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Nat~tovaKUje v zapletenih pogo jih 
dejavnikov ter poglahljanje si
stema in prakse socialisticnega 
samoupravljanja. 

- Prestrukturiranje proizvod
nje v taksne proizvodne progra
me, ki bodo konkurencni pred
vsem na tujih trgih, pa tudi na 
domacem trliscu. PRIPRAVL.JAMO NAS NACRT RAZVOJA 

ze v aprilski stevilki nasega glasila je hila informacija o obvezni 
pripravi dolgorocnega in srednje~rocnega nacrta. Ceprav se ho delo 
pri izdelavi dolgorocnega in sredn jerocnega nacrta casovno preplc· 
talo, je potrebno z vsehinskega in formalnega vidika najprej izdelati 
dolgorocni n acrt. Vsebinsko zara <ili tega, ker le-ta zajema daljse 
casovno ohdobje in ho zato tudi podlaga za izdelavo srednjerocnega 
nacrta. Formalno pa zato, ker nas tako zavezujejo sprejeti odloki. 
Zato ho v nadaljevanju tekla beseda le o dolgorocnem nacrtu razvoja. 

Takoj je treba ugotoviti, da s 
pripravo dolgorocnih planskih 
dokumentov nekoliko kasnimo. 
Vzrokov za to je vee. Med njimi 
pa prav gotovo razresevanje 
sprotnih tezav pri nasem gospo
darjenju. Vendar pa se zaveda
mo, da hrez jasno opredeljenih 
ciljev ni mogoc kvaliteten razvoj 
celotne delovne organizacije. Zato 
smo se prav v zdajsnjem obdoh
ju intenzivneje lotili priprave 
dolgorocnih planskih dokumen
tov. 

Sprejeti so ze sklep o pripravi 
dolgorocnega nacrta o razvoju 
delovne organizacije oziroma nje
nih temeljnih or ganizacij, pro
gram dela za izdelavo in spreje
manje, pa tudi metodologija dela 
za ohdobje 1986--1955 z nekate
rimi elementi do leta 2000. Vse to 
pa predstavlja le .pripravljalno 
osnovo. 

Naslednjo fazo v pripravi dol
gorocn ega nacrta r azvoja pred
stavlja analiza o razvojnih moz
nostih Bresta. Le-ta zajema tri 
sklope. 

Najprej je potrehno pripraviti 
analizo o uresnicevanju srednje
rocnega programa razvoja v oh
dohju 1981-1985 in dolgorocnega 
pr ograma za cas 1976--1985 (do
sedanjega razvoja) z glavnimi raz
vojnimi znacilnostmi. Stevilcni 
kazalci za temeljne organizacije 
so ze izdelani, vsehinska analiza 
pa se sledi. Predvidevamo, da bi 
izdelavo te analize zakljucili do 
konca septembra. 

Drugi sklop predstavlja analizo 
in oceno moznosti o razvoju ozi
roma dolgorocni usmeritvi delov
ne organizacije. To analizo homo 
izdelali v mesecu oktohru. 

Tretji sklop dela pa pred
stavlja izdelavo smernic dolgo-

rocnega razvoja, v katerih homo 
opredelili izhodisca, cilje in usme
ritve dolgorocnega razvoja. Izde
lali jih homo do konca Ietosnjega 
leta. 

Zatem nas caka izdelava dolgo
rocnega nacrta razvoja delovne 
organizacije in sicer najprej kot 
osnutek in nato kot predlog. 

Osnutek homo izdelali do kon
ca aprila leta 1985, z razpravo pa 
naj hi koncali do konca maja pri
hodnjega leta. Nato hosta sledila 
se izdelava in sprejem predloga 
dolgorocnega nacrta. Vse skupaj 
naj bi zakljucili do septembra 
1985. leta. 

Poudariti je treha, da so ome
njeni predlagani roki Ie okvirni 
ter da program in rokovnik se 
nista sprejeta na organih uprav
ljanja. Sami si bomo prizadevali, 
pa tudi zaradi usklajevanja z dru
gimi nosilci nacrtovanja, da hi 
omenjene roke verjetno nekoliko 
skrajbli. Ravno v tern obdohju 
namrec potekajo tudi razgovori 
na plansko-poslovni skupnosti 
gozdarjev in lesne predelave 
Notranjske prav o teh vprasa
njih. Prav gotovo pa je holje za
staviti stvaren program in ga iz. 
polniti, kot pa tal<:snega, za kate-

Skladisce surovin na IVERKI je skoraj prazno (vee o tern na 4. strani) 

rega ze vnaprej ves, da ga ne hos 
mogel izpolniti. 

Ce pa se nekoliko dotaknemo 
vsehinskih vprasanj oh nasem dol
gorocnem nacrtovanju, moramo 
takoj ugotoviti, da je v sedanjih 
gospodarskih razmerah nacrtova
nje izredno tezavno. Osnova je 
nedvomno sirsi druzbeni okvir -
pogoj za nase opredelitve je prav 
gotovo dolgorocni program go
spodarske stahilizacije, ceprav se 
le-ta v neposrednem zivljenju se 
ne uresnicuje tako kot je hil za· 
miSljen in opredeljen. ce se za
mislimo oh nasi delovni organi
zaciji, bo potrehno ob uposteva· 
nju dosedanjega razvoja in seda
njega stanja upostevati predvsem 
naslednja izhodisca: 

- Opiranje na lastne sile ob 
sodelovanju in prizadevanjih de
lavcev za gospodarno in racional
no izraho sedanjih proizvodnih 

- Krepitev druibenega in ma
terialnega polozaja delavca, ki 
mora temeljiti na delu ter rezul
tatih zivega in minulega dela. 

- Vecje, hitrejse in trajno 
vkljucevanje v izvoz, kar bo vpli· 
valo tudi na gospodarsko rast. 

- Avtomatizacija proizvodnih 
procesov, smotmejsa izraha suro
vin in varcevanje z energijo z 
uporaho racunalnika in podobno. 

Gotovo je se vrsta neresenih 
vprasanj s katerimi se homo sre· 
cevali pri pripravi dolgorocnega 
nacrta o razvoju delovne organi
zacije in na katera homo morali 
v posameznih fazah oziroma v 
koncnem predlogu dolgorocnega 
nacrta razvoja odgovoriti. 

Nekatere zadeve bodo prav go
tovo se bolj jasne po uskladitvi 
gradiv komisij za dolgorocne na
loge, ki jib je delavski svet ze 
pred casom zadolZil za pripravo 
dolgorocnih usmeritev Bresta. 

M. Siraj 

Hazbremenievanie gospodarstva 
od besed k deianiem 

Da je nase gospodarstvo prevec obremenjeno z najrazlicnejsimi 
dajatvami in obveznostmi, je nesporno dejstvo. Do teh spoznanj 
smo se ze veckrat dokopali, vendar je doslej ostajalo Ie pri ugo
tovitvah. Vsi, od najvisjih predstavniskih in ohlastnih organov pa 
do gospodarstva samega, smo ugotavljali, da s tako ohremenitvijo 
gospodarstvo nima sredstev za posodabljanje opreme in tehnolo
gije in da sta zato nizka produktivnost in konkurencna nesposoh
nost ovira za resnejse vstopanje v mednarodno delitev dela. Ta spo
znanja smo vse do nedavnega vee ali manj »jemali na znanje«, isto
casno pa na razlicnih organih prihajali z novimi zahtevami za do
datno zagotavljanje sredstev za taksno ali drugacno dejavnost, za 
to ali drugo ugodnost. 

Vse to je bilo mogoce do ta· 
krat, dokler smo na mednarod
nem trgu kapitala ali v razvitej
sih dr:lavah lahko najemali po
sojila. Namesto da hi ta poso
jila usmerili v koristen in do
nosen razvoj, pa smo jih dali v 
porabo. Ohna.Sali smo se tako, 
kot da nasi dajalci posojil ne 
bodo zahtevali vracila in da bo 
ta vir trajen in neusahljiv. Prisli 

pa smo prav do zgomje meje, ko 
nasih obveznosti do tujine nismo 
mogli redno poravnavati. Treha 
je hilo zahtevati reprogramira
nje odplacil dolgov. To se pravi, 
da smo morali ohveznosti v tern 
ohdohju preloziti na kasnejse. 

v preteklih dveh letih je nasi 
vladi nekako uspela poteza, da 
so mednarodne hanke ter ostale 
(Konec na 2. strani) 

Ob dnevu bore a 
cestitamo vsem borcem 

NOB 1n aktivistom 
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Zagotoviti trajna obratna sredstva 
Po prihliino letu in pol, ko je hil v ohravnavo posredovan predlog 

zakona o zagotavljanju obratnih sredstev v organizacijah zdruzenega 
dela, je zvezui zbor skupscine SFRJ na seji 14. maja letos sprejel 
omenjeni zakon, ki velja od 26. maja dalje. 

Dokumenti dolgorocnega pro
grama stabilizacije vsehujejo tu
di vrsto ukrepov na financnem 
podrecju. Tako je postavljena 
tudi zahteva po temeljitem pre
obratu v sedanji praksi financi
ranja obratnih sredstev. 

Trajna ohratna sredstva, med 
katera po zakonu spadajo sred
stva, angaZirana za zaloge suro
vin in materiala, drohnega in
ventarja in emhalaie, nedokon
cane proizvodnje in storitev, 
polizdelkov in delov lastne pro
izvodnje, gotovih izdelkov in 
blaga, so ze nekaj let v najvecji 
meri pokrita s kratkorocnimi vi
ri sredstev, stanje pa se se slab
sa. 

Podatki za Jugoslavijo nam 
ka:lejo, da se je pokritje trajnih 
obratnih sredstev s trajnimi in 
dolgorocnimi viri v ohdohju od 
leta 1976 do 1982 zniZalo s 60,4 
odstotka na vsega 24,4 odstotka. 
Tudi iz podatkov za leto 1983 
je videti, da se pokritje ni iz
holjsalo. Inflaciji neprilagojen 
ohracunski sistem ter prevelika 
osehna, splosna, skupna in inve
sticijska poraha so povzrocili, da 
za financiranje vrednostnega po
vecanja zalog obratnih sredstev 
v sklade ni hilo razporejenega 
dovolj ostanka cistega dohodka. 

Tak5no stanje pa povzroca ve
like teiave pri vzdrZevanju in po
vecanju proizvodnje ter pri za
gotavljanju likvidnosti, saj osta
ne edini vir za pokrivanje nasta
le razlike najemanje kreditov. 
Kreditni viri pa so omejeni, ker 
imajo poslovne hanke natancno 
dolocen odstotek, do katerega 
smejo povecati plasmane. Zaradi 
pomanjkanja sredstev pri orga
nizacijah zdruZenega dela pa po
tem kljuh zakonskim dolocilom 
prihaja do slabSanja financne 
discipline. 

Zakon naj hi sedanja neugod
na gibanja preusmeril tako, da 
hi bilo do leta 1990 mogoce do
sea pokritje trajnih obratnih 
sredstev z lastnimi in tujimi dol
gorocnimi viri sredstev. 

Sarna zakonska dolocila pa ne 
hodo dovolj, ce se ne hosta is to
casno spremenili tudi miselnost 
in praksa, da je mogoce finan
cirati, proizvajati in trositi prek 
moinosti. Zato ho potrehno zni
zevati trajna ohratna sredstva 
na najugodnejso raven in vecji 
del akumulacije nameniti finan
ciranju le-teh. 

Osnovna dolocha zakona je, da 
organizacije zdruZenega deJa, ki 
nimajo trajnih ohratnih sred
stev pokritih s trajnimi in dol
gorocnimi viri, ne smejo se na
prej dolgoroeno nalagati sred
stev izven sprotne proizvodnje, 
zato zakon prepoveduje nalozbe 
v osnovna sredstva in dolgorocne 
plasmane. S to splosno prepo
vedjo pa hi hila onemogoeena 
tudi enostavna reprodukcija, iz-

vedha ze sklenjenih in zavarova
nih poslov ter izpolnitev obvez
nosti, ki so na ravni zveze dolo
cene z drugimi predpisi. Da se 
to ne bi zgodilo, so v zakonu 
dolocene naslednje izjeme: 

- Organizacfjam, ki ne bodo 
imele pokritih trajnih obratnih 
sredstev, je omogocen nakup 
osnovnih sredstev do zneska ne
porahljene amortizacije in zne
ska prejetih nadomestil za uni
cena, odplacno prenesena ali pa 
prodana osnovna sredstva. 

Za neporahljeno amortizacijo 
se po dolocilih zakona smatra 
amortizacija, ohracunana od 1. 
januarja 1984. leta, zmanjsana 
za vlaganja v osnovna sredstva 
(brez zneskov, ki so zagotovlj eni 
iz drugih virov). Iz zakona pa 
ni videti, ali gre za amortizaci
jo, ki je hila ze ohracunana, ali 
tudi za tisto, ki sele bo. Nejas
no je torej, ali smemo na pri
mer septemhra letos v nalozhe 
vloziti znesek obracunane nepo
rahljene amortizacije do konca 
avgusta, ali pa tudi tisto, ki jo 
homo v skladu z letnim planom 
obracunali do konca leta. 

- Prav tako je omogoceno 
investiranje v osnovna sredstva 
tistim delovnim organizacijam, 
ki so za taksno vlaganje skleni
le dolZnisko-upnisko razmerje in 
zavarovale placilo do roka, dolo
cenega za dostavo ohracuna. To 
pomeni, da organizacija, ki je 
31. 12. 1983 ugotovila presezek 
trajnih in dolgorocnih virov 
obratnih sredstev in je v roku 
od prve predlozitve ohracuna (26. 
julij 1984) pa do druge predlo
iitve (praviloma 15. marec 1985), 
sklenila dolinisko upnisko raz
merje in zavarovala placilo inve
sticije, lahko opravi izplacilo tu
di, ce bi z obracunom 31. 12. 
1984 ugotovila, da trajnih ohrat
nih sredstev ne pokriva na pred
pisan nacin. Pri uporahi sred
stev za dolgorocne plasmane so 
se naslednje izjeme: 

- mozno je dajanje hlagovnib 
in potrosniskih kreditov ter dru
gih dolgorocnih plasmanov iz 
sredstev, ki so za ta namen za
gotovljena iz sredstev banke ali 
druge organizacije oziroma skup
nosti; 

- lahko se vpisujejo posojila 
v sklad federacije za kreditira
nje hitrejsega razvoja gospodar
sko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin in zdruze
vanje sredstev, s katerimi se iz
polnjuje ohveznost tega posojila; 

- do konca leta 1985 je moz
no vpisovati posojila, predpisana 
z zakonom in zdruievati sred
stva na osnovi samoupravnega 
sporazuma o zdruievanju sred
stev na vsem podrocju repuhlike 
oziroma avtonomne pokrajine za 
razvoj proizvodnje in prenosa 
elektricne energije, pridohivanje 

Stirje iz okrepljene d.ruiine za naso prevoznisko slu:lbo 

prernoga in zelezniSkega pro
meta. 
Sestavljanje in predlaganje ob
racuna 

Ohracun obratnih sredstev in 
njihovih virov bo potrehno se
staviti: 

- prvic po stanju 31. 12. 1983, 
rok za predlozitev SDK je 26. 
julij 1984, 

- po stanju 31. decemhra in 
ga do 15. rnarca naslednjega 
leta predloziti sluzhi druzhene
ga knjigovodstva, 

- oh statusni spremembi in 
ga predloziti SDK v 75 dneh po 
opravljeni spremembi, 

- ce organizacija med letom 
ugotovi, da se je stanje v pri
merjavi s prejsnjirn ohracunom 
histveno izholjsalo oziroma spre· 
rnenilo. 
Pokrivanje prlmanjkljaja trajnih 
in dolgorocnih virov ter omejit
ve v prehodnem obdohju 

Kakor smo ze omenili, irnajo 
organizacije trajna ohratna sred
s tva v najvecji meri pokrita s 
kratkorocnimi viri, zato je lo
gicno, da je primanjkljaj mogo
ce nadomestiti le v daljsem ob
dohju. Doloceno je sedemletno 
prehodno obdohje (do 31. 12. 
1990), v katerem bo potrehno 
manjkajoce vire nadomestiti in 
sicer vsako leto najmanj sed
mino. 

