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Temeljita ocena stanja
AKCIJSKA KONFERENCA KOMUNISTOV BRESTA
V sklopu j3:.vne razprave o predlogih sklepov 13. seje CK ZKJ so
se 23. oktobra sestali tudi komunisti Bresta. Pred to akcijsko konlercnco so bile prej razprave v vseh osnovnih organizacijah. Na podlagi
vseh teh razprav lahko recemo, da so Brestovi komunisti podprli predlogc 13. seje CK ZKJ in jih tudi sprejeli kot podlago in usmeritev
za svoje prihodnje delovan,ie.

CK ZKJ je na. 13. seji v juniju razpravljal o uresnicevanju
vodilne vloge ZKJ v druzbi ter
o krepltvi njene idejne in akcijske enotnosti.
To je bila zelo kriticna obravnava perecih razmer v drtdbi ter
lastne prakse in pomanjkljivosti v
idejno politicni, organizacijski in
kadrovski usposobljenosti zveze
komunistov. Ob ocenah o upravicenih krittkah 0 premajhni ucinkovltosti zveze komunistov pri
opravljanju svoje vloge, o pojavih idejne in akcijske enotnosti v
svojih vrstah, o prepocasnem uresnicevanju programa gospodarske
stabilizacije, je CK ZKJ dal predlog sklepov v sirso razpravo med
clanstvo, da bi tako dosegel najsirSo mobilizacijo' in dejavnost, v
kateri bi se morale vse organizacije in organi ZK izreei o predlaga.nih sklepih, da bi idejno in akeijsko poenotili organizacijo, s
tem da vsaka organizacija in organ kriticno oceni tudi svojo dejavnost in naloge pri re§evanju
perecih vpra.Sanj o svojlh samoupravnih skupnostih.

Na akcijsld konferenci komunistov Bresta je o teh ypraSa.njlh
uvodna razmisljanja prispeval
predsednik akeijske konferenee
Bogdan Repse, ki je ocenil, da je
zacetek tako slroko zasnovane politicne akcije ZK visel v zraku ife
'n ekaj casa in da smo ze dalj casa
cutili potrebo po tako siroki ra!l'pravi, da bi premaknili vse slle
v na.Si drtdbi, se posebej pa v ZK
kot avantgardni sili. Navsezadnje
sta tudi polobj in cas, v katerem je celotna druzba, to zahtevala.
Zatem je dejal, da. je resnicno
cas za nove revolucionarne akcije, ce ne kar revolucije, ce nocemo biti skromni. Gre za kontinuiteto postopkov in dejanj, da bi
drubene tokove resnicno obrnili
v smeri, za katere smo se opredelili. Kqt nad lani je, da moraroo v vsakdanji praksi marsikaj
spremeniti, ugotavljati moramo,
kaj se dogaja in kaj se dela ali je
to skladno z razvojem proizvajalnih sil in ali to razvija dru:ibene odnose v cilju smeri. To pomeni podpirati in razvijati vse,

kar je napredno, spreminjati pa
vse, kar ta razvoj ovira in otezuje. Zato je treba kakrsnokoli dejavnost oziroma zivljenje gledati
in presojati s tega vidika. Torej
je izhodisce za vsakT!ino na.So dejavnost, koliko na.Se delo pomaga
k razvoju proizvajalnih sil, produktivnosti, delovni storilnosti in
razvoju druzbenih odnosov s poudarkom na razvoju samoupravljanja. Zato je popolnoma rMumljivo, da moramo v to druzbeno preobrazbo vkljuciti vse napredne
samoupravne sile.
V nadaljevanju konlerence je
Tone Kra8evec, glavni direktor,
izcrpno osvetlil sedanjo gospodarsko stanje in politicne rMmere
v Brestu, kar je bilo tudi tezisce
kasnejse razprave, ceprav moraroo reci, da je bila v posameznih
delih prevec »porocevalska« (v
smislu porocanja s sestankov osnovnih organizacij).
SEDANJE GOSPODARSKE
IN POLITICNE RAZMERE
V BRESTU
Na kratko bi skubl povzeti nekatere bistvene poudarke iz ocen
in razprav o sedanjih gospodarskih in politicnih razmerah in
problemih v Brestu.
Uresnicevanje Brestovega srednjerocnega plana poteka v spre-

Zal je bilo v preteklosti mirsikdaj tako, da so sprejete resitve jemale sposobnim gospodarskim osebkom samostojnost,
pa tudi odgovornost za nalozbe in rezultate dela. Prena.Sati odgovornost za negativne rezultate na celotno druzbo ali zdruzeno
delo, pa je prav gotovo uravnilovka v najhuj§i obliki in naj tezja skrunitev nacela, da vsakemu pripada le rezultat njegovega dela.
Zato na.Sa ekonomska· politika ne more in ne sme vee trpeti
nastajanja izgub ali produciranja zalog. Spodbujati mora proizvodnjo za izvoz, znizevanje stroskov, povecanje obratovalnega
casa ·proizvodnih zmogljivosti, zaposlovanje novih delavcev ob
zmanjlianju delovnega casa ze zaposlenih. Spodbnjati mora neposredno dohodkovno povezovanje delavcev temeljnih organizacij zdruzenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu z vsemi
materialnimi posledicami. N e smemo sejati ilnzij, da je mogoce
materialne problema urejati z administrativnim poseganjem v
dohodek in v nacelo delitve po rezultatih dela, iluzij, ki so mal·sikje se vedno prisotne v najrazlicnejsih oblikah.
·'

Marjan Orozen ob nasem obcinskem prazniku

menjenib, tezkih druzbeno gospodarskih r31Zmerah, za katere so
znacilni izredno dinamicni pogoji
gospodarjenja, saj so bile vellke
spremembe na vseh podrocjih
ekonomske politike (devizni sistem, kreditno-monetarna polltika, obresti, oskrba, zamrznjene
cene, inflacija .•.). Sprejet je bil
tudi dolgorocni program gospodarske stabilizacije. Zar~di taksnih pogojev gospodarjenja smo
moraU tudi v Brestu sprejemati
vrsto stabilizacijskih ukrepov in v
okviru omenjenih sprememb prilagajati tudi na.So poslovno politiko in letne ter operativne plane.
Ponovno smo morali preveriti in
delno spremeniti sicer ze v sami
osnovi stabilizaciijsko nat'avnani
srednjerocni plan razvoja na podrocju investicij.
Spremenjeni pogoji in druzbeno gospodarske razmere so vplivali na slabse gospodarjenje tudi
na Brestu (v dolocenem obdobju
tudi padec rasti fizicnega obsega
proizvodnje, padec rasti druzbenega proizvoda, padec realnih
osebnih dohodkov), tako da v celoti ne iZPolnjujemo rezultatov,
zastavljenih v srednjerocnem planu. Toda bistveno ugodnejsi so
leto§nji rezultati (znani so podatld za obdobje 9 mesecev - dobrllen porast obsega proizvodnje, po-

rast dohodka in akumnlacije, tudi porast zaposlenosti).
V tem obdobju je potrpbno izpostaviti Brestovo naravnanost v
izvoz, kar je tudi osnovna prihod·
nja naloga.
Ob dosezenlh letollnjih rezultatih pa je za ta cas znacilnib vrsta
perecih problemov; na primer
zmanjsanje povpra.Sevanja na domacero trgu in povecanje zalog,
nestabilnost cen in cenovna neskladja, pomanjkanje nekaterih
surovin in repromaterialov, tezave s kooperacijskimi posli, likvidnostne tezave, problemi kreditiranja, visokih obresti, negativnih
tecajnih razlik in tako naprej.
V razpravi so bila nakazana
tudi nekatera razmisljanja o prihodnjem razvoju Bresta. Ob tem
je ocenjeno, da ima sedanja proizvodna usmeritev Bresta in njegovih temeljnih organizacij perspektivo v prihodnjem razvoju, !1
tem da se je na podrocju proizvodnje pohistva potrebno usmeriti zlasti v nove programe, tenieljece na kvaliteti, nporabi nove
tehnologije, novih, tndi cenejsih
materialov in podobnih vrednotah.
Primarno proizvodnjo kaze obdr:iati priblizno v sedanjem obsegu (glede na stanje surovin) in itl
(Konec na 2. strani)
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Teme jita cenastanja
(Nadaljevanje s 1. strani)
tudi v oplemenitenje teb polizdelkov. Pri mineratnib ploscah
kaze itt v smeri njlbove finalne
obdelave, prav tako kaze naprei
razvljatl strojegradnjo. Strateska
usmeritev Bresta. mora bitl se naprej povecevanje izvoza ter kvalitetnl premiki pri uporabi moderne tehnologije, razvoju informatike z uporabo racunalni§tva, premlkl v marketingu ...
V prihodnjem razvoju so potrebna nova odpiranja in povezovanja zlasti v okviru SOZD Slovenijales ter plansko poslovne
skupnosti notranjske regije, sodelovanJe pa bo treba razAiriti tudl na podrocje Gorskega Kotora.
0 vseh vpra§anjih prlhodnjega
razvoja in perspektiv bo potrebno
temeljito razpravljati v pripravah za izdelavo srednjerocnega in
dolgorocnega plana. Mnogo kriticnih mlsll je bilo izrecenih o vprasanjib kadrovske polltike, vprasanjib nagrajevanja in organizacije dela. Prav ob tem je bilo izpostavljenih tudl vee aktualnib in
konkretnih vpraSanj, katerib resevanje predstavlja eno od najboij
pomembnlb nalog komunistov, pa
tudi ostalih druzbeno politicnih
organizacij in samoupravnih organov, posebej pa se strokovnih
organov in delavcev.
V zvezi z odnosom do strokovnih kadrov se v doloceni meri pojavlja tudi nekaksno podcenjevanje, neustrezno vrednotenje in
podobno, proti C!emer bi se morali
bolj odlocno zoperstaviti.
Ob teh vpra9anjih, povezanih
tudl z lzidl obeh neuspelih referendumov (v maju in septeuibru) se
je pojavllo v Brestu kot posebno
vpra!ianje nezaupanje delavcev do
predpostavljenih odgovornih delavcev v temeljni in delovni organlzacljl, pa tudi 1iir!ie, vodstev
druibenopoliticnih organizacij samoupravnlh odlocitev in tako
naprej. Gre za problem, katerega
obseg in vzroki niso ocenjeni in
tu je naloga, da se to stori, povezano tudi z vidikom uresnicevanja
odgovornosti. Ocitno pa je, da se
naseda tudi razlicnim parolam
posameznikov in skupin, ki negativno delujejo (na primer tudi ob

v

predlogih pri obek referendumih, linearno znizanje zaposlenih teh
ko je vecina glasovala za predlo- slo:Zbah ni izvedljivo).
ge, ce sestejemo celoten rezultat).
Naloge, ki izbajajo iz teh naKljub tem pojavom ocenjuje- kazanlb vprailanj, so aktualne, so
pa tudi dolgorocne. Tudi komumo, da smo veliko naredili in pri§li naprej v razvoju socialisticnilt nistl Bresta so samokriticno ugosamoupravnlb odnosov na Brestu, tovili, da doslej niso bili dovolj
orgaoizirano aktivni in uspesni v
v krepitvi samoupravnega in odrazre!icvanju
vseh
nakazanib
locujocega vpliva delavcev.
vprasanj, pa tudi ne dovolj uspoPac pa kaze na tern podrocju sobljeni.
v prlhodojem obdobju preanaliziZato nakazane ocene, vpra§arati vse samoupravne akte ozironja in naloge, ki izhajajo iz njih.
ma celotno samoupravno organi- predstavljajo usmeritev za priziraoost in odnose, vlogo in pohodnjo, vecjo aktlvnost.
lozaj TOZD, medsebojne odnose,
Tako se bo z razpravo s te akoresnicevanje in obvladovanje po- cijske konference nadaljevalo v
sameznih poslovnih in strokovnib osnovnih organizacijah ter v drufunkcij v delovni organtzaciji.
gib drubenopoliticnih organtzaTOZD in slo:Zbah.
cijah, samoupravnih in strokovPosebej kaze v tem okvlru oce- nih organih. Za povecanje svoje
nlti ostreznost orgaoiziranosti in dejavnosti, bolj§e sodelovanje
izpolnjevanja \'loge delovne skup- ter poenotenje v okvlru celotne
nosti Skupnih dejavnosti ter delovne organizacije pa so bile
TOZD Prodaja. V tem okviru je dane in sprejete tudi pobude o
potrebno videti tudi vpra§anje dopolnitvah v organizlranjo stalzmanjsevanja rezije v skupnth · ne akcijske konference komunisluzbah glede na druzbeno usme- stov Bresta.
ritev (ocenjujemo, da neko hitro
J. Frank

Prihodnji razvoj
planske skupnosti
V OKTOBRU SE JE NA 5. SEJI SESTAL POSLOVNI ODBOR
PLANSKO-POSLOVNE
SKUPNOSTI GOZDARSTVA IN LESARSTVA. RAZPRAVLJAL JE
0 PREDLOGU PERSPEKTIVNEGA RAZVOJA CLANIC SKUPNOSTI, Kl GA JE PRIPRAVILA
POSEBNA STROKOVNA SKUPINA.
U delezenci sestanka so podprli
gradivo in menili, da je treba posamezne smernice o dolgorocnem
zagotavljanju surovin in o gibanju zaposlenosti v lesno gospodarski celoti bolj podrobno obdelati. Gradivo nakazuje potrebo,
da uporabniki lesa tudi v nasled-

njih letih cim bolje oplemenitijo
lesno surovino.
V predelavi lesa in v gozdarski organizaciji Si bo treba se
naprej prizadevati za :Se boljse
izkoriScanje lesnih .ostankov, ki
se niso racionalno izrabljeni. Nakazana je bila tudi potreba po
usmeritvi v premisljeno in postopno prestrukturiranje deJa tehnoloskih zmogljivosti ,na proiZvodnje, ki ne uporabljajo lesne
surovine. Vsekakor pa bi bilo napak pricakovati, da bo mozno
napraviti velike premike na tem
podrocju ze v kratkem casu.
Razpravljalci ~o menili, da bi
morali v gradivu se bolj podrobno razcleniti posamezne opredelitve, ko gre za kljucna in strateska opredeljevanja izhodisc za
pribodnji razvoj lesarstva in gozliarstva .v regiji. Seveda pa bo
dana moznost, da bodo v razpra~
vah povedale o gradivu svoje
mnenje tudi delovne organizacije
in ga dopolnile z novimi spoznanji.
Udele.z enci sestanka so se dogovorili, naj bi Gozdno gospodarstvo Postojna se naprej sodelovalo z zavodom za pogozdovanje krasa, da bi enotno gospodarili tudi s tem virom surovin.
Ugodno pa so bila ~cenjena ze
dosedanja prizadevanja GG Postojna in zavoda za pogozdovanje
krasa v prid enotnega gospodarjenja z gozdovi.

Komunisti so kriticno ocenill sedanje stanje ••.

Tudi na tej seji so govorili .o
cenah gozdnlb sortimentov in se
zedinili o .spremembl cen lesnlh
sortimentov za zage in lesne plosce. Glede oskrbe podrocne 'esne
industrije z lesom pa je ocenjeno, da bo manjsa predvsem prl
lesu listavcev, kar naj bi gozdarji nadomestili 1 celul011nim lesom
iglavcev.

Politika vezanja osebnib dohodkov za gibanje dobodka na
podlagi kazalcev stvarnih ucinkov gospodarjenja, je v na§i socialisticni republiki spodbudila n apore za vecjo proizvodnjo in
boljse gospodarjenje ter odlocilno prispevala k temu, da bomo
pri osebnib dohodkih do konca leta predvidoma uresnicili z resolucijo postavljeni cilj, s tem, da so v mnogih kolektivib to ze
dosegli ali realne osebne dohodke celo povecali.
Utrdilo se je spoznanje, da so osebnl dobodki v na.Sib pogojib najpomembnejsi produkcijski faktor, da moramo odlocno
krepiti njihova ekonomsko (spodbujevalno) in socialno funkcijo, ne pa resevati socia·l no varnost z raznimi dodatki, podporami in nadomestili.
Marjan Orozen ob na§em obcioskem prazniku

Priprava naSih.
planskih dokumentov
z iztekanjem poslovnega leta se v organizaciji in skupnostlb pricenjajo dela v zvezi s sestavljanjem in sprejemanjem planskih dokumentov za prihodnje leto. Vee ali manj se vsi zavedamo, da je to
delo zelo odgovorno, saj z letnim nacrtovanjem nadrobneje opredeIjujemo poslovno politiko in delo ter razmerja po posameznih podrocjih poslovnega procesa, ki smo jib opredelili s srednjerocnim planom
in ki jib bomo se letos uresnicevall. Ker pa je letosnje leto tudl predzadnje v tem srednjerocnem obdobju, tecejo v tem casu tudi priprave
srednjerocnih in dolgorocnih planskih listin.
Za izdella:V() letnih 'Planov je ze
izdelana planska anetodologi.ja s
rokovnikom i n izhodise!a poslovne
politike. Tudi prva dela, ki so po
roku predvidena do tega casa, so
ze opravljena. To so .p redvsem:
izrae!un Ietnega urnega sklada ·i n
njegova razporeditev; ocena trznih moznosti, ki je pripravljena za
domace in za .t uje tdise!e; 'P1anske
nabavne cene matel'lia:la, ki so osnova -za izdelavo kalkulacij; .ocena pr.oizvodnih zmogljivosti in
osnovna vrednost tkolie!.Lne enosta.v nega dela, iki je .podlaga za
na.Crtovanje osebnih dohodkov.
Vse to ipa mora:mo za 'POSamezne temeljne or.ganizacije se uskladiti, zato je .t a·k oj v zacetku novembra 'Predvidena tudi .prva
plan&ka konferenca. ·P omembna
prihod.nja dela ipri izdelavi letnega plana pa so i zracun ta.ko
imenovane svobodne 1menjave za
delovno skupnost Sku·pne -dejavnosti in za de'l TOZD P rodaja,
plam !pOgodbenih obvez,n.osti (predv.sem obresti) in plan za;poslenih
ter seveda izdelava 'k alkulacij.
Ker je ena izmed osnov za n acrtovanje tudi analiza preteklega
obdobja, bodo ta dela v novembru, ker so pra·v sedaj znani rezultati in analize IPOSlovanja v
):>reteklih devetih iJ.eto.Snjih mesecih.

