri
jave za zdravstveno in pooitniSko rekreacijo v pocitniSkem do
mu upokojencev v Izoli. 

Dom je za letovanja odprt vse leto, prijavite pa se •lahko za 
pet ali z~ .deset dni. Na oddih v ~a pocitniski d~II_ll~o gr7do 
tudi SVOJCl clanOV drustev upokOJencev, pa tudl tlStl UpOkOjen
ci, ki v drustva niso vclanjeni. 

v ceno letovanja je vsteto tudi kopanje v bazenu z ogrevano 
morsko vodo, le pedikerja, maserja in druge podobne storitve 
je treba placati posebej. 

Vse druge informacije lahko dobite v pisami OZDU Cerknica, 
Partizanska 15, vsako sredo in petek od 8. do 11. ure. 

Izvrsni odbor OZDU Cerknica 

Januarja je bilo na Brestu ustanovljeno drustvo invalidov 

~· ( ! . 

Se vedno dosti roenega fizicnega dela 

PoSkodbe pri delu lani 
Lani je bilo v nasi delovni organizaciji 150 poskodb pri delu, na poti 

na delo in z dela. Zaradi teh poskodb je bilo izgubljenih 2661 delovnih 
dni. v primerjavi z letom poprej. se je stevilo poskodb dvignilo za 
8,7 odstotka, stevilo izgubljenih delovnih dni pa za 23,9 odstotka. Sko
raj vse poskodbe so bile laije. Nekoliko teZjih, ki so povzrocile daljso 
odsotnost z dela, ne pa tudi invaiidnosti, je bilo sest, pa se te so se 
pripetile predvsem na poti na delo ali z dela. 

Vec.nam povedo podatki v naslednji razpredelnici: 

Stevllo poskodb ·c: 
"' "' "CJ,¥ 

~ a; CD .... 
~ -o · '0 ~a. TOZD .,o ~8 ·c .,o , 0 

-~ 
~ .. ~~ _§'-o ,.- .oc 

.;:§ a. a. a._ .,..!! ""' -~ 
:::> 

]~ ""''" ....,;~ E~ "'"' ~-
., ., .. ..>< 

!:!c Q.CI) 0'0 c "' """ """' 
POHISTVO 11 35 7 53 176,6 75,5 722 110,1 13,6 
MASIVA 9 9 1 19 73,1 65,7 408 128,3 21,5 
zAGALNICA 3 10 2 15 93,8 82,9 438 142,2 29,2 
GABER 2 5 7 87,5 45,5 184 102,8 26,3 
IVERKA 4 12 1 17 100,0 107,6 122 44,5 7,2 
JELKA 5 13 4 22 100,0 127,9 552 261,6 25,1 
TAPET. 2 2 100,0 16,9 11 78,6 5,5 
MINERALKlA 1 2 3 75,0 66,7 77 114,9 25,7 
PRODAJA 9 2 11 110,0 43,3 134 135,4 12,2 
SKUP. DEJ. 1 1 33,3 5,5 13 54,6 13,0 

SKUPAJ 35 97 18 150 108,7 66,5 2661 123,9 17,7 

Stevilo poskodb pri delu se je zmanjsalo ali ostalo na isti ravni v 
veCini temeljnih organizacij. Nekoliko (za 10 odstotkov) se je pove
calo v Prodaji, .moeno (za 76,6 odstotka) pa je poraslo v Pohistvu. 
Glavni vzrok za taksno povecanje je nedvomno sprememba proizvod
nega programa, ki je zahtevala med drugim tudi vecje ali manjse 
spremembe ustaljenega nacina dela 'in tako vplivala tudi na varnost 
pri delu. 

Ob upostevanju stevila zaposlenih je bilo najvec poskodb v Jelki 
in lverki. V teh dveh temeljnih organizacijah je pogostost poskodbe . 
dalec najvisja, saj znasa 127,9 oziroma 107,6 po~kodb na 1000 delavcev. 
Druge temeljne organizacije so v tern pogledu pod slovenskim po
vpreejem za leto 1982 (podatkov za leto 1983 se ni), ki znasa za proiz
vodnjo zaganega lesa in plosc 114, za proizvodnjo koncnih lesnih iz
delkov pa 82,5 poskodb na 1000 delavcev. Boljsi od tega povprecja 
smo tudi v 'Brestu kot celoti, kjer je bilo lani 66,5 poskodb na 1000 
delavcev, ceprav se je tudi to stevilo glede na poprejsnje leto dvig
nilo za 8 odstotkov. 

Povprecna odsotnost z dela na poskodbo, ki v splosnem nakazuje 
tezo poskodb, je bila najvecja v Zagalnici, razmeroma visoka pa se v 
Gabru, Mineralki, Jelki in Masivi. V vsej delovni organizaciji so po
skodbe povzroeile nekoliko vecjo odsotnost z dela kot prejsnje leto, 
saj se je stevilo izgubljenih delovnih dni na poskodbo povecalo za 
13,5 odstotka. Vzrok za to pa je predvsem :povecanje stevila poskodb 
na poti na delo in z dela, ki zahtevajo dalJsi cas zdravljenja (zlomi, 
zvini in podoono). 

Najvec nezgod, kar 60 odstotkov, se je pripetilo pri manj nevarnih 
delih, kot so posamezna roena dela, dela z rocnim orodjem, notranji 
transport in gibanje !judi pri delu (padci na tovarniskem obmoeju 
in podobno). Pri delu z rezkalnimi stroji je bilo 4,7 odstotka vseh po
~kodb, pri delu z zagami vseh vrst, .ki ~tejejo za najnevarnejse, pa 
6,7 odstotka. Crni dan v tednu lani ni bil petek, ampak torek, saj se 
je na ta dan pripetilo kar 26 odstotkov vseh nezgod pri delu v nasi 
delovni organizaciji. 

v. znidarsic 

NEKAJ SODOBNIH MISLI 

Obcam, ali ze veste? Sene? Bo pa gotovo za vee kot deset od
stotkov! 

V prlmerjavi s turisticnimi cenami je morski pes nedoi.Zna po
sast. Hotel sem v hotel, pa denanli.ca ni hotela. Postal sem nu
dist. Turlzem me je popolnoma slekel. 

Bral sem, da z akupunkturo zd.ravijo ze skoraj vse. Mogoee bi 
lahko z njo ozd.ravill tudi na!e gospodarstvo. Vendar pa se ni 
jasno, koga in kam je treba zabosti. 

·- · --- • - - -- • OLO • -""- -- - ---
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RAZPIS STIPENDIJ 
ZA SOLSKO LETO 1984/ 85 

Svet za kadre je na svoji januarski seji sprejel razpis s tipendij za 
redno solanje. Predlog razpisa so poprej obni.vnavali tudi sveti za 
kadrovske zadeve v temeljnih organizacijah. 