V zakonu je tudi doloceno, da 
hodo imele organizacije z nekri
timi trajnimi ohratnimi sredstvi 
se nekatere ugodnosti, vendar le 
takrat, ce hodo ugotovljeni pri
manjkljaji na dan 31. 12. 1983 
nadomescale tako, kakor srno 
prej ornenili. 

Te ugodnosti so: 
Lahko bo uporabljala sredstva: 
1. Za investicije, za katere je 

do uveljavitve tega zakona skle
nila dolinisko upnisko razmerje 
in zavarovala placila v skladu 
z zakonom najmanj v visini SO 
odstotkov predracunske vredno· 
sti naloibe. 

2. Za investicije v osnovna 
sredstva, ki se pridohivajo z upo
raho lastnih proizvodov hlaga in 
storitev, ce je do uveljavitve te
ga zakona izrahljene najmanj 50 
odstotkov predracunske vredno
s ti nalozhe. 

3. Za dolgorocno zdruievanje 
sredstev v druge organizacije 
oziroma skupnosti na osnovi sa
moupravnega sporazuma, skle
njenega do uveljavitve tega za
kona. Organizacija, v katero se 
sredstva zdruiujejo, pa mora 
imeti izpolnjene pogoje, ki so 
ornenjeni pod 1. in 2. tocko. 

4. Za vlaganje sredstev v pod
jetje v tujini, ce je hilo do ve
ljavnosti tega zakona izdano 
ustrezno dovoljenje. 

5. Za dajanje dolgorocnih hla
govnih kreditov, za katere je do 
uveljavitve tega zakona sklenila 
dolinisko upnisko razmerje in 
si preskrbela menice z avalom 
hanke za zavarovanje placila teh 
kreditov. 
(Nadaljevanje na 3. strani) 

BRESTOV OBZORNIK 

Nalaganje na iverac (stari) 

Hazbremenievanie gosoodarstva 
od besed k deianiem 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
mednarodne financne ustanove 
in vlade zahodnih drZav pristale 
na ta odlog, vendar so postavile 
doloeene pogoje. Ti pogoji pa 
so v glavnem take narave, ki 
naj bi jugoslovansko gospodar
stvo usposohile za vracanje na
jetih posojil. Tega hi se morali 
zavedati ze sami; sarni bi morali 
spoznati tudi to, kje je nasa 
zgornja meja zadolZevanja, da 
homo se lahko odplacevali tuja 
posojila. Vsega tega pa nismo 
poceli, ampak smo se zadolievali 
nenadzorovano, nekako po nace
lu, bo ze »nekdo« plaCal. Ta 
»nekdo« pa je jugoslovanska 
druiba. 

Ce torej hocemo gospodarstvo 
usposobiti za holj konkurencen 
nastop na zunanjem trgu, da 
bomo lahko vracali tuja posojila, 
mu moramo pustiti vee sred· 
stev za posodabljanje. To pa za· 
hteva, da zmanjsamo porabo iz
ven gospodarstva, pa tudi v go
spodarstvu na tistih podrocjih, 
ki jib imenujemo »rezija«. 

Program gospodarske stahili· 
zacije, ki ga je sprejela zvezna 
skupscina v letu 1983, ima prav 
ta namen. Dejstvo pa je, da smo 
se za program gospodarske sta· 
hilizacije vsi ogreli, v neposred
nem iivljenju pa naj bi se nas 
ne dotaknil, ampak nekoga dru
gega, ce5, pri nas je vse v redu 
in prav. Ker pa od politlene opre
delitve ni slo nikamor naprej, 
je zvezna vlada za letos skleni
la, da moramo v tem letu jugo
slovansko gospodarstvo razbre
meniti za 70 milijard (novih) din 
od tega v Sloveniji za 11 mili
jard dinarjev. 

Na osnovi taksne opredelitve 
je slovenski izvrsni svet sprejel 
jasen program o razbremenjeva
nju gospodarstva. Gre za tri na
cine razhremenjevanja: 

- zmanjsanje obveznosti iz do
hodka temeljnih in delovnih or
ganizacij, 

- zmanjsanje obveznosti iz 
osebnih dohodkov, 

- zmanjsanje ostalih obvezno. 
sti. 

Podohen program je napravil 
tudi obcinski izvrsni svet in izra-

POPRAVEK 

cunal, da ho razbremenjevanje 
gospodarstva imelo v nasi obci
ni naslednji ucinek: 

- iz dohodka 
temeljnih in 
delovnih organizacij 

13.946.000 din, 
- iz osebnih dohodkov 

in sklada 
skupne porabe 17.596.000 din, 

- iz zmanjsanja drugih 
ohveznosti 47.733.000 din 

SKUPAJ TOREJ 79.275.000 din 

Ker racunamo, da gre sele za 
zacetek v procesu razhremenje
vanja, to niso tako majhna sred
stva za nase gospodarstvo, saj 
bi s tern zneskom denimo po
krili skoraj dve tretjini stroskov 
osnovnega solstva v obcini. 

Gospodarstvo pripominja, da 
ob tem ne gre za pravo razbre
menjevanje gospodarstva, am
pak bolj za samorazbremenjeva
nje. Menim, da je treba taksno 
razmisljanje odlocno zavrniti. 
Razlicne skupne slu:lhe na razlic
nih ravneh gospodarstva so se 
mocno razbohotile in je skrajni 
cas, da jib zacnemo zmanjsevati. 
Osebno mislim, da so pri tem 
zelo velike rezerve in da hi jih 
bilo potrebno s takimi ukrepi 
najti in aktivirati. 

Ugotavljamo, da imamo pre
malo najrazlicnejsega blaga, ker 
je proizvodnja premajhna. Zato 
je treba ljudi usmerjati v pro
izvodnjo. S tern homo napravili 
vee koristnih stvari hkrati; po
vecali bomo proizvodnjo, zmanj
sali stroske reZije in gospodar
ski ucinek bo torej dvojen. Tega 
se delavci premalo zavedajo in 
predno bi se odlocali o reZij
skem delovnem mestu, hi bilo 
potrehno trikrat premisliti, ali 
ho to res ustrezna gospodarska 
korist. 

Ce homo z razhremenjeva
njem gospodarstva nadaljevali, 
in mislim, da hi morali, potem 
bo vee manevrskega prostora tu
di za stimulativno nagrajevanje 
osebnega, zlasti proizvodnega 
deJa. T. Kehe 

V prejsnji stevilki se nam je na strani s skupnirn naslo
vom »Dvesto stevilk nasega glasila« v prispevku Jozeta LE
SARJA nehote zgodila nerodnost. Ko pisec niza predloge, o 
cern hi v glasilu morali vee pisati, je izpadla njegova osnovna 
misel, ki je obeoern tudi iztocnica ostalirn predlogorn. Vee 
bi torej rnorali pisati o (citiramo): 

» - programskih premikih tehnologije in proizvodnje za 
najmanj deset let naprej. Delavci nesporno hocejo videti 
perspektivo.« 

Bralcem in predvsern piscu teh vrstic se oh tern nehote
nem spodrsljaju iskreno opravicujemo. 
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Hazvoj lesarske strojegradnje 
Za nami je 16. mednarodni sejem strojev ter opreme za predelavo 

in obdelavo lesa v Ljubljani. Kot je znano, je ta sejem zastavljen 
tako, da v dolocenem letu razstavlja v glavnem pohi.§tvene programc 
in repromaterial, v naslednjem letu pa je namenjeno vee pozomosti 
strojni opremi za lesno industrijo. Tako je bilo tudi Ietos. 

Na sejmu je sodelovalo nad 
180 razstavljalcev iz stirinajstih 
driav. Poleg nekaterih stalnih 
tujih razstavljalcev so bili na le
tosnjem sejmu p-risotni tudi vsi 
pomembnejsi domaci proizvajal
ci taksne opreme. 

nje zastarelih licenc, prekrivanje 
proizvodnih programov in slaba 
prilagodlj.iv<>st trenutnim zahte· 
vam trga. 

Zato je bila posebej izrazena in 
poudarJena zelja po tesnejsern 
medsebojnem sodelovanju kar 
zadeva sedanje str<l'jne zmoglji
vosti, pa tudi sodelovanje na pod
rocju razvoja in prodaje. 

P.rvi koraki na podrocju med
sebojnega povezovanja so ze na
rejeni. Na letosnjern sejrnu smo 
prvic nastopili skupaj Brest, Ja
vor in Kovind. To sodelovanje 
borno v prihodnje se okrepili in 
prenesli tudi na ostala podrocja 
nase dejavnosti. 

Zavedamo se, da ob tako hit
rem razvoju nase panoge postaja 
domace trzisce vedno rnanjse, 
brez slrupnega nastopa na zuna-

njem trgu pa ne homo konku· 
rencni. 

Naj na tern mestu .povern, da 
so na posvetovanju tuji :proizva· 
jalci izrazili zeljo in pripravlje
nost po tesnejsern so::lelovanju z 
jugoslovanskimi proizvaJalci 
strojne oprerne, predvsem s tern, 
da bi nudili zahtevnejse strojni
ske in elektronske sklC>pe, pa 
tudi prenos ostale tehnologije. 

Skratka, sejern strojne opreme 
za obdelavo in •predetavo lesa je 
za narni. Lahko ugotovimo, da Je 
vzbudil zelo veliko odzivnost in 
zanimanje jugoslovanske 1esne 
industrije, da pa bo morala prav 
ta panoga se mnogo na:rediti, da 
se bo enakovredno kosala s sve
tovnimi proizvaj alci. 

Za domace proizvajalce lesnih 
strojev in naprav je ljubljanski 
sejem priloznost, da se predsta
vijo jugoslovanski lesno predelo
valni industriji in pa seveda, da 
pridobijo nove izkusnje in znanje 
s tega podrocja. 

B. Mlakar 

Proizvodni progranJi . ..,. . 
In nas IZVOZ 

Priprava za napenjanje vzmeti 

Ko ze govorimo o domaciu raz
stavljalcih, je treba povedati, da 
je nekaj jugoslovanskih proizva
jalcev doseglo pri izdelavi stroj
ne opreme ze zavidljivo raven, 
ceprav so nekatera podjetja sele 
v prvem razvojnem obdobju. 

Letosnji sejem je pokazal, da 
domaci proizvajalci pokrivajo SO· 
razmerno siroko podrocje stroj
ne opreme za predelavo in obde· 
lavo lesa, obenem pa moramo 
ugotoviti, da je izdelava zahtev
nejse oprerne se vedno v rokal1 
tujih proizvajalcev. 

Zaradi vse vecjega zanimanja 
domace industrije za razvoj in iz
delavo lesno obdelovalnih strojev 
in naprav je bila letos med sej
mom vrsta dopolnilnih strokov
nih srecanj in rnanifestacij. Po
sebej naj omenimo posvetovanje 
s temo »Lesno obdelovalni stro· 
ji,« na katerern so sodelovali 
nekateri priznani dornaci in tuji 
proizvajalci. 

Na tern posvetu je bilo poudar
jenih velik<> ugodnih, pa tudi ne
gativnih mnenj in ugotovitev o 
dosedanjern delu »Strojegradite
ljev«. Omenimo naj predvsem 
nekatere napake kot so kupova-

Izvoz pohistvenih programoY 
je prav gotovo pomemben cilj 
nase lesne industrije. Za uspe
sen izvoz pa so vsekakor po
trebni tudi dobri pohistveni pro
grami. 

Kje se v taksnem polozaju 
znajde BREST? Iz preteklih let 
in pa seveda iz sedanjega tre
nutka lahko ugotovimo, da prav
zaprav vse pohistvo, ki je name
njeno v izvoz na konvertibilno 
podrocje, ni plod lastnega raz
voja. Z drugimi besedami, nima
mo lastnih modelov, nimamo 
lastnega oblikovanja . .. 

Tuje kupce v glavnem preskr
bujemo z njihovimi modeli. 
Prakticno poteka to tako, da ku
pec poslje nacrte ali vzorce po
sameznega programa, pri nas iz
delamo prvi vzorec, kupec ga 
potrdi, nato pa pridejo na vrsto 
komercialni razgovori - cene, 
pogoji in ostalo. Pri tern se se
veda tudi tehnolosko podrejamo 
razlicnim modelom oziroma za· 
htevam tujih kupcev, kar dosti
krat vnasa zmedo v nase pogle
de na razvoj tebnologije po po
sameznih temeljnih organizaci
jah. 

To pomeni, da bi si morali 
dolgorocno prizadevati za razvoj 

Nas nosilni proizvodni program pohistva - MAJA BL 

lastnih izdelkov, ki pogojujejo 
tudi dolgorocnost pri nacrtova
nju tehnoloske opreme. Zaveda
ti se moramo, da je razvoj last
nih izdelkov (hiSni stil) izredno 
draga, dolgotrajna in zahtevna 
naloga. 

Vsekakor za tako obsezno na
logo ne morejo biti odgovorni 
samo arhitekti oziroma obliko
valci, pac pa gre za skupinsko 
strokovno delo. Torej morajo 
v strokovni skupini sodelovati 
tudi tehnologi s podrocja razvo
ja, strokovnjaki s podrocja mar
ketinga in nabave ter ne nazad
nje tudi iz financ in prodaje. 

Kljub vsemu pa tako siroko 
zastavljeno delo pri razvoju ne
kega izdelka ne zagotavlja uspe
ha v prvem trenutku; zato se 
teiko odlocamo za taksen nacin 
pridobivanja novih modelov in 
ostajamo pri posnemanju tujih 
vzorcev. 

Ob stabilnejsem gospodarstvu, 
ki je tudi eden od vaznejsih pO· 
gojev za taksno lotevanje razvo
ja izdelkov in pa seveda ob bolj
sem gospodarskem polozaju Bre
sta, pa bi morali vsekakor raz
misljati tudi o taksni poti za 
pridobivanje lastnih modelov. 

