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NASE LETOSNJE GOSPODARJENJE IN POGLAVITNE NALOGE V PRIHODNJEM LETU 

V zapletenih pogojih gospodarjenja-dokaj uspeSno 
Za leto, kl se je izteklo, smo bodisi v ~idem druibeno ekonom

skem bodisi v sprotnem poslovnem pogledu prlcakovall, da ne bo 
lahko in bomo morali vloz.iti veliko truda in naporov, da bi dosegli 
cilje in rezultate, ki smo jih v zaeetku leta naertovali in sl jib 
zastavill. 

Na falost so se pogoji za gospodarjenje, pa tudi razmere na sve· 
tovnem in domaeem trgu zaostrile ~e bolj, kot smo priCakovali, go
spodarska politika pa je bila manj spodbudna za dobro, uspdno in 
izvozno gospodarjenje, kot smo upali, da bo. 

Cene na~ih izdelkov so bile do 
konca maja zveeine zamrznjene, 
cene vhodnih materialov pa so 
~le svojo pot navzgor kljub za
mrznitvi; teeaj dinarja je bil 
skoraj pol leta nespremenjen; 
izvozne premije so se znliale; 
kreditov za pripravo izvoza 
kljub vi~jim cenam surovin in 
repromateriala ter vecj~mu izvo
zu nismo dobili vee; inflacija je 
presegla nacrtovane okvire, kar 
je mocno razvrednotUo tudi ne-

, katere dobre doseZke v Brestu, 
najhuje pa je udarlla po zlv· 
ljenjskem standardu delavcev, 

posebno tistih z nizkimi osebni
mi dohodkl in tistih, ki jim je 
osebni dohodek na Brestu edini 
vir dohodka. 

KLJUB TE2:AV AM USPESNA 
PROIZVODNJA 

Toda kljub temu lahko z za
dovoljstvom in upravleeno ugo
tovimo, da so se v minulem letu 
stvarl v Brestu obrnile na bo
lje hi da so bill na posameznlh 
podrocjlh dosezeni dobrl rezul
tati. 

Mednje gotovo lahko ~tejemo, 
da se je proizvodnja fizleno po
vecala za . 14 odstotkov kljub 
dejstvu, da so bili med letom 
resni zapleti prl oskrbi z neka
terimi materiall (na primer z 
bukovim lesom, ki smo ga mo
rali intervencijsko uvoziti iz 
Avstrlje), kljub tefavam s koo
peracijo, teiavam s kvaliteto 
nekaterih drugih materlalov, 
iztro~nostjo opreme, pa tudi s 
kadrovsko problematiko. 

In ne nazadnje, imell smo 
dalj~i zastoj na Iverki zaradJ 
veeje okvare in na Jelkl zaradi 
strojeloma polnojarmenika, kar 
je vplivalo, da proizvodnja ni hi
la veeja. 

V vseh ostalih temeljnih orga
nizacijah je bila dosefena pro
izvodnja veeja od nacrtovane, 
kar se ugodno odraZa v ostalih 
rezultatih poslovanja in gospo
darjenja. Pri tako visokem 
vrednostnem porastu proizvod· 

SreCno in uspeSno 1985! 

nje (saj je znabl indeks 191) je 
potrebno dodati, da je vzrok po
veeanja v tern, ker je blla nizka 
proizvodnja v letu 1983 vredno
tena po niZjih planskih cenah 
kot se je na trgu izkazala, pa 
tudi to, da se je ze odraial vpliv 
posameznih nalozb, izpeljanih 
ob koncu leta 1983 in v letu 
1984, posebno v Masivi in 2:a
galnici, ter veeje izkori~eenosti 
proizvodnih zmogljivosti v Mi
neralkl, saj je trg terjal veejo 
proizvodnjo. 

VEC SREDSTEV ZA NAL02:BE 

Po skoraj treh letih smo v 
Ietu 1984 nekoliko vee sU in 
sredstev namenill za investicije, 
ki so zn~ale okoli 30 starih mi
lijard dinarjev in sicer 80 odstot
kot teh sredstev v zamenjavo 
zastarele in dotrajane opreme 
ter opreme za proizvodnjo ozi
roma finalizacijo jelovega Iesa. 

Od skupnega zneska okoli 30 
milijard dinarjev je bilo vloze
no v TOZD Pohi~tvo 6,2 mili
jarde, TOZD Masiva 8,3 milijar
de, TOZD Gaber 0,8 milijarde, 
TOm Tapetni~tvo 1 milijarda 
(veeji del realizacije v Ietu 1985), 
TOm Jelka 2,7 milljarde, TOm 
· 2:agalnica (za program finaliza
cije jelovega Iesa) 6,4 milijarde, 
TOm lverka 2,5 milijarde, TOZD 
Prodaja 2,1 milijarde. Manj~l 
zneskl so bill ~e za TOZD Ml
neralka in Skupne dejavnostl. 

Ugotovlmo lahko, da so bila 
sredstva vlozena pretemo v tlste 
nalozbe in tiste temeljne or gani
zacije, ki proizvajajo predvsem 
konene izdelke in sicer za izvoz. 
Navidezna razdrobljenost na· 
lozb je posledica nujnih pose· 
gov v vee temeljnlh organizaclj, 
kl imajo staro in iztro~eno opre
mo. 

OCENA NEKATERIH KAZAL
CEV 

Kaie (glede na to, da ~e nl 
znanih vseh podatkov), da se je 
celoten prihodek v letu 1984 po
veCal v primerjavJ z letom 1983 
za 54 odstotkov, prav toliko tudi 
dohodek in osebni dohodkl, pri 
eemer je bila realizacija glede 
celotnega prihodka in dohodka v 
devetih mesecih ugodnej~a. Oseb
ni dobodki ne dohitevajo rasti 
Zivljenjskih stro~ko~, kar je go
tovo eno od najpomembnej~ih 
vpra~anj za r azrdevanje v na· 
slednjem obdobju in je tesno 
povezano z na~imi rezultatl go
spodarjenja. 

Zelo dobre rezultate dosegamo 
v izvozu na zahtevno konverti· 

bllno podrocje, kamor smo v 
tem letu poveeali izvoz za okoli 
19 odstotkov in bo doseienih 12 
milijonov dolarjev. Lahko pa bi 
dosegli ~e vecjega, ce bi se do
sledneje driali dogovorjenih ro
kov in kvalitete. 

Prodaja na domacem trgu je 
bila v prvem polletju v glavnem 
izredno uspdna, ceprav nekate
ri nosilni programi v fizienem 
obsegu niso dosegli JA3:ertovane 
prodaje. V drugem I1f3lletju se 
povpra~evanje po pohi~tvu vseh 
vrst resno zmanj~uje. To vpra· 
~anje postaja izredno pomemb· 
no, ker nam poveeevanje zalog 
lahko ogrozi normalno repro
dukcijo. 

Odplaeevanje na~ih deviznih 
in dinarskih dolgov za osnovna 
sredstva, kolikor jib ~e imamo, 
teee v skladu z reprogramira· 
njem oziroma prolongiranjem 
deviznih odplacil, sicer pa vse 
druge obveznosti v roku in za
htevanem obsegu poravnamo. S 
tem sl je Brest ustvaril solidno 
mesto pri Ljubljanskl banki, ker 
tudi sprotne likvidnostne teiave 
za sedaj uspdno razre~ujemo. 
Pri sprotni likvidnosti nam ve
liko pomaga tudi interna banka 
v okviru SOZD Slovenljales, ki 

. je zaeela letos uspdno poslova
ti. 

Ko se oziramo nazaj na leto 
1984, naj omenimo, da je eko
nomienost poslovanja ostala na 
enakl ravni in da se je rentabil
nost poslovanja poveeala za 8 od· 
stotkov in produktivnost za 14 
odstotkov. 

URESNICEVANJE SREDNJE
ROCNEGA NACRTA 

Zakljueili smo tudi eetrto leto 
petletnega nacrta 1981-1985. 

Ce na kratko preletimo za
stavljene cilje, opredeljene v 
srednjeroenem naertu, lahko 
ugotovimo, da nam dosezeni re
zultati kaiejo, da skoraj na 
vseb podroejih gospodarjenja 
realno dosegamo nacrtovane ci
lje, le na podroeju druzbenega 
proizvoda in osebnih dohodkov 
zaostajamo. 

Za druzbeni proizvod je bUo 
planirano, da bo letna stopnja 
rasti 3,2, doseien pa je za 12,2 
odstotka niZje; za osebne dohod
ke na zaposlenega je bilo plani
rano, da bodo realno rasli 3 od
stotke letno, dejansko pa za
ostajajo za 6,3 odstotka. Za pro
izvodnjo je bilo planirano, da bo 
fizieno rastla 2,8 % , dejansko pa 
je dosefena 3,5 odstotna stop
nja. Za lzvoz na konvertibllno 
(Nadaljevanje na 2. strani) 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

Y zapletenih pogojih gospodarjenja-dokaj uspeSno 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

podrocje je bila planirana stop
nja 11,8 odstotka, doseiena v 
stirih letih pa je bila 14,5 od
stotka; za zaposlenost je bila pla
nirana 0,2 odstotna stopnja, do
se:lena pa 0,8 odstotna. 

Iz teh gibanj in dosezenih 
rezultatov v stirih letih lahko 
razberemo nekatera neskladja. 
Na eni strani dosegamo dobre 
rezultate v proizvodnji in kon
vertibilnem izvozu, na drugi stra
ni pa slab!ie rezultate v ustvar
janju drufbenega proizvoda in 
tudi osebnih dohodkov. Vzrokov 
za ta neskladja je vee, gotovo 
pa sta dva izredno pomembna: 
veeanje vseh vrst Qbveznosti in 
stroskov, od tistib v temeljni 
organizaciji, delovni organizaciji 
in v drufbeni nadgradnji, do ve
like inflacije, ki iznicuje rezul
tate in doseZke delavcev. 

NASE POGLAVITNE 
NALOGE 

Ko vstopamo v leto 1985, zad
nje Ieto tega srednjerocnega ob
dobja, se moramo zavedati sta
nja, v katerem smo, pogojev, v 
katerih gospodarimo in predvi
denih gibanj v naslednjem letu. 
Drufbene razmere in gospodar
ska politika bodo zahtevale se 
vecje napore kot doslej. v tem 
smislu naj nanizamo nekatere 
kljucne naloge v naslednjem 
letu. 

- Nadaljevati moramo z rastjo 
proizvodnje, predvsem koncnih 
izdelkov, namenjenih izvozu, v 
taksnem obsegu, da dose:lemo v 
fizicnem obsegu najmanj 2,8 od
stotka vecjo proizvodnjo kot v 
letu 1984. 

- Za taksen cilj moramo de· 
lo organizirati tako, da bomo 
cimbolje izkoristili razpoloZljive 
PJ;Oizvodne zmogljivosti, pope
strili programsko ponudbo, iz. 
boljsali kvaliteto vseh nasih iz. 
delkov in zaostrili disciplino, kar 
zadeva spostovanje rokov in 
kvaliteto proizvodnje. 

- lzbolj8ati moramo oskrbo 
proizvodnje z ustreznimi surovi· 
nami in repromateriall v pogle
du kvalitete in rokov. 

- Ustvariti je treba taMno 
raven odnosov v zunanji in no· 
tranji kooperaciji, da izvozni in 
domaci programi pri tern ne bo
do trpeli. 

- ReZijske in strokovne sluf· 
be v temeljnih organizacijah in 
Skupnih dejavostib morajo bolj 
zaostriti svojo odgovomost do 
izpolnjevanja planskih nalog; 
posebno odgovomost nosijo vsi 
vodilni in vodstveni delavci. 
Prav tako je treba zaostriti tudi 
odgovomost TOZD Prodaja gle· 
de na fukcije in naloge, ki jib 
opravlja za vse temeljne orga
nizacije. 

Nadaljevati moramo z 
uspesno uresnicevano politiko za 
povecevanje konvertibilnega iz. 
voza za 13 odstotkov, kajti ob 
sedanjem in predvidenem manj-

sem povprasevanju na doma
cem triiscu bomo le ob vecjem 
izvozu lahko zagotavljali repro· 
dukcijo in ustvarjali devizna 
sredstva za nujen uvoz repro
materialov in opreme ter za 
zdrufevanje deviz v nasi repro
dukcijski verigi. Z vecjim izvo
zom pa bomo neposredno pri· 
pomogli tudi k izboljsanju pia· 
cilne in devizne bilance Slove
nije in Jugoslavije. PriCakujemo, 
da bo vrednotenje konvertlbilne· 
ga izvoza ucinkovitejse, da bodo 
delavci, ki delajo za izvoz, dose
gall vsaj enakovredne rezultate. 
Pri tem je predvsem misljeno, 
da mora realni kurz dinarja odi
grati stimulativno razmerje med 
izvozniki in uvozniki v korist 
izvoznikov. 

- Celotni pribodek naj bi se 
nominalno povecal za 52 odstot· 
kov - na okoli 1200 starib mi· 
lijard dinarjev. 

- Dohodek bi moral doseCi 
najmanj SO odstotkov all okoli 
300 milijard starih dinarjev. 

- Povecati moramo produk
tivnost, rentabilnost in ekono
micnost poslovanja in v poveza· 
vi z vsemi ostalimi dejavniki 
uspesnega gospodarjenja pove
eati osebne dohodke nominalno 
med 45 in SO odstotki, realno 
pa vsaj za kaksen odstotek. 

NASE PRIHODNJE 
NALOZBE 

V letu 1985 je za Brest se po
sebej pomembno, koliko in v 
kaj bomo investirali ob zna· 
nem dejstvu, da je velik del fi. 
nalnih proizvodnih zmogljivosti 
iztrosen in tehnolosko zastarel. 
V skladu s soglasjem vseh te· 
meljnih organizacij Bresta ob 
sprejemanju dopolnitev srednje· 
rocnega nacrta, da se v prvi vr· 
sti razresuje stanje v TOZD Po
hiStvo, je izdelan »projekt za 
izvozno usmerjeno investicijo v 
TOZD PohiStvo«, ki predvideva 
bistveno spremembo pri vecji 
kvaliteti ploskovnih programov 
ter cenejsi proizvodnji, podvoji
tev proizvodnje masivnih progra· 
mov ter uvajanje novega lamell· 
ranega programa. 

Predvidena investicija je za 
Brest gotovo kljucno vpra5anje 
.prihodnjega razvoja. Glede na 
to, da so bila zadnja vecja vla· 
ganja v modernizacijo opreme v 
letih 1968-1969, so nekateri 
stroji tako dotrajani in tehno
losko zastarell, da ne morejo 
vee dohitevati potreb v progra· 
mib za izvoz, pa tudi za domaci 
trg. Poslovni rezultati zadnjib 
let so komaj zadovoljivi. 

Rezult'ati poslovanja se bodo 
po docela izpeljani investiciji iz. 
boljsali, zagotovljen bo tudl 
boljSi materialni polofaj delav· 
cev in s tem tudi vecja socialna 
varnost. Investicija je zaradl za. 
gotovljenega visokega deleza kon· 
vertibilnega izvoza v okvirih 
opredeljenih druzbenih interesov 
in pomembna tudi za srednje-

rocne plane Bresta, obcine in 
Notranjske, obenem pa skladna 
s kriteriji druZbenega plana Slo
venije in Jugoslavije. 

Predracunska vrednost je ve
lika, saj znasa 105 milijard sta· 
rih dinarjev, cesar sami delavci 
Bresta gotovo ne zmoremo. Za· 
to pricakujemo sodelovanje 
Mednarodne banke IFC iz ZDA 
z okoll 39 odstotki udelezbe, 
Ljubljanske banke z 39 odstotki 
in sredstva Bresta ter sovlaga· 
teljev 22 odstotkov. Investicija 
pomeni v tem casu velik zalo· 
gaj, veliko odgovomost pred· 
vsem tistih, ki jo nacrtujemo, in 
seveda veliko obremenitev za de· 
lavce Bresta. 

Vsaka investicija, posebno pa 
se tako obsema, je eden od naj
bolj zahtevnih in obcutljivih de
lov drufbene reprodukcije. Do· 
bra investicija se veckratno in 
dolgoroeno splaca in obratno, 
slaba investicija ima dolgorocno 
negativne posledice. Zato je 
strokovno in sir5e drufbeno pre· 
verjanje odloCitve nujno po
trebno. 

Projekt nalozbe sedaj obrav
navajo ustrezni organi v repu· 
bliki, v Ljubljanski banki in 
Mednarodni banki IFC. Ko do· 
bimo »zeleno luc«, bo treba kar 
najbolj odgovomo uresniciti ti· 
sto, kar v projektu predvideva· 
mo, od izpeljave same investl· 
cije (ki naj bi se predvidoma 
zacela v zacetku drugega pol· 
letja leta 1985 in koncala v za· 
cetku drugega polletja 1986), do 
uresnicitve drugib nalog, ki jib 
zahteva projekt v smislu ucin· 
kovitih rezultatov. 

Drugih vecjib nalozb v letu 
1985, razen dokoneanja investi· 
cij v Masivi, Tapetnistvu in 
strojegradnji, ne predvidevamo. 
V skladu z razpolozljivimi sred
stvi pa bomo seveda v vsaki te· 
melji organizaciji predvsem v 
okviru sredstev 20 odstotne amor
tizacije omogocili najbolj po· 
trebne zamenjave ali nabavo 
prepotrebne opreme. 

ODGOVORNOST 
DO DELA 

Gospodarjenje v Ietu 1985 ne 
bo nic la:Zje kot letos. To je tre
ba imeti pred ocmi predvsem 
sedaj, ko nacrtujemo, kaj in 
kako bomo delali, kako proda· 
jall in koliko bomo dellli v 
okviru Bresta, pa tudi v druZbi, 
obcini, republiki in federaclji na 
sploh. 

Vendar menim, da si bomo 
morali bolj posteno pogledati iz 
oci v oci ob mnogoterih vpra· 
sanjih, ce bomo hoteli, da bomo 
resne in zahtevne naloge tudi 
uresniclli. Se vee moramo na~ 
praviti, da bo vsak delav~c Bre· 
sta seznanjen i resnicnim polo
zajem, nalogami, tezavami in 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti 
in uresniciti. 

Spoprijeti se moramo z vsem 
tistim, kar vlece nazaj, kar de-

Zakljucki nedavne konference Brestovib komunlstov - zahtevne naloge za prihodnje leto 

jansko ovira delavca, da odloca 
o vprasanjib, pomembnih zanj 
in za njegov polozaj. Spoprijetl 
se moramo tudi s tistimi, ki na 
veliko nastopajo pod pla5cem 
borca za delavca in za samo
upravljanje, v resnici pa je to 
le dober manever, da se pri· 
krije Cisto posamicne interese in 
ambicije, ki niso sooceni z 
druZbenimi interest, z resnicnimi 
interesi delavcev v temeljnib 
organizaciji ali v Skupnih de
javnostih ali v Brestu kot de· 
lovni organizaciji. 

Se vedno nam ostaja nekaj 
zelo pomembnih stvari nedore
cenih; druzbeni in gospodarski 
polozaj namrec terja dopolnitve 
in dograditve pri uresnicevanju 
zakona o zdruZenem delu - v 
polozaju in funkciji posameZJ.iih 
temeljnih organizacij in Skupnih 
dejavnosti, vlogi delovne organi
zacije Brest, SOZD, poslovne 
skupnosti. V zapletenih domacib 
in mednarodnih gospodarskih in 
polltlcnih razmerah moramo s 
tem cim uspesneje obvladovati 
nast.ale te:lave, pravocasno in 
ucinkovito ukrepati in zagotav
ljati ustavno opredeljeni polozaj 
delavca v vseh oblikah zdruie: 
nega dela. V ta okvir prav go-

tovo sodijo tudi ustreznejsa in 
dolgorocnejsa kadrovska politika 
in politika nagrajevanja po delu, 
vpra5an ja minulega dela in ino
vativne dejavnosti. 

Uspesno razresevanje teh ne
resenih in nikoli do kraja dore
cenib vpra5anj je v najtesnej
~i povezavi z uspdnim in ucin· 
kovitim delom nasib drufbeno 
politicnib organizacij - poseb
no zveze komunistov, sindika· 
tov in mladine, v katerih mora 
priti do izraza tisti resnicni, tu
di kratkorocni, posebno pa dol· 
gorocni interes delavcev. 

