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Razbremenjevanje gospodarstva in Brest
.te ob sprejemanju dolgorocnega programa gospodarske stabiliozacije smo se dogovorili in vanj zapisali, da je potrebno nase gospo·
darstvo tako usposobiti, da bo konkurencno na mednarodnih trgih,
saj bomo le z vecjim izvozom lahko poravnali nase obveznosti do
tujine. E no izmed neposrednih dejanj pri uresnicevanju dolgoroc·
nega programa gospodarske stabilizacije je prav gotovo program
dejavnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in za finaneno
utrjevanje gospodarstva (razbremenjevanje gospodarstva), 0 cemer
je v zadnjih dveh treh mesecih izredno vellko razprav v vseh organih, organizacijah in skupnostih.
.te na zacetku pa je treba
opozoriti, da so ukrepi o razbremenjevanju gospodarstva le eden
izmed dejavnikov pri uresnicevanju politike gospodarske stablli·
ozacije. Vedeti namrec moramo,
da so za odpravljanje globljih
vzrokov za nestabilnost nujno potrebne nekatere dopolnitve in
spr emembe v mehanizmih druzbeno ekonomskega sistema, katerih cilj mora biti ustvarjanje
pogojev za popoinejse delovanje
sistema socialisticnega samoupravljanja ter objektivnih ekonomskih in trlnih meril v gospodarjenju.
Za uresnicitev te naloge so potrebne spremembe oziroma dopolnitve predvsem na podrocju
sistema in politike cen, obracunskega sistema, davcnega sistema
in davcne politike, na podrocju
urejanja tecajnih razlik, druzbe·
nega planiranja in na podrocju
ugotavljanja in razporejanja do-

hodka ter v delitvi sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo. Tudi na nekaterih drugih
podrocjih je potrcbno bolj sistematicno delovanje (na primer in·
vesticije, obrestna mera, zagotavljanje virov trajnih obratnih
sredstev in drugo). Bolj dosledno
kot d o sedaj moramo voditi tudi
realni tecaj dinarja.
Najpomembnejse za gospodarstvo pa je, kar najbolj obcutirno
v organizacijah zdrufenega dela,
da so ukrepi gospodarske poll·
tike pravoeasno znani in naravnani dolgoroeno ter da posamezna sprememba ne zahteva naenkrat povsem drugacnega delovanja in odlocanja. Ob vsem tern pa
so prav tako nujne bolj zavzete
dejavnosti v organizacijah zd:ruzenega dela (reprodukcijsko povezovanje, kvaliteta proizvodnje,
zmanjsevanje stroskov, boljse iz.
kor iScanje zrnogljivosti in podobno).
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Skupaj: 34.493.000
Pri tern naj pripomnimo, da jc
vecina predlaganih obveznosti, ki
so upostevane v gomjem izracu·
nu, :ie zmanjsanih, vendar pa nekatere obveznosti, ki predstavljajo vecje zneske, se niso zmanjsane (na primer clanarine, placila
bancnib storitev, pospesevanje
deviznega priliva).
Najvecji znesek v gomjem iz.
racunu predstavlja zmanjsanje
financnega nacrta za delovno
skupnost in sicer v visini
16.004.000 din, kar p redstavlja 10·
odstotno zniZanje sredstev. Pri

tern moramo opozoriti na nekatera dejstva. Pregled porabe predvidenih sredstev za delovno
skupnost je naslednji:
-

najemnina za racunalnik
amortizacija
bruto osebni dohodki
skupna p oraba (tudi
stanovanjska)
ostali stroski

24 '10
3%
41%
5%
27%

Iz tega pregleda je videti, da
predstavljajo stroski, ki jib je
mogoce neposredno zmanjsevati
(papir, ostali pisamiski material,
telefon, dnevnice ...), le dobro cetrtino vseh predvidenih sredstev
za delovno skupnost. Stroski racunalnika in amortizacije so
trdno doloceni, osebni dohodki
pa se gibljejo v skladu z nasim
sporazumom oziroma osebnimi
dohodki v temeljnib organizaci·
jab.

Vendar pa menim, da rnoramo
kljub omenjenim dejstvom cim·
vee prihraniti pri ostalih stroskih, da moramo doseci boljsi iz.
koristek racunalnika in s tern
niZje stroske posameznih obdelav
ter da moramo izboljsati organizacijo v delovni skupnosti tako,
da bo ucinek delavcev v delovni
skupnosti za temeljne organiza·
cije vecji oziroma enak ob manjsem stevilu zaposlenih. Pri tern
pa ne smemo pozabiti, da povsem isto velja tudi za »refijo« v
t erneljnib organizacijah.
Hkrati s tern - izra7Jto aktualnim - razbremenjevanjem gospodarstva je prav, da pogledamo
se druge ukrepe za uresnieevanje
prve faze dolgoroenega programa
gospodarske stabilizacije in istocasno zahtev mednarodnega mo-

Gospodarstvo pritakuje
vetje razbremenitve

T

Brestov salon pohistva v ljubljanski NAMI ob Tromostovju
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v prejsnji stevil.ki nasega glasila smo videli, kaj pomeni program o razbremenjevanju gospodarstva, ki ga je sprejel slovenski izvrsni svet, za celotno
obcino.
Za delovno organizacijo Brest
pa pomenijo predlagani ukrepi
za Ietos naslednji financni ucinek:
din
- zmanjsanje obveziz dohodka
4.300.000
- zmanjsanje obveznosti iz osebnih dohodkov delavcev in
sklada sirup. porabe 6.032.000
- zmanjsanje ostalih
obveznosti
24.161.000

netamega sklada, to je, da vzpostavimo realne obrestne mere.
Za Brest, ki posluje z vellkim
delom izposojenib sredstev, po·
meni to dodatno financno breme
v obliki viSjih obresti. Tako bodo
nacrtovane obresti v viSini 290
milijonov dinarjev zaradi spremembe obrestnih mer Ietos visje
najmanj se za dodatnib 90 milijonov dinarjev. To pomeni, da
bomo morali ob nespremenjenih
ostalih pogojib in z upostevanjem
celotnega ucinka razbremenitve,
povecati nacrtovani dohodek za
55,5 milijonov dinarjev, ce hocemo poslovno leto koncati brez
izgube. Ucinek celotne razbrernenitve predstavlja 2,2 odstotka do·
hodka, povecanje obresti pa kar
5,7 odstotka.
Kjub temu moramo vendar
ugotoviti, da pomenijo omenjeni
ukrepi prvi neposredni korak v
razbremenjevanju gospodarstva,
eeprav bo uCinek dokaj skromen.
Poleg tega pa se s tern ustvarja
tudi taksna druzbena zavest, da
gospodarstva ne smemo obrernenjevati z novimi obveznostmi in
da moramo trositi le tollko kot
ustvarimo, ceprav so zelje in po·
trebe praviloma vecje. Zares dobro bi bilo, da v taksnih prizadevanjih ne obstanemo.
Poleg omenjenega ucinka raz·
bremenitve je v programu ukrepov slovenskega izvdnega sveta
predvideno tudi zmanjsanje rna·
terialnib stroskov v temeljnih
organizacijah in sicer kar v dvakrat viSjem znesku od predvide.
nega zmanjsanja obveznosti iz
dohodka, osebnih dohodkov in
ostalib obveznosti. Menim, da bo
vrednostno zmanjsanje nacrtovanih materialnih stroskov v
Brestu izredno teZko zaradi stalne rasti cen, ki ze presega reso·
lucijske okvire, za prihranke v
fizicnem smislu pa bomo morali
v vsaki temeljni organizaciji ugotoviti, kollko so mogoci in kakSni
ukrepi so za to potrebni.
M. Siraj
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Na osnovi prizadevanj side
druibeno politicne skupnosti v
zvezi z razbremenjevanjem gospodarstva je obCinski sindikalni svet v sodelovanju s predstavniki ostalih druzbeno politicnih organizacij, izvrsnega sveta in skupscine obcine organiziral razgovore v vseh vecjih gospodarskih delovnih organizacijah v nasi obcini. Na njih so
zeleli preveriti u spesnost administrativnih ukrepov, zlasti pa prizadevanj posameznih kolektivov,
da bi s tehnoloskimi spremernbami, organizacijskimi ukrepi in
inovacijsko dejavnostjo znifali
proizvodne stroske.

Progr am razbremen jevanja gospodarstva, ki ga je predlagal izvr5ni svet (program je bil objavljen v prejsnji stevilki Brestovega obzornika), gospodarstveniki ugodno ocenjujejo, vendar menijo, da je to le prvi
rnanjsi premik ob spoznanju
stanja v gospodarstvu in pricakujejo nove, se resnejse ukrepe.
Predvsem taksne, ki bi izenacevali pogoje za gospodarjenje in
s t ern pridobivanje dohodka,
kajti ustvarjeni dohodek po
vseh druibenih normativih, pogojuje prihodnji razvoj gospo(Konec na 3. strani)
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Doslej zadovoljivo ••• kako naprej?
NASE GOSPODARJENJE V LETOSNJEM PRVEM POLLETJU
Polletn i obracun poslovanja je za nami. Ceprav vse sestavine gospodarjenj a spremljamo kolikor je lc mogoce sproti, nam vendar
periodicni obracuni le dajo celovitejso podobo nasih prizadevanj v
dalj sem obdobju.
Splosne gospodarske razmere so dandanes vse p rej kot roznate .
Zato je toliko bolj razveseljivo, da so nasi dosezeni rezultati poslovanja na polovici leta dobri. Nekatere temeljne o rganizacije so
sicer se vedn o v dokaj neugodnem polozaju , vendar je napredek
od prvega cetr tletja oCiten, saj izgubarjev v na si delovni organizaciji sedaj ni.
Zelimo si, da bi bill tudi v drugem polletju vsaj tako uspesni,
vendar nas ne sme prevevati prevelik optimizem. Kazati so se
n amrec priceli ucinki ukrepov, sprejetih v preteklih mesecih, s cimer mislimo zlasti na odmrznitev cen, ki se posebej pri surovinah
in r eprodukcijskem materialu vrtoglavo rastejo, nenehno padanje
kupne moci, od katere je odvisna prodaja nasib izdelkov na domacem trgu, rast obrestnih mer vsake tri mesece v skladu z rastjo
inflacije in s ciljem, da bi v maju prihodnjega leta imeli realno
pozitivno obrestno mero ter zaostrovanje financne discipline, saj
bo ob neplacanih zapadlih obveznostih omejena visina izplacila
osebnih dohodkov. Zato bo ena izmed tezjih nalog v prihodnjem
obdobju zagotavljanje normalne placilne sposobnosti.
PROIZVODNJA
Ena izmed temeljnih nalog poslovanja, od katere so v veliki meri
odvisni tudi koncni izidi, je proizvodnja. V delovni organizaciji organizaciji smo v prvem polletju dosegli 3.037.796.000 dinarjev vredn osti pr oizvodnje, kar pomeni 53,3 odstotka letnega plana, v primerjavi z istim Ianskim obdobjem pa je vrednostno vecja za 116
odstotkov.
Fizicni kazalci (norma ure) pa kaiejo, da je obseg proizvodnje
glede na letni nacrt dosezen s 56,7 odstotki in je glede na lansko
prvo polletje visji za 30 odstotkov.
Na velik odstotek rasti vrednosti proizvodnje so v glavnem vpli·
vale viSje cene, po katerih se ietos vrednoti proizvodnja, svoj
delei pa je prispevala tudi fizicno obseinejsa proizvodnja, ki je
bila doseiena v nekaterih temeljnih organizacijah s povecanjem
stevila proizvodnib delavcev, pa tudi lanska osnova, s katero prim erjamo letosnje r ezultate, je bila nizka.
Kljub temu pa ugotavljamo, da v vseh temeljnih organizacijah,
razen v Jelki, fizicni obseg proizvodnje presega nacrtovanega, k i
je bistveno vecji od lanskega.
V POHI~TVU je n acrtovana polletna proizvodnja dosezen a z indeksom 116. Ocenjujejo, da bi lahko dosegli tudi vee, ce ne bi
i.meli v pr vem cetrtletju teiav v preskrbi s surovinami in s kadri.
v drugem trimesecju je manjkalo se vee delavcev v neposredni
proizvodnji, poslabsali so se odnosi s kooperanti, ki niso sposto·
vali dogovorjenih rokov dobav, nadaljujejo pa se tudi t efave z iz.
trosenostjo strojne opreme.
MASIVA, k i je tri cetrtine vredosti svoje proizvodnje izvozila,
je dosegla 58,1 odstotka z letnim nacrtom dolocene proizvodnje.
Zastoji, ki so nastajali, so bill posled.ica slabe preskrbe z zracno
suhim bukovim rezanim lesom in premajhne zmogljivosti last·
nih susilnic za les ter tezav s kooperantom, ki dobavlja mizne
p losce.
V ZAGALNICI je nacrtovana letna proizvodnja doseiena z 59,6
odstotka. Vecjih teiav niso imeli, razen v prvem cetrtletju, ko je
obcasno priman jkovalo hlodovine. Obcuti pa se tudi ze iztrosenost
s trojnih naprav na zagi, kar ne dovoljuje vecje proizvodnje, sicer
bi prevec padla kakovost izdelkov.
Vrednost proizvodnje v GABRU je dosegla 44,6 od stotka letnega
nacrta. Ker je z letnim nacrtom predvideno v drugem polletju
10 odstotno poviSanje cen kuhinjskib elementov in je tako nacrtovana letna proizvodnja tudi ovrednotena, je razumljivo, da je
odstotek dosegan ja nacrtovanega v prvem polletju nekoliko niZji.
Tud.i nizke cene programov za I KEO, otroskih posteljic za Anglijo
ter r ezervnih delov za garderobne omare NEWMAN so pripomogle,
da j e vrednost proizvodnje niZja.
Tudi na GABRU so bill zastoji zaradi nerednih dobav, ki so jib
p ovzrocali nesolidni kooperanti, precej pogosti.
Tudi I VERKA je za 3,7 odstotka presegla polletni nacrt in sicer
je proizvodnja surovib plosc na d.inamiki letnega nacrta, proizvodn ja oplemenitenih plosc pa je nad nacrtovano, saj je vecina dela
p ri oplemenitenju potekata v dveh izmenah.

TAPETNISTVO je doseglo Ietni nacrt proizvodnje z 52,3 odstotka.
Kakor nikjer, tudi pri njib proizvodnja ni tekla nemoteno. Neredna oskrba z ogrodji se je nadaljevala tudi v drugem cetrtletju
in kooperanti so kasnili z dobavami.
JELKA je edina temeljna organizacija, ki tudi fizicno ni dosegla
z nacrtom zastavljenega cilja. Vrednost doseiene proizvodnje v p rvih sestih mesecill predstavlja 45,1 odstotka letnega nacrta, pri cemer je proizvodnja pohlstva dosegla 48,5 odstotka, proizvodnja iaganega lesa in tesalnica pa le 40,3 odstotka nacrtovane letne vrednosti. Za taksno stanje je vzrok v izpadu proizvodnje na iagi v januarju in prvi polovici februarja zaradi strojeloma polnojarmenika,
v tesalnici pa v marcu in aprilu niso imeli dovolj surovin. V proizvodnji pohlstva so uvaj ali nov program HELENA, povrsinska
obdelava polic za izvoz v Ameriko ter oskrba s kakovostnim hrastovim furnirjem pa sta jim povzroCala velike teiave.
Najbolj je presegla nacrt letne proizvodnje MINERALKA (66,7
odstotkov letnega nacrta). Zaradi vecjega povprasevanja po ognjevarnih ploscah so morali uvesti delo v treh izmenah, ko pa so na·
crtovali obseg letosnje proizvodnje, so predvideli delo le v dveh
izmenah.
NABAVA
Domaci trg:
Glede na zapletene razmere na domacem nabavnem triiscu lahko
trdimo, da je bila nabava v prvem polletju zadovoljiva. Zelo velike
so bile teiave v redni oskrbi proizvodnje z bukovim iaganim lesom, ker se je zaradi dolge zime secnja potegnila za dva meseca.
lsto velja tudi za hlodovino in celulozni les. Preskrba s hlodovino
je sedaj sprotna, se vedno pa ni dovolj surovin za Iverko, ker
imajo pri oskrbi prednost papimicarji ter maloprodaja, ki mora
zagotoviti zadostne kolicine drv za prebivalstvo.
Tudi s furnirji se cedalje teie oskrbujemo, se posebej s hrastovim, po katerem je veliko povpra!ievanje, ponujene kolicine pa so
majhne. Obcasno ni mogoce nabaviti baterij, vijakov, tapetniskega
blaga, lepila ter raznega okovja.
Splosen problem so zahteve dobaviteljev za zdruZevanje deviznih
sredstev, se posebej pri tistib izdelkih, pri katerib je velik delez
uvczenih sestavin.
Tudi placilni pogojl se zaostrujejo, tako da je vecina dobav
pogojenih z virmanskimi nakazili, pojavlja pa se tudi izsiljevanje
z visjimi cenami kot pa so uradno dolocene. Nereseno je tudi
vprasanje kooperacije. V nabavni sluibi iScejo nove resitve, zato
Iahko pricakujemo, da bodo tudi na tern podrocju tefave hitreje
odpravljene.
Uvoz:
Vrednost uvoza je bila v p r vem polletju 153.007.000 dinarjev (brez
opreme), kar predstavlja 38,1 odstotka le tnega nacrta. Sarno s konvertibilnega podrocja je odstotek doseganja nacrtovanega letnega
zneska 39 (brez opreme), skupaj z opremo pa predstavlja realiza·
cija uvoza 47,7 odstotka letnega nacrta.
Zdruievanje deviznih sredstev in prodaja deviz na deviznem
trgu sta dosegla znesek 106.210.000 dinarjev ali 47,7 odstotka letne
nacrtovane vrednosti.
S 1. junijem je bila z odlokom ZIS ustavljena moznost uvoza
v maloobmejnem prometu, kar bo imelo za posledico vecjo porabo
deviz iz splosnega uvoza . Vrednost opreme, ki smo jo uvozili v prvem polletju, je 45.607.000 dinarjev; oprema za ZAGALNICO, ki bo
uvoiena prek ljubljanskega sejma opreme, pri tern ni zajeta.
Uvoz rezervnib delov kljub tezavam in zamudam pri odpiranju
akreditivov poteka -dokaj redno.
PRODAJA
Domaci trg:
Obseg prodaje v prvem polletju kaze, da je na crtovani cilj
celo presezen, saj je glede na
mesecne nacrte vecja za 21 od·
stotkov, glede na dinamiko letnega plana pa za 43 odstotkov.
Proda ja v prvem polletju je
bila izjemno dobra (doseieno je
55 odstotkov letnega plana), se
posebej pa je narasla v drugem
tri.mesecju, ker se je zaradi priCakovane odmrznitve cen povecalo povprasevanje, obenem pa
smo uspeli zagotoviti vecjo proizvodnjo, boljso zalozenost z
vsemi pohistvenimi elementi, pa
tud.i v oblikovnem pogledu je
nase pohistvo napredovalo.
Pricakujemo pa, da se v drugem polletju tako ugodna gibanja ne bodo v celoti nadaljevala zaradi padanja kupne moci,
visokih in gibljivih obrestnih
mer za potrosniska posojila ter
zastoja v stanovanjski gradnji.
Za prodajo po posameznih t emeljnih organizacijah je bilo
znacilno:
POHI~TVO

Iz TOZD POHISTVO -

lepljenje furnirja

- Zelo dobra je bila prodaja
vseh programov MAJA,
- zniianje zalog programa
3 X 3, ki je bilo predvideno s posebno prodajno akcljo, ni v celoti usp elo,
- obseg prodaje v prvem polletju je vecji od polovice letnega
plana, glede na isto obdobje
preteklega leta pa je vecji za
90 odstotkov.

