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Gospodarjenje 
p o P.ezo razmer 
Ob devetmesecnem periodicnem obracunu 

Bliza sc konec leta, ko ugotavljamo kon~ni uspeh gospodarjenja za 
prete~eno leto, zato je zelo pomembno, kaj nam kaZe perlodi~ni ob· 
ra~un poslovanja za devet mesecev. V zadnjih treh meseclh se polo
fa} sicer Iahko spremeni, vendar pa le ne more priti do bistvenih 
razlik; zato nam ti rezultati ze kazejo obrise celotnega poslovanja. 

Znacilno za nase gospodarjenje 
v teh mesecih je, da smo se mo
rali ubadati s kupom teiav, ki so 
povzrocale dodatne napore pd 
njihovem premagovanju. 

Proizvodnja ni sla po nacrtih 
iz razlicnih objektivnih, pa tudi 
subjektivnih razlogov. Med ob· 
jektivne lahko stejemo naglo u
padanje povprasevanja po plos
kovnem pohistvu doma in v tu
jini. Zato so serlje majbne, dobi· 
vamo slabe materlale, ki povzro
eajo zastoje in reklamacije, do
have iz kooperacije so neredne, 
tehnologija pa je neustrema in 
zastarela. 

Subjektivnega maeaja pa je 
vsekakor prepocasno prllagajanje 
novim razineram, ko trg noce 
vsrkati vsega, kar izdelamo, kljub 
dodatnim ukrepom na prodajnem 

podrocju. S tern mislimo na pri
lagajanje, ki je v danih razmerah 
mofno. Sem sodi v prvo vrsto 
drugacen nacin re5evanja teiav, 
saj nove razmere terjajo vee na
porov in dela in vsaka lagodnost 
se nam takoj mascuje. 
. Marsikaj bi se dalo prlhraniti 
prl izdelavnih materlalih, kako
vost bllahko izboljsali z boljsim 
odnosom do izdelkov in dobavne 
roke bi lahko skrajsali z boljso 
organizacijo od naroclla do kon-
cne dobave. . 

Nacrt izvoza je bil za letos iz· 
redno korajmo postavljen z in
deksom rasti 127 glede na dose
zenega v letu 1984, vrednoteno v 
ameriskih dolarjih. Kljub izred
nemu prizadevanju prl zagotovit
vi poslov, pa tudi v sami pro
izvodnji, dosegamo ob devetih 

mesecih le 51,2 odstotka predvl
dene celotne realizacije. 

To se nam v slabem smislu od
raza v manj~ih prllivih ugodnej
~ih izvoznih kreditov, kar nam 
slabi likvidnostni polozaj, rnanj~i 
je celotni prlhodek in vse ostale 
iz njega izvedene kategorlje, pa 
tudi razpolaganje z devizami je 
rnanj~e zaradi manj~ih prllivov. 
Poudariti pa je potrebno, da se 
nam bo manjsi izvoz pomal tudi 
v· prllivih prlhodnje leto zaradi 
daljsih pla~ilnih rokov, ki pred
vsem veljajo za amerl~ko trii~~e. 

Na domacern prodajnem trgu 
so ze nekaj ~asa enake, za nas ne
ugodne razmere. Cene pohi~tva 
rnoramo oblikovati razmeroma 
visoko, da sledimo nar~canju 
vhodnih cen (osebni dohodki 
predstavljajo v strukturi cene ve
dno manj~i delei). Kupna moe 
prebivalstva se vedno pada, pro
dajni pogoji pa se ob visokem 
60-odstotnem pologu se slabsajo 
z dvigovanjem obrestnih mer za 
potrosniSka posojlla, kupci pa se 

Ogled novih prostorov Brestove strojegradnje. Med gosti je bll tudi predsednik poslovodnega odbora 
SOZD Slovenijales Janez Ster. 

zaradi visoke cene denarja obna
sajo povsem drugace, saj si no
cejo ustvarjati nikakrsnih nepo
trebnih . zalog. Zaradi vseh teh 
razlogov pa se je pojavlla tudi 
nova oblika nelojalne konkuren· 
ce, ki prodaja blago na zakonsko 
dvotnljiv nacin. 

Financni rezultat poslovanja za 
to obdobje je skromen in ne omo
goea vlaganj v raz5irjeno repro
dukcijo. V temeljnih organizaci
jah, ki so ustvarile izgubo, pa 
celo povzroea motnje v sprotnem 
poslovanju. V Pohistvu in Iverki 
se je izguba glede na polletje si
cer zmanjsala v -skladu s sana
cijskih programom, izgubo pa je 
na novo izkazal Gaber. 

Ob tern moramo omeniti, da se 
je v skladu z zakonom o pre
vrednotenju vseh oblik zalog, ki 
v dohodku in njegovi delitvi iz. 
kljucuje vpliv inflacijskih gibanj, 
po devetih mesecih bistveno po
vecal poslovni sklad Bresta. To 
pa pomeni, da se kljub slabSim 
rezultatom povecujejo sredstva 
za razsirjeno reprodukcijo. 

Rast cen vhodnih surovin in 
reprodukcijskih materlalov je hit· 
rejsa kot pa mi lahko povecuje
mo prodajne cene, kar zlasti ve
lja za iveme plo!iee in ploskovno 

pohistvo. Vsemu temu se je pri
druilla se izredno visoka rast 
obresti in sicer z indeksom 316 
glede na Iansko enako obdobje in 
sedaj predstavljajo ze 105 odstot· 
kov izpla~anih bruto osebnih do· 
hodkov (v letu 1984 - 65 odstot
kov). 

Vi!ije obresti so predvsem po· 
sledica vi~jih obrestnih mer, pred
vsem tudi za izvome kredite in 
prlpravo proizvodnje za izvoz, 
omejevanje kreditov za pripravo 
in proizvodnjo za izvoz, ki niti 
slucajno ne sledijo na5im potre
bam in deklaracijam o pomoci 
izvomim kolektivom. Za ilustra
cijo naj omenimo, da imamo v 
Brestu za zadnje cetrtletje skle· 
njenih za vee kot 630 milljonov 
dinarjev izvoznih zakljuckov, kre· 
dita v te namene pa imamo odo
brenega le 210 milijonov di· 
narjev. 

Zaradi nizkega deleza lastnih 
obratnih sredstev pa smo seveda 
prlsiljeni najemati drazje kratko
rocne kredite, kar seveda pomeni 
tudi viSje obresti. Tudi roki vra
cil izvoznih kreditov niso povsem 
usklajeni z roki placil nasih kup
cev, kar se posebej velja za ko
mercialne kredite (izvoz v ZDA). 
(Nadaljevanje na 2. strani) 

Strojegradnja v novih prostorih 
V okviru Ietosnjlh pramovanj obcinskega praznika smo tudi v 

Brestu zabeleZill prijeten dogodek - odprtje novih proizvodnih 
prostorov za naso strojegradnjo. 

Na slovesnosti so hili poleg 
»domacinOV« prisotni tudi ste• 
vilni predstavniki gospodarske
ga in druibeno politicnega ziv
ljenja iz sosednjih obcin, pa tu
di predsednik poslovodnega od
bora SOZD Slovenijales Janez 
Ster. 

0 razvijanju nove Brestove 
proizvodne dejavnosti je govoril 
vodja na5e razvojne slufbe Mar
jan Braniselj. 

Najprej je orisal nekdanji po
lozaj domaee strojegradnje, ki 
je bila skromno razvita, saj je 
razvoj nase lesne industrije te
meljU pretezno na uvozeni teh
nologiji in strojni oprerni. V 
zadnjih letih se je polozaj ob 
uvoznih omejitvah bistveno spre
menil. Obenem je strojna opre
ma v lesni industriji mocno iz
strosena in jo bo treba, ce naj 
bo konkurencna v sve tu, poso
dobiti oziroma obnoviti. V takih 
razmerah ima domaca stroje
gradnja velike moznosti za svoj 
razvoj. 

Taksni in podobni razlogi so 
hili odloCilni tudi za Brestovo 
odlocitev o razvijanju proizvod
nje lesno obdelovalnih strojev. 
V sodelovanju z Javorjem in Ko
vindom so bile opredeljene tudi 
osnove proizvodnega prograrna. 
Moznosti Brestove strojegradnje 
naj bi bile predvsem v proiz
vodnji strojne opreme za mon
taio, proizvodnjo tapetniskih iz
delkov in povr!iinsko obdelavo, 
predvsem polivalk za nanos laka 
in brusilk. 

Glede na zanimanje in naro
cila kupcev je moe oceniti, da 
je trli!ice program dobro spre
jelo. V sodelovanju z Razvojnim 
institutorn Slovenijalesa pa bo 
mogoce ta program se obogatiti. 
Ocene kazejo, da bo sirjenje 
proizvodnje mo:lno tudi s trlne
ga vidika. 

Prvi uspehi in r azvojni nacrti 
pa so ustvarili potrebo po novih 
ustreznih proizvodnih prostorih, 
ki bi omogocili maloserijsko 
(Konec na 2. strani) 
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Gospodarjenje 
pod pezo razmer 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
PROIZVODNJA 

S 6.722.374.000 dinarjev je 
Brest v prvih devetih mesecih 
izpolnil 67,6 odstotka letnega na
crta proizvodnje. Glede na Ian· 
sko enako obdobje je proizvod
nja porastla vrednostno za 53,3 
odstotka, na kar je vplivala 
predvsem sprememba cen -
vrednotenje proizvodnje. 

FiziCni obseg proizvodnje, 
merjen v norma urah, kaie 66,1 
odstotno doseganje letnega na
crta in je v celoti pod lansko 
ravnijo. Manjsa proizvodnja od 
nacrtovane se kaze predvsem v 
temeljnih organizacijah Pobistvo, 
Iverka, Tapetnistvo in v proiz
vodnji pohiStva na Jelld. Dobre 
proizvodne rezultate pa sta do
segli temeljni organizaciji Mine
ralka in Zagalnica, pa tudi stro
jegradnja. Povprecno stevllo za
poslenih v celotni delovni orga
nizaciji je ostalo enako. 

Temeljna organizacija Pohis
tvo je dosegla 60,6 odstotka let
nega nacrta proizvodnje. 

Celotno letosnje poslovanje 
daje v primerjavi z enaldm ob
dobjem prejsnjih let dokaj slab 
rezultat, ki ga tudi do konca 
leta najbri ne bomo uspeU po
pravlti. 

Blstvene znacllnosti, ki sprem
ljajo letosnje dogajanje lahko 
strnemo v naslednje: Izvozni 
program, ki predstavlja glavnino 
proizvodnje, je izredno sirok in 
po narocilu. Imamo tudi dolgo 
pripravo proizvodnje. Motena je 
blla tudi oskrba tovarne z re
promateriall in surovinami 
(predvsem spomladi). 

Na§tete motnje vodijo k ne
enakomerni obremenitvi proiz
vodnje, nihanju potrebnega ste
vlla zaposlenih in obvladovanju 
proizvodnega procesa, ustvarja
nju ozkih grl, nedovrsene pro
izvodnje v tovarni, kar onemo
goca pretok ostale proizvodnje. 
Jasno je, da zaradi vsega tega 
naraSCa tudi stevllo slabih ele
mentov, ki jib je potrebno po
pravitl, kar pa zahteva dodatni 
cas in material. 

Potrebno je poudarlti, da je 
kolektiv omllll te te.Zave z de-
1om v podaljsanem casu, ponoci 
in v prostlh dneh. Brez tega bi 
bil rezultat nedvomno slabsi. 

Masiva je dosegla 71,5 odstot
ka letnega plana proizvodnje. 

Proizvodnja za izvoz je dose
zena s 57 odstotki, za domaci 
trg s 184,4 odstotka in v ko
operaciji z 98 odstotki. 

Tezave v proizvodnji so na
stale zaradi slabe kvalitete pri 
novih povr5inskih materiallh za 
mizna podnozja ter pri dobavi 
plosc za mize. 

Zagainica je dosegla 83,6 od
stotka letnega plana. Glavni 
vzrok za preseganje plana je 
triizmensko delo v Zagi. 

Glede na zahteve trllsca so 
vpeljali sortiranje lesa po kva
Uteti. 

V tretjem trimesecju je ime
la stolarna zmogljivosti zasede-

ne, tako da je priSlo do pospe
senlh dobav izvoznim kupcem in 
kooperantom. 

Problem v stolarni je slaba ka
kovost nekaterih materialov (ve
zane plosce) in njihova nepravo
easna dobava ter prilagoditev 
proizvodnje manjsim 'serijam. 

Proizvodnja jelovega programa 
je zacela z obratovanjem v dveh 
izmenah. 

Gaber je dosegel 69,1 odstotka 
letnega nacrta. :le v prvem pol
letju je prislo do velikih tezav 
pri sestavi lansiranih planov, kar 
se je nadaljevalo tudi v tretjem 
trimesecju. 

Uvajanje novlh tipov kuhinj 
je povzrocalo te.Zave v proizvod
nji. Konstrukcijske novosti (uva
janje stojk) so povzrocile mno
go zastojev in s tem poveceva
nje predvidenega izdelavnega ca
sa. Proizvodnja je blla motena 
tudi zaradi kratkih dobavnih ro
kov za repromateriale, zlasti no
ve vrste okovja, kartone in raz-
ne dele iz kooperacije. . 

Iverka je v devetib mesecih 
dosegla 64,1 odstotka letnega na
crta oziroma 43.617 kubicnih me
trov ivernih plosc. 

V juliju je bila proizvodnja do
se.Zena le 56 odstotno zaradi za
htevnih obnovitvenlh del na zer
javni progi. V avgustu in .sep
tembru je blla proizvodnja na
vadnih plosc prese.Zena. 

Zaradi povecanih prizadevanj 
pri prodaji plosc je bilo potreb
no organizirati razrez plosc v 
treh oziroma v stirih izmenah. 

Prerazporeditev delavcev k 
razrezu plosc je vzrok za manj
si obseg proizvodnje oplemeni
tenih P.losc v septembru. 

Zaloga plosc je se vedno so
razmerno visoka (septembra 
8.395 kubicnlh metrov) in sicer 
del v nedovrseni proizvodnji 
(nebrusene plosce) in del v do
vdeni proizvodnji. 

Temeljna organizacija Tapet
nistvo je dosegla 64,5 odstotka 
nacrtovane letne proizvodnje. 
Na to je vpllvalo predvsem 
manjse stevllo zaposlenih (8 od
stotkov proizvodnih delavcev 
manj kot po planu). Manj so . 
vpllvale majhne serije izdelkov 
za izvoz in neredne dobave 
ogrodja od kooperantov. Odde
lek slvalnice je kljub dvema iz. 
menama ob vee zahtevnih gar
niturah se vedno ozko grlo. 

Jelka je v devetlh mesecih do
segla 38,8 odstotka letnega na
crta proizvodnje pohistva in 
94,8 odstotka letnega nacrta pro
izvodnje zaganega lesa. v Zagal
nici in tesalnici je bila manjsa 
proizvodnja v zacetnih mesecijl, 
predvsem zaradi nizkih tempe
ratur v januarju in februarju, 
kar je imelo za posledico vecje 
okvare na kljucnih strojih. V 
poletnih treh mesecih je iaga 
obratovala v treh izmenah. 

Proizvodnja pobistva je hila 
mocno pod nacrtovano. Prevla
dovala je oprema objektov, ki 
se je dopolnjevala s kar petimi 
proizvodnimi programi za izvoz. 

Stevilni Brestovci in gostje ob odprtju nalle strojegradnje 

Ob koncu tretjega cetrtletja 
lahko ugotovimo, da smo se pri 
opremi bolje organizirali v teh
noloski pripravi dela, pa tudi v 
sami proizvodnji in montaZi. Tu
di v tretjem cetrtletju smo mo
rali posamezna ozka grla rdeva
ti z nocnim delom, z nadurami, 
pa tudi s premescanjem delav
cev. 

Mineralka je dosegla 109 od
stotkov letnega nacrta proizvod
nje.· Da so v prvem polletju lah
ko izpeljali vsa naroclla na do
macem in tujem · trgu, so morali 
delati v treh izmenah, obcasno 
pa tudi ob prostib sobotah, ne
deljah in praznikih. V tretjem 
trimesecju se je povprasevanje 
po ploscah nekollko umirllo, za
to so delali v dveb izmenah. 

Strojegradnja organizacijsko 
deluje v temeljni organizaciji 
Pobistvo. V devetih mesecih je 
dosegla 80,3 odstotka letnega na
crta proizvodnje. 

NABAVA 
DOMACI TRG 

Za letosnje razmere na nabav
nem trgu so znacilni predvsem 
pritiski na poveeanje cen. Zlasti 
so bile dose.Zene visoke rasti cen 
materialov za proizvodnjo iver
nih plosc in pohiStva. Zavedajoc 
se tega, si je nabavna sluiba 
prizadevala predvsem za dosega
nje ugodnejsih cen in ugodnej
sih placilnih pogojev. 

v tern cetrtletju je bila doba
va hlodovine nekollko nad nacr
tovano, kar pa je nujno, saj 
bo dobava proti koncu leta za
radi vremenskih razmer za
mrla. 