* 
Dograditev teh vpra5anj je tes

no povezana z uresnicevanjem 
plana in poslovne politike za 
leto 1985, ki ju bomo sprejemali 
v prihodnjih mesecih. Preprican 
sem tudi, da je spoznanje o 
upravicenosti ciljev, ki smo si 
jib in ki jih se bomo skupaj 
postavili, globoko povezano s 
pripravljenostjo delavcev Bre· 
sta, da jib uspdno uresnicimo. 

Vsem delavcem Bresta, upoko
jencem in prijateljem Bresta 
zelim mnogo zdcavja, osebne 
srece in delovnih uspehov v letu 
1985! 

Tone Krasevec 

Delo za izvoz - iz TOZD POHISTVO 

PLANIRANJE V SEDANJIH POGOJIH 

[aka nas Se dosti dela 
Prav v tem obdobju, ob pre

hodu m ed letoma 19.84 in 1985, 
pa tudi ze prek vsega letosnje
ga leta, posebej pa to prieakuje
mo v Iem 1985, poteka in bo 
potekalo na podroeju planiranja 
zelo in tenzi:vno delo. Pripravlja
m o namrec planske dokumente 
vseh treh vrst planiranja celot· 
n ega poslovanja : dolgorocnega , 
srednj eroenega in letnega . 

Obenem se pr av v t ern obdob
ju ubadamo z resevanjem vpra· 
sanj iz sedanjega poslovanja, pa 
j e zato v boju za ohranitev in 
izboljsanje letosjega poslovanja 
pripravljanje dolgoroenejsih re
sitev n ehote pot isnjeno v stran. 

S planiranjem naj b i v k ar 
na jbolj tesni p oyezanosti .s t r:Z· 
n im delovanjem zagotavljali 
u einkovito uporabo d ruzb eno 
ekonomskih zmogljivosti za dose
ganje svojih opredeljenih ciljev 
v organizacijah zdrmenega de
la, pa tudi v sirsih druib enih 
skupnostih. Prav sedanje r az· 
mere pa nam kazejo, da je po
trebn9 dati po eni s trani vecjo 
vlogo t r:Znemu m ehanizmu· 
(sprostiti delovanje gospodar
skih zakonitosti b rez administra· 
tivnega poseganja), po drugi 
strani pa sprem eniti oziroma 
poenostaviti nekatere zadeve v 
sis temu dru.Zbenega planiranja. 

Prav t a spoznanja n arekujejo 
nekatere sprem embe v zakonu 

o sistemu druibenega planiranja, 
ki j e prav v t ern obdobju v za
cetni fazi sprem inj anja. Ker pa 
t e spremembe sovpadajo r avno 
s p r ipravami vseh vrst planov in 
ker planerjem v organizacijah 
se n iso znane (pa tudi postop ek 
do sprej em a teh sprememb bo 
se dolg), je p otrebno vse vrste 
planskih dokumentov izdelati in 
sprejeti po sedaj veljavni zako
nodaji. 

V letu , ki se izt eka, smo na 
Brestu vee pros tora . posvetili 
letnemu in operativnemu plani· 
r an ju ; v doloeenih obdobj ih pa 
tudi dolgoroenemu in srednje· 
rocnemu, vendar so bile vmes 
tudi prekinitve, kar je zahteval 
proces sp rotnega poslovanj a in 
njegovo r azr esevanj e posameznih 
vprasan j. 

Tako nas pr ihodnje lcto eaka 
se delo pri dokoneanju letnega 
plana ter skoraj v celoti (razen 
pripravljalne faze in analize) iz
delava srednjerocnega in dolgo
r ocnega p lan a. Ker je potrebno 
poseb no v pr ocesu srednj eroen e
ga plan iranja, pa tudi dolgoroe
nega, izdelati, uskladiti in spre
j eti vee plan skih dokumentov, 
bo leto 1985 na podrocju plani
ranja zahtevalo se vee dela pri 
vseh nosilcih p laniranja. 

M. Siraj 
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BRESTOV OBZORNIK 3 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
LIPA se je Iani lotila obseZn.e 

posodobitve in rekonstrukcije 
proizvodnje. Ta nalo~ba gre zdaj 
h koncu, v celom pa bo delo po 
novem steklo pnihodnje leto. Za 
to zahtevno nalozbo so namenili 
530 milijonov dinarjev, talko pre
novljena pa se bo ta :tovarna 
uvrstila med najsodobnejse v 
nasi lesno predelovalni industriji. 
z avtomatizacijo in racunalnis
kim vodenjem proizvodnje bodo 
dosegli povezanost v praizvod· 
nem procesu, zmanjsali stroske 
ter dosegli boljSo kvaliteto in vec
jo produktivnost. 

LIK Koeevje si prizadeva za 
vecji izvoz, predvsem na konver
tibilno podroeje. Zato bodo v 
tej delovni organizaciji .pospesili 
telmolosko modemizaoijo, da bi 
povecali produktivnost in boljso 
izkoriscenost lesne surovine. V 
okviru teh prizadevanj je pomem
bna nalozba v krojenje in leplje
nje elementov in plos~. 

V LESNINI skladno s sklenje
nimi dogovori izpolnjujejo svoje 
obveznosti v zvezi z izgradnjo 
tovarne stolov na .KJitajskem. Iz
delalii in odposlali so ze celotno 
projektno dokumentacijo, po ze
leznici pa so odpeljali tudi ze 
strojno opremo. Sedaj se dogo
varjajo, da bodo na Kitajskem 
zgradili se eno tovarno - in si
cer tovamo ploskovnega pohiSt· 
va. 

V okviru nalozbe »kurjenje z 
lesnim prahom« v MEBLOVI 
Iverki gradijo dodatni silos za 
lesni prah z zmo.glj,ivostjo 200 
kubicnih metrov. Slufil bo skla
diScenju brusnega prahu tudi te
daj , ko bo proizvodnja v Iver.ki 
stala. S to gradnjo se bodo izog
nili odvafanju prahu na d~onije 
odpadnih materialov, ker bodo 
vsega porabili kot dodatno kuri
vo. Novi silos bo povezan z ze 
postavljenimi silosi, tako da bo 
njihova skupna zmogljivost 400 
kubicnih metrov. 

LIP Bled se je pridruilla delov· 
na organizacija FILBO iz Bohinj- · 
ske Bistrice. FILBO izdeluje pred
vsem c.istilne naprave, v zadnjem 

RAZVIJANJE BRESTOVE 
PRODAJE V MAKEDONIJI 

Na obmoeju Makedonije je 
Brest svojo veleproda:jo in pro
dajo na drobno zelo dobra orga
niziral. Med dru~m je bilo letos 
v Skopju odprto tudi lepo skla
disce s priblizno 900 kvadratnimi 
metri povrsine, kamor vse blago 
iz Bresta dobivamo izkljucno po 
zeleznici, kar za stiri do petkrat 
znizuje prevozne stroske do 
Skopja. Iz tega s'kladisca posre
dujemo Brestove izdel:ke nasim 
kupcem po Makedonijli, juinem 
delu Srbije lin na Kosovu, pa 
tudi kupcem, ki neposredno ku· 
pujejo v Brestovih prodajalnah v 
Skopju, Titovem Velesu in Stru
mici. Proda:jalna v Bitoli ima 
lastno skladisee, vendar dobiva 
blago tudi .jz skopskega, ee je to 
potrebno. 

Da bi orga.nizacija prodaje 
uspesno delovala -in se se naprej 
razvijala, so potrebna predvsem 
prizadevanja delavcev v Prodajd 

I 

casu pa tudi polzne transporterje. 
Ta zdruzitev pomeni za LIP kre
pak korak naprej pri razvijanju 
las.tne strojegradnje, ki :ima ze 
nekaj tradicije. Sedaj se jim bo
do odprle veliko vecje moznosti 
za uvajanje novih proizvodnih 
programov, ki bodo zahtevali 
vecjo strokovnost. 

V JAVORJU ocenjujejo, da bo 
konec leta iztrosenost opreme ze 
80 odstotna. Zato zelijo cimprej 
dokoncati nalozbo v tovamo ve
zanih plose (posodobitev) in se 
nekaj manjsih: .preureditev tapet
niskega oddelka, izboljsave v 
proizvodnji opafnih plosc, ure
ditev skobljanja desk in leplje
nje sredic v proizvodnji panelnih 
plosc . . . Na novo nameravajo 
zgraditi skupno kotlamo Oles· 
Liv, poveeati zmogljivost v pro
izvodnji opatnih plosc ter zgra
diti novo tovamo strojne opreme. 

V STOLU so postavili dve novi 
susilni komori, proizvod SOP 
Krsko, da bi i2lboljsali kvaliteto 
susenja lesa. Poskusno obraJtova
nje je dalo lepe rezultate. Ko 
bodo postavili tudi avtomats<ko 
vodenje, bodo cas susenja lahko 
se skrajsali. 

ALPLESOV najpomembnejS.i 
izvoml program sestavljivega po
hi§tva bodo se naprej kn.jiZne po
lice v treh inacicah. Redin.i pro
gram bodo izva:lali predvsem na 
MadZarsko in v Avstralijo, na 
zahodnoevropsko tr:lisce pa bo
do iz·vafali predvsem p<rek Zitare 
vasi (podjetja v Avstriji). 

Iz ELANOVEGA proizvodnega 
programa velja omeni-ti novo ja· 
drnico - Elan 19, izdelano na 
osnov~ proucevanja zelja doma
cih kupcev. Dolga je 5,8 metra, 
Siroka 2,5 metra in •te:lka 600 k:i
logramov; najbo~j primerna je, 
deni.mo za stirielansko d.rufino, 
saj je dnl.Z:inskemu jad.ranj-u pri
rejena tudi -razporeditev notra
njih prostorov in prostora na pa
lubi. Redna proizvodnja bo stek
la prihodnje leto, sedanja cena 
pa je blizu 100 milijonov starih 
d1narjev. 

ter organizirana reklama in pro
paganda. Zato stalno sodelujemo 
v propagandnem programu skop
ske televizije ·in radija, pa tudi 
v nekaterih lokalnih radij skiib 
postajah. Na·se izdelke propagira
mo tudi v ·tisku - v Tepublisk.ih 
dnevnikih in meseenikih. V Skop· 
ju, Titovem Velesu, Bitoli in Stru· 
miai, kjer dmamo svoje pmdajal
ne, smo v tern meseou postavilii 
reklamne panoje in ka:lipote, pa 
tudi napise na treh avtobusih 
meS'tnega prometa v Skopju. 

Brest se je v teh petnajstih 
letih, odkar je neposredno priso· 
ten na makedonskem obmoeju 
zelo uspesno uveljavil kot kvali· 
teten pro.izvajalec modernega po
histva. Intenzivne propagandne 
akcije v preteklih mesecih bodo 
nedvomno prispevale, da se bo 
Brest se bolj uveljavil in ·POVeCal 
svojo prodajo na tern obmocju, 
kljub vse vecjim tezavam pri. pro
daji pohistva na sploh. 

K. Kostov 

TOVARNA MERIL Slovenj Gra
dec je letos praznovala svojo 
osemdesetletnico. Letos bo nje
nih 588 delavcev ustvarilo rnilijar
do ·in pol celotnega prihodka, od 
tega 18 odstotkov v izvozu na 
konvertibilno trlisce. Zlasti v ne
·kaj zadnjih letih je zabeleZila za
vidljivo rast poslovnih rezulta
tov. 

LIP Konjice predela letno 
okrog 52.500 kubi~nih metrov re· 
zanega lesa, zato posvecajo po
sebno pozornost hitremu in kvali
tetnemu susenju lesa. v glavnem 
so postavili vse potrebne susil
nice, zadnjo letos ob konou leta v 
Konjicah. S tern bodo .imeli do
volj suSHniskih zmogljivosti lin 
ne bo vee prihajalo do zastojev 
zaradi pomanjkanja suhega lesa. 

SLOVENIJALES - trgovina je 
v Molu (AP Vojvodina) odprla 
nove prodajne prostore. V no
vern montaZn.em objektu so tako 
pridobili 200 kvadratnih metrov 
prijetno urejenih povrsin za pro
dajo pohiStva in bele tehnike. 
Nove prodajne prostore so od
prli tudi v Kopru, nova prodajna 
skladisea pa nameravajo prihod
nje leto zgraditi se v Sabcu in 
Smederevu. 

Za naso sede:Zno garnituro LENKA je na doma~em trgu precejsnje 
povpra§evanje 

NOVOLES nacrtuje za prihod
nje leto nad 16 milijonov dinar
jev izvoza na amerlsko trZi.s~ 
(90 odstotkov njegovega celotne· 
ga izvoza gre v ZDA). Glavni iz
vozni izdelki bodo se naprej gu
galniki, kolonialni stoli, barski 
stoli, jedilniske garniture in re
gali. 

LESNA si prizadeva, da bi v iz· 
vozu dosegla CimvecH delei kon
cnih izdelkov na racun zaganega 
lesa, ki je bil nekdaj glavni iz
vozni izdelek. Njihovi glavni iz
vozni programi so stavbno po
histvo (vrata, podboji, obloge), 
masivni izdelki in oblazinjeno po
histvo. 

Letos lep izvozni doseZek 
TOZD MASIVA BO PRESEGLA LETNI IZVOZNI NACRT 

Temeljna organizacija Masiva je do konca Ietosnjega novembra 
izvozila izklju~no na konvertibilni zahodni trg ze za nad 2 mill· 
jona dolarjev pohistva, kar predstavlja 100,4 odstotka letnega iz. 
voznega na~rta. To je tudi prvi primer v zgodovini te tovarne, da 
je izvozila za vee kot 2 milijona dolarjev. Skupaj z decembrskim 
izvozom bo Ietni nacrt izvoza iz te tovarne prese:len za pribliZno 
8 do 10 odstotkov, kar je vsekakor zavidanja vreden dose:lek. 

Razlogov za to ',je vee. Na racUJn 
zmanjsane prodaje na domacem 
trgu vse vee prodajamo na tuje, 
kar je povisalo skupno realiza
cijo izvoza. Tudi ugodne razmere 
za prodajo masivnega pohistva 
na svetovnem trgu bistveno vpli
vajo na vecji izvoz. 

ker vsega enostavno ni moe pro
dati doma, so porostvo tudi za 
prihodnjo naravnanost v izvoz. 

Kako bo v prihodnje? Pricako
van1a o pribliZno 25-odstotnem 
pov-1sanju izvoza glede na letos
njega so zelo smela, vendar ob 
.kolikor toliko ugodnih razmerah 
na svetovnem trgu tudi izvedlji
va. Po masivnem pohistvu je se 
vedno sorazmerno veliko povpra
sevanje, vendar bi morala tovar
na po konOani nalozbi razmisliti 
o tern, da bi poleg bukovine 
uporabljala se druge lesove za 
predelavo, po katerih je veliko 
povpnisevanje, pri tern rnislim 
predvsem na jesen in hrast. Tudi 
nenehno negovanje stikov s stari· 
m:i in iskanje novih kupcev mora 
biti tudi v prihodnje stalna obli-

ka aktivnosti tovarne in izvozne 
sluzbe. 

Menim, da bo ob konkurenenih 
cenah, izvozni kvaliteti, sposto
vanju dobavnih rokov in se na
daljnjem razumevanju delavcev 
v tovarni ta ambiciozni nacrt moe 
izpeljati. 

Naj izrabim to priloznost tudi 
za izraze najboljsih zelja v pri
hodnjem letu vsem delavcem te 
tovarne z osebno zeljo, da bi bilo 
tudi prihodnje sodelovanje z iz
vozno sltdbo tako pristno, tesno 
in korektno kot je bilo do sedaj. 

I. Lavrencie 

V takih okolisOinah je tudi sa
ma tovarna s posreceno izbiro 
modelov lahko vplivala na ugo
den jzvozni razplet. Iz tovarne 
gre skoraj tri cetrtine vsega iz
voza na trg ZDA, kar se je ob ne
nehni rasti vrednosti ameriske 
valute ugodno ·odra:lalo tudli na 
sam prihodek. Ta gibanja so 
vzpodbudna tudi za naprej. Ob 
krepitvi dolarja so tudi serije 
stolov ali miznih podnozij mo
goce le za veeje !rupee :v Ameriki, 
zato ostaja to trliSce za tovarno 
slej ko prej zivljenjskega po
mena. 

Za prihodnje leto sicer prica
kujemo, da bo v ZDA nekol!iko 
manjse pov.prasevanje po pohi
Stvu, vendar ima tovarna tam 
nekaj dolgoletnih, preizkusenih 
odjemalcev, k:i tudi v manj ugo
dnih prodajnih razmerah ne bo
do pozabili na tovarno dn na njen 
servis v preteklosti. 

Uporaba domafega znanja 

Naj ob tern omenim dva bi
stvena dejavnika, katerim . tovar· 
na posveca veliko pozornost -
kvaliteta in dobavni rok. To sta 
aduta, s katerima lahko enako
vredno »igramo« v neizprosnem 
konkurenenem zahodnem svetu, 
kjer sta sicer oba dejav.nika nor
malen pojav, za nase razmere pa 
tega ne bi moghl trditi. Za oboje 
smo ob nedavnem obisku kup
cev v Ameriki doZivljali las>kava 
priznanja. 

In ne nazadnje moram za tak 
uspeh posebej omeniti tudi iz
jemno pripravljenost delavcev v 

. tovarni, ki so sicer veliko delali 
za izvoz ze v letih, ko ta ni bil 
tako nujen in ko so drugi z iz
kljucno prodajo doma ob viso
kih cenah lepo Ziveli. Izkusenost 
pri delu za ·izvoz, soJ.iden servis 
in razumevanje o nujnosti izvoza, 

NEKATERE TEHNOLOSKE RESITVE V TOZD MASIVA 

Za amerisko trlisce izdelujemo 
barske stolcke tipa 8330 z buko
vim podnozjem in jelovim sede
zem. Stoleek sodi med kolonialne 
izdelke, za katere nasa tehnolo
gija ni povsem primerna, ker 
nam manjka nekaj kljucnih stro
jev (sedlarica, vrtalke, karusel -
<rezkar .in brusilke). 

Zato smo se z LIKO Vrhnika 
dogovorili za kooperacijo, ki naj 
nam napravi sedeze. Pri .nadalj
nji obdelavi sedeza pri nas pa so 
nastopile tefave, !in sicer pri bru
senju. Na osnovi predlogov v pri
pravi dela so v mehaniOni delav
nici izdelali priprave za brusenje 
sedezev. 

Za brusenje roba sedeza smo 
priredili vpenja:lno brusilko s 
pnevmatskim vpenjanjem sede
zev in gibljivim brusnim trakom. 
Pri brusenju sedlarne povrsi.ne 
zgornjega dela sedeza pa smo iz
delali vrtljivo ploseo, ki smo jo 
pritrdili na voctila rnizne traene 

brusilke. Zaradi vrtenja plosce 
oziroma sedeza so bill sedezi te
mu ustrezno simetricno zbruse
ni. S tern smo tezave zadovoljivo 

resili. Zaradi novih naroeil pa 
razrnisljamo, da bi tudi sedlar
jenje sedezev opravljali doma, 
kajti se vedno je najcenejsa in 
najboljsa »domaca pamet«. 

J. Lunka 
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4 BRESTOV OBZORNIK 

NOVOLETNE INVENTURE e NOVOLETNE INVENTURE e NOVOLETNE INVENTURE e NOVOLETNE INVE.NTURE 

Zramo·obrami meti, da bo proizvajanje tudi za· 
htevnejsib programov po konca
nem investicijskem posegu laije. 
Poleg tega zamenjujemo tudi vso 
najbolj iztroseno opremo. 

dobavnih rokov. Tak~ni dobavi
telji pa so tako ztmanji kot not
ranji, iz na~e delovne organiza
cije. 

Bili so pl'imeri, ko smo podalj
sevali dobavne roke pri prodaji 
okuhinj in delali v proizvodnji sa
mo zaradi dela; s tern pa smo 
povecevali zaloge gotovih izdel· 
kov, ne da bi dosegli kompletnost 
celotnega programa. To je tudi 
eden izmed vzrokov za nastalo 
izgubo 02'iir.oma slabse poslova
nje. Ni pa vedno pravilno, da pre
valimo krivdo samo na dobavi
telje, kaj tri v vee primerih ugo
tavljamo slabo nacrtovanje oziro
ma slabo napovedovanje tri ali 
stiri mesecnih planov za delo in 
prodajo nasih izdelkov. 