B. Klesnik 
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Korpusna stiskalnica za OPREMO Kocevje 

Zagotoviti trajna obratna sredstva 
(Nadaljevanje z 2. strani) 

Iz vsega tega je mogoce skle
pati, da bodo po 15. marcu 1985 
imele ugodnosti le tiste organi· 
zacije, ki bodo v letu 1984 pokri· 
le s trajnimi in dolgorocnimi 
viri eno sedmino primanjkljaja 
iz leta 1983. Ob tern je treba 
upostevati se pokritje povecanja 
zalog obratnih sredstev iz teko· 
cega leta. 

Organizacija, ki ji bo uspelo 
pokriti primanjkljaj iz leta 1983 
in sprotna povecevanja osnovnih 
sredstev, dolgorocnih plasmanov 
in trajnih obratnih sredstev, bo 
smela morebitni presezek traj
nih in dolgorocnih virov uporab· 
ljati za vlaganje v investicije in 
za dolgorocne plasmane. 

Najemanje kreditov in drugih 
virov za financiranje nalozb 

Z zakonom je omejeno tudi 
najemanje kreditov in drugih 
virov za financiranje nalozb. 
Omejitev ni, ce organizacija isto· 
casno zagotovi tudi trajna obrat
na sredstva za te nalozbe in ce 
nadomesti manjkajoci znesek iz 
trajnih in dolgomcnih virov 
sredstev v skladu z zakonom. 
S tern zakonom se ne omejuje 
pridobivanja kreditnih (ali dru
gih) sredstev za obratna sred
stva. 

In kako bo novi zakon vpli· 
val na nase poslovanje? 

Natancno stanje bomo poznali, 
ko bodo izdelani zahtevani izra· 
cuni (za vsako temeljno organi
zacijo posebej). Zanesljivo pa 
lahko trdimo, da bodo moznosti 
za razsirjeno reprodukcijo na 
Brestu v prihodnje zozene in 
razlicne po temeljnih organiza
cijah, saj primanjkljaj trajnih 
in dolgorocnih virov za obratna 
sredstva zanesljivo obstaja. Se-

Oskrba z 
Z bukovino so bile v zacf)t,ku 

letosnjega leta vel1ke tezave, ki 
so bi·le odraz nabavne politike se 
iz leta 1983. V temeljnih organi
zacijah POHISTVO in MASIVA 
je primanjkovalo zracno suhe 
bukovine, tako da je proizvodnja 
zamujala in v neokater·ih prirnerih 
.zastala, saj je bila vezana na :iz
voZJne pogodbe. 

Nabavna slufba je za nabavo 
bukovine organizirala tudi pomoc 
iz drugih temeljnih organizacij, 
tako da smo v marcu in aprilu 
obiskali ve6ino proizvajalcev v 
Slovernji, Hrvaski .in Bosni. Ker 
suhe bukovilne proizvajalci niso 
ime1i na zalogi, pravih rezuJ.tatov 
ni bilo moe doseci. 

K<> se je zacela sezona razreza, 
so dobave zacele dotekati v nacr
tovanih kolicinah, ta.ko da je za
log kolicinsko ze dovolj; nekate
rih dimenzij pa se vedno pri
manjkuje, rnedtem ko je nekate
rih ze prevec, seveda glede na na
crtovane kolicine proizvodnje, ki 
pa se rneseeno lahko tudi spre
rninjajo. 

veda bodo moznosti za nalozbe 
majhne toliko casa, dokler ne 
bodo izpolnjene zakonske zahte· 
ve. 

To pa pomeni, da bo potrebno 
iskati dodatne lastne in tuje vire 
trajnih in dolgorocnih sredstev 
(krediti za obratna sredstva z 
rokom vracila nad 12 mesecev, 
krediti za pripravo in proizvod
njo za izvoz, del poslovnega 
sklada), zmanjsati oziroma racio
nalizirati bo potrebno vse vrste 
zalog, z ukrepi za zmanjsevanje 
proizvodne, osebne, skupne in 
splosne porabe pa naj bi vecji 
del cistega dohodka namenili za 
pokrivanje trajnih obratnih sred
stev. 

Preveriti bo potrebno se obseg 
trajno neuporabnih osnovnih 
sredstev, dvomljivih in spornih 
terjatev, pravilnost izkazanih 
dolgorocnih plasmanov ter dol
gorocno zdruzenih sredstev in 
odprodati vse nepotrebne zaloge 
reprodukcij skega materiala. 

Ceprav je polozaj na nabav
nem triiscu zelo nezanesljiv, pa 
bo v sedanjem polozaju nujno 
potrebno nabavljati skrajno pre
miSljeno, tako da ne bo na skodi 
sprotna proizvodnja, vezava v 
obratnih sredstvih pa kar naj
bolj ugodna. Tudi hitrejsemu 
obracanju obratnih sredstev bo· 
do morali v nasih temeljnih or
ganizacijah posvetiti vee pozor
nosti, kjer ima poleg ze ome
njenih zalog izdelavnega mate
riala veliko tezo tudi vezava 
obratnih sredstev v polizdelkih 
in nedokoncani proizvodnji. 

0 polozaju nasih temeljnih or
ganizacij, sprejetih in izpeljanih 
ukrepih ter o moznostih za zago
tovitev trajnih in dolgorocnih vi
rov obratnih sredstev pa bomo 
pisali kdaj drugic. P. Kovsca 

bukovino 
Za.radi boljse nabave (rednejse 

dobave in pod boljsimi pogoji) 
mora Brest navezati dolgorocnej
sa sodelovanja z veejirni proizva
jalci. Za to so bili ze narejeni 
prvi koraki, saj pripravljamo po· 
godbe o dolgorocnejsem sodelo
vanju s sovlagaJDjern v decimir
nice v Sloveniji in v drugih re
publi,kah. S temi dogovori naj bi 
v prihodnje pokrili najmanj po
lovico potrebnih koliCin bukovi
ne, za drugo polovico pa bomo 
navezovali dolgoroenejse medse· 
bojno sodelovanj-e, v nekem smi
sh.l blagovne menjave. 

Zanemariti pa ne smemo tudi 
lastnega razreza bukovine v J elki. 
Zaradi dolge zime je bilo najprej 
pricakovat.i zelo slabo nabavo bu
kove hlodovine, potem pa so pri
zadevanja nabavne slufbe stanje 
zelo spremenila. Nabavili smo 
zelo kvalitetno bukovino, tako da 
je desortiramost nekaterih debe· 
lin laze dopolnjevati z lastnim 
razrezom. 

M. Levar 
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Za naS veCji izvoz 
SISTEM NOTRANJIH DEVIZNIH SPODBUD ZA POSPESEVANJE 
BRESTOVEGA KONVERTIBILNEGA IZVOZA 

V skladu s sporazumom o zdruZitvi v delovno organizacijo je poleg 
skupne politike razvoja, programske politike, politike osebnih do
hodkov in ostalega opredeljena tudi skupna politika na podrocju 
deviznega poslovanja. TakSna politika narekuje usklajen nastop na 
tujih trZi~cih, obenem pa terja tudi usklajeno politiko pri zagotav
ljanju in uporabi deviznih sredstev. 

Da bi v okviru delovne orga
nizacije cimbolj uskladili pogo
je za gospodarjenje (pridobiva
nja dohodka) na domacem in 
tujem trgu, smo imeli ze doslej 
enoten sporazum o internih de
viznih stimulacijah, s katerim 
smo poleg izenacitve pogojev za 
gospodarjenje ieleli ~e posebej 
gospodarsko vplivati na pospe
§evanje oeziroma se hitrej~o rast 
izvoza. 

Taka poslovna usmeritev, ki se 
sklada s splo~no dr ufbeno, i eli 
predvsem doseci taksno stopnjo 
izvoza, ld bo omogocala: 

- redno in nemoteno oskrbo 
s surovinami in repromateriali 
bodisi iz uvoza bodisi z doma
cega trga (zdrufevanje deviz tu
di v smislu dolgorocne oskrbe); 

- izpolnjevanje r azvojnih na
crtov na podrocju nalozb (uvoz 
opreme, odplacila ze najetih in 
morebitnih prihodnjih tujih kre
ditov, sovlaganja); 

- dolgorocno rdevanje politi
ke financ, zlasti zagotavljanja li
kvidnosti, bodisi z vidika prido
bivanja novlh sredstev, bodisi s 
stali§ea niZjih obrestnlh mer; 

- dolgorocno politiko na pod
r ocju prestrukturiranja proiz
vodnje v smislu drufbene usme· 
ritve v modernizacijo proizvod· 
nih zmogljivostl in s tern manj
se odvisnostl od upadanja kup
ne moci na domacem trgu. 

podlagi enotne razpolagalne pr_a
vice, ustvarjene z lastnim izvo· 
zorn. 

Za izracun razpolagalne pravi· 
ce posamezne temeljne organiza· 
cije se uporablja skupno dose
iena razpolagalna pravica v 
okviru sestavljene organizacije 
oziroma SISEOT, izracunana na 
podlagi deviznih prilivov vsake 
temeljne organizacije posebej. 
Razlicen - dejanski delez raz
polagalne pravice se uporablja 
posebej po temeljnih organizaci
jah - izvoznicah le za maloob
mejni pr omet, kompenzacijske 
posle in morebitne druge nepo· 
sredne devizne posle. 

Glede na dejstvo, da so hili 
najetl devizni krediti pred letom 
1983 pod drugacnimi pogoji (za 
dinarska odplacila, ki so bila 
kasneje s spremembo deviznega 
zakona spremenjena v devizna), 
je v predlogu upolitevano, da le
ti bremenijo vse temeljne orga
nizacije po kljucu ustvarjenih 
deviznih sredstev oziroma po 
kljucu preseikov deviznih sred
stev posameznih temeljnih orga
nizacij . Vse devizne obveznosti 
od leta 1983 naprej pa breme
nijo neposredne koristnike. 

Za pokrivanje deviznih obvez
nosti TOZD Prodaja in delovne 
skupnosti Skupne dejavnostl 

(predvsem neblagovni odlivi -
racunalnik in sluzbena potova
nja) je predlagano enako merilo 
kot za obracun svobodne me
njave dela. 

Omenjeni obracuni bi se ugo
tavljali v smislu akontacij ob 
polletnem in devetmeseenem 
obracunu; koncni obracun de
viznih stimulacij oziroma desti
mulacij pa se bo opravil na 
podlagi dejanskega izvoza (pri
livov) in dejanske porabe de
vizih sredstev (odlivov) ob za. 
kljucnem racunu. Seveda je vse
skozi, ko je govor o stimulacl
jah, misljeno le konvertibilno 
podrocje, saj izvoz na klirinliko 
podrocje enacimo s pogoji pro
daje na domacem trgu. 

Seveda pa si moramo vsi -
v vseh temeljnih organizacijah 
- prizadevati, da bomo ustvarili 
pozitivno devizno bilanco v okvi
ru dl11Zbeno priznane oziroma 
dolocene razpolagalne pravice, 
saj bodo v nasprotnem primeru 
v devizno deficitarnih temeljnih 
or ganizacijah teiave z zagotavlja
njem nemotene oskrbe in s tern 
tudi z rednim potekom proiz
vodnje. 

Pripravljeno gradivo (sistem) 
za pospe§evanje konvertibilnega 
izvoza v Brestu s tako imenova
nimi internimi deviznlmi stimu
lacijami (vkljucujoc konkreten 
izracun v dveh inacicah na osno
vi planiranih podatkov za leto 
1984) je ~ele predlog, ki je posre
dovan v obravnavo vsem te
meljnim organizacijam. Ko bodo 
zbrane vse pripombe, bo ome
njeni predlog dopolnjen in bo 
nato sluzil kot osnova za izde
Iavo spor azuma. D. Mlinar 

Z novim predlogom o pospe
sevanju izvoza dajemo se vecji 
poudarek izvozu prav na podlagi 
omenjenih ciljev. Izracun notra
njih spodbud temelji na dveh 
izhodiscih: 

Masivni izdelki 
1. na dogovorjenem deleru iz

voza v celotnem prihodku (pod
laga za opr edelitev deleia je 
strokovno gradivo zdruZenja Les 
o doloCitvi izvoza posameznih 
podskupinam dejavnosti v okvi
ru slovenske lesne industrije ter 
nas sedanje in dolgorocne plan
ske usmeritve); 

2. na preseZku ustvarjenih de
viznih sredstev v posamezni te
meljni organizaciji (na Brestu 
imamo vpeljano stalno evidenco 
deviznih prilivov in njihove po
rabe l>O temeljnih organizacijah). 

Ponderirano povprecje (vpliv 
obeh izhodiscnih elementov) naj 
bi bila osnova za ugotavljanje 
deviznih s timulacij po posamez
nih temeljnih organizacijah. 

Vire sredstev za zagotavljanje 
stimulacij naj bi zagotovili iz de
stimulacij na porabo deviz, ki 
bodo v posamezni temeljni orga
nizacij i v splosnem presegle nje
na razpoloZijiva devizna sred
stva . Stopnja destimulacije naj 
bi bila enotna za vse temeljne 
organizacije, ki porabijo vee de
viznih sredstev kot jib dobijo na 

Lufenje mozti~c miz - za izvoz 

gredo v 
IZVOZ IZ TEMEUNE 
ORGANIZACIJE MASIVA 

Ce smo prej~nja leta govorili 
in napovedovali vedno vecji iz
voz, potem lahko za Jetolinje leto 
trdimo, da smo pravzaprav pre
segli najveojo mogoeo mejo :izvo
za v celotnem prihodku. 

To je po ~ni stral?-i p~sledic::a 
nenelmih pnzadevanJ v ii.SkanJu 
primernih izdelkov, po dru!}i. s tr!l
ni pa izrednega povpralieva:nja 
po izdelkih iz masivnega lesa. 

Vsa.k mesec je 111ad 75 odstotkov 
celotne proizvodnje namenjene za 
izvoz na konvertibilno trnlice. 

Letos nimamo teiav z zapo1nit
v:ijo proizvodnili zmogljivosti za 
izvoz, zato pa smo imeli nekoliko 
vee .teiav pri nabavi bukovega le
sa. Povedati moramo, da smo te 
tezave u speSno resili, kar dokazu
j e, da je z dobrim medsebojnim 

• 

lZVOZ 
dogovarja:njem mogoce relii.ti 
vrsto sicer nereliljivih zadevscm. 

Tudi za prihodnje smo z neka
terimi povezavami dogovorjeni z 
dobav:itelj.i surovin in racunamo, 
da vecjih tezarv pri preskrbi z bu
kov<im Jesom ne bom o imeli. 

Zaradi n epravocasn e dobave d e
b elejsega bukovega lesa imamo 
sicer nekoliko zamude pri izdela
vi miznih podnozij , vendar racu
~namo, da bomo zamujeno do 
konca leta nadomestiJ.i. 

Oskrba z drugimi repromate
riali je bila zadovoljiva oziroma 
smo se zastojem zaradi obtasnih 
dnevnih zamud pri okovju .in bla
gu izogibali s prera.zporeditvijo 
delavcev v druge oddelke. 

Tehnoloske pomanjkljiovosti v 
•proizvodnji smo ~kaj usp~.li~o 
premagali s susen]em v HO]l ill 
Goranproduktu, pa tu<li .. z novo 
opremo iz paketa posoJil.a IFC 
Washington. 