Vzgojno-izobrazevalni program 
Stopnja stevilo 

zahtevnosti stipend. 

obdelovalec lesa II. 13 

SREDNJE SOLE 
lesar siroki profil IV. 36 
lesar tapetnik IV. 4 
elektrikar energetik IV. 1 
obdelovalec kovin IV. 7 
vzdr:Zevalec vozil in strojev IV. 10 
preoblikovalec in spajalec kovin IV. 1 
manter in upravljalec energetskih 

IV. naprav 3 
kuhar IV. 1 
lesar tebnik v. 8 
strojni tehnik V. 2 
tekstilno mehanski tehnik v. 1 

VISJESOLE 
ekonomist VI. 2 

VISOKESOLE 
dipl. illZ. lesarstva VII. 3 
dipl. illZ. strojnistva VII. 2 
diopl. in:Z. elektroteh. - energetik . VII. 1 
dipl. illZ. kemijske tehnologije VII. 1 
dipl. in:Z. arhitekt VII. 1 
dipl. ekonomist mednar. menjave .VII . 1 
dipl. ekonomist komercialist VII . 1 
dipl. ekonomist anal. in plan. VII. 1 
dipl. organizator dela, racunal. VII. 2 

Vloge za stipendije sprejema organizacijsko kadrovska slufba Sirup
nih dejavnosti do 30. junija 1984. Pravilno izpolnjeni vlogi na obr. 8,40 
je treba priloZiti fotokopljo spricevala o dosedanjem solanju. Kandi
dati bodo 0 resitvi vloge obvesceni v prvl polovlci jullja. 

Organizacij sko-kadrovska sluzba 

NOVOSTI IZ KNJI:lNICE 
LUDWIG E .: Napoleon 

Spretno napisan Zivljenjepis znanega vojskovodje izpod peresa 
pisatelja, ki z natancno uporabo virov prepricljivo prikaze zivlje
nje cloveka ter dobo in okoliscine, v katerih je Zivel. 

MALENSEK M.: Jesen v soteski 
V povesti nase znane pisateljice spoznamo dramo kmeta in borca 
v povojnem casu ter usodo ljudi na hribovskih kmetijah, ki so 
bill v casu industrializacije zanemarjeni in prepusceni sami sebi. 

TOMSIC M.: Olive in sol 
V vee zgodbah pisatelj opisuje nepoznavalcu ubogo in revno 
Istro, ki pa je za pisatelja, poznavalca teh krajev in ljudi, bogata 
in polna skrivnosti. 

GRABELJSEK K.: Cerkvenl macek 
Pisatelj partizanske tematike opisuje v tej mladinski knjigi svet 
otrostva, zeljo po dobrem in lepem skozi oci mladega fanta, 
z opisom otroske igre. Delo je pob;10 humorja in ir.onije. 

(Nadaljevanje lz prejsnje stevilke) 
Ludvik Lovko se je udelezil tudl 

posveta aktivistov na Kozljeku v ja
nuarju 1942 (podatek je dal udeleze. 
nee posveta Alojz Rozej, Muta). Na 
njem so razpravljali o politicnih In 
voja5kih prlpravah na mnozlcno 
vstajo v tern predelu Notranjske. 
Ludvik je bil namrec clan okroznega 
odbora Osvobodilne fronte in clan 
rajonskega komlteja KPS. Po posve· 
tu je Ludvik postal sekretar okroz. 
nega ·odbora Osvobodilne fronte. 

V aprilu 1942 so zaprll okroznega 
sekretarja KPS Alojza Uleta, in rotO· 
elklostilna tehnika, s katero je do 
tedaj natiskoval, je obstala. Potlej 
jo je zacasno prevzel Ludvik Lovko 
In jo je od Antoclcevih v Podgorl 
premestil na. dom Alojza Mlakarja 
na Babno polieo. Tja je aparaturo, 
barve, papir in drugo pripeljal z vo
Jovsko vprego. S pomocjo pisalnega 
stroja je izpisal matrlee in zaeel raz. 
mnozevati list Slovenski poroceva· 
lee. Poskrbel je se za raznasanje po 
vsem okrozju in se na hrvasko stran. 
(Podatek: Alojz Mlakar) 

To delo Ludvlku nl bile tuje, kajti 
ze pred tern je tipkal in razmnoze· 
val porocila pri Alojzu Rozeju v Sla· 
betovi hisi. 

S stabom Zidanskovega bataljona 
sta Ludvik Lovko in France Caser· 
man·Tesar pripravila mobilizaeijo 
eerkniskih fantov v partizane. Oba 
sta blla tedaj llegalna terenska 
funkeionarja in lz Cerkniee sta po
klieala na pogovor clana partije In 

sekretarja SKOJ Albina Logarja, da 
bi se z njim pogovorila, kako lzpe
ljatl mobllizacijo. lmela sta ze lzde
lane pozlvnice z zigom in podpisom 
staba Zidanskovega bataljona. Vpl· 
sano naj bl bilo le ime poklieanega, 
zborno mesto pa bi lzbrall zaupnlkl 
OF. 

Tako se je Albin 5. maja 1942 
vrnll v Cerknieo in se takoj lotll 
akeije. Na zborna mesta - bilo' jih 
je vee - bi morale 11. maja pri· 
spetl patrulje Rakovske cete, vendar 
je ceta prav na ta dan napadla ita
lijansko kolono, kl se je z Rakeka 
vracala na Bloke. Zbranlh je bllo vee 
kot sestdeset moz in fantov, toda 
zaradl omenjenih okoliscin patrulje 
nlso prisle na dolocena mesta. Ak
eija je taka propadla. Vseeno pa je 
tedaj odslo na Krizno goro devet 
fantov, kl so sami nasli pot do nje. 

Po Ludvikovem odhodu v llegalo 
stikl s Cerknieo niso prenehali. Vec
krat se Je vracal pred policljsko uro, 
pa tudi po njej. Prespal je po raznih 
skednjih in kozolcih, pri Dragolicu, 
prl Klemenovih, pri Kuncevih • • • in 
seveda tudi doma. ltalijani so pone· 
cl stalno osvetljevall domacijo. Spu
stili so toco svincenk, ko je Ludvik 
prihajal k sosednji Zajcevl hisl. 

Ludvik je lmel nesteto javk po 
Cerltnlei In po okoliskih vaseh. Spal 
je na kozoleih po Luscah, v Uiiivku, 
Globovscku, v Razdrihovem In Sent· 
kovem skednju v Martlnjaku, pri 
Mihovlh na Marofu, pri Otrinu v 
Grahovem, pri Pirmanovlh In Vese-

Le malokdo je zasel na razstavo ~jig v stari Brestovi >>menzi« 

Razstava knjig slabo obiskana 
Obcinska kn'jimica je od 9. do 

13. januarja v prostorih stare 
Brestove delavske restavracije 
priredila razstavo knjig z ime
nom NAJBOLJ BRANE KNJIGE 
IN KNJI2.NE NOVOSTI. Cemu 
in komu je hila razstava name
njena? 

Vsa leta ima knji.Znica stalne in 
zveste brake, ki se jim vedno 
pridruZujejo novi. V dobrih de
setib -Ietib nam je uspelo obdr
zati skoraj vse tiste, ki so takrat 
zaceli zahajati v knjiZnico, ali pa 
se vracajo po krajsih prekinit
vah. Ugotovili smo, da so posa
meznd naslovi knjig bodisi iz mla
dinske knjizevnosti, bodisi iz ti· 
ste za odrasle bralce, vedno po
pularni in v~ec ze vee generaci
jam in tudi najbolj brani. Zelo 
radi pa bralci posegajo tudi po 
knjdZevnih novostih, predvsem ti
sti, ki knjiznico redno obiskuje
jo. 
. Kljub vsemu pa je velikokrat 
sliSati, da bi se ljudje vclanili v 
knji:Znico, pa ne vedo, kaj bi brali 
oziroma menijo, da v knjiznici ni 
novosti. Zato smo pripravili raz
stavo in pokazali vsaj nekaj bo
gastva, ki ga ima knji:Znica, in pri 
bralcih, predvsem neclanih knjiz-

lovih v 2erovniei, prl Miveu in na 
Poeinovem skednju na Dolenjem je
zeru, pri Gornikovih v Dolenjl vasi, 
kjer je imel z drugimi aktivisti bun
ker v mlinu (k njemu se je prislo 
po vodi), pri Urbanovih, Sveleovih, 
Ulecih, Ugljevih Lovranovih • • • v 
Dolenji vasi, pri 2igonovih v Trnju 
na Primorskem, pri Svigljevlh na 
Brezjah, prl Blazevih na Kremeneah, 
imel je povezavo s Cajnarji, z Oto· 
nieo, na Blokah, veckrat je bil v gra· 
du Sneznik, na Otoku in po drugih 
daljnih vaseh. 