GOSPODARJENJE V NASIH TEMELJ"NIH 
ORGANIZACIJAH 

Tudi leto~nja novoletna ~teviJka n~ega glasila je ubrana kot ne. 
kaksen krlticni obracun leto~njega gospodarjenja in pogled v pri· 
hodnje leto. Seveda je celoto , tezje zajeti, ce ne pregledamo tudi 
njenih bistvenih sestavin. Zato smo dali pomembno mesto ocenam 
gospodal·jenja po nasih temeljnih organizacijah, da bl lz posameznib 
kamen&ov sestavili celotni mozaik BRESTA. 

e MASIVA 

Rekordni izvoz 
Dva milijona dolarjev konver

tibilnega izvoza je nedvomno naj
pomembnej~i letosnji dosezek te· 
meljne organizacije Masiva. To
li~en izvoz smo doseg1i prvic v 
zgodovini :te tovarne. Letni plan 
proizvodnje, pa tudi plan izvoza 
smo dosegli ze rz. novembrom, 
zato je n~ uspeh se toliko veejti. 

ni bilo zastojev pri odpremah 
blaga. 

* 
Glede na dejstvo, da imamo do

kaj razci~cen :proizvodni program 
in dogovorjene cene naSib izdel· 
kov, bo glavna sla-b skozi vse pri· 
hodnje leto, kalko v Oim k!raj~em 
casu :in s Cim manj stroski na
rediti kvaliteten izdelek. Se po
sebej zato, ker imamo pcibllino 
80 odstotkov proizvodnje name· 
njene konvertibilnemu jzvozu, ki 
je kar 30 odstotlrov veeji od do
sezenega v leto~njem letu. 

Gradnja novih prolzvodnlh prostorov v MASIVI 

Prav :v tern mesecu vkljucuje
mo v pogon kondenzacijske su5il· 
nice kot zadnji del nalozbe 'V mo
dernizacijo proizvodnje mas-ivnih 
izdelkov za izvoz. S tern uspe5no 
sledimo rokom, ki so doloeeni v 
investicijskem programu s po
mocjo lastnih sredstev, kredita 
IFC in kredita Ljubljanske ban
ke. 

To bi bilo v telegrafskem stilu 
povedano vse o rezultat ib letos
njega dela. Vendar bi bilo potreb
no o teh rezultatih povedati vee 
besed. Da smo dosegli vse na5tete 
rezultate, je bilo vlofenih veliko 
naporov slehernega za:poslenega. 

V lanski novoletni stevilki Ob· 
zornika smo zapisali: V ·letu 1984 
bomo zamenjali kljucne stroje in 
postavili kondenzacijske susilni· 
ce, zagotovili si bomo boljso 
oskrbo z zaganim lesom, dosled
no bomo spostova:li dogovorjene 
roke, budno pazili na kvaliteto 
izdelkov in uveljavljali inovacije 
v proizvodnjo. 

V leto~njli novoletni ~tevilki lah
ko zapiSemo, da smo vse to 1udi 
resnicno dosegli. Misiimo, da je 
ravno izpolnitev zadanib planskih 
ciljev najveeji uspeh, ki nam 
mora biti v ponos in v21podbuda 
ob spoznanju, da smo z organi
ziranim delom in s prizadevanji 
slehernega elana kolektiva spo
sobni premagati tezave na poti 
do dobrega rezultata v gospodar
jenju. 

* 

To je izredno zahtevna naloga, 
vendar upamo, da bomr- s po
mlac:Mtv.ijo kolekti:va, vzpodbuja
njem inovaaij ter s priza:deva
njem vseh ob uspe5nem aktivira
nju prostorskih zmogljivosti za
dovolj~vo uresniCili plan za pri
hodnje leto. 

e POHISTVO 

Zmeren 
optimizem 

M. Kus:ic 

Kako hitro teee cas, nam na· 
zorno kaze dejstvo, da ze spet 

delamo bolj ali manj uspesne 
bilance letosnjega oziroma 
kmalu preteklega leta, obenem 
pa ze nacrtujemo veeje ali 
manjse uspehe v naslednjem ob
dobju. Ce je bilo preteklo ob
dobje uspesno, se veckrat in ra-

Iz vsega doslej povedanega bi 
lahko razbrali, da je mogoce 
naslednjo poslovno politiko pi· 
sati bolj smelo in da je povsem 
upraviceno prieakovati tudi vec
je delovne uspehe in iz tega vsa 
zadovoljstva, ki sledijo. 

B. Repse 

di vraeamo k poudarjanju do-
sefkov. Ce ne, pa nekoliko sklo- • GABER 
njenib glav upamo na boljsi ju
tri. .. 

Ne prvo ne drugo ne velja do
cela za naso temeljno organiza
cijo. V primerjavi z letom po
prej je treba letosnje poslova
nje le oznaciti kot uspesno, saj 
bomo dosegli pomembne uspe
he pri saniranju proizvodnje in 
pri boljsi kvaliteti nasib proiz· 
vodov ob pravem casu. 

Med pomembne dosefke ste
jem, da smo obveznosti, ki jib 
je vrednostno dolocal plan, iz
polnili fe mesec dni pred ro
kom, in sicer z manjsim stevi
lom zaposlenih kot bi jib nor
malno rabili. Ravno tako sme
mo in moramo k uspehom steti 
trud in prizadevanje delavk in 
delavcev v masivni predelavi in 
dodelavi, ki so v mnogib prostib 
dneh in noeeh izpolnjevali ob
veznosti, ki izvirajo iz tak~ne 
strukture programa, ki vsebuje 
vee masivnib elementov. 

Kljub vsem uspehom pa sprego
vorimo tudi o tezavah, ki so nas 
v veliki meri spremljale skozi 
vse leto. Izmed n jib naj naj
prej omenim strahovite probleme 
z zunanjo kooperacijo, ki je bi
la tako neutecena, da je povzro
cala velike vrzeli v proizvodnji. 
Zato kljub dosezenemu planu ni
smo uspeli izpolniti nekaterih 
pomembnih izvoznih obveznosti. 
Tern tefavam sledi kadrovska 
problematika, o kateri je bilo 
ze veliko povedanega in preli· 
tega dosti ernila, zato ne kaze 
ponavljati vseh znanih dejstev. 

Velike te:Zave imamo oziroma 
smo imeli z iztroseno strojno 
opremo, tako da je bilo nujno 
potrebno zamenjati nekaj naj
bolj iztro~enih strojev. 

Ostalega, od tezav z nabavo 
materiala in surovin, do prodaje, 

Sodobnejse 
vodenje 
proizvodn je 

Eden izmed veejib nasih uspe
hov v letu, ki se 1zteka, je izde
la'Va projekta za vodenje proiz
vodnje prek racunalnika in s tern 
vpeljavanje sodobnejse organiza
cije dela v na5o temeljno organi
zacijo. Sicer celotni projekt v 
proizvodnjo se ni vpeljan, ven
dar smo nekaj delov tega pro
jekta .poskuSOO ze U'Vedli. S tern 
sistemom za vodenje proizvodnje 
felimo doseci kar najbolj ucin
kovito proizvodnjo in poslovanje. 

Preprican sem, da bo taJro za
stavljeni sistem pripeljal temel} 
no organizacijo v zadovoljivejsi 
gospodarski polozaj in delavcem 
na osnovi rezultatov dela in po
slovanja zargotovil visje osebne 
dohodke. 

Drugi uspeh je zelo tesno pave
zan s prvim. Preden smo prieeli 
prehajati na novi ·sistem, smo 
morali pretehtati praizvodni pro
gram, kot to na:rekujejo sodobne 
metode. Zato smo si marca za
stavili nacrt, da izdelamo novo 
drui:ino ·kuhinj in jib prikazemo 
na beograjskem sejmu pohi~tva. 

ne bi posebej omenjal, ker sem t 
se zadrlal le ob najbolj izrazitib. 

V prihodnje Ieto stopamo z 
zmernim optimizmom. Po pred· 
videvanjih naj bi dosegli drugae
na strukturna razmerja v proiz
vodnji med cistim ploskovnim t 

programom in programom, 
oplemenitenem z masivo, v ko
rist slednjega. To bo potebno 
tudi zavoljo tega, ker se moino- ' 
sti za prodajo pohistva doma 
zapirajo oziroma ozijo, in se 
bo treba prilagajati zunanjemu 
trliscu. Po predvidevanjih naj bi 
v naslednjem letu priceli tudi z 
vecjo nalofbo v rekonst rukcijo 

* 
Vse te znane slabe stran.i po

slovanja bomo posku~al~ odstra· 
niti v prihodnjem letu predvsem 
z vkljucitvijo projekta za vode
nje proizvodnje prek racunalnika. 
Poleg tega pa smo si zastavili 
velike nacrte predvsem na pod
roeju kontrole kvalitete izdelkov 
in organizacije vzdrzevanja stro
jev in naprav. 

I. Gornik 

e IVERKA 

Zastarela 
oprema 

Navada je, da ob novoletni 
»inventuri« gospodarjenja ze 
zaradi praznienega vzdusja po
udarjamo uspehe, ki smo jih do
segli. Zaradi lepsega vtisa naste· 
jemo se nekaj tezav in napak, 
ki jih sku~amo lepo obrazloziti 
in obljubimo, da bomo v prihod
njem letu, kljub tezavam, ki 
jib prina~a nas trenutni gospo
darski polozaj, zastavili vse mo
ei, da bi gospodarili cim uspcs
neje. 

temeljne organizacije, ki naj bi Delo ob terminalih v TOZD GABER 
bila potem se bolj usmerjena v 
izvoz na zahodna trli~ca. Iz pro
jektne dokumentacije je razu· Ne mislim reci, da so prikazane 

kuhinje na:jlboljse, saj bo oceno 
dalo trliSee. Hoeem pa povedati, 
da je potrebno zastaviti sodob
ne metode dela, kajti le tak na
ein teamskega dela, ko je vse 
podrejeno zastavljenemu cilju, 
lahko pripelje do kva'litetnega iz
delka. 

Doslej so morali obliokovalci 
napraviti projekt v zelo kratkem 
casu, kar ni moglo pripelja1i do 
lepega in p r odajnega lizdelka. 

Oba omenjena uspeha pa nista 
prisla sama po sebi, saj so mo
rali sodelavci delati 1udi ·izven 
delovnega casa in so najveC:krat 
ostali brez placila za opravljeno 
delo. Izreci pa je treba pohvalo 
tudi vsem ostalim delavcem, ki 
so se trudili ter uspeLi premagati 
zaeetniske tezave in napai<e. 

* 
V poslovanju pa brez tezav 

seveda tudi ne gre. Najhuje j e 
takrat, ko delavci ostanejo brez 
de.la, mi pa ga ne moremo orga
nizirati zaradi najrazlienej'sih 
vzrokov. 

Na Iverki je bilo v lctu 1984 
vee tezav kakor uspehov. Zato 
born zacel pri tezavah. 

V preteklem letu je bil za 
nase poslovanje znaeilen velik 
padec proizvodnje v drugem 
polletju. Ceprav je bil stroje
lom glavne stiskalnice v juliju 
pomemben vzrok za manjse do
seganje naertovane proizvodnje, 
to ni bil edini vzrok. Dejstvo je, 
da vse mesece od strojeloma 
stiskalnice in letnega remonta 
naprej, naertovane proizvodnje 
nismo dosegli. 

Vzrokov za to ne gre iskati v 
manjsi prizadevnosti kolektiva, 
saj je bila le-ta, ki sicer na 
splosno ni vzorna, na enaki rav
ni ko t ze nekaj casa prej. Prav 
gotovo je eden od glavnih vzro
kov za take proizvodne dosezkc 
v dotrajanosti strojne oprcme. 
Le-ta je po devetletnem stiriiz
menskem obratovanju fizicno 
bolj ali manj dotrajana. 

Najvecje leto~nje tezave so bile 
v pomanjkanju zmogljivosti za 
susenje, velika in neprestana pro
storska ·stiska v krojilnici ter ob
casne nepravoeasne preskrbe z 
repromateriali (odpreski iz veza
ne plosce, vijakli). Resevali smo 
jib z vecjim prizadevanjem plan
ske slufbe v temeljni organiza
ciji in nabavne slufbe ter s pre
razporeditvijo delavcev, .ta-ko da Oddelek za masivno obdelavo bo najbri dotivel precej sprememb 

Najvecje te:Zave nam povzro
cajo dobavitelji, ki ne spostujejo 

Ker smo se tega zavedali, smo 
skusali v okviru m oznosti, ze v 
tern letu stvari izboljsati. Posta
(Nadaljevanje na 5. strani) 
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ramoobram· izboljsanje delovnih pogojev 
na skladiseu zaganega lesa (z 
ograditvijo sortirne lope) in s 
tern moznost za stalno odpremo 
.Zaganega lesa tudi v zimskih 
mesecih; 

les in Goranprodukt za stranice 
LENKA, tako da smo .imeli z red
no dobavo teh gamitur na t-riisce 
vecne tezave. Sodaso iz Tuzle 
nam je dobavljal polyuretan zelo 
slabe kvalitete, tako da se po sko
raj desetletni proizvodnj.i garni
ture MOJCA sedaj prvic pojavilo 
vee Teklamacij zaradi slabih bla
zm iz polyuretana. 

(Nadaljevanje s 4. strani) 
viii smo nov iverilnik za dolzin
ski les, delno obnovili in preure
dili transportne naprave za se
kance in iverje ter obnovili in 
posodobili stroja za oblepljanje 
iverja. Zgrajen je bil prostor za 
shranjevanje zagovine, ki je je 
poleti precej, pozimi pa nam je 
primanjkuje. 

Vsa ta dela so bila opravljena 
v drugi polovici leta, zato letos 
niso bistveno prispevala k do
seganju boljsih rezultatov v 
proizvodnji. 

na polnojarmeniku. Veliko pri
zadevanj skupnih slufb in vod
stva delovne organizacije je bilo 
potrebnih, da smo dobili vsa po
trebna dovoljenja in da smo 
lahko uvozili nov polnojarmenik. 
Tako je zacela zagalnica s pol
nim obratovanjem sredi febru
arja. 

Zastoj v obratovanju pa se je 
seveda pokazal tudi v nekoliko 
slabsih rezultatih gospodarjenja 
v prvem trimeseeju. Potem je 
obratovanje v zagalnici potekalo 
normalno, vendar zaostanka v 

Po iverkah je velilm povprasevanje - prazno skladis~e 

V prihodnjem in v naslednjih 
letih moramo nadaljevati z ob
navljanjem tovarne. Zaradi ved
no slabse kvalitete iverk se roo
ramo cimprej lotili vecjih obno
vitev pri natresni postaji, stis
kalnici in brusilki plose. Ker te
ga ne bo mogoce storiti vsega 
nankrat, je lpotrebno izdelati 
easovni, tehnisko-tebnoloski in 
financni nacrt za posodabljanje 
tovarne. Istocasno bo potrebno 
znova preuciti momost in upra
viccnost izgradnje linije za izde
lavo tankih ivernih plose. Ta bi 
se ob morebitni uresnicitvi prav 
gotovo prepletala s posodobitvi
jo sedanje linije in z njeno 
proizvodnjo. 

Pred nami je veliko nalog. 
Vseh teh ne bomo uspesno iz
polnili, ee ne bomo enotni in 
ce nc bomo sledili skupim ci
ljem, ee posamezniki ne bodo 
videli samo svojih lastnih ko
risti, temvec tudi skupne, in 
vsi prispevali po svojih moeeh. 

Da bi bilo na Iverki mogoce 
dosegati boljse rezultate ter na
sploh bolje poslovati in Ziveti, 
je nujno, da se izboljsajo med
sebojni odnosi, pripravljenost za 
delo, samokriticnost, postenost, 
iskrenost in pripadnost kolekti
vu, v katerem slufimo svoj vsak
danji kruh. 

Zavcdam se, da se vse to v 
prihodnjem letu ne bo uresni
cilo. Vesel born, ce bodo te mo
je in upam, tudi zelje veeine, 
vsaj delno uresnicene. 

A. Drobnic 

JELKA 

Prece j tezav 
ze v navadi je, da se v casu 

okrog novega leta ozremo nazajl 
na prehojeno pot v minulem 
letu. Spomnimo se na uspehe in 
tezave ter se na osnovi tega 
odloCimo za najpomembnejse 
naloge v prihodnjem obdobju. 

proizvodnji do konca leta nismo 
mogli nadomestiti. V proizvod
nji pa se je poveeal delez tanke 
oblovine ter razrez ostresil, kar 
vse vpliva na vecjo porabo easa 
za razrez. Bile so tudi tezave za
radi pomanjkanja delovne sile. 

Proizvodnja pohistva je v za
cetku leta potekala v okviru za
stavljenih ciljev. Skupaj s Slo
venijalesom smo pripravili za 
prodajo na domacem trgu nov 
program HELENA, ki nam je 
precej pripomogel k sorazmerno 
dobrim rezultatom poslovanja 
med letom. 

Vee tezav pa smo imeli z iz
voznimi .Programi. Tezko je bilo 
zagotoviti ustrezne barve knjii
nih polic, cemur je sledilo tudi 
zmanjsanje narocil. Velik pro
blem pri proizvodnji miznih 
plosc pa je bila zagotovitev kva
litetnih surovin, kar je vplivalo 
tudi na to, da v zadnjih mesecih 
nismo dosegali plana proizvod
nje niti izvoznega plana. 

• 
Glavne naloge v naslednjem 

letu bodo v iskanju primernih 
proizvodnih programov za izvoz, 
kar glede na vse hujso konku
renco ne ho ravno lahko. Pri
praviti homo morali tudi se en 
program za prodajo na doma-

Zacetek poslovnega leta za 
delavce JELKE ni bil najbolj 
spodbuden. Proizvodnja na zagi 
je potekala v omejenem obsegu 
in sicer samo na tesalnem stro
ju. Linija za razrez hlodovine 
je mirovala zaradi strojeloma Tesalnlca v JELKI 

cern trgu. Del zmogljivosti pa 
bo potrebno preusmeriti v proiz
vodnjo za opremo objektov. Ta
ko se bomo izognili povecanju 
zalog in placevanju dragih obre
sti za kredite. 

Na podrocju zaganega lesa pa 
bo morala biti glavna naloga 
cimboljse izkoriscanje surovine 
ter prilagajanje takim vrstam 
razreza, da bomo dosegli cim
vec izvoza. 

Vzporedno s temi prizadevanji 
pa bomo morali razmisljati tudi 
o posodobitvi proizvodnje pohis
tva in prihodnji programski 
usmeritvi. Tehnologija je ze pre
cej zastarela ter tezko prilagod
ljiva sedanjim zahtevam po kva
liteti. Ravno scdaj se nam odpi
ra moinost v okviru sodelova
nja z delovno organizacijo Slo
venijales-trgovina. 

Omenjenih je bilo le nekaj 
najvainejsih nalog. Mislim pa, 
da bomo morali vsi delavci JEL
KE, pa tudi drugi, v prihodnjem 
obdobju napeti vse sile, da bo
mo lahko uspesno poslovali ob 
cedalje tezjih pogojih za gospo

izpolnitev planskih obveznosti 
v proizvodnji, prodaji, izvozu in 
dohodku. 

Letosnje tezave: 
lzpeljava nalozbe v finalizacijo 

jelovine; 

. Bilo je se nekaj drugih tezav, 
ki pa niso bistveno vplivale na 
samo izpolnjevanje letnega pla-

darjenje. 
A. Skrabec Delovni posnetek iz TAPETNISTVA 
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e ZAGALNICA 

1 elegrafsko: 
dobro 

Naj oceno letosnjega gospo
darjenja in prihodnje naloge 
zgostim v zares telegrafskem 
slogu: 

- spremembe v standardnem 
naeinu zaganja hlodovine in s 
tern povecanje izkoriscenosti 
surovine; 

delovna disciplina. 
Prihodnje naloge: 
Uresniciti zastavljene naloge, 

ki bodo opredeljene s proizvod
nim nacrtom; 

se naprej humanizirati delo 
oziroma izboljsati delovne po
goje, razvijati programe pri fi. 
nalizaciji jelovega lesa; 

Proizvodni prostori za finalizacijo jelovine 

Letos: 
Zaeetek proizvodnje za finali

zacijo jelovine v prvi fazi sred
njeroenega programa o prede
lavi jelovega zaganega lesa; 

priprava programa dolgoroc
nega razvoja temeljne organiza
cije z razciscenimi usmeritva
mi na celotnem Brestu. 