•

0 pri.pravah dolgorocnih iplanskih doku.mentov .pa je bilo v glasilu ze .nekaj napisanega. V celoti
je koncana pri'Pravljalna faza
(sklep o pripravi dolg<>rocnega naC!rta razvoja, prograan dela in metodrdlogjja za i.zdelavo .dolgoroe!nega plana), izdelana IPa je tudi
ze analiza dosedanjega razvoja,
in :sicer je v fazi delovnega osnutka. Sluii'la ;pa bo .k ot eno izmed osn<>v za tzdelavo dolgoroe!nega in srednjeroenega plana.

V analizi d.osedanjega razvo ja
smo skusali celovi to obdelati .r azvoj v zadnjem obdobju (od leta
1976 oziroma 1980). Tako smo obdelali .naslednja 'POdrooja :
- organiziranost,
- razvoj tehnologije,
- pro.izvodno usmerjenost i.n
gibanje proizvodnje,
- oskrbo s surovinami in
energijo z d omacega in tujega
trga,
- prodajo iroel!kov doma in
V oiZ'VOZ,

- pogoje pridobivanja in delitev dohodka,
- investicij'Sika vlaganja,
- financno stanje ter
- zaposlene in druzbeni standard.
Ker je analiza obsir.na, bomo
nekaj vee o ·bistvenih ugotovd,tvah
v njej pisali v 'Prihodnji stevilkah glasila.
Tudi za izdelavo .srednderoenega plana je ze sprejet sklep 0 ipl'.·
pravi le-tega i n izdelan je program dela. Obvezna enotna m etodologija za nase temeljne organ.izacije pa bo dokoncno :irl.delana.
ko ·bosta oznana obvezna en.otna
metodologija in minimum obveznih enotnih :kazalcev na ravni republike. Sedaj je ta metodologija
v pripravi po doloe!ilih zveznih
pred,pi.sov.
Zatem moramo na podroe!ju
dolg<lroenega in srednjeroonega
na<'!rtovanja pripr avi.ti analiza o
moznastih .razv.oja in smernice
oziroma dolgoroene usmeritve. Pr,i
izdelavi teh listin ipri rokih ne
smemo :kasniti, saj bi to pomenilo te~ave pri izdelavd vseh ostalih planskih dokumentov, pa tudi
tclave pri so<!asnem in usk:lajenam na<'!Ttovanj-u :z osta-limi nosilci planiranja.
M. Siraj

Kot novost v dosedanjlh razpravab okrog cen pa je vsekakor
pozitiven dogovor, po katerem naj
bi posebna skuplna sodelavcev
pripra"Yila , osnutek sporazuma
med gozdarji in Jesarji, kl bi
uravnaval cene surovln na osnovah skupnega prihodka.
Kot je ze nekaj casa praksa
med Gozdnim gospodarstvom Postojna in podrocno lesno industrijo, naj bi tudi v Ietosnji mrtvi zimski sezoiu del viska delovne sile gozdarji .prerazporedili v
industrijo.
Lesna industrija je sprejela
tak predlog z razumevaojem. Le
dogovoriti se bo potrebno, koliko
bo lahko katera temeljna organizacija zaposlila delavcev•
. . . in se dogovorili za svoje prihodnje naloge in dejavnosti

D. Mazij

Rezultatj v nasi proizvodnji so zadovoljivl
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BRESTOV OBZORNIK

Na meji zadovoljivega
GOSPODARJE'NJE V LETOSNJIH DEVETIH MESECIH
Ze ob prvem periodicnem obral\unu in ob polletni bilanci smo zapisali, da bosta gospodarjenje in polozaj nase delovne organizacije v
drugcm polletju mnogo tezja kot je bilo videti v zacetku leta.
Napovedi so se skoraj v celoti uresnicile, saj visoke obresti »-pozirajo« teiko ustvarjeni dohodek, zakon 0 zagotovitvi lastnih in dolgorocnih virov za trajna obratna sredstva vecini TOZD onemogol\a
ali otdkoca vlaganja v raz!iirjeno reprodukcijo, povprasevanje na domaeem trziscu po pohiStvu pada in s tem seveda. tudi fizicni obseg
prodaje, izvozna priza.deva.nja. pa se niso v celoti uresnicila tako kot
smo naertovali.
Izredno poslovno slaba meseca. julij in avgust, ko je bila. zaradi
sezonskih vplivov prodaja se manjsa kot obicajno, smo delno uspeli
nadomestitl z dobrim izidom poslovanja v septembru, tako da. kljub
vsem tezavam nimamo izgubasev, financni rezultat pa je le nekollko
visjl kot smo ga dosegli v prvih sestih mesecih letosnjega dela.
PROIZVODNJA
Doseganje naortovane ravni
proizvodnje, bodio&i vrednostno,
bodisi f.izicno, poleg ostalih elementov
gospodarjenja
mocno
vpliva na finamoni izid. Ze vse
leto ~ahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam proizvodnja v
celoti gledano, tece kot smo nacrtovali, seveda pa so ffieQ temelj:nimi organizaciojami tucti obcutllle razHke.
Vrednost -dosezene iproizv>odnje
je v desetih desecih dosegla
4.384.616.000 dinarjev, kar pomeni 76,9 odstotka letnega nacrta in
105 o dstotkov vee kot v istem obdobju 'lani.
Tudi fizicni obseg proizvodnje
je visok, saj je letni nacrt izpolnjen ze 82Jodstotno, od lanskega
pa je vecji za 24 odstotkov, seveda primerjano J. •istim .obdobjem. Delno vpliva na visok i ndeks
rasti tudi J.anska nizka osnova.
POHISTVO je letno nacrtovano .proizvodnjo d.oseglo z 80,6 odstotka .pr<i proizvodnji .pohistva in
74,4 ·odsto1Jka 'Pri sti1ojeg;radnj·i.
Ocena proizvodnje okaze, da se se
vedno nadaljujejo iste tezave kot
v prvi polovici leta; ·to so neredna dobava polizdelkov od kooperantov, kadr.ovske teZave in iztrosenost strojne opreme.
MASIVA je dosegla 88 odsto-tkov letnega plana, vrednost ,proizv·o dnje za izvoz pa ze 91 odstotkov letnega plana. Vecjih teza v
v proizvodnj.i niso imeli razen pri
dobavi nekaterih po-lizde1!kov i n s
su~enjem lesa.
V ZAGALNICI 'SO dosegli pri
pohistvu 110,8 odstotka, v primarni predelavi lesa pa 82,9 odstotka letnega na~rta proizvodn je. Te:!ave so pri uvajanju tretje izmene •n a zagi, ker ni mozno
zagotovirti de'lovne sile, v stolami
pa je dobava od dobavi.teljev repromaterialov ote~oeena in neredna.

Vrednost oproizvodnje 'V GABRU je dosegla 72,5 od:Stotka letnega na~rta.
Proizvodnja za domam trg je
nad na~.rtovano, izvorz ,pa je pod
na&tom. Vzrolti so v nizkih cenah
za .program IKEA, ipti 'Pro<izvodnji
kuhinjskih elemenrtov za Saudsko
Arabijo pa imajo !tezave v tehnoloskem postopku. Kooperanti .kasnijo z dobavam:i, pa tudi ostali
repromateriali ne prliha-jajo vedno pravoeasno, kar fPOV2ll'Oca menjavo lansiranja iproizvodnje, s
tern pa zamudo easa in dodatne
stroske.
IVERKA de dosegla le 68,1 odstotka 'letnega 'Pla•n a. Glede na
'lansko enako obdobje je celotna
proizvodnja ·V ·fizi~nenn pogledu
nizja za 3 odstotke. Na· tako stanje je V'Pli-Val vecji strojelom V
juliju, zaradi ~esar ;je iproizvodnja stala 16 dni, •P a tudi letni remont .je bil rz:a nekaj dni daljSi
od predvidenega. PreseZena pa je
vrednost nacrtavane proizvodn.J.!
oplemenitenih 'PloSc .(86,3 odstotka •l etnega nacrta), keli~insko pa
je letni nacrt dosezen z 90,8 odstotka.
TAPETNISTVO je i2lpolni.l.o
letni na<!rt 'Proizvodn~e z 78,7 odstotka. Kakor pov.sod drugje tudi
tu ni slo brez tezav v proi.zv odnji. Neredna oskrba z ogrodji se
vle~e ze vse lebo, ozato so dobaVIIli
roki dalj si.
Pojavlja se tudi .l!llabSa kvaliteta tapetni!ikega blaga in polyuretena.

JELKA ta.ko kot ob polletju
ni dosegla nacrtovanega .o bsega
in vrednosti proizvodnje, saj je
pri ,pohistvu 3 ~dstotke pod nacrtom, proizvodnja zaganega lesa in tesanih tramov pa 11,8
odstotka izpod na.Crtovane .v rednosti. Manj!ie proizvodnje zaganega lesa zaradi strojeloma polnojarmenika ni bilo mogoi!e nadomestiti, pomanjkanje surovln

za. tesane trame pa vpliva na
nizjo proizvodnjo.
Proizvodnja pohistva je nekoliko nizja zaradi izpada narocila za police Diversifield, pri
ploseah Signatur pa so nastale
tezave z oskrbo s kvalitetnim
hrastovim (urnirjem in hrastovim zaganim lesom. Program Belena. je bil izdelan v .kolicni, ki
je bila dogovorjena s Slovenijalesom.
Proizvodnja v MINERALKI je
v tern obdobju ze dosegla vrednosL 106,2 odstotka letnega nacrta. Vecje povpra!ievanje po negor ploseah je obcasno ,zahtevalo
dela v treh izmenah, ceprav je
!etni nacrt ovrednoten na osnovi
dcla v dveh izmenah. Spodbudna
je tudi izdelava in IVgradnja elementov iz mineranlih plosc .v nekatere vecje objekte na domacem
trgu.
NABAVA
Domaci trg
Preskrba z repromaterialom in
surovinami je se .naprej zapletena in otezkocena, kar je bilo
ra.zvidno ze iz opisa proizvodnje.
S hlodovino smo bill ;kljub tezavam v zimskih mesecih zadovoljivo O!lkrbljeni, surovine (les) za
iverko pa je se vedno tdko preslu·beti v zahtevanih kollcinah.
Se najvec je bilo teZ&v •z redno
oskrbo z bukovim Za.ganlm lesom, pa tudi hrastovega. in jesenovega lesa ni lahko dobiti, ker
je povprasevanje po njih vecje
kot ponudba. Posledica tega so
visje cene, .pogojevanje dobave z
zilruzevanjem deviz in za nas neugodnimi. pla.cllnimi pogoji. Pri
dobavi drugih materialov in surovin so se sicer obcasno pojavljale tdave, ki pa so bile
kratkotrajne.
Kooperacija je se vedno sibka
tocka, najveckrat zaradi kadrovskih teZa.v. Posledica tega so nepra.vocasne in ,n ekvalitetne dobave, kar se je odrazilo v proizvodnji nekaterih temeljnih organizacij.
l.Tvoz
Vrednost :uvoza je dosegla
291.917.000 dinarjev, kar predstavlja 59,3 odstotka letnega nacrta (brez opreme). s konvertibilnega podroi!ja. smo uvozili za
257.334.000 dinarjev (65,5 odstotka
letnega nacrta), s klirimkega pa
za 34.583.000 dinarjev ~34,6 odstotka letnega nacrta).

Novost iz

n~e

prolzvodnje -

spalnlca MIJA. Predstavlll jo bomo

tudl na beograjskem sejmu pobistva
Zdruzevanje deviz ozlroma prodaje deviz na deviznem trgu je
doseglo vrednost 164.025.000 dlnatjev oziroma 73,7 odstotka letnega nai!rta. Glede ~a omejevanje pravic do placil na osnovi
dovoljenj oziroma. soglasij, ker
se ta plai!ila stejejo v druzbeno
prlznane .reprodukcijske potrebe,
priCa.lrujcmo v naslednjlh mesecih vecjc tdave pri uvozu.

TAPETNISTVO
- prodaja oblazinjenega pobiStva je bila zelo ugodna, saj je
dosezenih ze 92 odstotkov letnega nacrta prodaje in je ;t udl .z a
91 ,o dstotkov visja kot v enakem
lanskem obdobju;
- pojavljajo se teZa.ve prl proizvodoji garniture LENKA,
- potrebna je ll'aziilritev proizvodnega programa.

PRODAJA
Domai!l trg

JELKA
- prodaja za domaci trg je blla.
nemotena, saj je bil v ,p rodaji
le program HELENA, ki ga je v
celotni naroceni kolicini odkupll
SJovenijales;
- letni nacrt prodaje je dosezen
s 93 ;odstotkl, vrednost prodaje
pa je glede na lansko v enakem
obdobju vecia za 238 odstotkov.

Nacrtovana prodaja. na domai!em trgu je za letos nacrtovana
v .visiDi 3.348 milijonov dinarjev,
kar je .za 57 odstotkov vee kot v '
preteklem letu. 'Dosdena ·proda.)a
v devetih meseclh Je glede na
dinamlko mesecnih planov za 5
odstotkov pod nacrtovano, dinamika letnega .nacrta pa Je preseienQ za 16 odstotkov. Ocena
11rodajc za prvih devet mesecev
jc ugodna, saj je dosezeno ze
nad flO odstotkov Ietne nacrtova~
ne vrednosti.
Na ugodno prodajo VPliVajo
poleg dokaj ugodne konjunkture
v .Prvlh mesecih leta tudl dobra
sortiranost programov, visja proizvodnja ter dobro sodelovanje
mcd proizvodnjo in prodajo.
Omejitvent ukrepi, ;ki zmanj!iujejo nakup trajnih potrosnisklh
dobrin, do .sedaj niso ,p revec vplivali na obseg nase prodaje, dejstvo pa je, da povprasevanje na
domacem trgu upada, kar pomenl, da bodo na njem nasli kupca
le kakovostni izdelki v vseb pogledih. Znai!ilnosti prodaje po
posameznih temeljnih organlzacijah so v najznacilnej!iih i!rtah
naslednje:

IVERKA
- prodaja surovih in oplemenitenih plosc je bila do srede juIija nemotena: zaradi okvare na
stiskalnici je blla proizvodnja
ustavljena in .zato je bila seveda
niZja tudi prodaja;
plosc je obcasno ovlralo pomanj- redno prodajo oplemenitenih
kanje folije;
- zalog surovih plosi! 1\f, .nekoliko pa se je povei!ala zaloga
oplemenltenih plosiS.
ZAGALNICA
- prodaja zaga.nega lesa je blla
nemotena, zato tudi zalog ni,
vrednost prodaje je nad nai!rtovano.
MINERALKA
- prodaja NEGOR plosi! je glede na nacrt presdena se posebej zaradi dobre prodaje plosc
tipa GL debeline 12, l6, 19 mm;
- prodaja se je poveeala tudi
zaradi vecjega. vkljucevanja v
oiJdelavo in izvedbo vecjih gradbenih projektov z elementi NEGOR plo!iC.

POBISTVO
- prodaja je nekoliko pod nacr tovano (73 odstotkov letnega
nacrta);
- prodaja glavnih programov
MAJA M, .MAJA BL in MAJA
0 je vse .tdja;

lzvoz
Vrednost ~zvoza je v delovni
organizaciji v devetih mesecih
dosegla 9.307.636 dolarjev, kar je
61,6 odstoika letnega plana oziroma 13,4 odstotno zaostajanje za
postavljenim clljem.
Najbolj zaostajajo za nacrtovanim v TapetniStvu, Jelki, Mineralki in Iverki, vzroki pa so v
gl;lvnem naslednji:

- ugodnejsa je bila prodaja
KATARINE BL in WH ter programa 13 X 3.
MASIVA
- proizvaja .vei!inoma za izvoz,
na domacem .trgu pa je bila prodaja stolov X/J in X/BE nizja od
nacrtovane,
11Jredvsem
zaradl
slabse .ponudbe jedilnih miz, z
novo jedilno mizo JM 730, kl
je bila na trzisi!u dobro sprejeta, pricakujemo tudi rast prodaje
stolov;
- letni obseg (naertovanl) prodaje je doseiten s 73 .odstotki.
GABER
- prodaja kuhinjskega ,pobistva
tece slab!ie kot smo nacrtovali;
- zaostanek za nacrtovano vrednostjo znasa 12 odstotkov, kar
tudi kaze, da letni nai!rt ne bo
dosezen:
- da bl dosegll boljse ,l'ezultate,
je ze pripravljena nova kuhinja,
ki naj bi na tdiscu pomenlla novost in tako tudi dvignila zanimanje kupcev ~~:a na§e tovrstne
izdclke.

Proizvodna hala v temeljni organizacijl GABER
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- cenovna neskladja,
- usmeritev lzvoza prek enega
samega lzvoznlka,
- nizka akumulativnost lzvoznih
programov,
- slabSa. kvaliteta nekaterih nasih izdelkov,
- zaporne carine, uvedene za
iverne plo!ice v Itallji.
Vrednost izvoza je glede na
enako Jansko .o bdobje :vel\ja za
okrog pol milijona dolarjev, samo konvertibilnega izvoza pa je
bilo za 1,4 milijona dolarjev vel!.
V naslednjih mesecih bodo vsi
napori proizvodnje in izvozne
sluzbe tusmerjenl k temu, da se
izvoz i!imbolj pribliZa letnemu
nacrtu ter seveda istoeasno k
sklepanju poslov za leto 1985.