Podatki za prvo polovko leta 
nam govorijo, da homo dosegli 
proizvodnjo za ·izvoz za 1,155.945 
dolavjev ali 57 odstotkov nacrta, 
in realizacijo po oceni za 1,140.000 
dolarjev ali 56 odstotkov plana. 
Racunamo, da bo slo tatk.o do 
konca leta, razen ce si zarad:i mo
rebitnih teiav ne bi zaceli. nabi
rati zaa:nud pri odpremnih rolcih. 
Ob skrajno discipl:ilnirani proiz
vodnji ill poostreni kontr.ol!i ?_a
crtujemo, da bomo nacrtovam lZ

VOZ presegli za 10 odstotkov. 
Ob tern bo potrebno vloZiti iz

redno veliko 1:ruda v pravocasno 
dobavo materialov, pa tudi v pri
lagodljivo organizacijo v proiz
vodnji (prerazporejanje delavcev 
med oddelki, morebitna dela v 
podaJ.jsanem delovnem casu in 
dela ob s obotah). 

Trono sem preprican, da bomo 
u speli izpolniti zastavljene cilje 
v izvozu predvsem z dobrim med
seboj'IIlim sodelovanjem vseh za
poslenih. 

M. Kusic 
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lz MASIVE - Stoli za izvoz 

Majhna zaloga surovin 
ze ob koncu prvega polletja 

lani je pricela zaloga surovin na 
Iverki naglo upada ti. Taksen p o
jav je za tak letni cas nenava
den, saj je obieajno dotok suro
vin zaradi zaporedja v gozdarski 
proizvodnji v drugem in tretjem 
tromesecju pospesen. 

Do tega je v glavnem pri~lo 
zato, ker smo bill v prvih mese
cih lani pr is iljeni dobavo ome
jevati, da smo lahko porabili ve
liko zalogo ze starega lesa, ki 
smo ga pred tern morali spreje
mati v cezmernih kolicinah ob 
resevanju posledic zimskih ledo
lomov. 

Ob nasem omejevanju dobave 
so morali dobavitelji seveda do
biti nove kupce. Zato nam kas
neje pogodbenih kolicin niso mo
gli vee zagotoviti. Tako tudi je
seni nismo uspeli us tvariti 
ustreznih zalog za zimske mese
ce, kar smo doslej napravili vsa
ko leto. 

Zato je bila boja.zen, da bo 
proizvodnja m otena ze pozimi. 
Na sreeo do tega ni prililo, te
zave z oskrbo pa se nadaljujejo. 
Vzroki so letos seveda drugi. Naj 
na kratko omenim le pomemb
nejse: 

- Zaradi realnejsega vredno
tenja dolarja v zadnjem casu j e 
postal uvoz surovin cenovno po
polnoma nezanirniv . 

Obenem je uvoz omejen se z 
drugimi ukrepi. To pa pomeni 
velik izpad v oskrbi pri mnogih 
porabnikih. Zato je nas talo to
liko vecje povprasevanje na do
macero trgu, ki pa ne more po
kriti vseh potreb. 

- Zaradi vedno vecje ener
getske krize se vse vee obratov, 
kjer nastajajo lesni os tanki, od
loca, da le-te v zimskem casu v 
celoti pokurij o. 

- Iz le ta v leto naralica po
vprasevanje po drveh za s iroko 
potrosnjo. K temu delno prispe
vata tvudi politika cen in nered
na oskrba z ostalimi gorivi. 

- Izredne zimske razmere z 
visokim snegom so povzrocile 
zastoj v gozdarski proizvodnji, 
ponekod tudi polne stiri mesece. 
To je bil tudi vzrok za zastoje 
na mnogih zagarskih obratih. S 
tern p a je nastalo izr edno po
manjkanje lesnih ostankov, ki 
jih up orabljaj o v papirni indu
striji, pa tudi v proizvodnji iver
nih plo~c. Zaradi tega se je po
vecala poraba tehnicnega lesa, 
ki ga, kot je ze omenjeno, po
vsod primanjkuje, obenem pa so 
tudi proizvodni stro~ki viliji. 

- K manjsemu obsegu gozdar
ske proizvodnje prispeva tudi 
zamrznitev cen. Stroski poseka 
in spravila nenehno nara~cajo, 
medtem ko so cene tehnicnega 
lesa ze dalj tasa uradno nespre
menjene. Zaostajanje za nacrto
vanimi poseki je bolj izrazito v 
zasebnem sektorju, ki caka na 
»boljse case«. 

Za izboljsanje sedanjega sta
nja bo potrebno se naprej siriti 
krog dobaviteljev in vsestransko 
utrjevati poslovne odnose. Pred
vsem pa moramo povecati skla
discni prostor zlasti za lesne 
ostanke, ki jib lahko nabavimo 
v veejih kolieinah le v poletnih 
mesecih. 

A. Hiti 

Posvet :oropagandistov 
Deseto jubilejno posvetovanje 

ZEP (zdruienje ekonomskih pro
pagandistov Jugoslavije) je bilo 
letos v Novem Sadu od 4. do 6. 
junija. 

Program p osvetovanja je bil 
»nabit« eez ves dan. Organizirano 
je bilo v zelo lepo u rejenem 
sportn em centru »Vojvodina«. 

Pr-v:ic po desetih le!li.h je b.i.lo 
posvetovanje brez dosedanjega 
tekmovanja oziroma festivala ko
munikacij skih sporocil. Skupsci
na zveze ekonom sk.ih propagandi
stov Jugoslavije se j e odloCila, da 
bo taksen fes tival vsako leto 
v Portorozu . Letolinji festival ko
munHcacijskih sporocil bo od 5. 
do 8. novembra. 

Program posvetovanja o trcnih 
komucikacijah je bil raz<leljen na 
najpomembnejsa podroeja se
danjega druzb eno-gospodarskega 
trenutJka. To so hrana, .izvoz, t u
rizem, varovcmje okolja, en ergija. 
Sarno nekaj naslovov iz progra
ma: analize in trine komunikaci
je za »Stil«, »Ledo«. »Ju vitana« 
otroska hrana, »Born ne born«, 

»Moj vrtu - hrana, »Vise cveca, 
manje smeca«, »Lufthansa«, »Tu
risticna ponudba Rima« ... 

Med drugimi so b ili sprejeti n a
slednji sklepi: 

- spTejem kodeksa oglalieva
nja v Jugoslavij i in ·kodeksa j ugo
slovanskih prop agandistov; 

- festival komunikaaijsk.ih spo
rocil bo vsako leto v Portorozu; 

- organixirajo se delaiVci, za
posleni v temeljlllill organizacijah 
na podrocju trinih komunikacij; 

- sprejet je bil program izo
bra2evanja; 

- povezovanje v okv.iru stroke; 

- ZEP se velani v mednarodno 
organizacijo propagandistov IAA. 

Zadnji veeer je bila projekcija 
propagandnih filmov z mednarod
n ega festivala »Benetke 1983«. 

Naslednje posvetovanj e ZEP bo 
v Crni gori ali v Pristini. To bo 
odlocila skupsCina ZEP Jugosla
vije. 

V. Winkler 

·--
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Stvari se premikajo 
0 RAZVIJANJU INOVACIJSKE DEJAVNOSTI V BRESTU 

0 inventivni dejavnosti zadnje case zelo veliko govorimo in pi· 
semo. Inovacije so postale skoraj sinonim za vse tisto, kar bi lah.ko 
oziroma bi morali storiti, da bi delali bolje, la.Zje in kvalitetnej~e. 

v preteklih nekaj letih, odkar vsaj v zacetku clani opravljali 
govorimo o inovacijah kot o »re- nalogo »inovator ja« v svojih oko· 
zervi« v gospodarstvu, so neka- ljih. Opredelili smo, naj nare
tere delovne organizacije na dijo oceno o inovacijah v pre
tern podrocju ze priSle do prvih teklem letu, naj sproti sprem
uspehov in danes lahko postre- ljajo vse nove predloge in tako 
zejo s stevilkami, vrednimi zavi- ustvarijo evidenco, ki j e doslej 
danja. nismo imeli, naj bodo pobudni-

V boju za stabilizacijo je ta ki in usmerjevalci pri iskanju 
dejavnost dobila se veliko vecji boljsih resitev. Komisija naj bi 
pomen, saj lahko ze majhne iz- odigrala vlogo usklajevalca, zbi
boljsave pomenijo prihranek ca- ralca in morda posrednika pri 
sa, prihranek zelo dragih mate- resevanju posameznih vprasanj. 
rialov in neposredno dvigajo do- Dali smo ji torej zelo veliko 
hodek, ki je ob danasnj i infla- odgovornost, prav tako tudi n je
ciji vedno premajhen. nim clanom, saj smo jim zaupali 

v Brestu tej dejavnosti dolgo zahtevno »neurejeno« podrocje, 
nismo posvecali ustrezne pozor- od katerega pa vsi veliko prica
nosti. Na problemski konferen- kujemo. 
ci druzbeno-politicnih organizaci i 

V j avni razpravJ 1mamo tudi 
opis del in nalog »razvijanje in· 
ventivne dejavnosti«. To delo 
naj bi bilo strokovno in bi za
htevalo enotno evidenco podat
kov, pa tudi enotno usmerjanje 
dejavnosti in dela komisij po 
temeljnih organizacijah. 

Od problemske konference, ki 
je bila aprila letos, je torej do
slej ze precej storjenega. 

S sprejemom pravilnika o 
ustvarjalnosti p ri delu bodo dani 
tudi vsi formalni pogoji za delo. 

Glede na veliko zavzetost in 
pripravljenost za delo, ki so jo 
pokazali clani komisije na svoji 
prvi seji, j e moe upati, da bomo 
v naslednjem porocilu ze prika
zali konkreten primer, kaj inova
cija pravzaprav je. 

V. Sega 

Bresta smo temeljito ocenili raz
mere, pokazali na napake in del
no tuC11 na vzroke za taksno sta
nje in okvirno nakazali, kako se 
lotiti dela, da bi stvari kar naj
hitreje stekle. 

Odvisno od gibanja cen 
Zapisali smo, da mora, name

sto da se o tern delu obcasno 
samo pogovarjamo, postati nase 
razmiS!janje o neposrednih nalo
gah sestavni del nasega vsakda
njega dela. Podatki o dejavno
sti na tern podrocju v zadnjib 
nekaj letih kaiejo taksno stanje, 
ki nu<akor ne ustreza Brestovim 
potrebam, moznostim in sposob
nostim. 

Ocenili smo, da imamo vrsto 
sposobnih delavcev na vseh pod
rocjih proizvodnega procesa, ki 
dobro poznajo svoje delo, pa tu
di moznosti, kako in kje bi se 
dalo kaj izboljsati. Prav dobro 
poznavanje neposrednega dela 
je eden od glavnih pogojev pri 
iskanju boljsih resitev. Take re
sitve se lahko kaiejo v obliki 
koristnih idej za prihranke ma
teriala, surovin, pri izdelavnem 
casu, energiji, boljsi organizaciji 
dela, kvaliteti izdelkov ... 

Se bi lahko nastevali moznosti, 
ki bi neposredno pomenile tudi 
vecjo produktivnost dela, ekono
micnost in rentabilnost gospo
darjenja. 

Kot glavni razlog za premajh
no dejavnost smo pogosto ome
njali pravilnik o ustvarjalnosti 
pri delu, kot b i le-ta ze sam 
prinasal boljse r esitve. Ta izgo
vor bo kmalu odvec, saj je pra
vilnik ze v javni razpravi in ga 
bo na svoji prihodnji seji spre
jemal delavski svet delovne or
ganizacije. 
Lotili smo se tudi organizacije te 

dej avnosti. Na pobudo komisije 
za inovativno dejavnost pri ko
ordinacijskem odboru SOZD, ki 
ie doslej kar dobro deluje, smo 
koncno tudi mi ustanovili komi
sijo za to dejavnost. 

Sestavljena je iz predstavni
kov vseh temeljnih organizacij 
in Skupnih dejavnosti in naj bi 

SANACIJSKI PROGRAM V TAPETNISTVU 

Temeljna organizacija Tapetnistvo je zakljucila prvo cetrtletje z 
izgubo v vi~ini 7.851.000 dinarjev. Zato je hila dolina, da v predpi
sanem roku izdela in sprejme svoj sanacijski program. 

Lani smo poslovali brez mo
_tenj, letos pa je bilo ze v prvih 
mesecih nase poslovanje mote
no. Zato smo dolini ugotoviti 
vzroke za nastalo izgubo, ugoto
viti pravo stanje in predvideti 
program ukrepov za boljse go
spodarjenje. 

v prvem cetrtletju smo dosegli 
za 155.719.000 dinarjev proizvod
nje, kar je 29 odstotkov letnega 
plana. To pomeni, da je proiz
vodnja za 4 odstotke nad nacr
tovano, primerjalno z enakim 
lanskim obdobjem pa je vred
nostno visja za 104 odstotke. 
Kljub temu, da smo se stalno 
ubadali z oskrbo z repromate
riali, je proizvodnja torej nad 
predvidevanji. Iz tega je moe 
ugotoviti, da v obsegu proizvod
nje ni vzrok za nastalo izgubo. 

Tudi prodaja je bila v tern 
obdobju nad pricakovanji. Vse 
izdelane garniture so bile pro
dane ze vnaprej in tudi sedaj je 
proizvodnja pokrita z narocili za 
tri mesece naprej. To pomeni, 
da bi hila prodaja lahko se vec
ja, ce bi ji proizvodnja lahko 
sledila. 

Fizicno je prodaja sicer nad 
planom, zaradi razlik m ed plan
skimi in prodajnimi cenami pa 
je vrednostno pod njim. Zato je 
celotni prihodek manjsi za 4,5 
odstotka od nacrtovanega. 

Zaskrbljujoce je dejstvo, da so 
porabljena sredstva za 22 odstot
kov hitreje narascala od celot
nega prihodka. To kaie na hi
trejso rast cen vhodnih materi
alov, ka terim pa niso sledile iz-

hodne cene zaradi znanih proti· 
inflacijskih ukrepov. Kljub za
mrznitvi cen so vhodne cene 
rastle kar za 5 do 6 odstotkov 
mesecno, kar se je neugodno 
od.razilo pri rezultatih gospodar 
jenja. Vsi stroski skupaj so gle
de na dosezeni obseg proizvod
nje pod planom. Ob tern pa so 
mocno porasli stroski za prevo· 
ze, najemnine in obresti. 

Na osnovi ugotovljenega sta
nja in vzrokov za izgubo, ki so 
v glavnem v neskladjih vhodnih 
cen repromaterialov in izhodnih 
cen sedeznih gamitur ter v kas
nitvah odpreme za prodajo, so 
predvideni naslednji ukrepi: 

- Izdelati je treba analizo o 
prodanih sedeZnih garniturah in 
takoj narediti vse garniture, ki 
kasnijo z dobavo. Preklicati je 
treba narocila, ki niso za konc
nega kupca. Cimprej moramo 
preiti na proizvodnjo in proda
jo po novih cenah. 