A. PiSek 

T APETNISTVO 

Tezave 
z dobavo 

ze pri sprejemanju poslovne 
poJitike ·in plana za leta 1984 smo 
ocenjevali, da bo to leto teiavnej
Se na vseh podrocjih, zlasti pa 
pri nabavi in proizvodnji ter 
prodaji in .izvozu. To se je tudi 

Letos smo imeli stalne tezave 
z dobavo kvalitetnega blaga od 
Dekorativne in drugih proizvajal
cev. Le-ti niso zagotavJjali redne 
dobave blaga v eni bai'Wli n.iansi, 
ampak je bila ta od posi-ljke do 
posiljke drugacna, kar je povzro
calo tezave v proizvodnji, na ·tr:Zi
seu pa reklamacije. Zelo nesolid
samo izpolnjevanje letnega pla
na dobavitelja sta bila tudi Novo-

na, ki bo <realiziran s 104 odstot
ki, kljub omenjenim tezavam. 

Precej vee teiav J.<:ot v oskrbi 
z repromateriali in v proizvodnji 
pa je biJo v prodaji, ker v prvem 
polletju nismo mogli zadostiti 
povprasevanju na domacem trgu 
in doseci naCrtovanega izvoza. 
Sele v drugem polletju nam je 
uspelo pokriti vsa povprasevanja 
na domacem trgu .in zmanjsati 
dobavne roke na mesec .in manj . 

Za prvo polletje lahko ugotovi
mo, da smo slabo gospodari.li 
kljub fizienemu porastu prodaje. 
Vzrok za to moramo iskati v za
mrznitvi cen nasih izdelkov in 
nenadzorovani rasti cen repro. 
materialov. To nam kaie li.ndeks 
rasti porabljenih sredstev (190) 
in celotnega prihodka (178). Sele 
v drugem polletju so se ta nega
tivna gibmja popravoila, tako da 
hodo ·rezultati bistveno boljsi 
k.ljub slabi prodaji v tretjem ce
trtletju, kar je znacilno za vse 
vrste pohiStva .in za vse vrste po
trosniskega blaga. 

Letos bomo dosegli za okrog 
165.000 dolarjev konvertibilnega 
izvoza, kar je samo 33 odstotkov 
letnega nacrta, venda·r pa je to 
glede na konvert:ibilni izvoz v 
preteklih Ietih velik napredek. 
Potrebno pa bo vloziti se bis·tve
no vee naporov, da z izvozom do
sezemo pokrivanje z devizami 
~astnega uvoza in zdruievanja 
deviz v reproverigi. Najvaineje 
pa je, da z vecjJm izvozom zago
tOVlffiO polno zasedenost proiz
vodnih zmogljivosti in s .tern ne.. 
moteno delo vseh zaposlenih, 
kar mora biti 111asa osnovna na
loga tudi v prihodnje. 

Neuspehi na zunanjem trgu 
nas morajo Se bolj spodbuditi 
pri naS.ih prizadevanjih za pove
eanje izvoza, da bodo v letu 1985 
dejansko rodila sadove. Sedanje 
stanje na domacem trgu in ukre
pi fuse druZbene skupnosti za 
zmanjsanje osebne in splosne 
porabe ne obetajo veejega pO
vprasevanj a po nasih izdelkih. 

Zaradi vsega tega .bomo morali 
v prihodnje posvetiti se vee po
zornosti razvojv. novih modelov 
za domaci 1rg, pa tudi za izvoz, 
kvaliteti nasih izdelkov in izbolj
sanju kooperacijskih odnosov 
v okv·iru Bresta i!Il navzven. Po
veeati homo morali tudi produk
tivnost zaposlenilh in zmanjsati 
·rezijske stroske na vseh ·ravneh 
Bresta, saj imamo na tern po
droeju se rezerve, ki jJ.h ne zna
mo ali pa noeemo izkoristiti. 
P-reprican sem, da homo to ven
darle naredili in skupaj z vsemi 
kolelotirvi Bresta prebrodili te:la
ve, kakor smo tud.i vse doseda
nje. Vsekakor velja pregovor »V 
-s-logi je moe«; vendar morajo vsi 
dobro delati. J Gornik 

(Nadaljevanje na 6. strani) 
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Zramoobrami e SKUPNE 
DEJAVNOSTI 

Vetja 
utinkovitost! 

stim delovna skupnost Skupnih 
dejavnosti v letu, ki je za nami, 
svoje naloge v glavnem uspesno 
opravljala. 

To pa ne porneni, da vrste del 
in opravil ne bi mogli narediti 
bolje in kvalitetneje. Prav ob 
tej misli se za naprej postavlja 
kot naloga tudi to da se sleher
ni delavec delovne skupnosti 
bolj postavi v polozaj opravlja
nja nalog za potrebe organiza
cij in cclotne delovne organiza
cije, da so torej vsa dela v 
Skupnih dejavnostih, sicer ne
katera bolj neposredno, druga 
pa manj, v prizadevanjih za do
segan,ie vecje in ~v~litetnejs7 
proizvodnje v temelJruh orgam
zacijah, doseganje boljsih po
slovnih rezultatov ter hitrejsi 
razvoj temeljnih organizacij in 
celotnega Bresta. 

(Nadaljevanje s 5. strani) 

e MINERALKA 

lares 
uspesno leto 

Letosnje leto je bilo za na~o 
temeljno organizacijo zelo 
uspe~no. kar zadeva oslo:OO s su
rovinami, pa tudi v proizvodnji 
in prodaji izdelkov. 

Dokoncno smo uspeli pre
usmeri ti dobavo vermikulita s 
konvertibilnega na klirinsko 
podr.ocje, kar je glede na splo~
no devizno stanje velik dose
zek. Istocasno smo uspeli doba
vo repromaterialov in vecine re
zervnih delov preusrneriti s tuje
ga na domace trii~ce. To nalo
go smo si zastavili ze v poslovni 
politiki ter jo uspeli izpeljati z 
mnogo truda in osebnih prizade
vanj odgovornih delavcev nase 
temeljne organizacije. 

Posebej je treba orneniti raz
kladanje vermikulita, ki srno ga 
sicer dobivali po zeleznici sproti, 
vendar v velikih kolicinah. 
K.ljub temu, da so vagoni priha
jali tudi ob nedeljah in praZilli
kih, smo se uspeli organizirati 

..___ 

To narn je letos v celoti uspe
lo ob velikih prizadevanjih naj
odgovornej~ih delavcev v te
meljni organizaciji. Da smo za
dostili vsern potrebam, smo rno
rali obcasno podaljsevati delov
ni eas ozirorna uvajati troizrnen
sko delo ob enakern stevilu za
poslenih. Zavedajoc se gospo
darskega polozaja, srno ob tern 
delavci v Mineralki pokazali vi
soko delovno zavest. 

Uspehi, ki smo jih dosegli v 
posameznih obdobjih, so vseka
kor vzpodbudni in kaiejo na si
roke moznosti za prodajo negor 
plosc tudi v prihodnje. 

Seveda pa si bomo morali se 
naprej prizadevati za cirnbolj~o 
kvaliteto izdelkov, ker od kva
litete je odvisna tudi prodaja. 

* 
Tudi v letu 1985 si borno pri

zadevali voditi proizvodnjo ta-. 
ko, da bomo zadostili potrebam 
trga, hkrati pa ne povecali zalog 
izdelkov in repromaterialov, 
ker bi drugacen naCin poslova
nja predstavljal glede na visoko 
obrestno mero povecevanje stro
~kov. 

Posebno skrb borno rnorali 
posvetiti vsern vrstam kontrole 
(vhodna, medfazna, koncna), pa
ziti, da bo plosea negor na trli
scu obdriala rnesto, ki srno ji ga 
priborili in redno sprernljati na-

Predvidena linija za oplemenitenje plosc 

tako, da nismo nikoli placali 
stojnine, hkrati pa je proizvod
nja plosc tekla po nacrtih. Po
udariti je tudi treba, da srno 
vsa ta dela opravili z enakirn 
stevilom zaposlenih, brez naje
rnanja novih delavcev. Za razkla
danje poiscerno delavce, ki v 
rednern delovnem casu oprav
Ijajo povsem druga dela. 

Ugodno pri tern je to, da ima
mo material pravocasno na zalo
gi, hkrati pa sprostimo vagone, 
katerih pomanjkanje je v zelez
niSkern gospodarstvu vee kot 
ocitno. 

Veliko dela smo vlozili v pro
dajo izdelkov. Vse kafe, da so ta 
prizadevanja uspesna, saj se 
nam v zadnjem casu odpirajo 
cedalje sirse moznosti za proda
je poleg v ladjedelngtvo tudi v 
gradbeniStvo. 

Upostevaje smernice ozirorna 
sprejete ukrepe za poslovanje 
v zozenih pogojih gospodarjenja 
smo uspe1i zmanj~ati zaloge iz
delkov, surovin in reprornate
rialov na najmanjso mozno 
rnero. Glede na potrebe trlisca, 
ki so zaradi posebnih zahtev v 
gradbenistvu in ladjedelniStvu 
po dobavi mocno nihale, smo 
sproti prilagajali proizvodnjo 
negor plosc razlicnih debelin in 
dimenzij, kar je zelo ugodno 
vplivalo na koeficient obracanja 
obratnih sreqstev. 

predek na podrocju proizvodov 
iz podobnih materialov v svetu. 

Vee pozornosti bomo rnorali 
posvetiti notranjernu redu in 
delovni disciplini predvsern pri 
vzddevanju, kjer bo treba se 
posebej skrbeti za preprecevanje 
zastojev. 

e PRODAJA 

Premalo 
izrabljene 
moznosti 

A. Zidar 

V navadi je, cia na koncu leta 
naprav.imo inventuro o svojem 
delu, da ocenirno doseike in 
obenem kriticno ocenimo tezave, 
s katerimi smo se srecevali. 

v glavnem lahko reeemo, da je 
bilo leto, ki ga zakljucujemo, za 
prodajo na domacern trgu uspes
no. Vsekakor pane enako uspes
no za vse ·temeljne orgaiD·izacije. 

Nekatere so bile nadpovpreeno 
uspesne in jih je treba posebej 
.izpostaviti. Na prvo mesto bi po
stavili Mineralko. Tudi najvecje 
optimiste so uspehi prodaje Ne
gor plosc letos lahko prepricali, 

da so se te plosce uveljavile na 
jugoslovanskem trgu in jih je 
trg sprejel. Za to se posebno pri
znanje zaslufijo delavci, k.i so de
tali na tern podrocju. 

Zelo dobri dosezki so bili tudi 
v prodaji tapetniskih izdelkov in 
kuhinj. Na tern podrocju irnamo 
dobre prodajne programe, ki jih 
je trg sprejel. Ce bi se uspela 
proizvodnja nekoliko bolj prila
goditi potrebarn trga, bi bili 
uspehi se boljsi. 

V primeru Skupnih dejavnosti 
gre za poseben polozaj in vlogo 
v okviru Bresta, saj opravljajo 
tista dela in naloge, za katera so 
se temeljne organizaoije dogovo
rile, da bodo opravljana skupaj 
za celotno delovno organizacijo. 
Zato se seveda postavlja vpra-

Mislim, da te zavesti se ni 
dovolj. Obenern pa se tudi v 
temeljnih organizacijah pojav
ljajo enostranska in poenostav
ljena pojmovanja, kot da gre 
zgolj za cisto rezijo. 

Dejansko pa bo . treba resiti 
vprasanje, s katerim se bomo 
srecevali tudi v naslednjem le
tu, kako se bolje in racionalneje 
organizirati za doseganje boljsih 
rezultatov, kako tudi dclo in 
bremena rned delavce enako· 
merneje porazdeliti, doseci mar
sikje boljsi odnos do dela tudi 
z vecjim redom, discipline, fle
ksibilnostjo in sodelovanjem 
med delavci in tudi med razlic
nimi slufbami. 

Lepo urejen prodajni prostor v ljubljanski NAMI 

Poleg vseh sprotnih in stalnih 
nalog, ki izvirajo iz poslovnih 
usrneritev temeljnih organizacij 
in Bresta v prihodnjem letu, 
naj omenirn dve neposredni na
logi, pomembi za razvoj celotne
ga Bresta, v kateri bodo poleg 
vseh delavcev Bresta v strokov
nern in delovnem smislu v pri
hodnjem letu vkljucene na raz
lieen nacin tudi vse sluibe na
se delovne skupnosti: uresnici
tev predvidene vecje investicije 
v Pohistvu ter priprava sred
njerocnega in dolgorocnega na
crta razvoja nase delovne orga. 
nizacije. 

Posebno lepe uspehe smo do
segli pri sodelovanju s Slovenija
lesom, in sicer na oblikovnern, 
pa tudi na prodajnem podrocju. 
Prodaja programa Helena, ki 
srno jo .skupaj pripravili prek 
SPC Crnuce, tnam je omogocila, 
da je terneljna organizacija Jelka 
zmanjsala zaloge in da irna v pri
rneri s preteklim .Jetom dobre 
poslovne rezultate. 

Tradicionalno dobra prodaja 
zaganega lesa, iverk in ·kosovne
ga pohistva se je nadaljevala 
tudi letos. 

Najteze in najmanj uspesno 
smo prodajali izdelke iz ternelj
ne orgarrizacije PohiStvo. Ker 
srno bili v zacetku leta nekom
pletni in )e proizvodnja Maje 
kasnila, rusmo izkoristili zelo 
ugodne konjunkture, ki je bila 
v zacetku leta. Po.rast cen, manj
sa kupna moe, zaostreni prodaj
ni pogoji, predvsem z vidika pro
daje na kredit, so .eokazali zobe. 
Verjetno je to na]bolj obcutila 
prav ta terneljna organizacija. 
Celoten sistem gospodarske poli
tike je proti takemu nacinu pro
izvodnje, kot jo zaradi objektiv
nih dejstev 1ma ta ternelj.na or
ganizacija. Nujno je, da s predvi
denimi investicijskirni posegi za
devo popravirno. 

0 nasih leto~nj ih poslovnih 
odnosih moram povedati, da so 
bill zelo uspesni. Brest si je zo
pet pridobil zaupanje pri kupcih, 
kar je vsekakor posledica dobre
ga dela vecine delavcev v pro
daji. 

Posebno pa bi pouda:ril, da je 
k dobrim .rezultatom prodaje 
:prispevala tudi dobra organizaci
Ja dela, saj srno edin.i uvedli po
samicno nagrajevanje, ki je goto
vo dalo ugodne rezultate. Skoda 
je le, da nas taksen sistem pre
vee enostra:nsko ocenjujejo. t:e
lel bi le, da bi podoben sistem 
cimprej vpeljali tudi v drugih 
terneljnih organizacijah, ka·r Oi 
·nam vsem skupaj gotovo dalo 
boljse .rezultate in s tern tudi vec
je osebne dohodke. 

Neposteno bi bilo, ce ne bi po
sebej poudarili dela na spedicij.i 
na Rakeku, saj verno, da tam 
delajo tudi ob sobotah, nedeljah 
in praznikih. v tern casu nismo 
plaCali niti dinarja stojnin, ce
prav so ustrezni predpisi zelo 
strogi. 

S. Zidar 

~anje, koliko in kako kvalitetno 
srno to svojo funkcijo izpolnje
vali. 

Najbolje bi na to odgovorili 
delavci v temeljnih organizaci
jah. Verno pa, da so ti mnogo
krat pretirano kriticni do dela 
Skupnih dejavnosti. Osebno ven
darle mislim, da je kljub raz
nim tezavam in pornanjkljivo-

• uvoz 

J. Frank 

Umiritev predpisov 
V prirnerjavi z leti nazaj je hil 

letos le narejen dolocen premik 
naprej, kar zadeva zmanjsanje 
adrni:nistriranja. Manj •je bilo 
sprernemb predpisov, bancnih in 
carinskih odlokov, ki so v pretek
losti zmanjsevali moznost.i za 
uvoz oziroma zahtevali dodatna 
rpridobivanja soglaSiij in dovoljenj. 

Poslovanje je bilo toliko lazje, 
ker srno imeli poleg splosnega 
uvoza mozne tudi druge oblike, 
kot so maloobmejni promet po 
tdaskem sporazumu. sejernske 
koliC.ine uvoznega blaga, tekoei 
racuni in k<>mpenzacijski posli. 

Preprican sern, da smo se iz 
dosedanje ,prakse nekaj naucili 
in ;prisli do spoznanja, da mora 
predvsern zdruzeno delo odlocati, 
za kMere namene bo porabilo z 
izvozom ustvarjena devizna sred
stva v okviru priznane razpolagal
ne pravice. 

Letos se bomo p.riblizali nacrto
vanemu uvozu za delov.no orga
nizacijo, so pa seveda razlike rned 
posameznimi ternel!jnimi organi
zacijoami. Vzroki te razl!ike so 
predvsem v izvozu. 

V tern Ietu srno uspeli prek 
sejmov uvoziti tudi nekaj vee 
oprerne kot preteklo leto, ·Ceprav 
so omejitve uvoza oprerne se ve
dno v velj avi. 

Sodelovali. smo ·tudi z nabavo 
na domacem trgu pri deviznern 
zdrufevanju z domaCJ.mi dobavli
telji in smo te potrebe rned Ie
tom usklajevali in skoraj v celoti 
pokrivali. 

In kako v pr.ihodnjem letu? 
Na to vprasanje je danes te2iko 

zanesljivo odgovoriti. 

Na osnovi znanih podatkov in 
resolucije za prihodnje leta po
goji za uvoz ne bi srneli biti slab
si kot letos, predvsem, .kar zadeva 
razpolagalno pravico z devizarni. 

Pri uvozu nove oprerne, brez 
katere nam konkurencnost na 
tujem in domacem trgu upada, 
je pricakovati, da jo bo m ozno 
v prihodnjem letu uvazati v 
okviru 10 odstotne razpolagalne 
prav~ce k<>nvertibilnega priliva. 
Seveda sta to ze}ja in zahteva ~ 
gospodarstva, na odgovor pa bo
mo morali se nekaj casa poca
kati. 

Za p rihodnje leto naertujemo 
okrog 8 odstotkov vecji uvoz od 
letosnjega. To poveeanje gre 
predvsem na racun viSjih deviz
nih cen in pa na vecje potrebe po 
uvozu rezervnih delov za vzdrze
vanje ze zastarele strojneopreme. 

C. Komac 
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V spreminjajotih se pogojih 
e ZUNANJE 

TRGOVINSKO 
POSLOVANJE 

In kaj nacrtujemo za leto 1985? 
Nacrti temeljijo na domnevi, da 

se pogoji na zunanje trgov.inskem 
podroeju poslovanja ne bodo bi
stveno poslabsali ali spre.menili. 
Ce bo temu tako, ocenjujemo, da 
bo mozno doseci ok.rog 13,5 do 
14 milijonov dola:rjev konverti
bilnega in okrog 2 milijona kli
rinskega izvoza, kar bi bilo ok.rog 
20 odstotkov vee kot v letu 1984; 
pri tern pa nas uvoz ne bi bist
veno porastel. 

Kljub takemu povecanju izvo
za pa se bomo tudi v letu 1985 
se vedno srecevali z vprasanji de
vizne likvidnosti in bomo morali 
zato kar najbolj racionalno raz
porejati ustvarjene devize, ce ze
limo, da ne bi zasli v vecje te
zave. Kljub vsemu pa lahko za
kljucimo, da so to ob kar najvec
j.ih pr:izadevanjO.h nas vseh real:ni 
cilji, ki jih bo v letu 1985 moe 
tudi doseci. 

L. Ule 

Tako kot vrsta pretekHh let je 
bilo tudi letosnje v znamenju 
stalnih sprememb zunanje trgo
vinskih predpisov; spreminjali 
so se pogoji za uvoz, se bolj pa 
pogoji za izvoz nasih izdelkov. 
Pri uvozu smo se srecevali s po· 
manjkanjem deviznih sredstev, 
saj nam razpolagalna pravica z 
devizami ni vedno zadoscala za 
sprotno pokrivanje vseh nasih de
viznih obveznosti (uvoz, zdruie
vanje v reprodukcijski verjgi in 
ostale obveznostJi). Na podrocju 
izvoza pa so bile najvecje spre· 
membe v poslih na osnovi malo
obmejnega prometa z Italdjo, pri 
kompenzacijslcih poslih in pr:i 
dolgorocnih proizvodnih koope· 
racijah. V nekaterih drlavah so 
vpeljali tudi zasCitene canine za 
nekatere nase izdelke. 