MASIVA
- Proizvaja v gla vnem za izvoz, na domacem trgu pa so prodajali stola X / J in X/ HE ter
s tole in polfotelje B-3 iz zaloge.
GABER
- Prodaja kuhinjskega pohistva je za 2,5 odstotka pod nacrtovano, se pa sicer poveeuje. Ponavljajo se teiave z dobavnimi
roki, se posebej pri kuhinji
BREST 09, boljsa pa je prodaja
kuhinj BREST 11 in BREST 15.
JELKA
- Program HELENA, ki je v
celoti prodan Slovenijalesu, je
pripomogel, da je dosezeno ie
65 odstotkov letnega nacrta,
vrednostno pa je prodaja od Ian·
ske vecja za 244 odstotkov.
IVERKA
- Prodaja ivernih plosc (surovih in oplemenitenih) tece nemoteno, saj tega blaga na triiscu primanjkuje.
ZAGALNICA
- Prodaja iaganega lesa presega nacrtovane kolicine. Ponudba jelovega iaganega lesa za zunanje potrosnike je bila nekoliko manjsa, ker smo ga vee po·
rabili znotraj delovne organizacije.
MINERALKA
- Prodaja NEGOR plosc nara·
sea, zato je tudi nad nacrtovano. ~e posebej gredo dobro v
prodajo plosce tipa GL, debeline
12, 16 in 19 milimetrov, ki jib

potrebujeta gradbenistvo in ladjedelnistvo.
IZVO:!:

Vrednost izvoza je v tern obracunskem
obdobju
dosegla
6.260.594 dolarjev, kar je 41,5 od·
s totkov letnega nacrta. Od tega
je kllrinskega izvoza 6,9 odstotka.
Nacrt izvoza pohistva je dosezen z 42,7 odstotka, izvoz primarnih izdelkov glede na letni
nacrt pa je izpolnjen v nasle dnjib odstotkib: iagan les 48,4,
iverne plosce 40,2 in NEGOR
plosce 18,7.
Zaostajanje za letnim nacrtom
je pri vseh izdelkih ocitno, vzro..
ki pa so:
- kasnitev dobav za radi teiav
v proizvodnji,
- zahteve kupcev, da se dohave ze izdelanega blaga preloZi
na kasnejs.i rok,
- zaradi okvare na polnojarmeniku v JELKI je t udi izvoz
zaganega lesa manjsi,
- veliko pomanjkanje ivernih
plosc na domacem trgu je delno
.zmanjsalo tudi izvozne dobave,
- odpremni roki za NEGOR
plosce so prestavljeni iz drugega v tretje tri.mesecje, vecji d el
izvoza v Sovjetsko zvezo pa bo
opravljen v drugem polletju.
Zaostajanje za letnim naertom bomo nadomestili s pospesenimi dobavami iverk, ognjevarnih plosc in zaganega lesa,
z odpremo ie pripravljenih iz.
delkov za izvoz ter dodatno proizvodnjo.

FINANCNI REZULTATI
Preseganje nacrta proizvodnje,
dobra prodaja na domacem tr gu, dokaj uspesen izvoz, kolikor
toliko stabilne cene surovin in
reprodukcijskega materiala v ve<Sjem delu prvega polletja in prizadevanja na vseh ostalih podrocjib, ki posredno ali neposredno vplivajo na uspe!inost gospodarjenja, so prispevali k solid·
nim financnim rezultatom.
Izgub v delovni organizaciji
ni, le temeljne organizacije PQ.
HI~TVO, TAPETNI~TVO in GABER n iso ustvarile dovolj cistega dohodka, ki bi ga lahko r az.
poredile v sklade.
Celot ni prihodek delovne organizacije je dosegel 54 odstotkov
za letos nacrtovanega in je porasel v primerjavi z lanskim
enakim obdobjem z indeksom
176. Porabljena sredstva so rasla nekoliko poeasneje, saj je
doseganje letnega nacrta 52,2
odstotno, v pri.merjavi z lanski·
mi pa so dosegla indeks 168.
Gibanje dohodka je bilo ugod·
no, ker smo uspeli ustvariti ie
60,4 odstotka celoletnega nacrtovanega zneska, glede na lansko
leto pa je njegov indeks 202. Tudi cisti dohodek je nad n acrtovanim (57 odstotkov letnega), z
indeksom 199 v primerjavi z Jan·
skim.
Ostanek cistega doh odka se se
hitr eje bliia letnemu nacrtu, ki
je bil dopolnjen z aneksom, t ako da je uresniceno ze 84,2 od·
stotka nacrtovanega, ni pa prim erljiv z lanskimi r ezultati, ko
smo ta eas izkazovali izgubo iz
cistega dobodka. Sredstva, izdvojena v poslovni sklad, so dosegla ze 133,4 odstotka letnega nacrta.
Kakor smo ze uvodoma poudarili, ne smemo biti na osnovi dosezenega preveliki optimisti za
drugo polovico leta. Prizadeli
nas bodo vsi ze omenjeni ukrepi, zato mora biti nasa glavna
skrb, dosegati nacrtovano p roiz·
vodnjo, izvoz, prodajo, likvid·
nost ter povecevati trajne in
dolgorocne vire za obratna sredstva.
P. Kovsca
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BRESTOV IZVOZ TER AMERISKO IN SOVJETSKO TRZISeE
Dve svetovni veleslli, dva razlicna sistema, dvoje razliCnih trgov.
Amerl.Ski trg je odprt, z mno:Zico najrazlienejsega blaga, s pohistvom
vseh vrst, vseh stilov in okusov, sovjetski pa zaprt, strogo centralistlcen, na njem prodajajo Ie ozek asortiment blaga, ki ga izbere majhen krog ljudi v njihovi uvozni organizaciji.
Ta kratek uvod sem zapisal, da
bi prikazal razlicnost trgov, s
tem pa tudi razlicne momosti za
prodajo nasega pohistva v te dezele. Tako kot sta razlicna trga,
so razliene tudi potrebe oziroma
programi pohiStva, ki so primerni za izvoz za prvo ali drugo trii·
see.
Da bi laZe razlozil zahteve prvega ali drugega trga, je treba povedati se nekaj.
PohiStvo sodi med taksne fiv·
ljenjske dobrine, s katerimi clovek: pokriva svoje najosnovnejse
potrebe. Zato je razumljivo, da
so zahteve po pohiStvu v deielah
na niZji stopnji razvoja (Sovjetska zveza) niZje. Pohistvo mora
biti enostavno in poceni. Ob viSjem standardu pa so zahteve vecje in temu mora slediti tudi razvoj pohistva, bodisi v oblikovanju
bodisi v uporabi materialov.
Oblikovanje se od strogih sestavljivih, standardiziranih, ostrorobnih elementov vse bolj giblje
k temu, da ostre linije postajajo
vse mehkejse, robovi in vogali so
zaokrozeni, vse vee je vgrajenih
elementov iz masivnega Iesa, iverne plosce in plastiko nadomescata masivni les in kovina.
Kakor se razlikujeta trga So·
vjetske zveze in ZdruZenih drlav
Amerike, tako so tudi prodajni
programi razlicni. Na sovjetskem
trgu prevladujejo standardizira-

ni ostrorobni programi, obieajno
standardnih sestavov, s plasticnimi okraski in povrsinskimi obdelavami, ki dajejo vtis plastike;
mnogo uporabljajo tudi PVC folije namesto furnirjev. Trg praktieno ne deluje in ob splosnem
pomanjkanju pohistva tece prodaja tako, da tovarna odpremlja
blago neposrednim koncnim kupcem na dom.
Imajo en sam centralni razstavni prostor in eno organizacijo, ki za vso Moskvo s sirso okolico prodaja pohistvo (na katerega je treba Cakati dalj casa).
KakSne so nase moinostl na
tern trgu?
Mislim, da so vellke, saj imamo taksno tehnologijo, ki je sposobna izdelovati njihov tipicni
program. Se pomembneje pa je
to, da imamo tudi dovolj zmogljivosti, saj je za sovjetski trg znacilno, da obieajno rabijo velike
kolicine, ki pa jib marsikatera
tovarna ni sposobna proizvesti.
Mi smo v Sovjetsko zvezo ze ponudili fronto, ki naj bi jo vgraje
vall na svoje pohistvo. Na razstavi, ki je bila v Moskvi, je bila ta
fronta, med sestimi drugimi, najbolje ocenjena in tudi izbrana za
program leta 1985. Tako naj bi
prihodnje leto proizvedli okrog
1500 do 2000 garnitur teh front
v vrednosti nad mllijon obracunskih dolarjev. Prodaja na sovjet-

Gospodarstvo pritakuje
vetje razbremenitve.
(Nadaljevanje s 1. strani)
darstva ter razvoj druibenega
in osebnega standarda.
Bistveno razlicna pa so r azmiSljanja, kako znizevati stroske
proizvodnje v posameznih kolektivih. Vse prevec je slisati zagotovil, da s sedanjo organizacijo
dela, tehnologijo in strojnimi
zmogljivostmi ni moe pridobiti
bistveno ugodnejsih rezultatov,
pa ceprav nam je znano, da je
se vrsta temeljnih organizacij,
ki delajo le v eni izmeni Seveda so prizadevanja za uvedbo
tudi druge izmene, vendar so ta
prizadevanja premalo vztrajna,
zlasti ce upostevamo dejstvo, da
je trlisce pripravljeno sprejeti
vee n jihovih izdelkov.
Pri izrabi strojnih zmogljivosti pa ne moremo mimo dejstva,
da ima nase gospodarstvo izredno zastarela proizvajalna sredstva, saj je poprecna stopnja
amortiziranosti nad 80 odstotkov, ponekod pa celo 100 odstotkov. Ob tern seveda ni moe prieakovati eudezev, moznosti za
posodobitev strojne opreme pa
je zelo malo, ker je produktivnejso opremo moe nabaviti
predvsem na konvertibilnem trziscu.
Izredno malo razmlSljamo o
zmanjsevanju rezijskih stroskov
z vidika organizacijsk.ih sprememb za zmanj sevanje stevila
neproduktivnih delovnih mest.
Zlasti je razbohotenost rezijskih
del opazna v vecjih delovnih orgaizacijah.
Prav tako ni opaziti bistvenih
premikov, sodec po srednjerocnih in dolgorocnih razvojnih
programih, za prestrukturiranje
gospodarstva oziroma za iskanje
novih, kvalitetnejsih, predvsem
pa donosnejsih gospodarskih panog, ceprav objektivni pogoji v
nasi obeini prav gotovo so. Pri
tern seveda zadev ne gre posplosevati, kajti nekaj prizadevanj
vsekakor je. Izdelani so prvi

osnutki sprememb v programih
proizvodnje, ki ze ali bodo zlasti v prihodnje, zahtevali bolj
strokovno usposobljene delavce .
Pa vendar so prizadevanja za izpolnitev teh programov v celoti
odvisna od sposobnosti in pripravljenosti
gospodarstva in
druibe.
Inovativni dejavnosti daje nasa druiba v zadnjem casu izredno velik poudarek, saj je kaze
prav ob njej pricakovati najvecje ucinke pri racionalizaciji v
proizvodnji - z varenejso izrabo
dragocenih surovin in s proizvajanjem kvalitetnejsih izdelkov
Skratka, spodbujanje inovativne
dejavnosti nedvornno prinasa
boljse rezultate gospodarjenja.
Tudi obcinski sindikalni svet
si za razvoj te dejavosti v nasi
obCini mocno prizadeva, saj menimo, da so osnovne sindikalne
organizacije z ostalimi druzbeno
politicnimi organizacijami odgovorne za uresnicevanje sprejetih usmeritev, predvsem pa b i
morali biti pospesevalci individualni poslovodni organi. Prav
pri slednjih pa lahko ugotavljamo, da do te tako pomembne
dejavnosti v nekaterih kolektivih nimajo pravega posluha. To
lahko utemeljujemo z dejstvom,
da se ved.no nimajo oblikovanih
komisij, ki bi se s tern ukvarjale, kaj sele, da bi hili imenovani nosilci in spodbujevalci
pravega razvoja inovacijske dejavnosti. Nekoliko resneje so se
tega lotili v Kovinoplastiki, kjer
ze razmiSljajo 0 zaposlitvi strokovnjaka, ki se bo poklicno
ukvarjal z inovativno dejavnostjo.
Na splosno bi prizadevanja o
razbremenjevanju gospodarstva
lahko ocenili tako, da je vse pre·
vee prieakovanj od administrativnih ukrepov, vse premalo pa
je lastnih prizadevanj .
F. Urbas

ski trg naj bi bilo tudi delno nadomestilo za priCakovano zmanjsano prodajo doma.
Pravo nasprotje je amerisko
triiSce. Brest je na njem prisoten
ze vrsto let, na zalost pa se vedno
s programi, ki so v niZjem cenov·
nem razredu. Konkurenca je iz.
redna, saj je na tern trgu prisotna proizvodnja pohistva z vsega
sveta, vendar so moinosti za prodajo se vedno velik.e. Brest prodaja na tern trgu za 3 do 4 mllijone dolarjev izdelkov, kar pa je
glede momosti, ki jib nudi triisce, se vedno malo.

s posodobitvijo nase proizvodnje in povecanimi zmogljivostmi
v masivnem delu z dodatki rocnega dela (povrsinske obdelave)
bi lahk:o proizvajali proizvode
srednjega in viSjega cenovnega
razreda in s tern poveeali momosti za prodajo na5ih izdelkov na
ameriSki trg. Prvi takSni koraki
so na Brestu ze narejeni.
Nasi kupci posebej zahtevajo
tudi cim vecjo kvaliteto izdelkov,
saj se ob ostri konkurenci vsi dobro zavedajo, da si s slabo kvali-

Iz Brestovega salona v ljubljanski NAMI
teto rezejo vejo, na kateri sedijo.
Zato so zahteve po kvaliteti do
nas proizvajalcev cedalje hujse.
Imeli smo tudi ze nekaj grenkih
izkusenj, ki nam morajo biti
v poduk. Zavedati se moramo, da
bomo uspesni prodajalci na tern
trgu le, ce bomo imeli kvalitetno
in moderno pohistvo s primerno
ceno.

Upam, da sem uspel na kratko
prikazati dvoje izmed svetovnih
triiSc, na katerih nastopa Brest,
in da ste si ustvarili vtis, kaksna
sta ta dva trga in kaksne so nase
mo:lnosti za izvoz. Vsekakor pa je
dobro poznavanje svetovnih trgov
izjemno potrebno pri nasih prihodnjih investicijskih odloeitvah.
L . Ute

.

Proizvodnja tn prodaja kuhinj

... .._.

Ko ocenjujemo uresnieevanje
zastavljenih izvoznih ciljev, pa
lahko ugotovimo, da je odstotek uresnieevanja izvoznega plana ugodnejsi v primerjavi z odstotkom prodaje na domacem
trgu predvsem na racun nekaterih izvoznih programov kot so
IKEA, SA-41, ALUM, postelje in

..

. .._,
dementi kuhinj e BREST ·· 10/S
in 11.
Zaradi nenehnih tezav pri proizvodnji kuhinje BREST-09, njene slabse dohodkovnosti in trlnih zahtev pa je potrebno izdelati u streznejsi kuhinjski program z novimi estetskimi in
funkcionalnimi resitvami.
S. Cccek
~.,.