Tudi dobava tehnicnega lesa za 
Iverko je bila v tern easu neko
Uko nad nacrtovano. Lesni 
ostanki so dotekall v skladu s 
potrebami proizvodnje. 

Zaradi proizvodnih programov 
smo v tem· obdobju nabavljali le 
bukov in mahagonijev furnir. Z· 
ostalimi repromateriaU pri do
baviteljlh v tern trimesecju ni 
bllo vecjih tezav. Pri nekaterih 
dobaviteljih smo dosegli tudi 
ugodnejse placilne pogoje. 

uvoz 
Od januarja do septembra 

smo letne izvozne nacrte na 
konvertibilnem trgu dosegli z 68 
odstotki in klirinskem z 39 od
stotki. Na takllen rezultat so 
vplivali predvsem naslednji 
vzroki: niZji obseg proizvodnje, 
spremembe lansirnih izvoznih 
programov, izboljsana ponudba 
materialov na domacem trgu. 

Uvozne devizne cene smo uspe
li v tem obdobju obdriati na 
ravni s konca preteklega leta, 
razen pri rezervnih delih in 
mednarodnih prevozih. 

Skupaj z razvojno sluibo si 
prizadevamo, da dosezem,o bolj~ 
so kvallteto pri dosedanjih ame
riSkih dobaviteljih. 

BRESTOV OBZORNIK 

Nasa najuspesnejsa - MINERALKA 

PRODAJA 

a) Domaci trg 
Prodaja pobistvenih in drugih 

izdelkov se je vrednostno pove
cevala tudi v tretjem trimesecju 
in je za 22 odstotkov visja od 
prodaje v drugem trimesecju. V 
primeri s prodajo v enakem ob
dobju lani pa je letollnja za 62 
odstotkov villja. Glede na letni 
nacrt se prodaja giblje v okviru 
predvidene dinamike. 

V POHISTVU prodaja najbolj 
zaostaja za nacrtovano, saj je 
dosefeno komaj 57 odstotkov let
nega nacrta prodaje pohistva in 
je ta le 8 odstotkov visja kot v 
lanskem enakem obdobju, zato 
vse kaie, da tudi do konca leta 
ne bo dosezerr nacrtovani obseg 
prodaje. 

Stekla je prodaja programa 
VESNA, ld je dosegla petino vre
dnosti prodaje, v kratkem pa bo 
na triiscu nova spalnica NADA. 

MASIVA je sicer pretezno iz
vozno usmerjena, vendar je vee 
oproizvajala za domaci trg kot 
je bilo nacrtovano, zato je, de
vetmesecni nacrt presezen za 72 
odstotkov, letni pa ze za 20 od
stotkov. 

V GABRU se je prodaja kuhinj
skega pohistva v preteklem cetrt
letju glede na prejsnje povecala 
za petlno, je pa se vedno 15 od
stotkov za nacrtovano dinamiko. 
Nova kuhinja BREST 2000 ni do· 
segla pricakovanih prodajnih re
zultatov, predvideva pa se, da bo 
izvedba brez stojk uspe5nejsa. 

TAPETNISTVO svoje ·izdelke 
uspesno prodaja, zato je izkupi
eek vrednostno za 11 odstotkov 
nad nacrtovano devetmesecno di· 
namiko in je izpolnjenih skoraj 
80 odstot:kov vrednosti Ietnega 
·nacrta. Ugodna je bila prodaja 
garnitur KSENIJA in MOJCA, pa 
tudi nove DANE, zato so se tudi 
zaloge oblazinjenega pohBtva 
zmanjsale. 

V JELKI zaostaja prodaja pro
grama HELENA in sicer za 28 od· 
stotkov glede na devetmesecna 
predvidevanja. Ob realizaciji vseb 

naroeil (HELENA, inZenlring) je 
realno priCakovati, da se bo pro
daja do konca leta bistveno pove
cala. Prodaja zaganega lesa se 
vrednostno giblje v pricakovanem 
obsegu. 

V IVERKI so v tretjem cetrt
letju izrazito porasle zaloge iver
nih plosc in sicer so konec sep
tembra za 70 odstotkov visje od 
zalog v juniju. Z izrednimi ukrepi 
v prodaji so bile zaloge zniiane v 
septembru za 27 odstotkov, do 
konca leta pa se bodo po nacrto
vanib akcijah lle znizale. Poveca
nje zalog je predvsem posledica 
uvoza ivernih plosc po raznih 
kompenzacijskib poslib in niZje 
proizvodnje ploskovnega pobistva 
pri uporabnikih ivemih plosc. 
• ZAGALNICA. Povprasevanje po 
zaganem lesu se v zadnjem casu 
zmanjsuje, vecajo pa se zahteve 
po veeii kakovosti. Letni nacrt 
prodaje je v tern obdobju pre
sezen za 51 odstotkov. Tudi pro
daja stolov je ugodna. 

MINERALKA. Zelo ugodna 
prodaja mineralnih plosc se je 
nadaljevala tudi v tretjem tri
meseeju. Tako je Ietni nacrt 
vrednostno presezen ze za 36 od
stotkov, glede na lansko enako 
obdobje pa je prodaja skoraj se 
enkrat vecja. K temu so prlpo
mogla vellka narocila ladjedel
nic. 

IZVOZ 

Brest je prodal na tuje 
za 8.224.694 dolarjev izdelkov in 
s tem dosegel 51,2 odstotka let
nega nacrta. Delei konvertibllne
ga izvoza je 6.534.694 dolarjev 
ali 79,5 odstotka, 1.690.000 dolar
jev ali 20,5 odstotka pa pred
stavlja izvoz na klirinsko ob
mocje. 

Na tujih trZisCih so se razme
r e se dodatno zaostrile, saj vell
klh serij ni. Kupci se odloeajo 
za manjse, to~a veckratne doba
ve, s cimer zmanjsujejo svoje 
zaloge, skusajo sl: zagotoviti 
moinost za odpoved pogodbe v 
dolocenem roku, v nasprotnem 

(Kon~c na 3. strani) 

Stroieoradnia v novih prostorih 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
proizvodnjo, pa tudi njeno raz
vijanje. Povecalo naj bi se ste
vilo delavcev, obogatili bi proiz
vodni program in s tern bistveno 
povecali tudi obseg proizvodnje, 
saj naj bi po dokoncani nalozbi 
njena vrednost narasla na 160 
milijonov dinarjev letno. 

Ugotoviti j e moe, da je Bre
stova strojegradnja v kratkem 
casu ze dosegla lepe uspehe in 
da se ji odpirajo dobre perspek
tive. 

Prisotne . je pozdravil tudi 
predsednik poslovodnega odbora 
SOZD Slovenijales Janez Ster. 
Menil j e, da morda na videz 
skromnejsa · slovesnost vendarle 
pqmeni lep prispevek k ucinko
vitejsemu prestrukturiranju ne 
le Brestove proizvodnje, ampak 
nasega gospodarstva sploh. 

Ko je izcrpneje orisal domace 
in tuje trine tazmere, je menil, 

da domaca Iesna industrija ob 
omenjenem uvozu mocno potre
buje kvalitetno domaco strojno 
opremo, ~e naj ostane konku
r encna tudi na vse bolj zahtev
nih tujih triiscih. 

Velike mofnosti pa se odpira
jo tudi za izvoz, predvsem v de
zele v r azvoju . Ob tem je orne
nil tudi ze nekaj primerov 
uspesnega p renosa in tehnologi
j e na Kitajsko (tudi Brestov), ob 
cemer se odpirajo lepe mozno
sti tudi za izvoz strojne opreme. 
Vsekakor bo kvalitetnejsi razvoj 
Brestove strojegradnje obogati
lo tudi sodelovanje s Slovenija
lesovim Razvojnim institutom, 
kar je ze dalo nekaj otipljivih 
rezultatov. 

Po slavnostnem delu, oboga
tenim s kulturnim programom, 
so si prisotni ogledali lepo ure
jene nove proizvodne prostore. 

B. Levee 
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(Nadaljevanje z 2. strani) 
primeru pa izkori~cajo drobne 
napake v dobavi, zamujene roke, 
slaMo kakovost in podobno. Od 
tod sledljo tudi pritisld na zni
zanje cen. Brez spo~tovanja ro
kov in solidne kakovosti izde
Iave, materialov in oblikovanja 
na tujem ni momo pricakovati 
uspeha. 

Vse te pogoje pa na Brestu le 
s teiavo izpolnjujemo, saj je teh
nologija zastarela in prilagojena 
za velike serije. Tudi posamema 
tdi~ea se obcasno zapirajo, kar 
~e posebej velja za arabsko, na 
ameri§ko pa · vse bolj prodirajo 
proizvajalci iz Nemcije, Italije, 
Skandinavije, Koreje in Tajvana. 

Doseganje nacrtovanih izvoz
nlh obveznosti je po temeljnih 
organizacijah zelo razlicno. Ta
petnl§tvo je na primer doseglo 
24,9 odstotka, Gaber pa 63,9 od
stotka nacrta za devet mesecev. 

V Pohi~tvu so se nadaljevale 
teiave iz prvega polletja (napa
ke v proizvodnji in izdelkih iz 
kooperacije, zamujanje rokov), 
zato letni nacrt izvoza ne bo do
sefen. 

Tudi v Masici ne gre vse po 
nacrtih, vendar so gibanja ugod
nejsa kot v prvem polletju kljub 
povecanim obveznostim iz ko
operacije z ostalimi temeljnimi 
organizacijami. Zamujenega pa 
vendar ne bo mogoce v celoti 
nadomestiti. 

Tudi v Masivi ne gre vse po 
meljnimi organizacijami, ki niso 
najbolj uspdne v izvozu. Najvec 
teiav povzroca neizpolnjevanje 
dobavnlli rokov, iz cesar sledijo 
odpovedi ze sklenjenih poslov. 

V Gabru dobro izpolnjujejo 
nacrtovane obveznosti, velidar je 
dohodkovnost tega izvoza tako 
nizka, da se upraviceno poraja 
vpra§anje, cemu koristi tak iz
voz. Veliko prizadevanja pa bo 
treba vloziti v iskanje novih pro
gramov in izdelkov, za katere bo 
mogpee iztriiti vee in se obe
nem obdriati v medarodni kon
kurenci. 

Rezultati izvoza v Tapetnistvu 
so dalee od postavljenih clljev. 
Arabska triiSea, kot je bilo ze 
reeeno, so nezanesljiva, zato bo 
nujno potrebno vee storiti za 
prodor tapetni~kih izdelkov na 
ostala triiSea, predvsem pa v 
zahodno Evropo. 

1:agalnica izvaia finalne izdel
ke in zagan les. Izvoz finainih 
izdelkov je pod naertovano rav
nijo, medtem ko se je izvoz ia
ganega lesa nekollko izbolj~al. 
Vecje rezultate priCakujemo v 
skupnem izvozu z Javorjem. 

Mineralka se vedno dosega do· 
bre izvome rezultate. Plo~ce so 
se uveljavile tudi na Norvdkem 
in v Grciji, kar daje dobre obe
te za zadnje mesece leta, pred
vsem pa za prihodnje leto. Do
sezen ie tudi dogovor za izvoz 
v Sovjetsko zvezo, ki bo izpe
Jjan delno v letosnjem, delno 
pa v prieetku prihodnjega leta. 

Novost iz TapetniStva - TV fotelj 

Rezultati izvoza v Iverki so 
dokaj ugodni. Zaradi manj~e po
rabe iverk na domacem trgu te
<!.ejo prizadevanja za pridobltev 
novih kupcev v tujini. Zato je 
stvarno prieakovati, da bo Ietni 
nacrt izvoza dosezen 90 od
stotno. 

FINANCNI REZULTATI 
Celotni prihodek je dosegel 

76,3 odstotka naertovanega in je 
za 57 odstotkov vecji od lanske
ga v enakem obdobju. 

Rast celotnega prihodka je v 
primerjavi z lanskim neugodna, 
saj je iz nizkega indeksa razvid· 
no, da ne sledimo stopnji infla
cije. Ob polletju je bil indeks 
rasti porabljenih sredstev v pri· 
merjavl z lanskim enakim ob· 
dobjem niZji od rasti celotnega 
prihodka, v obravnavanem ob
dobju pa je njihova rast ze hi· 
trej~a (indeks 158), vendar glede 
na letni naert se vedno zaostaja 
za rastjo celotnega prihodka. 

V strukturi porabljenih sred
stev se stalno povecuje delez 
obresti za obratna sredstva, ki 
je s 5,5 odstotka v lanskem 
letu narasel ob letosnjem pol
letju na 10,4 in ob sedanjem 
obracunu na 11,2 odstotka. Tudi 
indeksi doseienih obresti so v 
primerjavi z lanskim letom (319) 
in letnim naertom (157,4) izred
no visoki. Iz analize, ki smo jo 
izdelali, je vldeti, da glede na 
vrsto obresti predstavljajo naj
veeji delez obresti od kratkoroc
nih kreditov (37 odstotkov), sle
dijo meniene obresti do dobavi· 
teljev (26 odstotkov), obresti od 
askonta (19 odstotkov), obresti 
od dolgorocnih kreditov (14 od
stotkov). Obseg kreditov je na· 
rascal skladno z inflacijo (izje-

ma so krediti za pripravo in 
proizvodnjo za izvoz), obrestne 
mere pa so bistveno viSje kot so 
bile lani 

Za izboljsanje gospodarjenja 
z obratnimi sredstvi je bilo ze 
nekaj akcij, vendar zavest o dra
gem kapitalu in racionalnem 
gospodarjenju ~e vedno ni pro
drla povsod. Skupno doseieni 
dohodek je veeji od naertova
nega za 6,8 odstotka (81,8 od
stotno doseganje ·letnega nacr
ta') ter je za 54 odstotkov veeji 
od lanskega devetmesecnega. 
Torej je rasel pocasneje kot ce
Jotni prihodek in porabljena 
sredstva. 

Pogodbene obvemosti, zakon
ske in samoupravne obvemosti, 
davek in svobodna menjava so 
veeji kot smo nacrtovali, manj
sa od nacrtovanih so le sred
stva solidarnosti za stanovanj· 
sko izgradnjo. 

Znesek Cistega dohodka je ne
koliko nad naertovanim (80 od
stotkov letneg!l nacrta), ostanek 
cistega dohodka pa je dosegel 
20,4 odstotka za letos naertova
nega zneska. 

Za osebne dobodke smo pora
bill 17,8 odstotka vee sredstev 
kot jib je bilo naertovanih za to 
obdobje in so glede na lansko 
leto (enako obdobje) vecja za 
82 odstotkov. 

Poloiaj je torej vse prej kot 
rofnat. Zato je nujno, da v pre
ostalem casu do konca leta na
domestimo Cim vecji del izpada 
proizvodnje, izvoza in prodaje 
in obenem storimo vse, da bomo 
stopili v novo poslovno leto elm· 
bolje pripravljeni na nove na
loge. 

P. Kov~ca, M. Siraj 

Zadovoljiva prodaja 
Ob tko.ncu lanskega leta se je 

zacela prodaja tapetng'ldh dtzdel
kov zaustav·l~ati. ,Posledice tega 
so bile vedno vecje zaloge, ki so 
se za(!.ele kopiC.iti ;v skladgCih. 
Stanje se je rv prWh dveh mese
oih iz znanih vz,rokov se poslab
sajo in je rpristo celo tako dalec, 
da je zacelo primanjkovati skla
disOn.ega pros-tora. 

Da hi 'Jli'Odajo tapetniskih izdel
kov :izboljsali o~roma spra·vUi 
na normalno, smo ob ·konou ja
nua:rja zaceli .prodajati sedeino 
garni.turo Ksenija v blagu 061 in 
078 z 10-odstotnim popustom. Po
sledica te akcije ·je ibila, da smo 
prodali zalog :in tkasneje je pro
tlaja s tekla normaino. 

Ce pogledamo gibanje z.alog s 
stev~·lkami, vidlimo, da so 'bile 
zaloge tapetnislcih izdelkov naj
Mi.sje v febrururju, nakar so od 
•konca: febru arja do konca maja 
padle za 31 odstotkov. V jtmiju 
in ju.Jiju, ki sta slabSa prodajna 

meseca, so zaloge rrarasle za 16 
odstotkov, pa se v avg:ustu in 
septembru zmanjsale za 27 od
stotkov. Trenutno je .pov;praseva
:nje po nasih sedezmih garniturab 
vecje kot lahko ponudimo na 
trgu. 