.. -

•

;-

•

..

.~

•

•

~

'

••

-~·

::

Jl

•

•

.....

•

(Konec na 4. strani)

•

=

- ..

..

4

BRESTOV OBZORNIK

MoZnosti za vartevanje
ENERGETSKO STANJE NA BRESTU IN VARCEVALNI UKREPI
PRI PORABI TOPLOTNE ENERGIJE
0 varcevanju in smotrni porabi vseh vrst energije je bilo na. vseh
ravneh ze dosti povedanega in napisanega, tudi ze v Brestovem obzorniku. Dejstva, da je .Slovenija glede energetskih surovin v dokaj
kriticnem polozaju, da je cena energije in surovin sorazmerno izredno
visoka in da so potrebne za pridobivanje in pretvarjanje energije
izred.no drage JD&prave, so bila .v zrok, da v vse razvojne nacrte vgrajujemo na.Celo o nujnosti gospodarnej§ega pridobivanja in Izkoriscanja vseh vrst energije.
Znano je, da na§a republika
lahko iz svojih lastnih virov pokrije manj kot polov·ico vseh potreb po energiji in da si mora
putrebno razliko zagotoviti z nakupom energetskih surovin in
energije v drugih republikaoh in
z uvozom. Energetska odvisnost
Slovenije pa se bo v ~slednjih
letih se ob~utno povecala, saj
ocenjujejo, da bo leta 2000 znasala ze nad 60 odstotkov.
Zato je bila ze pred casom
sprozena akcija za gospodarnejse
pridobivanje, prenos, pretvarjanje in potrosnje energije. Posebna vrednota omenjene akcije se
kaze predvsem v spreminjanju
miselnosti ob~anov, da bi spoznali nujnost ~imbolj gospodarnega
obnasanja do proizvodnje in potrosnje energetskih virov kot
enega izmed osnovnih pogojev za
zivljenje in delo posameznika in
celotne druibe.
Spoznanje o energetski siromasnosti nase republike in s tem
pogojeno odvisnootjo na§ega gospoda'rSkega iivljenja od uvoza
energije, kar vedno bolj obremenjuje naso pla~ilno bilanco in
lahko v dolo~enem trenutku celo
ogrozi gospodarsko samostojnost
dezele, mora prodreti v zavest
vsakega na§ega ob~ana in se temu ustrezno odraiati v vsem njegovem ravnanju z energijo, bodisi doma bodisi na delovnem
mestu.
Splosno gledano so moznosti za
smotrnejso potrosnjo vseh vrst
energije v industrij i zlasti o~itne
v izkoris~anj u odpadne toplote,
boljsi toplotni izolaciji zgradb in
ostalih naprav, v uvajanju taksne
tehnologije, ki porabi manj energije, v kombini-r ani proizv.odnji
tehnoloske pare in elektricne
energ.ije in podobno. V javnem
prevozu se moznost za smotrnejso porabo energije kaze predvsem v preusmeritvi mnozi~nega
cestnega tovornega prevoza na
zeleznico in osebnega prometa 'v
ve~jih mestih na javna prevozna
s-r edstva.
In kako je na Brestu?
Sedanji industrijski obrati so
bi1i v glavnem grajeni se v casu
pocem energije in je bila smotrna uporaba energije pri tern zanemarjena. Zmanjsana poraba
energ·i je bi namrec zahtevala vee
izdatkov za toplotno izolacijo,
dodatne naprave za izkoriscanje

odvecne toplote, za regulacijo in
podobno.
Vee pozornosti varcevanju energije je bilo namenjene sele v novej§em obdobju pri gradnji novih proizvodnih prostorov, vendar je to §e vedno bistveno prema-lo, kajti Brest je glede na tehnolosko zasnovo proizvodnje sorazmerno velik porabnik energije in goriva. Kljub temu pa lahko recemo, da so bill prvi ukrepi.
ugodni, saj se to odraza tudi pri
vsakoletni manjsi potro§nji goriva, predvsem mazuta. V letu
1979 na primer smo porabili
okrog 7100 ton mazuta, leta 1983
pa okrog 6000 ton.
Poleg mazuta se za pridobivanje toplotne energije porabi §e
okrog 3700 ton lesnih ostankov,
nastaLih pri proizvodnji pohistva.
Vzrok se vedno velikim kolicinam porabljenega goriva je poleg proizvodnje v IVERKI, ki je
vezana izkljucno na mazut, tudi
raztresenost energetskih objektov
oziroma temeljnih organizacij po
obCini in pa ze kar zavidljiva
starost teh postrojenj. Zato o
kaksni popolni racionalizaciji
pridobivanja oziroma proizvodnje
toplotne energ.ije v sedanjih starih kotlarnah ni mogo~e govoriti,
kajti poleg tega, da so zvecine
vsi montirani kotli, z delno izjemo v Cerknici, zelo star! ali pa
dotrajani, tudi ni nikjer momosti za posodobitve glede na n.jihov nizek izkoristek.
V -nobeni kotlarni, razen wpet
v Cerknici, tudi nimamo merilnih registracijskih naprav, kar
ima za posledico, da ve~krat niti
ne vemo, koliko toplotne energije normalno proizvedemo in koliko bi jo ~e lahko. Kljub temu,
da je bilo ze veckrat sprozeno
vpra§anje oziroma potreba po nabavi meri..Inih registratorjev, pa
je §e vedno obveljalo mnenje, da
meDUni instrument!, ko so t-ekle
razprave o financnih sredstvih
za njihova nabavo, niso nujno
potrebni in da se da tudi brez
njih lahko shajati in varcevati z
energijo.
Za pretezno vecino porabnikov
tehnolo§ke a1i pa tudi ogrevalne
toplote vemo njihove zmoglj~vo
sti, ki so predvsem poleti mnogo
nizje kot pa je zmogljivost posameznega kotla, ki pa zato, ker
nima ustreznega nadzora, proizvaja vee toplotne energije kot pa
jo trenutno potro§nik potrebuje.

»Ozimnica« za temeljno organizacljo 2:AGALNICA

Tako pride namesto do smotr nega pridobivanja in trosenja do
cezmernega razsipavanja energije (izpust odvecne pare v ozracje), do nepotrebne potrosnje gor iva (mazut ali lesni ostanki),
namesto ga se ga deponira za
zimski cas. Verno, da je v sedanjem energetskem kriznem polozaju se kako dobrodosel vsak kilogram goi'iVa.
Ker je preskrba s toplotno
energijo v vseh temeljnih organizacijah na splosno doka j krlticna glede na zmogljivost samih
energetsklh postrojenj in glede
na zalozenost s surovinami za
kuDjenje (vecji del lesenih ostankov se v glavnem izkoristi za
kasnejso proizvodnjo), so varcevalni ukrepi za clmbolj smotrno
porabo toplotne energlje v veljavi ze nekaj let.
Tako se v vseh temeljnih organizacijah prakticno ogreva le najbolj imjne in potrebne proizvodne prostore na se zadovoljive
temperature, vse ostale prostore
(predvsem skladi§ca) pa se ogreva delno ali pa sploh ne.
Ne bi se spuscal v podrobnosti in nasteval vrsto ukrepov za
varcevanje z energijo, ki jih po
najboljsih moceh skusamo izpeljati, vendar so tu tudi ukrepi,
ki so vezani na veJ.ika financna
vlaganja in katerih ugodni ucinek se bo pokazal sele kasneje.
Pri tern mislim predvsem na
toplotne izolacije objektov, ki so
bili v glavnem grajeni §e pred
energetsko krizo, torej pred letom 1973, na zamenjavo dotrajanih toplovodnih in 'Parnih omrezij in nj ihovih izolacij in podobno. So pa v ukrepih nasteti tudl
naCini varcevanja, pri katerih
prah.1:icno ni stro§kov, pac pa sta
nj ihov ucinek ozlroma vrednost
odvisna predvsem od dobre volje
vsakega posameznika in odgovornih v posameznih delovnih obratih, torej od odnosa !judi do
energije in od spoznanja o nasi
energetski odvisnosti oziroma siromasnosti.
Naj omenim se, da v Masivi
in 2agalnioi nacrtujejo za leto
1984 in 1985 nabavo in postavitev
naprav za vracanje se toplega
zraka nazaj v proizvodne prostore, torej vsega tistega zraka,
ki se ga odsesuje ven z odsesovalnimi napravami. S tern nacrtujejo zmanjsanje izgub toplotne
energije za okrog 25 do 30 odstokov. Za kasneje nacrtujejo
m ontazo teh naprav t udi po vseh
ostalih temeljnih organizacijah,
in sicer ob rekonstrukciji odsesovalnih naprav.
Moznosti in nacinov varcevanja
in gospoda rne potro§nje energije je torej precej, od nas vseh
zaposlenih pa zavisi, kaksen uspeh oziroma u~inek bomo dosegil in ali se bomo sploh obnasali varcevalno.
J. Telic

Kurjenje z lesnimi odpadki v kotlovnici TOZD Pohi~tvo

Mesec poiarne varnosti
Vsako leto si v oktobru, ob
mesecu poU!rne va.rnosti, zastavimo vrsto nalog, ki zajemajo
ukrepe pozarnega varstva (preventivni pregledi, predavanja,
opozonila, plakati in drugo). Ti
ukrepi naj bi vplivali na spremembo zavest i obcanov, na samozasCitno ravnanje in proti·pol!aroo osvescenost vseh !judi o:z.iroma kolektivov.
Dosedanje izku§nje dokazujejo,
da ta proces protipozarnega osvescanja se ni dokoncno zazivel, saj
se porajajo se vedno §tevilni pozar.i v bliznji in daljnji okolici.
Pozarna skoda v Jugoslaviji vsako leto presega milijardne vsote,
ki bi jih se kako potrebovali pri
ureditvi gospodarstva in utrjevanja gospodarske stabiHzaclje.
Vzroki za poU!re so se vedno
najveekrat v malomarnootl, neodgovornosti, nezadostni usposobljenosti pri ravnanju z opremo,
skratka, v clove§kem faktorju.
Najvec pozarov se pojavlja tam,
kjer popusca samoza§citna zavest
in kjer je malomaren nadzor pozarne preventive.

Zavedati se moramo, da z eno
samo manifestativno akcijo zavesti !judi §e ne bomo spremenili,
temvec le z vecletnim sistematskim delom, v katerega bo vkljuceno cimvec uporabni kov zasebnega in druzbenega premozenja.
Mesec poZ<lrne varnosti naj ne
traja Sarno en mesec, ampak naj
bo to celoletno prizadevanje za
trajnej§e preoblikovanje clovekove osebnosti. Tudi akcija naj poteka na vseh ravneh, ne same
med gasllci. Tudi sindikat in druge druzbenopoliticne organizacije
naj obravnavajo pozarno varnost
v temelj ni organizaciji.
Akcija NNNP nas prav vse
zavezuje, da neprestano in vztrajno bijemo boj za bolj§o pozarno
varnost.
Katastrof iz leta 1954 in 1959
na Brestu ne &memo .pozabiti.
Busta naj pomnik za mobilizac!jo vseh dejavnikov, ki lahko
vplivajo na izboljsanje pozarne
varnosti in s tern na zagotavljanje enega izmed vidikov socialne
varnosti delavcev.
V. Jerii!

Na meji zadovoljivega
(Nadaljevanje s 3. strani)
Krona vseh prizadevanj v poslovanju so ISeveda izkazani financni rezultati. Visoka vrednost
proizvodnje, sorazmerno dobra.
prodaja na domacem trgu ter v
izvozu ter prizadevanja na vseh
ostalih podrocjih so vplivali na
soliden fina.ncni rezultat.
Z i.zgubo ni JlOSlovala nobena
temeljna organizacija, poslovanje
pa je bilo moteno v POHISTVU,
kjer ni bilo usmerjenega toliko
cistega dohodka, ~a bi ga lahko
razporedili v lllklade. Tudi v Prodaji niso ustvarili sredstev za
sklade, vendar bo poracun svobodne menjave .d ela ob koncu leta in ,del izterjanih spomih terjatev iz preteklega obdobja nadomestil ta izpad cistega dohodka.
Celotni prihodek delovne organizacije je dosezen z 82 odstotki
glede na letni nacrt in je narasel ,v primerjavi z lanskim enakim obdobjem ~ indeksom 169.
Porabljena sredstva so rasla nekoliko poeasneje (80 odstotkov
letnega nacrta), v primerjavi z
lanskim enakim obdobjem pa kazejo indeks 167.
Gibanje vrednosti dohodka je
ugodno, ker je letni nacrt dosezen ze z 90 odstotki, indeks
glede na 1ansko enako obdobje
pa je 1'76. Pogodbene obveznosti in obresti so ze presegle nacrtovano raven. Obresti od kreditov so ze za 20 odstotkov presegle letno nacrtovano vrednost,
kar je glede na .pomanjkanje virov .obra.tnih sredstev in dviganje
obrestnih mer tudi pricakovano.
Kljub .t emu pa je .Cisti dohodek
ze dosegel 88 odstotkov nacrtovanega, oziroma indeks ,178 glede
na lansko leto. Tudt ostanek ci-

stega dohodka je vecji in sicer
je ze odoseien v visini 101 odstotka, indeks glede na ). 1983 pa
je 603. Poslovni sklad je za 58
odstotkov nad letno nacrtovano
vrednostjo ter je za 115 oditotkov vecji kot Ianski v enakem
obdobju.
Dosezeni rezultati bi bili §e
ugodnejsi, ce ne bi bila izrazito
slaba meseca julij in avgust. Olede na .Predvidena gibanja proizvodnje, prodaje ,doma in v tujini,
lahko ob koncu leta ,lpricakujemo
se ugodnej§i rezultat.
OSEBNI DOHODKI
V primerjavi z enakim lanskim
obdobjem so netto osebni dohodki na zaposlenega v delovnl organtzacijj porasli rz;a 49,5 odstotka, v primerjavi s povprecjem
leta 1983 pa so .vecji za .44,6 odstotka.
Dvig osebnih dohodkov gre na
racun povisanja v prvih mesecih letosnjega leta IV absolutnem
znesku 1.500 din na zaposlenega
in povisanju v m.aju za ,25 do
30 odstotkov glede na ·uspe5nost
poslovanja TOZD ter tudi zaradl
izplacane .poslovne .uspe5nosti (4,1
odstotka na zaposlenega) v septembru. Nekoliko so k vi!!jim
osebnim dohodkom prispevale
tudi nekoliko ;ntZJe prispevne
stopnje iz osebnih dohodkov kot
so bile v enakem lanskem obdobju.
Tako je povprecni osebnl dohodek -na dela.vca v delovni organizaclji za obdobje I.-IX z dodatki 20.696 dinarjev, brez dodatkov pa 20.373 dinarjev, 2:a leto
1984 pa je bil nacrtovan v vi!!lni
18.715 ,dinarjev.
P . Kovsca

3

)

s

BRESTOV OBZORNIK

RazmiSijanja naSih jubilantov
Obicajno se oktobra, ki je Brestov rojstni mesec, srecajo na prijateljskem srecanju vsakolctni jubilanti. Ldos je bilo srecanje 30. oktobra. 0 njem sicer nismo utegnili porocati, smo pa vnaprej pripravili
razgovore z nekaj >>tridesetletniki«.
Seveda .ni bil mogoc razgovor z vsemi, saj jib je letos 69, zato smo
sc lahko pogovarjali le z nekaterimi, predvsem s taksnimi, ki so vso
ali vecino tridesetletne delovne dobe pridobili na Brestu.
Osnovna tema razgovora je bila: Brest vceraj in jutri - s posebnim poudarkom na mnenjih, v cem vidijo Brestovo perspektivo,
saj o tern ob svojih dolgoletnih izku!injah lahko marsikaj povedo.
Razgovore so pripravili: Janez Opeka, Viktor Jeric, Joze Klani!ar,
Tone Obreza, Danica Modic, Franc Truden, Viii Frim in Bozo Levee.
Ana NARED- TOZD JELKA
Ana Nared je ena izmed tistih,
ki so si trideset let delovne dobe
pridobili na JELKI. Povedala je:
»Na Jelki sem se zaposlila leta
1954 v zabojarni, kjer sem delala
do leta 1971, nato pa sem nadaljevala z delom v kuhinji. Takra.t ni delovni pogoji so bili izredno tezki. Prostori so bili slaIJo ogrevani. Ni bilo malic. Narnesto viticarjev so bile nase
rake. Iz leta v leto smo se odpovedovali osebnim dohodkom,
da smo lahko dograjevali tovarniske prostore. Na Jelki smo bi1i
ze takrat stabihlzacijsko naravnani. Gradi·l i smo samo iz lastnih
sredstev in z udarniskim delom.
Odnosi v kolektivu pa so bili tako dobri, da 6mo na tezave sproti pozabljali. Volje za delo nam
ni nikol:i zmanjkalo.
Kaksna bo perspektiva Jelke in
kakSna Brestova, ne vern pavedati.
Na to vprasanje ne znajo in
ne morejo odgovoriti niti tisti
delavci, ki se ukvarjajo z nacrtovanjem in razvojem. Nekaj pa za
gotovo vern. Ce bomo hote\.i, da
nam bo v prihodnje bolje, bo
potrebno mnogo vee delali kot se
dela sedaj. Iz samih pravic ne
bo boljsega in vecjega kosa kruha. Vsak delavec bo moral pogledati, kaj je naredil in kaj bi
lahko vee in bolje opravil. Tudi
v boljsih medsebojnih odnosih
ter ustreznejsem nagrajevanju
pridnih delavcev vidim svetlejso
Alojz PIRMAN TOZD MASIVA
Alojz Pirman zdruzuje delo v
Brestu ze 30 let, kar je dovolj
dolga doba, da se kolektiv priraste k srcu.
Zacel v Cerknici, kjer je bila
tovarna v letu 1953 komaj na
zacetku rasti.
V dolgih letih n a Brestu je po
veckratnih premestitvah na najrazlienejsih delih prise! v Martinjak, kjer je se sedaj. Tucli tu
ugotavlja dokajsnjo rast tovarne,
vendar ne s taksnim teiiJ.pom kot
v Cerknici. Napredek pa je kljub
ternu ociten.
Perspektivo Bresta vidi v izboljsanju tehnologije, modernizacije proizvodnje in vecjemu izvozu vseh nasih temeljnih organizacij.
Zeni ZEMLJAK TOZD MASIVA
Zeni Zemljak je Brestovka od
svojega petnajstega leta in si zivljenja brez martinske Masive
sploh ne zn a predstavljati.
Ob pogovoru so ji misli segale
vse do takrat, ko je tovarno opustosil pozar. Po njern se je stanje bliskovito popravljalo. Seveda brez odreka.nj, na porov ob
nadumih delih in udarniskih
dnevih ob nedeljah ni slo, skratka, pogoj i deJa so bili n eprimerno slabsi.
Sedaj z veseljem ugotavlja ociLen napredek, kar naj bo spodbuda se za naprej.
Perspektivno Bresta oziroma
kolektiva Masiva vidi Zeni v razvoju tehnologije in rekonstrukcije tovarne, s cimer srno ravno
sedaj tudi priceli. Le s tern bomo
dosegli povecanje produktivnosti
in kvalitete dela.
Politika izvoza je prava poLitika, saj nam dolgoletne vezi, ki
srno jih vzddevali ze do sedaj,
kar najbolj koristijo. Seveda pa
mora kontinuiteta ostati ludi na
domacern trgu.
Odnosi v kolektivu, kar je n a jv aznejsi pogoj za doseganje oseb-