Proizvodnja in prodaja nasega
kuhinjskega pohistva se vedno
nista povsem zadovoljivi. Proizvodnja se nenehno srecuje s tezavami pri oskrbi z repromaterihli, z zdruzevanjem deviznih
sredstev, pa tudi z nabavnimi
roki in kooperacijo. Vse to pa
seveda na koncu vpliva na boljso ali slabSo prodajo, saj so dobavni roki zelo pomembni pri
odlocitvi o nakupu kuhinjskega
pohistva.
In kako je s prodajo kuhinj?
Letni plan prodaje na domacem trgu je bil v prvih sestih
mesecih izpolnjen s 37,5 odstotka, kar je 2,5 odstotka pod dinamiko letnega plana. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem pa je prodaja kuhinjskega
pohistva vecja kar za 67 odstotkov kljub manj ugodnim trlnim
razmeram. Skupaj je bilo v prvih sestih mesecih prodanih na
domacem trgu 43.000 elementov,
od katerih vecji del odpade na
ze ustaljene programe kuhinj
BREST 09, 11 in 15, medtem ko
ostale programe kuhinj opuscamo in jib prodajamo le se iz
razpolozljivih zalog.
Ce se primerjamo z ostalimi
slovenskimi proizvajalci kuhinj,
lahko ugotovimo, da smo z dobavnimi roki kuhinj BREST 11
in BREST 15 na zadovoljivi ravni, medtem ko se dobavni rok
kuhinje BREST - 09 zelo spreminja (tudi do 90 dni), predvsem zaradi uresnicevanja zastavljenih izvoznih ciljev in tczav pri kooperaciji.

Osveiitev transporta
Transportna sluiba, ki je v sestavu temeljne organizacije Prodaja, organizira vse 1prevozne
stonitve za dovoz in odvoz vseh
vrst tovorov, pa tudi prevoze med
nasimi skladisei oziroma Brestovimi t emeljnim1 organizacijami.
Da bi bi1i kos zahtev·n i nalogi,
imamo v transportni sluzbi 25 tovornih vozil, od katerih so stirje
prikolicarji in tri vozila z mont:iranim dvigalom za prevoz lesa
z zelezniSkih vagonov na Rakeku
v Podskrajnik. Zadnje case smo
prevzeli tudi prevoz pohistva v
Avstrijo in ivernih p!osc v Italijo.
S to preusmeritvijo prihranimo
Brestu marsikateri prepotrebni
devizni dinar
Poleg Brestovih vozil uporabljamo za prevoz Brestovih izdelkov tudi prevozna sredstva drugih transportnih podjetij, predvsem TRANSAVTA iz Postojne in
Obrtne zadruge PREVOZ - poslovne enote iz Cei'knice, v kateri

so vClanjeni zasebni prevozniki iz
nase obcine.
Zaradi zastarelosti in iztrosenosti vecine Brestovih tovornih vozil smo imeli !ani in letos veliko
okvar vozil in s tern tudi velike
tezave pn Tedni dostavi pohistva
in drugega blaga do kupca. Naj
omenim, da je nase najstarejse
vozilo staro ze dvanajst let.
Da bi se taksno stamje vsaj nekoliko izboljSalo, je delavski svet
temeljne organizacije P-r odaja
sklenil, da homo zamenjali z novimi vozili devet Merccdesov
1113 in prikolicar FIAT 624 N.

v

juniju smo ze dobili stiri no-

va vozila Mercedes 1213, prodali

pa smo stiri ze iztrosena vozila
Mercedes 1113 in vozilo TAM 2001.
Nova vozila so ze usposobljena in
opravljajo redne prevozne storitve. Druga nova vozila pa prieakujemo v avgus tu ali septembru Ietos.
Z zamenjavo omenjenih vozil
homo vsaj delno zagotovili rednejso dostavo Brestovih izdelkov
kupcem in ne nazadnje, tudi veeji ostanek dohodka.

J. Skrlj

OPRAVI(~ILO SODELAVCEM
V juliju, sicer dopustniskem
mesecu, se je nabralo nenavadno veliko gradiva, tako da kljub
nekoliko povecanem obsegu julijske !itevilke nismo mogli objaviti vseh sestavkov. Objavili jib
bomo v prlhodnjih stevilkah.
Prosimo za razumevanje z ieljo,
da bi tudi v prihodnje ostalo sodelovanje tako plodno.
Brestov Ijubljanski salon menda dobro posluje

Urednistvo
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0 PRIHODNJEM RAZVOJU
SOZD SLOVE'NIJALES
V zadnjem casu se· hkrati z resevanjem kadrovske zasedbe predsed·
nika poslovodnega odbora SOZD Slovenijales vse bolj zastavlja tudi
vprasanje o prihodnjem razvoju sestavljene organizacije. 0 novih
zasnovah je pred nedavnim razpravljal tudi delavski svet SOZD ter
sklenil, naj vse c lanice razpravljajo in se opredelijo do izhodisc o nadaljnjem razvoju sestavljene organizacije (gradivo je pripravil Janez
Ster, glavni direktor delovne organizacije Slovenijales - trgovina in
evidentir ani kandidat za predsednika poslovodnega odbora SOZD).
0 teh izhodiscih bomo v prihodnjem obdobju razpravljali tudi de·
lavci Bresta v okviru samoupravnih organov in drwbenopoliticnih
organizacij (vse clanice naj sprejmejo svoja stalisca do 15. septembra).
Vsebina teh novih zamisl:i o pri·
hodnjem razvoju SOZD je na
kratko naslednja:
- Ker homo v naslednjem letu
sprejemali razvojne nacrte za naslednje srednjerocno obdobje
(1986-1990), je potrebno natancno opredeliti tudi srednj eroeni
plan SOZD in ob tern oziroma ze
prej razcistiti nekatera pomembna vprasanja. Zlasti gre za vprasanja prihodnjega razvoja zdru·
zenih delovnih organizacij v okvi·
ru sedanje osnovne dejavnosti, to
j e lesarstva, in ob tern za vprasa·
nje, kaj v okviru sestavljene organizacije narediti za gospodarsko prestrukturiranje (izhajajoe
pri tern lz nalog za utrjevanje nasega gospodarstva in iz procesov
v svetu, kot so revolucionarne novosti v industriji z razvojem mikroelektronike in robotizacije in
podobno).
Poveeati bi morali prisotnost
Slovenijalesa v jugoslovanskem
prostoru in doseci nove prodore
v blagovni menjavi s tujino ter
zlasti pri izvozu odpirati tudi nova trzisca. Pri tern pa je pomemb·
n o, da bi poiskali tudi nove obli·
ke, ki so v sodobnem svetu vse
bolj prisotne (mednarodno indu·
strijsko sodelovanje, skupna vla·
ganja, dolgoroene proizvodne kooperacije in podobno), organiza·
cij o posredovanja v mednarodni
trgovini; slcratka, v prihodnjem
izvozu bi poleg blaga morale biti
prisotne vedno bolj tudi storitve.
Svoj vecji pomen pa bi m oralo
dobiti tudi sodelovanje z zamejskimi Slovenci.
- Clanice SOZD naj bi v prihodnje zdruievale znaten del svoje akumulacije- po teh izhodiscih 25 odstotkov za sofinanciranje projektov, opredeljenih v
planskih dokumentih SOZD. Pri
tern bi slo za skupne nalozbe na
dobodkovnih nacelih (izjernoma
pa tudi v kreditni obliki), in sicer
glede na prednostni vrstni red,
dolocen v planskih dokumentih
SOZD.
- Zunanjetrgovinska mreza
in podjetniSka dejavnost v tujj,ni
bi prisla na raven SOZD, prav ta·
ko bi strokovna sluiba na ravni
SOZD skrbela tudi za resevanje
vprasanj s podrocja deviznega sistema, pri cemer naj bi zagotavl jali enotno in usklajeno devizno
politiko sestavljene organizacije.
- Razvoj interne banke, ki je
v kratkern obdobju od ustanovit·
ve uspesno opravljala financne
posle kratkorocnega znacaja, bi

v skladu z razvojno zamislijo
SOZD sel v prevzemanje drugih
vrst dejavnosti (posli v zvezi z
dolgoroenimi naloibami clanic,
organizacija racionalnejsega si·
sterna deviznih tokov, analitskoposvetovalna dejavnost, priprava
in izvedba financnih konstrukcij
pri veejih poslih in podobno).
- V odnosih med proizvodnjo
in trgovino bi morali osnovno vez
predstavljati skupno sestavljen
in sprejet in za oba obvezujoe
nacrt proizvodnje in prodaje. v
medsebojnih odnosih bi morali
opredeliti tudi skupni riziko in
obojestransko odgovornost.
Ob tem se pojavlja vprasanje
mesta in vloge trgovine, ki bi se
morala razvijati tako, da bi postala pobudnik, nosilec in organizator ustreznega distribucijskega
sistema in sistema prodaje, ki bi
smiselno povezoval proizvodnjo
in potrosnjo.
V tem okviru bi bilo potrebno
v razvojni koncepciji SOZD upostevati tudi vlogo in momosti nedavno zgrajenega skladiScnega
centra v Crnucah, ki tudi predstavlja osnovo za trajno medse·
bojno sodelovanje med proizvodnjo in trgovino in bi se morale
vanj vkljucevati vse clanice.
- V koncepciji SOZD ima svojo vlogo tudi organizacija skupnega pomena Razvojni center, ki
se bo ukvarjal s strategijo razvoja SOZD in njenih clanic (opravljal bo gospodarske in tehnolo·
ske analize, analize razvoja in
oblikovanja stanovanjske opreme, razvoja in konstruiranja lesno obdelovalnih strojev).
- Eno izmed vpra5anj v raz·
voju SOZD je tudi uporaba in nega imena »Slovenijales«, ki bi
morala biti obvezna za vse clanice (ob tem, da ima vsaka delovna
organizacija lahko tudi svojo firmo), prav tako naj bi vse clanice
uporabljale enotno graficno podobo. To je povezano tudi s skup·
nim nastopanjem na vseh sejmih
doma in v tujini. V okviru razvijanja in negovanja zunanje podobe Slovenijalesa, ki bi moralo biti
skupna skrb vseh clanic, naj bi
se uveljavil tudi poseben znak
kvalitete S lovenijalesa, ki bi ga
dodeljevala in odvzemala posebna komisija. Poseben pravilnik bi
natancno dolocal, kaksne pogoje
mora izpolniti posamezni proizva·
jalec, da bi lahko uporabljal znak
kvalitete Slovenijales.

Z razstave likovnih del delavcev SOZD Slovenijales

- V gradivu gre tudi za predlog, naj bi ustanovili pocitnisko
skupnost Slovenijales, ki bi skrbela za kar najboljso izrabo sedanjih zmogljivosti za letovanje in
oddih delavcev, za nove skupne
naloibe ter za sodobno organiziranje raznih dejavnosti za aktivno preiivljanje prostega casa.
- Dogovoriti bi se morali tudi
za politiko sprejemanja novih
clanov, tako da bi bila vrata bolj
odprta bodisi za vstop novih de·
lovnih organizacij, bodisi za izstop posameznih clanic.
Ker sedanja SOZD predstavlja
pretemo horizontalno povezavo
(vecina clanov koncne lesne predelave), bi morali pri sprejema·
nju novih clanic teiiti k vecji
vertikalni povezavi (na primer s
podrocja gozdarstva, kemije, p roizvodnje okovja).
Tudi bi morali vkljuciti se
kaksno delovno organizacijo iz
drugih republik, da bi Slovenijales postal bolj jugoslovanski.

S svecane seje delavskega sveta SOZD Slovenijales
- Razvijali naj bi enoten racunalnisko zasnovan informacijski sistem.
- Kolegijski poslovodni organ
naj bi stel devet clanov, ki bi bill
zado!Zeni vsak za svoje podrocje

dela. Od teb bi bilo pet profesionalno v celoti zaposlenih na
SOZD, drugi stirje pa bi bill iz.
brani izmed poslovodnih organov
clanic.
J. Frank

v

Deset le spesnega razvo
08 DESETLETNICI SOZD SLOVENIJALES
Pred mesecem dni, natancneje 27. junija, je sestavljena organizacija
Slovenijales obeleiila desetletnico svojega delovanja. Na slavnostni
seji delavskega sveta sestavljene organizacije so b ill tudi predstavniki
republiskih druZbenopoliticnih organizacij ·i n zdruienj, dosedanja
predsednika sestavljene organizacije, direktorji clanic, dobitniki pri·
znanj ter delavci delovne skupnosti sestavljene organizacije.
Oha govornika, Ivan Petaver,
sedanji v. d . predsednika, in Joze
Knez, podpredsedni-k republiske
konference SZDL, sta poudarila,
da je hil v zdruievanju interesov
narejen v teh desetih letih velik
in pomemhen premik.
V razvoju nasega integracijskega sistema helezimo tri ohdohja,
je dejal Ivan Petaver. Prvo ohdohje predstavlja zdruievanje
proizvodnih ok.rog trgovinske delovne organizacije Slovenijales.
Drugo ohdobje se zacne z letom 1974, ko se je mocno poveea·
lo stevilo orgaalizacij, zdruienih
v integracijsk.i sistem in je hila
s podpisom samoupravnega sporazuma o zdruzitvi ustanovljena
sestavljena organizacija.
Tretje ohdohje pa se zacne z
letom 1980, k.o je bH sprejet spremenjen in dopolnjen samouprav·
ni sporazum o zdruiitvi v sestav·
ljeno organizacijo.
Vsako obdobje je dalo svoj prispevek k razvoju sestavljene organizacije, pokazalo pa tudi pomanjtkljivosti, ki naj bi jih v naslednjem razvojnem ohdobju odpravili.
Pomembnejse je drugo obdobj e, ko so hili ob podpisu samoupravnega sporazwna o zdruiitvi
v letu 1974, izhajajoc iz potreh in
interesov clanic po medsehojnem
sodelovanju illl poverz.ovanju, spre·
jeti cilji, ki naj hi s skupnim nacrtovanjem in programiranjem
razvoja ter s skupnim nastopom
omogoCili predvsem:
- holjso proizvodnjo v tehnicnem in tehnoloskem pogledu,
- izdelavo in izvajanje enotne
politike hlagovnega prometa,
- specializacijo in delitev dela
med zdruienimi delovnimi organizacijami,
- ohlikovanje proizvodnih programov, ki hi hili zanimivi za domace in tuja triisca,
- zdruZevanje sredstev za skupna p oslovna vlaganja iln za skupni rezervni slclad,
- zdruzevanje dela sredstev
sk.upne porahe za vlaganja v oh·
j ekte za rekreacijo, oddih in razvedrilo delavcev,
- izgradnjo potrehnih skupno
programiranih proizvodnih in
prodajnih zmogljivosti,
- uveljaviti se ·kot kvaliteten
proizvajalec in izvoznik lesnopredelovalnih izdelkov.
Zastavljeni cilji so se postopoma, ne pa vsi v ena.ki meri ures·

niceva:li. Laze tisti, ki niso zahtevali materialnih delezev in ki niso zahtevali sprememh zatecenega stanja oziroma odnosov (delitev dela) .
Razvoj sestavljene organizacije,
sprejem zakona o zdruzenem delu in na novo nastali dru.Zbeno
gospodarski odnosi so narekovali
P?t:r:ebo po . spremembi in dopolmtvl samoupravnega sporazuma
o zdruzitvi. Do sprememb in dopolnitev je po dolgotrajnih pri·
pravah in postopkih priSlo v letu
1980, •k o se zacne t retje obdohje
v -r azvoju SOZD.
Cilji zdruzevanja so hili s temi
dopolnitvami in spremembami
zastavljeni dolgorocno in jih ·l ahko danes ocenjujemo kot dobro
zamisljene. Podrobno oceno o pribllievanju ciljern samoupravnega
sporazuma o zdruiitvi, pa tudi
samoupraVUlega sporazuma o temeljih srednjerocnega plana smo
obravnavali na akcijski konferenci druzhenopoliticnih organizacij
novembra lani.
Po krajsem govoru Jozeta Kneza, v katerem je poudarH veliko
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vlogo, ki jo v nasem gospodarStV!U ima nasa sestavljena organi·
zacija, je Ivan Petaver podelil
.priznanja najholj zasluinim delovnim organizacijam in posamez~kom, ki so s svojim ustvarjalrum delom pomagali oblikovati
in razvijati podobo svojih kolektivov in sestavljene organizacije.
Priznanje je od delovnih organizacij prejel tudi Brest, med posamezniki pa Anton Krasevec za
aktivno in tvorno sodelovanje pri
kre~itv~ _<;>dnosov v sestavljeni orgamzaCJJl. Na koncu so dobili
priznanja tudi delavci, ki so dosegli pomembne rezultate na podrocju inovativne dejavnosti. Izmed Brestovcev sta bila to Slavko Znidarsic iz Tapetnistva in
F.ranc Tekavec iz PohiStva.
Po seji je bila otvoritev razstave likovnih ustvarjalcev iz clanic
sestavljene organizacije. Od sedmih ustvarjalcev, ki so razstav·
ljali svoja dela, so bili kar trije
predstavniki Bresta Bojan
Klaalcar, Slavko Mikse in France
Korosec. Prijetno kulturno dopolnilo je bil nastop pevskega zbora
iz Lesonita.
. Tako je sestavljena organizaciJe na preprost, vendar sveean in
kuhuren nacin obelezila desetletnico svojega delovanja in nakazala ohete, da bo v prihodnje svoje
povezovanje se poglabljala in dograjevala.
V. Sega

Nase inovacije ...
V stalni rubriki »Nasi ljudje«
smo zeleli predstaviti enega iz.