Iz podatkov o strukturi pro
daje izdelkov pohistvenih te
meljnih organizacij je videti, da 
se je delez Tapetnistva v ob
dobju januar-september 1985 v 
primerjavi z enakim obdobjem 
lani rahlo poveeal. Ce pa pri
merjamo dosezeno prodajo med 
istima obdobjema vrednostno, 
dobimo indeks 138. Primerjava 
med kumulativo plana prodaje 
in dosezeno prodajo za devet 
mesecev nam pave, da j e ku
mulativni plan prodaje presezen 
za 11 odstotkov. Ce pa primer
jamo dosezeno prodajo v deve
tih mesecih z letnim planom, 
vidimo, da smo dosegli 77 od
stotno izpolnitev plana. Prodaja 
vseh stirih sedeznih garnitur po
teka nemoteno. Najmlajsa med 
njimi- DANA, ki smo jo zaceli 
prodajati v juniju , je bila na 
trgu zelo ugodno sprejeta, taka 
da z njeno prodajo nimamo te
zav. 

Letosnja novost iz Tapetnis· 
tva je bila tudi postelja MIJA, 
ki jo prodajamo v sklopu spal
nice MIJA. Vendar pa kljub ve
likim prizadevanjem prodajne 
slufbe na zalost prodaja ni ste-

. kla po pricakovanjih. 
V zadnjem casu smo ponudbo 

popestrili pri sedeznih garnitu
rah Mojca in Lenka s TV-fote
ljem. Prednost TV-fotelja je, da 
nam poleg sedenja vgrajeni me
hanizem v njegovem ogrodju 
omogoca, da se hrbtni del po
makne v posevno lego nazaj, 
hkrati pa se dvigne sprednji 
spodnji del, kar omogoca ob 
gledanju televizije, pletenju, bra
nju knjig in podobnem prijetno 
pocutje. J. Meden 
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Zapleteno 
zunanje trZiSCe 
BRESTOVO ZUNANJE TRGOVINSKO POSLOV ANJE 

Poveeati izvoz za skoraj 30 odstotkov ob le nekoliko veejem uvozu 
- to so hila na~a osnovna planska izhodi~<!a za Ieto 1985. 

In kako jib uresnieujemo? 
Po devetih mesecih lahko ugotovlmo, da ne prevec uspe~no, saj 

ne dosegamo niti lansk~ga obsega izvoza, ob sicer tudi manjsem 
uvozu. Vzrokov za tako stanje je vee. Poleg zunanjih, ki jib narekuje 
svetovni trg, so zlasti prisotni na5i notranji (vlsoka inflacija, slaba 
kvaliteta vhodnih materialov, slaMe delo, neprilagojenost proizvodnje 
novlm zahtevam in drugo). 

Ceprav vlada v svetu recesija, 
je povprasevanje po na~ih proiz· 
vodih se kar zadovoljivo. Srecuje
mo pa se, ob pogojib, ld jib po
stavljajo nasi ZUllanji kupci, z 
drugimi teiavami. 

Predvsem so to cene, na kar · 
_ vpliva visoka domaea inflacija. 
Kupci zahtevajo brezbibno .kvali
teto proizvodov, majhne serije, 
toene odpremne roke, v zadnjem 
letu· pa vse kraj~e dobavne rokc. 

Vsem tem zahtevam pogosto ne 
moremo zadostiti, ob danostih, ki 
so nam opredeljene z velikostjo 
na5ih tovarn, zastarelo tehnolo
gljo, pa tudi z riaso notranjo or
ganiziranostjo. 

V se to ima za koncno posledico 
stanje, kakr~no je, kar pa ne po
meni, da ne moremo napraviti 
vee, bolje, hitreje kot sedaj. Se
veda s prizadevnostjo nas vseh 
Iahko doseiemo tolikSen izvoz 
kot je l:IU za leto 1985 tudi po· 
stavljen. Momosti za novo pove
cevanje izvoza pa so predvsem 
v novi tehnologiji, kadrih in spo
sobnostih ter hotenju prllagajati 
se gibanjem na svetovnih trgih. 
· Vsa ta spoznanja so ie del 

ukrepov, ki jib moramo uresni
cevati, (!.e zelimo §e naprej ostati 
v vrtincu svetovne trgovine. 

Poleg tega pa je bilo nujno 
potrebno sprejeti tudi nekatere 
kratkoroene ukrepe, ki naj zago
tavljajo na~e normalno trenutno 
poslovanje. 

Predlagani ukrepi so usmerjeni 
predvsem v intenzivno obdelavo 
vseh trgov, ~e zlasti pa kupcev, 
s katerimi imamo ze veeletne po
slovne vezi. Nastop Bresta na 
vseh sejmlh bodisi z razstavn1mi 
modeli, bodisi z prisotnostjo na
sib komercialistov na sejmih~ 
Z vsemi izvomlmi hiSami smo 
v stalnib stikih, ki naj zagotove 
eimboljso medsebojno obve5ee-

nost, ~e zlasti pa pridobitev elm· 
vee ustreznih poslov za na5o pro· 
izvodnjo. 

Na podroeju uvoza smo vsem 
dobaviteljem ponovno postavlli 
pogoje (niZje cene, dalj~i placilni 
rok), zaostrili pa smo tudi zahte
ve po kvaliteti materialov. Z vse
mi temeljnimi organizacljami 
stalno spremljamo potek proiz
vodnje in skupaj ukrepamo v 
kritiCnih primerih. Vse to naj bi 
do konca leta zagotovilo normal
no odvijanje proizvodnih proce
sov in lanski obseg izvoza. Seve
da vse to niso re~itve za prihod· 
nja leta, so Ie trenutni ukrepi, ki 
resujejo trenutno stanje. 

Po naSih ocenah se bodo sve
tovna in domaca gibanja v trgo
vini, ki so se izraziteje pokazala 
letos, v prihodnje nadaljevala in 
bodo postala pogoj industriji, da 
se temu prilagodl, ce ieli preZi· 
vetl. OECD tudi ocenjuje, da sc 
bo v letu 1986 nadaljevalo giba
nje rasti v svetovni trgovinl, ven
dar z zmernim tempom, kar z 
drugo besedo pomeni, poslovanje 
v zaostrenih pogojih svetovne 
konkurence z momostjo majhne 
rasti za tistega, ki se bo dobro 
prilagodil novim pogojem: 
ceni, kvaliteti, rokom dobave. 

Zato so prediogi, ki jih je pri· 
pravila posebna delovna skupina 
o razdelitvi skupne proizvodnje 
v Brestu in predvidena vlagan.1a 
v posameme temeljne organiza· 
cije, kl juc za pribllianje Bresta 
novim zahtevam trga. Upajmo 
da bomo dovolj sposobni in zreli, 
te re~ltve elm prej i7Jpeljali in s 
tern re~iti tudi trenutni tezki po
loiaj, v katerem smo. 

L . Ule 

Odlikovanji 
Predsedstvo SFRJ je odlikova

lo z redom dela s srebrnim ven
cem za zasluge in uspehe pri 
delu, ki so pomembni za napre
dek driave, Franca POJETA iz 
Kovinoplastlke Loz in Vilmo 
PROSENC, upokojeno delavko 
Kovinoplastike Loz. 

Odlikovanji je izrocil podpred
sednik Skup~cine obeine Cerk· 
nica Miro Mlakar na program
ski konferenci aktiva ZB NOV 
Kovinoplastike Loz dne 18. 10. 
1985. 
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Predlagane novostf v nagrajevanju 
USKLAJEV ANJE NASIR SAMOUPRA VNIH AKTOV 
S PANOZNIM SPORAZUMOM 

Delavski svet delovne organiza
cije je predcasno limenO<Val komi
sijo za usklad~tev samoupravnili 
a:ktov s panoinim .sporazumom. 
Po njegovem S!klepu naj bi bili 
samoupravni. Cllkti usklajeni s pa
noznim sporazumom do konca 
leta 1985. 

Komisija je pripravila predlo
ge za •resitev vrste vpra~anj . · 
NaJohsemej~e delo lin s tern 

najvec novosti predlaga s podroc
j a deUtve ipO delu m rezulta tih 
dela. 

Po predlogu komislije naj hi 
sprejemaH nasledin~e sarnouprav
ne a•kte: 

- samoupravci sporazurn o 
skupnih osnovah 4n merHih za 
pridohivanje in rezporejanje do
hodka; 

- pravilnik o delitvi osebnih 
dohodkov, . 

- pravilnik o normah un nor
miT.a.nju. 

Sarnoupravni spora2um pos-tav
lja oSJJ.ove in me11ila za delHev 
in ga sprejemamo na referendt<; 
mu. Pravilrllki pa so izvedbeo1 
akti dn j.ih ·sprejemajo de}av;;ki 
sveta po poprejsnji obravnavi.. 

In kaj zelimo s •tern naCinom 
d.oseCi? Zavedamo se, da je <vsak 
s.istem nagrajevanja :po~rehno do
gjrajevati. v zivljenju se ipogo.sto 
kaze potreba, da bi morali uvesti 
novo me11ilo a:li ~ustiti merila, 
za •katera se ugotovi, da niso spo
dbudna. Postopek za spremembo 
samoupravnega atkta, ki se s.pre
jema na referendumu, pa je dz
redno dolg. 

v tern pr.ispevku bi zeleli pri
kazati le neokatere novosti, .lci jib 
predlagamo. 

Dosedaltlji si.stem korekcije nor
mativov v TOZD na 110 odstot
kov se odipravi. P!rechl.agamo, da 
se normativi v vseh TOZD uskla
dijo na 110 odsrotkov. Da bi za
gotov~li vsaj prihLiino enake moz
nosti za doseganje :normart:ivov, 
se na ra•vni delovne orga.nizaoije 
.postavi uskJajeva'lca norm in 
sprejme prCllvilnik o normiraltlju. 
S .prawlnikom o norrni.ranju se 
dolocijo primeri, v kateriih je 
potrebno noi'me v posamezni 
TOZD preverjati lin p.rimere, IV ka
te.Pih j e potrebno opraviti korek
cije. 

Zaos.tri se kontrola pvi p.isanju 
re:l:ijskih ur ·lin doloci, v kaJt:erih 
primer.ih se rezijske ure obracu
navajo po :povp.reonem doseganju 
~n v -kater.ih primedh je re:l:ija 
placana manj od povprecja. 

skih v pl1im.erjavi s pl~om pro 
daje po direkrtnih strosk.ih. 

Dela:vou TOZD !IYer<ka in TOZD 
Mineralka se ugotavlja kolicina 
dela po dosezeni proizvodnji • 
norma u.rah. 

Delavcem, za ka-tere se nimamo 
mer.i.l za ugotavljanje kolicine de
la, pa se bo koHcina dela ugotav-
ljala s po.srednri.mi menil:i.. · 

V dosedanjem stistemu .kvalitete 
dela nisrno nagrajevali. P-redlaga
mo, da se povsod tam, kjer je 
m.ogoce, postavijo norma:tlivi ka
kovosti. Seveda pa je potrehno 
normamv ka:kovosti .postaviti na 
podlagi spremljanja kvalitete 
skozi daljse ohdohje. 

Po predlogu Jw.m.islije naj bi 
kvaliteto nagrajeval•i od 90 do 
120 odstotlrov. Komisija se je 
odlocila predlagati raje vecjo 
pozitivno stimulacijo kot nega
tivno zato, ker pomeni boljsa 
kvaliteta velik prihranek po ma
terialnih stroskih. Pozitivna sti
mulaGija pa naj hi vp.livala n<,t 
povecan interes slehernega de
lavca za boljse delo. 

Pogoji za nagrajeva.nje po kva-
1iteti so v nekaterih tUasili TOZD 
ze zagotovljeni, v ostal:ih pa je 
potrebno sistem kontrole kakovo
sti ~e izdelati. 
Oprede~jena so tudi nekatera 

merila za ugotavljanje gospodar
nosti. Naj omenlimo samo neka
tera: 

- dosezen dohodek v primer
javi s plarura.ni:m, 

- dejanski materia•1nrl. stroski 
v p.rimerj<avi s rplaniran:imi, 

- vredinost prodaje po DIS v 
p.rimerja'V'i .g planlira.no prodajo 
po DIS, 

- dosezen .odstotek izkori&tka 
pro-ti plarriranemu odstotku izko
ristka .. . 

Komisija je bila mnenja, da 
tudi sistem ocenjevanja vgradi
mo v samoupravne akte. Ocenje
vanje .pa na:j bi hil.o bii.stveno sp.re
menjeno. OcenjevaJ. naj bi vodja 
sl~he, oceno pa sprejel svet za 
osebne dohodke. Ocenjuje se sa
roo nadpovpreano in podpovprec· 
no prizadeV~ne delavce. 

Uvede se sistem ucin.kovitosti 
za inmvidua1ne .poslO'Vodne orga
ne in vodje slU:Zb, k!i. niso vezani 
na konkretna merila. 

Osebni 

Za ugotavljanje le-teh so kri
ter~ji: izvoz, ki ga primerjamo 
z delezem izvoza v preteklem ob
dohju ·in z delezem izvoza v .pa
nogi ozi<roma pods kup.ini dejav
nosti, delez doh.odka v celotnem 
prihod!ku v p:nimerjav.i s plandra
nim dele<Zern, ter dohodek na de
lavca v primerjavi z dohodkoru 
na delavca v panogi oziroma pod
skupin~ dejavno.sti. 

Osebnd dohodlci pa morajo bi ti 
·v skladu z dosezenirni rezuHati 
oziroma z druiben<imi mecili. Da 
bi .v olw1ru Bresta zagotovi1i -tudi 
spostovanje dru:lbenih norm, pre
dlagamo nekaj resitev. Pri ugo
tavl~anju uspesnosti upostevamo 
rezultate TOZD in rezultate v de
lovni or.ganizacijli tkot celote. 

50 odstotkov ucinkovitosti se 
ugotavlja na ravni TOZD. Merila 
za ugotavljanje tega deleza so 
kazalniki iz pano:lnega sporazu
ma. Vsak TOZD se primerja s 
svojo poaskupino dejavnosti. Iz
hor in teza posameznega krite
rija se doloci z letnim planom. 
so odstotkov ucinkovitosti se do
loca na ravni delovne organizaci
je. z ucinkovitostjo delovne or
ganizacije se izravnavajo ose~n~ 
dohodki Bresta z druzhemm1 
usmeritvami. 

Ucinkovitost se ugotav}ja na 
podlagi preteklih tromeseC.n!h 
rezultatov. Po vsakem -tromesecJu 
pa .ge opravi poracun osebnih do
hodikov. Ostale s premembe so 
bile ze obravnavane in jUh tokrat 
ne homo ponavlja:l.i. 

Vse delavce Bresta b i zeleli 
spomni-t.i, da so U5peS.ne -reSitve 
mome l.e ob na:jvecjdh p rizade· 
:vanjih slehernega delavca .. Za~e: 
da.mo se, da nismo US!peh naJ t1 
vseh najustreznej&ih xeiiitev ifJJ. da 
bomo moraH ·sistem nagrajeva
nja dograjevati. Ce .pa homo 7 
nasimi •predlogi uspeLi spr~me· 
nitJi ·sis-tern tol:i!ko, da homo stlmu
lirani za dooeganje bO'ljsih :rezul· 
tatov in s .tern vi,sjih osebnlih do
hod!kov, je osnovni namen izpol
njen. 

Pozivamo vse delavce, da se 
tvorno vkljucijo v razprave in s 
svoj:imi predlogi ipOmaga-jo na:jti . 
.resiwe, .k4 bodo ;pcispeval.e -k pra
vionejS-i delitvi. Zavedati se mo· 
ramo, da je tezje graditi k01t po· 
dira~ti lin to !llaj nam bo vod!llo v 
vseh razpravah o predlogih,lk.i jih 
homo obr.avna.vali do konca leta. 

J . Opeka 

Za ugotavljanje koiicine dela 
operativnim vodjem proizvodnje 
(oddelkD<V.odje, vodje proizvod
nje ... ) je osnova opravljena pro
izvodnja v norma urah, prirnerja
na s planirano proizv.odnjo v 

dohodki funkcionarjev 

norma urah. · 
Merilo za koliCi.no dela delav

cev vzdrlevalnih slu:lb je cas za
stojev zaradd. okvar. 

KoliCino dela ·delavcev TOZD 
P.rodaja se meci •po merilu: do
sezena .prodaja :po direktnih stro-

Gostje ob otvoritvi strojegradnje 

Osebni dohodki funkcionarjev 
naj bi se 1. 7. 1985 ohlikovali na 
osnovi druthenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih za 
ohlikovanje in delitev sredstev 
za osebne dohodke funkcionar
jev. 