Razmeroma ugodno 

Vse to je povzroCilo nekatere 
tezave v poslovanju med letom, 
vendar nasega izvoza ni bistve
no zavrlo. Tako smo dosegli 
okrog 12 milijonov dolarjev kon
vertibilnega izvoza, kar je za pri
bliZno 15 odstotkov vee kot v 
letu 1983. Vendar moram po· 
udariti, da bi bila ta stevilka lah· 
ko se vecja, ce ne bi bilo zamud 
v prozvodnj.i, tezav s kva!i.teto 
izdelkov in napak pri odpremah 
blaga. 

Vse to so dejstva, ki zavirajo 
nas izvoz. istocasno pa tudi na· 
loge za vse nas, date pomanjklji
vosti v letu 1985 odprav.imo i:n 
tako se bolj povecamo izvoz ter 
ne nazadnje tudi dohodek posa
meznih temeljnih organizaoij. 

Velike tezave nam povzroca:jo 
tudi moznosti nase proizvodnje. 
V svetu vlada recesija, zato ku
pujemo samo izdelke, ki so kva
litetni, ki imajo vecji delez ma
sivnega lesa in so oblikovani po 
zadnji »modi«. Tern zahtevam pa 
nasa proizvodnja sledi vse tezje, 
saj s tovarnami, ki so sposobne 
proizvajaH v glavnem ·le prepro· 
ste ploskovne programe, ne mo
remo sleditrl. omenjenim za:hte
vam. Tako vse teze dobivamo 
ustrezne programe za naso pro
izvodnjo, se zlasti pa po ustrez· 
n1h cenah. V letih, ki prihajajo, 
bomo morali zato vlagati sred
·stva v posodobitev strojne opre
me, saj bomo v nasprotnem pri
meru v razvoju se bolj zaostali, 
kar pa bi konec koncev vodilo k 
zmanjsevanju izvoza. 

e IZVOZ 
Za letosnje Brestove izvozne 

rezultate lahko ugotovimo, da 
so sorazmerno ugodni. To po
meni, da so vecji kot lanski, 
vendar pod naertovanimi in pr.i
cakovanimi. Predvsem smo v 
primerjavi z lanskim letom po
veeali izvoz na konvertibilna pod
rocja, medtem ko smo v klirin· 
skem izvozu pod ze dosezenimi 
lanskimi rezultati. 

Kljub temu, da smo leto 1984 
priceli z dokaj dobra pokritost
jo proizvodnje za izvoz, so od
miki od zastavljenih ciljev preve
liki in zahtevajo podrobnejso 
oceno. Ocenjujemo, da so na 
manjsi izvoz vplivali predvsem 
naslednji vzroki: 

- neizpolnjevanje dobavnib 
rokov, 

- slaba kvaliteta izdelave, 
- neprimernost posameznih iz. 

voznih prograrnov, 
- odpovedi kupcev za ze do· 

govorjene posle. 
Kar zadeva izpolnjevanje dogo

vorjenib rokov, lahko ugotovi
mo, da smo kljub opozarjanju 
in najrazlicnejS::im sklepom cez 
vse leto naredili bore malo, saj 
se polozaj bistveno ni spreme
nil oziroma se je v nekaterih 
primerih proti koncu leta celo 
poslabSal. • 

Podobno kot za izpolnjevanje 
dobavnih rokov lahko ugotovimo 
tudi za zagotavljanje ustrezne 
kvalitete izvoznih programov. V 
nasih delovnih kolektivih se ni 
prislo do spoznanja, da svetov
na trlisca ne prenesejo »slam
parij«. Vsekakor se v proizvod
nji pojavljajo objektivne tezave, 
ki onemogocajo doseganje dobre 
izvozne kvalitete. Ne moremo in 

PERSPEKTIVE - navzdol ali navzgor? 

ne smemo pa se ukloniti mne
nju, da je za tako ceno izvoznih 
programov kot jo prizna zunanje 
tr:ZiSce, kvaliteta nasih progra
mov dobra. 

Posamezne Brestove temeljne 
organizacije imajo posebno teh
nologijo, za katero je vcasih 
tezko najti ustrezne izvozne pro
grame. Tudi v letu 1984 je prislo 
do vecjih ali manjsih tezav pri 
zagotavljanju primernih progra
mov za posamezne tovarne, kar 
pa seveda neposredno vpliva tudi 
na kvaliteto izdelave in izpolnje
vanje dobavnih rokov. 

Pomudimo se se pri cetrtern 
vzroku, za katerega lahko trdi· 
mo, da se Brest z njim v pre· 
teklosti razen v izjemnih prime
rib ni sreceval. Letos pa smo 
imeli nekaj takih primerov, kar 
je imelo za posledico narascanje 
nekurantnih zalog, katere delno 
prenasamo se v pribodnje leto. 
Vzroki za tako stanje so delno 
v nezaupanju kupcev, sporni 
kvaliteti, nepravocasni dobavi, 
ne nazadnje pa tudi v precenje
vanju sposobnosti posameznih 
kupcev. 

V leto 1985 stopamo z nekoli· 
ko slabso pokritostjo izvoznih 
zmogljivosti kot letos. Venda,r to 
velj a le za posamezne temeljne 
organizacije in se to casovno 
omejeno predvsem na prvo cetrt
letje. Taksnemu stanju botru· 
jejo na eni strani velike odpre
me posameznih programov v 
zadnjih letosnjih mesecih, na 
drugi strani pa kasnitve v od
premah iz leta 1984 na prve me
sece pribodnjega leta. Tako bodo 
kupci nase blago prejeli sele v 
prvem cetrtletju in se bodo od
locali za, ponarocila v drugem 
cetrtletju, kar ima za posledico 
ze omenjeno praznino pri zago-

Ureditev vhodnih enot - novi iverac v IVERKI 

tovitvi zasedenosti proizvodnib 
zmogljivosti. • 

Da bomo postavljene cilje v 
izvozu za pribodnje leto uspesno 
dosegli, se rnoramo vsi delavci 
Bresta se bolj kot do sedaj 
vkljuciti v prizadevanja za 
ustrezno kvaliteto izvoznih pro
gramov in za spostovanje dobav
nih rokov. 

Le strogo spostovanje obeh 
dveh glavnih vzrokov in seveda 
vseh spremljevalnih, ki omogo· 
caJO normalen proizvodno pro· 
dajni proces, bo naso delovno 
organizacijo pripeljalo na taksno 
mesto v lesni idustriji, kamor 
sodi oziroma ji je to mesto nek
daj ze slo. 

B. Klesnik 

[edalje vet t~av 
e NABAVA 

Sedanji gospodarski polozaj je 
z vsemi njegovimi slabimi po
sledicami letos mocno obcutila 
tudi nabavna sluzba. Pogoji za 
nabavo posameznih materialov 
so iz dneva v dan tezji, saj je 
veliko materialov takih, ki jih 
je bilo »Vceraj« se dovolj na 
trgu, danes pa jih primanjkuje. 
Sicer zaradi pomanjkanja mate· 
rialov v proizvodnji do zastojev 
doslej ni prihajalo, veckrat pa je 
prihajalo do kasnitev, kar je 
slabo v.plivalo na rezultat po
slovanja. 

Najvec tezav, ki so se vleki.e 
skozi vse leto, je bilo z nabavo 
najbolj kvalitetnih furnirjev, ki 
jib na domacem trziscu primanj
kuje zaradi prevelikega izvoza. 
Kljub velikim naporom je bila 
tezavna tudi oskrba z lesnimi 
surovinami za Iverko. 

Vzrokov za slabo oskrbo je 
vee; med glavnimi pa so ne
ustrezna politika cen, velike ob
veznosti gozdarjev za oskrbo 
kurjave prebivalstvu, izvoz suro
vin, neredna dostava vagonov 
ter slabo vreme. 

Pri materialih, ki jib primanj
kuje, je prihajalo s strani do
baviteljev do izsiljevanj z visjimi 
cenami in deviznimi soudelezba
mi. Zaradi omenjenib vzrokov 
se pojavljajo »sive cene«, ki so 
ena od glavnih tezav v jugoslo
vanskem gospodarstvu, in so .. 
bile dosezene z izsiljevanjem: 
Res je, da na administrativnih 
cenah ne moremo vztrajati. toda 
tr:Zno veljavne pa si je veliko· 
k.rat tezko privosciti. 

Letos se je stanje na trliscu 
nekaterih materialov (lepila, 
ipren, tapetniSko blago, laki, 
razrecila) malo izboljsalo, po
slabsalo pa se je predvsem na 
surovinskem delu (zagan les, 
fumirji, les za iverko). Zaradi 
vse vecjih proizvodnih zmoglji
vosti po Jugoslaviji, vecje pro
daje masivnega pohistva ter iz
voza predvsem kvalitetnih vrst 
lesa nam dobavitelji veckrat na
mesto zaganega lesa nudijo tako 
slabo kvaliteto, ki je za prede
lavo zve.cine neuporabna. Zato 
si poskusamo zagotoviti surovi
ne z dolgorocnimi sporazumi, 
ki temeljijo na skupnem pri· 
hodku, sovlaganju in podobnem. 

Poleg omenjenih tezav se za
ostrujejo tudi placilni pogoji. 

Pogoje na nabavnem trgu je 
za pribodnje leto tezko oceniti. 
Iz resolucije o druzbeno gospo
darskem razvoju v letu 1985 lah
ko razberemo, da gospodarske 
tezave v prihodnjem letu se ne 
bodo dosegle najvisje tocke in 
bo zato polozaj gospodarstva se 
naprej tezaven. Glede na obre
menitev gospodarstva bo se na
prej pricakovati zviSevanje cen, 
tako da je pricakovana inflacija 
med 70 in 75 odstotki. S takim 
odstotkom moramo racunati tu
di pri rasti cen vhodnih mate
rialov. 

Na novo sprejeti zakon o si
stemu druzbene kontrole cen 
doloca, da bodo najvisjo raven 
in nacin oblikovanja cen za leto 
1985 dolocili zvezna vlada ter 
republiski in pokrajinski organi. 
Ta:ko bo tudi za leto 1985 zvemi 
izvrsni svet predpisal, za katere 
izdelke in storitve bodo morale 
delovne organizacije posiljati ob
vestila 30 dni pred zacetkom pro
daje. V zvezi s tern pricakujerno 
se naprej »Sive cene« ter nobe
nib bistvenih ugodnejsih premi
kov, ki bi norrnalizirali pogoje 
za nabavo na domacem trgu. 

M. Levar 
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Vse vet obdela.v na ratunalniku 
e AVTOMATSKA 

OBDELAVA 
PODATKOV 

Racunalnik si je na Brestu pri
dobil fe kar lepo veljavo in iz 
leta v leto prevzema vse veeje 
breme pr.i obdelavi podatkov. 
Tega se verjetno premalo zave
damo, predvsem zato, ker smo 
ga ¥peljavali postopno. Korist
-nost racunalnika bi pravzaprav 
spoznali tedaj, ce bi ga ulcinili, 
kajti vrednost informacije ugoto
vimo s tern, koliko bi izgubili, ce 
je ne bi imeli. Upam si t:rditi, da 
bi bile izgube nekajk!rat veeje, 
·kot P.a so sedaj stroski za racu
nalnik. 

Letos nam je uspelo prirediti 
materialno poslovanje za LIV iz 
Postojne, .tako da lahko podatke 
obdelujejo prek terminaJov, ki so 
na njihovih delovnih mestih. V 
Gabru nam je uspelo zajeti se
stavnice, opraviti kalkulacije in 
voditi evidenco o skladiscnern 
stanju polizdelkov, kar pornaga 
pri ·racwnalnejSi proizvodnji. V 
tovarni pohiStva so poleg sestav
nic zajete tudi operacije in .tek
stovni. opis le-teh, kar ornogoea 
enostavnejse vodenje tehnoloske 
dokumentacije, ·ter kalkulacije 
izdelkov poleg df.rektnih stroskov 
se izdelova1nih osebnih dohod
·kOV. To bo poenostavilo tudi raz
pis delovnih kart in zajernanje 
osebnih dohodkov. N!N'ejen je bil 
posnetek stanja v nabavi in v 
pr.ipravi sta analiza in nacrt za 
obdela:vo tega podrocja. 

Seveda pri vsem tern ni slo 
brez tefav, saj se je slufba, lci 
upravlja ·racunaJnik, v zadnjih 
letih kadTovsko precej osiroma
sila. Velika tefav narn je povzro
Ci:J.a .tudi inflacija, saj je bilo po- • 
trebno ogromno prograrnov po
pravi.ti, ker so postala polja pre
majhna (prieelo je zman]kovati 
mest za stevilke). 

Ne malo tefav srno imeli letos 
tudi z zajemanjem podatkov, saj 
sta nam vse leto roanjkali ena do 
dve delavki. To je povzroCi.Jo ve
like motnje pri delu v ekonom
sko-finanCni slu.Zbi, pa tudi pri 
drugih TOZD, saj smo vedno ve
zani na roke. 

Vsa ta leta nazaj si je nasa 
slu.Zba prizadevala, da bi bilo na 
:racunalniku Cim vee obdelav. Se
daj s.rno priSli do tega, da je 
vedno vee zahtev od uporabni
kov, naj doloeeno stvar prenese
mo na racunalnik, tako da sedaj 
ne rnoremo opraviti vseh zahtev. 
Seveda pa so nekatere zahteve 
tudi take, katerih uresniCitev bi 
zahtevaJa spremernbe na drugih, 
ze uteeenih podrocjih. Take celo
vi.te odloeitve bi morale prihajati 
prek vodstva delovne organiza
cije. 

v letu 1985 .bomo imeli vecje 
Stevilo termina:lov in tako bomo 
resili tefa:ve pri zajemanju po
datkov. Z vpeljavo nabavne slu.Z
be 111a delo s pomocjo Tacunalni-

Delo pri racunalnlku 

ka pa 'pricakujemo vecjo pre
g.}ednost nad naroCiti in lafje na
ortovanje odliva sredstev, pa tu
di rnomost za bolj nacrtovano 
nabavo. 

Nadaljevali bomo tudi z vode
njem proizvodnje s pomoejo ra
eunalnika, kar naj bi pornagalo 
TOZD pri tei'Illiniranju proizvod
nje ins tern tudi pri pravocasnih 
naToCilih .nabavni slu.Zbi. · 

Pri vsej tej rasti obdelav pa se 
odpirajo nova vprasanja, saj je 
vedno bolj zahtevno delo na po
dxocju zavarova!Ilja podatkov, 
pa tudi posamezna podrocja se 
vedno bolj prepletajo, ·kar veLiko
krat otefuje reSitve. Neka spre
membna namree povzroci spre
membo na vee raZJlienih podroe
j1h, ka:r pa zahteva s.kupinsko 
delo. 

Ob <rasti stevila podatkov in 
terminalov pa so se zaeela pojav
ljati tudi ozka grJa pri samern 
racunaJniku. Tako so ze precej 
polni magnetni diski, premajhen 
je delovni spomin, pa tudi proce
sor je nekoliko poeasen. Trenut
no pa je glavna ovira v tern, da 
tehnicno ne moremo povezati 
vseh TOZD z ·racunalnikom, ker 
nam ta oprema omogoca poveza
vo le s stirimi oddaljenimi loka
cijami. Vse stiri pa so fe izkori
scene (Kovinoplastika Loz, Pod
skrajll1ik, Gaber in LIV Postojna). 

Ker ima Brest racunaJnik v na
jernu (skupaj s Kovinoplastiko), 
.imamo Jepo prilofnost za zame
njavo dela opreme, ki bi odpra
vila vse nastete pomanjkljivosti. 
To bo tudi ena glavnih nalog 
v letu 1985. 

S. Ferfila 

V zankah likvidnosti 
e FINANCNI POSLI 

Podrocje financnega dela j~ 
tisto, kjer se konooo i.z,k'clZe um
nost gospodarjenja ·in dela v de
lovni organizaciji, obenem pa je 
tudi najbolj izpostavljeno pni 
spremernbah zakonodaje, saj se 
obieajno prvi ukrepi zacno prav 
tu. 

Znano je, kaksen nered .in nedo
slednost sta bila na tern pod
rocju do pred kratkim. Zato je 
bilo ob koncu lanskega in v le
tosnjem letu sprejetih vrsto no
vih zakonov oziroma dopolnitev 
starih, ki naj bi pripomogli k 
veejemu redu, seveda pa so isto
easno povzrocili tudi nekatere te
zave v poslovanju. Omenimo na.j 
samo dva najpomembnejsa, in 
sicer zakon o zacasni prepovedi 
razpolagamj a . z d:ruZbenimi sred
stvi za osebne dohodke v letu 
1984 ter zakon o zagotavljanJu 
lastnih in dolgoroenfu virov za 
trajna obratna sredstva. 

Prvi pomeni dopolnitev .zako
na o zavarovanju placil med upo
rabniki druZbenih sredstev, ker 
omejuje izplaCilo osebnih dohod
kov, ce delovna oziroma temeljna 
OI'ganizacija nima poravnanih 
vseh zapad1ih obveznosti, drugi 
pa onemogoea vlaganja v -razsir
jeno reprodukcijo, dokler nima 
delovna ali terneljna organizacija 
z lastnimi ali dolgoroenimi viri 
pok<ritih trajnih obratnih sredstev 
(zaloge surovin in materiala, 
drobni inventar ·in embalafa, -ne
dokoneana proizvodnja, polizdel
ki, gotovi izdelki). 

Omeniti velja se ukrep v zvezi 
z gibanjem obrestne mere, ki se 
mora prilagajati rasti inflacije in 
naj bi seasoma dobila realno po
zitivno vrednost. 

Prej omenjeni ukrepi so in se 
vedno moano vplivajo na na5e 
poslovanje. 0 pomanjkanju last
nih in dolgoroOnih virov obratnih 

sredstev in o neHkvidnosti kot 
posleclici smo v OBZORNIKU fe 
veckrat pisad.i. Nasa likvidnost v 
preteklem letu se vedno ni bila 
taka kot bi si feleli, vendar je 
hila vsekakor boljsa kot v letu 
1983. K temu sta pripornogla 
ugodna prodaja in poslovni re
zultat v prvem polletju, sledilo pa 
je krizno obdobje v juhlju :in a:v
gustu zaradi manjse prodaje 
doma in v inozemstvu; v septem
bru in oktobru pa je bila 'konver
zija kratkoroenih izvoznih kredi
tov ter kreditov za pripravo in 
proizvodnjo za izvoz v dolgo
rocne kredite, kar nam je pri
neslo tudi nekaj novili Hkvidnih 
sredstev. 

V novembru nam je poslovna 
banka nekoliko poveeala limit 
kredita za pripra:vo in proizvod
njo blaga za izvoz (ki pa se ved
no ne sledi realni rasti dinarske 
vrednosti izvoza). Izvoz je pora
·sel, kar je ugodno delovalo na 
naso placilno sposobnost. Blazil
no delovanje na zaostren 1ikvid
nostni polozaj je vsekakor imelo 
tudi reprogramiranje odpla6.ila 
glavnice deviznega kredita, ki je 
bilo 1ani in delno se letos. 

Kljub vsemu ternu je nasa od
visnost od tujih sredstev preve
lika, saj nam visoke obresti ob 
vedno veejih obrestnih mera.h 
zmanjsujejo dohodek za 'Vee kot 
cetrtino. To ·nam potrjuje tudi 
.pokritost trajnih obratnih sred
stev z lastnimi in dolgoroenimi 
viri. Sarno nekaj nasih terneljnih 
organizacij je na osnovi tega ·i>z
raeuna sposobna ·investirati prek 
zneska obraeunane .ainortizacije, 
kar seveda onernogoea hitrej'se 
posodabljanje in razski1ev pro
izvodnje. Zato bi morali tezrti k 
temu, da bi zmanjsali zaloge vseh 
vrst, da bi z boljsim delom do
segli ugodnejse financne rezul
tate in akumulacijo raZJporedili 
tudi za pokritje trajnih obratnih 
sredstev. 

Ustvarjati bo potrebno taksne 
pogoje, ki jib zakonodaja zaihteva 
pri .izvajanju investicij, sicer bo
do osta]ale le zelje, kljub temu, 
da sedanji cas zahteva hitr.o pri
lagajanje rauneram na tmseu, 
ki je mozno le s primerno teh
nicno opremljenostjo in seveda 
znanjern. 