[.
med nasih delavcev, ki je ob letosnjem jubileju SOZD Sloveni-

jales dobil priznanje za inovativno dejavnost, Slavka Znidarsica iz Tapetnistva. Ceprav je ta
dejavnost izredno pomernbna
tudi za naso delovno organizacijo, sogovornik ni ielel razkriti
svojih pogledov o tem, zaradi
zavisti posameznikov, ki se ne
zavedajo potrebe po inventivni
dejavnosti v nasi delovni organizaciji in nasi druibi nasploh.
S taksnimi gledanji bi kazalo
opraviti predvsem v sklopu veejib prizadevanj druzbeno politic·
nih organizacij za razvoj inven·
tivne dejavnosti, saj je to ena
izmed skritih rezerv za boljse
gospodarjenje. Tako hi tudi v na·
sem glasilu lahko predstavili na·
se inovatorje brez slabe vesti.
Prav gotovo pa je tudi to nazoren primer za stanje inovativne
dejavnosti v Brestu.
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lzra imo domaco pamet
V okviru prizadevanj, da bi dali inventivnemu delu pravo mesto
v nasi druibi, je bila junija problemska konferenca slovensldh komunlstov o inovacijah. stevilo prisotnih in bogate razprave je bilo
dokaz, kako velik pomen pripisujemo . inovacijam v n_asem g;ospodarstvu. Vendar pa dosedanji rezultatl se ne ustrezaJO resrucninl
potrebam.
V uvodnib govorib, ki sta ju
prispevala tovariSa Marine in
Stanovnik je bilo veli.ko povedanega o trenutnih razmerab v
inovativnem in raziskovalnem
delu pri nas in v svetu. S podatki je bilo ugotovljeno, da na
tem podrocju mocno zaostajamo za razvitim svetom. Zivahne razprave, ki so bile organizirane po osnovnih organizacijab
ze v pripravah na problemsko
konferenco, so tudi opozorile na
bistvene ovire, ki so doslej onemogocale uspesnejse kora.ke na
podrocju mnoZicnega inventivne·
ga dela pri nas.
Uvodna prispevka, pa tudi bo·
gate razprave prisotnih, so dali
vrsto koristnih idej in predlogov za izboljsanje stanja. Nekatere delovne organizacije, ki
prednjacijo v organiziranosti ter
stevilu predlaganib in uresnicenih inovacij, pa so nas sema·
nile s prepricljivimi podatki, kako je brez velildh vlaganj mogoce na ta naciJJ. poveeati produktivnost.
Da bi na tern podrocju v pribodnje zeli vecje uspebe, bo potrebno
zagotoviti
predvsern
rnnozicnost invent!vnega dela.
To pa bo mogoce doseci z
ustvarjanjem ugodnih razmer v
vseb okoljib in podrocJPt dela.
Podobno kot drugje po svetu,
kjer imajo bogato razvito inventivno dejavnost, bi morali tudi mi ustvariti celovito zavest in
vzdusje za inovacijska razmisljanja.
Doslej srno se prevec naslanjali na uvoz manja in celotnih
tehnologij, zapostavljali pa domaco pamet. Ce bi nadaljevali
ta.ko, bi to seveda pornenilo se
vecje zaostajanje in popolno odvisnost od drugib. Vendar pa
so tudi pri nas nekatere delovne organizacije izredno napredovale na podrocju inovacij; na
primer Zelezarna Store, :l:elezarna Ravne, Iskra in druge. V teh
delovnib organizacijab imajo inventivno dejavnost vgrajeno v
sam sistem poslovanja in gospodarjenja. Temu ustremo beleZijo
tudi znatne rezultate bodisi v
stevilu prediaganib inovacij bodisi v stevilu predlaganib inovacij bodisi v gospodarski koristi, ki jo inovacije prinesejo.
Razprava na konferenci je pokazala, da bo treba v prihodnje
inovativno
dejavnost
krepiti
prdvsem v tesni odvisnosti od
krepitve samoupravljanja. Celotno druibeno okolje bo moralo
biti bolj naravnano k podpori
inovatorjem. Dopolniti bo potrebno pravno-normativni sistem
v tistih delih, ki hromijo inovacijsko delo. Bolj bo potrebno
opredeliti gmotno motivacijo kot
spodbujevalni element inventivnega razmisljanja in predlaga-
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nja. Vzporedno z gmotnimi spodbudami bo potrebno vee storiti
tudi na podrocju moralnih primanj.
Da bomo zagotovili mnoZic·
nost in usposobljenost delavcev
za inventivno delo, bo treba ze
v solske programe vplesti dolocena manja s tega podrocja deJa. Izboljsati bo potrebno tudi
informativno dejavnost kot pomemben vir inovacijskega dela.
Pravilno in racionalno je treba
porazdeliti tudi sredstva, ki se
ze sedaj zbirajo za raziskovalno
delo.
Skratka, omenjeni in stevilni
drugi predlogl, ki bodo prav gotovo zajeti v sklepib konference, bodo prav gotovo dobra
osnova za vecje spodbude in
uspehe na podrocju inovativnega dela.

Brez organiziranega in vnaprej programiranega dela pa bo
teZko beleziti napredek. Tudi se
ne bomo smeli omejevati pri
sprernernbi sedanjega stanja na
ozka lokalna podrocja ali republiko, ampa.k zagotoviti uresnicevanje skiepov in pobud konference na ravni celotne driave.
Kot je bilo v razpravab veckrat omenjeno, so izkusnje v
svetu pokazale, da so za gospodarstvo neprimerno uspe5nejse,
ucinkovitejse in racionalnejse
mnoZicne majhne izboljsave kot
pa veliko patentov, se posebno,
ce le-ti obleZijo najveckrat samo v predalih.
Iz vsega, kar je bilo na konferenci povedanega, izzveni za
nas en sam zakijucek, in sicer,
da moramo tudi na Brestu vztrajati na tem, da bomo sisternaticno in organizirano uresnicevali zastavljene cilje na podrocju inventivnega dela. Le ta.ko bomo lahko cez cas belezili tudi ze
pra.kticne sadove, ki se bodo
ustremo odrazili v vecji produktivnosti dela in gospodarski koristi.
D. Mazij
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proizvodnje -

N ekoliko kasnimo
TEZAVE PRI IZPOLNJEVANJU IZVOZNIH OBVEZNOSTI
V PROIZVODNJI

:l:e ob nacrtovanju letosnje proizvodnje smo si v TOZ~ Po!llstvo
prizadevali se poveeati del~i proizv<Mln;je za izvoz ob zn:mfu dejstvih:
da se bo teza.k gospodarski polozaj pn nas odrafal tudi v zmanjsam
kupni moei prebivalstva na domacem trgu in da se bo hkrati zaostril
poloiaj prl zagotavljanju devimih potreb za lastno reprodukciJI!Poleg tega je napovedana konjuktura na zahodu dajala stvarne rnoznosti za pokrivanje preostanka razpolozljivih zmogljivosti za izdelke,
namenjene zunanjemu trZiScu.
hodka, ne za.Zivi ravno zaradi
Ko smo na~rtovali letosnjo
Ce naj po prvi polovici leta
dolocila, da se masa sredstev za
osebne dobodke zaradi ocenjeva- ocenimo, kako izpolnjujemo vse proizvodnjo v nasi tovarni, smo
nja ucinkovitosti ne spremeni. te zastavljene naloge, lahko ugo- predvidevali, da bomo del polizOb uvedbi dodatne mase sred- tovimo, da na podrocju izvoznih delkov iz masivnega lesa (vrata,
stev pa smo ze pri prvem oce- obveznosti ze nekoliko zaostaja- okrasne letve in drugo) dobivali
prek kooperacije. Za to so bili
njevanju videli, da so sedaj de- mo.
tudi stvarni pogoji, saj smo ze
lavci veliko pripravljeni ocenjeVzrokov za tak~no stanje je sredi preteklega leta vzpostavili
vati se v okviru ocenjevalnih vee, in sicer:
resne stike z nekaterirni specialienot.
- pomanjkanje bukovega lesa, ziranimi tovarnami in tudi dobili
- Razlika med razpolozljivo
- tezave s kooperacijo,
nekatera zagotovila. Kasneje (in
maso sredstev za spodbude pri
- ·k ronicno pomanjkanje de- tudi sedaj) pa je nastalo izjemno
doseganju letnega plana in rnapov.prasevanje za te vrste poslov
so sredstev za osebne dobodke, lavcev v proizvodnji,
v sidem jugoslovanskem
ki jo izkoristijo ocenjevalne eno- spremenjena struktura pro- tudi
prostoru, kar je imelo za posledite, se uporabi za dodatno stimu- izvodnje,
co zmanjsevanje napovedanih koliranje dela po normi v razmer- iztrosena strojna oprema.
licin polizdelkov od kooperantov
ju 2:1 v korist dela pri izvoznih
Ze na zacetku leta smo se spo- in za nas seveda dodatne teiave
proizvodnih nalogih. Poudarek padli z zelo resnim pomanjka- pri iskanju novih partnerjev.
na izvoznib nalogih pa jasno njem bukovega lesa, ki se je odTo vpra5a~nje tudi sedaj se zda1ka.Ze na zavest, da nam dosega- ra.Zalo prav pri proizvodnih pro- le~ ni ·r eseno, saj se vedno nastanje planskib obveznosti na tern gramib za tuje triisce. Dodatne jajo velike teiave s kvaliteto dopodrocju pomeni isto kot pre- tezave je predstavljala kvaliteta bavljenih polizdelkov, da ne goziveti.
bukovih desk, saj je bila, lahko vorimo o izpolnjevanju dogovorTa novost 111aj bi bila spodbu- recemo, pod kriticno mejo. Z ve- jenih .r okov dobav, ki presegajo
da, da bi v strukturi porabe de- likimi napori nabavne in drugih prav vse razumne meje.
lovnega easa kar najvecji del od- sluib se je oskrba z lesom cez
Pornanj,k anje vseb vrst delavpadel na delo po normi. Kljub cas ustalila, vendar so zaradi po- cev pesti naso tovamo ze skoraj
temu, da se nam v zadnjih me- veeamih dobav in slabe kvalitete leto dni in je pojav gotovo dolgosecih v strukturi porabe delov- nastale tezave pri susilnib zmog- rocne narave. Zaradi sorazmerno
nega casa veca delez dela po ljivostib, ki pa smo jib dokaj
nizkih osebnih dohodkov v prenormi, pa ielimo s to stimula- uspesno resevali s susenjem izven
teklem obdobju je bila flu.ktuacicijo doseci se vee, saj nam to nase delovne organizacije.
ja delavcev, predvsem kvalificiranajbolj neposredno omogoca, da
Seveda se je zaradi teb nepred· nib, zelo velika. Nadomestila zabi dosegli boljse delovne rezul- v:idenih tezav proizvodnja v ma- nje ni bilo, saj so se zaposlovali
tate v proizvodnji.
sivnem delu tovarne obcutno le nekvalificirani ljudje (oziroma
Nikakor pa se ne smemo zado- zmanjsala, istoeasno pa je kupec brez ustrezne kvalifikacije). To
voljiti le s to obliko stimulacije, zahteval rpravocasno dobavo po- intemo resujemo z delom prek
zato moramo nujno pospesiti vecane kolicine izdelkov. Kasnit- polnega delovnega casa, kajti plaiskanje novih oblik, saj verno, ve smo pozneje postku5ali nado- na zaradi tega se nismo zmanj.seda imamo kljub naporom, ki mestiti .z delom prek polnega de- vali, pri'Pravljamo pa tudi interni
jib vlagamo, se veliko rezerv na lovnega casa, nadurnim delom in sistem za usposabljanje nekvalivseh podrocjih dela.
z delom ob prostih sobotah, ven- fidranih skupaj z ustreznim siM. Petan dar je posledice se vedno cutiti. stemom stimuliranja.
Potrebno je omeniti velik pos1uh TOZD Prodaja, ki se je odzvala nasim teiavam ter izpolnila
eno delovno iz meno s svojimi
ljudmi, seveda v okviru svojih
moinosti (do konca avgusta), da
bi nadomestili tezave v masivnem
oddelku tovarne .
Na pobudo obcinske konference SZDL je izvrsni svet sklical razSredi leta j e prislo do spregovor s predstavniki Gozdnega gospodarstva - TOZD Cerknica, memb tudi v strukturi projzvodnje za izvozno podrocje, in sicer
SneZnik, ·TOK in Bresta o rnoinostih za preskrbo z drvmi za zaseb- na
skodo ploskovnega dela. Zarano rabo.
di obcutnega zmanjsanja naro~il
miz in knjiinih polic za amerisko
Na osnovi nacrtovanib kolicin poseka so ugotovili, da bo letos
t-riisee, ki predstavljajo predvsem
se vee teiav z dobavo drv kot v prejsnjih letih. Nacrtovane kolicine
obremenitev omenjenih zmogljidrv namrec ne zagotavljajo niti polovicnega pokritja potreb na vosti, smo mo1ali to proizvodnjo
osnovi narocil, ki so za letos ze priSle na Gozdno gospodarstvo.
vsekakor nadomestiti; v tako
Zato so sprejeli dogovor o priporocilu, da se vsi tisti, ki so se kratkem casu pa teh izdelkov nismo mogli zamenjati s podobniprijavili za dobavo drv od Gozdnega gospodarstva preusrnerijo na mi tad<:o da se je teia na tehtnici
Iastne moinosti oziroma, da se preusrnerijo v pripravo secnih od- masivnih elementov se bolj povesila na to stran. Zato so potrebni
padkov. Zainteresirani naj se za informacije obracajo na GG dodatni ukrepi, ki jib bo treba
TOZD Cerknica, Sneinik in terneljno organizacijo kooperantov.
v kratkem ~asu i~peljati.
Sprejeli so tudi dogovor, da lastniki gozdov ne bodo imeli mozKot verjetno se kje drugje, tudi
nosti za dobave drv niti za priprave secnih odpadkov pri Gozdnem nas ovira velika iztrosenost stroj(Konec na 6. strani)
gospodarstvu, temvec jib morajo pripraviti v lastnem gozdu.

RliZe nagraievaniu po delu
SPODBUDA ZA IZPOLNJEVANJE LETNEGA PLANA
Delavski s vet delovne organizacije je na svoji junijski seji
obravnaval predlog za uskladitev osebnih dohodkov s planom
za leto 1984, ki ga je pripravila
strokovna sluiba po neuspelem
referendumu. Predlog je temeljil na doslej veljavni metodologiji vrednotenja dela in gospodarskih rezultatib prvih leto~
njib mesecev. Posredovan je bil
tudi predlog za uvedbo dodatnega merila pri uspeSnosti poslovanja. Oba predloga so delegati
delavskega sveta tudi sprejeli.
V skladu s sklepi delavskega
sveta delovne organizacije je
delavski svet TOZD Pohistvo na
svoji seji obravnaval in sprejel
merila in nacin za razdeljevanje
2 odstotkov mase sredstev osebnib dobodkov kot merilo za
spodbujanje izpolnjevanja planskih obveznosti. Nacin delitve
osebnib dobodkov po tep1 rnerilu se sestoji iz dveb delov in
sicer:
- 2 odstotka mase sredstev
za osebne dohodke rezij skih delavcev se uporablja kot dodatna
sredstva pri vrednotenju ucinkovitosti pri delu, s tern da se
ocenjuje v s kladu s samoupravnim sporazumom in se pri ocenjevanju posameznikov uporfib·
lja taksna merila, ki posameznike v najvecji meri spodbujajo
k doseganju plana. Do sedaj smo
veckrat ugotavljali, da ocenjevanje po sistemu, ki je dolocen v
samoupravnem sporazumu o
skupnib osnovah in merilib za
pridobivanje in razporejanje do-

delo pri robovnem brusenju

Letos bo Gozdno gospodarstvo
obcanom tezko priskrbelo drva
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P(pravn·stvo vzemimo resno!
Z usmerjenim izobraievanjem je uvedeno pripravniStvo za vse stopnje zahievnosti dela. Torej ne samo za V., VI. in VII. stopnjo, kot
smo pripravnistvo izvajali doslej, temvec tudi za II., Ill. in IV. stop·
njo. To pomeni, da morajo opravljati pripravnistvo tudi ucenci, ki so
koncali skrajsane programe, dveletne ter triletne programe srednjih
soL
Programi v sedanjem usmerjenem izobraievanju dajejo ucen·
cem teoreticna in osnovna prakticna znanja do taksne ravni, da
omogocajo pridobitev usposobljenosti za sirsa .podrocja dela oziroma vee poklicev. PripravniStvo
pomeni torej dokoncavanje doler
eenega vzgojno izobraievalnega
programa, s katerim zelimo doseci usposobljenost za dolocen
delok.rog del. Torej se pripravnistvo in usposabljanje med seboj
prepletata.
Nekaj izkusenj z izvajanjem
pripravnistva ze imamo z devetimi ueenci, ki so ze uspesno opravili pripravniski izpit. Pri izvajanju pripravnistva pa so se pokazale ne.katere napake, ki jih zelimo odpraviti.
Na splosno mislimo, da ucenci,
ki zakljucujejo triletno solanje,
se nimajo dovolj prakticnih izkusenj. Najbrl je to res. To pa ne
pomeni, da si jib pripraVIIlik v
primernem casu ne bo mogel pridobiti. To bo odvisno od pripravnilka samega, najbolj pa od mentorja in drugih delavcev, ki bodo
pripravnika usposabljali.
V •k adrovski sluibi smo se tega
zavedali, zato smo se naloge lotili dovolj zgodaj. Z letosnjo kadrovsko politiko smo se odlocili,
da bomo vsem 44 Brestovim stipendistom nudili ustrezno in kar
najbolj kvalitetno pripravnistvo.
Zato smo sJrupaj z delavsko
univerzo Boris Kidric iz Ljubljane organizirali seminar za mentorje, katere smo poprej evidentirall po temeljnih organizacijah.
Na seminar, ki je bil v dneh 5.,
6. in 7. julija, smo povabili rudi
delavce-strokovnjake, predsednike izpitnih ik.omisij ter tajnike temeljnih organizacij. U delezba na
seminarju je bila polna iz :2:AGALNICE, GABRA, MASIVE, IVERKE, PRODAJE in TAPETNISTVA,
slabsa pa iz Skupnih dejavnosti,
MINERALKE in POHISTVA.
V slednji pa je razporejenih
naj vee s tip endistov-pripravniik:ov.
Zato se upraviceno bojimo, da bo
v teh delovnih okoljih pripravnistvo potekalo bistveno slabse.
Seminarski program je vseboval naslednje teme:
- uvajanje strokovnih kadrov
v proces dela v ·r azvitih dezelah
in pri nas,
- pravne osnove za urejanje
pripravniStva,