Seveda je moral dostikrat prebiti 
noc na prostem in v gozdu, v bun· 
kerju ali na pohodih. Njegove te· 
renske tipalke so bile razpredene 
zelo na slroko, a ljudje nikoli niso 
vedeli, kje se bo pojavil in kam se 
bo pedal. Navadno je hodil v obno· 
seni temnl elvilni obleki in $ crnlm 
klobukom na glavi, vedno pa je lmel 
za pasom kaksno bombo in plstolo. 

Dolgo casa se je Ludvik pocutil 
varnega v Mivcevem bunkerju pod 
svinjsko kuhinjo na ·Dolenjem jeze
ru. Bunker je ohranjen se danes. 
Dolg je 210 eentimetrov, sirok 130 
in visok 178 eentimetrov. V njem so 
veckrat prenoclll ali precepeli tudi 
France Popit, Tone Debevc, Alojz 
Mlakar .in drugl funkehmarji. 

Potlej so nekega spomladanskega 
vecera leta 1943 pridrveli v Mivce
vo hiso savojskl vojakJ in slovenski 
»brambovelu. 2ena je ·se utegnila 
potaknitl partiz~sko berilo v pee, 
ko jih je bila ze polna vsa hisa. Pre
iskava pa nl bila toliko namenjena 
hisnim prostorom kot zunanjim. 
lskali so bunker in zaceli kopati 
prav tam, kjer je res bil. lmell pa 
so slab posluh za iskanje bunker· 
jev, zato so kopali ob zunanji steni 
svinjske kuhinje. Preeej pozna v noc 
so udrlhali s krampi In kmalu bi od-

nice, hoteli vzbuditi zanimanje za 
knjigo, da bi se laze odlocili za 
obisk nasih prostorov. 

Razstavo je organizirano obi
skalo ~est razredov osnovne sole, 
bralcev, ki so priSli sami, pa jc 
bilo pribli:Zno 80. ALi je vztok 
skromnega obiska samo pre
majhna obvescenost (plakati, 
osebna vabila)? Naj pon9vno po~ 
vern vsem, k i so si vzeli cas 
za branje tega p rispevka, da 
je knjli:Znica namenjena vsem 
vrstam bralcev in jo lahko obi
scejo ne glede na to, ali so njeni 
clani ali ne. 

Zelim vas opozori ti se na ne
kaj dogajanj v teh dneh. V poca
stitev slovenskega kulturnega 
praznika bo v knjiznici ODPRTI 
TEDEN KNJIZNICE od 6: do 10. 
februarja. Knjiznica na Part.izan
ski 9 (stara sola) bo te dni od
prta neprekinjeno od 7. do 18. 
ure. V prvem nads tropju pa ·raz
stavlja PODOBE S CERKNISKE
GA JEZERA akademski slikar 
Milan Rot vsak dan od 10. do 13. 
in od 15. do 18. ure. Vabimo vse, 
ki boste uiivali ob nasih jezer
skih motivih, tudi na obisk knji.Z
nice, in obiskovalce ~njiZnice na 
ogled razstave! 

H. Mele 

krill zakopano pusko, ki je bila ne· 
kaj eentimetrov stran od jeklene 
konlee, ki so jo zasajali v tla. 

Ludvik je v vellki napetosti priea· 
koval najhujse in se pripravil na 
spopad. lmel je ze aktivirano bombo 
in cakal, kdaj bodo v kuhlnji dvignili 
pokrov . . . Nenadoma je zamolklo 
udarjanje prenehalo in njegove oci 
so bile se bolj uprte v line stropa. 
Trenutki tisine so bill neskoncnl, 
sree je divje udarjalo, tela je drge· 
talo .. . · 

Pozno v noc so prelskovalci od-
511,. Tudi Mivceva sta bila vsa pre
strasena in oddahnila sta se sele 
zgodaj zjutraj, potem ko sta veckrat 
pogledala po vasi in proti Cerkniei, 
kamor so se po neuspehu nocni 
»gostjecc koncno umaknili. Sele po
tlej sta prisla v kuhlnjo In dvignila 
pokrov. 

Ludvik je bil kajpak se vedno v 
negotovostl in sele, ko je zaslisal 

,Franeetov glas; se je otresel groz
nega obcutka. Takoj zatem je iz bun
kerja izvlekel trl zajetne vrece raz
nega tehnicnega materlala in poskr
bel, da so ga prenesli drugam. Lud· 
vik se rrienda v ta bunker ni vee 
vracal • • . 

OVADBA SE Nl POSREtiLA 

Pozimi 1941/42 je btl sklican se
stanek odbora OF pri Zidarjevih na 
»Veliki gasiu, kjer bi se !llOrali po. 
govoriti o nekaterlh akeijah na tere
nu in razkrinkatl clana OF Adolfa 
Srimska, ki da sodeluje tudi z ltali· 
jani. Namesto povabljenih aktivistov 
pa so v Zidarjevo hiso pridrveli ka· 

· rabinjerji in vojakl ter zaceli s pre
iskavo. Se.stanek bi moral biti v 
zgornjih prostorih, kjer je domaca 
hci Pepea .zakurila pee. · 

BRESTOV OBZORNII: 

Pravnik 
odgovarja 

Vprasanje: 
Sem delavka v tovarni pohi· 

stva, invalidka II. kategorije, in 
zato delam skrajsani delovni cas 
(4 ure) . Sprasujem, ali mi prjpa
da nadomestilo (regres) za mali
co, ker nimam pogojev, da bi ho
dila na malico v delavsko restav
racijo, saj imam ravno v tern 
casu reden prevoz do doma. 

Odgovor: 
Zakon o delovnih r az.mcrjih 

doloca, da pri delu z nepretrga
nim polnlm delovnim casom tra
ja odmor najvec 30 minut, ce pa 
delavci delajo v poscbnih dclov
nih pogojih, najvec eno uro. To
rej lma delavec, ki dela polni de
lovni cas, pravico do ustreznega 
odmora. 

Glede na to, da so delavci, ki 
delajo skraj sani delovni cas, iz
enaceni v svojib pravicah z de· 
lavci, ki delajo polni delovni cas 
in da se kot polni delovni cas 
~teje tudi delovni cas invalidov, 
morajo imeti ti delavoi tudi gle
de odmora enake pravice kot 
drugi delavci. Praksa sodisc zdru
knega dela se je glede tega vpra· 
sanja opredelila tako, da je izra· 
ba odmora med delom prepuscc
na samoupravnemu splosnemu 
aktu. 

v nasem sporazumu 0 delovnih 
razmerjih je doloceno, da imajo 
pravico do odmora delavci, ki dc
Jajo vee kot polovico delovnega 
casa, .jn tisti, katerih delovni cas 
je izenaccn s polnim delovnim 
casom, ce imajo med njihovim 
delovnim casom drugi delavci 
odmor. 