Kaj porneni izvoz za bolj5o li
kvidnost, se je v letu 1984 fe po
kazalo, se bolj pa bo verjetno to 
pomembno v prihodnjem letu, 
saj je zacela prodaja na dorna
cem trgu upadati. 

Orneniti rnoramo se nov za!k.on, 
ki je bil sprejet 9. oktobra, ve~jati 
pa bo pricel z novdm letom. Gre 
za zakon o ugotavljanju in raz
·porejanju celotnega prihodka in 
dohodka ter o ugotavljanju in 
razporejanju pr.ihodka. Prinasa 
eel kup sprememb y nas obracun
ski sis tern, kar se bo odraialo 
tudi v poslovanju od 1. januarja 
dalje. Ker je podrocje, ki ga 
ureja zakon, izredno obsirno in 

Iz nasega razvojnega oddelka 

zapleteno, bo potrebno temu na
meniti poseben sestavek, to pa 
tedaj, ko bodo dana se nekatera 
Jzvedbena navodila in nov kontni 
nacrt, saj so posamezna doloeila 
zakona nedorecena ozirorna ne
jasna. 

...... 

Kratka ocena financnega poslo
vanja ob koncu leta bi bila: ob 
mnozici predpisov in ob vseh 
teza'Vah, ki nas spremljajo .Ze 
da:lj casa, smo dokaj uspesno 
»prikrmarili« v novo leto. 

P. Kovsca 

[aka nas Se dosti nalog 
e ORGANIZACIJA 

IN KADRI 

Tako kot na vseh ostalih po
slovnih podrocjih smo letos 
skusali uresniciti tudi v poslovni 
politiki zastavljene kadrovske in 
organizacijske cilje. Ob tej pri
lomosti se born omejil le na ti
ste, ki so zahtevali vecja prizade
vanja oziroma na tiste, kjer za
stavljene politike nismo uresni
cili. 

Letos se je bistveno popravila 
izobrazbena sestava zaposlenih. 
Na novo se je zaposlilo 42 sti
.pendistov, tki so koneali srednje 
usmerjeno izobraievanja in kar 
13 stipendistov, ki so uspesno 
konCali visokosolski studij . Med 
zaposlenimi delavci je 53 delavcev. 
ki irna koncano (VII. stopnjo) 
visoko solo, 59 delavcev, ki ima 
koncano viSjo solo (VI. stopnjo), 
330 delavcev, ki ima koncano V. 
stopnjo izobraievanja in kar 508 
delavcev, ki irna koneano IV. 
stopnjo izobraievanja. Tako 
imamo kar 950 delavcev, ki ima 
koncano srednjo solo ali vee, kar 
predstavlja 40 odstotni delef od 
vseh zaposlenih. 

Nedvomno imamo v teh delav
cih ogromno intelektualno silo 
m znanje, ki ga lahko vsak dan 
sproseajo pri delu. Ti delavci, pa 
tudi vsi ostali, bi morali svoje 
izkusnje in sposobnosti uporab
ljati za nenehno izboljsevanje or
ganizacije, boljso kvaliteto, bolj 
varcno trosenje materiala, . ener
gije in se rnar:sikaj . 

Letos je koncala solanje prva 
generacija ucencev usmerjenega 
izobrafevanja in se redno za· 
poslila. Ti ucenci so irneli med 
triletnirn izobrafevanjem soraz
merno malo proizvodnega dela 
oziroma prakticnega pouka. Za 
vse mlade delavce smo organizi
rali sestrnesecno . pripravnistvo, 
tako kot za vse ostale, ki so 
koncali izobrafevanje na V., VI. 
ozirorna VII. stopnji izobrafeva
nja. Med pripravniStvom se mer 
rajo mladi delavci usposobiti za 
neposredno delo na nekaj delih, 

. kjer se zahteva strokovna izo
brazba - poklic, kakrsnega ima
jo. Se zlasti je pomernbno, da 
dobro organiziramo pripravniS
tvo za lesarje sirokega profila, 
ki nam jih najbolj primanjkuje. 
v vecini temeljnih organizacij in 
v Skupnih dejavnosti pripravnis
tvo poteka v redu, so pa tudi 
izjeme. 

Med mladino, ki koncuje sola· 
nje na osnovni soli, ni prevelike
ga zanimanja za lesarske poklice. 
Prav gotovo je eden izmed te
meljnih vzrokov, da se mladi 
ne odlocajo za lesarje sirokega 
profila, v tern, da pri nas ni
smo ustrezno ovrednotili del, 
kjer se zahteva ta poklic. Razli
,ke v primerjavi z deli, kjer se 
zahteva enaka stopnja izobraz
be, vendar druge stroke - usme
ritve, so za tri, stiri ali pa celo 
yec razredov. Tecejo ze ustrezni 
postopki, da bi te razlike odpra
vili. 

Ker ocitno manjka delavcev 
na kl.iuenih delih v proizvodnji, 
posebno v TOZD Pohistvo, nas 
je to prisililo, da pricnemo z 
usposabljanjem ze zaposlenih, 
ki naj bi znali delati na vee 
delih, za kar naj bi bill tudi 
posebej stimulirani. Raeunam, aa 
se bo prva skupina delavcev v 
TOZD PohiStvo pricela usposab
ljati takoj po novem letu. Taks
no usposabljanje boroo rnorali 
razsirati tudi na druge terneljne 
organizacij e. 

Na podrocju nagrajevanja ni
smo uveljavili nobene bistvene 
sistemske novosti (nagrajevanje 
za ucinkovitost in uspesnost, 
minulo delo). V sprejetem 
programu za usklajevanje nasih 
samoupravnih aktov s panoznim 
sporazumom o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov bomo to 
stvar se posebej skrbno in tehtno 
pripravili in predlozili v spreje
manje. 

Organiza~ijskih sprememb ni 
bilo veliko. Pripravljali in do
.po1njevali smo Ie najnujnejsc. 
Naslednje Ieto pa borno hit
reje in teroeljiteje proucevali 
in predlagali spremembe v 
razvidih del in nalog. Posku
sali bomo uvajati nove metode 
in sisteroe kontrole kakovosti si
stemov za studij dela in casa in 
se kaj . Pripravljali bomo tudi 
analiza in predloge za od
pravljanje nepotrebnih evidenc, 
predloge za bolj ucinkovito or
ganizacijo, boljso informiranost, 
smotrnejso delitev dela med te
rneljnimi organizacijami in stro
kovnimi sluzbami in podobno. , 

Pri delavcih bomo skusali 
utrditi zavest , da so boljsi po
slovni rezultati predvsem posle
dica boljsega in temeljitejsega 
dela in naj delo zagotavlja bolj
so socialno varnost. 

J. Otoniear 
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Novoletni razgovori 
Da v novoletni stevilki ne bi samo resnobno razglabljali o nasem 

gospodarjenju in dosezenih uspehih ter jadikovali ob tefavah, smo 
pripravili tudi nekaj krajsih in sproscenih novoletnih kramljanj z 
nasimi sodelavci. Pobarali smo jih naslednje: 

- V kak5nem okolju (dru:Zbi) najraje silvestrujd? · 

- cemu bi v prihodnjem letu posvetil(a) najvec pozomosti, ce bi 
bil(a) predsednik(ca) izvrsnega sveta (ni bilo opredeljeno, na 
kateri ravni in so zato odgovori se bolj zanimivi). 

- Kaj zelis Brestu- in s tem sebi - v prihodnjem letu? 

Oglejmo si torej odgovore! 
Pogovore so pripravili Viii Frim, Danica Modic, Joze Klancar, 

Franc Truden, Viktor Jeric, Stefka Sebalj-Mikse in BoZo Levee. 

JoZi.ca SKRLJ- disponentka v 
TOZD PRODAJA 

- Zadnja leta silvestrujem do
rna, med svojimi, kder se tuc!D. 
najbolje pocutim. V danasnjih 
stabilizacijsklih casih in ob vseh 
izdatkih, ki mi bremenijo osebni 
dohodek, bi si silvestroV'aiJ.je ne
kje zunaj doma namrec te~ko pri
voscila. 

- Predsednica izvrsnega sveta 
po mojem mnenju nima lahke 
in hvalezne naloge, voditi driavo 
v tako tezavnih gospodarskih raz
merah. 

Jaz bi najvec pozornosti posve
tila zajezitvi porasta cen ter 
utrditvi dina.rja doma in v od
nosu do tuj:ih valut. 

- Brestovcem zelim, da bi .ime
li v prihodnjem letu, tako :kot do 
sedaj, dosti volje in moci prema
govati vsakdanje osebne tezave in 
tezave na delovnih mestih. Vodil
nim delavcem poleg tega tudi ze· 
l.im, da bi podjetje se naprej 
uspel!i obdriati na vsaj enalki fi
nancni Tavni dot doslej. 

Mara VIDRIH, delavka pri pri· 
pravi lu:ZU - TOZD POHISTVO 

- Najraje silvestrujem doma, 
mcd svojimi, v krogu svoje dru:li-
ne. V domacem okolju se pocutim 
tako vamo sproscena, da me pre
vzame slovesen obcutek srece in 
zadovoljstva ... 

- Ce bi bila v tern trenutku 

oziroma za zadovoljevanje oseb
ni.h in skupnih potreb s poveea
njem dohodka na temelju veeje 
i:n kvilitetnejse proizvodnje in 
vecanja kakovostl!lega konverti
bi:lnega ~zvoza. 

- Brestu zelim v novem letu 
uspesno poslovanje, vsaj v taks· 
nem obsegu, kot je bilo v ·tern Ie
tu, predvsem pa dobre poslov.ne 
·rezultate in da ne bi nikoli bilo 
prisCYtrno vprasanje neJ.ikvid!nosti. 

Joiica ILERSIC, tehnolog -
TOZD MASIVA 

- Silvestrsko vzdusje je v pri· 
eakOVaJiljU novega leta toliko pri
jetnejse, kolikor vee ljudi ob tebi 
doziv.lja te posebne obcutke. Zato 
si jih vedno .rada delim z vso 
druzino v prijetni toplini doma
cega ognjiSca in ob zabavnem 
programu na televiziji. Drugacne
ga okolja si ruti ne zamisljam. 

- Ko razmiSljam o tur.istic
nem :razvoju, pa naj · si bo v »na
sem malem mestU« ali V sirsem 
krogu nase obCine, se zckznem 
ob skromni turistiCni ponudbi 
nasega kraja. Cudovito naravno 
okolje naSih krajev je se vedno 
skrivnost za marsikaterega obi
skovalca, ki mu teh vrednot se 
vedno IIle znamo dovolj prikazati 
in iz tega Cimvee iztrZi.ti. Ne 
vern, zakaj se se vedno postav.Jja 
dilema o Cerkniskem jezeru, lci 
bi Jahko ob nekaj turistiO.Uem 
smislu dajalo prepotrebni dinar 
za ·razvoj celotne obCine. Do kdaj 
tako? 

- Vsem skupaj zelim obilo 
zdravja in sreee, kolektivu TOZD 
Masiva pa se naprej tako uspes
no leto. Naj bo tefko pricakova. 
na .rekonstrukcija tova•rne osno
va za se boljse prihodnje rezul
.tate. 

predsednica izvdnega sveta Slo- ~--~-"'T ...... 
venije, bi najprej naredila red 
na vseh podrocjih dela in zivlje
nja. Zaostdla bi odgovornost, da 
ne· bi nihce niti pomislH na izgo
varjanje. Poiskala bi vse tisto, 
kar sene daje ugodnih rezultatov 
in to spremenila v koristno delo. 

Dajala bi tudi prednost drob
nemu gospodarstvu. 

- Kaj naj zelim Brestu dru
gega, kot dobre poslovne rezul
tate ins tern vsem delavcem wsji 
zivljenjs'ki standard ter srecno 
novo leto. 

Marjan STRITOF, vodja izmene 
v oddelku montaia in pakiranje 
- TOZD JELKA 

- Najraje silvestrujem z dru
zilno doma ali v ozjem krogu 
s prijatelji. Menim, da je taksno 
vzdusje najbolj prijetno; tudi do 
sedaj sem najveckrat silvestroval 
do rna. 

- te bi bil predsednik .izv·rs
nega sveta, bi v prihodnjem letu 
posvetil najvec pozornos·ti ukre
pom za poveeanje obsega in ka
kovosti proizvodnje, s tern pa 
tudi za povecanje realnih osebnih 
dohodkov. 

Zavzemal bi se za ~zboljsanje 
delovnih in zivijenjslcih razmer 

Ljuba OGRINC - TOZD GABER 

- Navadno silvestrujem kar 
doma v krogu svoje druZ.ine. Mi
slim, da bo taka tudi letos. Doma 
je najlepse, pa tudi cene, ki bo
do Ietos prav gotovo rekordne, 
1e prisilijo, da moras sHvest•rova
ti doma. 

- Kaj bi dobrega storila v pri
hodnjem letu, ce bi hila predsed
nica izvrsnega sveta, je tezko od
govor.iti. Vsak namrec gleda to 
funkcijo po svoje. Zenske bi se
veda gledale na svoj interes. Jaz 
bi bila za izenacenj e dni porod
rriskega dopusta po vseh il'epub
likah. Ne bi dovolila, da se pre
vee dvigajo cene tistih izdelkov, 
ki gredo v lonec. Mislim pa, da 
bi se moral predsednik izv.rsnega 
sveta, ne glede katerega, obCin
skega, (t'epubliskega ali zveznega, 
driati tistega, ·kar pise v plan-

skih dokumentih, saj so v njih 
zelje veeine ljudi. 

- Za prihodnje leto zelim, da 
bi Brest uspeSn.o pos:loval in da 
bi vse temeljne orga:ni~acije iz
polnile svoje zastav·ljene naloge. 
Tako bomo ustvarili vse pogoje 
za nemoteno poslovanje in tudi 
osebni dohodki bodo zadovoljivi. 

Branko HITI, vodja izmene v 
proizvodnji - TOZD IVERKA 

- Naj;raje ~:lvestrujem doma 
v krogu druzine. Obicajno silve
strujemo skupaj z druZino prija
telja. Otroci so ze veliki in zelijo 
tudi orri takati novo leto skupaj 
z nami, saj je tudi zanje to ne
vsakdanji dogodek. 

Vse pa je odvisno od razpolo
ienja v druibi. Vecer preiivimo 
ob dobri jedaci in pijaci ter glas
bi. V zgodnjih jutranj:ih urah 
gremo voscit sosedom sreano 
novo ·leto. 

V naslednjih dneh gremo na
vadno na kakS.no prireditev v sir
so druZbo. 

- Tak5ne funkcije ne bi rad 
prostovoljno sprejel. Prob:lemov 
je veliko. Zavedam se, da vseh ni 
mogoce resiti cez noc, ·sicer bi jih 
verjetno ze razresi.U. Najvec po
zornosti bi: ~osvetil staoolizaciji. 
Padanje zivlJenjskega standarda 
bi poskusal vsaj zadrzati, saj je 
nezadovoljstvo delavcev zaradi 
ni.zkih osebnih dohodkov ze pre
veliko. Zaostril bi odgovornost 

Cerknl§cica pozlml 

na vseh ravneh, da bi vsak posa
meznik odgovarjal za svoje delo. 
Samoupravljanje hl Jahko poeno
stavili, saj se prevec sestankuje, 
kar vzame prevee easa, istocasno 
pa se zamegljuje odgovarnost. 
Mlactami ne zaupamo dovolj in je 
ne vkljucujemo v strokovno de
lo; zato bi posveerul vee pozorno
sti kadrovsk.i politiki. Posega 
v Cerknisko jezero ne bi dovolil 
(zajezitve)! Ostane naj naravna 
znamenitost in nase bogastvo. 
Na p.odroeju turizrna ob Cerkni.
skem jezeru pa bi .lahko dosti 
vee nared.ili, ee bi bila za to fi. 
nancna sredstva. 

- Zelim, da bi se Brest v pri
hodnost·i bolj kot do sedaj pre
usmerjal v nove dejavnosti, da 
bi bolje gospodari1i s sedanjimi 
sredstvi, da se ne bi borili le za 
svoj obstanek, da bi hitreje ob
nav.J:jali zastarelo tehnologijo, 
da bi osebne dohodke dv.ignili 
vsaj na raven panoge ozit10ma 111a 
povprecje v gospodarstvu, da bi 
~boljsali medsebojne odnose, 
da bi mlade vlcl.jucevali na delov
na mesta, za katera so usposob· 
.Jjeni. 

Zdravko ZABUKOVEC, koordi· 
nator blagovnega prometa -
SKUPNE DEJAVNOSTI 

- Naj.raje ·silvestrujem <lorna, 
v druzinskem okolju, in sicer iz 
cisto preprostega razloga, ker se 
med letom ob ihtavo hitrem Ziv-

. ' . ' 
( 

ljenjskem r~tmu lahko le redko 
v miru usedemo vsi skupaj in se 
gremo v nekem posebnem dru
zinsko sproscenem razpolozenju 
saljive druzabne igrice. 

- Boris Kidrie je ze leta 1952 
izrekel t rditev, da je osnovna na
loga druzbe kot celote (drzave), 
opredeliti glavne razvojne gospo
darske usmeritve. Ko je to nare
jeno, pa naj se administracija 
eim manj vmesava v gospodar
stvo. Mi pa smo zdaj zajadrali v 
povsem drugo skraJnOst. In ce 
bi ze bil predsednik izvrsnega 
sveta, bi mi bila ta ugotovitev os· 
novna iztocnica, osnovno vodilo 
pri delu. 

- Brestu in Brestovcem zelim 
v prihodnjem letu vee strpnosti 
pri resevanju zapletenih zadev in 
vee kvalitetnega dela. 

David STEFAN, vodja modelne 
delavnice - TOZD PDHISTVO 

- Navadno silvestrujem doma, 
v dru:linskem krogu. Dobra se 
pocutim tudi v druZbi znancev 
in prijateljev. Srecen sem, ce do
cakam novo leta, spodbujen z 
novJ.mi pricakovanji. 

- Ce b:i bil predsednik izvrS
nega sveta Slovenije, bi se lotil 
najiprej cen. Umiril bi jih, k ce
mur bi seveda pritegnil vse eko
nomiste in prednje postavil od
govornost, kar zadeva red na 
podrocju poslovnih predpisov. 

Od vsakega zaposlenega bi za
hteval veejo delovno disciplino, 
boljse gospodarjenje. V tujini pa 
se ne bi toliko zadolzeval, ceprav 
bi dopuseal vee moznosti za uvoz 
repromateriala za vse tiste izdel· 
ke, ki bi bili namenjeni izvozu; 
zahteval bi tudi stoodstotno kva
.Jiteto .izdelkov. 

- Brestu, zlasti pa TOZD Po
histvo zelim, da bi bila predvi
dena posodobitev opreme kar 
najbolj uspesna. 

Zahvala Brestu 
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BREST je Onkoloskemu insti
tutu v Ljubljani odstopil 5000 
dolarjev za ustrezno dinars.to> 
protivrednost in tako skupaj s se 
15 delovnimi organizacijami omo
goeil nakup gama kamere. To je 
sodobna naprava za hitrejse in 
tocnejse postavljanje diagnoz in 
s tern tudi za pravocasno zdrav
ljenje, 
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Razvo j, vendar p p 
STANJE IN NEKATERE USMERITVE RAZVOJA OBRTI 
V OBCINI CERKNICA 

Razvoj drobnega gospodarstva je v dolgoroenem programu gospo
darske stabillzacije opredeljen kot ena izmed pomembnejsih, a se ne 
dovolj uveljavljenlh moinosti. 

Tudi v nasi obcini v zadnjih ne
kaj letih opafamo, da pri razvoju 
obrti ni bilo kaksnih posebnih 
premikov. Trenutno je v obcini 
192 rednih obrtnikov, od teh je 
24 gostincev, 69 avtoprevoznikov 
in 2 avtobusna prevoznika. 

Opravlja10je domace obrti ima 
prijavljeno 53 ljudi, s popoldan
sko obrtjo pa se jih ukvarja 76. 
Prav teh je vsako leta vee. Za po
poldansko obrt je namrec poslov
ne prostore lafe urediti kot za 
redno; pogoji za odpiranje redne 
obrti so zelo tefavni; obCan, J.d. se 
ukvarja s popoldansko obrtjo, 
ima v delovni organizaciji zago
tovljeno socialno varnost, popol
dne pa zaslufi dodatne dohodke, 
ki so pogosto vecji, kot ce bi de
lal kot redni obrtnik. 