nega zadovoljstva, pa so bili in
morajo ostati. se naprej zdravi.
Le s tern bomo pri delu uspesnejsi.
Vinko ZNIDARSIC dejavnosti

skupne

Brest.o vec sem postal pred dobrimi enai-ntridesetimi •l eti. Vso
tridesetletno delovno dobo, razen
sedmih mesecev, sem pndobl'l · v
nasi delovni organizaciji. z delom
:in izobrazevanjem ob delu sem z
leti napredoval od kljucavnicarja
do tehnologa in naprej do varnostnega inzenirja.
VZJPon Bresta v preteklih Jeti h
je znan. Tudi za n.jegovo pers.pek:tivo nisem zaskrbljen, saj imamo
vse osnovne pogoje za dovig proizvodnje pohistva na z.a.vidljdvo
raven. Bogata ·s urovinska osnova
potrebna delovna sredstva, cepra J
delno zastare1a, k-valificirana de ·
lovna sil.a in gk'()ra1 stiridesetletn a tradicija v proizvodnji pohJstva, vse to so dobrine, ki ne dopuscajo dvomov v njegov prih
nji razvoj.
Vecino tega v ·preteklosti nismo imeli, .pa je Brest nastal i!1
se povzpel v sam vnh jugoslovanske lesne li.ooustr.i-je. Casi so resda
tezki, toda tudi pred leti niso bHi
ravn.o ro2mati.
SlaJbosti, ki 60 nas v zadnjih petnajstih letih pahnile s
samega wha v podlpovprecje, so
po mojem mnenju vecji del subjektivne narave lin jih lahko '
pravimo v lastni hisi. To so predV\Sem slaba organizacija del.a in
poslovanja, neustrezna kadrovska
po'litika ter ·n enagrajevanje po de ·
lu in rezul.tatih dela. Z.lasti za ·
n;jli dve slabos>ti porajata se druge, saj dobrim delavcem jemljeta
vol:jo do dela, sla~bi pa ga ne znajo ali noeeJo dobra ap.ravi.ti. Podpiranje podpovprecja in !pov,pre(;
ja pa ne omogooa nadpovprecn :·,
re:~Jultatov, ki so zla:sti v zdajsnjih .pogojih gospodarjen-ja se kako potrebni.

Anion PISEK l'OZD ZAGALNICA
Anton Pisek je bil prvi lesni
tehnik v Loski dolini, pred leti
postal ob delu inzenir lesarstva
in sedaj je ze drugi mandat direktor temelj.ne organizacije.
»Brest je pred tridesetimi Jeti
prav gotovo predstavljal enega
od najpomembnejsih nosilcev gospodars·k ega in druzbenega razvo]a v obcini, pa tudi sirse. Bil
je med prvimi pobudniki razvijanja in graditve samoupravnih
od.nosov in si pridobil sloves in
pni2lnanja v slovenskem prostoru.
Tega mu ne gre oporeka.t i tudi
·danes, ceprav se sooca s problemi likvidnosti, neprilagodlji'Vosti
trgu in visokih cen izdelkov. Objektivno gledano, smo malce zamudili vlak te tdne prilagodljivosti in s tern novih programov.
Prihodnost Bresta, seveda boljso, vidim v tesni pove.z anosti
Brestovih temeljnih organizacij,
ki morajo spostovati sprejete dogovore in organizirane v delovni
organizaciji bogatiti druzbenost
dohodka in povezovanja v reprodukcijsko verigo. V temeljni
organizaciji, ki ji gre slabse, je
potrebno zastaviti vse sile, sprejeti dobronamerne kritike v smislu boljse organ.iziranosti in iskanja boljsih resitev ob ustvarjalnern sodelovanju vseh temeljnih
org.anizacij.<<

ti se moramo, da delamo zato,
da ziv.imo in da bo nase zivljenje lepse in bogatejse.

se tudi odnos do druZbene lastnine. Ker je pri svojem delu dosleden, tudi sam opoza.rja na pomanjkljlivosti, ki jih opazi. Misli,
da bi se moral spremeniti tudi
odnos mladih delavcev do starejsih in jim piliznavat.i njihov delez pri razvoju Bresta. Ugotavlja
tudi, da so sedanje place majhne
v primerjavd z naraseajocimi cenami in stroski.
Za prihodnje si zeli, da bi se
delalo bolje, da bi bila prodaja
kar najboljsa, da bi hitreje posodabljali dotrajano opremo, da
bi pravocasno vzdrzevali stroje
in zagotavljali rezervne dele, da
bi se sprernendli odnosi med delavc.i, ki niso vee tako tovariski
kot vcasih.
Olga ;KERN -

TOZD POIDSTVO

Nas kolektiv je dovolj strokoven in med delavci je dovolj delovne vneme, da dosezemo zadovolj.ive gospodarske rezultale.
Potrebno je le izdelati ustrezen
proizvodni p rogram. Se vee nase proizvodnje moramo usmerjati
v lzvoz. Poiskati moramo vse notranje rezerve, da bi tako proizvajali vee in ceneje in dosegli
vecjo prodajo tudi na domacem
trgu.
Strokovne sluzbe si bodo morale se bolj kot do sedaj pr.izadevati -za oskrbovanje tovarne s
sprejemljivimi materiali. Nasa

LETOSNJI JUBILANTI
10 let
Mineralka
Masiva
Pohistvo
Iverka
Zagalnica
Gaber
Jelka
Tapetnistvo
Prodaja
Skupne dejavno.s ti
SKUPAJ:

1

14
31
3
2
5

20 let
1
9

41
2
8

2

6
ll1
5

7
3

6

1
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Joze JENC - TOZD IVERKA
Na Brestu dela ze dvaindvajset
let.
Ko se vraca s spomini v preteklost, ugotavlja, da se je do
danes delo precej spremenilo;
manj je ~izicnega dela, izboljsali
so se delovni pogoji, uv.e dena je
druzbena prehrana in se kaj. Moti ga le to, da je v delovnem
kolektivu cutiti premalo odgovornosti in discipline. Ce bi vsak delavec na svojem delovnem mest u
svoje d elo dobro opravljal, bi bilo boljse za vse, spremenil pa bi

Franc MLAKAR TOZD GABER
Brest je vsekakor pognal globoke in mocne korenine. Sposoben je kljubovati viharjem, ki
jih poraja danasnji cas. Pa vendar ne smemo biti do njega prevee brezbrizni. Njegova velika
krosnja nam bo nudila varna zavetje le, ce bomo vsi v nad dvatisoeelanskem kolektivu vsak po
svojlh moceh in sposobnostih nenehno skrbeli za njegovo rast in
zdrav razvoj.
Kaj je po mojem mnenju v
tern casu za Brest najbolj pomembno, kaj zagooavlja njegovo
prih odn ost?
- Za vse terneljne organizacije bi morali oblikovati solidn e
proizvodne programe, ki bi bili
estetsko in dohodkovno zanimivi doma in n a tujem.
- Zaeeti s postopnim nadomeseanjem ze dotrajane in tehnolosko zastarele opreme.
- Morda najbolj pomembno pa
je kadrovsko in organizacijsko
podrocje. Tu in tam je namrec
slisati jadikovanje, da smo za
odloenejse gos.podarskeposege kadrovsko presibki. Najbrz je na
tern le del resnice. Bolj verjetno
je, da sedanji kader ni vedno
ustrezno razporejen, da je organizacijsko in strokovno med seboj premalo povezan, da na samoupravnih in strokovnih organih vse premalo obravn avamo
ueinke in rezultate dela posa- ' .
meznika na odgovornejsem de- · ~ r!
lovnem mestu. Morda je senca
Brestove krosnje vcasih preveJesen na Cerkniskem jezeru
lika?

8
97

30 let
3
10

Skupaj

5
33
79

7
11

16

1
1
3
5
12
3
56

12
15
12
27
12
222
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perspektiva je v delu in seveda
vzporedno s Item ov stimulatiVInejsern nagrajevanju. Pri vsem tern
pa ne smemo pozablti na izobrazevanje ob delu in za delo, kajti
vel:iko mladih delavcev prihaja
na delo v TOZD, zato jih moraroo cimprej usposobiti, da bodo
hitreje kot do sedaj uporabni za
strokovna opravila.
Vodstveni delavc.i in vsi, ki
imajo vecjo odgovornost za uspesno poslovanje, morajo bolj kot do
sedaj vzbujati med delavci obcutek za gospodarjenje. Zaveda-

Alojz OTONICAR TOZD POHISTVO
Perspektivo Bresta v tern tezkem gospodarskem polozaju vidim predvsem v tern, da se ves
kolektiv opre na lastne sile ter
da tiste neresene teza ve, ki so
se pojavile v zadnjem casu zacnemo dosledneje odpravljati.
To. ~ so:
- Odpraviti psihozo nezaupanja do vodilnih in vodstvenih kadrov v delovni organizaciji in v
TOZD.
To nezaupanje se cuti pri sprejemanju raznih samoupravnih
aktov.
posodabljanje
- Pogumnejse
zastarele tehnologije, ki je bila
do sedaj zapostavljena.
sodelovanje
med
- Vecje
TOZD pri delitvi programov in
vecje kooperacijsko sodelovanje.
- Dopolniti nagrajevanje po
delu, posebno glede na kvaliteto
in kolicino dela, ne pa na naziv
delovnega mesta.
- Spodbujati i-novativno dejavnost, ki naj bo mnozicna.
- Bolj sistematicno raziskovati
trzisca in se hitreje prilagajati
z novimi prog.r ami.
- Zmanjsati oziroma odpraviti
neproduktivna re7Ajska dela z
boljso organizacijo poslovanja.
- V delovne navade nam mora priti cut za odgovorno opravljanje dela, vecje izkoriscanje delovneg.a casa in zrnanjsevanje
materialnih stroskov.
Joze SKERLJ - ·
TOZD POHISTVO
Brestovo prihodnost vidim le
v delu in v ustreznih proizvodnih programih.
Starejsi delavci se spominjamo, da smo v preteklosti imeli
ze veckrat tezke case, pa smo jih
vselej prebrodili. Zavedam se, da
je v sedanjem obdobju polozaj
tezavnejsi, saj ima sirsi obseg,
ki zajema tudi ostale panoge industrije.
Zato menim, da moramo vsi in
na vseh r avneh odgovorno in
strokovno resevati tezave, k i nas
pestijo. Da bomo sposobnl ustrezne programe dolgorocno nacrtovati, pa je nujno potrebno organizirati mocno razvojno sluzbo.
Ker je nasa oprema zastarela,
stagnira tudi vsa ostala tehnologija. Zdi se mi, da smo v preteklosti le prevec gradili in premalo skrbeli za posodobit ev strojev in delovnih naprav. Vcasih
so trumoma prihajale k nam na
ogled strokovne ekskurzije. Zakaj? Zato, ker so imele kaj videti. Bili smo na vrh u moderne
industrlje, danes pa temu ni taka. NajbrZ smo zaradi zastarele
tehn ologije na trgu dragi, po
drug! strand pa lahko ze postavimo vprasanje kvalitete in dose(Konec na 6. strani)
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Srecanje
Transport-Brest
Preden preidem na zapis o pr.ijateljskem in sportnem sreeanju
predstavnikov Bresta in Transporta, ki je bilo 28. septembra v
Cerknici, naj najprej osvetUm
korenine tega sodelovanja.
Zacetki segajo v leto 1980.
Brest je del svojih dotedanjih
skladisenih prostorov preuredil v
salon in tako ostal pravzaprav
brez skladisea. Kljub intenzivnemu iskanju smo se znasli v polozaju, ko je bil edini izhod izgradnja lastnega novega skladisea. Prav takrat se je pokazala
moznost za najem skladiscnih
prostorov v 2eleznikih, (blizu
Beograda), last delovne organizacije Transport. S tern je bilo
zacasno reseno v.prasanje skladisca in omogoceno nemoteno poslovanje.
Postopoma se je obseg sodelovanja vecal. Kasneje se je Brestov skladiscni prostor preselil v
moderno skladisee v Vozdovcu,
kjer ima delov.na organizacija
Transport tudi svoj sedez. Poleg
skladiseenja nam opravljajo tudi
vse transportne storitve v vecjem
delu Srbije. Ker ima ta delovna
organizacija svoje enote tudi v
Sarajevu in Zagrebu, smo scasoma uredili sodelovanje tudi na
teh obmocjih. v celotnem sestevku je obseg sodelovanja precej
velik, saj opravljajo kar tretjino
cestnih prevozov nasega pohistva.
V letu 1983 se je pokazalo zanimanje, da se dobra poslovno
sodelovanje razS.iri tudi na druga

podrocja in s tern se poglobi
medseboj,ne veZJi. V skupnem dokumentu smo zapisali, naj bi bilo
to sodelovanje na poslovnem,
sportnem in kulturnem podrocju.
Tako bi trdnejse medsebojne vezi
ustvarjali delavci obeh kolektivov in ne le posamezniki, odgovorni za poslovni del sodelovanja.
Prav takiino srecanje je bilo
letos v Cerknici. Gosotje so si poleg znamenitosti Po.stojne in
Predjame ogledali CerkniSko jezero in seveda Cerknico, v katero se bodo se vracali.
Sportne ekipe so se pomerile
v malem nogometu, odbojki, streljanju in sahu. Zmagovalec, ki je
bil tokrat Brest;- koneno niti ni
pomemben, saj je n~men sreeanja
predvsem poglabljanje prijateljstva in sodelovanja.
V pDihodnje zeli Brest svojo
dejavnost v Beogradu se razsiriti,
kar bo s pomoejo vodstva Transporta in vodstva obCine Vozdovac gotovo tudi do.segel. V teku
so dogovori, pa bi skupaj s
Transportom odprli nov salon v
Vozdovcu, kri. je nov, indUSJtrijski
del Beograda, obeina Vozdovac
pa je tudi med gospodarsko najmocnejsimi s svoj.i mi dvesto tisoc
;prebivalci.
Gotovo je v interesu obeh kolektivov, da se zastavljeni nacrti
izpolnijo, poslj pa odvijajo kar
najbolj zadovoljivo in nemoteno.
v.Sega

Nesprejemljivo in neraznmljivo je, da v trenutku, ko vsi
najodlocilnejsi dejavniki druibe razglasajo politiko razbremenitve, stroski davkov in prispevkov na enoto proizvoda. rastejo
hitreje kot proizvajalceve cene in hitreje kot tecaj dolarja. Gospodarska politika in zadolzeni za finance pa- na to sproti in
hitro reagirajo s predlogi za znibnje predpisanih stopenj. Ocitno se glede tega obn3Sajo manj odgovorno in zavestno, kot pa
delavci v temeljnih organizacijah zdruzenega dela, ko delijo
svoje zasluzene osebne dohodke. Namesto tega spet slisimo za.hteve, da mora proracun drzave za leto 1985 bili realno na ravni
leta 1984 - torej niti za dinar manjsi.
Zato bi tudi o teh vprasanjih morali vi, delavci, odlocneje
spregovoriti, ko bodo pred vas prihajali s predlogi o davkih in
prispevkih za Ieto 1985. To naj bo vsebina vasih zborov, sindikalnih skupin, sklepa·nja o planu in bilancah.
Marjan Orozen ob na5em obcinskem prazniku

R a zm iSijanja ·
n aSih j ubilantov
(Nadaljevanje s 5. strani)
zenega slovesa. Ne vern, morda
je, s strokovnega stalisca gledano, ze kaj zamujenega .. .
V iktor KERN TOZD PRODAJA
Kar nekako tezko se je odloeil za pogovor. Pravi, da mnogo
raje poprime za delo, k>i ga je
se posebej sedaj, ko se bliza beograjski salon pohistva, vee kot
dovolj.
Z Brestom je povezan ze od
O.eta 1956, k·o se ·je kot konstPUktor zaposldl v pripravi dela v
cerkniski tovarni LIP. Kasneje je
delal kot planer, pa v prodaji,
sedaj pa dela pri organiziranju
in aranziranju sejmov.
>>Ko se ozrem nazaj, je ti'Iideset
delavndh let kar prehitro minilo.
Predvsem opazam, da nasi iZdelki riiso vee med vodilnimi ne po
oblikovni ne po kakovostni plati,
kar so nekdaj vsekakor biLL Veasih so se osta:li proizvajalci na
Brestu uC.ili, kako kakovos-tno delati in u.poraJb1jati nove 1Tl1ateriale.
Is-kanju boljsih, nov.ih proizvodnih resi tev bi moral.i posveti ti vee pozo.rnosti, saj se z nj ihovo kakovostjo• ·uveljavljata na
trgu tudi nase delo in ime. v
zadnjem casu temu podroeju posvecamo vee pozornosti. Pri delu
pogresam vee pravega sodelovanja in odgovornosti nam tud·i
manjka. Pa v domaee sb:okovne
kadre veekrat pr.emalo zaupamo,«
pravi, ko razmiSlja o preteklem
in sedanjem trenutku Bresta. V
siecr kratkem, a v:sebinsko za-

z

razsirjene seje konference sindikata Bresta

Sindikat o neuspelem referendumu
12. oktobra je bila razsirjena
seja konference sindikata Bresta.
Osrednja tema je bila obravnava iz.ida referenduma, ob cemer
naj bi ugotovili dejansko stanje
in razpolozenje v kolektivu ter
poiskali dejanske vzroke za neuspeh.
Iz poroeil, ki so bila izdelana
v tistih temeljnih organizacijah,
kjer referendum ni uspel in iz
razprave, ki je bila dokaj obsezna, je mogoee povzeti naslednje
ugotovitve in stalisca:

- Predlogi, o katerih so delavci glasovali na referendumu
(vprasanja razSirjene reprodukcije, minulega dela in sprememba
lestvice za nagrajevanje inovacij) sicer niso bili sprejeti kar
v treh TOZD (Iver.ka, Jelka, Mineralka); toda poudariti je treba,
da skupni rezultati za celotno
delovno organizacij.o kazejo, da
se je »ZA« predlagane spremembe izrekla vecina oziroma skoraj
60 odstotkov vseh delavcev Bresta.