V ohcini Cerknica smo sicer 
1. julija presli na enoten sistem 

tock, vendar pa glede na · financ
ne moznosti in gibanja osehnih 
dohodkov v gospodarstvu ohcine 
nismo presli na vrednost tocke, 
ki je hila predvidena. Tako s 
proracunom v septembru se ved
no zaostaja za 22 odstotkov od 
predvidene. Septemhra so tako 
osehni dohodki funkcionarjev v 
obcini znasali (neto osebni do
hodki in minulo delo): 

- predsednik skupscine obci
ne 98.700 din, 

- predsednik izvrsnega sveta 
102.350 din, 

' - sekretar OK ZKS 94.940 din, 

- sekretarja SZDL in ZSS 
96.000 din, 

- sekretar OK ZSMS 80.400 
din, 

- nacelniki oddelkov v upravi 
povp.recno 85.000 din. 

Pri minulem delu so uposte
vani le odstotki glede na delov
no dobo. 

Trenutno znasajo osehni do
hodki direktorjev v ohcini Cerk
nica za avgust povprecno 
108.000 dinarjev. 

M. Juvancic 

BRESTOV OBZORNIK 

.. 

Otvoritvena slovesnost pred novlmi prostori strojegradnje 

Nagel razvoj strojegradnje 
NEDAVNO JE BILA V CERKNICI SEJA ODBORA ZA STROJE

GRADNJO PRI NOTRANJSKI MEDOBCINSKI GOSPODARSKI 
ZBORNICI. 

Zbrali so se predstavniki <not
.ranjsk:ih proizvaja'lcev leSfJJ.O oh
delova:Ln:iih stJrojev in .naprav ter 
nekateri drugi predstavniki s<t:roj
ne •industrije v tej regiji. 

V :razpravi je bilo ugotovljeno, 
da ima v okv•iru slovenskih pro
izvajalcev sllrojev in naprav za 
lesno industrijo notranjski pro
stor opazen delez. Ta dejavnost 
ima trenutno 3500 kvadratnih me
trov pro.izvodnih .pov.r9in m 175 
zaposlenih dela;ycev. V pr.ihod
njem srednjeroanem obdobju na
ortuje tllOtranjSlka S•rrojegradnja 
se 5500 kvadrallnih metrov novih 
p.ovd:hn in vee kot 280 delavcev. 

Kljub obetavnimprizadevanjem 
za razv.oj not>ranjske strojegrad· 
nje paso pl'isotni menili, da je se 
-precej neresenih 'Vip-rasanj o enot
·nem nastopu na trgu, delitvi pro
.i.zvodnih prog·ramov .in, slabii. za
·stopanosti drob:nega gospodarstva 
v p.ro1zvodnem procesu. Na sploh 
je cutiti preslabo povezanost z 
drugo s,t•rojno industrijo. 

Pl'isotni so apozor.ili tudi nato, 
da je treba tesneje sodelovati .in 
krepiti ·raZNojne in konstrukcij
ske slu:lbe, pa tudi bolj sodelo-

vati z ·inst-i-tuti in drugimi stro· 
kovuimi ust~novami. 

Zaradi prehi·trega ·razvoja stro· 
jegradnje •imamo premalo usl· 
reznlih proiz¥odnih 1n strokovnih 
delavcev. Ker ·iz srednjesolskega 
centra v Po.stojni ni ustrcznega 
dotoka kadrov, je bil eden ·izmed 
zak}juckov, da je potrebno dija
kom te sole, pa tud-i ucencem os
novnih ~ol, ustremo predstav.iti 
mo:lmosti za zaposlova.nje na tern 
podrocju. 

Omenimo naj, da so hillii. na seji 
poleg Bresta, Javorja in Kovim.da 
.prisotni tudi predstavniki looke 
Kovinoplast~ke ~n Novolita iz 
Nove vasi. 

Novoht poizkusa v zadnjem ca· 
su usmel'iti del svoj:ih -razvojnih 
prizadeva:nj tudi v izdelaJVo les
no obdelovalnih s·trojev. Kov1no
plastika najvecji predstavnik 
s~rojne- industcije .v notranjsk~ -re
~i!ji, p.a bo za potrebe notra:n:)'ske 
strojegraanje nameni-la 20 odstot
kov svojih zmogl1•ivosti, pa tudi 
bogato znanje s podrocja st-roj.ni
§tva. 

B. Mla~kar 

Nadomestila po novem 
V ALORIZACIJA (PREVREDNO
TENJE) OSNOVE ZA NADOME
STILO OSEBNEGA DOHODKA 
ZA ODSOTNOST Z DELA ZA
RADI BOLEZNI 

Vse vecja rast inflacije in njen 
ucinek na rast zivljenjskih stro
~kov povzroca resne tezave de
lavcem, ki so zaradi zdravstve
nih razlogov dalj casa odsotni 
z dela. Zato je bila zdravstvenim 
skupnostim obcin predlagana 
sprememha samoupravnega spo
razuma o uresnicevanju zdrav
stvenega varstva v Sloveniji, ki 
se nana5a zlasti na dolocila o 
valorizaciji osnove za nadome
stilo osehnega dohodka za od
sotnost z dela zaradi bolezni. 

Zdravstvena skupnost obcine 
Cerknica teh sprememb ni spre
jela, vendar pa to ni ovira, da 
ne bi delavci v temeljnih orga
nizacijah nadomestila, ki gredo 
v njihova breme, valorizirali po 
novem. 

Po samoupravnem sporazumu 
o uresnicevanju zdravstvenega 
varstva sta opredeljeni tudi pra
vica in dol.Znost delavcev v 
zdruzenem delu, da si ob bolez
ni ali poskodhi ter nekaterih 
drugih primerih, ki jih navaja, 
zagotovijo tudi ustrezno social
no varnost. 

Ker pa je le-ta zaradi nizkih 
boleznin ogrozena tudi pri mar-

sikaterem na~em delavcu, je de
lavski svet delovne organizacije 
na svoji pretekli seji sp rejel 
sklep, da se bodo valorizirala 
nadomestila za cas odsotnosti 
z dela zaradi bolezni do 30 in 
nad 30 dni ter nesrec pri delu, 
ki gredo vsa v breme delovne 
organizacije in sicer od 1. 7. 
1985 dalje. 

To pomeni, da se bo osnova 
za nadomestilo osebnega dohod
ka, ki je bila izracunana za pre
teklo leto na osnovi dosezenega 
osebnega dohodka in stevila 
opravljenih ur, valorizirala v 
skladu z rastjo povp.recnega me
secnega dohodka na delavca v 
temeljni organizaciji. Ker bomo 
na Brestu priceli z valorizacijo 
bolniSke z julijem, pomeni, da 
bo pri nadomestilih za bolezni
ne v juliju upostevana omenje
na rast osebnih dohodkov od 
1. 1. do 30. 6. 1985. Tako doblje
na osnova bo pomnozena z od
stotkom, ki je dolocen za posa
mezno vrsto nadomestila (na 
primer 90 odstotkov za holez
nine do 30 in nad 30 dni). 

Se naprej pa bo ostal nespre
menjen izracun nadomestila za 
cas odsotnosti z dela za sprem
stvo in nego otrok in porodni
ski dopust, ker nadomestila za 
te .namene izplacuje obcinska 
zdravstvena skupnost. 

P. Kovsca 
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BRESTOV OBZORNIK 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
V JELQVICI so odprli novo 

tovarno vrat. V njej bodo na le
to lahko izdelali 230.000 furni
ranih vratnih kril. To je dva
krat toliko kot so jih naredili 
prej v treh proizvodnih prosto
rih s staro in iztroseno opremo. 
Nova tehnologija zagotavlja viso
ko kakovost izdelkov, kar bo 
pripomoglo k vecjemu izvozu. 
Medtem ko so prej prodali na 
tuje letno 55.000 vratnih kril, jih 
za prihodnje nacrtujejo 120.000 
Novi proizvodni prostori so sku
paj z opremo stali okoli 310 mi
lijonov dinarjev. Dobro polovico 
nalozbe so pokrili z lastnimi 
sredstvi in z delezi soinvestitor
jev. 

Koprski STIL je moral po sti
ridesetih letih poslovanja zapreti 
vrata. Ze sedem let je posloval 
na robu rentabilnosti, zadnja 
tri leta pa z znatno izgubo. Naj
razlicnejsi poskusi in sanacijski 
programi niso rodili sadov, zato 
so ustrezni organi sprejeli sklep 
o likvidaciji. V prihodnje naj 
bi razvili novo dejavnost z bi
stveno manjsim stvilom zaposle
nih. Gre za inZenirske posle ozi
roma za opremljanje razlicnih 
poslovnih zgradb. 

JAVOR kljub teilim izvoznim 
pogojem letos poveeuje izvoz. 
V letosnjem prvem polletju so 
izvozili za 4 odstotke vee kot 
lani v enakem obdobju, vendar 
za 10 odstotkov manj kot so na· 
crtovali. Najbolj . se je povecal 
izvoz stolov, pohistva in furnii. 
ja. Tuji kupci so zadovoljni tudi 
s kakovostjo njihovih izvoznih 
izdelkov. 

LIKO je uspel pridobiti poso
jllo mednarodne banke IFC v vi· 
sini 1.400.000 dolarjev za nabavo 
uvozne opreme. Z njo naj bi 
zamenjali staro izrabljeno opre
mo oziroma jo posodobili. Pred· 
vsem bodo posodobili opremo v 
tovarni vrat, tovarni stolov in v 
primarni predelavi lesa. Ceprav 
je LIKO ze doslej znan kot uspe
sen izvoznik, bodo izvoz na 
osnovi teh nalozb lahko se pove
Cali. 

SAVINJIN program 3 K je 
ocitno dobro sprejet. Poleg Zla· 
tega kljuea v Beogradu, Zlate· 
ga mostu v Skopju in Mobil 
optimuma v Zagrebu je dobil 
Zlatci plaketo za kvaliteto izdel· 
ka tudi na celjskem sejmu »vse 
za otroka«; Odziv je ugoden tudi 
neposredn6 med kupci. 

Podobno kot drugi lesarski ko
lektivi tudi v LIP Bled zaosta· 
jajo za nacrtovanlm izvozom. 
Dosedanji letosnji izvoz je za 
15 odstotkov manjsi od lanske· 
ga. Dbkaj ugoden je izvoz opaZ· 
nih plosc, slabse pa je s pohis· 
tvenimi izdelki. 

V tovarni pohistva LESNE so 
se na podlagi raziskave trlisca 
odlocili za izdelavo vratnih kril 
s fine line furnirjem. Ta furnir, 
ki je hkrati tudi ena izmed naj
pomembnejsih cenovnih postavk, 
je po enoti proizvoda cenejsi za 
okrog 60 odstotkov, vratno kri· 
lo pa zaradi tega ne izgubi niti 
estetskih niti funkcionalnih last
nosti. Predvidevajo, da bodo le
tos izdelali 15.000 vratnih kril 
s fine line furnirjem. 

V STOLU so uredili posodob
ljene stare in dokoncali nove 
lesne smilnice z racunalniskim 
vodenjem, ki so take med prvi· 
mi v Jugoslaviji. Omogoeajo do
bro posusen les in veliko zmog· 
ljivost. Imajo tudi nove naprave 
za transport in shranj evanje les· 
nih ostankov za cenejse ogreva
nje ·in proizvodnjo pare v zini. 
skih mesecih. 

LESNINA je podpisala spora· 
zum o poslovnem sodelovanju s 
25 drufbenimi organizacijami le· 
sarskega drobnega gospodarstva. 
To je lep primer povezovanja 
velikih gospodarskih sistemov in 
drobnega gospodarstva. Od taks
nega sodelovanja pricakujemo 
obojestranske koristi. · 

KLI Logatec (poleg drugih de· 
javnosti - predvsem drobno in 
stavbno pohistvo ter strojegrad
nja) predela Ietno 35 do 40 tisoc 
kubicnih metrov Iesa, v glav
nem za lastne potrebe, nekaj 
pa tudi za domace in tuje trli
sce. Pred tremi leti so uvedli 
rnehanizirano lepljenje hlodovi· 
ne, kar je znatno olajsalo delo. 

Tezav z nabavo surovine trenut
no nimajo. 

SLOVENIJALES - trgovina 
si prizadeva za razvejano in do
bro organizirano mreio lastnih 
prodajnih mest. Stevilnim nji
hovim prodajalnam se je pri· 
druZila tudi nova trgovina v Ce
tinju. Povrsina novih prodajno 
razstavnih prostorov obsega 300 
kvadratnih metrov. Dogovarjajo 
se tudi za ureditev in razsiritev 
prodajnih prostorov v Baru. 

ALPLES vidi svojo prihodnost 
v prestrukturiranju proizvodnje. 
Pri tern misli predvsem na 
usmeritev v zahtevnejse progra
rne pohistva z viSjo· stopnjo ob
delave. Se naprej bodo razvijali 
proizvodnjo strojev za raziago
vanje plosc vseh velikosti in 
transportnih naprav. Na podroC. 
ju investicij predvidevajo najvee 
vloziti v posodobitev proizvod-
nje in razvoj kadrov. . . 

GARANT si precej obeta od 
novega proizvodnega programa 
VEGA za opremo predsobe, 
dnevne in otroske sobe ter spal· 
nice. Izdelan je iz cenejsih, a 
kvalitetnih materialov, izboljsali 
so tudi zunanji videz, prinasa 
pa tudi nekaj koiJ,strukcijskih 
novosti. 

ELAN, ki j e letos praznoval 
svojo stiridesetletnico, nima no
benih finanfnih dolgov do tu· 
jine. Svoje firrne v tujini so fi
nancno utrdili, tako da lahko 
normalno in uspesno delujejo v 
zunanjem poslovnern svetu -
kljub izredno ostri konkurenci. 

Vaja gasilcev v Masivi 
Vsakoletne dejavnosti ob rne

secu pozarnega varstva - okto
bru obsegajo poleg organizacij
skih priprav tudi obrambno 
usposablj anj e. 

V programu obcinske gasilske 
zveze je bila nacrtovana vecja 
sektorska vaja, v kateri sodeluje 
vee gasilskih drustev. 

To:!crat je bila vaja v tovarni 
pohistva Martinjak, saj je to 
obrat z vsemi specificnimi pozar
nimi nevarnostrni; velika koli
cina lahko vnetljivih snovi, ve
lika kolicina lesnih obdelovan
cev in spremljajoc pojav v pro
cesu proizvodnje - zaprasenost 
s finim lesnim prahom. Nepra· 
vilna uporaba teh snovi ali ne
upostevanje pozarno vamostnih 
norrnativov predstavljata velike 
moinosti za pozar ali celo eks· 
plozije, kar v kratkem casu po
vzroci pravo katastrofo. 

Ravno ti razlogi so bili odlo
cilni, da smo vajo pripravili v 
Martinjaku. 

Na vaji so sodelovala drustva 
iz Bresta in sicer IGD Marti
njak kot enota, ki prva posre
duje po nastanku pozara ter 
IGD Cerknica, ki lahko v naj
krajsem casu sodeluje pri gase
nju Z VSO udarno rnocjo. 

Poleg teh drustev so sodelova
la tudi drustva, ki so najbllija 
Martinjaku in ki lahko tudi pri
spevajo k cimprejsnji pogasitvi 
pozara. To so GD Cerknica, ki 
irna tudi sodobno tehniko · ter 
GD Grahovo, Zerovnica in Do
lenja vas. 

S sodelovanjem vseh teh enot 
lahko racunamo na uspesno ga
senje, seveda pa je odlociinega 
pomena hitrost posredovanja pri 
samem t>oiaru. 

Ce naJ vajo ocenirno, je bila 
s tehnicnega vidika (organizira
nost enot) uspesna, bilo pa je 
nekaj pomanjkljivosti pri alar· 
miranju, kar bo potrebno iz. 
boljsati, saj ravno s tern prido
bimo prepotreben cas. 

v. Jeric 

Bolniski izostanki v lesarstvu 
ODSOTNOST DELAVCEV Z DELOVNEGA MESTA ZARADI BOLNISKIH IZOSTANKOV IN INVALID· 
NOSTI V LESNI INDUSTRIJI ZA LETO 1984 

Delavna StevNa 
balnl~kl lzostankl v dneh neg a Stevllo lnvalldav 

Stev. Stev. 

organlzaclja zaposl. do 30 nad 30 druf. vDO 
nezgod o/e lzgub. 

dnl % dnl · % clana 11. kat. II. kilt. % 
dnl • 

STOL Kamnik 1539 18004 3,2 5702 1,0 2703 20 75 6,2 71 4,6 810 
·ELAN Begunje 1166 8439 2,0 5161 1,2 640 19 48 5,7 48 4,1 1148 
GLIN Nazarje 1104 13522 3,4 8898 2,2 545 24 33 5,2 82 7,4 2400 
MARLES Maribor 2889 29173 2,8 17791 1,7 3272 39 85 4,3 234 8,1 3183 
INLES Ribnica 1253 22270 4,9 7100 1,6 1195 15 34 3,9 96 7,7 1445 
MEBLO Nova Gorica 3092 101469 9,0 17147 1,5 5393 46 142 6,1 255 8,2 4030 
JAVOR Pivka 1850 25656 3,8 (skupaj) 2383 16 35 2,8 114 6,2 1714 
NOVOLES Novo mesto 3046 31809 2,9 35034 3,1 6973 15 56 2,3 281 9,2 3162 
LIKO Vrhnika 1107 10405 2,6 5391 1,3 1648 11 19 2,7 104 9,4 1740 
LESNA Slov. Gradec 1706 34699 5,6 (skupaj) 1463 45 53 5,7 198 11,6 3684 
JELOVICA 
Skofja Loka ' 1224 9429 2,1 6458 1,4 690 7 55 5,1 102 8,3 1048 
LIP Konjice 1211 13539 3,1 6266 1,4 1344 26 36 5,1 112 9,2 1289 
LIP Bled 1089 11319 2,8 10678 2,6 465 13 47 5,5 107 9,8 1568 
LIK Savinja Celje 1170 11891 2,8 4892 1,1 2119 18 37 4,7 66 5,6 1041 
KLI Logatec 1142 20880 5,0 12686 3,0 1679 7 79 . 7,5 128 11,2 1350 
LIK Koeevje 836 13261 4,3 5760 1,9 10 39 5,9 90 10,8 1420 
BREST Cerknica 2315 ' 21931 2,6 8947 1,1 4066 21 104 5,4 154 6,7 1728 
LESONIT Ilir. Bistrica 1088 4993 ·1,3 1304 0,3 302 6 40 4,2 69 6,3 897 
OPOMBA: % pri bolniskih je izraeunan na osnovi 365 dni . 