- nomenklatura poklicev,
- rnetode mentorskega dela,
- izdelava pripravtaiSkega prer
grama.
Doma pa so morali seminaristi
izdelati l?ripravniSki program. Do
dneva p1sanja tega sestav.ka sta
prispela •l e dva.

v nekaterih vecjih temeljnih
organizacijah, kjer tudi doslej ni
bilo nacrtnega, predvsem pa ne
vodenega usposabljanja, obstaja
bojazen, da pripravnistvo tudi sedaj ne bo dovolj kvalitetno, cetudi bo izdelan dober pripravniski
program in izbran dober mentor.
Tezave se kazejo pri drugih strokovnih in nestrokovnih delavcih,
ki zavracajo nacrtno usposabljanje in sk.rbno varujejo »strokovne skrivnosti«, do katerih so sami
priSli z dolgoletnim delom; saj
tudi sami niso bili delezni strokovnega usposabljanja.
Na seminarju je bilo dovolj
jasno poudarjeno, da se mora
vsakdo, ki usposablja, na to tudi
pripraviti ne sarno strokovno,

temvec tudi metodicno. Posredovanje ne.katerih znanj na parnet
je lahko le polovieno, saj pri taksnem delu poza!bimo na to ali ono
malenkost, •l ahko pa tudi na
temelj-no vsebino.
Se nekaj besed o izpitu. Pred
iztekom pripravniske dobe mora
biti opravljen pripravniski izpit.
Z na5im samoupravnim sporazumom smo opredelili, da se izpit
opravlja v dveh delih: sploSillem
in posebnem
strokovnem.
Splosni izpit se opravlja pred posebno ik:omisijo, ki jo je imener
val svet za kadre, in se opravi
praviloma na zacet-ku pripravnistva, strokovni izpit pa praviloma pred iztekom pripravnistva
na predlog mentorja, ki je ugotovil, da je bil pripravnik uspesen in obvlada vsa dela, ki so bila
dolocena s programom.
Predsednik izpitne komisije je
strokovnjak, ki ga je imenovala
gospodarska zbornica in ni nujno,
da je 7iUilanji clan. Pri izpitu sodelujeta in izprasujeta tudi dva
strokovnjaka iz temeljiile organizacije, v kateri se je pripravnik
usposabljal. Mentor praviloma ni
clan komisije, saj se pri izpitu
ugotavlja tudi njegovo bolj ali
manj uspesno delo. Za raven od
II. do IV. stopnje zahtevnosti
smo se doslej odlocali, da izpit
vsebuje tudi prakticno nalogo na
eni izmed faz dela (stroju) in zagovor tega dela.
Se bi lahko govorili o pripravnistvu - usposabljanju, pa bodi
dovolj. :2:ivljenje naj pokaie, ali
smo se na pri.pravnistvo dovolj
dobro pripravili.
Za tista delovna okolja, kjer
priprave se niso dovolj temeljite,
je se cas, kajti vecina pripravnikov bo zacela delati s 1. avgustom
oziroma s 1. septembrom.
F . Tursic

Pocitnice v tovarni
Julija smo v tovarni pohistva v Cerknici sprejeli lepo stevilo
mladih, ki so sklenili delovno razmerje za dolocen eas med solskimi pocitnicami. Po svojih moceh bodo pomagali izpolnjevati nase
planske obveznosti zlasti za izvoz, obenem pa bodo nadomescali
redne delavce, ki sicer delajo na pornoznih delih in bodo sedaj
izrabljali redni letni dopust.
V neposredni p roizvodnji srno obiskali Pavlino Urh, ki j e letos
koncala prvi letnik sole za zdravstvene delavce in Tatjano Rasperger, ki ji manjka se rnatura do vzgojiteljice. Obe sta povedali, da
sta se zaposlili zato, da bosta v tern casu nekaj zasluzili. Dorna je
tudi sicer nekoliko dolgcas; vsi drugi gredo na delo, ucenje pa v
tern casu ne pride v postev.
»Starejsi delavci nam gredo povsem na roke in tudi sprejeli so
nas lepo, tako da smo se hitro vziveli v pomo:Zno delo po posameznih oddelkih.«

Nekoliko kasnimo
(Nadaljevanje s 5. strani)
ne opreme, zaradi katere imarno
veliko tezav, da bi zagotovili .kvaliteto, ki je v izvozu se posebej
pomembna. Zaradi tega .za strojnim delom ostaja veliko roenega
dela (brusenje in podobtao), ki
zahteva dodatno stevilo delavcev.
Cas pa izgubljamo tudi z dolger
trajnim nastavljanjem zahtevnejsih strojev, popravil zaradi nekvalitete in ·podobno. Z nakupom
najnujnejsih strojev in naprav,
na katere racunamo se to leto,
bomo ta vprasanja postopoma le
zaceli resevati.
To so najpornernbnejse zadeve,
ki nam otezujejo pot k zastavljenim ciljem. Ne glede na to, da je
TOZD Pohistvo v prvi polovici
leta ~7Jpolnjevala nacrtovane proizvodne obveznosti in jih celo
presegla, je potrebno ob tern in
podobnih tezavah napeti vse sile,
da bomo se naprej ostajali kos
danim nalogam. Brezpogojno izpolnjevanje le-teh - se posebej
pa izvoznih obveznosti - dviga
ugled .in zaupanje v sleherno tovarna, s tem pa tudi rno:Znost za
sklepanje taksnih poslov, ·k i prinasajo dohodek, s tern pa tudi
vecje moznosti za dvig osebnega
in druzbenega standarda.
M. S trohsack

Z otvoritve nove poste v Starem trgu

Slovesno ob dnevu borca
POSTA V LOSKI DOLINI POIMENOVANA PO KURIRSKI
POSTAJI TV-18
Osredja proslava dneva borca v na5i obcini je hila v Starem
trgu pri Lofu, kjer so odprli novo postno stavbo in na njej odkrili
spominsko plosco devetim padlim kurirjem kurirske postaje TV-18.

0 zgodovinskem pornenu kurirske postaje TV-18 je spreger
voril predsednik obcinslke konference SZDL Tone Obreza in
pri tern poudaril, da srno ponosni, ker je nova posta v Loski
dolini poimenovana po kurirski
postaji TV-18, ki je med vojno
delovala na sirsem obmocju Ler
ske doline. Ustanovljena je bila
19. novembra 1942. leta v gozdu
pri Zgomjih Poljanah. Oznaka
TV pomeni terenski vod borcev,
kasneje tudi tocko za vezo partizanskih kurirjev, stevilka pa
sifro, za katero se je skrival vod
kurirjev, ki je po stafetnem sistemu predajanja poste opravljal posebne stalne kurirske zveze na obrnocju Loske doline s
sosednjimi kurirskimi postajami
TV kurirskih smeri v Sloveniji.
Spominsko plosco padlim devetim kurirjem je odkril podpredsednik obcinskega odbora
ZZB NOV Cerknica Alojz Ule,
delegacija dolgoletnih kurirjev
postaje TV-18 pa je. pred spominsko plosco polozila venec.
Direktor temeljne organizacije
PTT Vrbnika tov. Kopina pa je
spregovoril o pomenu nove peste v Starem trgu in pri tem
poudaril:
»Novo postno stavbo v Starem trgu so priceli gradit·i v lanskem avgustu, gradnja pa je
trajala le deset mesecev. Skupna vrednost stavbe je okoli 35
milijonov dinarjev, financiralo
pa jo je PTT podjetje izkljucno
z lastnimi sredstvi.
Za PTT enoto v Starem trgu
je v stavbi 240 kvadratnih rnetrov uporabne povrsine, za te·
lefonsko centralo 240 kvadratnih
metrov, poleg tega pa sta v stavbi se dve funkcionalni stanovanji, tako da je povrsina do

konca izkoriscena. Poleg osrednjega prostora za delo z uporabniki so v stavbi se prostor
za dostavljace, telegraf, blagajna,
prostor za upravnika poste, garderobe, sanitarije in garaia. Sern
sodi tudi kotlovnica s shrambo
premoga. Posta j e nacrtovana
dolgorocno, vsaj .za prihodnjih
trideset let. Za delo z uporabniki je predvideno pet sprejemnih delovnih mest ter sedern
mest za dostavljace. V prostoru
za uporabnike sta tudi dve notranji telefonski govorilnici, ne·
posredno poleg stavbe pa je
ena zunanj a telefonska govorilnica. Sam prostor za telefonsko centralo bo ornogocal narnestitev telefonske centrale do
3000 prikljuckov, do predvidorna
maja prihodnjega leta pa bo
vgrajena centrala z 800 telefonskimi prikljucki.
Z vselitvijo v nove postne pro·
store bo spremenjen tudi delovni cas. Ob sredah bo postna
enota poslovala do 18. ure, ostale dni pa tako kot doslej. S 1.
januarjem 1985. leta pa bo ener
ta presla na celodnevni delovni
cas od 8. do 18. ure, ob sober
tah pa od 8. do 12. ure. Tako
se bodo uresnicile zelje in zahteve krajanov Loske doline, da
bi jim PTT omogocila svoje
usluge tudi v popoldanskem caSU.«

S svecanosH je delegacija nekdanjih skojevcev ponesla venec
na grob pred stiridesetimi leti
padle sekretarke rajonskega
odbora Marije Gregoric - Lokavceve Micke.
V kulturnern programu so sodelovali sindikalna godba loske
Kovinoplastike ter moski pevski
zbor in recitatorji amaterskega
gledalisca Svoboda Loska dolina.
S. BergleL

Tudi letos sretanje borcev

Iz nasega razgovora srno ugotovili, da mladi pricakujejo, kako
bodo za enomesecno delo zasluiili milijon starih dinarjev in rnorda
tudi kaj vee. Imajo obeutek, da naredijo skoraj toliko kot ostali
delavci, zato menijo, da so v tovarni koristni in da bodo s svojim
delom le pripomogli k vecjim delovnim rezultatom. Z rednim prihajanjem na delo nirnajo tezav, saj so tega navajeni; tudi v soh je
treba biti tocen in reden.
»Organizacija v tovarni je dobra; vsako delo je strokovno ver
deno. Vodje izmen imajo pravilen odnos do delavcev, tako da v ter
varni ni tezko delati. Pri tern delu se srecujemo tudi s tezavami,
ki nastajajo v zvezi z delom; to pa nam bo prav gotovo koristilo,
ko bomo redno zaposleni in z vso odgovornostjo opravljali svoje
delo.
J. Klancar

Tudi letos smo v okviru Bresta 3. julija pripravili srecanje
Brestovih borcev in aktivistov
NOB. Srecanja se je udeleillo
veliko stevilo borcev oziroma
clanov zdru:Zenj zveze borcev.
Ceprav je bilo sr ecanje organizirano s pribliZno enakim prer
gramom kot druga leta, so prisotni menili, da je bilo letosnje
prijetnejse, bolj sprosceno in
bolj neposredno. Za razliko od
prejsnjih let je v program vnesla popestritev tudi delavka iz
tovarne pohistva Stefka Sustersic z recitacijami Kajuhovih
pesmi.
Informacijo o gospodarjenju
na Brestu je zivo prispeval per
mocnik glavnega direktorja Drago Mazij . Tako so irneli borci
priloznost slisati o tezavah in
uspehih, ki jih dozivljajo kolektivi nasih temeljnih organizacij .

Za razvedrilo sta poskrbela barmonika in pevski zbor Tabor
pod vodstvom J aneza Kranjca.
Po pogostitvi so udelezend zapeli, pa tudi zaplesali so tako
da je bilo srecanje res prijetno.
Borci so dobili v spomin tudi
lmjige s partizansko tematiko.
Knjig so borci posebej veseli,
saj se tako seznanjajo z dogodki iz nase revolucije; mnogi med
njirni so jih bili neposredno prica.
Tradicionalno srecanje Brester
vih borcev je pravzaprav le del
proslavljanja dneva borcev 4. julija in obujanje spominov na
teZke, a pomembne dogodke v
casu ljudske revolucije in narodnoosvobodilnega boja.
Zato bomo to tradicijo nadaljevali in s tern utrjeva!i Titovo
pot nasega druzbenega razvoja.
J. Klancar

BRESTOV
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v sodohni proizvodnji ni vee
vodilo celovitost (razen v procesni proizvodnji, ki je visoko avtomatizirana), marvee v li.skanju
delnih povezav in del-itvi dela ozja specializacija. Celovita proizvodnja poleg svoje to~osti zabteva ogromna osnovna m obratna sredstva, visoko stopnjo znanja, hrezhibno delovanje razvojne
slufbe in slllZhe trzenja (:prodajno-nahavna dejavnost). Za ohvladovanje taksne prmzvodnje je
poleg vsega tega potrehno tudi
trdno usklajevanje, ki ternelji na
zavesti. Ta pa se navadno ne
uresniC.i zaradi zamud pri prmzvodnji mekaterih delov znotraj
delovne organizacije.
Tudi v Brestu imamo temeljne
organizacije, ki so dokaj samostojne pri obvladovanju svoje
proizvodnje, in taksne temeljne
organizacije, ki so svojo dejavnost usmerile na osredotoeenje
proizvodnje (sestavljanje podsklopov) in izdelovanje le nekaterih sklopov.
ce hi to ponazorili grafieno,
potem limamo eno vejo, kjer so
kooperanti za tzdelavo ogrodij za
TAPETNISTVO, ki je prav gotovo
najbolj odvisno od pravocasnosti
in kvalitete izdelkov iz kooperacije.
Naslednja veja so kooperanti
za izdelavo vrat, najvee za GABER :iln v zadnjem casu tudi za
POHISTVO.
Tretja veja so drobni izdelki,
ki jib vgrajujemo v vecini temeljnih organizacij. To so raz1icni rocaji, lesene nalepke,, okrasne letve in podobno.
v cetr.to vejo razvrscam izdelke, za katere se potrehe pojavljajo enkrat. To so izdel<ki, ki jili
zaradi razlienib vzrokov nismo
sami proizvedli in iSeemo vse
moZ.nosti, kako jih nadomestiti
z .jzddki iz kooperacije, da proiz-

n

vodnja ne hi hila motena. Prav
zadnja skupina izdelkov povz-roea najvee tezav, ker se pojavljamo kot enkratni povprasevalci
pri ze tako zasedenih zmogljivostih pri. veeini kvalitetnih proizvajakev. Sicer nas navadmo ne
zavrnejo, bodisi zaradi poslovnih
stikov, poznanstva, ali kaksnega .
drugega vzroka, vendar se dogovorjeni rok vsaj dvakrat premaokne.
V prihodnje se moramo pravoeasno opredeliti, kaj bomo sami
izdelovali, kaj v medsehojni kooperaciji (med temeljTIJirni organizacijami BRESTA) in kaj bomo dobivali ad zunanjih dohaviteljev- kooperantov.
Ta opredelitev mora hiti tako
zgodnja, da nas drugi proizvajalci
vkljuOijo v svoje plane, to pa je
potrebno tudi za izdelavo nasih
planov.
Dosedanje izkusnje kazejo, da
nam kooperacija predstavlja vse,
razen tistega, kar v pravem pomenu razumemo pod to hesedo.
Zato hi za 10ase razmere se najbolj ustrezal izraz »masitev lukenj«.
Menim, da je bila pravilna odlooitev, da organiziramo delovno
mesto za kooperacijske ~osle na
ravni ·delovne organizac1je. Pra-

vec

kot mislimo.