Lepa pridobitev
ODPRTJE
41. STANOVANJSKEGA BLOKA
V CERKNICI
V okviru Ietosnjih praznovanj
obcinskega praznika je bil 18. oktobra ,slovesno odprt 41. stanovanjski blok v Cerknici. S tem
je bil dokoncan eden izmed zadnjih vecjih objektov v nasi obcini, za katere smo !se odlocili s
samoupravnim sporaznmom o temeljih plana samoupravne stanovanjske skupnosti za obdobje
1981-1985.

V tern objektu je veliko stanovanj, za katere je sredstva zdruzila skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, in sicer za resevanje stanovanjskih
vprasanj upokojencev.
Zato je bila tudi izbira prostora za izgradnjo tega objekta precej povezana s tern, da bi upokoj·enci imeli stanovanja na takem
mestu, kjer bi cim laze uresnieevali oziroma zado¥oljevali svoje
interese in potrebe.
Poleg skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja so za
ta objekt zdruzila sredstva se nasa delovna organizacija, in sicer
za dvanajst stanovanj, samoupravna stanova.njska skupnost,
osnovna sola Notranjski odred
Cerknica, delovna organizacija
Gradisce in Perutninski kombinat Pdvka TOZD LKP Cerknica.
Upokojenci so v tern objektu
dobili tudi potrebne skupne prostore, ki jih bodo uporablja1i za
resevanje svojih vprasanj . Poleg
objekta je zgrajeno tudi balinisce, kjer se bodo lah~o zlas~i
upokojenci rekrei-rali oziroma izrablja1i svoj prosti cas.
Vsekakor pa ne bi smeli misliti, da je ta objekt nekaksen
dam upokojencev, saj je v njem
v p'rimerjavi z drugimi le nekoliko vee stanovanj, v katerih bodo stanovali upokojenci, ki niso
uspel'i drugace resitd svojega stanovanjskega vprasanja.
A. Pereic

Ob tern lahko ugotavljamo, da
smo kljub zaostrenim gospodarskim razmeram, ki se seveda odrazajo tudi na stanovanjskern
podroeju, do sedaj v tern srednjerocnem obdobju dokaj dobra
uresnicili nacrtovano gradnjo in
okrozenem pogovoru, se je dotaknil se vee zanim~vih tern, ven- s tern pokrili vecj.i del potreb
po stanovanjih. v stirih letih tedar pa se je vseskoz.i. vraeal na
svoje sedanje delovno podroeje, ga srednjeroenega obdobja je bilo od nacrtovanih 208 druzbenih
ki ga je tudi najholj prevzelo.
Zazelimo mu se mnogo zado- . stanovanj do sedaj zgrajenih 172
voljstva pri njegovem prihod- , stanovanj . Taka imamo skoraj v
celovi pokrite potrebe po druzbenjem delu,
nih stanovanjih v vseh podroej ih nase obcine.
Nada LOVKOTOZD POHISTVO
Pri gradnji tega stanovanjskeV Brestu vidimo delavci tudi ga objekta smo se posku5ali kar
prihodnjo socialno varnos-t, saj je najbolje priblizati novemu konceptu gradnje, se pravi druzbenase podjetje gospbdarsko ze taka moeno, da ga danasnje tezke no usmerjene gradnje. P.rt tern
naj bi priSla do polne veljave
razmere ne morejo kriticno ogrevloga vseh dejavnikov, ki moraziti.
jo sodelovati v taki gradnji.
Po drugi strani pa menim, da
se bodo sedanji tezki casi obrniH na bolje. Seveda pa se moramo vsi zav.edati, da bomo uspesni le, ce bomo svoje delo opravljali z vso odgovornostjo. V zgodovini Bresta smo ze imeli obdobja, ki so od delavcev zahtevala vecje napore, pa smo jih
zmogLi in uspesno prebrodi1i. Zato zaupam v lastne sile tudl sedaj, pa tudi v prizadevanja nase
druzbene s.kupnosti.
T<>varno je treba oskrbeti z delorn in z ustreznimi pr<>izvodnimi programj, pa ne bo vprasanje
obsega dela.
Sedaj se veckrat srecujemo z
motnjami pri organiz.iranju dela
v proizvodnji. Ce imamo delavci
v proizvodnji ·dovolj sprotnega
dela, je storilnost veliko vecja.
Ce bomo hoteli ustvariti se bolise medsebojne odnose, pa bomo
morali odpraviti pomanjkljivosti,
ki so pri nagrajevanju po delu.
Slovesnost ob novem stanovapjskem bloku

.' ....

- Pripravc na referendum so
bile dokaj temeljite. Odlocitev
delavskega sveta o razpisu referenduma je temeljila na poprejsnji obravnavi v vodstvih druzbenopoliticnih organizacij (na razsirjeni konferenci sindikata) .
- Vse tri predlagane spremembe so bUe nato obravnavane veekrat in zelo na siroko (zbori delavcev, sindikalne skupine), obrazlozitve so bile posredovane tudi z gradivi, v Obzorniku in In' formatorju. V razpravah na
predloge ni bilo nobenih pripomb.
Predmet referenduma torej ne
more biti razlog za neuspeh.
- Veckrat doslej in tudi tokrat so bili omenjeni nekateri
pobudniki negativnega delovanja
v TOZD (to so predvsem nekateri delavci, ki niso materialno
odvisni od deJa v tovarni), v svojih delovnih okoljih pa s kritizerstvom povzrocajo slabo razpolozenje. Njihov odnos bi morali
temeljiteje obravnavati v sindikalnih vrstah ter v drugih DPO
in samoupravnih organih.
- Slabemu raz·polozenju v kolektivu botrujejo nizki osebni d<Jhodki in tezke gos.podarske razmere v druzbi (padanje standarda, inflacija).

- Tudi v orga.nih druzbenopoliticnih organizacij je premalo
dejavnosti in pr.evec lazne solidarnosti. Subjektivne napake sam<> nastevamo, nismo pa sposobni neposredno pokazati na posameznike, katerih delo ocenjujemo
za neustrezno.
- V razpravi se je pogosto pojavljal izraz >>nezaupanje«, ki je
lahko vezano na posamezne poslovne odlocitve (na primer izvozni posli in drugo); na vodstva druzbenopolitienih organizacij, na vodilne delavce, na nedosledno izvajanje sklepov samoupravnih organov (s.is.tem VZD
sedaj bistveno odstopa od oblike,
sprejete z referendumom) do nezaupanja v sirse druzbene odlo!!itve, kar kaze posebej analizirati.
·
- Kadrovski politiki bi morali
posvetiti vee pozorno.sti (ad doslednejse ureditve medsebojnih
odnosov in discipline do vprasanja stipendiranja in izobrazevanja in se kaj).
Vsa ta stalisca sindikalne konference naj bi obravnavali v
druzbenopolitienih organizacijah
po TOZD in v Skupnih dejavnos.tih in naj bodo osnova sklepov
za sanacijo ugotovljenih razmer
v posameznih delovnih okoljih.
s. Drobnic
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Proizvodnja in ratunalnik
PROJEKT NOVEGA SISTEMA VODENJA PROIZVODNJE
V GABRU
Ze leta 1979 je bil prvic ·pripravljen projekt o nacrtovanju in vodenju proizvodnje ,prek racunalnika. Zaradi najrazlicnejsih vzrokov
pa do letos a:a izpeljavo omenjenega projekta ,ni bilo nicesar .napravljenega. v zacetku letosnjega leta je bila imenovana delovna skupina za izdelavo projekta, ki je ze pripravila nekaj delov tega projekta
in ga Jl)oskusno uvedla v proizvodnjo.
·

P.ri raziskovanju sistema za
vodenje proizvodnje smo zeleli
dosec.i kar najbolj uc.inkovito
proizvodnjo in poslovanje s tern,
da ne spreminjamo dosedanje
organizacije prodaje in nabave.
Pri tern pa ne misl1m, da sta
prodaja in nabava idealno organizirani. Raziskovanja doma in v
tujini govore, da bo take zastavljeni sistem pripeljal temeljno
oziroma delovno organizacijo v
zadovoljivejsi gospodarski polozaj in delavcem na osnovi rezultatov dela in poslovanja zagotovil
visje osebne dohodke.
Ko pregledujemo moznosti za
uporabo novega sistema vodenja
proizvodnega procesa, ugotovimo,
da imamo v nasi temeljni organizaClJl sedaj tradiaionalni sistem, da pa so moznosti za kibernetski sistem z racunalnisko
obdelavo podatkov. To naj bo
prehodni sistem upravljanja vse
do tistega trenutka, ko borne zamenjali stare tehnolosko opremo
z novo. Tedaj pa lahko preidemo
na klibernetski sistem z racunalnisko obdela.vo podatkov in racunalniskim vodenjem celotnega
proizvodnega procesa.
Ta oblika sistema ze postavlja
zahteve na najvisji ravni, bodisi
organizaCiijsko programski, bodisi
investicijski. Ce tak projekt pogledamo vrednostno, ugotovimo,
da bi nasa temeljna organizacija
potrebovala 30 do 35 milijard
starih dinarjev, s tern da bo potreben tudi novi racunalnik z
vecjJmi zmogljnvostmi.
Oglejmo si znacilnosti dosedanjega sistema in kibernetskega
sistema z racunalniSko obdelavo
podatkov.
Sedanji sistern:
Tradicionalna oblika sistema so
predpisi o vodenju prO!izvodnje
in poslovanja brez uporabe sodobnega znanja o organiz.iranosti. Za ta sistem je znacilno, da
ni izpeljane standardizacije proizvodnega programa, dosti je nedovrsene proizvodnje, casi na poti izdelka skozn proizvodnj-o so
dolgi, velike so zaloge gotovih
izdelkov, tehnoloska organiziranost (priprava dela, kontrola kvalitete, vzdrzevanje vseh naprav
in nacrtovanje proizvodnje) je
slaba; zato so financni rezultati
na meji rentabilnosti ali v izgubi.
Proizvodni program ni standardiziran, saj kuhinjsko pohistvo
delimo na montazni in demontazni sistem, poleg tega pa delamo
tudi druge proizvode po narocilu.
Delovni nalog v proizvodnji je
enak vse leto, ostale pa delimo
po garniturah oziroma za opremo objekta ali za izvoz. Od vhoda do izhoda iz pro-izvodnje je
en delovni nalog. To ne daje tocne slike o porabi materiala glede
na predpisane normative.

Obdelava podatkov gre prek
racunalnika, vendar se zaradi
slabe kontrole nad poslovanjem
vecina podatkov voclii tudi rocno.
Lahko tudi ugotovimo, da imamo za gotove izdelke velika skladisca. Ta skladisca odpiramo tudi po razlicnih mest·ih., kar dodatno povecuje zaloge. VeHko je
tudi skladisce polizdelkov, ki
prav taka povecuje koncne zaloge. V obeh skladtscih je zelo malo moznosti za kompletiranje izdelkov oziroma poliz.delkov. Tudi
tehnoloska priprava dela ne odigra svoje vloge. Proizvodnja ni
usklajena, saj je terminiranje na
ravni instruktorja oziroma vodje
proizvodnje. Nekaj podobnega pa
se dogaja s kontrolo kvalitete.
Organizaaija vzddevanja je
slaba; do sedaj je brez kakrsne
koli dokumentacije, vendar z dokaj velikim stevlilom vzddevalcev vseh vrst.
Zaradi taksne organizacije je
ciklus proizvodnje dolg · od enega do dvanajst tednov. Primerjalno pa ta sistem zahteva najvisje obresti na obratna sredstva.
Zato smo ze veckrat poslovali
z izgubo in presli v sanacijske
programe ter zanje vpis-ovali zahteve, da preidemo na kibernetski sistem z racunalnisko obdelavo podatkov.
Predvideni sistem:
Preden v celoti pre.idemo na
novi sistem, moramo pretehtati
proizvodni program, kat to narekujejo sodobne metode. Zaradi
tega sistema tudi obldkujemo novo druzino kuhinj, ki bodo demontazne; to bo proizvodni program za domaoi trg in za izvoz.
Kaj je znacilno za predvideni
sistem vodenja proizvodnje? Proizvodnja je mozna za dva razHcna korpusa glede na povrsinsko
obdelavo, s tern da imamo v proizvodnjd 5 do 10 tipov kuhinjskega pohistva ob menjavanju vrat.
V proizvodnji moramo imeti
dva delovna naloga; eden je za
polizdelek do vmesnega skladisca, drugi pa je usmerjen s predajrucami, zakljucnicami oziroma narocild, upostevajoc za:logo v
skladiscu gotovih izdelkov. Kolicina gotovih izdelkov je minimalna in samo za kompletiranje oddaje. To pomeni, da mora.jo bi1n
tisti izdelki, k.i se sla'bo prodajajo, na zalogi za dokompletiranje
oddaje. Vsa dokumentacija se v
takem primeru izpiSe prek racunalnika.
Skladisce gotovih izdelkov je
majhno, uporabljamo ga samo za
kompletiranje oddaje in izdelkov,
ki so redkej e iskani. Seveda pa
klasicni tehnoloski proces zahteva cim vee lini.j, s tern da je tudi krojenje prek racunalnika.
Strojna obdelava se se vedno
konca z vrtanjem lukenj; ti polizdelki gredo v predmontazo, lah-

Kljub velikim tezavam pri nabavi Ietosnja ozimnica doteka Ie z
manjsimi zamudami

ko pa neposredno v skladisce polizdelkov. V montazi so tekoC.i
trakovd, ki omogocajo poleg veUkih tudi majhne serije, vkljucno
s tern, da se lahko izdeluje po
nekaj kosov posameznega izdelka.
Polizdelki potujejo skozi linijo
za moznicenje in skoz.i druge
stroje in naprave, da se na njih
opravijo predmontazna dela. Tehnoloska priprava dela in planska
sluzba vodita proizvodnjo prek
racunalruika. Tehnoloska dokumentacija z vsemi lansirnimi
plani se izpise prek racunalnika.
OpravJmo tudi operatllvno terminiranje, pri cemer opredel:imo
cas odiliha, in sicer se proizvodnja prekine dvakrat po 10 minut
taka, da se dela ne ustavi in linije oskrbimo z dopolnilnimi. delavci.
Kontrola kvali.tete je statisticna. Organizacija vzddevanja je
strokovno obHkovana na viSji
ravilli z majhnim stevUom vzdrzevalcev in deluje s pomocjo racunalnika.
Pretocni casi v strojnem oddelku do skladisca polizdelkov trajajo najvec dva ali tri dni. V
montazi je mozno kompleti.ranje
v nekaj urah oziroma naj kasnej e
v enem dnevu. Zaradi tega so tudi stroski kapitala lahko programirani in zelo ugodni.
Za vpeljavo takega sistema je
potrebna investicija v predmontaZi, ki jo je potrebno premakniti pred skladisce polizdelkov in
jo strojno opremiti. Vse to bo
trajalo najmanj dve do tri leta,
predno bo sistem brezhibno delaval in se bomo tudi primerno
tehnolosko opremili. Zaradi tega
se v sedanji obliki sistema, ki je
predhodna, pojavlja vee rezijskih
delavcev, ker enostavno cez noc
ne obvladas racunalni.Skega tehnoloskega poslovanja, kljub temu, da operativno izvajanje ni
nic posebnega. Zato se trenutno
tudi povecujejo dela in naloge na
omenjenih podrocjih za cim boljse spoznavanje sistema, ki nam
mora prinesti boljse in uspesnejse poslovanje.
Ostaja pa nam veliko upanje
za naprej, da vsaj do leta 1995
vpeljemo kibernetski sistem z racuna·lnisko obdelavo podatkov in
racunalniSkim krmiljenjem celotnega proizvodnega procesa.
Omenjeni Slistem ni pomemben
samo za naso temeljno organizacijo, ampak za celotno delovno
CJrganizacijo, ce hocemo . se naprej rentabilno poslovati.
I. Gornik

Pravnik oduovarja
Vprasanje:
V samoupravnem sporazumu o
delovnih razmerjih imamo opredeljene primere, v katerih ima
delavec pravico do izredne odsotnosti z dela z nadomestilom osebnega dohodka. Ali se v primeru,
ko delavec sklepa zakonsko zvezo in ima pravico do izredne odsotnosti z dela v trajanju treh
delovnih dni se istocasno tudi
seli v drugo stanovanje, izkljui:uje pravica delavca do izredne
odsotnosti z dela zaradii selitve v
trajanju enega delovnega dne?
Odgovor:
V samoupravnem sporazumu o
delovnih razmerjih nimamo opredeljeno, da se pravica do izredne
odso.tnosti z dela z nadomestiolom
osebnega dohodka v posameznih
primerih med seboj izkljucuje.
Tako ima lahko delavec, ki sklepa zakonsko zvezo in se istocasno seli v drugo stanovanje, pravico do izredne odsotnosti z dela
v trajanju treh delovnih dni za
sklenitev zakonske zveze in en
delovni dan za selitev v drugo
stanovanje.
Pn izvajanju dolocil glede pravice do izredne odsotnosti z dela
morajo pristojne osebe paziti, da
taka skupna odsotnost letno ne
preseze sedem delovnih dni in
da se ta odsotnost izrabi v neposredni casovni zvezi z dogodkom,
ki jo opravicuje.