% za nezgode in invalidnost je izracunan ·na stevilo za poslenih 

Oktober je bll cas za preskrbo z ozimnico 

Priprave na volitve 
Mar:ca :P.riJ:lodnje leto ?odo voli!ve delegacij vseh samoupravnili 

orgamzaCIJ m skupnost1 za druZbeno politicno skupnost in za 
samoupravne interesne skupnosti. To so cetrte delegatske volitve 
ki . sovp_adajo _v cas_,_ ko irnamo veli~e tezave v gospodarskern raz: 
V<?J'!l• V1SO~o u::fiaciJO, slabSo J?at~nalno osnovo samoupravljanja, 
DlZJ~ ~otivaCIJO. za .:P!odukti"~'lleJse . delo, upadanje Zivljenjske 
ravm oz1roma pocasneJSl celotni razvOJ. 

Doslej smo v pripravah na volitve storili naslednje: 
- sprejeli smo spremembe republlike volilne zakonodaje, 
- konCali smo drugi krog evidentiranja, 
- v teku je tretji ozirorna zadnji krog evidentiranja, ki mora 

biti koncan do konca .noyerp.bra: 

Evidentiranih moZnih kandidatov v obcini Cerknica je naslednje: 

::::<' ..... ..14 ® ~ 
-5 0 ~ 0 Vl ro N (J) 

~N ;> N Q a Vl ~ cu ...; 
> , _co 0 . -~co >N >0 

za skupscino 
DPS 522 ,168 91 354 455 173 74 127 
za DPZ 28 
za skupscine 
SIS 1222 413 300 809 994 456 181 296 

. z. iz.idi pravzap_rav ne morerno biti zadovoljni. Se posebno ne s 
tistm;u v delovnih .?rg~niz~cij~. ~vi~entiranih je manj moznih 
kandidatov kot pa Jih Je b1lo IZVOIJenih v -letu 1982. Prav zato bo 
potrebno. d?. konca ~<;>Vembr~, ko se evidentiranje za volitve 1986. 
leta· zakljuci, zastaV1tl vse slle, da bodo naloge izpeljane povsod 
t~r ~a bodo. delegatska rnesta in funkcije prevzeli tisti, ki jim 
ljUdje z~up.ajO. Prav tako bo potrebno se naprej upostevati tudi 
zagotavlJanJe sestave. Pri sarnem evidentiranju pogresamo tudi kon
kretne predloge za posamezne najbolj odgovome funkcije v obcin
skem in republiskem merilu. 

. N~<?g~ KK .SZDL in izvr5~ odboro~ osnovnih sindikalnih orga
mzaciJ Je, da z vso resnostJO nadaljuJejo z evidentiranjem ter v 
smislu volilne zakonodaje, volilnega pravilnika SZDL in ZSS ter 
rokovnika za pripravo in izvedbo volitev nadaijujejo z zacetim 
delorn. M. Juvancic 

Nova organiziranost 
NARODNA Z.ASCITA - ORGANIZIRANA SESTAVINA SAMOZA· 
SCITNIH IN SAMOOBRAMBNIH DEJA VNOSTI 

Narodna za~cita se je kot sestavina narodnoosvobodilnega boja 
rodlla kot rezultat gibanja ljudskih mnoiic za narodno in soctalno 
osvoboditev in predstavlja eno od ~tevilnih oblik boja, prilagojeno 
zgodovinskirn, druibenopollticnim, voja~kim in drugim razmeram 
ki so vladale v Sloveniji od zacetka druge svetovne vojne. ' 

Nastala je kot zavestna odlo· delovnih ljudi in obcanov za 
citev za boj proti stari oblasti, opravljanje dolocenih nalog v 
za ustanovitev nove ljudske rniru ter za njihovo siroko vklju
oblasti, za zascito te oblasti in cevanje v oborozeni boj in dni
zagotavljanje vamosti ljudi ter ge oblike odpora proti napadal
njihovega premozenja. Oblike cu, je nasla svoje mesto v naj
njene organiziranosti so se pri- sirsih republiskih predpisih, ki 
lagajal~ nalogam in vlogi v vse- so se prilagajali potrebarn in 
ljudski vstaji. bill zato veckrat popravljeni, da 

Izkusnje narodne zascite· iz na- bi konc.:10 dolocili mesto narod
rodnoosvobodilnega boja, v ka- ni zasCiti v zakonu o splosni 
terern se je pokazala kot rnno- ljudski obrambi in druZbeni sa
Zicna orgairizacija s siroko raz~ mozasciti iz leta 1983 ter uredili 
vejano mrezo, se ujemajo tudi v pravilniku o organiziranju, ak 
z zamislijo o splosni ljudski tiviranju in o opravljanju nalog 
obrambi in druZbeni samoza- ter o oznakah in oboroZitvi na· 
sciti, tako da je njena vkljucitev rodne zascite in nekaterih do
v na5 sedanji obrambni in var- datnih navodilih. 
nostni koncept zgodovinsko po- Ornenjeni dokumenti doloeajo, 
gojena. ' da se narodna zascita v rniru 

V sedanjih okoliScinah se organizira predvsern takrat, ko 
namrec pojavlja v funkciji varo- so huje ogrozeni javni red in 
vanja politicnega sistema druf· mir, varnost ljudi, drufbeno in 
bene lastnine in cloveka. Kot zasebno premozenje, objekti 
najsirsa oblika samozascitnega splosnega pomena, ustavna ure
in sarnoo.brambnega ·. delovailja (Kon~c :g.a 6. strani). 
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Kramljanja 
z naSimi jubilanti 

Obieajno se oktobra, ki je Brestov »rojstni mesecu, sre6ijo 
na prijateljskem sre~ju vsakoletni jubilanti. Letos je bilo to 
25. oktobra, pa o njem nismo mogli poroeati in pripraviti fotogra
fij v tej ~tevilki. Zato smo vnaprej pripravill razgovore z nekaj 
»tridesetletniki«. 

Seveda ni bil mogo~ razgovor z vsemi, zato smo se lahko pogo
varjali le z nekateri.mi, zlasti s ~nimi, ki so vso ali v~ino svoje 
delovne dobe prebili na Brestu. 

Osnovna mise! razgovora je hila: Brest v~eraj in danes. 
Razgovor so pripravill: J. Klanear, S. Milcle-Sebalj, V. Prim, V. 

Jeri~ in B. Levee. 

Stane BAMBIC - TOZD Pro
daja 

Trideset let je ze zvest Ere
stu. Pravzaprav je vseh teh 
trideset delovnih let prebil na 
enem delovnem mestu, na ram
pi, kot pravi ·sam. Na Brestu 
pa ves ta cas v resnici ni bil, 
saj se je za nekaj casa, bolj 
zaradi takratnih poslovnih odlo
citev, preselil na Avto~ped, 
kjer je sicer opravljal enaka 
dela. Brest je namrec za kratek 
cas opustil sped.icijo, a jo je 
zaradi slabe kvalitete opravlje
nih del drugih kmalu zopet 
odprl. In on se je seveda takoj 
vrnil pod streho svoje prve de
lovne organizacije. 

voja5kega roka se je zaposlil na 
spediciji, kjer dela se danes. 

»Tiste ease nismo imeli za
scitnih sredstev, rokavic in cev
ljev kot danes. Delali smo deset 
do dvanajst ur na dan v dezju 
ali snegu. To je bil eas izgrad
nje domovine, zato se ni spra
sevalo, kolikSen je delovni dan. 
Danes je drugace. Bolje.« Tudi z 
osebnim dohodkom je kar zado
voljen. Zadovoljen je, ker ima 
dobre sodelavce, s katerimi se 
razume in dobra sodeluje. »Za
pisite, da smo na spediciji kot 
eden,u pravi. 

Dela pa je veliko. Se posebej 
ga je dosti v easih, ko je prevoz 
po zeleznici precej cenejsi ad 
kam.ionskega. » Vendar smo v 
takih primerih vedno dobili po
moc. To kar zapiSite,« me spod
bud.i. 

Sicer pa je veckrat poudaril, 
da bi morali biti vsi zaposleni 
na Brestu enotni, sloZni in sku
paj premagovati tezave, kajti le 
taka se lahko nadejamo boljse
ga jutrisnjega dne. 

Vinko TURK - TOZD PohiStvo 

Vinko Turk letos praznuje 30-
letni jubilej. Vso delovno dobo 
je pridobil na Brestu - v TOZD 
Pohistvo. 

Mizarskega poklica se je iz
ucil v Cabru, po odslufenju vo
jaskega roka pa se je zaposlil 
na Brestu. Delal je na razlicnih 
delih; iz kontrolne sluibe je bil 
premescen na popravila. Ta dela 
opravlja ze od leta 1964. 

18 mesecev je bil v Angliji pri 
montazi pisalnih miz. Nekaj ma
lega je govoril angle~ko, sedaj 
pa je tudi to pozabil. 

»Starejsi delavci ze vema, ka
ko je bilo nekdaj na Brestu. 
TeZko je dopovedati mlajsim, v 
kako tezkih pogojih smo delali. 
Sedaj so pogoji lafji, delo je 
dosti bolj humanizirano. So pa 
razmere v gospodarstvu tezje 
premagljive. Zarad.i neustrezne
ga· programa v na5i tovarni ni
smo taka uspesni, ker je nas 
ucinek zato polovicen. 

BRESTOVOBZORNJK 

Nova (prenovljena) osnovna ~ola v Begunjah 

V razgovoru ·z Vinkom sem 
tigotovil, da je Brestovec od pet 
do glave in da mu ni vseeno, 
kako delamo in zivimo na Ere
stu. 

Razgovori ob delovnih jubile
jih so vedno prijetni, se posebe
no z delavci, ki imajo dvajset 
ali trideset let delovnih izku
senj. 

V TOZD Masiva nam je svoja 
opafanja ob tridesetletnem jubi
leju dela prispeval Maksimiljan 
KOBAL. 

Spomini mu segajo nazaj, ko 
je bila tovarna se v razvoju. 

odnosih temeljiti vsa prizadeva
nja za nas boljsi in srecnej~i 
jutri. 

Pa vendar je Majda optimist 
in upa, da bomo s prizadevanji 
vseh dosegli zelene rezultate tu
di v prihodnje. 

Slavka MEDEN - TOZD Jelka 
V Jelki sem se zaposlila 1954, 

leta. Delala sem v zabojarni tri
najst let in sicer pri mizni kroz
ni zagi. Zarad.i neurejenega var
stva otrok sem morala to delo 
pustiti in sem nekaj let cistila 
upravne prostore. 

Rodil se je v Malem logu v 
Loskem potoku leta 1936. V dru
fini je bilo osem otrok. Oce je 
oil gozdar, kar je tud.i njega 
usmerilo v lesno industrijo. Ta
koj po koneanem solanju se je 
za tri mesece zaposlil v tovarni 
v Martinjaku, nakar je odsel v 
vojsko. Po koncanem slufenju 

Trideset let dela na rampi je 
pustilo sledi tud.i v njegovem 
zdravju. Pravi, da ga veckral 
bali v kriZu. 

Leto·snji jubilanti 

Moramo povedati, da smo mo
rale zenske vcasih opravljati 
precej teikega dela. Delovni pro
stori so bili slabo ogrevani. Bili 
pa smo mladi, nobenega dela se 
nismo ustra~ili. Bilo je vee za
dovoljstva ob delu, s_aj smo bill 
vsi kot eden. 

Nova!organiziranost 
(Nadaljevanje s 5. strani) 
d.itev ali normalne Zivljenjske 
in delovne razmere. 

Ob naravnih in druglh hudih 
nesreCah je temeljna naloga na
rodne za~cite zavarovanje Ziv
ljenja !judi in premozenja ter 
s tem podpora prizadevanju ci
vilne za5cite za cim hitrejso od
pravo posledic nesrece. 

V izrednih razmerah je osnov
na naloga narodne zasCite zago
tavljanje nemotenega odvijanja 
proizvodnega procesa, varnost 
drufbenega in zasebnega premo
zenja ter zascita delovnega in 
Zivljenjskega okolja. 

V takih razmerah je narodna 
zascita v zdruZenem delu zlasti 
dolZna zavarovati proizvodna 
sredstva in objekte pred sabo
tafami, diverzijami in drugimi 
napad.i oziroma poskusi posko
dovanja. 

V razmerah neposredne vojne 
nevarnosti in v vojni opravlja 
narodna za~cita poleg obramb
nih tudi vse omenjene naloge s 
poudarkom na varovanju prosto
ra in objektov ter predvsem 
zavarovati delo drufbenopolitic
nega sistema. 

V okoliscinah zawne zasede
nostl, postane narodna za5cita 

osnova splosnega ljudskega ad
para. Njena organiziranost po
stane tajna in prilagojena ne
posrednim razmeram; usmerjajo 
jo komiteji za SLO in DS. V ta
kih razmerah si bo narodna za
scita v sodelovanju z drugimi 
nosilci odpora prizadevala zago
toviti nenehen odpor, odkrivala 
in prepreeevala izdajalstvo in 
zagotavljala delovanje organov 
oblasti. 

Za vse omenjene naloge smo 
se po TOZD Bresta ze takoj po 
izdaji zakona organizirali, ven
dar je v zacetku letosnjega leta 
opravljena ocena pokazala neka
tere pomanjkljivosti, ki jib po
stopno odpravljamo. Taka v ne
katerih TOZD tece postopek re
organizacije narodne za~cite, 
drugje zamenjava yodilnih ka
drov narodne zascite, dopolnje
vanje nacrtov, usposabljanje za
scitnikov za uporabo orozja, 
usklajevanje njihovih nacrtov z 
nacrti v krajevnih skupnostih in 
podobno. Vse to v sklopu aktiv
nosti na podrocju SLO in DS, 
katere delo bi morali prizadevno 
nacrtovati in vod.iti komiteji za 
SLO in DS, ki v nekaterih nasih 
TOZD ne delajo zadovoljivo. 

F. Skrlj 

Z letoAnjega »jesenskega piknika« delavcev TOZD Pohi~tvo 

~------------------

TOZD 10 let 

POHISTVO 13 
MASIVA 9 
tA.GALNICA 1 
IVERKA 7 
SKUPNE DEJAVNOSTI 7 
GABER 4 
PRODAJA 8 
JELKA 9 
TAPETNISTVO 
MINERALKA 1 

SKUPAJ 59 

Osebni standard je bil za nas 
delavce vcasih v:eliko vecji (leta 
1970) kot je danes. Z danasnjim 
zasluZkom se tezko zivi. Potreb
no je preZiveti iz dneva v dan 
oziroma si organizirati v pro
stem casu se drugo pridobitno 
delo. 

Kot starega delavca me zelo 
prizadene toliksen izmet oziro
ma toliko nekvalitetnega dela,« 
pravi Vinko, saj ima kot po
pravljac moznost videti razlicne 
napake pri strojnem delu. »Pre
malo je odgovornosti tudi v pro
izvodnji. Cemu nimamo spre
jemljivega sistema nagrajevanja 
po kvaliteti dela?« kriticno po
stavlja vpra5anje Vinko Turk. 

20 let 30 let SKUPAJ 

14 11 38 
8 4 21 
5 4 10 
6 3 16 
5 2 14 
2 3 9 
9 3 20 
7 5 21 
3 1 4 

1 

59 36 134 

Stroji, ki so bili takrat v proiz
vodnji, so bili stari in malo
stevilni. z leti so jih dokupovali, 
kar pa je terjalo nove prostore, 
preureditve ventilacij, gretje in 
drugo. 