- Obseg proizvodnje je treba 
povecati tako kot predvideva 
sanacijski progr am. To moramo 
zagotoviti z boljso organizacijo 
dela, vecjo delovno discipline in 
z delom rezijskih delavcev v ne
posredni proizvodnji. 

- Prodajo moramo spremljati 
sproti in na podlagi ugotovljenih 
rezultatov takoj ukrepati, kar 
pomeni, pospesiti ali zavir ati 
prodajo tr.l:no zanimivih ali ne
zanimivih izdelkov glede na nji
hovo dohodkovnost za temeljno 
organizacijo. 

Sanacijski program p redvide
va, da bo ustvarjen celotni doho
dek 542.145.000 dinarjev, od tega 
za 87.459.000 v izvozu, ostalo pa 
na domacem trgu. 

Predvideni rezultati so: 

Celotni prihodek 
Porabljena sredstva 
- od tega amortizacija 
Dohodek 
Pogodbene obveznosti 
Zakonske in druge obveznosti 
Davek 
Svobodna menjava dela 
Solidar. sreds tva za stan. grad. 
Cisti dohodek 
Osebni dobodki 
Del list. doh. za stan. grad. 
Ostanek c istega dohodka 

v 000 din 

542.145 
464.918 

6.472 
17.111 
19.870 
7.751 

371 
10.016 

474 
38.745 
32.611 

2.181 
3 .942 

Iz na~e temeljne organizacije TAPETNISTVO 

Predvideni rezultati v sanacij
skem programu so nekoliko slab
si kot pa rezultati, predvideni z 
letnim planom, so pa bolj do
segljivi. Rezultati v aprilu ze ka
zejo, da je sanacijski program 

zastavljen pravilno, saj se je v 
tern mesecu izguba zmanjsala za 
5.590.000 dinarjev po fakturirani 
realizaciji. Racunamo tudi na 
ugoden rezultat v maju in juni
ju, tako da bi bila izguba pokri
ta ze ob koncu prvega polletja. 

Delavski svet temeljne organi
zacije je ob obravnavi sanacij
skega programa ugotovil, da za 
nastalo izgubo niso krivi delav
ci, organi upravljanja ali indivi
dualni poslovodni organ, ampak 
da je izguba nastala zaradi sple
ta zamotanih okoliScin in stabili
zacijskih ukrepov, ki so se ne
ugodno odrazili v poslovnem rc
zultatu. 
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Ob doseganju nacrtovane pro
izvodnje in prodaje ter ob ne
nadzorovani rasti cen repromate
rialov in zamrznitvi cen p rodaj
no zanimivih koncnih izdelkov, 
v katerih znasajo stroski izde
lavnih osebnih dohodkov samo 
2,7 odstotka, pomeni ze najmanj
si premik v cenah izgubo ali po
zitivni rezultat. To pa pomeni, 
da je treba zelo budno sprem
ljati gibanje cen. Obenem pa roo
ramo cimbolj gospodarno ravna
ti . z dragim repromaterialom, 
kjer bi se mogoce dalo se kaj 
prihrani ti, vendar ne na skodo 
kvalitete izdelkov. 

J. Gornik 

NASI LJUDJE 
Zmotil sem ga pri delu, ko je 

s sodelavcem pripravljal zlozaj 
bukovega lesa. Takoj je bil pri
pravljen na razgovor. 

»Ze enaindvajset let delam na 
skladiscu lesa. Sem pac tezaski 
delavec, zato nimam zelje po 
drugem delu.« Tako sva zacela 
pogovor z nasim delavcem To
netom Strukljem. 

Ceprav je :le dopolnil 65 let, je 
se vedno cil in zdrav, priprav
ljen poprijeti za vsako delo. S 
sodelavci se dobra razume, zato 
se v svoji delovni skupini dobra 
pocuti. 

Jeseni se namerava upokojiti; 
da se se ni, je vzrok v tern, ker 
ima premalo pokojninske dobe. 
v delovni dobi pa ima stiri le
ta, ki jih je prebil v ujetnistvu. 
Nemci so ga namrec ujeli v 
Sabcu leta 1941 in ga poslali 
prek Madiarske v Nemcijo, naj
prej v Bremen, nato pa v Ham-

burg. Sprva je bilo zivljenje v 
ujetnistvu zelo tezko, potem pa 
je dobil za ujetnika se kar 
ustrezno delo - prevazal je prc
mog po mestu. 

V pismih, ki jih je dobival od 
doma, je zvedel, da se v Jugosla
viji marsikaj dogaja. Tudi od 
delodajalcev, Nemcev, je slisal za 
Tita, za partizane. Nekateri Nem
ci so Tita hvalili. To so bili ti
sti, ki so hili proti Hitlerju; dru
gi pa so ga imeli za velikega 
bandita; tako ga je imenovala 
uradna stran. 

Leta 1945 se je srecno vrnil iz 
ujetnistva in se zaposlil pri 
»Gozdni«. 

Leta 1950 se je ozenil, rodila 
sta se mu otroka, hcerka in sin. 
Sedaj sta ze oba porocena, ima
ta tudi ze otroke. »Kar stirikrat 
sem ze stari oce,« se je pohvalil 
Tone. 

Tudi zemljo ima in jo tudi 
obdeluje po sluibi. Se bolj pri
zadevno se bo ukvarjal s kme
tijstvom, ko bo upokojen, saj bo 
za kmetovanje vee casa. 

Tone je dober delavec, v vseh 
dolgih letih dela v temeljni or
ganizaciji Pohistvo ni naredil ta
kega prekrska, da bi bil klican 
na odgovornost. Sam je hudo
musno pripomnil, da ga tudi 
med malico nic ne vlece ven iz 
tovar:ne - recimo na kozarcek, 
na p1vo ... 

»Saj tudi sami nekaj veste o 
meni, pa se dodajte kaj svoje
ga,« mi je dejal, ko sva koncala 
pogovor ... 

Tone Strukelj sodi med tiste 
s tarejse delavce, ki z vso odgo
vornostjo opravljajo svoja dela, 
ki razumejo najrazlicnejse za
deve v zvezi z delom in ki se 
zavedajo, da je resitev iz tezav 
Je v delu, ne pa v demagogiji. 

J. Klancar 

Vse veCii obseg poslovania 
lnterna banka SOZD Slovenija

les je bila us tanovljena v letu 
1983. Poslovati je pricela 1. ok
tobra 1983, ko so temelj ne or
ganizacije iz stirinajstih delovnih 
organizacij-clanic SOZD Sloveni
jales zdruzile prva sredstva za 
skupno financiranje sprotnega 
poslovanja. 

ze samo dejstvo, da je kar 
deset delovnih organizacij 
clanic sestavljene organizacije ob 
ustanovitvi interne banke ostalo 
ob strani, kaie na precejsnjo 
»pr evidnost« v zvezi s taksnim 
zdruievanjem. Vendar pa je po
slovanje interne banke ze v pr
vih mesecih pokazalo, da je bila 
odloCitev delavcev o ustanovitvi 
interne banke pravilna, saj so 
tako clanice pridobile dodatne 
moznosti za financiranje svojih 
dejavnosti v obliki cenejsih , pa 
tudi sicer ugodnejsih dodatnih 
financnih sredstev, moinosti za 
zdruievanje kratkorocnih denar
nih presezkov po ugodni obrest
ni meri in podobno. 

Interna banka posluje pred
vsem na podrocju kratkorocne
ga zdruievanja sredstev, dajanja 
kratkorocnih posojil in odkupa 
menic. Ceprav je intema banka 

ze opra vii a nekaj dolgorocnih po
slov, pa v tako kratkem casu se 
ni uspela postati mesto za dogo
varjanje clanic 0 skupnih naloz
bah. Podobno velja tudi za de
vizno poslovanje. Res pa je bilo 
to obdobje zaradi slabsega 
splosQega gospodarskega poloza
ja izredno nenaklonjeno uspes
nejsemu uvajanju taksnih po
slov. Zato bodo ta podrocja v 
naslednjem obdobju ena izmed 
najpomembnejsih nalog interne 
bank e. 

Za financiranje sprotnega po
slovanja so clanice interne ba
ke postopno dolgorocno zdruzile 
do konca maja ze 151 milijonov 
dinarjev (starih); k temu so 
kratkorocno zdruzile se 152 mili
jonov dinarjev svojih likvidnih 
preseikov, interna banka pa je 
pridobila pri drugih organizaci
jah, s katerimi so njene clanice 
dohodkovno ali pa poslovno traj
nejse povezane, se 790 milijonov 
dinarjev. Tako je skupni poten
cial dosegel v maju 1.093 milijo
nov starih dinarjev in s tern 
presegel prvo magicno mejo 
»100 milijar d starih dinarjev«. 

I. Zabukovec 

• . ~~i~~r- ,;,.~!":.~~"toll ·~·~ • ..., 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
INLESOV A nalozba, gradnja 

obrata za primarno obdelavo Ie
sa, je letosnja najvecja nalozba 
v ribniSki obcini. Gradijo nam
rec sodobno, 220 milijonov vred
no razrezovalnico. Obrat, ki bo 
dograjen predvidoma prihodnje 
leto, bo omogocil vpeljavo inte
gralne tehnologije za obdelavo 
lesa. Sestavljen bo iz treh de
lov: mehaniziranega skladisca le
sa, razrezovalnice in krojilnice. 
Izdelovali bodo osnovne elemen
te stavbnega pohistva, ki jih bo
do nato v drugih temeljnih or
ganizacijah sestavljali v okna, 
vrata in druge izdelke. 

LIKO ze petnajst let uspesno 
sodeluje z veliko ameriSko firmo 
CCFI; prav v t eh dneh so ji izvo
zili trimilijonti stol iz svojega 
kolonialnega programa. Delez 
ameriSkega tr:liSca pomeni kar 
tri cetrtine LIKOvega izvoza, ka
terega vrednost je !ani znasala 
11 milijonov dolarjev. Tudi za 
prihodnji izvoz ka:le spodbudno. 
V proizvodnji pa imajo tezave z 
oskrbo surovin, zlasti bukovega 
lesa. 

ukvarja predvsem z veleprodajo 
vijakov, embalaze,lesnih polizdel
kov, pohistvenega in stavbnega 
okolja, drobnega orodja, kmetij
ske mehanizacije, drobnega 
gradbenega orodja in strojev, 
opreme za kopalnice, barv, la
kov, lepil in drugih podobnih 
izdelkov. Vkljucitev Opremoteh
ne z njenim prodajnim progra
mom v ponudbo reprodukcijske 
verige Lesnine ima v dolgoroc
nem dohodkovnem smislu velike 
prednosti za obe strani. 

Pisali smo ze, da je SLOVENI
JALES-trgovina v maju odprla 
skladiScni center v Crnucah. Nje
govo poslovanje bodo vodili s 
pomocjo racunalniskega informa
cijskega sistema, od vnasanja 
podatkov ob prevzemu blaga v 
zalogo do izpisa odpremne do
kumentacije. Racunalniske ope
racije bodo opravljali s pomocjo 
terminalov. ki bodo namesceni 
po celotnem obmocju skladiSca. 

V STOLU je bilo !ani prijav
ljenih sestnajst tehnicnih izbolj
sav in koristnih predlogov, od 
katerih jih je bilo stirinajst 

Novosti . 
lZ 

uporabljenih v proizvodnji. 
Skupni ugotovljeni prihranek je 
znasal 557.655 dinarjev, dosezeni 
pa so bili tudi drugi posredni 
uCinki, ki jih je tezko ovredno
titi. Za te izboljsave in koristne 
predloge so avtorji dobili 71.648 
dinarjev nagrad. V prvih letos
njih mesecih ka:le se bolje, saj 
je bilo prijavljenih ze 17 izbolj
sav. 

ELAN je pripravil spet eno 
proizvodno novost - jadrnico 
»Elan-31«, ki je ze uspesno pre
stala uradno poskusno voznjo. 
Jadrnica, ki je sicer za kupce z 
globokimi zepi, je namenjena 
druzinskemu jadranju, posoja
nju in tekmovalnim regatam. Do 
konca leta jih nameravajo izde
lati petdeset, racunajo pa tudi 
na uspesen izvoz. Obenem pri
pravljajo tudi nov manjsi coin 
za domace kupce s plitkim ze
pom. 

V MEBLU so za letosnje leto
vanje prejeli 618 prijav, sto vee 
kot lani. Najvec zani)ll.anja je 
za avtokamp prikolice v Fa:lani. 

knjiznice 
V NOVOLESU so pripravili 

projekt o prestrukturiranju po
histvene proizvodnje v izvoz. 
Med drugim bodo v ta namen 
postavili proizvodnjo stru:lenih 
in kopiranih elementov za po
trebe vee njihovih temeljnih or
ganizacij. Zato bo potrebno do
gradit i nove proizvodne prosto
re. Gradnja bo veljala 62.400.000 
dinarjev, dokoncana pa naj bi 
bila v zacetku prihodnjega leta. 

JERIC, R.: Spoznavajmo akvarijske ribe 
Knjiga je pomembna pridobitev za ljubitelje akvarijskih rib in 
za ·razvoj akvaristi:ke pri nas. Slu:li nam lahko kot prirocnik. 

LESNA nacrtuje za letos na
lozbe v svojo lesno industrijo v 
vrednosti 274.303.000 dinarjev. 
Pri tern gre predvsem za nabavo 
nove strojne opreme in posodo
bitev proizvodnje, zlasti tiste za 
izvoz. Tudi v svojih zagarskih 
obratih zamenjujejo iztroseno 
in neprimerno strojno opremo. 

POTRC, 1.: lzbrano delo 
Sest knj~g predstavlja prvi celovitejsi prerez pisateljevega sno
vanja, saj zajema vsa njegova pomembnejsa dela. Posamezni 
naslovi: Kocarji, Navzkrizja, Grudje, Krefli, Koraki in Besede. 

FRANKL, V. E .: Psiholog v taboriScu smrti 
Avtor, profesor nevrolog,ije, psihiatrije in logoterapije opisuje 
svoje bivanje v koncentracijskem taboriScu Birkenwaldu. Delo je 
napisano kot porocilo o tern taboriscu. 

INGOLIC, A.: Rokove zgodbice 
Knjigo je pisatelj posvetil svojemu vnuku Roku. Zgodbe so na
pisane kot so se zgodile in kakor jih je pisatelj obcutil kot dedek. 

MURN, J.: Pripovedka o oblaku LESNINA se dogovarja o zdru
Zitvi z ljubljansko delovno orga
nizacijo Opremotehna. Le-ta se 

Pravljice za najmlajse bralce z lepimi opisi narave nevsiljivo 
razlozijo nekatere naravne pojave. 

Slucajno nam je prisla v roke knjiiica z naslovom »Cerknica in 
njena okolica<< s pripisom »Prjatlam v spomin<<, ki jo je 1878. leta 
izdal Anton Likar, kaplan. Ker o avtorju ne vemo nicesar, smo vsaj 
za najbolj osnovne podatke o njem zaprosili cerkniski rupnijski 
urad. Odgovorili so, da kljub njihovi najboljsi volji zal o njem niso 
mogli najti nobenih podatkov. Ce o piscu knji.Zice kaj ve kdo od 
nasih bralcev, naj nam to, prosimo, sporoci! 