Na oktobrski razprodaji opuscenih programov smo iztrlili 600 do
700 milijonov dinarjev. Obisk je bil zadovoljiv

lverke in formaldehid
2e nekaj let zasledujemo v tuji
literaturi clanke v zvezi z oddajanjem formaldehida iz ivernih
plosc. Leta 1980 je zahodnonemski komite za enotna tehnicna
gradbena dolocila (ETB - Einheitliche Technische Baubestimmung) izdal »Smernice o uporabi
ivernih plosc glede izogibanja nedopustnim koncentrao.ijam formaldehida v prostorskem zraku«.
Po teh smernicah se iverne
plosce klasificirajo v tri razrede
glede na vsebnost formaldehida
v ivernih ploscah oziroma vsebnost prostega formaldehida v
zraku, ki izhaja iz ivernih plosc.
Prve so perfora·t orske vrednosti,
ki so izrazene v miligramih formaldehida na 100 gramov atro
plosce, druge pa so emisijske
vrednosti in so izrazene v kubicnih centimetrJh formaldehida v
enem kubicnem metru zraka
(ppm).
razred
E1
E2
E3

vajo odgovore v zvezi s klasifikacijo nasih ivernih plosc in pohistva glede na oddajanje formaldehida.
v zahodnih dezelah ze sprejemajo zakone in norme, ki natancno predpisujejo zahteve in
kvalitete v zvezi s tern, njim pa
rnorajo ustrezati tudi nasi izdelki, ce jih hocemo prodati na ta
trzisca.
Na Brestu smo v sodelovanju
z nasim glavnim dobaviteljem lepila INA Nafta Lendava in BiotehniSko fakulteto ze leta 1982
naredi1i prve industrijske poskuse za plosce razreda E 2. Zdaj
te plosce normalno izdelujemo in
je prakticno vsa proizvodnja v
tej kvaliteti.
Proizvajalec lepil nam za konec leta oziroma za zacetek prihodnjega leta obljublja tudi industrijske poskuse za razred E 1.
Izdelava teh plosc pa predstav-

perforatorske vrednosti
manj kot 10 mg/100 g atro plosce
10-30
30-60

V gradbenistvu se mora po teh
smernicah uporabljati iverne picsee razreda E 1, za pohistvo pa
so lahko E 2 plosce, seveda primerno oblozene (debelina in vr.sta furnirja, kolicina in vrsta
laka, folije in podobno) taka, da
se doseze emisijski razred E 1.
Ta vprasanja pa so za Brest
zelo pomembna, in sicer kat za
proizvajalca ivernih plosc in kot
za izvoznika pohistva in plosc.
Kupci na zahodu pri nas in nasih
izvoznikih kat so SlovenJi.jales,
Lesnina in Exportdrvo ze zahte-

emisijske vr ednosti
manj kot 0,1 ppm
0,1--'1,0 ppm
l,0-2,3 ppm

lja veliko vecJe tehrncno in ekonomsko vprasanje, in sicer ne same za nas, ampak tudi za ostale
svetovne proizvajalce plosc. Za
izdelovanje ivernih plosc razreda
E 1 se namrec zaradi daljsih casov stiskanja bistveno zmanjsa
zmogljivost proizvodnje.
Brest kot proizvajalec ivernih
plosc torej ze dalj casa sodeluje
pri resevanju teh vprasanj , zdaj
pa bo potrebno nekaj narediti
tudi pri sami proizvodnji pohistva.
A. Kogej

UsposabUanie za narodno zaSCito
V obcini Cerknica je bil po
krajevnih skupnostih v dneh od
3. do 6. oktobra organiziran seminar za usposabljanje nacelnikov
narodne zascite in njihovih namestn.ikov.
Da bi vsak posamezn~k bolje
razumel in se spozmal z nalogami
narodne zasOite, sem se odlocil,
da opozorim na nekatere obravnave na seminarju.
Vsaka krajevna skupnost organizira narodno zascito za opravljanje varnostnih in obrambnih
nalog na svojem obmocju in za
zavarovanje komunalnih, prometnih in drug>ih objek.t ov tam, kjer
niso stalno prisotni delavci.
Krajevna skupnost organizira
NZ skupno z manjsimi TOZD,
OZD in DS oziroma delavci delovnih enot in obratov, ki imajo
sedez, delovisce al:i poslovne prostore na obmocju krajevne skupnosbi.
TOZD organizira NZ v skladu
z oceno ogrozenosti objektov, naprav, pogQjev dela, proizvodnega
procesa in druzbenega premozenja, s katerimi upravlja.
Ce je vee OZD in DS na isti
lokaciji ali v isti zgra_dbi lahko

organ·izirajo skupno delovanje
NZ na ravni organizacije zdruzenega dela.
Aktiviranje NZ je odlocitev, da
se delovni ljudje in obcani za
opravljanje dolocenih nalog poklicejo v skladu z nacrtom in nastalimi razmerami. Aktivira se
toliksen del narodne zascite, kolikor je potrebno.
NZ lahko aktivira komite za
SLO in DSZ. Aktiviranje pa
mu lahko prediagajo izvrsni svet
obcine, organ za notranje zadeve,
stab za cz, v vojni pa tudi stab
za teritorialno obrambo.
Sklep o aktiviranju NZ lahko
sprejme tudi komite za SLO in
DSZ SR Slovenije, pokrajinski ali
obcinski komite za SLO in DSZ.
Narodna zascita se sklice na
krajevno obicajen nacin, kar mora biti zapisano v nacrtu. Sklice
se lahko z ustnim, pismenim, telefonicnim obvescanjem ali z dogovorjenim zracnim ali drugim
znakom.
V casu neposredne vojne nevarnosti pa se klicejo pripadniki
NZ v skladu z obrambnim nacrtom.
J . Klancar
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blizno tretjina. Ostalo je treba ali izvozit·i ali prodati v ostalih re-
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PREBIVALSTVU OBCINE CERKNICA
Ob uspesni vaji »Jesen 74« cutimo prijetno dolznost, da se zahval!imo vsem, ki so v njej kakorkoli sodelovali in po svojih moceh prispevali k njenemu uspehu.
Nedvomno je vaja pokazala, da so nasi obcani pripravljeni zavestno braniti n ase revolucionarne pridobitve in na najbolj humanih
temeljih zgrajene samoupravne odnose, braniti naso samostojno pot
v graditve nove druzbe. Vaja je pokazala tudi veliko pripravljenost
na5ih oborozendh enot, predvsem pa uspesnost in ueinkovitost koncepta splosnega ljudskega odpora.
Prav ta vaja je pokazala veliko enotnost vsega prebivalstva v boju
za samostojnost in za ohranitev vsega, kar smo v nasem dosedanjem revolucionarnem razvoju zgradili. Prav zato smo prept"icani,
da borne prav take enotni v nasih sedanjih prizadevanjih za cimbolj humane cloveske odnose, za cim boljse gospodarske rezultate,
za nove delovne zmage.
Skupscina in druZbenopoliticne
organizacije obcJne Cerknica
PLAN ZA PRIHODNJE LETO V IZDELAVI
Na podlagi sprejete planske metodologije za izdelavo plana za leto
1975 so strokovne sluzbe pripravile prvi osnutek plana proizvodnje
in prodaje. 0 tern osnutku je tekla razprava na strokovnih posvetih,
tako da nam preostane izdelava predloga plana za razpravo na zboI'i.h delavcev po temeljnih organizacijah. Prav gotovo bodo posamezne postavke v plaonu med razpravo in sprejemanjem dozivele dolocene popravke, vendar menimo, da je potrebno delavce sproti informlrati.
POTROSNISKI KREDITI -

SPODBUDA PRODAJE

Obdobje konjunkture, s kat ero si je potrosnik ob mocnih inflacijsk.ih gibanjih in zamrznjenih cenah iskal prostor pod soncem, je za
nami. Resda je inflacija ostala, »zamrznjene cene« tudi, koncno, tudi
potrosnik je ostal, le konjunktura je izginila. V dobrsni meri je izginila tudi za prodajo pohistva.
P.roblemi plasmaja so se zaceli zaostrovati. Prorizvodnja pohistva
naglo narasca. To je razumljivo, saj ob zamrznjenih cenah edino produktivnost in najvecja racionalizac.ija uspesno kljubujeta dvigu cen
surovin in reprodukcijskih materialov. Od vsega pohistva, ki ga prodajo slovenska podjetja na domaeem trgu, odpade na Slovenijo pri-

(Nadaljevanje iz prej!lnje stev.ilke)
MENISIJA
lz Cerknice pelje nad desnim
bregom potoka nova ra vna cesta
proti sev erovzhodu na Men:isijo.
Menisija se imenuje ekspozitura
v Begunjah; z vasmi Begunje,
Sevscek, Topol, Bezuljak, Dobec
in Kozljek in steje kaltih 1100
dus z lastno podruznico v vsaki
vasi. Pravi se pa temu kraju Meni§ija in njegov.im prebivalcem
Meni!levci zato, ker so bili ti
podlozniki nekdanjJh menihov v
Bistri in so hodili na tlako na
Lesko menihom orat, sejat, zet,
kosit itd.
Ali so bili vsekdar zvesti podlozniki svoj>im gospodom, ne vern,
to pa sem sliSal, da se lie zdaj
k.aze kraj na MeniSiji, kjer so
hili hudobnezi drevo pripognili,
iz mascevanja privezall za pete
k vrhu mimogredocega meniha
!in izpusti.Li potem vrh po koncu, da je revez visel med nebom in zemljo. Psicek, kd ga je
spremljal, to videti, jo vllje v
Bistro, cvd.Ji, tuli, laja in vabi
menihe za seboj. Menihil, ko vidijo psicka brez gospoda, slutijo nevarnost, gredo za nj.im,
pridejo do drevesa, pod katerim

psieek obstoji in se kvisku ozira, take da so vendar se smrti
ote1i svojega ze pojemajocega tovarisa.
Ker je zemlja precej nerodovitna na Men.isiji, pecajo se ljudje jako z lesno kupeijo in imajo kakih sedem zag, ki jim pomagajo gozdove trebiti in delati
pusti Kras. Ali kadar bo sekira
rjavela pod klopjo in bo gospodar z druzino, namesto v gozd iti,
moral doma za peCjo zdeti, kaj
IJo pa potem?
Prva vas na Menisiji se imenuje Begunje in je tri cetrt ure
od Cerknice. Pravijo, da so se
nekdanji naselniki te vasi bili
umaknili sovrazn:iku in pribezali
v te kraje, od tod tedaj ime vasi
Begunje in nje prebivalci Begunci.
Pred vasjo stoji ekspoziturna
cerkev sv. Jerneja, ki je bila nekdaj z mocnim taborom in z vee
stolpi varna pred turskimi napadi. Cerkev je prav lepo oskrbljena, ima lepo zvonenje, lepe tri
oltarje, nov krizev pot in nove
orgle. Zraven cerkve je nova
sola in zraven te duhovscnica.
Na.prej je precej velika vas, ki
steje vee prav prijaznih his. Nekaj jih je tudi pod cerkvijo ob
vodi pri Malnih.

OBUVAJANJUWORK-FACTORJA
Znano je, da smo se na Brestu po dolgotrajni in vsestranski obravnav:i lani odlocili, da za normiranje osvojimo WORK-FACTOR metodo . Kaksne prednosti ima in kaj je Work-Factor metoda sploh, smo
ze veckrat pisali v nasem glasilu. Kljub temu verjetno ne bo odvec,
ce znova povemo, da je to metoda, ki omogoca vnaprej dolocati case
- normative. Na osnovi studije gibov so strokovnjaki izobHkovali
standarde za osnovne gibe, kli se uporabljajo pri vsaki cloveski aktivnosti, razen pri kreativnem delu. Na osnoVI analize dela lahko za
vsako delo vnaprej dolocimo cas, ki je za to potreben. Delo s to metodo torej lahko merimo, zato je tudi kolicina dela odmerjena pravilneje in pravicneje.
PROIZVODNJA JE STEKLA
Prvim zacetnim korakom pri osvajanju proizvodnje razlienih izdelkov iz polyuretanskih mas je botrovalo spozna.nje, da je na Brestu
potrebno, da se poleg ustaljene proizvodnje pohiStvenih izdelkov
osvoji se nova tehnologija, ki ne bi temeljila na lesu kot osnovni
surovini, da pa bi vseeno sluZila lesno predelovalni ali kaki drugi
industrijski panogi.
NOVA RESTAVRACIJA V !I'Ll STARI TRG
V n ekdanji zgradbi zabojarne smo preuredili prostore za novo de- ·
lavsko restavracijo. Tako bo v bliznji prihodnosti zacela obratovati
tudi pl'i nas lepo urejena in presterna restavracija.
Delavska restavracija ima trenutno 228 abonentov in se v sedanjih pogojih vrstimo na malico v treh izmenah. V novih prostorih
pa bo lahko malicalo 160 delavcev hkrati.
SLAVNOSTNA SEJA OBCINSKE SKUPSCINE
Predsednik komisije za dodeljevanje »priznanj 19. oktober«, posebnih priznanj, ki jih podeljuje obeinska skupscina ob svojem prazniku za vidne dosezke sirsega pomena, ki imajo svojo podlago v dolgotrajnejsih prizadevanjih, je objavH letosnje dobitn:ike in obr azloZil
razloge za take odloeitev. Priznanja so prejeli :
- delovna organizacija KoVlinoplastika Loz, n . sol. o. - za gosp odarska prizadevanja, zlasti se pri odpiranju novih delovnih mest na
manj razvitih podroejih ;
- odbor za sport in rekreacijo pri sindikatu BRESTA - za organizirano in vztrajno delo na podrocju delavskega sporta, katerega
rezultati so stirikratne zaporedne zmage na republiskih sindikalnih
sportnih igrah delavcev lesne industrije (LESARIADAH),
- zdruzenje rezervnih vojaskih staresin - za us.pesno organizacijsko dele na svojem podrocju, ki je prislo do izraza zlasti . ob
zdruzeni vaji »Jesen 74«.
NOGOMETASI DOSLEJ USPESNO NASTOPAJO
Ciani so po B. kolu (z eno zaostalo tekmo) po zmagi nad doslej
vodilnimi Vodicami z rezultatom 4:2 prevzeli vodstvo. Ocenjujemo,
da ob taksni borbenosti in zelji po eim boljsi uvrstitvi kot doslej racunamo na uvrsbitev med prvo trojico. Do konca jesenskega dela
igramo se v Domzalah in v Ribnici ter doma z Apnarjem in zaostalo
tekmo iz 6. kola z Grosupljem.

Na desno ob poti proti sv. Vidu
cetrt ure dalec je vas Sevscek s
cerkvijo sv. Kriza, naprej Topol
s cerkvijo sv. Tomaza. Na levo
od Begunj eetrt ure stoji Bezuljak s premozno cerkvijo Matere
Bozje, naprej Dobec s cerkvijo
sv. Lenarda in na vrhu je Kozljek s cerkvijo sv. Ane.
Ves ta kraj se imenuje tedaj
Menisija. Pred malo leti bi bili
Menisevci radi, da bi bila njih
ekspozitura povisana v faro, ker
je ves kraj ze nekako po naravi loeen od Cerknice in imajo
ze zdaj lastnega duhovna, lastno
solo, lastnega uCitelja, kar vse
sami vzdr:Zujejo in v Cerknici
nimajo drugega kakor poroke,
uradna pisanja in tozbe, kar bi
pa prav tako dobro vse lahko
opravljal domaci duhoven.
Po tern kratkem in povrhnem
ogledu po Menisiji vrniva se,
dragi prijatelj, nazaj v Cerknico
in poglejva po okolici, kako se
ljudje tukaj prezivljajo.

strasna povodenj prihruti nad
Cerknico morebiti po grabnu doli
mimo Begunj. Tukaj pridsi na
plano in se razdelivSi, je zgubila
svojo moe in je popuseala tezje
kamenje blizje, drobneje pozneje.
Kmetije so tukaj grozno razkosane. CeHh zemljakov je prav
malo, vee po~emljakov, najvee
pa maslicarjev in v Cerknici veliko tudi podruZnikov (Hofstatter). Vsi ti imajo se vrh tega svoje njive in senozeti tako raztresene sem in tja, da se bogu smi1i.

NEKAJ 0 TUKAJSNJEM
KMETIJSTVU

Zemlja je piclo srednje rodovitna in se obdeluje sploh nekako rabotno in tlacansko. Z gnojem ne znajo v caker hoditi.2
Gnojnica se razliva po ulicah in
vaseh. Svo;je dolge pa ozke njive
orjejo veeidel prav plitvo. Sejejo
ozimno pseillico, jarJ. jecmen, oves,
proso, ajdo in zelo sade krompir,
repo, korenje, fizol, bob, in nekateri poskusajo tudi s tur§ico. Pozeto zito SuSe po kozolcih, kateri pa nimajo teh, v kopah, ali pa
postavljajo po tri snope skup s
klasjem po koncu. Mlatice naj.emajo vecidel tuje.