Kot mehanik je Maksimiljan 
pri vsem tem aktivno sodeloval, 
saj je bil vsak nakup novega 
stroja praznik za vse. 

Tudi sedaj z zadovoljstvom 
gleda na nove objekte, ki so 
plod pospesenega razvoja tovar
ne v zadnjem casu. Se z vecjim 
zanimanjem pa si ogleduje nove 
stroje, na katerih temeljijo pri
hodnost, vecja produktivnost in 
ne na koncu porostvo za delo 
prihodnje generacije. 

Tudi dvajset let dela v kolek
tivu ti pusti sledi, ki ostanejo 
v tebi in so sola za kasnejse 
zivljenje. 

0 svojih dvajsetih letih dela 
nam )e pripovedovala Majda ZA
KRAJSEK iz TOZD Masiva. 

Tovarna je bila v tistem casu, 
ko se je zaposlila, ze precej 
razvita. Zato je bistveno razliko 
v razvoju cutiti sele v zadnjem 
letu, ko sta stekli rekonstruk
cija objektov in nabava dela 
opreme. 

Velika vecjo razliko kot v teh
nologiji pa je opaziti v odnosih 
med ljudpli. z zalostjo ugotav
lja, da ti niso taka pristni kot 
nekdaj. Sodelovanja med sode
lavci je manj, ni tiste povezano
nosti, na kateri slonijo prizade
vanja za ucinkovitej~e delo, za 
doseganje boljsih rezultatov de
la. Materialne dobrine so neka
tere ljudi »pokvarile«, kar ni 
prav, saj bi morala ravno na 
trdnih in zdravih medsebojnih 

Spominjam se, s kaksnim ve
seljem smo delavke v tovarni 
pripravljale proslave za praznik 
dela in za dan republike. Okra
sile smo stroje in pripravile vse 
potrebno za proslavo. 

Ko smo gradili skladisca trgo
vine v Begunjah, smo z vese
ljem pomagale pri zidavi. Nobe
na samokolnica ni bila preteZka. 

Ko pa clovek zboli in postane 
invalid, je teije. zelim, da bi 
bilo vedno dovolj dela, saj rada 
delam in po svojih moceh pri
pomorem k izpolnitvi plana. 

Marlja PRIMOZIC - TOZD 
Jelka 

V J elki sem se zaposlila leta 
1954. Nato sem naslednje leta 
delovno razmerje prekinila za 
eno leta zaradi varstva otroka. 

Delati sem pricela v zabojarni. 
lzdelovali smo zaboje; najvecji 
odjemalec takrat je bila TobaC. 
na tovarna Ljubljana. Delali 
smo v dveh izmenah, tudi ob so
botah in ce je bilo potrebno, tu
d.i ob nedeljah. 

Pogoji za delo so bili slabi, saj 
ni bilo organizirane prehrane 
med delom. Odmor je trajal le 
15 minut. Prostori niso bill ogre
vani. Veliko je bilo roenega 
dvigovanja bremen; tudi kamio
ne smo nakiadale rocno. 

Powi se je tovarna sirila, tu
di pogoji dela so se izboljsali. 
Iz zabojarne sem bila nato pre
mescena v strojni oddelek, sedaj 
pa sem v montafi. Obcasno tudi 
nadomescam kuharico v kuhinji. 

V teh tridesetih letih so se 
razmere bistveno izbolj~ale, saj 
je viden ociten napredek na 
vseh podrocjih. 

Drago MODEC - Skupne de
javnosti 

Na Brestu je :oaibra:l 26 let de
lovne dobe. Na:joprej je bil v Ma
shti tehn:iCni mar, potem pa mi
mo orazlionih drugih o.prav:il vodja 
pla.nske slufbe. Zdai Ze dolga leta 
dela v na!blWm sluibi lin sktrlbi v 
glavnem za nabavo okov.ja m .dru
gega repromateliala. 

Mem, da rso imeli nekdaj Bre
stovoi resnejsi oclnos do dela m 
da je bi.lo .vee slrupnih hotenj lin 
.pr.izadevanj za skupne Brestave 
ailje. Danes ni v~ -tistega pravega 
tovargkega vzd'll:Sja, vsak:do slcr-bi 
predvsem za svoje !Zaseibne za
deve. 
(Konec na 7. strani) 
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BRESTOV OBZORNIK 

Slavnostno ob 
obCinskem prazniku 

Tudi Ietosnji obcinski praznik smo obelezlli slovesno in delavno. 
Letos je bllo morda manj »vellkih« prireditev kot obieajno, vendar 
so bile vse odraz nasega gospodarskega in druibeno politicnega 
trenutka. Razveseljivo je, da so zajele skoraj vse veje Zivljenjskega 
utripa v obcini - od sporta in kulture, mimo izobrafevanja, pa 
ljublteljstva, do gospodarstva. 0 nekaterlh prireditvah plSemo tudi 
na drugih straneh te stevilke. 

Ves zlato soncni oktober so se 
vrstile najrazllcnejse sportno 
rekreativne prireditve, odprta 
pa je blla tudi razstava gob in 
ptlc pevk. 

Na gospodarskem podrocju 
smo zabeleiill zivinorejsko raz
stavo, odprtje novih prostorov 
Brestove strojegradje, nove la· 
kirnice v Avtomonta.Zi in pre-

novljenega dela ceste Cerknlca 
-Martinjak. 

Tudi glasbena sola Frana Ger
bica je doblla svoje nove, lepo 
urejene prostore, ki bodo omo
gocill njeno lie bolj razgibano 
delovanje. Ob tej prlloinosti je 
bila odprta prijetna likovna raz
stava »ex tempore 19. oktober«, 
ki pomeni nov dogodek v raz-

Letosnja obcinska priznanja 
Ob obcinskern prazniku so letos tradicionalna obcinska pri

znanja dobili: 

PRIZNANJE OBCINE CERKNICA »19. OKTOBER« 

pobratena obcina Cabar 
za vsestransko sodelovanje in povezovanje delovnih !judi in 
obcanov ter utrjevanje bratskih odnosov, ustvarjenih v casu 
narodno osvobodilnega boja. 

PLAKETE OBCINE CERKNICA 

Milan Juvancic - Rakek, 
Joie Kovacic - Ponikve, 
Stane Modic - Cerknica, 
Anton PiSek - Lo§ka dolina 
za dolgoletno druzbeno politicno delovanje in pornembne 
uspehe, dosezene v samoupravnih organizacijah zdruzenega 
deJa, krajevnih skupnosti in v obcini. 

Kramljan ja z nasimi jubilanti 
(Nadaljevanje s 6. strani) 

Brest se ltako kot drugi otepa 
z velikimi t ezavami. V naibaVli in 
prodaji je na tr~isou pra'Va zmeda 
1kot bi ne velj.aie tri.ne zakonito
sti. Da bi slo bolje, bi morali ra.z
Cistia nas proizvodni ,PTOgram ter 
zagotoviti cimbolj racionalno OS· 
krbo in hi.trejse obra ca111je sred
stev, .predvsem pa OI'ganiziTati 
kar na>jbolj uCinkovit 1proces po
slovaiD.ja. Ce bo vsakdo dela'l. od· 
govorno :in po svO'j·ih najboljsih 
moteh, se Brestu ni bati prihod
noS>ti. 

Edo ILERSIC - Skupne dejav· 
nosti 

Vee J<Ot dvajset ,let je na Brestu 
- vo2'Jnik osebnega avtomobHa, 
»dvorni sofer« IIllU V Sa1i pr,av.ijo. 
Hrez urejenega in s talnega delov
nega casa, tako kat drugi S<>ferj i. 
Vedno mora bHi pripravljen n a 
delo. 

Tedaj, ko je priSe! na Brest, je 
bil •le-ta v skripcih: slaba prodaja, 
tezave z Ivenko. Veeina ustva'I'je
nih sredstev je sla v nalozbe - v 
stroje in opremo, manj pa rv druz
ibeni. staiD.da:rd. Kljub fl:emu ~e bilo 
vJdeti zelo odgovocen odnos do 
dela, aulliti med delavci enotnost 
in trdne delovne in medcloveske 
odnose. 

Dal!les je tega na zalost dosti 
rnanj, vsakdo vihra po svoje ·in 
zase. Smo pac v -teza.VIIlih 6asih . 
ko se je ·treba rna:rsdcemu od<reka· 
t i, pa rna,rsikdo ho1j kot o Brestu 
nlZmisija o POIPOlda:nskem delu, 
dodaltnih zasluikiih, -nadurah .. . 

Kako se resi<ti iz 1ezav? To je 
»Vsejugoolovansiko« raz.miSijanje 
·in teZiko je videt!i lizhod. Za Brest 
j e vsekakor v prestruk~UI'i:ranju 
.proizvodnje in v vseh mogoeih 
prizadeva.nj•ih .za u~no prodajo 
iil1 predvsem za veeji izvoz. 

Slavnostna seja obcinske skupscine ob obcinskem prazniku 

sirjanju bogate Ukovne dejav
nosti v obCini. · 

Posebej velja zabeleZiti odprt
je nove oziroma prenovljene 
osnovne sole v Begunjah, zad
njega objekta iz sredstev dose
danjega samoprispevka za sol
ske objekte. Zelo lepo in funk
cionalno urejeni prostori so zgo
vomo opozarjali, da je resnlcno 
skoda, ker je neuspeli referen
dum onemogocil, da bi v celoti 
izpolnili program izgradnje sol
skih objektov v obcini. Kot obi
cajno ob taksnih priloznostih so 
mladi pripravill prisrcen sprem
Ijajoci program. 

Oktobrske slovesnosti so bile 
zakljueene s slavnostnim zbo
rom delegatov zborov skuplicine 
obcine, skupscin samoupravnih 
interesnlh skupnosti in druzbe
no pollticnlh organizacij. Na 
njej so bill kot obieajno tudi 
prvoborci, med njimi narodni 
heroj Janko Rudolf, predstavni
ki domicilnlh enot ter sosednjih 
in bratskih obcin. 

Slavnostni govornik je bil 
predsednik skupscine obcine 
Edo Lenarcic. Najprej je na 
kratko orisal gospodarski razvoj 
tega obmocja in se zaustavil tu
di ob revolucionarnih dneh in 
velikem deleiu nedavno premi
nulega narodnega heroja Staneta 
Semica-Dakija. 

Nadrobneje pa se je zadrial 
ob naliih sedanjih gospodarskih 
razmerah v obcini. Pri tem je 
opozoril na teiave lesne indu
strije, teiave z likvidnostjo, 
manjlio industrijsko proizvodnjo, 
premajhen izvoz, neugodno giba
nj.e cen, upadanje Zivljenjskega 
standarda in podobno ter vse 
to podkrepil z ustreznimi podat
ki. Kljub teiavam pa vendar 
beleZimo tudi nekaj ugodnejliih 
premikov. 

Ob teh teiavah moramo do
koncno spoznati, da nas iz njih 
lahko reliijo le boljse delo, manj 
trosenja, odprto delovanje do· 
macega trga, izravnava zunanje 
trgovinske bilance, spostovanje 
dogovorjenega in naslonitev na 
lastne moci. 

V zvezi z obllkovanjem plan
skih dokumentov je opozorll tu
di na nase kljucne prihodnje na
loge. V prihodnjem obdobju mo
ramo doseel predvsem nekatere 
kvalitetne premike v prestruktu
riranju gospodarstva, spraviti iz 
brezimnosti zlasti turizem in go
stinstvo ter drobno gospodar
stvo, vee pa bomo morali dose
ci tudi na podroeju kmetijstva 
in razvoja trgovine ter zagoto
viti visjo raven zdravstvenih 
storitev, kultume in telesno kul
turne ponudbe. 

Precej pozomosti je posvetil 
tudi delovanju in utrjevanju de
legatskega sistema - s krlticno 
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Med dobitniki obcinske plakete je bil tudi Brestovec Anton PiSek 

Tudi narodni heroj Janko Rudolf v novih prostorih begunjske llole 

Odprti so bill novi prostori za glasbeno llolo Frana Gerbica 

Zanimiva razstava ptic pevk 

oceno sedanjega stanja. To vpra· 
sanje je ~e posebej pomembno 
zdaj, v predvolilnem in predkon
gresnem obdobju, ko se sreeu
jemo z vrsto vsebinskih in ka
drovskih vprasanj. 

Zakljucil je z ugotovitvijo, da 
vendar stopamo z razvojem na-

p rej, ceprav z nekoliko manjsi
mi koraki, da se pricenjamo za
vedatl, kaj nam pomeni ustali
tev gospodarstva in pricenjamo 
spreminjati nekatere navade in 
razvade. To pa je vendarle po· 
rolltvo za trdnejllo prihodnost. 

B. Levee 
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brestov 

obzornik 

(lz stevilke 97 - 31 . oktobra 1975) 

PETINDVAJSET LET SAMOUPRAVLJANJA NA BRESTU 

BREST je v svoj ih osemindvajsetih letih dela iz gospodarsko malo po
membnih zagarskih obratov prerasel v eno izmed najvecjih podjetij jugo
slovanske pohistvene industrije, v moderno industrljsko proizvodnjo. S 
tem je ustvaril tudi trdne osnove za hitrej!ii razvoj in bogatej!ii gospo
darskl razvoj celotnega obmocja obclne Cerknica, ki se Je iz zaostalega 
in nerazvitega obmocja prebila med razvitejse slovenske obcine. 

Prav gotovo je k temu izredno naglemu in dinamicnemu gospodarske
mu razvoju prispeval razvoj samoupravnih odnosov, da delavci odlocajo 
o rezultatih svojega dela. 

sE ENO PRIZNANJE SAMOUPRAVLJAVCEM. Brest prejel najvisje obcin· 
sko priznanje »19. oktober«. 

Prav v jubilejnem letu delavskega samoupravljanja, ko ocenjujemo 
prehojeno pot pri gradltvl in poglabljanju samoupravnih socialisticnih od
nosov, so Brestovi samoupravljavci dobili se eno pomembno priznanje. 
Poleg priznanja republiskega sveta Zveze slndikatov . Slovenije za iz
jemne dosezke prl razvijanju in utrjevanju samoupravnih druzbenih od
nosov je Brest na nedavni svecani seji skupsclne obcine Cerknica ob 
letosnjem obcinskem prazniku dobll najvl!ije obcinsko priznanje •19. 
oktober". 

Priznanje •19. oktober• sta dobila se obcinska ·gasilska zveza za dvaj
setletno uspesno delovanje in Tone Kra!ievec za dolg.oletno druzbeno
politicno delo in za njegov prispevek h krepitvi medobcinskega sodelo
vanja v notranjsko-kraski regiji. 

0 VPRASANJIH IZVOZA - NOV! IZVO;l!NI POSLI 

Lesna in pohistvena industrija sta na podrocju izvoza se naprej v dokaj 
neugodnem polozaju, cemur je seveda neposredno kriva splosna recesija 
gospodarstva v Evropi in v svetu. Posledice takega stanja se negativno 
kazejo tud i v nazadovanju nasih izvoznih moznosti. Ceprav se moznosti 
za izvoz nekoliko popravljajo, predvsem v Zdruzene driave Amerike in 
v nekatere skandinavske d~zave, ni realoih moznosti za realizacijo plan
sko postavljenlh izvoznih obveznosti za leta 1975. 

Tudi za to, kar smo letos v izvozu ze dosegli, je bilo potrebnih veliko 
naporov v ne vedno ugodnlh pogojih, predvsem kar zadeva ekonomsko 
plat, vendar vse kaze, da se bo vztrajnost pri obdelavi tudi man) po
membnih poslov odrazila pri osvajanju novih modelov pohistva za lzvoz. 

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

9. Jezerski potok Strzen priteka 
na jugovzhodnl strani ·med Gore· · 
njlm jezerom in Lazaml na dan. 
Njegovega zacetka je iskati na hr-· 
vaski meji prl vasi Prezidu. Tam 
tece izpod Kozjega vrha proti se
verozahodu Prezidskl potok, kl se 
ze po 2000 metrov dolgem toku 
izgublja v ponor pod Vrazjim vrt
cem. Voda tece 8 kilometrov da
lec pod zemljo pod Babnopoli~ko 
kotlino. 

V Loski kotlini, vzhodno od gradu 
~neperka, mid vasjo Kozariscami, 
prlhaja v visinl 580 metrov izvirek, 
imenovan Obrh, zopet .na dan. Za
dostl je moean, da goni takoj mlin, 
a se posusi skoraj vsako poletje. 

Drugi mocnejsi izvirek se poka
ze nad vasjo Vrhniko v vznozju 
Racne gore, imajoc vedno vodo. 
Radi zadostne mnozine vode in ve· 
likega strmca goni celo osem mli· 
nov in zag. 