Tako ima tudi v tern primeru 
delavka pravico do odmora; ker 
pa je s pravico do odmora pove
zana tudi prehrana (malica), 1ma 
delavka po nasem mnenju pravi· 
co tudi do nadomestila (rcgresa) 
za p rehrano . . Delavka bi kot in· 
val!dka II. kategorije sicer lahka 
sla na malico v delavsko restav
racijo, vendar irna v tern casu 
redni prevoz do doma in zato te 
moznost i ne more izkoris titi. 

A. PercH~ 

Ob nenadnem prihodu nezllZelenih 
»QOStovn se je komajda lzmuznila v 
zgornje prostore in pometla v pee 
vse, kar bi jo lahko bremenilo sode· 
lovanja v organizaeiji OF. ltalijani so 
njeno izginotje opazili in vse doma
ce so nato nagnali v spodnjo vecjo 
sobo. Devetletna Irena pa se je 
skrila pod stopnisce In pomagala 
domacim iz zagate. Vedela je, da 
bodo k njim prisli ljudje, ki ne rna· 
rajo ltalijanov in doumela je, da mo· 
ra po svojih moceh pomagati. 

Kmalu zatem je skozi prednja vez. 
na vrata vstopil Ludvik Lovko, kl ni 
imel navade zamuditi. ltalijanski vo· 
jaki so bill ravno pri preiskavi in 
Ludvika na sreeo se niso opazili. 
Seer pa ga je ze na pragul zagledala 
Irena in mu namignila, da v hisi ne· 
kaj nl v redu. Takoj je razumel in v 
trenutku je odhitel skozl Zidarjev 
kot proti >>mali gasi«. 

Prav tedaj . je na sestanek priha· 
jala Slavka Gerkman hi ze je hotela 
zavlti skozi stranska vrata, kl so pe· 
ljala skozi skedenj k Zidarjevim. Za 
na pol odprtimi vrati je cepel ltali· 
janski strazar in prezal na plen. 
Menda ga je Ludvik zagledal in po 
nekem tihem sporazumu sta se s 
Slavko objela in poljubila, nato pa 
sta jo objeta mahnila proti »mall 
gasi<•. Tam sta se takoj Ioelia in po 
ulieah prestrezala prihajajoce akti· 
viste. V zadnjem trenutku sta opo
zorila Franeeta Casermana. Tako 
sta preprecila vsem, da jih' niso za. 
sacili ltalljani, ki so skrlti v hisi ca· 
kali na aretacijo. 

Ljudje veda povedati, da so ltali· 
jani pozneje prebunkali Frenka Srim· 
ska, brata osumljenega Adolfa, ces 
da jih je potegnil za nos. Preiskava 
zoper ovadbo je dobila epilog pri 
organlh VOS, ki so pozneje .izrekli 
Frenku Srimsku strogo kazen. 

(Se bo nadaljevalo) 
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BRESTOV OBZORNIK 

TRIDESET PODOB CERKNISKEGA JEZERA 

Sredi januarja je na~ rojak akademski sllkar Milan ROT na tihem, 
brez kak~nega uradnega otvorltvenega pompa v stari osnovnl ~oil 
v Cerknicl odprl samostojno slikarsko razstavo. 

Vse razstavljene sllke so ubrane na eno samo temo - doZivljanje 
Cer~kega jezera. To ~e enkrat izprieuje, kako nepresu~en vir na· 
vdiha in motivov je nase jezero. In vendar, to ni tisto ~isto obi~jno 
realisti~no krajinarstvo; v vseh podobah, zlasti tistih o jezeru pred 
nevihto, je ~utiti notranjo napetost In intenzivnost doZivljanja. 

Kljub temu, da je razstava nekako »neuradna«, je zelo dobro obi· 
skana. To je obenem tudi svojevrsten izziv tistim, ki bi morali siste
maticno skrbeti za organizirano llkovno Z:ivljenje v na~l ob~ini. 

vrnM~;a~lrn~~ 
' GL~S I Lc::J t_;<c::::JL_~t,<-r IV A 

1 (lz stevilke 76 _ 31. januar 1974) 

RAZVOJNI PROGRAM TREH PODJETIJ 

Na seji kmsko-notranjskih obcin 1. oktobra 1973 je bile po ocen.i dose
zen•ih ·rezultatov na podrocju •integrooijsld>h povezav ·lndustrije ·in gozdarstva 
sklenjeno, da se preverijo ·in uskla.dijo kompleksni razvojni program! treh 
glavnih nosilcev lesne 'industrije v .regi.i'f - Bresta, Javorja ~n lesollita, 
zlasti tudi v pogledu surovinskih rnoznosti v gozdnem obmocju ~n i·zven 
njega. Ob tem naj bi se ugorov:ile realne moznosti za poslovno povezova
nje med lesnoindustrijsklmi podjetj,J na eni ·in obl~ikovanjem koncepta aktiv
nih odnosov do gozdnega gospodarstva na drugi strani. 

Taksen strokovno 1zdelan predlog naj bi predstavljal temeljno izhodisl!e 
za prihodnje korake v samoupravnem integraoijskem povezovanju. 

BREST KONSTITUIRAN - SPET NOVE NALOGE 

Organlz·iranje temeljnih organizaoij in sprejetje ·samoupra.vnega sporazu
ma o zdruzevanju pomenlta skupno z r.zvolitvijo delavskih svetQv konstitui
ranje delovne organizacije. Konstitu-lranje, ki je sad discipl.iniranega 4n po
globljenega samoupravnega deJa, pa ne pomeni lovor·ike, na katerJ lahko 
pocivamo. Nasprotno, odpka novo obdobje, nov naoin resevanja razmer:iJ 
med temeljnimi organizaoijami ·fn razmerj-i v nj!ih samih. 

tiM BLI!E POTROSNIKU. us·pesna lastna prodaja - letos nove naloge. 
Ko ocenjujemo poslovno uspesnost podjetja v ·preteklem letu, ne mo

remo mimo maloprodaje, ki se je dokaj razvila. Odprli smo prodajalno v 
Mar.iboru 'in mocno povecali promet v Salonu pohistva v Cerknici. Taka 
smo dosegli v Salonu pohistva v Cerknioi nad dve milijardi in pol dfnarjev 
prometa, v Mar·iboru pa je bllo v sedmih meseoih prodanega blaga ~a vee 
kot pol miJ.ijarde starih dinarjev. . 

LETOSNJE INVESTICIJE 

letosnje leto bo - kar zadeva 1nvestit>ije - bolj razg!bano kot prejsn}a 
leta. Pomembno je predvsem to, da zacenjamo letos z ·investicijo v novo 
tovarno ivernih plosc. To je v zgodov·ini Bresta zelo pogumna nalozba, naj 
sl bo, ·kar se tice visine vlozenih sredstev, naj s.J bo zaradi rezultatov, J<li 
naj bi jih dala nalozba. DefJnitivne pogodbe za gradbena dela •in opremo 
bomo sklepali v marcu. Trenutno pa si se pr·i·zadevamo za prldobitev vseh 
potrebnih ~oglaslj za zacetek gradnje. 