TEHNICNE IZBOUsAVE IN
INOVACIJE V TOW TAPETNIS·
TVO

Mislim, da je vsakomur jasno,
kako pomembne so izboljsave v
naeinu dela in tehnoloskega postopka, izboljsave pripomockov

PrUeten izlet kolektiva
Ciani izvrsnega odbora obeb
osnovnih sindikalnih organizacij
v Pohistvu so se dogovorili za
sindi-kalni izlet na SLOVENSKO
KORO.SKO. Izlet je bil organiziran 23. junija. Zanimanje je bilo
veliko, saj se je za enodnevni izlet
prijavilo kar 180 delavcev.
ze zjutraj so harmonikarji naznanili, da bo razpolozenje .pravo,
da se bodo delavci sprostili od
vsakdanjih skrbi :in se poveselili.
lzpred tovarne so po sesti u ri
zjutraj odpeljali stirje avtobusi
z vodiei proti Ljubljani in Titovem Velenju. Zaradi vmesnih postankov in ogledov znamenitosti
so se tudi avtohusi razdelili tako,
da sta dva odpeljala t:J.a ogled jame Peke), eden v Rimsko nekropolo, l:etrti pa v Titovo Velenje,
kjer so bile na gradu na ogled
rudarska zbirka, zbirka NOB,
razstava Lojzeta Perka in ogled
Mastodonta.
Potovanje se je nadaljevalo po
Mislinjski dolini do Slovenj Grad-

ca ter naprej v MeziSko dolino in
zelezarske Ravne. Obiskali smo
Kotlje in rojstno biso Pcreiihovega Voranca, od -koder je cudovit
razgled po dolini.
Po .kraj-sem postanku v naravi
smo nadaljevali vomjo do slikovite vasice .Sentanel, kjer nas je
cakalo domace kosi1o. Dornaeini
se namrec ukvarjajo s kmeokim
turizmarn ze dalj casa.
Po kosilu je vzdusje oh harmonikab doseglo visek in pred domacijo se je zaeelo veselo ·r ajamje
vse do popoldne, ko je dez razgnal zivahne plesalce. v prijetnem hladu smo se vozi.Ji do Mozi·r ja, •kjer je bil postanek z ogledom paTka in zabavo v bruna:rici.
Tedaj pa so nekateri boteli ze domov, vecina pa bi se ostala urico
ali dve na prijetni zabavi.
Avtobusi so zaeeli odhajati
drug za drugim. Veeina ni bila
·r avno zadovoljna z zgodnjim odhodom, vendar se je vzd-usje v avtobusu krnalu vrniolo na prejsnje.
F. Mahne

Prvo polletje je bilo v proizvodnji kar uspesno

vilna je predvsem zato, ker hi
posameznik (pozneje skupina?)
imel informacije 0 nasem povprasevanju in 0 ponudhi dohaviteljev, o gibanju cen, o programih
razlienih proizvajalcev in o prostUb zmogljivostih. Navajam samo en primer, ko je zaradi
ogromnih razlik v ceni samo pr.i
dveh elementih mo~oee prihraniti vee kot staro milijardo dinarjev.
Ugotavljam tudi, da se kot povprasevalec se vedno pojavlja
vsaka temeljna orgasnizacija posehej, celo pri istem dohavitelju.
Tako si medsehojno konkuriramo ·i n boees noees podaljsujemo
dobavne roke. Tudi v okviru sestavljene organizacije Slovenijales se pri istem dohavitelju za ~z
vozne programe pojavljamo kot
povprasevalci vsaj dve do tri delovne organizacije. za.to bi kazaJo tudi znotraj sestavljene orga.n izacije za nekatere tzvozne izdelke, ki jib proizvajamo ze vee
let, razviti kooperacijo pri skupnih izvoznib programih in se specializirati za posarnezne elemente.
To bi prav gotovo vplivalo na
pocenitev proizvodnje, l<krajsanje dohavnih rokov in poveeanje
nase konkurenanosti na tujem
trgu.
M. Mlinar

••

in strojev, da o inovacijah splob
ne govorimo. Naj omenim samo
primer iz nase temeljne organizacije, ki je evidentiran, ocenjen
in izplaean. Gre za stroj za razrez folije in dakrona.
Danes si ne moremo vee predstavljati, kako hi pri toliksni
proizvodnji in prostorski stiski
se razvijali folijo in dakron po
proizvodni bali in roeno rezali
formate. Izplacani znesek za odskodnino avtorju stroja pomeni
malenkostni strosek v primerjavi s koristnostjo te izboljsave.
Vendar je to edini primer od
stevilnih, ki je hil pravilno prijavljen. Tako prijavo smo lahko
ocenili, privolili v izdelavo predlagane zamisli ter izraeunali delez odskodnine.
Naj omenim se druge izboljsave, ki pa nirnajo opredeljenega
avtorja, se pravi, da so nastale
kot posledica razgovorov in razmisljanj vee delavcev. v sestih
letih se je v tapetnistvu precej
spremenilo in sicer:
- vlivanje stranic MOJCE,
- izdelava zabojev za gurtne,
- sivanje odprtih blazin namesto zadrg (IVA),
- zamenjava noge za kolesa,
- opustitev kartonske embalafe za prodajo na domaeem trgu,
- polnenje vrec s kosmici s
pomocjo ventilacije,
- premakljivi zahoji in police
na oddelku za proizvodnjo iprena,
- izboljsava vlivalne glave na
stroju ADMIRAL,
- postavitev podesta za material,
- izdelava sestavljivih palet,
- izdelava prikolice za transport gotovih izdelkov,
- izdelava prikolice za transport odpadkov,
- naprava za sivanje gumbov,
- centralno dovajanje lepila
v oddelku za lepljenje iprena,
- prebod na
demontaino
ogrodje in stiskalnica za ta namen,
- prestavitev skladiSca materiala,
- izdelava voziekov za blago
v krojilnici,
- reorganizacija proizvodnje v
oddelku za tapetnistvo,
- prebod na enoizmensko
delo,
- ukinjeno hrhtisee pri garnituri KLARA - namesto iverke
samo zepovina,
- pripomoeek za napenjanje
val vzmeti,

Tudi invalidi smo radi veseli
Tako so povedali invalidi iz notranjske regije, ki so se 30. junija
srecali v delavski restavraciji tovarne pohi~tva v Cerknici.
Sreeanje je hilo sicer pripravljeno za Suvnico. Vendar smo se
zaradi slabega vremena na predveeer sreeanja oh pomoci delavcev Bresta odlocili za delavsko
restavracijo, saj nismo smeli
tvegati, da bi hilo okrog 500 invaLidov izpostavljenih vremenslcim
nevseenostim.
Predsednica obcinskega drustva invalidov Vilma Prosenc je
v svojem uvodnem nagovoru poudarila, da ne smemo po.zabiti
holnih in onemoglih delavcev invalidov, ki so dati vse od sebe
za nase holjse iivljenje. Poudarila je tudi, da nohen dnvalid ne
sme ostati osamlje.n in n aj se oh
najtezji stiski vsakdo spomni na
tezavne usode naSib ranjencev
med narodnoosvobodilnim bojem, na neclovesko rnucenje na~ih ljudi po zapor.ih in koncentracijskih taboriscih.
Sedanje sprotne tezave sk;u8amo resevati, ee ne na hitro, pa
pocasi, vendar vztrajno, s pomoejo ctru.Zbeno politienih organizacij, socialno sluibo, zdruzen.Lm delom in z nasim drustvom
invalidov.
V delovnib organizacijab nikakor ne smemo pozabiti na in-ya-

grad:ila, ustvarjala. Sedaj pa ti
delavci, tudi invalidi, tonejo v
pozabo kot odvrlen kos papirja.
Nikakor ne smemo dopustiti,
da hi hil nas clovek na vecer svojega zivljenja ali ob b olezni prisiljen prosjaciti za vsakdanje prezivljanje saj smo socialistiena
druzba in ne smemo pozabiti na
medvojne revolucionarne ideale.
Zavedati se je treba, da lahko
vsa'k , se tako mlad in 1Jdrav Clovek v trenutku postane jnvalid.
Dovolj je le karamhol z avtom,
padec s bise, da stroj nekomu
odreze roko, ga stisne stiskalnica,
lovec v napacno smer sprozi svojo pusko, in ze se lahko tisti, ki
holne rad naziva s »kripeljni«, za
vedno znajde med njimi.
Seveda cez noe ne moremo resiti vsega, vendar borno s prizadevanjem na vseh podrocjih
vsaj omilili, ce ne odpravili tezavnega polozaja nasih invalidov.
V imenu drustva invalidov se
je zatern zahvalila delavcem Bresta, Kovinoplastike in Komunale,
lovskim drllZinam, stro'kovnim
delavcem obcinskega centra za
socialno delo in vsem drugim, ki
so kakorkol.i pomaga'li, da je ohcinsko drustvo inva:lidov zafivelo,

Od skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
prejema v nasi obcini denarne prejemke 438 clanov invalidov.
Poleg invalldske pokojnine prejema 40 invalidov varstveni
dodatek, 139 invalidov invalidnino zaradi telesnib okvar in
31 invalidov dodatek za tujo pomoc in postrezbo. Po raznih
osnovnih solah za usposabljanje imamo 42 otrok z motnjami
v telesnem in dusevnem razvoju.
lmamo 85 vojnih invalidov in 17 invalidov - povojnih
Zrtev vojnih razstrelitev.

lide, ki sicer delaJo, vendar zaradi svoje bolezni ne morejo najholje opravljati svojih del in nalog, kar se odraza v njihovih
osebnih dohodkib, kasneje pa v
nizki pokojnini.
V sedanjero gospodarskem polozaju prenekateri starejsi obcan
Zivi dokaj skromno, saj se mora
odpovedovati najosnovnejsim zivljenjskim dobrinam, eeprav se
je ob svojem minulem delu odpovedoval osehnim dob odkom,
da hi izgradili industrijo in ustvarili boljse zivljenje za kasnejse
generacije. Generacija, ki j e Zivela pred vojno, med njo in v
povojni izgradnji, je dokaj J.ztrosena, saj se je vsa razdajala in

pa tudi, da mu je uspelo organizi-rati v svojem prvem letu delovanja tako prijetno regijsko srecanje.
Na sreeanj u so hila tudi tekmovanja v strelj.anju z zraeno
pusko, sahu in balinanju, za kar
so posamezne ekipe dohile tudi
pismena pr.iznanja.
Marsikateri invalid je hil solzan, solzan od veselja, da se ga
je nekdo le spomnil m da je vsaj
nekaj uric prefivel v pozabi na
vsakdanje tegobe in holecine.
Lepo je povedal na svoj vozicek
priklenjeni invalid: »Ceprav smo
invalidi, smo vendar radi veseli«.
V. Prosenc

- dodatek rnize pri montazi
foteljev z lesenimi stranicami,
- izdelava krozne zage za
krojenje lepenke.
Nekaj idej in predlogov pa je
tudi ze pripravljenih:
- presa za tapeciranjc sedezev MOJCA,
- naprava za pretakanje metilenklorida,
- dvigalo za dviganje izdelkov po montafi,
- kontrolno previjalna miza
za kontrolo blaga,
- stroj za napenjanje val
vzmeti,

- stroj za napenjanje gumi
oprti.
Lahko torej ocenimo, da je
bilo vseb izboljsav veliko in skoda, da avtorji niso dohili placila za svoje zamisli. Zato bi bilo treba vse delavce natancno
seznaniti s postopkom za prijavo izholjsave ali inovacije in
s postopkom za izracun nagrade
avtorjem. Tako ne homo ugotavljali, da nimamo (uradnib) izholjsav, ko vemo, da jih v proizvodnji nenehno uporabljamo.
S. Knap
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Iz drugih lesarskih kolektivov
ELAN se vse bolj uveljavlja
v izvozu in obenem siri svojo prodajno mre:lo v tujini. Lani je prek
svojih trgovskih firm v tujini
prodal nad polovico vseh izvozenih smuci. Letos svojo prodajno
mreio se dopolojuje z mesanim
grosisticno trgovskim podjetjem
v Zahodni Nemciji. Tudi sicer so
njegove prodajne enote v tujini
(Avstrija, Sved&ka, Kanada, ZDA)
letosnje poslovno leto pricele se
bolje kot !ani.
LIK Koeevje se je prek posrednika Brodomateriala z Reke dogovoril za opremljanje sestih sol
v Libiji. Koliksna bo celotna vrednost posla, se se niso dogovorili,
ker
predstavlja
opremljanje
prvih sestih sol sele zacetek. Libijci namrec nameravajo tako
opremiti 160 sol in LIK bi rad ta
posel prevzel v celoti.
LESONIT bo letos ukinil obratovanje stare tovarne vlaknenih
plosc, ki porabi veliko elektricne
energije, hkrati pa je najvecji
Lesonitov onesna:levalec Reke.
Istocasno bodo poveeali proizvodnjo v novi tovami vlaknenih plosc
po suhem postopku, uredili eoergetski del proizvodnje, zgradili
novo kotlovnico in odpravili ne.katera druga ozka grla. To jih bo
veljalo okrog 290 milijonov dinarjev.
V JELOVICI bodo posodobili
in povecali proizvodnjo vratnih
kril, saj povprasevanje po teh izdelkih moeno presega njihova
ponudbo. Lani so jih doma prodali 60.000, lah'ko pa bi jih trikrat
vee. z gradnjo novih prostorov in
dopoloitvijo sedanje opreme bodo proizvodne zmogljivosti podvojili. Podvojili bodo tudi prodajo na domacem trgu, medtem
ko naj bi izvoz povecali s 55.000
na 120.000 vr at. Tri p etine predvidenega izvoza imajo ze pokritega

s pogodbami, predvsem z zabodnonemskimi firmami. Nalozba
jih bo stala 300 milijcmov dinarjev, delo v novem obratu pa naj
bi steklo v drugi p olovici leta.

da. Ta odlocitev se je pokazala za
zelo u spelo, saj se njuna proizvodna programa v ponudbi dopolnjujeta in tudi p'rodaja je kar
ugodna.

LESNA se dogovarja za izgrad.
njo obrata v Pristini oziroma Lipljanih. Sedaj pripravljajo ekonomsko in drugo tehnolosko dokumentacijo.

SAVINJA je podpisala dodatek
k samoupravnemu sporazumu o
zdruievanju dela in sredstev z
Lesno. Dodatek se navezuje na
iverice, katerih lenna dobava znasa 5.000 kubicnih metrov. Za zagotovitev nemotene l?res.kJ1be bodo v tern letu zdruzili z Lesno
30.000 dolarjev.

LIKO nacrtuje za letos nalozbe
v skupni vrednosti 220 milijonov
dinarjev, ceprav je potreb in zelja po temeljnih organizacijah
znatno vee. Najvec sredstev bodo
vlozili v posodobitev tovarne vrat
in tovarne stolov, za sirjenje lastne trgovske mreze so namenili
nekaj nad 24 milijonov, sovlagaID.ja v surovinsko oskrbo pa naj
bi znasala 40 milijonov dinarjev.
MEBLO je lani price! z izgradnjo nove kuhinje, za .kar so njegove temeljne organizacije zdruille 45 milijonov dinarjev. V zacetku letosnjega leta so se odlocili, da bodo poleg kuhinje zgradili tudi novo restavracijo, saj b i
s socasno gradnjo prihranili precej sredstev. Kuhinja z restavracijo naj bi bila dograjena do konca letosnjega septembra.
LIP Bled je zadnja leta vhodna
vrata izvai.al v glavnem le na avstrijsko tr:liSce, sedaj pa se jim
je odprl tudi mad:larski trg. V
tern primeru gre za kompenzacijski pose!, ko za vrednost izvozenih vhodnih vrat ali drugih koncnih izdelkov iz Madzars-ke uvozijo razlicne repromateriale (predvsem lesonit in iverne plosce).
Prednosti tega posla se ka.Zejo
v dokaj visokih izvoznih cenah
vhodnih vrat ob normalni izdelavru kvaliteti.