KnjiZica se odlikuje po iskrenem domoljubju in veliki navezano
sti na notranjsko zemljo. Ceprav govori tudi o tedanji organizira
nosti cerkve na nasem obmocju, pa je njeno teZisce v kriticnem 
prikazu zivljenja in gospodarjenja pri nas pred dobrimi sto leti. 
Prav zato smo se odlocili, da jo ponatisnemo kot nas podlistek. 

In se to: ohranili smo avtorjev starinski jezik, le starinsko pisa
vo nekaterih b esed smo posodobili oziroma uskladili z veljavnim 
pravopisom. 

UVOD 

Aka premisljamo slavna dejanja 
nekdanjih Grkov in Rimljanov, pa 
tudi drugih narodov, vriva se nam 
nehotoma vprasanje: kaj jih je na
vdusevalo k tolikim dejanjem, ki jih 
bo obcudoval svet, dokler se bo sno
vala zgodovina clovestva? Ljubezen 
do domovine! je kratek, pa neizrek
ljivo veliko pomenljiv odgovor. 

Ta ljubezen jim je ogorevala nji· 
hovo domorodno srce; ona je pokla
dala vnetim govornikom presunljive 
besede na jezik, besede, s katerimi 
so vz igali svoje rojake za blagor do
movinski , ana je brusila bridke mece 
in ostre sulice hrabrim vojscakom, 

s katerimi so hodili nad svoje so
vraznike ter zmagoval i, ali pa umirali 
za priljubljeno domovino. 

Ljubezen do domovine jim je bila 
sijajna zvezda vodnica vseh njihovih 
slavnih pocetij. Pa tudi je ni bilo pri 
njih bolj zanicevane stvari, kakor je 
bil izneverjenec ali izdajalec domo
vinski. Bil jim je izvrzek, po pravici 
vreden vecne sramote. 

Kdo bi nam torej zameril, aka lju
bimo svoj narod ter se ponasamo 
s svojo domovino? Kdo bi se hudil 
nad nami, ako se poganjamo paste
no za lepoto svojega jezika in za ob
veljavo narodne ravnopravnosti, ki 
so nam jo spoznali mili nas vladar? 

Postenjak je samo tisti, kdor spo
stuje druge, pa ne zanicuje tudi sa
mega sebe. ·Kdor zanicuje se sam, 
podlaga je tujcevi peti« - preime
nitne, veliko pomembne besede! Sta
novitnost v veri, zvestoba do vla
darja, ljubezen do domovine in na
rodnosti, te besede se lesketajo z 
zlatimi crkami na nasi zastavi, ki po· 
nosno vihra pred nami, ki nas vodi 
v boju za narodne pravice in nas bo 
gotovo pripeljala poprej ali pozneje 
do castitljive zmage. 

clovek je take nature, da ljubi le 
to, kar tudi pozna. Za rec, ce se taka 
lepo, pa nam tujo in neznano, ni pro
stora v nasem ljubecem srcu. Kdor 
pa spozna kako rec in vidi njene le
pe lastnosti, se mu tudi priljubi , 
gori zanjo in jo brani proti krivicnim 
napadom . 

To velja tudi za domovino. Le kdor 
pozna svojo domovino, le tisti jo tudi 
ljubi , daruje ji svoje moci ter dela 
neutrudno za dusni in telesni blagor 
svojih rojakov. 

Pripomoci nekoliko k spoznanju 
nase mile domovine, ti hocem, pre
ljubi bralec, popisati izmed najlep
sih krajev slovenskih gotovo ne 
zadnjega nase kranjske dezele, nam
rec: 

Cerknico in njeno okolico 

RAKEK 

Kadar je raztopilo zarno pomla
dansko sonce snezno odejo, v ka
tero povita je zemlja pocivala zimske 
dni. in se je ze zopet oblekla v ze
leno, s cvetkami pisano obleko, za
pusti za nekoliko dni mestni hrum 
in sum, vsedi se v voz, ki ga tira ze
lezni hlapon iz Ljubl jana v Trst ali pa 
nasproti, in pihal in sopel bo s te
boj urnega teka po notranjskih zavi
nah naprej. Komaj si bas ogledal ne
koliko ljubljansko mocvirje ali ka
meniti Kras , ze bas zaslisal v ne
kako tujem akcentu, kakor bi bil 
sredi Germanije, kondukterje kricati: 
»Station Rakek!« 

Tukaj, prijatelj, stopi z voza, postoj 
nekoliko na kolodvoru, ozri se proti 

SPOMIN NA GENERALA 
MAISTRA 

26. julija letos bo preteklo pol 
stoletja, odkar je v svoji hisi 
na Uncu umrl prvi Slovenec, ki 
je postal general, velik, neustra-
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»en borec in hkrati pesnik. To 
je bil Rudolf Maister-Vojanov. 

Znano je, da je novembra leta 
1918 prav on s svojimi prosto
voljci-borci za severno mejo 
osvobodil Stajersko z Maribo
rom, tik pred tem, ko so Av
strijci hoteli prikljuciti ozemlje 
vse severne Slovenije do Zidane
ga mosta. Ce bi tedanji Narodni 
svet nudil Maistru potrebno po
moc, hi s svojimi borci, ki so 
bili sicer vojne navelicani, a za 
svobodo slovenske zemlje vneti, 
osvobodil tudi vso Korosko s 
Celovcem vred . .Zal mu prav Na
rodni svet tedaj ni hotel poma
gati, ampak ga je v njegovih 
prizadevanjih celo mocno oviral. 

0 Maistrovem zivljenju in de
lu bomo verjetno kmalu pripra
vili podlistek za Brestov Obzor· 
nik, na Uncu pa bo ob njegovi 
hisi 29. septembra proslava, na 
kateri bodo sodelovali pevski 
zbor z Rakeka, cerkniska godba, 
predstavniki JLA, pionirji od
reda Rudolfa Maistra, mladina 
in se Ziveci Maistrovi borci. 

R. Gorjan 

Filmi v juniju 
30. 6. ob 20. uri in 1. 7. ob 16. uri- ameriSki western BARBAROSA. 
1. 7. ob 20. ur:i in 2. 7. ob 20. uri - ameriSka kriminalka NOCNI 

JASTREBI. 
5. 7. ob 20. uri - ameriski vohunski film DVOJNI AZIL. 
7. 7. ob 20. uri in 8. 7. ob 16. u r i - angleski pustolovski film DE

TEKTIV HARIETTE ZUPPER. 
8. 7. ob 20. uri in 9. 7. ob 20. uri - ameriska komedija PAR,TNERJA. 

12. 7. ob 20. uri - zahodnonemski eroticni film SALON ZA MASI
RANJE. 

13. 7., 15. 7. in 16. 7. ob 20. uri - ameriski pustolovski film (najbolj 
gledan film letos, nagra:jen z dvema Oscarjema) CASTNIK 
lN GENTLEMAN. 

14. 7. ob 20. ud in 15. 7. ob 16. uri - ameriski akcijski f.ilm NAJ
KRAJSA POT ZA KITAJSKO. 

19. 7. ob 20. uri - arneriSka drama PRVI PONEDELJEK V OKTO
BRU. 

21. 7. ob 20. uri in 22. 7. ob 16. uri- arneriSka komedija SMESNE 
STRANI ZGODOVINE, I. del. 

22. 7. ob 20. uri in 23. I. :Jb 20. uri - mehlska eroticna komedija 
LAHKA zENSKA. 

26. 7. ob 20. uri - amen~ki eroticni film (premiera v Sloveniji) 
SOSTANOV ALKE. 

27. 7. ob 20. uri in 29. 7. ob 20. uri - francoski eroticni film EMA
NUELLA, 11. 

28. 7. ob 20. uri in 29. 7. ob 16. uri - hongkoski akcijski film DVO
BOJ MOCNIH. 

30. 7. ob 20. uri - f.rancoska komedija NIKAR NOCOJ, DRAGA. 

severu in raduj se nad prelepim pri
zorom. Pred seboj vidis gorenjsko 
gorovje, mejnike kranjske dezele. 
Med njimi kipi proti nebu orjaski 
Triglav in gleda, kaj de lajo Slovenije 
sinovi okrog. 

Mogocni Triglav, sedez umisljenih 
bogov nasih pradedov, povej nam, 
kaj si vide!, kaj dozivel, odkar te je 
postavil ondi vecni Mojster? Videl si 
ljute boje malikovalstva s krscan
stvom, videl si, kako so divjale so
vrazne cete ter mesarile in klale mi
roljubne Slovane, videl si pozgana 
mesta in vasi, videl s i - krvave mi
nule case. 

In kaj vidis sedaj? Okrog tebe se 
siri narod slovenski, majhen po ste
vilu, pa krepak z umom in dlanjo. 
Njegovi sinovi stoje visoko v duhov
nih in drzavnih sluzbah, na strani 
njegovih sinov je po navadi zmaga 
v vojski. 

Pod tvojimi nogami izvira bistra 
Savica ter podi naprej svoje valove 
in nasi srcne pozdrave bratom na 
jugu. lz njenih valov je pil cisto 
poezijo neumrli Vodnik, slovenski 
budnik. Narod vstaja, vzdiha: kdo kli
ce na dan? gre posteno in mo:Zato 
za svojim vodnikom trnjevo pot, ka
tero je tudi on hodil. 

Ko si si ogledal gorenjsko prizor
je, stopi na kraj kolodvora proti za
hodu. Tukaj vidis pred seboj prijazno 
vas Rakek, ki steje kakih 60 his, 
z majhno, sv. Urhu posveceno cerk
vico, podruznico cerkniske fare. Po
druzne cerkve po dezeli so po na
vadi blagoslovljene samo po kakem 
duhovnu, ta pa je bila posvecena po 
skofu, kar prica doticno zanimivo 
pismo, ki se glasi v slovenski pre
stavi : 

»Mi, Ursin de Berthis, po milosti 
bozji in apostolskega sedeza skof in 
knez tr:Zaski, voscimo vsem vernim, 
sedanjim in prihodnjim, ki bodo to 
pismo brali ali poslusali, sreco in 
vse dobra Gospodu, t er jim dajemo 
na znanje, da smo s privoljenjem 
precastitega gospoda Franciska, 

oglejskega patriarha, skofa tega kra
ja, s pomocjo sv. Duha z lastnima 
rokama posvetili po segi in navadi 
rimske cerkve v ponedeljek, 4. julija 
preteklega leta, v cerkvi sv. Urha na 
Rakeku, ki je cerkniska podruznica, 
v cast imenovanega svetnika veliki 
altar, in da smo polozili vanj sveti
nje sv. Blaza, skofa in mucenca, sv. 
Krizogona mucenca, sv. Marka pape
za in sv. Antona opata, in da smo 
dodelili odpustke vsem omenjenemu 
posvecevanju pricujocim. Tudi pode
limo odpustke 40 dni vsem obojega 
spola, ki bodo to cerkev in altar obi
skali v obletnico njenega posvece
nja. Ravno tisti dan smo blagoslovili 
tudi ondotno pokopalisce. Dana 
v Trstu v skofijski palaci 4. februarja 
1606. Ursin , skof trzaski I. r.~ 

Takoj zunaj rakovskega kolodvora, 
na cesti proti Cerknici, je veliko trzi
sce za les. Trzni dan je vsak cetrtek. 
Cuda veliko lesa, zaganc in tramov 
se proda tukaj, kar daje Rakovcem 
lepe dohodke, vsako leta nad 600 
gold inarjev. 

S temi dohodki , ako modro gospo
darijo z njimi, si lahko scasoma omi
slijo veliko koristnih naprav za sose
sko. Aka naloze vsako leta nekoliko 
teh dohodkov, nabralo se jih bo v 
vee letih toliko, da bodo imel i lahko 
tudi lastnega duhovna in lastno solo, 
ce ne bodo morebiti rajse s cerkni
sko starodavno in castitljivo faro 
sklenjeni ostali. 

Z Rakeka pelje lepa in zlozna, 
z velikim trudom in znojem izdelana 
cesta proti Cerknici, Grahovem, Lo
zu, Prezidu , Cabru, in se bo menda 
zdelala naprej na Hrvasko. ze zdaj 
gre po tej cesti voz za vozom, kaj 
bo sele potlej, kadar bo vsa cesta, 
kakor je osnovana, tudi popolnoma 
koncana. Zares tudi v tern oziru se 
odpira Rakeku nepregledna prihod
nost. K velikim in lepim sedanjim 
poslopjem g. Lavrica in Kanca se 
bodo cez leta pridruzila ob trziscu 
nova in bodo dajala Rakeku cisto 
drugo, rekel bi , mestno oblicje. 

(Se bo nadaljevalo) 
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I Osnovni ob jekti bodo zgra jeni 
I RAZGOVOR 0 URESNICEVANJU DRUGEGA SAMOPRISPEVKA ZA 

IZGRADNJO SOLSKIH PROSTOROV, TELOVADNIC IN VRTCEV 
V OBCINI 

Pocasi se izteka drugi samoprispevek za izgradnjo ~olskih objektov 
v obcini in zato postaja med obcani vse bolj aktualno vprasanje, kaj 
je bilo z njim zgrajenega. Ni slucajno, da so o teh zadevah prav pred 
dnevi razpravljali tudi na razlicnih organih (predsedstvu OK SZDL, 
skup~cini obcine, skupscini obcinske izobrazevalne skupnosti, pa ~e 
kje). 

Uredniski odbor je zato menil, da bi pripravili razgovor z ljudmi, 
ki so jim ta vprasanja bolj znana in tako ob Zivi besedi strnili ome
njene razprave in staliSca. Menimo, da bo tudi bralce zanimalo, kako 
se uresnicuje njihov sedanji samoprispevek. 
Na~emu vabilu na razgovor so se ljubeznivo odzvali Slavko Tornic, 

predsednik gradbenega odbora, Tone Kebe, predsednik izvr~nega 
sveta skupscine obcine, Miro Juvancic, sekretar OK SZDL in Franc 
Dolnicar, tajnik obcinske izobrafevalne skupnosti. 

Poskusajmo iz izcrpnega razgovora na kratko strniti poglavitne 
misli in ugotovitve. 

PROGRAM IZGRADNJE IN TE
:lAVE OB NJEGOVEM URES
NicEVANJU 

Program izgradnje solskih ob
jektov, telovadnic in vrtcev, za
stavljen ob drugem referendumu 
za samoprispevek v te narnene, 
je bil ovrednoten dokaj realno. 
Drugo vprasanje je seveda nje
gov vsebinski vidik: ali je do
volj terneljil na rnoznostih in 
resnicnih potrebah . . .. 

Uresnicili bi ga lahko dosti bolj 
ucinkovito, ce bi sredstva iz de
lovnih organizacij (0,6 odstotka 
iz dohodka - na osnovi dogovo
ra) dotekala redneje in bi tako 
lahko tudi redno zakljueevali po
samezne financne konstrukcije. 
Ob tern velja se omeniti, da se
danja kreditna politika gradnji 
drufbenih objektov ni naklonje
na in tako gradnje ni mogoce 
pospesiti s kreditnimi sredstvi. 
Zato je za poravnavo nalozbenih 
obveznosti potreben naenkrat 
zbran celotni znesek. 