Za nase temeljne organizacije je vse'kakor zelo pomembno, da bodo letos 
dobile novo skladisce s pov.rslno 10.000 kvadratnih metrov- skladisce za 
gotove izdelke. V tem trenutku opravljajo zemeljska deJa. Zaradi dokaj 
ugodnih vremensklh rarzmer lahko uparno, da ne bo zastojev v gradnji 'in 
da bo skladisce sposobno za uporabo v letosnjem avgustu. · 

Vzporedno z.omenjenimi deli pr·i skladiscu gotovih ·izdelkov dn ob pr:ipra. 
vah za zacetek gradnje tovarne ·ivernih plosc tecejo dela v prlpravah za 
izgradnjo nove zagalnice v Tovami 1-esnih ·izdelkov Star! trg. 

NOVE NAVEZAVE V OBDELAVI PODATKOV 

Obdelavo poslovrrih podatkov s pomocjo raeunalllika oaj bi priceli uva
jati v vseh podjetj<ih, ki ·imajo svoje sedeze v obelnah Cerknica, Postojna ~·n 
llirska Bistrica. Ta ugotovitev je. hila enotna na nedavno organlzJ.ranem se
stan~u direktorjev osemnajstih vecjih podjetij omenjenrh treh oboin. Da 
bi bil{) uvajanje Oim bolj temeljito in da bi hUe akcrje usklajene, )e hila na 
omenjenem sestanku ·imenovana ·komisija, ·1¢1 je sestavljena ~-z predstavnl· 
kov vseh treh obcin. 

NASE MALO MESTO 

V na novo odprt·i obcinski knjiZnici nasega malaga mesta posli cvetljo, 
da je veselje. 

Na lz:biro je okrog 4000 najrarzl'icnejsih kn}i9. Knjiznlca deluje s.laba dva · 
meseca ·in 1ima ze 420 clanov. Clanar:ina - 100 dinarjev - }e res simbo
llcna, saj ·izposojevalnine ne racunajo. Povprecno tmajo vsak dan cez sest· 
deset obiskovalcev. Rekord je bll dosezen 23. januarja, ko je prlslo po 
knjlge kar 105 obcanov. Po -knjigah radl segajo tudi preblvalcJ. okoliskih 
vasl. Videti je torej, da }e b'ila ustanova se bko potrebna. 

1 

Delegatski sistem in mi 
OCENA DELOVANJA OBCINSKE SKUPSCINE V TEM DELEGATSKEM MANDATU 

S splo~nimi volitvami leta 1982 je bllo za zbore obcinske sirup
seine izvoljenih 42 delegacij in 8 konferenc delegacij. To pomeni, 
da 'li zbor zdruienega deJa, ki ima 40 delegatskih mest, delegira 
svoje delegate 35 delegacij s 455 delegati in vse ostale manjse de· 
lovne skupnosti, ki oblikujejo 8 konferenc delegacij. V zbor kra· 
jevnib skupnosti, ki ima 26 delegatsklh mest, delegira svoje dele
gate 7 delegaclj krajevnih skupnosti, .kl imajo skupaj 91 delegatov. 
Dru.Zbeno politi~ni :ibor tvori 27 delegatov, .kl so jib delegirale dru!· 
beno politicne organizaclje. 

Skupscina obcine je kot najvisji 
organ samoupnavljanja in oblasti 
v obc.ini. svo.je delo opravljala 
na sejaih zborov, ki so v glav
nem zasedailii tako, da je lime! 
cl.ruibeno politiCni .zbor pravilo
rna loeene (osanrostojne) seje 
pr.ed zasedalll:ji ~bora zdruzenega 
dela in 2lbora krajevnih s.kupno
sti. Ta dva zbora pa sta oprav-
1jail.a svoje delo na skupnfu za
sedanj.ih m Je d:zjemoma na loce
nih. Skupno zasedanje vseh 
treh zborov skupscine je bi[o sa
rno takrat, 1<:adaE je predsedstvo 
obCinske sklupsciale menilo, da s 
tem ne bo tr-pela vsebina dela 
v skupscmi. in da bo laZ)a tudi 
tehnicna pla,t slclica. Zbor1 so ne
kaj zadev obravna'Vali tudii. s 
skupsl'linami SIS druzbeni.h de
ja,vnosti (z<lravstvo, izobraieva· 
nje), ki so bile v vlogi cetrtega 
zbora skupstine z enakopravno 
pi1istojnostjo. 

Taksen naC:Un deJa se je .Ze uve
ljarvil, saj se je pokazaJo, da so 
delegati d:ruZbeno pWi.tianega 
zbora- vellliko bolj delavni, ce :z:a. 
seda:jo na loceilli. seji. fu.istoj:nost 
zbora zdruZenega dela .in zbora 
krajevnih ·s.kupnosti je taksna, 
da sta dva zbora enakopraJVDo 
na skupni.h zasedanjih obravna· 
vala skora'j vse zadeve, razen 
nekaterih s podrocja poslovanja 
organizacij zdrruienega dela, ki 
jih je obra'V'Il81Vai osarno zbor 
zdruZenega dela. Glede na zoze
ne pogoje gosporuwjenja ter na 
omejevanje slrupne in splosne 
porabe so na taksen nacin na se
jaih slrupsci.lne obmV'Il.avalli tudi 
neka<tera problemafl:licna rpodroeja 
(gospodarski .rezultati 11n sana
cijski programi OZD, ki so po
slovale z tzgubo, podxocje zdrrav
stvenega VaESt¥a ·in OSIIl.'Ovnega 
solstva). 

Od konsti.tuiranja skupsCine 
14. 4. 1982 do konca leta 1983 
je imel zbor zdru.Zenega dela 17 
sej . Prisotnost je bila ;povpreeno 
74 odstotkov. Glede na to. da .ta 
21bor razpravlja o vseh najpo
membnejsili zadevah, ki ne sme
jo m~rno delavcev v roruzenern 
delu, je potrebno delo tega zbo
ra oce.nirt!i kot nezadovolji;vo. 
Skoraj vse .seje so namree prak
tieno dosegale le ra,ven obve5ea
nja delegatov. M<ti'VIIIi.h razprav 
o predlaganih resitvah je bilo 
bore malo, zato pa je bilo tudi 
vplivanje na odloeanje delegatov 
le -izjemno. 

deJa (ob sod.elovanju samouprav
nih organov, poslovodn.ih delav
cev in druZbeno poliiticnih orga
Illizadj, bodo delega,tJi najholj 
cuti1i svojo vlogo. 

Ob sedanji slabi .povezanosti z 
drugimi delegacijami in s-amo
upra.VD!im okoljem pa delegate 
zbora zchruZenega dela vel.iJko 
bolj zanimata komu.nalno pod· 
rocje in zadovoljevanje njihovih 
inter~ nzven zdruZenega dela. 
NajslabSi delowri pogojti so pri 
konferem.ci st. 4, katere nosilec 
so Gradin.je li.,z Cerknice, saj se 
ta konferenca verjetno sploh se 
ni sestala, ka~ sele, da bi 0 gra
d.ivu Tazpravljala, njen delegat 
pa se v tern obdobju sploh se ni 
udele:lil seje zbora. Zato bo po
trebno menjati nosilca konferen· 
ce delegacij. 

Glede na z-amenljiv mandat de
legall:ov je potrebno ·reOi, da so 
le izjemm prdmeri, da bi en de
legat sprernljal gradivo v rvseh 
f~.- od obravnaval!lja do spre
jemanja. Najveekrart: pride na 
sejo tistii delegat, ki je >>!ll.a vr
sti« ali »ima Ca.s«. To pa je ne
ustrezno MV!!lanje, .kii nikakor ne 
more prispevati k doslednejsemu 
uvelja,vljanju dela delegacij .in 
delegatskega si.step1a. 