Oba potoka se zdruzita po pol· 
urnem toku pod vasjo Pudobom v 
potok Veliki Obrh, ki se pretaka 
skozi Lasko kotlino proti severo
vzhodni strani do vasi Dan, kjer 
se izgublja v poiiralnike na ondot
nih travnlkih (565 metrov nad mor
sko gladino). 

Od tod tece voda 2 kilometra 
pod . hribom Golo gorico in pod 
sedlom Vrhom in se prikaie v 
Cerkniski kotlini v kotu med Go
renjlm jezerom in Lazami v vee 
izvlrkih. Ta reka . je najveeji jezer
skl pritok. 

lzvlrek v ·ternnicih ima vedno 
vodo, drugi pod pecmi se pa vcasi 
posusiJo. V blizl.ni je stal na vodi 
mlin, do katerega se je priilo od 
brega po mostu. To je Malinsce, 
kakor Jmenujejo jezerci lie zdaj ta 
kraj. Od mlina in mosta Je videti 
le malo ostankov v vodl, da skoraj 
ni poznati, da se je stekala v jamo 
ob Malinscu voda iz prej lmeno
vanih studencev, in z vodo vred 
so sle tudi ribe -pod zemljo. Da bl 
se to ne godilo, ukaze ~teberska 
gospa jamo zadelati in zamasiti s 
kamenjem. To se je zgodllo. 

A kmalu zapazi, da voda nara· 
sea, ker nima odtoka, In se raz· 
sirja po dolini. Rada bi preklicala 
svoj ukaz in dala poziralno jamo 
odpreti, pa bilo je prepozno. V 
svoji obupanosti vzdihuje: »Zaradi 
tega ukaza me bodo kleli ljudje, 
ko mojih kosti ze zdavnaj vee ne 
bo.« 

te je v Laski kotlinl povodenj, 
priteka voda z veliko mocjo In su
menjem v jezero. Sodl se, da pri· 
haja lie druga voda izpod sneper· 
skega gozda po vodovodnlh zlebo· 
vih in koritlh pod zemljo narav
nost v jezerski Obrh. Opazovali so 
namrec, da je Obrh v Loski ko· 
tli.ni imel malo vode, v jezero pa je 
je dotekalo stlri do sestkrat vee. 
To omogocljo velikanski podzemelj· 
ski nabiralnlki, da voda celo ob su· 
si tece iz ozkih odprtin. Jezerski 
Obrh tece potem pod imenom Str· 
zen ali Jezerski potok skozi jezero 
mocno vijoc se do jam Becka in 
Vodonosa, v kateri se izgublja. · 

STABILIZACIJA TRAJNA NALOGA. S seje medobcinskega sveta zveze 
komunistov. 

Pospesiti je potrebno integracijska gibanja znotraj regije, pa tudi po
vezave z drugimi organizacijami zdruzenega dela. Pri tem je bilo posebej 
opozorjeno na razlicne interese pri povezavah v kmetijstvu, slabe rezul
tate integracij v gostinstvu (Jama Postojna - gostinstvo Cerknica), po
casnost in premajhna ucinkovitost lntegracij v - trgovlnl, cimprej pa bo 
potrebno razcistiti tudi osnovne ekonomske odnose v povezavah v lesni 
industriji (odnosi v Slovenijalesu in Unilesu). 

Povezovanje lesne industrije in gozdarstva tece po zastavljenih nacrtih. 
Posebej je bllo poudarjeno, da morajo vse lntegracijske povezave tem!l
ljiti na resnicnlh In neposrednih intereslh delavcev v temeljnih organi
zacijah. 

PROSLAVILI SMO SREBRNI JUBILEJ SAMOUPRAVLJANJA 

Teden sredl oktobra je bil ves v znamenju proslavljanj ob 25. oblet
nici samoupravljanja na Brestu in ob obcinskem prazniku . Te proslave so 
imele letos se posebno svecano obelezje, saj so bile v letu, ko praznu
jemo 30. obletnico osvoboditve in ko lahko s ponosom gledamo na vse 
dosezke, ki smo jih ustvarili v svobodnl domovini na vseh podrocjih 
nasega druzbenega zivljenja. 

TUDI KMETIJSTVO NAPREDUJE 
Sedanje izkusnje dokazujejo, da kmetijstvo ne more ostati na ravni 

sestdesetih let, kajti .opremljanje kmetlj je nuja, istocasno s tem pa 
tudi spodbujanje vseh oblik medsebojnega delovanja v strojnih in pro
izvodnih skupnostih. 

Vlozena sredstva v zadnjih treh letlh - 20.000.000 dinarjev, se niso 
dala zadovoljivlh dosezkov. Prehoda v kmetijstvu ni moe napraviti v taka 
kratkem casu. Potrebna sta strpnost in vel iko prizadevanje, da homo 
izkoristili vse tisto, kar daje skromna notranjska zemlja. 

KOSARKARJI IZ LETA V LETO BOLJsl. Letos - KK Cerknica tretji 

Tekmovanje KK Cerknica v drug i slovenski ligi lahko ocenjujemo kat 
zelo uspesno, saj vema, da imajo vsl ostali klubi v tej ligi boljse pogoje 
za trening. Treningi in tekmovanja so namrec se vedno samo na pro
stem, ker v Cerknici ali v nepos redni blizini ni primerne telovadnice in 
je mostvo odvisno od ugodnlh ali neugodnih vremensklh razmer. Kljub 
temu pa lahko ugotavljamo, da so lepi uspehi posledica sistematicnega 
strokovnega dela z mostvom. 

Pohvalo zasluzijo tudi mladinci, ki se vse uspesneje kosajo s svojimi 
vrstniki. Pomembno je tudi, da se jih vse vee ze uspesno vkljucuje v 
clansko mostvo. 

Omeniti je se nekaterih studen
cev, kateri so sicer neznatni, pa 
ne usahnejo nikdar. Ti so: 1. Laski 
studenec ali Mali Obrh pri Lazah; 
2. Tresenec trese vodo iz sebe -
med Lazaml in Otokom; 3. Otoski 
Obrh blizu Otoka; 4. Mrzlek v Zad· 
njem kraju; 5. Vrsici (Studenscek), 
studenec na Usivl loki in Narti 
blizu Gorice; 6 . Zlatavec pri Gorlcl
cah. 

To so stalni jezerski dotoki. 
K dotokom smemo steti tudi ne· 

katere jame in "ponikve v jezer· 
skem dnu, katere so ob susi praz
ne, ali v dezevju dajo veliko yode 
iz sebe. Najvecje take vodo dajoce 
jame so: 

1. Suhadolica lezi Dolenjemu je· 
zeru ravno nasproti v zacetku Dr· 
vosca in ima skoraj za moza viso
ko ustje. V njeno zrelo se mores 
- po vseh stirih lazec - precej 
dalec plaziti, dokler stojeea voda 
ne zabrani nadaljevanja. Vodo bru· 
ha le v nalivu v visokem curku iz 
sebe, . ki prihaja clsto bistra in 
prinasa veliko rib. 

2. Becek pozira pri upadanju je
zera potok Strzen, pri narascanju 
pa oddaja vodo lz sebe. Skoraj go
tovo je ta jama s Suhadolico v pod
zemski zvezi. 

3. Retje ima 8 ponorov. V njo 
se izteka 2irovnlscica, o povodnji 
pa daje vodo. Vendar jama ne mo
re sprejeti vse vode, ki jl doteka, 
zato odteka preostanek v Vodonos. 
Zraven te jame je bila se ena, 
»Menlska vrata« zvana. 0 tej jami 
pripovedujejo, da so jo menihl z 
Loskega zagradlli z zelezno mrezo 
in zasull z zemljo, da ni mogla 
voda tako hitro odteci in da so 
imeli dalj casa ribe. 

4. Mala Ponikev ima stiri odpr· 
tine in lezi 6 metrov nize kakor 
jezerski potok Strzen. Ta jama ima 
posebnost, da stece pri narascanju 
jezera veliko vode vanjo. Ko se pa 
voda zajezi, je znamenje, da bo 
jezero zopet upadlo. Ob hudem 
in naglem nalivu bruha tudi vodo 
iz sebe. 

5. Vranja jama je v zadnjem kra· 
ju za potokom v vznozju Javornika. 
Najti jo je pri strml, 20 metrov 
visoki skalnati stenl. Dohod k nji 
je z grmovjem in skalovjem zakrit. 
Jama lezi kake 3 metre pod je· 
zersko povrsino, potem se vglobi 
se bolj in drzi do male lokve, cez 
katero ne mores naprej. lz jame 
prihaja veliko vode z mocjo in 
mocnim sumenjem in bucanjem, a 
to le takrat, ee so v kotlini veliki 
nalivi. 

6. Bobnarice so tudi v Zadnjem 
kraju blizu Vranje jame. lmajo pet 
velikih odprtin s strasnimi razpo· 
kaml. lz njih se vall voda v grme· 
nju in dezevju z vellkim sumenjem 
in bobnenjem, posebno, kadar je 
Vranja jama ze polna. Gotovo sta 
obe jami v podzemski zvezi. 

7. Od Loskega studenca do Vra· 
nje jame je pol ure hoda. Na tern 
bregovju ob gori je luknja pri luk
nji, katere se poznajo o suhem 
vremenu malo ali celo nic, v dezju 
pa voda kipi kar lz tal in iz njih 
privre veliko vode. 

· Kako odteka jezerska voda? Ko
tlina je obdana krog In krog z go· 
rami. Jezero nima nobenega vidne
ga nadzemeljskega odtoka, zato 
mora pod zemljo odtekati. Za take 
odtocne ponore in vodovode pa je 
skrbela narava sama. Po skoraJ. 
planem, nekoliko proti Javorniku 
nagnjenem jezerskem dnu tecejo 
jako vijugasto . prej nasteti potoki 
do posameznih velikih in lijastih 
jam, v ·katere izginja ·voda, ko usi· 
ha jezero. To so poziralne ali se· 
salne jame ali ponori rednih prito
kov. V nje se steka tudi voda ob 
povodnji. 

Najvainejsi poziralniki - steti 
od izvira Strzena - so ti·le: 

1. Veliki altar, Mali altar in Be
cek. Vsi trije ponori delujejo slabo, 
ker so skoraj popolnoma s · peskom 
zasuti. Pripoveduje se, da je bistri
ski opat pri Malem altarju nekdaj 
v postnem casu pridigoval in ma· 
seval. 

BRESTOV OBZORNIK 

Priznanja · 
najboljsim 
rejcem 

Na zivinorejski razstavi v Iga 
vasi so rejci - kooperanti Mer
cator, Kmetijske zadruge Cerk
nica razstavili 10 krav, starej~ih 
od sedem let, 39 krav v staros ti 
od 3 do 7 let, 7 prvesnic in 13 
plemenskih telic, 4 . plemenske 
zrebce, 8 mlajsih kobil, 8 ple
menskih zrebic slovenske 
hladnokrvne pasme ter trop 
ovac jezersko-solcavske pasme. 

Prvonagrajene zivali oziroma 
rejci teh zivali so dobili castni 
zvonec, priznanje in denarno na
grado. Drugo in tretje uvd cene 
Zivali pa so prejele priznanja in 
nagrade. 

V najstarejsi skupini je dobila 
castni zvonec krava Siva rejca 
Alojzija Komidarja iz Nadleska, 
v skupini od 3 do 7 let pa krava 
Bela rejca Antona Mihelcica iz 
Visevka. Za najboljso prvesnico 
je bila progla~ena prvesnica rej
ca Antona Skrbca iz Dan. Na j
lepso plemensko telico je raz
stavil Janez Intihar iz Pudoba. 

Za najlepso mla iSo plemensko 
kobilo je komisija proglasila 
Zoro rejca Franca Modica iz 
Cerknice, za najlepso plemensko 
zrebico pa Pramo rejca Jane.za 
Trudna iz Podgore. Priznanje so 
dobili tudi rejci plemenskih 
h ebcev (Vinko Kandare, Anton 
Lunka, Alojz Leskovec). Za dol
goletno uspe!ino delo pri razvo
ju konjereje pa je Vinko Kanda
re iz Dan prejel se okrasno 
uzdo. Rado Ponikvar iz Nove 
vasi pa je prejel priznanje in 
denarno nagrado za razstavljen 
trop ovac. 

Posebno priznanje za dolgo
le tno, poirtvovalno in u spesno 
delo v kontroli proizvodnosti 
k r av pa je dobil Stane Palcic 
iz Markovca. 

R. Klancar 

2. Levisca imajo sest odprtin in 
leze na levo od prej imenovanlh 
jam blizu Otoka. Tu se vrsi glavni 
lov na ribe in race. 

3. Vrata so sesalna jama pri ozi· 
ni med Otokom in polotokom. 

4. Kotel je dober poziralnik s pe· 
timl zreli v Zadnjem kraju. 

5. Mala In Velika tesljenica sta 
majhna, blizu skupaj lezeca panora 
v Zadnjem kraju pri »Vratih«. 

6. Ajnce jame leze na levo Str
zena pri Malem altarju. Le · o po· 
vodnji dobro pozirajo vodo. 

7. Mala in Velika Ponikev in Go· 
lobinka so poziralne jame, ki leze 
ob Strzenu. Druga ima dve odpr· 
tinl in 6 metrov globoko v jami je 
vellka ·skala z razpokami. To je do· 
"bra in stanovitna jama, a pozira 
dosti manj vode kakor Mala Poni
kev. Golobinka je zasuta. 

8. Retje lezi kakih 1000 metrov 
oddaljeno od Strzena na desno pro
t! Slivnlci. 

9. Sitarica lezi pri otoku Gorici 
na desnem bregu Strzena in ima 
osem odprtin, v katere pa odteka 
le malo vode. 

10. V Becek se steka nekaj vade 
jezerskega potoka Strzena. 

Tukaj se loci struga. Ena ~avije 
protl Dolenjemu jezeru na Vodo· 
nos, druga pa gre naprej proti Do-
lenji vasi na Reseto. · 

11. Vodonos je skupina 14 
jam, katere so si v podzemeljski 
zvezi. Deset manjiih jam se ime· 
nuje nBecki... lzmed ostalih se eni 
pravl Skednjevica, katera sama po· 
zre toliko vode kakor »Beck!«. Dru· 
ge tri jame so: ~tengarica, Kru· 
glica in Konjscica. V Vodonos se 
steka voda Strzena in 2irovniscice, 
kar je ni ze odteklo v Becek In 
Retje. Leta 1873 je bil Vodonos 
brez vode in suh, kar se malokdaj 
zgodi. Takrat so se videle notrl v 
globocini gole skale z mnogote· 
rimi razpokami. 

12. Prl jami Krizu se zdruzlta 
Cerknisclca in ostanek Strzena. 

(Se bo nadaljevalo) 

I! 

u 

Pl 

N 

bl 
pc 
to 

Pl 

st 
ci. 

-

01 

I 
2 

3 

7 
9 

10 

14 

16 

17 
21. 
23 . 

24. 
28 
30 



NIK 

· Iga 
Mer
:::erk
ejsih 
rosti 
n13 
·nske 

ple-

trop 
me. 

·om a 
:1stni 
> na
cene 
·a in 

>bila 
·ejca 
:ska, 
rava 
a iz 
nico 
rej
\laj
raz
•a. 

1sko 
1sila 
1 iz 
1sko 
1eza 
e so 
skih 
1ton 
dol
zvo
nda
lsno 
~ove 
: in 
·Jjeh 

>lgo· 
~sno 
tosti 
1lcic 

ncar 

n in 
•anih 
lavni 

ozi· 

1 pe· 

~ sta 
nora 

Str· 
po· 

Go
leze 
>dpr· 
~I je 
' do· 
ozira 
Poni-

ttrov 
pro· 

oriel 
ima 

teka 

vode 

avije 
'odo· 

Do· 

14 
tljski 
I me· 
t eni 
I PO· 
Dru· 
Kru
• se 
!:Ice, 
k In 
onos 
tkdaj 
tri v 
Jote· 

uzlta 
•• 
talo) 

BRESTOV OBZORNIK 

Razpis 
PUSTNO DRUATVO CERKNICA 

razpisuje 

anonlmni nateeaj za izdelavo znaka Pustnega dru~tva Cerknica. 
1. Razpisni pogoji: 

- znak naj simboU:dra enega aU vee llkov, ki so znacilni 
za pustne obicaje na Notranjskem, 

- znak dru~tva naj nudi momost za odtis na Ustinah, spo· 
minldh, znackah in zastavah ter tudi momosti za drugo 
uporabo, 

- nagrade za izbrane osnutke: 
I. nagrada 10.000 din 

II. nagrada !.000 din 
III. nagrada 3.000 din. 
PodeUtev nagrade pomeni hkrati tudi odkup osnutka 
in vseh pravic do uporabe izbranega deJa. 