Sicer pa sredstva iz osebnih 
dohodkov - iz sarnoprispevka 
dotekajo redno, merltem ko go
spodarstvo se za leto 1983 dolgu
je 800 starih milijonov dinarjev. 
Obenern je bilo ze sldenjeno, da 
se ob razbremenjevanju gospo
darstva ze za leto 19!34 ukine pri
spevek 0,6 odstotka iz dohodka 
delovnih organizacij, kar znese 
priblizno 1,1 milijarde starih di
narjev (to pa je ze kar za iz
gradnjo enega objekta). 

KAM SO SLA SREDSTV A 

zaradi pomanjkanja sredstev 
opustili izgradnjo telovadnice. 
Predracunska vrednost za iz
gradnjo sole, ki gre h koncu, je 
znasala 6,4 milijarde, po ocenah 
pa bi potrebovali se 2,2 rnilijar
de starih dinarjev za kornunalno 
ureditev, ureditev okolice, pri
kljucke elektrike in vodovoda in 
podobno. 

KAKO DO KONCA 

Glede na pomanjkanje ze nacr
tovanih sredstev in se posebej ob 
dejstvu, da inflacija raste hitre
je od virov sredstev (osebni do
hodki, dohodek) je bil temeljito 
pretehtan program izgradnje na 
osnovi drugega samoprispevka. 
Na osnovi ocene so tudi pri
pravljeni predlogi, kaj se zgraditi 
v okviru financnih momosti in 
da bi obenem zadostili najosnov
nejsim potrebam solstva in 
vzgojnega varstva. 

Pri tern gre za cenejso izvedbo 
gradnje vrtca v Loski dolini (za 
120 otrok), za zozenje programa 
v Begunjah (odpade adaptacija 
kulturnega doma), v Grahovem 
pa naj bi le rekonstruirali seda
nje objekte. 

Prvi dve zadev-i bo glede na 
razpolozljiva sredstva do konca 
sarnoprispevka se nekako mogo
ce izpeljati, nereseno pa bo naj
br2 ostalo vprasanje Grahovega. 
Vsekakor pa ostane to obveza 
celotne druzbene skupnosti, na 
pomoc pa bo moralo priskociti 
gospodarstvo - kljub njegove
mu tezavnemu polozaju - saj 
drugih virov sredstev ni moe 
pricakovati. 

Prav v teh dneh bodo tekle o 
tern razprave po l ~•ajevnih sku) 
nostih, kjer bodo obravnavali 
nove predlagane programe gledc 
na potrebe in moznosti, pa tudi 
po temeljnih organizacijah ob 
ukrepih za razbremenjevanje go
spodarstva. 

Pricakovati je dokaj vroce raz
prave, vendar se je ob njih tre
ba zavedati, da se za do-loceno 
stvar da lahko le toliko sred
stev kot smo jih zbrali in da ne 
gre pricakovati cesa »dodatnega.: 
od »drugod«. 

KAKO V PRIHODNJE 
Po izteku drugega samopri

spevka bodo torej zgrajeni naj
osnovnejsi objekti za solstvo in 
otrosko varstvo v obcini in kar 
lep cas potem ne gre prica.kova
ti cesa novega. Vrsta dosedanjih 
tezav bo torej resenih, vrsta pa 
jih bo se ostala. 

Pri tern gre prdvsem za vzdr
zevanje starih in novo zgrajenih 
objektov. ze sedaj opafamo, da 
stari objekti ponekod neizrablje
ni razpadajo, novi pa pomenijo 
za vzdrZevanje novo nepricako
vano velikansko brerne. V se to 
gre v solstvu na racun dohodka 
in s tern tudi osebnih dohodkov 
in ni cudno, da smo se v tern 
pogledu znasli na repu sloven
skih obcin. ze s sedanjo prispev
no stopnjo se je komaj moe 
pretolci skozi taksne obreme
nitve. 

Vsekakor bodo stroski za vzdr
zevanje in obratovanje novih (in 
starih) objektov vplivali tudi na 
izpolnjevanje ucno vzgojnih pro
gramov. S sredstvi, ki bodo na 
voljo, bo moe izpeljati samo 
osnovne programe, za dopolnilne 
(celodnevna sola, podalj sano b i
vanje, interesne dejavnosti in 
podobno) pa bo potrebo poiskati 
druge vire (kje?). Tako kaze, da 
prihodnja podoba teh dejavnosti 
tudi v novih prostorih ne bo 
prevec romata. 

Prav zato se morajo vsi, ki go
spodarijo s temi objekti in tisti, 
ki jih stalno ali obcasno uporab
ljajo, obnasati skrajno odgovor
no in gospodarno. Zavedati se je 
treba, da ti objekti niso nekaks
na abstraktna druzbena lastnina, 
ampak so zrasli neposredno iz 
nasih sredstev, za naso korist in 
za nas razvoj. 

PripravH B. Levee 
Doslej je bilo iz drugega sa

rnoprispevka in sredstev delov
nih organizacij porabljenih 11,1 
milijarde starih dinarjev. 822 
starih rnilijonov je slo za dokon
canje nalozbe v Novi vasi (telo
vadnica), 300 milijonov je bilo 
izplacanih kot obveznost za iz
gradnjo vrtca v Cerknici, za do
koncanje izgradnje sole v Bab
nem polju pa je slo 411 milijo
nov starih dinarjev. Preostanek 
nanese gradnja sole na Rakeku. 

UspeSni Notranjci 

Po dogovoru je bil obseg na
lozbe na Rakeku okrnjen, saj so 

TEKMOVANJE 
LESARSKIH SOL SLOVENIJE 

V pocastitev dneva mladosti je 
bilo 25. maja v Mariboru tekrno
vanje slovenskih lesars'kih sol. 
Na tekrnovanju so sodelovale 
ekipe jz Skofje Lolke, Maribora, 
Ljubljane, Nove Gorice in Postoj
ne. Ekipe posameznih sol so tek-

•..t.c -
L . • •• • .. ~~ 

A ·:- ~...._ 

Gradnja nove sole na Rakeku gre h koncu 

rnovale v dveh sportnih discipli
nah, v malem nogometu in strc
ljanju z zracno ·pusko, ·ter eni le
sarski disciplini - jzdelovanje 
lesni'h vezi. 

REZULTATI: 
mali nogomet: 
1. SLS Maribor 
2. SLS Skofja Loka 
3. SLS Ljubljana 
4. SLS PostO'jna 
streljanje: 
1. SLS Maribor 
2. SLS Ljub~jana 
3. SLS Postojna 
izdelovanje lesnih vezi: 
1. SLS Postojna 
2. SLS Maribor 
3. SLS Ljubljana 
SKUPNO: 
1. SLS Maribor 
2. SLS Postoj.na 
3. SLS Ljubljana 

Srednja lesarska sola Postojna 
je na ·tern tekmovanju sodelovala 
prvic .in to zelo us.pesno. Najbolj 
se je izkazala v disciplini izdelo
vanje lesnih veri, ki je najbolj ce
njena disoiplina na tern tekmo
vanju. 

S tako uspesnim nastopom si 
lesar.ska sola v Postojni prido
biva dobro .i.me in zelja vseh je, 
da bi se ucenci, ki koncajo sola
nje, prav tako uspesno vkljucili 
tudi v proizvodnjo. 

B. Skerlj 
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Nasa godba na enem izmed novoletnih koncertov 

Radi jim prisluhnemo 
SESTDESET LET CERKNISKE GODBE 

Te dni mineva sestdeset let, 
odkar so se cerkniSki gasilci od
locili, da ustanovijo svojo godbo. 
Ta jim je bila potrebna za igra
nje na veselicah, ki so jih pri
rejali, da bi z izkupickom lahko 
obnovili gasilsko opremo, ki je 
bila med prvo svetovno vojno 
unicena ali porazgubljena. 

Godbeni odsek gasilskega 
drustva se je hitro razvijal, god
ba pa je bila na visku svoje kva
litete leta 1936. Ves ta cas je 
igrala na razlicnih prireditvah, 
zvecine na veselicah od Loskega 
potoka, Logatca, Hotedrscice do 
Ljubljane. 

Takoj po drugi svetovni vojni 
je nadaljevala s svojim delom, 
ceprav ni manjkalo tezav, ki jih 
je godba, ki se je potem osamo
svojila, resevala po svojih naj
bolj sih moceh. 

Vee o zgodovini govori brosu
ra, ki jo je cerkniski pihalni or
kester izdal ob svoji 60-letnici, 
ob jubileju pa naj vendar zapi
semo se nekaj misli ob spominu 
na prehojeno pot. 

Prvih petdeset let je delo god
be slonelo na prijateljskih, tova
riskih in druzabnih vezeh in da
nes skoraj ne moremo verjeti, 
da so v godbi igrali nekateri cla
ni tudi vee kot petdeset let, 
mnogo pa je biio tudi takih, ki 
so igrali desetletje ali dve manj. 

Vsa ta leta, ko so se odzivali 
pozivu razlicnih drustev, organov 
oblasti, druzbeno politicnih or
ganizacij, krajevnih skupnosti 
in organizacij zdruzenega dela, 
da bi obogatili njihove priredit
ve, pa so godbeniki kljub vsemu 
ostajali prepusceni samim sebi. 
Kljub temu v vseh teh letih 
vzponov in padcev godba, razen 
med drugo svetovno vojno, ni 
niti eno leto p renehala z delom. 
Tezko je verjeti, da tudi prvih 
trideset let po vojni za njeno 
delo ni bilo pravih pogojev. Prav 
je, da za delovanje cerkniske 
godbe njenih prvih petdeset let 
darno priznanje le godbenikorn 
sarnirn. 

Kazalo je, da bodo bolj si casi 
prisli po letu 1965, ko je financ
no skrb za godbo prevzel Brest. 
Desetletja premajhne druzbene 
skrbi so pustila globoke posle
dice. Starejsi godbeniki so pre
nehali z igranjem, mladi, ki so 
se zaceli vkljucevati v godbo 
konec sestdesetih in v zacetku 
sederndesetih let, pa niso bili 
pripravljeni v godbo vloziti ve
liko prostovoljnih ur, ki so mno
gokrat povezane z irtvovanjern 
prostega casa, da bi hitro zapol
nili vrzeli v orkestru. 

Kljub ternu pa je bilo v njej 
dovolj moci, da so v letu 1975 
zaceli z gradnjo novih prostorov. 
Stara »Stalca<< v gasilnern domu, 
v katerern je godba domovala 
od leta 1934 dalje, prostore pa 
sta uporabljala tudi gasilsko 
drustvo in obcinska gasilska zve
za, je ~amrec postala pretesna. 
V prostore se je godba vselila 
ob koncu leta 1976, od zacetka 
pa do svoje sestdesetletnice pa 
j e bilo potrebnih na tisoce pro-

stovoljnih ur, za katere so se 
clani odlocili z referendumorn o 
samoprispevkih. 

v solskem letu 1980/81 je god
ba v dogovoru z obcinsko izo
brazevalno skupnostjo in z glas
beno solo Frana Gerbica zacela 
z uresnieevanjem naloge, ki je 
do takrat pomenila osnovno sla
bost, se pravi, nenehni dotok 
mladih, glasbeno izobrafenih ka
drov. Zaradi potreb so se le-ti 
ze jeseni 1981 vkljucili v orke
ster in tako pripomogli, da n i 
prenehal z igranjern v teh naj
bolj kriticnih letih zadnjega de
setletja. 

v solskem letu 1983/84 je iz. 
med 39 clanov sedanjega orke
stra ze 27 ucencev glasbene sole 
ali pa takih, ki so v njej sola
nje ze koncali. 

Prav v casu, ko je za kulturo 
tudi za kulturo delavca, kmeta: 
u cenca ali dij aka v okviru svo
bodne rnenjave dela namenjene
ga -~edalje manj denarja, godba 
stOJl pred novo s topnico razvo
ja. Prav sedaj ima z novimi pro
stori, U!'liforrnami, instrumenti in 
podm~adkom ustvarjene pogoje 
za pnhodnjo kvalitetno in tudi 
stevilcno rast. 

Skoraj dve desetletji pred dru
go svetovno vojno in stiri po 
njej so bila potrebna za to. Naj
manj dve vaji in povprecno en 
nastop tedensko za vsakega cla
na je vlozenih v njej. Le malo 
je takih dejavnosti ali drustev, 
kjer bi bilo potrebnega toliko 
deJa in ljubezni do glasbe. 

Poleg tega je orkester, v kate
rem je 40 ljudi, ki jih zdruzuje 
le veselje do glasbe, prava sola 
tovaristva, sodelovanja, delovnih 
navad, nenehnega iskanja in ze
lje po kvaliteti, kar daje takemu 
drustvu se posebno obelezje. Po
leg tega pa gre v godbi le za 
glasbo, ki cloveka bogati in osvo
baja in ki je nazadnje ob vsa
kem , tudi dana5njem casu, clo
veku in druzbi, tudi nasi cerkni
ski, se kako potrebna. Zdi se, 
da si to spoznanje koncno le 
utira pot. 

Da godba ne zivi sama zase 
in da postaja sestavni del da
nasnjega vsakdana, pa kafe tudi 
financna podpora delavcev Bre
sta prav v zadnjih letih, pa ce
prav z razvojem cerkniskega pi
halnega orkestra narascajo tudi 
njegove potrebe. 

T. Urbas 
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Nase razpolozenje oh razglasitvi rezultatov 

(lz stevilke 81 - 30. junij 1974) 

ZA VECJO IDEJNO ENOTNOST. Usta· 
novna konferenca sveta zveze komu
nistov SOZD Slovenijales. 

Koncept, ki naj ga obravnavajo in 
sprejmejo vsi dejavniki od zveze ko
munistov do samoupravnih organov. 
vsebuje : enoten program razvoja 
SOZD taka za proizvodnjo kot za 
t rgovino s kupaj in ne loceno, s pred
nostnim vrstnim redom nalozb; suro
vinsko osnovo s celotno materialno 
bilanco potreb in izkoriseanja suro
vin; naloge na podroeju povezovanja 
lesne industrije in gozdarstva t er de
litev dohodka taksne integracije ; 
enotni sistem delitve; celotno poli
tiko prodaje, ki jo je treba postaviti 
v nove okvire, predvsem kar se tice 
s trategije celotne reprodukcije TOZD 
in tudi odnosov z drugimi sistemi 
integracije v Jugoslavi ji, z vzhodnimi 
tri:isei in tretjim svetom; makro in 
mikro organizacijo poslovnosti, sa
moupravnosti in druzbene organizi
ranosti; koncept raziskovalne de
javnosti, vkljucno z razvojem sol
stva. 