Zbor krajevnih skupnosti je v 
tern obdobju zasedal ~estn:ajst
kra.t, udelezba pa je povpreC:n:o 
ma.Sala 85 odstotkov. Delo tega 
zbora je nepnimerno boljse od 
zbora zdru.Zenega dela, kar je 
gotovo tud.i odraz sestave dele
gaoij. !lnaCilno za delo delegacij 
11m'ajewrih skupnosti je tudi vse 
·tesnejse povezovanje z organi 
ki'ajevnih s.kru.pnosti, kar pa se 
ne velja za vse k'I'ajeV'Il.e skup
nosti. s ta:kim delom je moe 
stevilna v.prasanja reSi.ti ze v 
kmjevni 5kupnosti, ta:ko da se 
vloga delegacije uspe5no uve
lja.vlja. Te delegaoije pogosto za
htevajo pomoe tud.i od obci.n
sdcih upnwnih organov, s .tern 
pa prihaja do boljsega razume
va:nja posredovanega gradi:va, do 
pojasnjeva:nja ciljev in posledic 
predlagane resiwe. 

Za delegall:e tega zbora je zna. 
cilno tudii to, da pogosto prese· 
gajo svojo pristojnost, sa:j mno
ge njiliove razprave sod.ijo v pri.
stojnost zbora zdruZel1ega dela 
(poslovanje organizacij zdruiene
ga dela), kar je bolj posledii.ca 
poznavanja teh razmer pri dele
gaJtih (poslovodni organi), kot. 
pa moreb1tne tesne povezanosti 
temeljnih organ.izaoi!j zdru:lenega 
dela s krajevn.imi skupnootmi. 

Prete:lna dejavnost zbora velja 
podrocju kornnnale (urejanje 
prostora, oskrba z vodo, cestne, 
postne in elektro poveza'Ve), se 

pra:vi, tistim podrocjem, kjer so 
ustanovljcne SIS materialn1h de· 
javnosti. To nas opozarja oziroma 
vodi k ugotOIVitvi, da 'V teh 
slmpscinah interesnih s.kupnosti 
delegatsko odlocanje ne more po
tekati najbolje. Z chuge strani 
pa nam potrjuje, da sta prostor 
.in njegova uporaba eden izmed 
kljucnih li.nteresov kra,jevnih 
skupnost.i. 

Dru.Zbeno politi~ni zbor je imel 
v tern obdobju 14 sej s povprec
no udelezbo 62 odstotkov, enkrat 
pa je bil nesklepeen. Delo drui
beno politicnega zbora je kljub 
slabi udelezbi (stalen mandat) 
dobro, najboljse pa na locenih 
sejah. Vendar se delegati druz
beno poJi.ticnih organizacij v svo
jih ·vazpravah pogosto odmikajo 
od obravnavamh zadev, ;prav ta
ko pa so sta:liSca oziroma pred
logi delegatov iste druibeno po
Hti6ne organizacije pogosto na
sprotujoCi si oziroma odraz oseb
ne aktirv.nosti lin pripravljenosti, 
sodelovati na seji zbora. 

To nam ·kaze na premajhno 
vpetost dru:lbeno politicnih or
ganizaci~ v delegatski oziroma 
skupscillls.ki sistem, saj so na 
seji tega zbora le izjemorna po
·dana stalisca posamezne druzbe
no .politicne organizacije ali 
kaiksnega njenega organa. Tako 
tudi osnovna funkcija dru:lbeno 
politicnega zbora, ki je v skrbi, 
da se na vseh podrocjih gospo
dar-skega in druzbenega zivljenja 
v obCini uveljavljajo temeljne 
smerJ sa,rnoupravnega socialistic
nega druibenega sistema, ni do
volj uveljavljena. Njegova stall
sea in p redlogi so zato dokaj 
redka vodi·la in opora za delo 
ostalih dveh zborov skupsCine. 

Za delo skupscine v tern ob
dobju velja, da je bolj uveljav
ljala svojo oblastno, manj pa sa
moupravno funkcijo. To je go
tovo odraz tudi zahtevnosti pri 
razresevanju sedanjih druibenih 
r.azmer. Pozitivno pa je, da skup
sC:ina v tern delegatskem man
datu pogosteje obravnava oziro
ma -spremlja stanja na podroe
jrlh, ki jib je ze ured.ila S SVO· 
jimi odloCi.t'Vami. 

Taksen nacin dela je ~otovo 
podlaga za sp:reminjanje m do
grajevanje sprejetih odloeitev, 
kar je nedvomno posledica bolj
sega nacrtovanja dela skupscin
skih zborov. Z odprtostjo pro
grama dela lahko najpomemb
nejse zadeve najdejo svoje me
sto v dnevnih redih sej skupsci
J?.e. Takoj pa je treba dodati, da 
Je potrebno bistveno povecati 
stevilo . predlagateljev gradiv 
skl!pscini, saj to opravljajo se
daJ le upravni organi in izvrsni 
svet obcinske skupscine. Obe
nem pa je treba bolj poudariti 
progra~ dela skupscine kot ob
vew za predlozi.tev posameznih 
zadev v obravnavo skupscini. Ta
ko bi ostalo manj nalog iz pro
grama dela neizpolnjenih oziro
rna bi bi:le izpolnjene _pravo
casno. 

A. Pavlic 

v zadnjern casu je bil zbor 
celo na robu !>klepenosti (dva
krart: je bilo. prisotnih sarno 21 
delegatov), rtako da rnoramo vzro
ke za taksno s t'a!nje i.skati tudi v 
delu deilegacilj v TOZD in delov
nlih skupnostih. Delegacije (z red
kimi izjernami) se n.iso uvelja'V'i.le 
svoje vloge in funkcije v zdru:le
nem delu, saj so 5e vse pr~ 
sto prepu5cene samim seb1. So
delovarrja s samoupravnimi orga
nJ. lin strokOV1Ilimi sluibami ter 
poslovodn<imi delavci praikticno 
Illi, v delu delegaci1 pa .tud.i ni. cu
ti.tli dela sind.ikatov. Taiko so vse 
r~pr81Ve v zboru v najvecji meri 
odVli:sne od 'VOdje delegacije, v 
nekaj primerdh pa tudi od dele
~'I'anega delegate, .kar pa gotovo 
ni zadosten motiv za kva1itetno 
delo. 

Strelske novice 

Delegacija mora namrec cutiti, 
da je potrebna, da jo temeljna 
samoupravna or~anizacij a ali 
skupnost potrebuJe in da prek 
nje ureja vprasanja, ki jih ne 
more u:rediti sama. Sarno taks
na delegacija ~e lahko prodorna 
in bo zela uspehe tako, da bo 
l>a:hko soodloeala in usklajevala 
svoje interese s sirS.imi druZbe
n1mi interesi. S taJkim na6inom 

AVTOMATSKO STRELISCE 

Po dolgem cakanju zaradi izde
lave panojev so v cerkniski telo
vadnici zaceli montirati ograjo za 
strelisce. Delo pri pripravi in 
monta.Zi so opravili strelci z 
udamiSkirn delom. Tako je po
stalo streliSce zaprto in varno za 
igralce v telovadnici i:b. za gledal· 
ce. Tekmovanja si je mogoce 
ogledati skozi projektirana ste· 
kla. Ker je strelisce ograjeno in 
zaklenjeno, bomo sedaj lahko 
namestili sest avtomatov za pre
m ikanje tare. 