Podncbje tukaj poleti ni tako
gorko, pozimi pa ne tako mrzlo,
kakor je pr.i Ljubljani. Najhujsi
mraz je bil, kar jaz pomnim,
15 stopinj R 1• Kraj je zdrav in
posebnih krajevnih bolezni nisem
dozivel. K temu veliko pripomo-:re tudi snaga po hisah. Burja
rogovili tudi tukaj, vendar ne take hudo, kakor ze prec pri Postojni.
Zemlja je pri Cerknici pescena, proti J ezeru, Zevsam in Loskern pa tezka ilovica. Ko so kopali graben za ze omenjene rake, se je videlo, da je bilo okroglasto kamenje blize Cerknice v
zemlji debeleje in kolikor dalj
od Cerknice prec, toliko drobneje, naposled nekaka sipa in za
njo zgolj ilovica. To priea, da je
bila morala v starodavnih casih

Zivina goveja je vecjega plemena. Na vole dde bolj kakor
na krave, da sol prisluZijo z voznjo kak krajcar. Pa mislim, da
bi jo opravili nekateri dobro ali
lie bolj e s kra·v ami, ker za mleko
in maslo bi se potegnU lahko lep
denar. Bolj revni imajo tudi koze, kii so nekaterim trn v peti in
bi jih bili radi ze zdavnaj zatrli.
Pa mislim; ako se pasejo koze le
po takem svetu, kjer se ne p ase
druga ziV'ina in ni ne za seno
zeti, ne za gozd, n aj se privosci
tudi revcku vsaj nekoJ.iko kozjega mleka, ker vel:ikokrat nima z
drugim lacnih otrok potolaziti.
Nekateri bolj premozni se pecajo
tudi s konjsko rejo. Da je tudi
tukaj vee takih, ki za senozeti
.ne skrbe drugace, kakor da jih
obrijejo enkrat vsako leto, in se

Nasi upokojenci
Iz temeljne organizacije Masiva Martinjak so se upokojili nasi dolgoletni delavci :
16. julija je bila starostno upokojena Slavka SOTICEK, rojena
7. 6. 1929 iz Grahovega.
V temeljni organizaciji Masiva
je bila zaposlena od 17. 8. 1963.
leta. Opravljala je razliena dela
oziroma naloge v oddelku strojno
brusenje. V pokoj je odsla z
opravil oziroma nalog brusenje
na scetkarju.
30. septembra je odsla predeasno v pokoj Zdenka· MARNE,
rojena 19. 2. 1934. leta iz Lipsnja.
Pri nas je bila zaposlena od
11. 3. 1958. leta. Opravljala je razlicna dela. V pokoj je odsla z
opravljanja del oziroma nalog
pomoc v kuhinji.
3. oktobra je bila redno upokojena Draga MIHEVC, rojena
31. 7. 1930 iz Grahovega.
Pri nas je bila zaposlena od
20. 1. 1954. leta. Opravljala je
razliena dela oziroma naloge. V
pokoj je odsla z opravljanja del
oziroma nalog pakiranje okovja.
Delovlld kolektiv se jim zah valjuje za njihovo dolgoletno, prizadevno in pozrtvovalno delo pri
izgradnji tovMne in boljsih pogojev za delo ter jim zeli se mnogo zdravih let!
POVABILO NA
REKREACIJO
Zasli smo ze globoko v jesen.
To je obdobje dezevnega, hladnega vremena in blizajoce se zime. Marsikdo se je cez leto rekreiral tudi s koristnim delom na
polju, z vrtickarstvom ali s pripravo kurjave.
Sedaj bo nekaj vee casa tudi
za sportno rekreacij o, ki prinasa dobro pocutje in mogoce vitkejso postavo.
Utrjujete in razvedrite se lahko tudi na strokovno vodenih
urah splosne rekreacije, ki bodo
od 5. novembra dalje ob ponedeljkih in cetrtkih od 20 . . do 22.
ure v sportni dvorani v Cerknici.
s seboj prinesite sportno opremo.
Povabite tudi zene - moze, prijatelje, dekleta in ne pozabite na
dobro voljo!

se za krtine ne zmeiUJO, ce jih
je vse crno, mi ni treba praviti.
Sadjereja je po teh krajih jako
zanemarjena. Le tu in tam stoji
kako drevo, pa se zraven tega bi
moral gospodar noe in dan stati,
ee hoce kaj uzitka imeti od njega. Ker napravlja cerkniska soseska pri sv. Roku nov sadni vrt,
se je nadejati v tern oziru boljse
pl"ihodnosti. Zadnja leta so jeli
tudi nekaj murV'inih dreves saditi.
Cebelarstvo tukajsnje je komaj
vredno, da se omeni.
Ker tedaj kmetija ne daje toliko v teh krajih, kolikor se potrebuje za zivez, obleko, davke
in drugo, so si pomagali nekdaj
z gozdom in nadomestili pomanjkljivo. Imajo namrec stare
vpisane pravice do lesa v grascinskem gozdu za orodje, kurjavo, stavbo in tudi za kupcijo.
Planinska graseina pa trdi vse
drugo zlasti zastran te poslednje
pravice, natmrec do lesa za kupcijo. To ima marsikatere zalostne nasledke. Prieakovati je vendar, da komisija, obravnavajoc
sluzne gozdne pravice, bo potrdila, kar je star-ih prav:ic. Da pa
kmet tud.i pozneje ne bo smel
delati z gozdom kakor macka z
misjo, se ve samo ob sebi.
0 prevelikih davkih po Notranjskem in tudi tukaj naj govore bolj izvedeni mozje, kat~rim
so davkarske in katasterske razmere bolj znane; govoril je ze
tudi dezelni zbor ljubljanski odkritosrcno.
(Se bo nadaljevalo)
Opombe:
1 15 stopinj R
pomeni 18,75
stopinje Celzija.
2 Starinsko v pomenu »ne
znajo prav ravnati«.
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OB J,ETOSNJEM OBCINSKEM PRAZNIKU
PO SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovina objavlja na
podlagi podane pobude in sprejetega predloga posveta poslovodnih organov zdruzenih delovnih organizacij ter predloga delovn e skupine za pripravo celostne graficne podobe SOZD Slovenijales

Osredn ja slovesnost .v LoZu

INTERNI NATECAJ

Tudi letosnji obcinski praznik smo obeleZili slovesno in delavno.
Letos je bllo sicer nekaj manj prireditev kot obicajno, vendar so bile
vse odraz sedanjega gospodarskega in drwbenopoliticnega trenutka v
obcini. 0 nekaterih prireditvah pisemo tudi na druglh straneh te
stevilke.

za zasnovo celostne graficne podobe
SOZD Slovenijales
Predmet natecaja je:
a) osnutek zasl!itnega znaka kot dodatka firmi SOZD Slovenljales v obliki risbe, s\.ike ali podobnega,
b) osnutek crkovnega razpoznavnega sistema in
c) osnutek barvnega razpoznavnega sistema.
!me Slovenijales naj ostane pri oblikovanju crkovnega in barvnega sistema nespremenjen . Prikaz osnutka naj bo izdelan v
velikosti A-3 formata :
Strokovna zirija bo nagradila tri podane osnutke s tern, da
znasa:
1. nagr.ada 100.000 din,
2. nagrada 30.000 din in
3. nagrada 20.000 din

Udelezenci natecaja naj dostavijo natecajno gradivo IPOd slfro
s priporoceno posiljko in postnim zigom najltasneje do 1. decembra 1984, na naslov SOZD Slovenijales - proizvodnja in
trgovina, Ljubljana, Titova 52 z oznako za Ratecaj celostne
rraficne podobe SOZD Slovenijales«.
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Dobitnik.i Ietosnjih obcinskih primanj

Novosti v knjiznici
SIMAC, if'.: Na divjih rekah Bolivije
.
..
.
Pisec nas popelje od rojstnega Breg.inJskega kota prek Ital·!Je, C1la
in cez Ande v Bolivijo. Opisuje svoje zivljenje ter zeljo po nevarn ostih in nenavadnih dozivetjih v prostrani j uznoameraski dezeli.
ZIDARIC, M.: Raketno modelarstvo ~a mlade
Kratek opis zanimive tehniske dejavnosti z nacrti za ~d«:lavo in
lansiranje raket, opisi pojavov, k.i nastanejo pri tern, pnlozene pa
so skice za izdelavo maket.
SMITH, W. A.: Vozovnica za pekel
Privlacen pustolovski roman, poln dogoG!ivsoiln clanov odprave na
slone v zacetku stoletja na delu Afrike, ld je tedaj pripadala Nemcem.
MOSKRIC, J.: Rdece cvetje slovenske dramatike
Znan na.rodni heroj je predstavljen s svojimi stirim dramami, dodani pa so njegov zivljenjepis in pogledi na n1egovo dramatiko.
KITAJSKE pravljice
Zbirka kitajskih pravljdc v dveh knjigah in juzno~itajs~e. pravl.ji~e
so gotovo branje, ltJi ga jemlje v roke vsaka. gener~cl·Ja,. sa~ Je~ d~.lJnJa
dezela Se vedno velika neznanka in vzbuJa zammanJe m zelJO po
s poznavanj u.

Filmi v novembru
1. 11. ob 19.30 - francoska kriminalka SMRTONOSNA POT
3. 11. ob 19.30 in 4. 11. o:b 16. uri - ameniSka komedija .g roze
HISA STRAHU.
4. in 5. 11. ob 19.30 - ameriska komedija KAVBOJKE Z VIJOLICASTIMI OCMI.
8. 11. ob 19.30 - jugoslovanski eroticni film MEDENI MESEC.
10. 11. ob 19.30 in 11. 11. ob 16. uri - angleski mitoloskd film BOJ
TITANOV.
11. 11. in 12. 11. ob 19.30 - hongkon8ki karate f.flm JEKLENI CLOVEK.
15. 11. ob 19.30 - japonski eroticni film METULJEVA MRE2A.
17. 11. ob 19.30 in 18. 11. ob 16. uri - nemski western KRVNA
BRATA.
18. in 19. 11 ob 19.30 - ameriska akcijska drama ROCKY II.
22. 11. ob 9.il0 - ameriska komedija TOOTSIE.
24. 11. ob 16. uri - ameriske llisanke TOM IN JERRY.
24. 11. ob 19.30 in 25. 11. ob 16. uri - ameriski akcijski fHm ODRED
ZMAJEV.
25. in 26. 11. ob 19.30 - francoski erotil!ni f.ilm OTOK STRASTI.
29. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - jugoslov!li!lska komedlja KAKRSEN
DED, TAKSEN VNUK .
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Osrednja slovesnost, ki je bila
v L ozu, je bil slavnostni zbor delegatov obCinske skupscine, delovnih ljudi in obcanov ob obCiiils-kem prazniku i111 30-letnici
Kovinoplastike z •otvoritvijo nove
livarne tlacnega t1iva in pooodobitve proi.zvodnje okovja.
Na slovesnosti so bHi p oleg
stevilnih obcanov tbudi ugledni
predstavniki druzbenopoli ticneg.a
zivljenja - med drugim predsednik predsedstva SR Slovenije
France Poplt, narod-na heroja
Janko Rudolf in Stane Semic-Daki, predstavniki sosednjih in pobratenih obCi·n ter predstavniki
g.oopodarskega in druZ.benopoliticnega zivljenja v obcini.
Slovesnost je price! predsednik
oboinske skupsCJ.ne Edo Lenancic.
Na kratko je orisa1 rev<Jluci-onarno pot tega obmocja Natranj-ske
ter nagel povO'jni gospoda-rski in
druzbeni razvoj, zaustavil pa 8e je
predvsem ob sedanjem gospodarskern polozaju obci ne, .tehvah, ki
nas spremljajoQ in prihodnjih razvojnih moznostioh na V\Seh podrocjih gospodarstva dn negosp.Pdarstva.
Slavnostni govornik je bil
pred.sednik rslovenskega sindikata
Marjan Orozen. Uvodoma je ornenil, <Cia je g.ospodarski razvoj na
tern obmoeju zgleden .primer samorastniS.tva in odgovornosti za
gospodarjenje z druzbenimi sredstvi, za nji hova oplojevan je in re"
produkci.jo. Pri vseh razvojnih odlocitvah mora imeti predn ost samo tisto, kar prinasa dohodek i·n
daje rezultate.

nih dohodkov odvisno od stvarnih
ucinkov gospodarjenja.
ISpregovoril 1e tudi o razbremenjevanju gospodai\Stva, k.i mora ·pomeniti. ·predvsem zmanjsanje
druzbene rn .proizvodne - neproduktivne .rezije ter :z;manjsevanje
neposrednih dav.k ov in prispev•k.ov
iz ·doho'dka zdr:uzenega de1a, ne
·pa prenasanje teh stroskov v· breme osebnih dohodkov. (Nekaj izvleokov iz njegovega govora je
razsutih po straneh te Mevilke.)
Poleg o bfu'l'lskih prdrznanj, ki
jih je podelil predsedni:k obcinske skupscine, je svoja priznanja
ob jubileju -pode1il tudi kolektdv
Kovinopla9tike. Pl'iznanje heroja
Janeza Hribarja kot naijvdsje pri-

LETOSNJA OBCINSKA PRIZNANJA
Ob letosnjem obl!inskem prazrnku so tradicionalna obcinska
pliznanja dobili :
PRIZNANJE OBCINE CERKNICA ,.19. OKTOBER«:
Kovinoplastika Loz - TOZD Okovje
za dosezene uspehe v proizvodnji in ob tridesteletnici Kovinoplastike.
Organizacijski odbor ;Blo§kih tekov
za dosezene uspehe v proizvodnji in ob trldesetletnici
festacije v sirsem slovenskem prostoru.

Da ne bi vsaka organizacija zdrwenera dela lmela svojega
sistema in svojlh merll, so bile v drufbenem dogovoru (republi§ltem in jugoslovanskem) opredeljene, v samoupravnih sporazumih dejavnosti pa konkretizirane skupne osnove kot pod~
laga za samoupravno urejanje kriterijev in razmerlj prl raz~
porejanju dohodka ter delitvi osebnih dobodkov. Dalec sem od
trditve, da je to idealno, toda dejstvo je, da nekateri tega nocejo slibti zaradi svoje kolektivno lastninske mlselnosti, ali pa,
ker vnaprej odklanjajo vse, kar ni neposredno njlm po volji.
Zato bi bilo bolj po§teno, ce bi posamezni kritiki tlstlh, kl
nekaj delajo, ra.je povedali, kaj so sami storlll, ali kaj na teh
skupnih osnovah kanijo storiti. Ali pa, da re§evanje tega naj~
bolj zapletenega vpra§a.nja medsebojnih razmerlj ne prepusfajo
le raznim komisijam ter sindikatu.
Vzroke na!ie pocasnosti pri uveljavljanju nagrajevanja po
delu pa moramo iskati tudi v tem, da vse prepocasi uresnlilu~
jemo temeljno sporocilo dolgoroilnega program&, to je, da bomo
vse pogoje za uveljavitev nacela »po rezultatlh dela« lmeli takrat, ko bodo producenti, se pravi, delavci v zdrufenem delu
v taksnem polozaju, da bodo lahko ugotavljali produkcljske stro§ke ter s tem normalne cene svojih proizvodov in s tem nor~
malni dohodek.

Dober glas seze ...
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PLAKETE OBCINE CERKNICA:
Cindric Bogdan,
Intihar Janez,
Levee Franc,
Rebolj Renata,
Ule Alojz,
Znidarsic Marko
za dolgoletno drutbenopoliticno delovanje in pomembne uspehe, dosezene v samoupravn ih organizac.ijah zdrutenega dela,
v krajevnih skupnostih in v obcini, za razvlijanje in ohranjevanje tradicij NOB ter za uspesno povezovanje zdru~enega de. la s krajevnimi skupnostmi.