VSI ZA NASO BOLJSO PRIHOD
NOST. Razgovor s predsednikom iz
vrsnega sveta skupscine Cerknica 
tovarisem Janezom Pakizem. 

lnvesticije v obcini, ki so sedaj 
v teku, bodo predstavljale po kon
cani izgradnji vrednostno vee, kat 
predstavlja sedanja vrednost vseh 
osnovnih sredstev. Ob sedanj ih in
vesticijah v gospodarstvo naj po
udarim zlasti dve stvari: lverka, ki 
jo gradi Brest, je pomembna suro
vinska osnova za Brest in veeja so
cialna varnost obeanov, ob tern pa 
seveda pomemben vir akumulacije 
za prihodnji razvoj materialne osno
ve in vseh vzporednih dejavnosti v 
obeini , ee se uresnicijo predvideva
nja. 

Drugo, kar stejem za posebno po
membno, pa je, da se je zaeel ures
nieevati gospodarski razvoj na Blo
s ki planoti. Blos ka planota je bila 
do sedaj nerazvito podrocje v obeini. 
Z novim obratom, ki ga bo zgradila 
Kovinoplastlka, in z razsiritvijo Gra
mexa. bo dobila Nova vas in s tern 
vsa Bloska planota pomembno pri
dobitev. Pridobitev pa seveda pome
ni vsaka smotrna nalozba v razsirje
no reprodukcijo. 

VSE BOLJSI PROIZVODNI 
REZULTATI 

Vsako naraseanje osebnih dohod
kov mora temeljiti na rezultatih dela 
in na poveeani produktivnosti. Pri 
oblikovanju osebnih dohodkov in nji
hovi delitvi bomo sproti iskali moz
nost za dopolnitev s istema nagraje
vanja, ki bo omogocal osebne do
hodke po dejanskem prispevku in po 
rezultatlh deJa. 

brestov 

Vsaka sprememba sistema nagra
jevanja pa je v skladu z naeeli samo
upravnega sporazuma o zdruzevanju 
v pristojnosti delavcev temeljnih or
ganizacij . Taka ni mogoee spremi
njati sistemov nagrajevanja, ne da bi 
o tern razpravljali in odlocali delavci 
vseh temeljnih organizacij. 

ORGANIZACIJA CENTRALNEGA 
SKLADISCA GOTOVIH IZDELKOV 

Neprijetno majsko in junijsko vre
me je vplivalo, da gradnja central
nega skladisea ni potekala t aka, kot 
smo si zeleli. Zaradi neugodnih vre
menskih razmer je nastal zastoj pri 
izvajanju del zunanje kanalizacije, ki 
je temeljni pogoj za izgraditev do
stopnega cestisea ter transportnih 
poti okoli skladisea. Druga de la te
eejo po naertih. Postavlje n je ze 
zadnji kritinski lok, zakl jucujejo mon
tazo fasadnih plose, postavljajo no
tranjo kanalizacijo, krovci polagajo 
kritinske e lemente ter opravljajo no
tranja zidarsko-obrtniska dela. 

ZAKLJUcEK SOLSKEGA LETA 

Letos je zakljucila solanje na teh
niski soli tretja zaporedna oziroma 
ze eetrta generacija lesnih t ehnikov. 
Vsaka je imela svoje posebnosti. Eni 
so kaza li svoje sposobnosti na eko
nomskem, drugi na tehnoloskem. le
tosnji pa na organizacijskem podroe
ju. Zakaj ta ogotovitev? 

Zadovoljni smo z rezultati. Razred 
so zakljueili vsi, eeprav trije s po
pravnimi izpiti. Taka so zakljueni iz
pit opravljali vsi. Triindvajset ueen
cev si je oddahnilo, nekateri z vee
jim, drugi z manjsim zadovoljstvom, 
le dva ueenca pa basta morala svoje 
znanje izpopolniti do popravnih izpi
tov, ki bodo v zaeet ku septembra. 

VEt DRU~BENEGA VPLIVA. Nova 
nacela v urejanju Brestovega obzor· 
nika. 

Pred dobrim letom je izsel zakon 
o javnem obvescanju, ki je v duhu 
nacel nove ustave postavil pred vse 
tiste, ki se ukvarjajo z informacijski
mi obcili, vrsto zahtev. Zato je bilo 
potrebno t udi v urejanje in izdajanje 
nasega glasila vnesti nekatere no
vosti. 

V zadnjih letih je bi lo eutiti v na
sem tisku, pa tudi v drugih obcilih 
nekatere idejne spodrsljaje , s komer
cial iziranost, o vsebinski usmeritvi 
so odloeale skupine ali posamezniki, 
pa se vrsto drugih slabosti. Zato je 
bilo predvsem potrebno zagotoviti 
veeji vpliv s idle druzbene skupnosti 
na oblikovanje obvescanja, natanc
neje obli kovati vsebinsko zasnovo in 
podrobneje urediti pravice in dol z
nosti posameznih organov pri ureja
nju in izdajanju. 

BRESTOV OBZORNIK 

Tretj igre - tre ja zmaga 
III. LETNE SPORTNE IGRE SOZD SLOVENIJALES 

Letos je hila Opr ema iz Izole gostitelj III. letnih sportnih iger 
SOZD SLOVENIJALES. Udelezile so se jib ekipe iz osemnajstih de
lovnih organizacij. 

Kljub velikemu stevi!lu tekmo
valcev pa smo se v sicer slovesni 
in poletno razpolozeni Izoli kar 
porazgubili. Tekmovalna prizori
sca so bila namrec ,raztresena 
vsako n a drugem kraju. Sprem
ljanje vsake tekme posebej je 
bilo seveda zanimivo in se po
sebej razburljivo, ce je igrala 
nasa ekipa. 2al je bilo prav zara
di oddaljenosti tezko videti »nase 
navijace«, saj so ekipo r edno 
sprernljali v glavnem lahko le 
rezervni tekmovalci. 

Najvec zanimanja in nabito 
tribuna gledalcev so ~ritegnile 
spretnostne igre, ki so imele po· 
leg vsebinske privlacnosti tudi to 
prednost, da so bile na sporedu 
kot zadnje in je bi.Jo tekmovanje 
pravzaprav ze pori koncu. Morda 
je pravo sportno vzdusje zaZivelo 
sele ta'krat, saj je tribuna z vese
lim razpolozenjem spremljala 
vsa-ko igro posebeoj. 

Po uri napetega pricakovanja 
sta bili nato razglasitev r ezulta
tov in podelitev priznanj. Sleher
ni rezultat je dozivel aplavz in 
navdusenje. Skoraj v vseh ~ano
gah se je med prvimi -tremi po· 
javilo ime Bresta, k:i je s skupno 
413 tockami prepricljivo zmagal. 
Ker je hila to ze tretja zapored· 
na zmaga, je prehodni pokal d?· 
bi:l v trajno last. Razpolo~enJe 
nase ekipe je bilo seveda prlmer
no zmagovalcu, veselo in glasno. 

Kot vse p.odobne prireditve, 
smo tudi to zakljucili s plesom. 

C.e bi zeleli oceniti celotno sre
canje, bi b ila morda se najbolj 
sprejemljiva prispodoba, da so 
·bili vsi deli mozaika lepi in za
n~miv.i, ni :pa bilo mogoce videti 
ce!ote. To je morda edina sko_da, 
k:i pa ugodne ocene za orgamza· 
cijo nikakor ne zmanjsuje. 

Razsli smo se z obljubo, da se 
.prihodnje leto s:r:_eca_rno ~ Ljub: 
ljani, na IV. srecanJu, kJer naJ 
bi bila udeleZ.ba po moznosti se 
bolj stevilna. 

REZULTATI 

Mali nogomet (16 ekip) 
1. Lignosper 
2. Stil 
3. Tovarna meril 
12. Brest 

Odbojka - moski 
1. ToYarna meril 
2. LIK Kocevje 
3. Brest 

Odbojka - zenske 
l. Brest 
2. T•r govina 
3. Tovarna meril 

(7 ekip) 

(6 ek:ip) 

Kegljanje - moski (16 ekip) 

1. Trgovina 
2. Brest 
3. Lesonit 

keglji 
2255 
2246 
2210 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n.sol. o. 
Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC 
Ureja uredniski odbor: Viii FRIM, Franc 
GORNIK, Viktor JERI¢ , Joze KLAN¢AR, 
Sreco KNAP, Bozo LEVEC, Drago MAZIJ , 
Danica MODIC, Janez OPEKA, Vande UGA. 
Marjan SIRAJ In Franc TRUDEN 
Foto: Joze SKRW 
Odbor za obvescanje j e druibeni organ 
upravl janja. Predsednlca odbora: Vanda 
sEGA. 

Glasilo sodi med proixvodol iz 7. locke 
prvega odstavka 36, elena zakona 0 Ob· 
davcenju proixvodov in storitev v prome· 
tu, za katere se ne placuje temeljnl da
vek od prometa prolzvodov (mnenje sekre· 
tariata za informlranje lzvrsnega sveta SR 
Slovenije lit. 421·1/72 z dne 24. ilktobra 
1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska ~elezniska tiskarna v ljub
ljani. 

Kegljanje - zenske (12 ekip) 

1. Brest 
2. Savinja 
3. LIK Kocevje 

keglji 
1326 
1275 
1263 

Namizni tenis- moski (10 ekip) 
1. KLI Logatec 
2. Savinja 
3. Brest 

Namizni tenis - zenske (5 ekip) 
1. KLI Loga tee 
2. Trgovina 
3. Brest 

Sah - m oski (10 ekip) 

1. Trgovina 
2. Tovarna meril 
3. lignosper 
6. Brest 

sah - zenske (4 ekipe) 

1. Brest 
2. KLI Logatec 
3. Savinja 

to eke 
26 
25,5 
25,5 
20,5 

tocke 
8 
6 
2 

Streljanje - zenske (9 ekip) 

1. Tovarna meril 
krogi 

473 

Strelske 
PREMICNA TARCA DIVJADI 

V Kazljah p ri Sezani je bilo 
orga.nizirano regijsko tek.movanj.:: 
na premicno tarco >>bezecega mer
jasca«. Lanski republiski prvak.i. 
iz Postojne in domac.ini, ki imajo 
ustrezno strelisce, so ostali v sen
ci strelcev Bresta in Cerknice. 

Ekipno: 

1. Brest I. 
2. Brest II. 
3. Svoboda (Sezana) 

Posamezno: 

krogi 
387 
326 
296 

krogi 
1. Kebe Leon (Brest) 130 
2. Skrlj J anez (Brest) 130 
3. Zalar Milan (BTest) 127 

V Kazljah je bilo tudi repub· 
1isko prvenstvo v streljanju na 
premicno tarC.O di:vjadi. Brest je 
bil cetrti s 361 kTogi, kar je za 
4 kroge bolje o d veljavnega re· 
publiSkega rekorda. Tudi posa
mezniki so se med 36 nas topa
jocimi dobro uvrstili, in sicer: 
Mahne FTanc (7), Obreza J anez 
(8), Zalar Milan (9). Ta S.portna 
panoga ima pri nas veliko lju
biteljev. 

NOCNO TEKMOVANJE
VELIK. USPEH 

Na tradicionalnem republiskem 
nocnem tekmovanju v Ljubljani 
z vojasko pusko je SD Brest do
segla ze tretjo zaporedno zmago, 
kar je velik uspeh, saj je 
taksno tekmovanje zelo zahtev
no. Tarce so oddaljene tristo 
metrov, osvetlj ene in vsi trije 
s trelci streljajo v eno tarco. Tek· 
movanja so se udelezili tudi pred
stavniki sindikata PohiStva in 
Masive. Rezultati so bi:li veliko 
boljsi od prejsnjih Iet, saj je 
bHo potrebno za 10. mesto tarco 
zadeti kar dvana1stkrat. Nastopa
lo je kar 149 ekip. 
Rezultati: 

1. SD Brest 
2. SD Brest 
3. ZEM 
4. SD Brest 

zadetki 
15 
14 
14 
14 

krogi 
75 
77 
67 
62 

PIONIRJI IN PIONIRKE 
PRV AKI Z MALOKALIBRSKO 
PUsKO V NOTRANJSKI REGIJI 

V Postojni je na malokalibr
skem streliScu obcinska strelska 
zveza Postojne organizirala regij
sk·o tekmovanje pionirjev in pio
nirk v streljanju z MK pusko. V 
lepem vremenu so se pomer.ili 

2. Savin ja 
3. Brest 

Streljanje - moski (11 

1. Brest 
2. Tovarna meril 
3. TP Brezice 

Balinanje (9 ekip) 
1. KLI Logatec 
2. Oprema 
3. Trgovina 
5. Brest 

ekip) 

466 
431 

krogi 
660 
655 
642 

IGRE SPRETNOSTI (9 ekip) 
1. KLI Logatec 
2. Oprema 
3. Savinja 
4. Brest 

SKUPNA UVRSTITEV 
(18 del. org.) 

1. Brest Cerknica 
2. Savinja Celje 
3. KLI Logatec 
4. Trgovina Ljubljana 
5. Oprema Izola 

to eke 
413 
375 
372 
370 

6. Tovarna meril Sl. Gradec 
280 
273 
209 7. Lignosper Bos. NovJ 

8. Lesonit II. Bistrica 
9. LIK Kocevje 

10. Stil Koper 

• nov1ce 

199 
176 
119 

V. Sega 

najmlajsi strelci v t rojnem polo
:laju Oeze, stoje, -klece) in disci
plini 30 leze. Zmagovalci oziroma 
ekipe, ki so izpolnili norma, bodo 
nastopili na republiskem prven
stvu v Ljubljani . 

Pionirji - trostav 
Ekipno: 

1. SD Brest I. 
2. SD Pivka 
3. SD Brest II. 
30 - lefe 
1. SD Brest I. 
2. SD Pivka 
3. SD Brest II. 

Posamezno: 

1. Zidar Martin (Brest) 

krogi 
556 
512 
411 

661 
602 
578 

2. Zavnik Simo n (Posto jna) 
3. Ce!har Drago (Pivka) 
30 - leze 

krogi 
199 
190 
186 

1. Zidar Martin (Brest) 
2. Macek Dejan (Brest) 
3. Kavcic Zoran (Pivka) 

krogi 
243 
237 
226 

Tudi pri pionirkah so v trosta
vu in v disciplini 30 leze zmaga
le pionirke SD Brest. 

Trostav 

1. Otonicar Ines 
2. Istenic Sasa 
3. Kebe Jasna 
30- lefe 

1. Istenic Sasa 
2. Otonicar Ines 
3. Kebe J asna 

V SPOMIN 

krogi 
202 
196 
188 

krogi 
234 
229 
194 

F. Mahne 

V januarju smo se za vedno 
poslovili od nasega upokojenca 
Draga GRLA iz Markovca. V 
temeljni organizaciji je bil za
poslen vse od leta 1946 do leta 
1963, predvsem na delih in nalo
gah »robljenje zaganega lesa«. 

V februarju pa smo zopet ob
nemeli ob kruti novici, da nas 
je zapustila se ena nekdanja so
delavka - upokojenka Marija 
ZAGAR iz Dan. Pri nas je hila 
zaposlena od leta 1964 do leta 
1976 kot delavka v delovni enoti 
stolarna. 

Poznali smo ju kot prizadev
na, marljiva delavca in dobra to
variSa. Taksna ju bomo tudi 
ohranili v trajnem spominu. 

Kolektiv TOZD 2agalnica 
Stari trg 