Pri opremi so veliko pripomog
le Brestove temeljne organizacije 
Pohistvo, Prodaja, Iverka in Ta· 
petniStvo ter GG Cerknica. Ker 
strelisee se ni v celoti koncano, 
pricakujemo pomoe tud.i iz Ma-

sive, J elke in iz drugih delovnib 
organizacij. 

Otvoritev streliSca bo predvi
doma 26. februarja, ko bo regij
sko tekmovanj e solskih sportnih 
drustev notranjske regije. . 

OBCINSKA STRELSKA LIGA 

Takoj po novem letu se je za
cela obcinska strelska liga. Ze po 
ustaljenem nacinu je zaradi var
cevanja organizirana na treh stre
liscih (Cerknica, Nova vas in Sta
ri trg). Ekipe so bolj stevilne kot 
lani in jih je nad dvajset. Veliko 
resnost in stevilcnost je opaziti 
v Novi vasi, kar kaze, da bo ta 
sportna panoga za.Zivela se bolje 
kot do sedaj. 

F. Mahne 

.... - - -- - - -
~.-.c~:-..... ~ ~.,.-,. • .. 

~ 
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.NAGRADNI RAZPIS 

Na§emu fotografu j e uspelo posneti zanimivo sliko: v verige pri
klenjene prasice na neki kmetiji. Ker smo v zadregi, kako najti ustre
zen podpis, pr osimo za pomoc bralce. Posljite nam kar najbolj segav 
oziroma duhovit podpis k fotografiji! Najbolj duhovit bo - po oceni 
posebne komisije - nagrajen s knjigo iz zakladnice humoristicne 
knjiZevnosti. Zadnji rok za vaso pomoc je vkljucno 21. februar. 
Pricakujemo cim vee S!>delovanja! 

Bila sva mlada oba, 
ko kuhinjo BREST naroeit sva sla; 
so leta minula, ves p lesast sem i.e, 
ko vpraSam za kuhinjo, odgovorijo: »Ni se!« 

Brez besed 

Filtni v februarju 
2. 2. ob 19.30- italijanska komedija SOSEDA. 
4. 2. ob 19.30 in 5. 2. ob 16. uri- zahodnonemski western PO SOKO

LOVISLEDI. 
5. 2. ob 19.30 in 6. 2. ob 19.30- zahodnonemski eroticni film ZGOD

NJA ZRELOST. 
9. 2. ob 19.30- italijanska eroticna komedija KARIERA POLICIST-

KE. . 
11. 2. ob 19.30 in 12. 2. ob 16. uri- japonski fantasticni film CAS SE 

JE UST A VIL OB 5.18. 
12. 2. ob 19.30- ameriski zgodovinski vojni film PUSTINJSKI LEV. 
13. 2. ob 19.30 - italijanska komedija POSODI MI SVOJO ZENO. 
16. 2. ob 19.30 in 17. 2. ob 19.30 - italijanski pustolovski film AMA-

L..uNSKI UUDOZERCI. · 
18. 2. ob 19.30 in 19. 2. ob 16. uri- ameriski akcijski film TRIJE NE

USTRASENI. 
19. 2. ob 19.30 in 20. 2. ob 19.30 - ·italijanska ljubezenska komedija 

NA SVIDENJE, GIG!! 
23. 2. ob 19.30 - angleska kriminalka PEKLENSKI PREGON. 
25. 2. ob 19.30 in 26. 2. ob 16. uri- ameriski vojni film LINIJA. 
26. -2. ob 19.30 in 27. 2. ob 19.30 - zahodnonemski eroticni film TRI 

SVEDINJE. . ' 

KegljaSke 
• 

nOVICe 
GROMOV MEMORIAL 
MARIBORCANOM 

. Na kegljiscu v Cerknici so cla
ni KK Brest med novoletnimi 
prazniki organi1Ji:rali ze sestnajsti 
GROMOV MEMORIAL, na kate
rem je sodelovalo 30 najboljsih 
parov iz vse Slovenije. Tako kot 
!ani sta tudi letos zmagala igral
ca Konstruktorja iz Maribora, ki 
sta dosegla tudi nov rekord keg
ljisca za dvojice s 1954 keglji. 
Najboljsa Brestov par Gornik-Za
loznik je zasedel zelo dobro peto 
mesto. V celoti smo v teh dvo
dnevnih bojih videli zelo kvalitet
no kegljanje, saj je kar 26 igral
cev doseglo rezultat nad 900 keg
ljev. 

Vrstni red: 
1. Konstruktor Maribor 1954 

(Pihlar 973,·Frajzman 981) 
2. Triglav Kranj 1894 

(Marinsek 941, Urbane 953) 
3. Slovan Ljubljana 1862 

($paremblek 917, Gostincar 
945) 

4. Konstruktor Maribor 1861 
(Pecovnik 956, Lasic 905) 

5. Brest Cerknica · 1843 
(Zaloznik 942, G9rnik 901) 

6. Tekstina Ajdovscina 1827 
(Mislej 921, Marc 906) 

7. SCT Ljubljana · 1826 
(Urbas 915, Krizaj 911) 

8. Brest Cerknica 1811 
(Preseren 922; Mulec 889) 

NA PRVENSTVU NOTRANJSKE 
VODITA ZAL02NIK IN GORNIK 

Na kegljiScih v Postojni in Ilir- · 
ski B1sti1ici sta bila prva dva iz· 
med petih nastopov za prvenstvo 
posameznikov in parov Notranj
ske. Med posamezniki z majhno 
prednostjo vodi igralec Bresta 
ZaloZnik, ki ima tudi najvec 
mofnosti, da ze petic zapored 
osvoji ta naslov. 

NajboljSii rezultat na kegljiscu 
v Ilirski Bistrici je dosegel Pun
tar iz Postojne z 874 keglji, v 
Postojni pa Gornik, clan Bresta, 
z 914 keglji. Prvenstvo se bo na
daljevalo na kegljiscih v Pivki in 
na Vrhniki, zakljucek pa bo v za
cetku marca v Cerknici. 

VRSTNI RED: 

posamezniki 
1. Tone ZaloZnik, Brest 1760 

(Ilirska Bistrica 851, 
Postojna 909) 

2. Franc Gornik, Brest 1750 
(836, 914) 

3. Ivica Vidakovic, Proteus 1741 
(838, 903) 

4. Edo Preseren, Brest 1713 
(868, 845) 

5. Julijan Puntar, Proteus 1710 
(874, 836) 
itd. 

dvojice 
kegljev 

1. Brest (Zaloznlik, Gornik) 3510 
2. Proteus (Vidakovic, Puntar) 

3451 · 
,3. Brest (Preseren, Mule) 3369 
4. Ilirska Bistrica (Yolk, 

Kranjc) 3357 
itd. 

PRIMORSKA KEGLJA~KA LIGA 
BREST : GORICA 5394 : 5119 

V petem kolu primorsko-no
tranjske lige je ekipa Bresta brez 
tezav premagala Gorico za 275 
kegljev ter se tako prebila na 
drugo mesto po treh zaporednih 
zmagah in s tekmo manj. Odlo
cilna tekma za prvo mesto ho 
25. februarja na kegljiscu v Cerk
nici z ekipo Ajdovscine. 