Nadrobneje se je zaustavil ob
nasem .sedanjem gospodarskem
polozaju in prizadevanjih za utrditev gospodarstva. Najvee powrnosti je posvetil vprasanjem
ustvarjanja in deli.tve dohodka ter
osebnih dohodkov in posebej poudaril, da mora bi•t i gibanje oseb-

V okviru •p raznovanj letosnjega obCinskega .praznika je biJa v
Cerknici tudi javna radijska razvedrilna oddaja z osn01Vno iztn<:nico-: nas glas s eze v vsa~ko vas.
To je bila prva oddaja v ciklu ~u
s tern naslovom, ki si ga je zamislil ljubljanski radio.
Oddaja naj bi <t:orej v zivo.
cimbolj neposredno in vedro
predsrtav.ila kraj, njegove ljud:i,
naravne in narodopisne posebno.:
sti, pa se kaj,
In tako.so lahko steviJilli. poslusalci poslusaLi se ma•rslkaj, kar
so pvipravili domacini: o jezeru,
polharstvu, coprnicah, kontrabantarstvu in se o marsicem, ;pa tudi
glasbenih toek ni manjkalo. Nekatel'!ih stvari je bHo celo prev~·'
(anekdote brez krajevnega obelezja, blo8ke posebnosti zaka i
pr.a:v t1:e?, 1preve<! glasbenih toe'<..
ponekod .prevec razvleeeno ...l
nekaterih pa je tudi manjkalo.
Skratka, precej neenotno ...
Naj se omenimo, da je pri oddaj! sodeloOval tudi Kmeeki glas,
da bi populariziral sv-ojo dejavnost.
Manjkala je torej osnovna rdeca nit, ·ki •bi vrsto vseh d.robcev
povezala v celoto OZli.r oma v osnov:ni cilj : cimbruj ucinkovi t ~
predstaviti nas k.raj. Sicer roa •
bili poslusalci po :veeirui zadO'Voljni in upajmo, da tudi tis.ti p o
drugih krajih, 'ki so z.gosceno oddajo morda .poslusali IPO radiu 28.
oktobra.
Sodelovanje z radijsko hi!lo se
bo .nadal-jevalo; ze za pusta je
pr'.icakovati, da bo v Cerknici spet
javna radijska razvedrilna oddaja.
B. Levee

znanje sta dobila France Poplt
za mnogostransko porno!! prl razvoju kolektiva in Franc Peru~ek
za dolgoletno uspesno vodenje delovne organizac!je, Ivan Skrbec,
eden izmed prvlih ustvarja~cev
Kovinoplastike, pa je do:bii •L ist!no castnega clana kolektiva. Plakete pa so podelili petim delavcem za njihov dolgoletni in iJlodni prispevek pri razvoju Kov!noplasti·k e.
Slovesnost, k.i jo je povezova~
Marja'!1 Kra!lj, je oboga.til 1ludi
ku'lturni ,p rogram, v katerem sta
sodelovala Boris Kralj in mooki
pevski .zbor DPD Svoboda Loska
dolina.
Po slavno:s-tnem z.boru je blla
se otvoritev novih prOi.zvo:dnlh
zmogljivostl Kov:inoplastike, ki
pomeni.jo novo delovno zma.g o na
njeni uspe§ni razvojni poti.
B. Levee

MarJan

Oro~en

ob naiem obillukem praznlku

Z javne radijske razvedrllne oddaje v Cerknlcl
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Predstavljamo sportne kolektive
TABORNISKI ODRED
JEZERSKA SCUKA
V razgovaru, ki ga je pri.pravH
J 3ll1ez Zakrajsek, IS'ta sodelovali
Sonja Sestanovi<! in Ljuba Jen<!ek. .
- Kdaj je bU ustanovljen taborniiiki odred?
S taborniStv.om smo se pri<!eloi
ukvarjalti v .l etu 1975, ko ~e ·b lla
25. oktobra ustanoWla konferenca.
Na njej ]e bilJ.o nad 300 u.stanov'Illih Olanov. V 10aslednijem letu pa
je ·20 <!.lanov ze apravilo tudi vodniski te<!aj.
- Kako lahko primerjate zai!etke taborniiitva z dana§njim de1om?
· Povsod tam, .k ljer se zaene z
nelro novo deljavn'OS'tjo, se p.ojavijo teZa!ve predvsem s <kadri, ki
ljdh je premalo. Ra.vno 1ako IJli bi.lo
apreme, ·l ti ·hi jo !PO'IIrebovali.
DanaS.nje deio se razlikuje v
mnogih stvareh. Pogosteje smo na
tekmovanjih, .p ohodih in sreeanjih. Sode!lujemo tudli 111a zletih
tabOl'nikov v Slovenl1ji d.n v drugih
republiJkah. Dobro ISm'() se odre~
zaJ.i ltudi na teklmovanl,jih, saj so
medvedki in <!ebelice rv Muti 1leta
1977 zmaga-11 v <ba;borniSikem mnogoboju. V lebu 19a3 pa smo sodelovali tudd na zletu vseh 'j ugoslovanskih ltaboonikov na Sultjeskti.
- Kako so organlzlrani tabor~
niki v va§em odredu? ·
Cerlk,niSJd. Jtabam:ilk:i zdrurujejo
v svojdh vmah druzano, <!e1o in
kllub. K nam so pnik'l.lju<!ene se cete Blo~ smueaT, Plresihajoee jezero Grahovo in RakovSka ceta
ter z Unca druzina, dci se nima
·imecna.
- Kaj tabornlki pravzaprav
delajo?
Spoznavajoo Zirvl'jenje v naravi
i-n Pl'i tern raZV'i'jajo tu-di doloeene dejavnos.ti: orien1acijo, signaJdzacijo, birvak.lranje, topogrnfijo,
lokostrelstvo, U'P'Orabo 5otorov in
so1ork in oa:-gan.dziTado :pohode. Ob
vseh teh ve5Cinah pa. ii'azvijamo
tudi tovaristvoQ, de;la'Wlost, s:IDI.'omnost .in ·kolektivno Zi·vljenje.
-:- 'Koliko taborov je bUo izvedenlh v teh desetlh Ietih delovanja?
Podbe'la 75 (15 udeleze10cev)
P';l~tizela 76 .(50), MU'ta 77 (30):
Vmtoa 7a (60), Osillnica 79 (50),
Vrsar ao (50), Dolenje 'I\rebuse a1
(50), OsHnica a2 (55), Podbela 83
(75) in Vasoko (65 udelezencev).
Najraje zahajamo ob ciste reke 'in neoskrunjene gozdorve na
celina. V rvseh krajih, lkamor 'tprispemo, .navezujemo .prisbne odnose z doma.Cdni, z nliSo arunado, s
taborniskimi odt"edi in lvrajev.nimi
organizaci.jami.
- Kakiino je gibanje i!Ianstva
v teh desetih Ietih?
N a ~a<!etku lahiko .g ov.orimo o
radovednosti mlaj§i.h in staredsih
in je bHo zwto vpi.saruh nad 300
clanov. Slrozi delo pa se je S<tevilo
19am.stva spreminjailo, tta!ko v zad-

•.

nj.i h nekaj 'l etih aktivno deluje
okali 200 mladih.
- Kako se taborniki sploh
pripravljajo za delo z m.ladimi?
Mentorji, specia1dst1 m orientacigo, ~vljenje ·V naraVi, vodje
druzm, cet in -naee11!1ikd odredov
se ucijo 10a vsakoletnih <teea)ih v
gozdni soli V Bohindu, ki dih Ol'ganizira Zveza taborniJrov ~lovenije.
Vodniski 'kader :pa 1se ut.i nateca)ih znotraj odreda an podroeja.
Ugotovili smo, da so se ·s e najbolj
obnesli ie<!aj~ .z lastll1'i!mi kadri.
Lansko zimo smo ltalk teeaj 'Or.ga~
ni?ikali v stari soli :v N ovi vasi
in ga je uspe5.no oprarvi,lo 1a udelezencev.
- Koliko denarnih sredstev
dobite za svoje delovanje?
Za tekmovanja Ln izobra.Zevanje kadrov dobimo sredstva od
ZTKO (v letu 19a4 70.000,00 din).
S temi sredstvi ne moremo pokriti vseh dejav.nosti. Skupno opremo
(Sotore, S,portne rek.vizirte, kuhlnjsko apremo) kupujemo iz zasluzenih ali podarjenih sredstev. Clanarina je majhna, 50 ill1 100 din,
in jo skoraj v celo.ti odvajamo na
ZT Slovenije.
Letno taborjen1je IPOSta1a <iz
leta v leto drazje, caprav je nase
letovanje .neprimerno cenejse koQt
let•ovanje otrok na morju.
- S kom mislite, da bi lahko
bolje in vei! sodelovall?
Smo lkolektivni clani mladinske organizaeije, pa rvendar z njo
ne .najdemo stika. Kdo 111aj bi bil
odgovoren za to?

Vsekakor bi morali programirati tudi ·skupne akcije:
- urejanje orientacije s sodelovanjem ZVRS,
- sodelovanje z OORKS Cerknica - ol'!gani2iranje teeaja prve
pomoci,
- sodelovan1e s ,t urdsticnim
drustvom za pridobitev prostorov
za taborjenje na Cer.lmiskem jezeru a.li drugje ·v obcini.
KakSni so vasi prihodnji nacrti?
Radi 'b i pridobilli IPOOS.tor v
krajevni· skupnosti Rakek ('Sk.ladisce TOZD Trgovd-na Raikek). Nimarno zelenice za s-vojo dejavnost
v Cerknici (mogoee ·bi -bilo primerno mara 111ogometno i.gri§Ce v
Cerk.nici). V okolici Cenk-nice bi
radi imeli svojo ·brunarico. 2elimo vklju~iti v svoje vcste cim vee
mladine, otrok in njihovih starsev.
Kam in na koga se lahko obrnejo starsi in mladina, ce bi se
zeleli vkljui!iti v taborniske vrste?
CERKNICA: Sestanov:i<! Sonja
- VVDO Cerkni:ca
. RAKEK: Paternoot Ivalll
Kal'tonaza Rak.ek
UNEC: Marc Majda OS
Unec
GRAHOVO: Smrou Nena
. Li.psenj
NOVA VAS: Sltrman BoZo
Osnovna sola Nova vas
Za konec se vpra5anje, katero
druStvoQ .na-j •bi se predstavdlo v
naslednjern ObZOI'illiku?
Glede .na •l etni eas 111aj_ b1 predstaviH Smucarski klub Cerknlca.

Na streliscu ob Dole10jslti cesti
v Ljubljani je bilo v zacetku oktobra 15. odprto prvenstvo ljubljanskega armadnega obmocja
(LJAO) v streljanju z vojaskim
orozjem, katerega organizator sta
V. P. 2050 in Strelska zveza Slovenije. Tekmovanje je zaradi velilkega steVila ekip trajalo dva
dni.
Ekipe so bile sestavljene iz sestih ~lanov, od katerih sta dva
streljala s polavtomatsko pusko
(PaP), dva z avtomatsko pU.Sko
(AP) in dva z voja5ko piStolo
(M-57). Na tekmovanju je nastopilo nad 150 eltip ozi·roma 900
tekmovalcev iz voja8kih post skor~jda vseh repubUk in pokrajin,
ekip ZRVS, obcinslcih stabov, milice in strelskLh druzin.
Nastopila je tudi ekipa strels.ke druzine BREST in dosegla
solidno a. mesto v tako mocni
konkurenci. Rezultati ~lanov Erestove ekipe:

Polavtomatska puiika - PaP
337 krogov 6. mesto
OBREZA Janez
169 krogov - 22. mesto
ZALAR Milan
16a krogov - 27. mesto

REZULTATI:

1. SD Nova Gorica
2. SD Pkan

:t SD Izola

krogov
1094
1070
1067

Posamezno:
krogov
1. Danilo HROBAT

. Nova Gorica
2. Tedy KAVRECIC
Piran
3. Franc MAHNE
SD Brest

374
369
366
F.Mahne

KEGLJACI BRESTA VODIJO
Na kegljiscu na Vrhniki in v
Pivki sta bila odigrana prva dva
izlo~ilna turnirja za vstop v 2.
slovensko ligo. Na obeh kegljisC!ih
je BrestDva ekipa prept1i.C!ljivo
zmagala. Za osv:ojitev prvega
mesta bi moral.i zmagati se na
turnirjJh v Ilirski Bistrici in v
Cerknici.
·
VRSTNI RED po dveh turnirjih:
tock
tack
tack
toC!ke
toC!ke
bo v
9. do

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de·
lovne organizaclje BREST Cerknica,
n. sol. o.

SKUPNA UVRSTITEV:
krogov
9al
958

936

POKAL »15. OKTOBER«
NOVI GORICI
Svet krajevne skupnosti Ankaran je ob obCinskem prazniku
organiziral v sodelovanju s strelsko dru:Zino Ankaran tekmovanje
v streljanju z zracno pusko za
prehodni pokal *15. oktober«. ·
Na tekmovanju je sodelovalo
10 ekip ozirpma 30 posameznikov in posameznic iz primorske
in notranjske regije.

Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC
Ureja uredniikl odbor: VIII FRIM, Franc
GORNIK, Viktor JERIC, Joza KLANCAR
Sreeo KNAP, Bofo LEVEC, Drago MAZIJ:
Danica MODIC, Janez OPEKA. Yanda 8EGA,
Marjan ljJRAJ In Franc TRUDEN
Foto: Joza !IKRU
Odbor za obvesi!anje ja druZbenl organ
upravljanja. Predsednlca odbora: Yanda
!IEGA.
Glasllo socii mad prolzvod~ lz 7. totka
prvega odstavka 36. i!lana zakona o ob·
davcenju prolzvodov In atorltev v proma·
tu, za katere sa na pllli!uja tamaljnl da·
vek od prometa prolzvodov (mnanja aakratarlata za lnformlranja lzvrinaga svata SR
Slovenlja it. 421-1172 z dna 24. oktobra
1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska 2:elezniska tiskarna v Ljubljani.

Jugoslavija-Nizozemska v Cerknici
Selekcijski turnir za pionirje
Ljublj~;'DBke regije v namfznem tenisu
V poi!astitev obcinskega pra.znika 19. oktobra, sG se 13. oktobra 1984
v sportni dvoranl v Cerknici zbrali mladi namiznoteni§ki igralci iz
ljubljanske regije. Na turnlrju je sodelovalo 32 pionirjev iz Ljubljane,
Brastnika, Novega mesta, Rakeka, Starega 'trga in Koi!evja.
Zmagal je Petrin iz Brastnika, drugi je bil Celigoj iz Ljubljane in
. tretjl Puntarii! iz Ljubljane.
Zelo solidno se je uvrstil StraziSar iz Rakeka, saj je zasedel dobro
8. mesto.

Njegova 1prezgodnja smrt nas
je delavce TOZD Pohistvo zelo
prizadela, sa.j je dolga leta druzno .z nami delal in .d.elil delovne
napore pri izpolnjevanju planskih
nalog.
Vsem njegovim najblizjim izrekamo najiskrenejse sozalje.
24. septembra smo se za vedno
poslovili od dolgoletnega sodelavca MARJANA ZITKA, rojenega 4. 12. 1929, doma iz Cerknice.

Z 11. kolom sta se koncaH balinarski tekmovanj.i v obeh republiSkih ligah. NaS.im predstavnikom v t ern tekmovanju, Rakeku v zahodna in Cerkndci v severni skupini, n:i uspelo obstati v
liga§kem tekrnovanju, tako da
basta obe ekipi naslednjo sezono nastopali v notranjski ligi.

Pistola
265 krogov - 34. mesto
MATICIC Janez
135 krogov - 74. mesto
KEBE Joze
130 krogov - 96. mesto

Konjice
2. OS TO Radovljica
3. SD Olimpija

Za vedno nas je zapustil pas
sodelavec JOZE URBAS, doma iz
Dolenje vasi. ' :.rragicna smrt ga
je doletela, ko se ni izpolnil 54
let starosti.
V TOZD Pohistvo je · delal 2'7
let. Zadnje njegovo delo je bilo
v skladiiicu gotovih izdelkov.
K rz;adnjemu poliitku smo ga
pospremili ill. oktobra.

BALINARJEM CERKNICE
IN RAKEKA Nl USPELO

Avtomatska pu§ka - AP
320 krogov 7. mesto
MAHNE Franc
176 krogov 4. mesto
RADOJEVIC Milan
144 krogov - 53. mesto

1. OS TO Slovenjske

V spomin

Ekipno:

1. Brest Cerlrnica
10
2. Proteus Postojna
a
3. Pivka
5
4. Logatec
4
5. Ilirska Bistr.ica
3
Zadnji izloCilni turni.r
Cerknici 11. novembra od
20. ure.

•
Strelske novice
DOBER USPEH ZA KONEC
SEZONE NA 15. PRVENSTVU LJAO

Konkurenca je bila dokaj mocna. Eki.po strelske druzine Brest
so zaStopale v glavnem pionirke, ki so zasedle 7. mesto v clanski konkurenci. Med posameznicami je bila najuspesnejsa Sasa
Istenic, ki je zmagala med pionirkami in zasedla 15. mesto v
clanski kon.kurenci s 352 krogi
od 400 moZnih.
Prehodni pokal *15. oktober«
je ze drugic zapored osvojila
Nova Gorica in ugnala vso zelo
mocno obalo.

Na pobudo namiznoteni.Ske zveze Slovenije sta ZTKO Cerknica in SD Rakek prevzcla organizacijo namiznoteniskega dvoboja reprezentanc Jugoslavije in Nizozemske v evropski super
ligi, ki bo 14. novembra ob 1'7. uri v sportni dvoranl v Cerknici.
Obeta se zanimiv sportni dogodek, saj se jugoslovanska re. prezentanca bori za obstanek v ligi, zato je veliko ugibanja,
ali bo v Cerknici nastopil tudi najuspeiinejsi jugoslovanski namiznotenisk.i igralec vseh casov Dragutin Surbek.
Sportno srei!anje na meddrzavni ravni je v naSi obclni Z.e
takSna rcdkost, da ga je vredno obiskati: Zato vabimo vse ljubitelje sporta, se posebej pa namiznega tenisa ter solsko mladino, da izkoristl to prlloznost in si »od blizu-« ogleda. mojstre bele
zogice.

Vse delavce TOZD ;J;>ohiStvo je
njegova tragicna smrt Q:elo prizadela. Celih devetindvajset let
je delal pri na.s, \delil ~ nami napore in prizadevanja rza izpolnjevanje plana. Njegova mirna narava in tovariiitvo sta ustvarila
med sodelavci priljubljenost in
spostovanje. Takega .b omo ohranili v trajnem spominu.
Kolektiv
TOZD Pohistvo
25. septembra je mnogo prezgodaj za posledicami prometne
nesrece umrl na8 dolgoletni delavec Lado KOCEVAR, rojen
22. '7. 1930 iz Cerknice.
Nesreca, .ki (je .(loletela nasega
delovnega tovariSa, je mocno prizadela ves ,kolektiv TOZD Masiva.
V temeljni organizaciji Masiva
je bil zaposlen od 15. 9. 1960.
leta.
Spominjali se ga bomo kot
mirnega in marljivega delavca.
Delovni kolektiv
TOZD Masiva

25. septembra je tragi~no pre·
minil clan nasega Jcolektiva

Anton ()HLHOFER iz Iga vasi,
star komaj 35 let. Sodelavec nam
je bU, s krajso prekinitvijo, pol·
nih petnajst let. Spominjali se ga
bomo kot zelo veselega; dubovitega delavca in prijatelja, vedno
pripravljenega pomagati vsem, ki
so njegovo pomoe potrebovali.
Delovni kolektiv 2agalnica
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