Nekaj spodbude temu daje tudi 
obrtni zakon, saj upravni organ 
po zakonu ne sme zavrniti izdaje 
obrtnega dovoljenja, ce obean 
izpolnjuje vse pogoje. Izdajo 
obrtlnega dovoljenja -lahko pre
preci edinole delovna organizaci
ja, v kateri je obCan za.Poslen, 
tako da mu ne izda soglasJa. 

Gotovo je, da s taksnim sta
njem dopolnilne oziroma :{X?POl· 
danske obrti ne moremo b1ti za
dovoljni in priCakovati je spre
membe odloka o ureditvi nekate
rih vprasanj s podrocja zasebne 
obrti v nasi obcini. Treba bo pre
presto ugotoviti, katero popol
dansko obrt je mogoee siriti in 
katero je treba omejiti. Mnenje 
splusnega zdrufenja drobnega 
gospodarstva in zveze obrtnih 
zdrufenj SlovenijeJ·e, da je treba 
opravljalii.je gospo arskih dejav
nosti kot postranski poklic ome
jiti le na storitvene dejavnosti. 

v sedanjih easih sta v primer
javi z drugimi obrtnimi dejav
nostmi v najtezjem polozaju pro
izvodna in se bolj storitvena 
obrt, predvsem zaradi zmanjsa
nih potreb potrosnikov in indu
strije glede na dejanske potrebe 
po teh dejavnostih, pa tudi zara-

(Nadaljevanje in konec} 

Cerknisko jezero lma pa tudl svo
je povodne prebivalce, namrec ribe, 
race in povodne ptice. 

Ribe so tele: 1. scuke, jako rodo
vitne; najvecja, ki so jo ujeli, je va
gala 25 funtov; 2. slajni, ki so naj
boljsi in najvecji vaga okoli 5 fun
tov; 3. menki, ki so pa slabs! za jed 
in tudi ne za susilo, ker niso taka 
debeli; 4. kleni; so najmanj rodbvit
ni in ne cez 3 funte tezki, in 5. ka
peljni po malih, iz skal izvirajocih 
vodah, ki so pa prav majhni in ko
maj omena vrednl. 

Rae je vee plemen: 1. velike race, 
ki na suhem jajceca vale in potem 
peljejo mladice v vodo; 2. spegljar
ji; ti se ne zlezejo tukaj, ampak gre
do prec meseca marca; 3. rjavoglav
ke; se tudi tukaj ne zlezejo; 4. iviz
galke; 5. crnl zvonci; 6. potavkarji; 
7. hrepeljce; B. Iiske ali postne ra
ce; te imajo na vodi svoja gnezda 

• funt - angleiika uteina mora: v rabl 
)e bila tudl v Avstro-Ogrskl, k)er )e 
en funt znaial 560,06 grama. 

di tezav v zvezi z nabavo rezerv
nih delov in reprodukcij skega 
materiala. 

Marca letos, ko je bil sprejet 
program razvoja obrti, je bil na
pravljen tudi seznam deficitarnih 
dejavnosti, ki bi nam sluZil kot 
osnova za vecje davcne olajsave 
illl ugodnejse kreditne pogoje. 
Tako ze ustanavljajo nove obrtne 
dejavnosti, ki jih pogresamo. Do
bill smo fotokopirnico, dimnikar
ja, v kratkem bosta ustanovljeni 
dve obratovalnici, in sicer s ple
tilsko dejavnostjo ter za radio
mehaniko in precizno mehaniko. 

Vendar nam manjka se precej 
storitvenih dejavnosti, ki jih lah
ko razdelimo na stavbno obrt, 
servisne storitve ter osebne in 
dnlge storitve. 

V proizvodni obrti so velike 
razvojne moznosti predvsem v 
lesno predelovalni, kovinsko pre
delovalini, elektro predelovalni, 
tekstilno predelovalni dejavnosti 
in se kje. 

v gostinstvu je ze nekaj let 
enako stevilo obratovalnic. Ce 
zanimanje za tovrstno dejavnost 
ze je, se v glavnem omejuje sa
mona gradnjo bifejev. Kljub te
mu, da so gostilne stevilnejse -
pod tern nazivom posluje vee kot 
polovica sedanjih obratov - je 
vendarle treba upostevati dej
stvo, da nekatere izmed njih de
jansko opravljajo dejavnosti bi
feja. J asno je, da vse to vpliva 
na viSino prometa, hkrati pa siro
masi kakovost gostinske ponud
be. Zato smo se v programu raz
voja obrti opredelili, da je odpi
ranje bifejev potrebno zaustavlti, 
prihodnje nosilce obrti pa spod
bujati k odpiranju gostiln s toplo 
hrano. 

Avtoprevozniska obrt se je 
v preteklih letih mocno razvila, 
zadnja tri leta pa je cutiti upada
nje tudi te dejavnosti. Na to so 
vplivale tefave pri preskrbi z go
rivom, pomanjkanje nadomest
nih delov in avtomobilskih gum, 

iz bicja in plavajo po vodi, da lahko 
starka, jajca gode, iz gnezda pije; 
9. zlicarce itd., taka da se vsem se 
imena ne veda. 

Povodne ptice so pa: kozice, du
larji, martlncki, velike in male koko
ske ali mokozki. 

Zdaj, ko usahne jezero vsako leta, 
ni ravno veliko in velikih rib. Kadar 
pa ne usahne dve ali se vee let, jih 
je toliko, da jih ujamejo z enim sa
mim zaulakom po 4 do 6 centov. Le
ta 1714, ko ni bilo jezero prej sedem 
let usahnilo, so bill nalovili toliko 
rib, da niso vedeli kam z njimi. 
Kranjci, Korosci, Stajerci so jih 
imeli celi post dostl. 

Za njega, ki isce kratkocasja na 
jezeru, je najprijetnejse, voziti se 
po njem kak jesenski ali pomladan
s ki dan popoldne, kadar je upadla 
voda ze toliko, da plavajo glavice 
jezerskih cvetlic po vodi. Zdelo se 
ml je, kakor bi se vozil po kakem 
zacaranem cvetlicnem vrtu. 

Tam po Javorniku pa se se pozna 
stara rimska cesta, ki je peljala na 
Trpo nad Starim trgom in na Metul-

e 
dotrajani in zastareli prevozni 
parki, pa tudi neugodne splosne 
gospodarske razmere. Najveckrat 
stara in iztrosena vozila potrebu
jejo nadomestne dele, zanje pa je 
treba cez mejo. Pri tern pa so 
vmes depozit in druge tezave. 

Poostrili so se tudi pogoji gle
de ustrezne strokovne izobrazbe 
za samostoj.no opravljanje avto 
prevozniske dejavnosti, saj mora 
Jcandidat poleg vozniskega dovo
ljenja ustrezne kategorije predlo
ziti tudi spricevalo 0 uspesno 
koncani soli za voznike motornih 
vozil. Sicer pa dana.Snji polofaj 
terja taksno organiziranost avto 
prevoznistva, ki bo zagotavljal 
cimbolj racionalne in poceni VOZ· 
nje. Zato bi hila stevilcna siritev 
te dejavnosti trenutno prej neza
.Zelena kot pa potrebna. 

V nasi obcini je dozivela raz
cvet tudi domaca obrt, pri kateri 
pa na zalost ze ugotavljamo, da 
se ponekod oddaljuje od pravega 
pome]la besede domaca obrt in se 
spreminja ze v serijsko proizvod
njo. Ta nezaieleni proces posku
samo zaustaviti predvsem s po
sredovanjem inspekcijskih slufb, 
od vseh prihodnjih domacih obrt
nikov pa zahtevamo uradno po
trdilo zveze obrtnih zdrufenj 
o tern, ali sodi dolocen izdelek 
med predmete domace obrti . 

Na koncu vendarle lahko ugo
tovimo, da drobno gospodarstvo 
potrebujemo, in sicer ne le zacas
no, temvec naj bi to postala dol
gorocnejsa perspektiva v razvoju 
nasega gospodarstva. Moznosti so 
se neizkoriscene, predvsem glede 
zaposlovanja, kooperacije z zdnt
zooim delom, ustanavljanja po
godbenih organizacij zdruienega 
dela in podobno. 

Se vedno pa je veliko neresenih 
vprasanj, ki mocno zavirajo hi
trejsi razvoj drobnega gospodar
stva; na primer nedovoljeno 
opravljanje obrti, ki se je v nasi 
obcini ze kar prevec razvilo, pre
majhno stevilo delavcev, ki jih 
obrtnik sme zaposliti, slaba orga
niziranost delavcev pri obrtnikih 
(se vedno nimajo organizirane 
sindikalne organizacije), tezave 
z zagotavljanjem poslovnih pro
storov .iJn neizdelana urbanisticna 
politika. 

lum v bloski fari. Morebitl so imele 
Zamostnice pod Gornjim jezerom 
kako zvezo s to cesto? 

To tedaj je Cerknisko jezero, 
krasno, lmenitno, posebno slovece 
dalec okrog. In vendar bi bllo sto
krat bolje za vso okolico, ko bi ga 
ne bilo; ker kaj pomaga ljudem na
ravna lepota, ce pa zraven nje po
manjkanje trpe? Ko bi se jezero po
susilo, ali vsaj njegov hitrejsi odtok 
pospesil , koliko njiv in travnikov bi 
bilo lahko ondi, kjer raste zdaj sama 
pusta trava ali nic vredno bicje! In 
to ni nemogoce. 

Gregor Kebe in Valentin Leskovec 
iz Jezera in pa Gregor Grebenec iz 
Cerknice so prehodili in prebrodill 
z veliko nevarnostjo lastnega zivlje
nja vso veliko Karlovico. Ti izvedeni 
in pametni mozje pravijo, ako bi se 
velika Karlovica lztrebila, ponizala 
pri vhodu, in ko bi se pretresi v njej 
razstrelili, in ko bi se obe Karlovici 
z grabljami prebodli, bi potem voda 
v jezeru ne zastajala, ali pa vsaj ne 
tako dolgo kakor zdaj. 

Na podlagi teh skusenj je bil po
vabil lansko leta gospod okrajni po
glavar v Planlni sosednje obcine, 
naj bi se posvetovale, kako bi se to 
delo zacelo in speljalo. Pa spodletel 
mu je njegov vse hvale vreden na
men, nekoliko zavoljo grajljive krat
kovidnosti in nemarnosti nekaterih 
odbornikov, nekoliko pa zato, ker 
so ljudje zagazili v toliko revscino, 
da se boje vsakih novih naklad. 

In tako je zaspala, ce ne za vse
lej, vendar za dalj casa, zopet misel 
na jezersko osusenje. Rodovidni in 
radovedni popotniki bodo se obcu
dovali naravno cudezno lepoto tega 
kraja, domaci pa bodo tudl se za 
naprej pomanjkanje trpeli zraven 
njega. 

Midva pa, dragi moj, pustiva skrb 
za osusenje druglm in pojdiva po-

Eden izmed najmocnejsih zavi
ralnikov v razvoju obrti pa je 
splosna miselnost v nasi obcini, 
ki obrti ni naklonjena. Vse pre
vee je se zakoreninjeno mnenje, 
da je obrtnik nekaksen kapita-

BRESTOV OBZORNIK 

list, .ki ogroza razvoj nase druzbe
nopoliticne ureditve. 

Skrajni cas je, da s to rnisel
nostjo prekinemo, saj je zastare
la in ni vee v skladu z nasirni 
usmeritvami. I. Gomik 

Novosti v knjiznici 
RACUNALNISTVO. 

Bralci lahko poseiejo po naslednjih knjigah s tega podrocja: 
Laurie, P: Cudoviti svet racunalnikov 
Gerlic, I.: ABC - racunalnistva 
HiSni racunalnik 
Spiler, J.: Basic 
Schofield, P., Ellershaw, D.: Basic za zacetnike 

KOCBEK, E.: Pescena ura 
Knjiga vsebuje pisma, ki jih je avtor pisal Borisu Pahorju. Pisma 
zajemajo cas od 1940. do 1980. leta in govore o literaturi, razlic· 
nih doZivetjih v raznih krajih v tujini in o Kocbekovih zivljenj
skih stiskah. 

RAABE, W.: Sladkosncd 
Zgodba, v kateri prevladuje smisel za humor, ceprav opisuje ne
pojasnjen umor. Pornembna je zgodba zasmehovanega fanta, ki 
pa je sicer dobrosrcen, pogumen in posten. 

ERJAVEC, F.: :labe 

:livo opisane zgodbe o i!valih. Bralec lahko iz o~isoy in ,il~st!a.ci_j 
dobi jasno predstavo o zabah, moceradu, pupku m cloveski nbtcl. 

V novem stanovanjskem bloku v Vidmu je tudi prijete.n prostorcek 
za prijateljsko kramljanje 

gledat najbolj divji kraj tukajsnje 
okolice 

sKOCJAN. 

skocjan je od Cerknice dobro uro 
dalec proti zapadu v Javorniku. Gre 
se skozi Zevse, potem po gozdu in 
pride se najpopred v zadnjo jamo. 
Misli si strasen prepad, globok 30 
seznjev in okrogel, ki mEl'l'i po sredi 
kakih 20 seznjev. Stene so iz zive 
skale, spodaj v dnu bobni jezerska 
voda, prlsla od velike Karlovice sem. 
Cez ta prepad sl misli lepo obokan, 
kamnit, sezenj sirok most, ki ga je 
sam vecni Mojster sem postavll, 
misli si to in imas podobo naravne 
znamenitosti tega kraja. 

Nekoliko korakov od tukaj je dru
ga enaka jama, zevska zaga, ki se 
loci od prejsnje le v tem, da se v to 
lahko pride z leve, jako strme stra
ni. Tukaj v tem peklu so imeli Ze'v
sarji nekdaj svojo zago. Krclje so 
spuscali od omenjene strani notri 
in spet zagance z velikim trudom 
na ramah ven nosili. Ko je tukaj 
v tem breznu voda opravila svojo 
dolznost, se spet zgubi in pride na 
dan prl rakovski zagl, ki )e pa zdaj 
tudi podrta, ker grascina ni hotela 
vee lesa za kupcljo izkazovati. 

Kakor bi se voda tukaj veselila, 
da se je otela temnih podzemeljskih 
votlin, se prijazno vije naprej po ze
lenih senozetih. Pa reval Ni ji pri
voljeno dolgo veseliti se dnevne 
svetlobe, ker strasno pogubno ji 
nasproti zija skocjansko zrelo. Bre
govi se cedalje bolj st iskajo in kjer 
so najozji, pelje z brega v breg 50 
korakov dolg naraven most, taka le
po obokan, kakor bi ga bila delala 
prava umetna roka. 

Na desni strani mosta sta stall 
nekdaj cerkev pri cerkvi, vecja sv. 
Kancijana in manjsa sv. Benedikta, 
na mostu pa je stalo cerkvenikovo 
stanovanje, ki je imel v tem divje 

romanticnem kraju svoje njive in 
senozeti, ter je redil mnogo zivlne. 
Njegovo stanovanje pa je zdaj do tal 
podrto In od cerkve je samo se sve· 
tisce ali prezbiterij sv. Kancijana vi
dati. 

Ako se vstopls na most in gledas 
sebl nasproti zevajoce zrelo, groza 
ti bo kosti spreletela, nehote bos 
povzdignil svojega duha kvisku ter 
vzdihnil: Moj bog, kako cudapoln si 
v svojih stvaritvah! 

Kakor se nedolzna sramezljiva 
lepota ne nastavlja na ogled zijala
stemu svetu, tako se je umaknila 
tudi narava s svojo divno krasoto 
v ta tihi in samotni kraj, ki ga je 
bila poboznost bogoljubnih predni
kov se posebej prav po krscansko 
povzdignila in Bogu posvetila. 

Kadar usahne voda, gre se lahko 
dalec naprej notri po .Zrelu. Prec za 
vhodom se taka razprostira votlina, 
da ni mogoce kamna do stropa po
riniti. Strop je poln lepega belega 
kapnika, ki se lesketa ob lucni svet
lobi v raznih podobah. To tedaj je 
sloveci skocjanski kraj , ki se mora 
gledati in gledati, ako se hoce od 
njega pravi zapopadek lmeti. 

• 
Ker si se, dragl moj, ze poslovil 

pri prijaznih in postreznih Cerklja
nih, pojdiva od tukaj raje bllznjo pot 
po gozdu nazaj na Rakek, kjer je bil 
zacetek najinega ogledovanja. Piela 
uro imava do tja, kratko pot, ki na
ma le prehitro mine med prijaznimi 
in domoljubnimi pogovori. Kaj? Vpra
sas me pri slovesu, kaj da hocem 
od tebe za svojo postrezno ljubav, 
s katero sem te spremljal po Cerk
nici in njeni okolici ter ti tolmacil 
ondasnje imenitnosti. Ker ze noces 
drugace, ves kaj: izkazuj mi tudi v 
prihodnje svojo ljubezen in prijaz
nost, hodi z bogom in ne pozabi 
nikdar, da si sin slovenske krvil 



BRESTOV OBZORNIK 

brestov 

e~~~o~b~zorni k 
(lz stevilke 87- 31. december 1974) 

KAKO SMO GOSPODARILI V LETU 1974 

V poslovnem pogledu je letosnje leta terjalo velike napore nas vseh. 
Sredi leta so stekla dela na novi tovarni ivernih plosc v Podskrajniku. 
0 pomenu same investicije se ob tej priloznosti ne bi zadrzeval, saj je bilo 
o tern ze veliko povedanega. Naloga, ki smo si jo zadali, je prav gotovo 
velika in mi vsi tudi ve liko pricakujemo od te nalozbe. 

Poudariti pa moramo, da naloga se ni opravljena, da nas caka se mnogo 
naporov in prav gotovo tudi samoodpovedovanja, saj imamo veliko potreb 
in zelja tudi v obstojecih -proizvodnih kapacitetah. Le-te pa borne morali 
uskladiti z moznostmi. 

Letos smo se lotili tudi gradnje nove zagalnice v Starem trgu, ki bo pred
vidoma koncana oktobra prihodnjega leta. Vzporedno z gradnjo nove zagal· 
nice potekajo tudi dela na novem mehaniziranem skladiscu hlodovine, ki ga 
gradi Gozdno gospodarstvo Postojna v smislu dogovora med gozdarstvom 
in lesno industrijo v notranjsko-kraski regiji za obmoeje Gozdnega gospo
darstva Postojna ter Bresta, Lesonita in Javorja. Cilj dogovarjanja je bila 
uskladitev razvojn ih programov, kar je tudi skoraj v celoti opravljeno. 

IZVOZ V ZDA 

Ce pogledamo Brest in izvoz v ZDA. lahko ugotovimo, da imamo doloeene 
moznosti za plasma na to trzisce, da imamo za TP Martinjak nekaj poslov 
ze zakljucenih in da ima tudi TP Cerknica zeleno luc, seveda!ce se bo odlo
cila za proizvodnjo taka imenovanega kolonialnega stila. Mi im, da nikakor 
ne smemo tega trzisea povsem zapustiti, ker bi bile posledi e verjetno ne· 
prijetne. 

SE ENA POMEMBNA GRADNJA 

V zacetku septembra se je zacela gradnja nove zagalnice Tovarni lesnih 
izdelkov Stari trg. Potrebe in zahteve po novi zagi so se zacele ze pred vee 
kot desetimi leti. lzdelanih je bilo mnogo razlicnih inacic za rekonstrukcijo 
stare zaae in za gradnjo nove. Dolgo smo tudi nihali med rekonstrukcijo 
stare zagalnice in novo gradnjo. lzkazalo se je, da je stari objekt neprime
ren, zastarel in na neprimernem mestu. 

V taka dolgem casu je tudi tehnologija zagarskih obratov toliko napredo· 
vala, da je pravilna odlocitev, naj gremo v gradnjo nove zage na tehnolosko 
primernejsem prostoru. Lokacija je izbrana taka, da povezuje skladisce hie
devine, zago in skladisce zaganega lesa v tehnolosko celoto. Poleg tega 
je zelo pomembno tudi, da bo stara zaga lahko ves cas gradnje obratovala 
in ne bo vecjih izpadov v proizvodnji. 

VOLITVE DELEGACIJ V SIS 

Volitve delegacij v skupseine samoupravnih lnteresnih skupnosti v eetr
tek, 5. 12. 1974 v TOZD in 8. 12. 1974 v krajevnih skupnostih, so bile uspes
ne. lzvolili smo 29 delegacij v TOZD in 7 delegacij v krajevnih skupnostih, 
v katerih je skupno 514 delegatov. 