KLI Logatec in LIP Bled s ta se
dogovorila za skupni prodajni
prostor v Boljevcih blizu Beogra-

Nas poziv bralcem, naj nam, ce jim je v moci, sporoee podatke
o piscu nasega novega podUstka, je naletel na lep odmev. Sicer
smo najprej dobiU dopisnico nekega nepodpisanega prenapetega
vemika, ki nam je privoscljivo pisal v smislu, prav vam bodi, da
niste dobili podatkov, ker ste proti bogu, veri, cerkvi itd., itd.
Zatem pa so nam poslali prave podatke o piscu korektor na~ega
glasila iz Zelezniske tiskame Milos Opresnik, delavec v slovenski
akademiji znanosti in umetnosti, sicer tudi urednik Notranjskih
Jis tov, Janez Sumrada ter Brestovec Franc Dobravec. I skreno se
jim zahvaljujemo!
Vse skupaj - od urednika mimo delavcev v fupnijskem uradu,
ki so nam ieleli pomagati, pa do omenjenih bralcev, je zavedel
podatek, ki smo ga navedli in sicer, da je avtor Anton Likar, knjiZica pa da je izsla leta 1878. V roke sta nam namrec priSla dva
izvoda, pri obeh pa sta bili naslovnici na spodnji strani, kjer so
natiskani ime avtorja, letnica izida in zaloZnik, odtrgani; zgoraj pa
so bill s starinskim rokopisom napisani omenjeni podatki, ki smo
jim verjeli.
Torej: avtor podlistka je Andrej Likar (1826-1865), njegov krajepis o Cerknici pa je izhajal najprej v Novicah leta 1863 in bll istega
leta ponatisnjen v posebni knjilici. Nekaj vee o njem pa v prihodnji stevilki.
(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Zdaj, dragl prijatelj, ko sva se
ozrla nekoliko po Rakeku, pojdiva pocasi proti Cerknici, kamor peljeta
dve cesti; na desno nova in zlozna,
na levo pa stara, nekoliko bolj strma
In krajsa. Peljala bi se tudi lahko,
ker voznikov ali fijake rlev je nekaj
za silo tudt na Rakeku . Ker pa je lep
pomladanski dan in sva spocita oba,
pojdiva raje pes po stari cesti.
Glej, tam gori na leva, dobre cetrt
ure od Rakeka, v grmovji, je bila ob
francoski vojski gorka bitva med
Francozi in Hrvati. Rajni gospod Blaz
Kersnik, brat nepozabnega domolju-

ba profesorja Janeza Kersnika, ki je
tista leta kaplanaril v Cerknicl, mi je
pripovedoval pred nekaj leti, da so
stall takrat tam gori Francozi, cez
Bloke pa so prisli Hrvatje na Cerk·
nico.
Oddelek Hrvatov je sel naravnost
proti Francozom, drugi oddelek pa je
peljal cerkniski solski ucenik skrivaj
cez Bradee proti Rakeku, koder je
speljana zdaj nova cesta, tako da so
prisli tl Francozom za hrbet in so jih
z onimi nekako zajeli. Hud boj se
uname; Hrvatje zmagajo, veliko Francozov oblezi, drugi beze.
Rajni gasp. Blaz je skrbel potem,

NOVOLES gradi tovamo pomivalnih korit iz ·k erakrila (nov material, podoben keramiki) v Radatovicih v obcini Ozalj, na manj
razvitem obmoeju Hrvaske. Dela, •k i so se zacela decembra lani,
dobro napredujejo in bo prva faza izgradnje koncana do konca letosnjega leta. Po prvi fazi gradnje bodo letno izdelali 26.000 korit
letno, koncna zmogljivost pa bo
70.000 korit letno.
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CerkniSki godbeniki so proslavili svojo

Novosti
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KOsiC:EK M. in T.: Stadi- nestadi
Avtorja sta postavila v ospredje vprasanja druzinske psihologijc,
odnose med starsi in otroki, ki odlociloo vplivajo na razvoj ter
oblikovanje otrokove osebnosti in pozneje na 9draslega cloveka.
ZIDAR P.: Okupacija Javomika
Delo je avto.r jev spomin na vojno otro5tvo v Javorni·k u, pripov~:
duje pa tudi o begunjskem zaporu. Glavni junak je sicer otrok,
vendar je knjiga namenjena odraslemu bralcu .
NIZAMI: Sedem zgodb sedmih princes

da so jame skopali in ubite pokopali
dalec prec od njih prave domovine,
pa ne v mirna pocivalisca, ker volkovi so prihajali ponoci, jlh izgrebljevali in mastili se z njimi.
0, nenasitljiva cloveska castilakomnost! Zavolj pestl zemlje se
mora velikrat prelivati v potokih cloveska kri, v najboljsih in veselejsih
letih mora zapustiti mladenic dom,
ljubljene 1n ljubijoce starse, da pociva v tuji zemlji, padel kakor zrtev
cloveske strasti. Pa naj poclvajo v
miru umrli, spolnivsi svoj poklic!
Pojdiva naprej se ne kol'iko tja do
vrha in glej, tukaj sva pri kapelici.
Krasnl prizor se odpira najmim
ocem, cerkniska planjava se razprostira z vso svojo lepoto pred nama_
Na levo proti vzhodu visoko kipi do
vrha porascena Slivnica, bivalisce
nekdanjih tocodelavnih in viharnih
coprnic, pred nama proti jugu prijazno kraljuje Krizna gora, kjer je nekdaj premisljeval prezgodaj umrli
domoljub g_ Jozef Bevk, sreco in nesreco svojih rojakov, na desno bolj
zadaj se oblakov dotika notranjski
velikan, visoki Sneznik, in proti zapadu hrani v sebi jezerske zaklade
lesovlti Javornik.
In tukaj na planem pred nama je
farni trg Cerknica z drugiml prijaznimi vasmi in z dalec po svetu slovecim jezerom na ravnini, cez dve
uri dolgi in siroki. Pa namesto da bi
sla po stari cesti od kapelice naravnost v Cerknico, zakreniva jo na
desno po zelenih senozetih navzdol
v prijazno dolino na

samotarci (menihi) Kartuzijani. Tukaj
na Loskem so imeli svoja posestva _
Ves svet doli od kapelice med stare
cesto in vrhom nasprotnega hriba in
spodaj v dolini skoraj tja do nove ceste je bil njihov. V sredi tega posestva, na vzvisenem mestu je bil gradic, Losko po imenu, nemsko Thurn·
lak. Gradic je imel dvoje nadstropij
in vee malih izbic ali celic. Pred gradicem je bilo lepo ravno dvorisce ,
obzidano in z dvema stolpicemo za
obrambo proti Turkom predvideno.
Na juzni strani v kotu dvorlsca je
bil velik vodnjak, obzidan z rezanim
kamenjem. Zunaj dvorisca nekaj korakov prec je bilo drugo poslopje,
spodaj za druzino, zgoraj pa so bile
menda zitne shrambe. Takoj za tern
poslopjem je stal prostoren zidan
konjski hlev s kamnitnimi zlebovi in
jaslimi za 16 konj, spredaj pa je bil
spet drug vodnjak. Se en hlev je bil
nekoliko bolj spodaj za govejo zivino
in drobnico.
Za streljaj dalec za gradicem proti
severu pa je blla cerkvica sv. Notburge v sredi med kosatim ht·astjem,
kjer so prelati masevali vsak dan ljudem, kadar so na tlaki ali senozeti
kosili ali drugace polje obdelovali.
Nad gradicem okrog do vrha so bile
senozeti, pod gradicem na planem je
bil najpopred velik, z mnogoterim
sadjem zasajen vrt In naprej proti
Cerknici same njive. Od gradica
proti Cerknicl je peljala vozna pot,
ki se imenuje se dandanasnji •prelatova pot«.
Tukaj v gradicu na Loskem so prebivali, zlasti poleti, bistriski prelati,
rekel bl, v najprijaznejsem kraju
cerkniske okollce. Najimenltnejsi
med vsemi prelati je bil Gregor
Crvic. Njegova slava se se zdaj razsirja od ust do ust. 2ivel je tukaj
okoli leta 1660. Bil je prelat v Bistri,
fajmoster v Cerknici, apostoljski misijonar in skof (in partibus). Vsa ta
imena, zedinjena v eni osebi, pricajo
njegovo lmenitnost. Ljudje ga imajo
sploh za svetnika. Pokopan lezi v
cerknlski farni cerkvi v lastnem grobu pred stranskim oltarjem Sv. Ane.
Tako je bilo na Loskem nekdaj, in
kako je pa sedaj?
Tukaj se vidl, kako minljivo je vse,
kar delajo cloveske rake. Kjer je bit

LOSKO.

dela

knjiznice

V LESNINI se ze dalj casa pripravljajo na izgradnjo prodajno
skladisenega centra v Mariboru.
Center naj bi opravljal dvoje prodajnih dejavnosti, in sicer maloprodajo pohistva na prodajno
skladiscni povrsini 8110 .k vadratnih metrov ter maloprodajo gradbenega ma teriala na povr5ini
6000 kvadratnih metrov. Po sedanjih ocenah bi izgradnja veljala
okoli 500 milijonov dinarjev, bo
pa to skupna nalozba Lesnine in
Sipada iz Sarajeva, podobno kot
je bilo s skupno nalozbo teh dveh
partnerjev v Ivanici.

Ko ogledujes stare razpadlo zidovje, mislil si bos, da so nekdaj divjale
tukaj strasne vojske, pustivsi za seboj pogln in razpad. Ne, ljubi moj,
motis se! Glej, te razvaline so nasledek tiste nesrecne teorije, ki se je
bila zacela v preteklem stoletju na
Francoskem, razsirila se je potem po
Nemskem in je obrodila tudi pri nas
svoj strupeni sad s tern, da je stegnila svoje olikane prste po mirnih
samostanih in njih premozenju, po
svoji modriji ravnaje cerkvene zadeve.
Nekdaj so prebivali v Bistrl (Freudenthal) med Vrhniko in Borovnlco

~estdcsetletnico

Pripoved o mladem vladarju, ki od lahkomiseloega mladenica dozori v subecega vladarja. Osnovna ideja zgodb, ki jih vladarju
pripovedujejo njegove zene, je socialna pravicnost.
LOBEL A.: Regica in Skokica
Pr avljica ameriskega pisatelja o dveh zabicah, ki si piseta pisma,
gojita velika prijateljstva in premagujeta strahove in velikane.
SUHODOLC:AN L.: Kufa Lufa
Pravljica o psicku, ki se znajde med svojimi veejimi sorodniki :
bernardinci, buldogi, volcjald, ovcarji . . . in spoznava pravo pasj e
zivljenje.

nekdaj prijeten raj, je zdaj zalostna
pustota - Kajnovo znamenje, pritisnjeno na celo civilizacije preteklega
stoletja. Ko se je bil vzdignil hrup
zoper samostane in jih je bila jela
vlada prodajati privatnim , so bili kupili samostan v Bistri predniki sedanjega blagorodnega gospoda Galeta
in z njim tudi Losko. Obdrzali so pa
bili tukaj le pravice in patronstvo
cerkniske fare sebi, drugo posestvo
pa so bill razprodali na drobno. Zidisca in nekaj zemlje so bili kupili
gospod. Obrezovi predniki v Cerknici, drugi ostalo.
Ker pa ni kazalo zidisc v dobrem
stanu ohraniti, razpada, kar se ni razpadlo. Na sadnem vrtu strli le sem
ter tja kak stremelj pokoncu, hlevi
so do tal podrti, hisa za druzlno je
pred kratkim prisla ob streho, od
cerkvice se zna komaj, kje je stala,
in gradic je bil pozgal pred mnogo
leti nek hudobnez, tako da zdaj se
nekaj zidovja stoji ondi, kjer so nekdaj pobozni samotarci v psalmih
Boga hvalili.
Sarno Bogu je se prizanesla razdiravna roka, to je: sv. razpel u (bridki
martri), ki se zdaj stoji kmalu pod
gradicem pri prelatovi poti proti
Cerknici. To razpelo je pa tudi res
mojstrsko delo podobarstva. lzvrstno izrezljana podoba iz trdega hrastovega lesa je nad 4 cevlje visoka.
Pravijo, da jo je rezljal nek Kartuzijan v Bistri.
Tako, dragi moj, je zdaj na Loskem, nekdaj toliko lepem kraju. Kadarkoli sem se sprehajal v tern kraju, cetudi v druzbi presrecnih nepozabljivih mi prijateljev, gospoda A.
0. ali M. H., vselej so me obhajale
otozne melanholicne misli o minulosti in sedanjosti. Zato se poslavljam
za vselej od vas, mill mi kraj, dragi
mi prijatelji, spominjevaje se vas do
zadnjega zdihljaja. Bog ve, ali nas
bo se kdaj skupaj pripeljala njegova
previdnost.
Picle cetrt ure je se od tukaj do
Cerknice in urnih korakov sva hitro
v sredi trga pod starodavno lipo. Tukaj se vsediva, dragi moj tovarls, povedati tl hocem, kar mi je znano.
(Se bo nadaljevalo)
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Razstava izdelkov nasih obrtnikov je pokazala, kaj vse imamo

Teden obrti v [erknici

Slavnostna skupscina obrtnega zdruZenja. 0 drobnem gospodarstvu
pri nas homo pisali v eni izmed prihodnjih stevilk

Nasi upokojenci
v zadnjem casu se v temeljni
organizaciji .ZAGALNICA zelo
pogosto poslavljamo od dolgoIctnih sodelavcev, ki odhajajo v
zasluzeni pokoj.
Lansko jesen nas je zapustila
Jozefa Plos, ki nam je bila nasa
sodelavka osemnajst let, ob koncu leta Janez Antoncic, petnajst
let in Ludvika Almajer, osemnajst let pri nas, Ietosnjega marca Amalija Susanj, ki je skoraj
vso delovno dobo prezivela na
Brestu - 32 let, v maju pa
Franc Pirnat, pri nas 27 let in
Franc Mlakar, v Zagalnici enajst
let.
Delovni kolektiv .Zagalnice se
jim za njihova dolgoletno in
prizadevno sodelovanje zahvalju_ie in jim feli se veliko srecnih
in zdravih let.

Letos je TOZD Pohistvo prejela
priznanje medobcinske skupnosti za zaposlovanje Ljubljana za
uspehe pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov.

Iz temeljne organizacije Masiva se je letos upokojilo vee nasih dolgoletnih delavcev:

31. januarja je bila invalidsko
upokojena Pavia GASPERIC, ro·
jena 23. 1. 1935. Pri nas je bila
zaposlena od 15. 4. 1960. leta. V
pokoj je odsla z opravil oziroma
nalog izdelava moznikov.
31. marca je starostno odsla v
pokoj Jozefa OSABEN, rojena
14. 1. 1929, iz Martinjaka.
v nasi temeljni organizaciji je
bila zaposlena od 20. 1. 1954. leta.. V pokoj je odsla z opravil
oz1roma nalog brusenje ukrivljenih elementov.
9. aprila je bila starostno upokojena lvanka GRADISAR, rojena 4. 5. 1922, iz Lipsenja.
Pri nas je bila zaposlena od
24. 1. 1970. leta. Ooravljala je deJa oziroma naloge ciScenje upravnih prostorov, od koder je tudi
odsla v pokoj.
30. aprila je prPdcasno odsel
v pokoj Stane HERBLAN, rojen
20. 11. 1926, iz Zerovnice. V nasi
temeljni organizaciji je bil· zaposlen od 28. 8. 1953. leta. V pokoj
je odsel z opravljanja del oziroma nalog r azrez na veclistni
krozni zagi.
18. maja je odsel invalidsko v
pokoj Filip PANTAR, rojen 29.
4. 1927, iz Lipsenja.
Pri nas je bil zaposlen od 16.
11: 1954. le ta. Opravljal je dela
OZiroma n aloge skladanje zaganega Iesa na sklad.iscu surovin,
od k oder je odsel v pokoj.
Delovni kolektiv se j im zahvaIjuje za njihova dolgoletno, prizadevno in pozrtvovalno delo pri
izgradnji tovarne in boljsih delovnih pogojev t er jim zeli se
mnogo zdr avih in zadovoljnih
let.
Delovni ·k olektlv
TOZD MASIVA

Jeseni spet o

l v spomi~

CerkniSkem jezeru

V triintridesetem letu starosti
je tragicno preminula nasa sodelavka ANI CA RODOSEK.

Zahteva o opredelitvi namenske rabe Cerkniskega jezera je
vsebovana v druZbenem planu
SR Slovenije za obdobje 19811985 ter v dogovoru o temeijih
druibenega plana SR Slovenije
za isto obdobje.
Da bi hila zahteva uresnicena,
je institut za geografijo univer·
ze Edvarda Kardelja v Ljubljani
ze v letu 1981 izdelal projektno
nalogo: Studija sprejemljivosti
izgradnje
vodnogospodarskega
in energetskega sistema Cerknisko jezero - Planinsko polje.
Na osnovi projektne naloge
sta elektrogospodarstvo Slovenije in Zveza vodnih skupnosti
Slovenije narocila pri inZenir·
skem biroju Elektroprojekt v
Ljubljani studijo: Sprejemljivost izgradnje vodnogospodarskega in energetskega sistema
Cerknisko jezero Planinsko
polje«. Zaradi zahtevnosti naloge
je inZenirski biro na pobudo republiskega komiteja za varstvo
okolja in urejanje prostora pri·
tegnil k sodelovanju stevilne usta·
nove: vodno gospodarsko podjetje Maribor, zavod za izgradnjo
Ljubljane - TOZD Ljubljanski
urbanisticni zavod, institut za
geografijo Ljubljana, FAGG- laboratorij za mehaniko tekoein,
vodnogospodarski institut, geodetski zavod SRS, zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediscine, hidrometeoroloski zavod Ljubljana, fakulteto za
strojniStvo in druge.
Studija bi morala biti koncana
v prvi polovici leto5njega leta,
vendar bo po zagotovitvi koordinatorja izdelana do jeseni letos.
Namen studije je, prouciti
momosti in posledi~e izgradnje
vodnogospodarskega in energetskega programa z analizo posledic za okolje, ohranitev prirod·
nega okolja, kmetijstva in turizma na obmocju Cerkniskega
jezera, Rakovega Skocjana in
Planinskega polja v ozjem smislu ter porecja Ljubljanice in
Save v sirsem smislu.
Izvrsni svet obcinske skupsci·
ne, druzbeni svet za razvoj druZbeno-politicnega sistema in druibenoekonomskih odnosov pri obcinski skupscini in svet za druZbenoekonomske odnose v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu in varstvu okolja pri obcinski konferenci SZDL so letos
ze razpravljali 0 vprasanjih, ki
se bodo pojavile pri druzbenem
preverjanju sprejemljivosti iz.
gradnje vodnogospodarskega in
energetskega sistema Cerknisko
jezero - Planinsko polje.

StaliSca so hila naslednja:
- studija mora nakazati vpliv
ojezeritve na celoten obcinski
prostor;
- vpra5anja kmetijske dejavnosti morajo biti z gospodarskega, socialnega in oskrbnega vidika obdelana za side obmocje;
- studija mora posebej oceniti tista zemljiSca na Cerknlskem polju, ki bi jih bilo mogoce po morebitni izgradnji akumulacije izkoriScati kot kmetijska zemljiSea;
- studija mora biti takoj po
izdelavi in v celoti posredovana
obcini Cerknica;
- dolgorocni republiSki planski dokumenti za obdobje 19861995/ 2000 morajo vsebovati opredelitve o namenski izrabi Cerkniskega jezera;
- izvrsni svet obcine Cerkni·
ca bo organiziral razgovor s
strokovnjaki, ki pripravljajo studijo.
V jesenskih mesecih se bo torej zacelo druibeno preverjanje
sprejemljivosti izgradnje vodnogospodarskega energetskega sistema Cerknisko jezero - Planinsko polje.
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Delavci I. strojne in iz drugih
oddelkov se je bodo sporninjali
kot vestne in iskrene sodelavke.
Na zadnjo pot smo jo pospremili v Begunjah pri Cerknici
9. julija. Ohranili jo homo v nepozabnem spominu.
8. julija smo se za vedno poslovili od dolgoletnega sodelavca
FR.:\NCA BRANISUA, iz Dolenje
vas1.
v nasi temeljni organizaciji je
delal petindvajset let. Smrt ga je
nasla pri delih oziroma nalogah
transportiranje izdelkov.