Vrstni red: 
1. Tekstina 
2. Brest 
3. Izola 
4. Gorica 
5. Idrija 
6. Postojna 

8 tack 
6 tack 
6 tock 
4 tocke 
2 toeki 
o tock 

BRESTOV OBZORNIK 

Bloski teki so pred nami 
Spet so pred nami TRADICIO

NALNI BLOSKI TEKI, ki bodo. 
letos se posebno slovesni, saj 
smo v olimpijskem letu. Tako se 
bo 5. februarja podalo na tradi
cionalne bloske smucine spet ve
liko ljubiteljev zdrave sportno 
tekaske rekreacije. Novost letos
njih tekov je v tern, da baste 
startnino placali v Novi vasi pri 
prevzemu startne stevilke. 

Prireditveni odbor vabi tudi vse 
obcane, da se udelezijo slavnost
ne prireditve pri otvoritvi bloskih 

tekov, ko bomo tudi v Novi vasi 
prizgali olimpijski ogenj, pripe
-ljan iz Grcije. 

Proge na nasih devetih tekih so 
znane; potili se bomo na 30, 15 in 
7-kilometrskih progah, Upam, da 
uspesno, saj v sportni rekreaciji 
ne smemo pozabiti, da tecemo 
zaradi osebnega uzitka in zdrav
ja. Velja pa tudi tisto staro olim· 
pijsko pravilo »VaZno je sodelo
vati«. Veljalo si bo ogledati vsaj 
prenos olimpijskega ognja pred 
osnovno solo v Novi vasi. 

Olimpijski ~genj tudi pri nas 
Smo v olimpijskem ·letu, ko 

bodo v Sarajevu organizirane 
zimske olimpij-ske igre. 29. janu
ar ja bodo iz Aten na dubroVI!1i· 
sko leta.IJi..sce Cilipi pilipelja:li 
olimpijski ogenj, l.<Ji bo zatem 
obSel mnoge kr.a!je v nasi domo
vini. Ob !tej prhlofnosti se bodo 
vrstile mnoge sportno-politiene 
manifestacije po vsej drfuvi, saj 
nam oJJimpidski ogenj prinasa 
staroda'V!llo -irz;rocilo Gr:kov o mi· 
ru. 

Simbolicno ga bomo sprejeli 
tudi v nasi obcini, in sicer v sre-

RESITEV NOVOLETNE 
NAGRADNE KRI2ANKE 

VSEM DELAVCEM- zELIMO 
USPEHA - SOL - C::KALOV -
K- TNALO- EDA- RUDO -
V -NAG - ULITI - NAVIP -
NASKAKOVATI - TI - LAHO
RE - OMEDLEVICA - IZLET 
- DAR - VOJO - SINICA -
NEON - ERAR - TAJEN -
BMBA - MT - OSE - ANTAR 
- AR- LIBRETTO- ANA
NC - EZOP - RAS - ANDRI
JA- CB - TEK - JA.,.... TESTO 
- BANDERCE - URAGAN -
STARKE- OREHI- ESKIM
AARE- ZKS- KOROMANDIJA 
- NIT - ANTEJ - ANAL! -
GAUDA- ASTI- RE- RADON 
- GONDOLA - KOCINA -
ONEGA - RAI - IA - IRACAN 

IZID NAGRADNEGA 2REJJANJA 
Do roka smo dobili precej resi

tev novoletne nagradne krizanke 
(131), kar pa je se precej pod re
kordom, ki ga je dosegla prav 
novoletna krizanka pred osmimi 

do 1. fehruarja, ko ga bomo pre
vzeli na Uncu ·in ·ga prenesli do 
Rakeka, kjer bo manjsa proslava 
pri spomepiku padlih borcev 
pred zeleznisko postajo. Ogenj 
bomo potem shranili v kultur· 
nem domu na Rakeku vse do ne
delje 5. februarja, ko ga bomo 
prenesli na Bloke, kjer bodo de· 
veti BLOSKI TEKL Na priredit
venem prostoru pred osnovno 
solo v Novi vasi bomo pripra,vili 
krajsi kulturni program s slav· 
nostnim govorom in otvoritvijo 
9. bloskih tekov. J. Zakrajsek 

leti (175). Izmed resitev je poseb
na komisija izzrebala naslednje 
nagrajence: 

- po 100 din dobijo Edi ~kra
hec, Grahovo 63, 61384 Grahovo, 
Franc Hvala, Dol. jezero 22, 61380 
Cerknica, in Romana Nared, 
Skupne dejavnosti; 

- 300 din prejme Manca Rup
nik, Loz n . h ., 61386 Stari trg pri 
Lozu; 

- 500 din prejme Tamara Ko
rosec, Gerbiceva 38, 61380 Cerk
nica; 

- 800 din pa prejme Janez Ko
vacic, Kamna gorica 48, 61380 
Cerknica. 

Nagrajencem cestitamo! Na
grade lahko dvignejo v blagajni 
Skupnih dejavnosti, drugim pa 
jih bomo poslali po posti. 

V SPOMIN 
Januarja nas je nepricakovano 

za vedno zapustil nas sodelavec 
Janez TROHA. Na Brestu se je 
zaposlil leta 1971 in ves ta cas 
opravljal dela na . podrocju SLO 
in druzhene samozascite. Vsa ta 
leta je prizadevno deloval tudi v 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de- druihenopoliticnih organizacijah, 
lovne organizacije BREST Cerknica, organih upravljanja in v razlic· 
n, sol. o. ' nih drustvih. V spominu nam bo 
Glavni in odgovornl urednlk Bozo ostal kot prizadeven in dosleden 
LEVEC delavec pri opravljanju svojih 

nalog. 
Uraja urednllkl odbor: Vojko HARMEL, 
Vllctor JERie, Srefo KNAP, Darko LESAR. 
Bozo LEVEC, Matlja MISie, Franc MLA· 
KAR, Danllo MLINAR, Janaz OPEKA, Vanda 
SEGA, Mer)an SIRAJ In Franc TURSie. 
Foto: Joza SKRU 

Odbor za obva§l!anja Je druzbanl 
upravllan)a. Predsadnlk odbora: 
PERelil. 

Tiska 2elezniska tiskarna v 
ljanl. Nakla~a 2800 izvodov. 

organ 
Anton 

LJub-

Glullo sod I mad prolzvoda lz 7. toi!ke 
prvega odstavka 36, i!lena zakona o ob· 
davi!enju prolzvodov In storltev v prometu, 
za katara •• na plai!uja temeljnl davak 
od prometa prolzvodov (mnenja sekratarle· 
ta za lnformlranja lzvrinega sveta SR Slo
vanlla lt. 421·1/72 z dna 24. oktobnl 
t974). 

Delovni kolektiv 
Skupnih dejavnosti 

Delovni kolektiv TOZD Masiva, 
tovarna pohistva Martinjak, spo
roca zalostno vest, da sta umrla 
nasa upokojenca Joze ZADNIK, 
rojen 21. 8. 1915, iz Martinjaka, in 
Anton MIHELCIC, r ojen 28. 12. 
1918, iz Grahovega. · 

Oha sta. hila v nasi tovarni za. 
poslena od 1. januarja 1947. leta. 
Ohranili ju homo v lepem spomi
nu kot marljiva clana kolektiva 
in dobra delovna tovarisa. 

Delovni kolektiv 
TOZD MASIVA Martinjak 