Udelezba na voliscih v krajevnih skupnostih je bila naslednja: KS Laska 
dol ina in KS Rakek 93 %, KS Grahovo 92,2 %, KS Cerknica 90,7 P!o, Cajnar
je-Zilce 89,2 %, KS Nova vas 88,7% in KS Begunje 88,4 %. 

BLOSKI TURISTICNI CENTER 

Decembra lani je bil v Novi vasi na Blos~i planoti ustanovni obcni zbor 
vlagateljev za razvoj Bloskega turistienega centra. Program Bloskega turi
sticnega centra zajema tri vlecnice In hotels·ko-restavracijske kapaci:tete. 

Za prvo fazo izgradnje je bile zbranih 2,35 mil·ijona dinarjev sredstev. S 
temi sredstvi so bila odkupljena zemljisea, haroeena je bila ena od treh 
predvidenih vlecnic in narocena so bHa gradbena dela za to vlecnico. Po 
predracunih bodo ta sredstva z~ prvo fazo izgradnje zadoscala. 

BUTALCI NASIH DNI (lz novoletne zabavne priloge) 

Stab, ki je za taksne in podobne naravne nesrece ze kar ustaljena demo
kratiena oblika v Butalah, je sklical v kletnlh prostorih stare sole svojo iz
redno sejo. Ob pretirano starem glavobolcu je napravil analiza zgodovin
skega razvoja celotne volilne demokracije v Butalah in resil naslednje : 

- najprej smo imeli vee volilnih list in na vsaki po vee Butalcev; 
- potem smo imeli eno listo in ker je bila odprta, nam je veter veasih 

odnasal ravno nase; 
- v zadnjih easih smo imeli zaprte liste in so bili poklicani tudi izvo

ljeni; 
- in zdaj, ko nam nosilcev oblasti manjka, bomo Butalcem predlozili 

le pol liste, drugo polovico naj si volilci izmislijo sami. 

Fillni v januarju 
3. 1. ob 19.30, 5. 1. ob 16. uri in 6. 1. ob 19.30 - ameriski pusto

lovski film RAMBO. 
5. 1. ob 19.30, 6. 1. ob 16. uri in 7. 1. ob 19.30 - ameriSki znan

stveno fantasticni film VRNITEV JEDIJA (III. del filma Vojna 
zvezd). · 

10. 1. ob 19.30- francosko-nemski erotieni film CATHERINE, 
CHERIE. 

12. 1. ob 19.30 in 13. 1. ob 16. uri - ameriska glasbena komedija 
ANNIE (film priporocamo vsem otrokom in starsem). 

12. 1. ob 16. uri, 13. 1. in 14. 1. ob 19.30 - ameriski akcijski film 
MODRA STRELA. 

17. 1. ob 19.30 - nemski erotieni film zENA V PLAMENU. 
19. 1. ob 16. uri - francoska ·risanka TALICNI TOM IN BRATJE 

DALTON. . 
19. 1. ob 19.30 in 20. 1. ob 16. uri - italijanski western ZENA 

APAC. 
20. 1. in 21. I. ob 19.30 - francoska kriminalka PROFESIONALEC. 
24. 1. ob 19.30 - ameriSka grozljivka MRTVI IN POKOPANI. 
26. 1. ob 19.30 in 27. 1. ob 16. uri - italijanski pustolovski film 

BOJEVNIKI lZ BRONXA. 
27. l. in 28. 1. ob 19.30. - hongkonski karate film PING IN PONG. 
31. 1. ob 19.30- francoska eroticna drama BILITIS. 

Predstavljamo sportne 
V tej stev.ilki vam predstavljamo keglja~ki klub BREST, ki je v 

tekmovalnem pog.ledu ze nekaj let eden izmed najbolj kvalitetnih 
sportnih kolektivov v obciDi; vsa ta .leta je namrec vseskozi v naj
boljsi deseterici slovenskih kegljaskih mostev. 

P.ri predstavitvj sta pomagala predsednik kluba Franc TURK in 
tajtn:ik Franc GORNIK, oba Bres.tovca. 

- KK Brest je menda eden iz. 
med najstarejsib klubov v nasi 
obcini? 

Kegljanje ima na nasem ob
moeju precej tradicije i:n ze 1956. 
leta je bi.I na Rakeku ustanovljen 
kegljaski klub, ki se je ob zgra
ditvi kegljiSca v Cerknici preime
noval v KK Brest. Ta je redno 
deloval do 1969. leta Jn potem 
znova zazivel s polno paro 1972. 
leta, ko je biJo kegljisee avtoma
tizirano. 

-In uspebi? 

v tern casu je poleg razvijanja 
mnozienos.ti .klub pozel tudi vrsto 
tekmovalmh uspehov. Naj jih le 
nekaj telegrafsko nastejemo: rna
ski so dosegli v easih, ko je tek
mova.l Leo Grom, eetrto mesto 
v Sloveniji in sesto v Jugoslaviji; 
par Grom-Tornie je biJ eetrti na 
drlaV!I;lem prvenstvu; clanice so 
bile leta 1979 drlavne pr-vakinje; 
rnladinci so bill osmi v drlavi; 
imeli smo republiSko mladins·ko 
reprezentantko; clani se zad:nja 
leta sucejo okrog osmega mesta 
v Sloveniji ... 

- Sedanje stanje v klubu? 

K,Iub ima trenutno 25 tekmo
valcev, ki redno vadijo in tekmu
jejo, clanov pa je seveda vee. Ce 
bi steli rekreativce, ki jim klub 
organizacijsko pomaga, pa lahko 
ugotovimo, da se s kegljanjem 
v ok:virih moznosti ukva.rja vee 
sto obcanov in je to ena izmed 
najbolj mnozicnih sportno rekre
ativnih dejavnosti v obCJni. 

Ciani so ze vee let prvaki ob
moene kegljaske zveze Notraaj
ske in ze pet let v tern tekmova
nju sploh niso zabelezili nobene
ga poraza; to sezono bodo pore
organizaciji tekmovanja igraii 
v drugi slovenski Hgi. Mladinci 
se solidno uvrscajo v ·republiskih 
tekmovanjih, zenske ekipe pa ni
mamo vee. 

- Kak~na je temeljna politika 
kluba? 

ze lep cas se ubadamo, kako 
resirti status kegljiSca, da bi ,Jahko 
normalno in nemoteno delovali. 
Sicer pa cisto na kratko: razvi-

RESNicNA ZGODBA 

- No, Jaka, povej kaj o svojih 
vtisih z izleta na cesko! 

- Uh, fino, za dvajset jurjev se 
ga lahko napijes do onemoglosti. 

- Verjamem. Kako ste pa po
tovali? 

- Do meje je nekako se slo, 
-tam je bil pa cirkus. 

-? 
- Saj ves, vecina je imela s 

seboj vee zganja kot ga je dovo
ljeno prenesti cez mejo, pa so 
nam ga hoteli cariniki vzeti. 

- Ste se vdali? 
- Kje pa! Kar je bilo viska, smo 

na hitro popili. v zelodcu ga lah
ko preneses kolikor hoces. 
-In ste ga? 
- Razumljivo. Joj, da vidis ka-

ko je potem disalo v avtobusu -
kot v zganjekuhi. Carinik je soferju 
priporocil, naj nam ne dovoli ka
diti, ker bi lahko avtobus z nami 
vred eksplodiral. 

- Kaksni pa so kraji in mesta, 
koder ste potovali? 

- Ne vern, ker smo bili ves 
cas v gosti megli, saj ves po ti
stem na carini . .. 

- Pa Praga? Znana je kot lepo 
zgodovinsko mesto . . . 

jati mnoZicnost in kvallteto. Or
ganizacijsko in strokovno bomo 
kot doslej pomagali rekreativcem 
in tako ustvarjali mnozieno OSillO
vo, iz katere se bo razrasla tudi 
kvaliteta. 

Posebno pozor-nost bomo po
svecali mladim tekmovalcem in. 
ze sedaj imamo nadvse kva.Li.tet
no mladinsko mostvo, od katere
ga si v prihodnje mnogo obeta
mo. 

Radi bi :tudi usposobili Ci.mvee 
strokovnih delavcev, organizator
jev in sodnikov; ze sedaj imamo 
usposobljenih osem instruktor
jev kegljanja. 

Poleg organiziranja mnozicnih 
tekmovanj (obeinska trirrn liga, 

· za katero je veliko zanimanja, 
in podobno) bi rad.i pripravili na 
leto tudi vee kvalitetnih tekmo
vanj, kot je na primer vsakoletmi 
novoletni Gromov memorial, na 
katerem sodeluje >>Smetana« slo
venskega kegljanja. 

- s financiranjem vase dejav
nostl so najbri tezave - kot po
vsod? 

Za normalno delo k.luba bi po
trebovali okrog 150 starih milijo
nov dinarjev, zberemo pa jih pol 

Strelske novice· 
ZACELA SE JE LIGA 
V STRELJANJU 

Tudi letos je strelska druzina 
B.rest organizator obcinske strel
ske lige. Liga ·se je zaeela sredi 
J.ecembra .in bo trajala do febru-
arja 1985. · 

Zanimanje je veliko, saj se je 
prijavilo bHzu dvajset stirielan
skih ekip. Liga bo na treh streli
scih, j.n sicer v CePknici, Novi va
si in Starem .trgu. V Cerknici so 
posamezna kola ob eetrtkih in 
petkih od 15. ure dalje. 

Kdor zeli streljati, se se lahko 
prijavi v omenjenih dnevih v te
·lovadnici. 

kolikor ga je natakar lahko posta
vil na mizo. 

- To ste se potem nacejali? 
- Ah, tisti cepec od Nandeta 

se je od nekje vzel se bolj navoz
ljan kot mi, se zaletel v mizo in 
vse skupaj prevrnil . 

- Kako pa je na dogodek gleda
lo osebje? 

- Pobrali so crepinje, nam vzeli 
prt z mize, potem pa so nas gle
dali izza sanka kot bi padli z Mar
sa. Govorili so nekaj o dzungli, 
pa ne vern, kaj ta beseda v njiho
vem jeziku pomeni. Pijace pa nam 
niso dali vee. Ja, pa v hotelu je bil 
tudi hec. Nace je osvajal eno pri· 
ma cehinjo. Ko ga je imel ze 
dovolj pod kapo, jo je hotel obje
ti, pa je padel z v;tljivega barske
ga stolcka. Medtem, ko se je pobi
ral, mu je Cehinja usia, on pa za 
njo. 

- Jo je dohitel? 
- Ne, je prej policaj njega. Pri-

peljal ga je nazaj k nam in pripo
rocil, naj ga peljemo nazaj tja, ka
mor spada. 

- Kaksen pa je bil hotel in sobe 
v njem? 

- 0, zelo lepo in cisto je bilo. 

- Menda je, vendar je vodic sa
mo z dvema ali tremi taval po 
mestu, ostali pa smo se kmalu 
porazgubili. Ne bos verjel, za isto ·· 
mizo smo ga pili kot svojcas Svejk. 
Luka je narocil toliko vrcev piva, 

V sanitarijah sta bili povsod po dve 
straniscni skoljki; vendar zani
mivo, povsod je eni manjkal 
ploh. Ko je Nejca in Janeza oba 
naenkrat prijelo, sta sla vsak na 
eno,. Nejc; na tisto brez ploha. Ob 
izplakovanju je ugotovil, da ne po
zira. Druge pomoci ni bilo, kot da 
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kolektive 
manj. Zelo dosti pr.ihranimo z in
ternim varcevanjem, nekaj dobi
mo od obeinske ZTKO, pomagajo 
pa nani tudi delovne organizaci
je, predvsem Brest. Zal pa nam 
se ni uspelo, da bi financiraiiJje 
resili sistemsko in dolgoroeno. 

- In kaj je pravzaprav s keg
ljiscem? 

To vprasanje se nam kot mora 
v-leee ze od 1981. leta naprej. 0 
reSitv:i: statusa kegljisca so sicer 
bile razlicne ideje in predlaganih 
je bLlo vee resitev, vendar se 
stvari kar nocejo in nocejo pre
makniti z mrtve toeke. Sicer je 
kegljiSee trenutno odprto za tek
movanja in za organizirano re
kreacijo. 

Pricakujemo pa, da bo njegov 
status v kratkem resen- v okvi
ru Bresta - .in bo tako kegljiSce 
dostopno najsi:rsemu krogu ob
canov, kar bo seveda ugodno 
vplivalo na porast mnoziooe 
sportno-rekreativne dejavnosti, 
okar je prav gotovo v sirsem inte
resu obeanov. 

- Koga naj predstavimo v pri· 
hodnji stevilki? 

Prav ob koncu januarja bodo 
jubilejni - deseti bloS.ki teki. 
Naj se torej predstavi organiza
cijski odbor te velike mnozicne 
manifestacije; prav gotovo ga 
lahko tudi smatramo za prizade
ven sportni kolektiv . . . 

Pripravil B. Levee 

Boj za prvo mesto bo izenacen, 
saj so ekipe TOZD Masiva, GG 
Cerknica in TOZD Pohistvo zelo 
izenaeene. Prvih osem posamez
nikov irria pravico nastopa na re
gijskem tekmovanju, ne glede na 
kategorijo. 

F. Mahne 

PRIZNANJA STRELSKE ZVEZE 
SLOVENIJE NAJBOLJSIM 
STRELCEM 

. Strelska iveza Siovenije je tu
di letos podelila pri~nanja naj
boUSim slovenskim strelcem 

Med drugimi je priznanje do
bila tudi pionirka Sasa Istenic, 
clanica strelske druiine Brest, 
ddavna pionirska prvakinja z 
novim drlavnim rekorqom. 

je vse skupaj prekril z brisacami. 
Drugo jutro, bm smo ravno pri 
zajtrku, pa pridejo vodic, sobarica 
in direktor hotela in poklicejo Nej
ca, ces, kaksen nemarne je. Vodi· 
cu je bilo silno rerodno. 

- Pa Nejcu? 
- Povedal jim je, kar jim gre. 

Rekel je, naj se gre solit tak 
hotel, kjer skoljke se ploha nima· 
jo, povrhu so pa se zamasene. Pa 
se masceval se jim je, ker so ga 
osramotlli. Preden smo odsli, si 
je s posteljno rjuho ocistil cevlje. 

- Kot je videti, je imel vodic 
z vami prcej dela? 

- Kaksnega dela, saj nam ni 
bil potreben! Tisto, kar nas je za
nima, smo nasH sami, brez njega. 
Komu pa je mar za tiste dvorce 
in zidovje z zgodovino vred? 

- Ste se dolgo mudili v Pragi? 
- Ova dni in dve noci. Ko smo 

se ob odhodu basali v avtobus, so 
iz hotela prinesli nekaj starih 
cunj in izrabljenih metel in nam 
jih v slovo zazgali na hotelskem 
parkiriscu. Menda imajo tam tak 
obicaj. 

- Vse, kar ste tam poceli, bi 
lahko tudi doma z manj denarja, 
pa se depozita vam ne bilo treba 
placati. 

- Saj ga nismo placali. Rekli 
so, da gremo na Cesko v okviru ne
kaksne kulturne izmenjave. Sicer 
pa koga kaj briga? Saj smo sli 
za nas, sindikalni denar. Se bomo 
sli, vendar drugic kam drugam, 
morda celo v Pariz. 

- Tudi kot poslanci kulture? 
- ce nam bi le uspelo. Francija 

je znana po dobrem vinu, ja, pa 
njihov konjak .. , 

F. Mlakar 
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sReDtsce 
HOU>AYUf 

•· IN S. 
l.tu 

~IIECED£ 

~I!ISTAiol 

ETiiiN 

AIIERIC.U 

NAGRADNI RAZPIS 

''-b~ICioJA 
ODPUIIJJ. 

Prav gotovo bl bill razoearani, 
~e vam za novoletne pramlke ne 
bi prlpravill novoletne nagradne 
kriianke, s katero bi vam radi 
nudill vsaj malce razvedrlla (~ 
ze zabavne prlloge nl). 

Na voljo pa vam je tudl nekaj 
nagrad in sicer: 
1. nagrada 1.000 dlnarjev, 
2. nagrada 750 dlnarjev, 
3. nagrada 500 dinarjev in 

3 nagrade po 200 dlnarjev. 
Svoje r~ltve v kuvertah s pri· 

pisom »nagradna krtzanka« po
~ljite uredni§tvu najkasneje do 
vklju~no 22. januarja. 

Pri re§evanju vam zellmo mal· 
ce zabave, prl zrebanju pa ~im· 
ve~ sre~el 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
lovne organizaclje BREST Cerknica, 
n. sol. o. 
Glavni in odgovornl urednik Bozo 
LEVEC 
Urefa urednllkl odbor: VIII FRIM, Franc 
GORNIK, Vlktor JERie, Jofe KLANeAR, 
Sre<!o KNAP, Bofo LEVEC, Drago MAZIJ, 
Danica MODIC, Janez OPEKA, Venda IEGA, 
MarJan IIRAJ In Franc TRUDEN 
Foto: Jofe IKRU 
Odbor za obveilean)e Je drldbenl 0111an 
~~0-..~JanJa. Predsednlca odbora: Venda 

Glasllo socii mad prolzvodol lz 7. toae 
prvega odatavka 36. ~lena zakona o ob· 
davllenfu prolzvodov In atorltev v prome
tu, za katera •• ne plelluje temeljnl da
vek od prometa prolzvodov (mnenje aekre· 
terlata za lnformlranfa lzvrinega svota SR 
Slovenlfe it. 421·1/72 :r dna 24. oktobra 
1974). 

Naklada 2800 lzvodov. 
Tiska %elezniska tlskama v Lju!J. 
l)anl. 

fiST lYOK 

~LA5&f1J I 

INTEtVAL 

NE~TO OS 

TV 
lASLON 

NfON 

DEl 
W!.II.E: 

Nekaj pregovoro'(.: .:.:":~:>1 
s komentarjem ~·> .. 
Najbolj zaidemo takrat, ko mislimo, da poznamo pot. 
(Ko smo zaSli v dolgove, smo mislili, da gremo po bliznjici) . 

Cim bolj se ucimo, tem manj znamo. 
(To velja menda za usmerjeno izobra.Zevanje). 

Neuk kralj je utelesen osel. 
(Pri nas k sreci nimamo kraljestva). 

Veliko znanje je spravljeno v kratke stavke. 

LtTIJ 

BULJS A 

COJMIIt 
r.os 

TONC.E.U 

~AI~A 

VET RN I 

JO PIC 

POTOIIE.C 

SYETOVIJO 
;tRVC t..ISTVO 

PH UTI 

IZVl1>JJ 
OD&o~ 

Kdor prevec zna, prezgodaj ostari. 
(Mi smo rnlada druzba). 

Mislitl ~e zdalec ne pomeni znati. 

BRESTOV OBZORNIK 

li!IJ 

DOJ'IAC£ 
ZaJS~O FLISER, 

IHE 

(Ne mislite, da pri nas nekateri nic ne mislijo). 

Dva cloveka nista nikoli sita: tisti, ki isce znanje in tisti, ki m~e 
bogastvo. 
(Pri nas ni prave lakote). 

(Koliko znanja se skriva sele v dolgih izv~janjih zgovornih mozl) 

Kdor veliko govorl, velik.o ve ali veliko laie. 
(Kdor veli_lm ve, pozna tudi prave resitve). 

Kdor je dobro osedlan, dobro jaha. 
(Precej jih ne potrebuje sedla, ker imajo stolcke). 

Znanje Je moe. 
(Nekateri se bojijo mocnih). 

Perje krast pava, znanje cloveka. 
(Pri nas homo imeli kmalu vee pavov kot !judi) . 

TUDI LETOS GROMOV MEMORIAL 

Keglja§ki klub Brest bo tudlletos organizlral ze tradiclonalnl 
- 18. Gromov memorial za moske dvojice, Jd bo na keglji§cu 
v Cerknici 29. in 30. decembra oc:l 10. do 20. ure oba dneva. 
Nastopili bodo vsi najbolj§l kegljaci Slovenlje. 

Vsi ljubitelji kegljanja vabljenl na ogled te zanimive in 
kvalltetne sportne prlredltve! 

Zaskrbljenl obrazl moz in velemoi iz n~ih di~nih BUTAL pred vsto
pom v novo leto 