Zaradi ze znanih nasprotujocih
interesov med posameznimi panogami in strokami je prieakovati argumentirano opredeljeva·
nje za in proti vecnamenski izrabi Cerkniskega jezera oziroma
naravovarstveni za5citi.
Pomemben vpliv na tehtnici
opredeljevanja prihodnje izrabe
Cerkniskega jezera bodo imeli
tudi obcani ter druibeno politicne organizacije v obcini.
Odlocitev ne bo pomembna samo zato, da homo vedeli, kaksna bo dolgorocna zasnova izrabe Cerkniskega jezera, temvec
predvsem, kako bi morebitna
ojezeritev vplivala na okolje in
zdravje ljudi na ozjem in sirsem
podrocju
notranjskega
krasa.
M. Juvancic

,· , -

. .

Kopalna sezona na Cerkniskem jezeru

...
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Pokojni Braniselj je bil dober
delavec, priljubljen med sodelavci, zato je se bolj bolece odjeknila
novica, da nas je po kratkotrajni
bolezni za vedno zapustil.
Ohranili ga bomo v trajnem
spominu.
Kolektiv TOZD POHISTVO
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BRESTOV OBZORNIK

·brestov

obzornik
IZ STEVILKE 82 -

31. JULIJ 1974

UGODNI REZULTATI GOSPODARJENJA. Rezultatl poslovanja v prvem
polletju 1974.

Proizvodnja je narasla za 21 odstotkov. Podroeje nabave povzroea
tezave. Prodaja v zaeetku leta lzredno ugodna, vendar povprasevan]e
upada. Dohodek in ostanek dohodka nad lanskoletno ravnijo. Osebni dohodki naraseajo skladno s produktivnostjo dela. Ugodnejsi rezultatl gospodarjenja.
Dosezeni rezultati I. polletja so dokaj ugodni, vendar nas ne smejo
zavajatl. Potrebno je sproti in celovito ocenjevati s ituacijo ter pogoje
gospodarjenJa in se jim prilagajati.
DEJAVNOST SE SIRI. Zanimanje za avtomatsko obdelavo podatkov tudi
v drugih podjetjih.

Lahko trdim , da je za tista podjetja, ki nameravajo priceti z avtomatsko obdelavo podatkov, smotrno, da kupijo celovite projekte, ki jih
imamo na BRESTU ze lzdelane.
lzkusnje, ki jih imamo v nasem racunskem centru, izdelani programi,
kolikor toliko vteceno poslovanje na tistih podrocjih, kjer podatke ze
obdelujemo, so vsekakor velike prednosti. Sodelovanje bo moralo teei
tako, da bodo skupno dogovorjene naloge, ki se jih bo dolocilo ob morebitnem podpisu pogodbe med Brestom in Lesonitom oziroma KLI pravocasno in nataneno lzvedene.
KONCERTI V ZELsAH ZE DRUGO SEZONO

12. julija so se spet odprla vrata zelske cerkve kulture laenemu obeinstvu. Na vabilih je pisalo, da bo to veeer skladb Modesta Musorg·
skega, nastopili pa bodo basist Miroslav Cangalovic, sopranistka Ileana
Bratuz-Kacjanova, spremljal pa ju bo pianist Andrej Jarc. Prvi vecer je
lepo uspel; obisk je bll zadovoljiv, a umetniski vrednosti nastopajoclh pa
je skoda izgubljati besede, saj gre za tri najsirsim slojem znane umetnike.
Naslednja dva koncerta - gostovanje Komorne scene z opero Pergolesija Sluzkinja - Gospodarica ter ljub ljanskega pihalnega kvinteta s
tenorlstom M. Gregoracem sta bila precej klavrna. Pa ne zaradi nastopajocih! Odpovedalo je obei nstvo, saj je bilo lzvaja lcev na odru skoraj
vee kot poslusalcev v avditoriju ...
ARHEOLOsKA RAZISKOVANJA V CERKNICI

Letosnje raziskave so bile opravljene na podlagi lanskih sondaznih
izkopov, ki so pokazali, da je mogoee na tern mestu prieakovati ostaline, ki so starejsega izvora ad danasnje cerkve. Deloma pa nas na to
navajajo tudi zgodovinski viri, ki omenjajo cerkveni objekt ze v 12. stoletju.
Rezultati raziskovanj so potrdili domneve arheologov in zgodovinarjev
in v celoti opraviei l napore, ki so bill vlozeni v delo. Odkritih je bilo
vee ostankov zidov, ki so bill se pred danasnjo cerkvijo, torej stavb,
o katerih doslej sploh nismo vedeli, da so bile tukaj v obdobju, ki je
v Cerknici in na Notranjskem zelo malo ali pa sploh neznan.
Poleg zidov pa je bilo odkritih vee eloveskih okostij (nad 150), ad ka·
terih so imela nekatera tudi prstane, pasne spone, kresilnike, zeblje in
podobno, ki jasno kazejo na starejse obdobje ad sedanje cerkve, vsekakor se predromansko obdobje.
CERKNISKA GODBA PRAZNOVALA PETDESETO OBLETNICO

Zadnji teden letosnjega junija je bil posvecen s lavju zlatega jubileja
petdesetlet nice ustanovitve in neprekinjenega delovanja cerkniske
godbe na pihala.
Nekaj dni pred slavjem je imela godba se zadnjo vajo pred slavnostnim nastopom. Na tej vaji smo se s kratkim govorom zahvalili In obenem eestitali starejsim clanom godbenikom za njihova nesebicno delo.
Ob tej priloznosti smo pet starejsih clanov, nekdanjega kapelnika l:ana
Drenika za njegove veli ke zasluge pri vodenju godbe od 1947. leta do
1960 in sedanjega kapelnika Ivana Lavrica, skromno nagradil i.

Fi l mi v avg stu
2. 8. ob 20. uri 4. 8.
5. 8.
9. 8.
11. 8.
11. 8.
12. 8.
16. 8.
18. 8.
19. 8.
23. 8.
25. 8.
26. 8.
30. 8.

ameriska ljubezenska komedija LJUBEZENSKI
PARI.
ob 20. uri in 5. 8. ob 16. uri - francoska komedija VE LIKA
PUSTOLOVSCINA.
ob 20. uri in 6. 8. ob 20. uri - ameriska drama BOLNISNICA
BRITANIJA.
ob 20. uri - ameriska drama TRDA ZEMLJA (film za ljubitelje country glasbe).
ob 17. uri - ameriska r isanka ROBIN HOOD.
ob 20. uri in 12. 8. ob 16. uri - ameriski western CHEYENI
V BOJU ZA 2:IVLJENJE.
ob 20. uri in 13. 8. ob 20: uri - amerisk a grozljivka OTOK
SMRTL
ob 20. uri - nemski eroticni film PATRICIJA.
ob 20. u r i in 19. 8. ob 16. u ri - hongkonski akcijski film
BLISKOVITI TIGER.
ob 20. uri in 20. 8. ob 20. uri - italijanska komedij a RAZVNETI DUHOVI.
ob 20. uri - ameriska drama FANTJE IZ MAKSOVEGA
BARA.
ob 20. uri in 26. 8. ob 16. uri - ameriski fantasticni film
ZVEZDNE STEZE.
ob 20. uri in 27. 8. ob 20. uri - mehiski pu stolovski film
NEVARNOST 2ENE V AKCIJI.
ob 20. u ri - nemski eroticni film SVET LJUBEZNI IN
SEKSA.

Dobili smo
drzavno prvakinjo
STRELSKA DRUZINA BREST
IMA DRZAVNO PRVAKINJO
IN REKORDERKO
Z MALOKALIBRSKO PUSKO
V Novem Sadu je bilo driavno
prvenstvo za pionirje in pionirke
v streljanju z malokalibrsko pu·
sko v trojnem polozaju v ekipni
in posamicni kO!J.!kurenci. Zastopstvo iz Slovenije je bilo skromno,
saj so se norme za nastop mocno
dvignile, t a-ko da so imeli pravico
do tekmovanja le najboljsi. Dosezeni r ezultati pa so bili odlicni,
saj so pionirke strelske druiine
BREST postavile nov republiski
rekord in starega izboljsale kar
za 33 krogov.
Med pionirkami je drlavna
prva.kinja postala strelka BRESTA - SASA ISTENIC, ki j e
hk:rati tudi nova drlavna rekorderka z 253 krogi in je devet let
star :rekord Verice Vujovic izboljsa:la za 6 -krogov. Za 8 krogov pa
je izboljsala tudi republiski rekord.
Tudi slovenski pionirji so postavili nov r epubliski rekord; pristreljal si ga je Sandi SKODIC iz
H otinje vasi z 251 krogi.
V ekipni ·k onkurenci so Brestove p ic:mirke zasedle odlicno tretje
mesto in ni veliko manjka:lo se
za boljso uvrstitev. Vsi ti rezultati so nedvomno posledica resnega

dela. Ker nimamo malokalibrskega strelisca, smo opravili v Postojni nad 30 treningov, kar predstav-lja znaten strosek, vendar ob
talksnih rezultatih ni zal izgubljenih dni.
Za treninge in tekmovanja sm o
porabili skoraj 20.000 malokalibrskih nabojev, kar je veliko, vendar mora biti jasno, da brez streljanja ni rezultatov, ceprav stane
en naboj 4,20 diln. Za material pa
smo dobili od TTKS do sedaj
10.000 din, kar j e zelo ma-lo, saj si
s tern -kupimo lahko ·l e tarce, pa
se teh ne toliko, kot jih potrebujemo.
REZULTATI:
Pionirke -

eldpno:
krogov

1. SD »Novi Sad 1790«
Novi sad
734
(drlavni rekord)
2. SD »Dalmacija cement«
Solin
666
3. SD »BREST" Cerknica
663
Pionirke -

posamezno:
krogov

1. Sa8a Istenic, BREST

253

(drlavni rekord)
2. Lidija Dimitrijevic,
247
KLADOVO
3. Nela Bohan, Novi· Sad
247
F. Mahne

•

Strelske novtce
3. SD Avgust Majeric
Man'bor

PIONIRJI IN PIONIRKE
V SAMEM VRHU
Z MALOKALIBRSKIM
OROUEM
V Ljubljani je bilo letosn je republisko tekmovanje za najmlajse z malokalibrsko pusko. Pionirji in pionirke, ki so izpolnili norme na regijskem tekmovanju, so
se pomerili v trojnem polozaju
3 x 10 (leze, stoje, klece) in v d.isciplini 30 lefe.
Piooirji in pionirke so se uvrstili zelo dobro glede na to, da n,imamo svojega malokalibrskega
strelisca.
PIONIRJI Ekipno:

TROSTAV (LSK)

krogov
1. Mojca Volaric, Trzin
223
2. Ines Otonicar, BREST
218
3. Petra Mihorko, Ljubljana 215
Za ekipo Bresta so nastopale:
Ines Otoniear, Sasa Istenic in
Jasna Kebe.
PIONIRJI: MK puska 30 lefe
Ekipno:
krogov
1. SD Mroz Titovo Velenje 707
2. SD BREST Cerknica
699
3. SD Tine Kmetic Trzin
694
Posamezno:

krogov
1. SD Tine Kmet ic Trzin
647
2. SD Mroz Titovo Velenje 626
3. SD BREST Cerkmca
611
Posamezno:

456

Posamezno:

krogov

1. Saso Podgornik, Karnnik 228
2. Boris Klancnik, Titovo

Velenje
3 Boris Paternost, Trz.in
4. Ales Manfreda, BREST

222

220
219

Za ekipo Bresta so telcrnovali:
Ales Manfreda, Martin Zidar in
Matjaf Jakopin.
PIONIRKE- TROSTAV
Eldpno:

krogov
1. SD Tine Kmetic Trzin
630
2. SD BREST Cerknica
620

krogov
1. Boris Klancnik, Titovo
Velenje
249
248
2. Beno Hindic, Maribor
3. Matjai Jakopin, BREST 244
PIONIRKE: MK puska 30 leie
E kipno:
krogov
1. SD Tine Kme tie Trzin
701
690
2. SD BREST Cerknica
3. SD Avgust Majeric,
Maribor
551
Posamezno:

1. Petra Mihol1ko,
Ljubljana
2. Sasa Istenic , BREST
3. Mojca Volaric, Trzin

krogov
250
247
243

Cerknica
BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknica,
n.sol.o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC
Ureja uredniskl odbor: Viii FRIM, Franc
GORNIK, Viktor J£Rle, Joie KLANeAR,
Sreeo KNAP, Bolo LEVEC, Drago MAZIJ,
Danica MODIC, Janez OPEKA, Venda !\EGA,
Marjan !\IRAJ in Franc TRUDEN
Foto: Joie !\KRU
Odbor za obveseanje Je druibenl organ
upravljanja. Predsednlca odbora: Vanda
~EGA.

Glasllo sodi med prolzvodo} lz 7. tol!ke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdavcen)u proizvodov In atoritav v prometu, za kate re se ne plai!uje temel)nl da·
vek od prometa prolzvodov (rnnenje sekre·
tarlata za lnformiranje lzvrlinega sveta SR
Slovenlje it. 421-1/72 z dna 24. Gktobra
1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska 1elezniska tiskarna v Ljubljanl.

Drlavna prvak;nja- Sasa Istenic

Balinarska
srecanja
NA ROB BALINARSKIM
TEKMOVANJEM
Letos je balinarski klub Brest
izrabil pravico, da tekmuje v r epubliski ligi - sever. To je prav
v letu, ko praznuje desetletnico
tekmovalnega balinanja ozirom a
svojega dela.
V spomladanskem delu tekmovanja je klub dosegel bolj picel
uspeh (ena zmaga in trije porazi).
Kaksne so tezave?
- Igrisca v Cerknici ne ustrezajo pravilniku balinarske zveze
(prekratka so za meter);
- tekmovalci morajo po pravilih v ekipi in dvojkah imeti enaka sportna oblaeila;
- zaradi omenjenih dveh pomanjkljivosti nismo smeli nas topati na nekaterih tekmah in smo
izgubljali brez igre z 0 : 13.
Lestvica po V. k olu slovenskc
lige - sever
1. Radovljka
4 4 0 0 64: 8 8
2. Bicevje
5 4 0 1 53:36 8
3. Branik
4 3 0 1 45:27 6
4. Zarja
5 3 0 2 52:38 6
5. Brdo
5 3 0 2 52:38 6
6. A. Besednjak
4 2 0 2 40:32 4
7. Lesce
4 2 0 2 37:35 4
8. T.rata
5 2 0 3 40:54 4
9. Tivoli
5 1 0 4 33:57 2
10. Cer knica
4 1 0 3 12:58 2
11. Tovil
5 0 0 5 22:68 0
Klub je spomladi sodeloval tudi na obmoanem prvenstvu enojk
in dvojk in na nekaterih tumirjih doma in v zamejstvu s spremenljivimi uspehi.
Junija in julija je organiziral
tudi obcinsko trim ligo. Sodelovalo je 6 ekip z okrog 40 balinarji.
Rezultati:
1. MINE RALKA II., 2. IVERKA,
3. CERKNICA - mladi, 4. AVTOMONTA2A, 5. MINERALKA I., 6.
KOMUNALA.
Ce zelimo vee tekmovalnih
uspeh ov, bo potrebno urediti
predvsem balinisca. Tako bomo,
upam, ostali v republiski ligi. Pricakujemo se vee zavzetega dela,
predvsem pa vee pomoei nasega
pokrovitelja .
K. Zemljic

rvak

KONCANO JE TEKMOVANJE V OBCINSKI NOGOMETNI
LIGI ZA SEZONO 1983/.84
KONeN! VRSTNI RED:
1. CERKNICA
2. SOVICA
3. RAKEK
4. VET. CERKNICA
5. VET. RAKEK
6. SLIVNICA

10
10
10
10
10
10

7
6
4
4
3
1

2
3
2
2
1
0

1
l

4
4
6
9

40: 28
43:24
33:23
29:28
30:38
20:54

16
15
10
10
7

2

+ 12
+ 19
+ 10
+ 1

-

8

- 34

Obcinski prvak je torej mos tvo nogometnega kluba Cerknica.
Kljub temu, da je v spomladanskem delu prvenstva igralo nekoliko
slabse kot jeseni, j e vendar obdrialo prvo m esto. Sovica je spomladi presenetila prav vse ekipe. Ce ne bi doma igrala neodloceno z
Rakekom (3:3) in t ako izgubila dragoceno tocko, bi p rav lahko osvojila naslov prvaka obcine.
Ostala mostva so igrala povprecen nogomet, pac v okvirih svojih
zmofuosti, razocarala pa je ekipa Slivnice, ki je z dvema tockama
in gol razliko 20:54 na zadnjem m estu. Ceprav ima ekipa dva igralca v vojski, si ne bi smela privosciti taksnega padca na lestvici.
v naslednji sezoni bo tekmovalo vee mostev, in sicer se eno m ostvo iz Nove vasi ter dve iz Loske doline.
S. Doles