2. Prispevke bo ocenlla komisija Pustnega dru~tva. 
3. Prispevke je treba poslati, omaeene s §lfro, na naslov PUST

NO DRUSTVO CERKNICA, PrimAarjeva 1, 61380 CERKNI
CA, najkasneje do 28. 11. 1985. 

4. Izid natecaja bo objavljen v istih glasilih kot ta razpis 
najkasneje v 8 dneh po preteku razpisnega roka. 

Pustno dru~tvo Cerknica 

Novosti v knjiznici 
INGOLIC, A.: Podobe njenega Zivljenja 

Delo je trdno postavljeno v cas izkoriscanih delavcev med obema 
vojnama, v hud boj med drugo svetovno vojno in v boj za boljso 
prihodnost po vojm. Zlasti v zadnjem casu so se ljudje zaceli 
spreminjati, postali so egoisticni in potrosniski. Pisatelj kriticno 
in objektivno obravnava te razmere. 

WILLIAMS, E.: Leseni konj 
V romanu je opisan legendarni beg treh britanskih oficirjev iz 
taborisca Stalaga Luft III, ki so stiri mesece kopali predor na 
prostost. v delu je natancno prikazano zivljenje v taboriScu, pri
prave na beg in razmere v Nemciji. 

BOVE, E .: Moji prijatelji 
Osrednji junak romana je sicer popoln antijunak. Ta antijunak 
pariskega predmestja postaja tudi nas sodobnik s svojo bridko 
usodo in lahko se mu posmehnemo ali pa se nad njim zamislimo 
z otofnostjo. 

PRESEREN, F.: Turja~ka Rozamunda 
Nasega najvecjega pesnika prebirajo zvecine odrasli bralci. Za 
priblizanje njegovih del tudi mladim bralcem je na voljo balada, 
ki je bogato ilustrirana. 

NOV URNIK ZA BRALCE KNJI2:NICE 
Vse zveste brake in seveda tudi nove obveseamo, da z novem

brom sprerninjamo urnik. Knjiznica bo za bralce odprta v 
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 15. ure 
torek in cetrtek od 9. do 18. ure. 

PRIREDITEV OB MESECU KNJIGE 
V casu med 18. in 22. novembrom bo v prostorih citalnice raz

stava otroskih ilustracij k prebranim knjigam. Pogovor o ilustra
cijah in knjigah bo v cetrtek, 21. 11. 1985 ob 16. uri. 

-

Ob obcinskem prazniku razstava »ex tempore 19. oktober« 

Filmi v noveJDbru 
2. 11. ob 19.30 in 3. 11. ob 16. uri - ameriski akcijski film NIN

DJA MASCEVALEC. 
3. 11. in 4. 11. ob 19.30 - ameriska drama - ZA SINOVO UU

BEZEN. 
7. 11. ob 19.30 - ameriSka kriminalka DVOJNI AZIL. 
9. 11. ob 19.30 in 10. 11. ob 16. uri - italijanski pustolovski film 

STRELI V PUSCAVI. . 
10. 11. in 11. 11. ob 19.30 - ameriSka komedija KOMEDIJA PO

LETNE NOCI. 
14. 11. ob 19.30 - nemski eroticni film BLA2:EN MED PROSTI

TUTKAMI. 
16. 11. ob 19.30 in 17. 11. ob 16. uri - ameriska grozljivka KRI-

LATA KACA. 
17. 11. in 18. 11. ob 19.30 - ameriSka komedija ZAFRKANTI. 
21. 11. ob 19.30- nemski ljubezenski film 2:ENA V PLAMENU. 
23. 11. ob 19.30 in 24. 11. ob 16. uri - ameriski akcijski film TIHI 

BES. 
24. 11. in 25. 11. ob 19.30 - ameriSka grozljivka SLA PO KRVI. 
28. 11. ob 19.30 - jugoslovanska komedija PAZ!, KAJ DELAS. 
30. 11. ob 19.30 - ameriSka kriminalka POLNOCNI MORILEC. 

• Strelske novtce 
16. PRVENSTVO UUBLJANSKE 
ARMIJSKE OBLASTI 

Sodelovalo je 146 sestclanskih 
ekip iz vse Jugoslavije. Strelci 
iz Cerknice so nastopili letos za 
obcinski stab teritorialne obram
be Cerknica in zasedli odlicno 
5. mesto v skupni uvrstitvi. 
Rezultati: 

Polavtomatska puska - ekip· 
no 14. mesto 

J anez OBREZA - 170 krogov 
19. mesto 

Milan ZALAR - 162 krogov 
52. mesto 

Avtomatska pu5ka - ekipno 
9. mesto 

Franc MARNE - 166 krogov 
20. mesto 

Milan RADOJEVIC- 161 kro· 
gov, 26. mesto · 

Vojaska piStola - ekipno 15. 
mesto 

Joze KEBE - 161 krogov, 22. 
mesto 

Janez MATICIC - 149 krogov, 
61. mesto 

SKUPNA UVRSTITEV: 

1. PROLETER 
2. OS TO CEUE 
3. ZEM - I. 
4. VP 1081 
5. OS TO CERKNICA 

krogov 
- 1011 
- 991 
- 985 
- 979 
-969 

OBCINSKO TEKMOV ANJE Z 
VOJASKO PUSKO ZA POKAL 
»19. OKTOBER« 

V pocastitev obcinskega praz
nika so strelska druzina Brest, 
ZTKO Cerknica, OS TO in skup-

scina . obcine Cerknica organlZl
rale odprto tekmovanje za vse 
obcane cerkniske obcine v stre
Ijanju z vojasko pusko M-48. 

Tovrstna oblika tekmovanja je 
prva v cerkniski obcini v zad
njih petnajstih letih, hkrati pa 
pomeni tudi usposabljanje obca
nov za SLO in drufbeno samo
zascito. 

Vsak tekmovalec je imel tri 
naboje za poskus in 10 nabojev 
za oceno. Tekmovanja se je ude
Iezilo kar 46 triclanskih ekip 
oziroma 154 posameznikov, od 
tega 12 zensk. Najstarejsi je bil 
72-letni Stane Rutar. To tekmo
vanje naj bi postalo tradicional
no, vanj pa bi se moralo vklju
citi vee predstavnikov milice, 
vojakov, rezervnih vojaskih sta· 
resin in pripadnikov narodne za
scite. 

Na zalost pa se zakljucka tek
movanja ni udelefil nihce od po
vabljenih predstavnikov druibe
no politicnih organizacij in skup
nosti. 

ReZultati: 

EKIPNO krogov 
1. Strelska druzina Brest 251 
2. Gozdno gospodarstvo 

Cerknica 
3. Masiva Martinjak 
4. Pohlstvo Cerknica 
5. Kovinoplastika 
6. Kovind 

POSAMEZNO 
1. ISTENIC Marjan 
2. MAHNE Franc 

- SD Brest 

231 
219 
210 
208 
190 

krogov 
GG 89 

88 

NaSi upoko jenci 
· Iz temeljne organizacije Masi
va, tovarna pohiStva Martinjak, 
je odslo v pokoj vee nasih dol
goletnih delavcev. 

·31. maja letos je bil starostno 
upokojen Janko LUNKA iz 2:e
rovnice, rojen 18. 11. 1924. V te
meljni organizaciji Masiva je bil 
zaposlen od 1. 11. 1976. leta. 
Opravljal je dela oziroma naloge 
varovanje premozenja, od koder 
je tudi odsel v pokoj. 

31. maja je bila starostno upo
kojena Alojzija DROBNIC iz 2:e
rovnice, rojena 29. 4. 1930. V te
meljni organizaciji Masiva je bi
la zaposlena od 2. 12. 1964. leta. 
Opravljala je razlicna dela ozi
roma naloge v oddelku krojil
nica; v pokoj je odsla z opravil 
oziroma nalog pomoc pri veclist
ni krozni zagi. 

7. avgusta je bila starostno 
upokojena Ana TELIC iz Zerov
nice, rojena 7. 8. 1930. V temelj
ni organizaciji je bila zaposlena 
od 15. 9. 1962. leta. Opravljala 
je razlicna dela v strojnem od
delku tovarne. V pokoj je odsla 
z opravljanja del oziroma nalog 
lepljenje. . 

31. avgusta je bila predcasno 
upokojena Ana TURK iz Marti
njaka, rojena 28. 2. 1931. V te
meljni organizaciji Masiva je bi
la zaposlena od 29. 5. 1957. leta. 
Opravljala je razlicna dela. V 
pokoj je odsla z opravljanja del 
oziroma nalog embaliranje iz
delkov v oddelku embalaza. 

Delovni kolektiv se jim zahva
ljuje za njihovo dolgoletno pri
zadevno in pozrtvovalno delo ter 
jim zeli se mnogo zdravih let. 

Iz temeljne organizacije Masi
va, tovarna pohlstva Martinjak, 
je odsel 3. oktobra predcasno 
v pokoj Joze PRIJATELJ, r ojen 
8. 4. 1926, iz 2:erovnice. 

V temeljni organizaciji Masiva 
je bil zaposlen od 26. 4. 1954. 
leta. Opravljal je dela 'oziroma 
naloge rezkanje na miznem rez
karju, od koder je odsel tudi v 
v pokoj. 

DELOVNI KOLEKTIV 
TOZD MASIVA 

Z drugim .Ietosnjim polletjem 
je odsel v pokoj Leopold Zba~
nik iz Starega trga. V temeljni 

organizaciji je bil zaposlen od 
leta 1971, Brestovec 'pa je bil od 
leta ·1965. Sprva je opravljal dela 
pri skladanju zaganega lesa, 
pozneje pa dela »merilca zaga-. 
nega lesa«, od koder se je tudi 
upokojil. 

V avgustu nas je zaradi upo
kojitve zapustila dolgoletna cla
nica nasega kolektiva Ndka 
MULC iz ViSevka. Sodelavka 
nam je bila polnih 30 let. Delala 
je v proizvodnji nekdanje zabo
jarne, od njene ukinitve pa v 
delovni enoti stolarna, pretefno 
na delih »trovaljcno brusenje<<. 

V septembru pa sta nas zapu-
stila se dva delavca: 

Joze STRLE iz lga vasi in 
Marija STRLE iz vasi Vrh. 
Joze Strle j e vecino svoje 40-

letne delovne dobe prebil v te
meljni organizaciji. V letih 1954-
59 je delal v zabojarni, od leta 
1968 do odhoda v pokoj pa v de
lovni enoti stolarna na tracni 
zagi, miznem rezkarju in na sti
ristranskem skobelnem stroju, 
od koder se je poslovil. 

Marija Strle, ki je bila zapo
slena v na§i organizaciji od leta 
1970, je bila sprva zaposlena . v 
stolarni ·pri »rocnem bru§enju 
laka«, nato v oddelku kartonafe 
in nazadnje zopet v stolarni pri 
»embaliranju izdelkov«. 

Vsem upokojencem se delovni 
kolektiv TOZD 2:agalnica zahva
ljuje za njihov delovni prispevek 
k razvoju temeljne organizacije 
in medsebojnih odnosov ter jim 
zeli se veliko srecnih in zdravih 
let. 

Kolektiv TOZD 2:agalnica 

Letos so iz TOZD Pohistvo od
sli v pokoj naslednji delavci: 

KLANCAR Milan, upokojen 20. 
2. 1985; v pokoj odsel iz delovnih 
opravil brusac 

R02:ANC Beno, upokojen 31. 3. 
1985; v pokoj od§el iz delovnih 
opravil moznicarka 

MILAVEC Verona, upokojena 
2. 4. 1985; v pokoj odsla iz de
lovnih opravil brizganje laka 

KLANCAR Tone, upokojen 16. 
4. 1985; v pokoj odsel iz delov· 
nih opravil varnostnik 
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3. OBREZA Janez 
- SD Brest 82 

4. MATICIC Janez 
- SD Brest 81 

5. PREMROV Igor 
- Masiva 80 

6. RADOJEVIC Milan 
Avtomontafa 80 

TEKMOVANJE Z ZRACNO 
PUSKO ZA POKAL »19. OKTO
BER« 

19. oktobra je strelska drufi
na Brest organi;zirala tekmova· 
nje z zracno pu~i<o na streliScu 
v telovadnici. Tekmovanja se je 
udeleZilo sedem petclanskih ekip 
oziroma 40 posameznikov iz Ma
ribora, Trzina, Postojne, Ankara
na, Portoroza in Cerknice. 

Tekmovanja sta si ogledala 
tudi sekretar st relske zveze Slo· 
venije Edo Progar in predsednik 
sodniske komisije pri SZ Slo· 
venije Slavko Lavric. 

Konkurenca je bila zelo izena
cena. Zmagala je ekipa iz Trzi
na. Po tekmovanju je bilo tova· 
risko srecanje vseh nastopajocih 
ekip. · 
Rezultati: 
EKIPNO 
1. Tine Kmetic - Trzin 

krogov 
884 
872 
867 
865 
863 
861 
826 

2. Brest II. 
3. Ankaran 
4. Portoroz. 
5. Brest I. 
6. Postojna 
7. 2:eleznicar, Maribor 
POSAMEZNO 
1. BARANJA Karlo, 

Postojna 
2. JUSTINEK Leonido, 

Trzin 
3. BRECKO Franc, 

Trzin 

krogov 

184 

182 

182 
F. Mahne 

VICIC Marija, u pokojena 16. 
4. 1985; v pokoj odsla iz delov· 
nih opravil lepljenje furnirja 

TROHA Milan, upokojen 24. 4. 
1985; v pokoj odsel iz delovnih 
opravil v odpremi 

MEDEN Anica, upokojena 26. 
5. 1985; v pokoj odsla iz delov· 
nih opravil lepljenje furnirja 

STRUKEU Tone, upokojen 12. 
6. 1985; v pokoj odsel iz delov
nih opravil iz skladisca lesa 

MATitlt Francka, upokojena 
21. 6. 1985; v pokoj odsla iz de
lovnih opravil leplJenje furnirja 

DAVID Stefan, upokojen 30. 6. 
1985; v pokoj odsel iz delovnih 
opravil vodenje modelne delav
nice 

MULEC Joze, upokojen 30. 6. 
1985; v pokoj odsel iz delovnih 
opravil vodja elektricne delav
nice 

PURKART · Zofija, upokojena 
17. 7. 1985; v pokoj odsla iz de
lovnih opravil v pakirni · 

OBREZA Marija, upoko{ena 
26. 8. 1985, v pokoj odsla iz de
lovnih opravil v pakirni 

TAV2:EU Jozefa, upokojena 
26. 9. 1985; v pokoj odsla iz de
lovnih opravil klejanje izdelkov 

Delovni kolektiv se jim zahva
ljuje za vse napore in delovne 
prispevke in jim zeli se polno 
zdravih in srecnih let . 

Kolektiv TOZD Pohistvo 

V spomin 
Konec septembra smo se po

slovili od na§ega upokojenca -
dolgoletnega sodelavca Antona 
PELANA iz Starega trga. 
V na§i tovarni se je zaposlll 
takoj po koneani vojni leta 1945 
in nam je btl sodelavec vs·e do 
leta 1963, ko je od§el v zasltdeni 
pokoj. Vsa leta je odgovomo in · 
zavzeto opravljal deJa pri >>pre
vzemu hlodovine« in dela >>zago
vodje«. PomaU smo ga kot pri
zadevnega, marljivega in vese
lega cloveka, vedno pripravlje
nega pomagati sodelavcu in tak
~en nam bo ostal v trajnem spo
minu . 
KOLEKTIV TOZD 2:AGALNICA 

- - . - - - - - - · - -
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Sportniki ob obtinskem prazniku 
Pri praznovanjih obc~nskeg~ 

praznika so sodelovah tud1 
sportniki na~e obcine. ~~KO ob: 
cine je skupaj Z dru~tVl lD klub1 
organizirala vrsto sportnih tek
movanj, ki so trajala od 29. sep
tembra pa do 20. oktobra. 

z balin~skim. klubom Loska 
dolina smo organizirali ob~insko 
prvenstvo ~etvork, ki je bilo 29. 
septembra v Starem t rgu. Ude
lezilo se ga je pet ~kip, zmagal 
pa je BK Loska dolina. 

Kolesarski klub GradiSce je 5. 
oktobra organiziral kolesarsko 
tekmo za pokal kluba v Cerkni
ci. Sodelovalo je nad trideset 
pionirjev in pionirk. 

Z NK Rakek smo 5. oktobra 
organizirali tekmovanje v malem 
nogometu osnovnih ~ol za l?re
hodni pokal Franca Cebohma. 
Zmagala je ekipa osnovne sol~ 
Cerknica. 

6. oktobra je TVD Partizan 
Nova vas organiziral obcinski 
kros, ki se 'ga je udelezilo nad 
80 tekmovalcev. ObCinski prvaki 
so postali: 

- mlaj~e pionirke 
1. Marija Bavec, SSD Stari trg 
2. Sonja Sparemblek, SSD Cerk-

nica 
3. Mojca Svet, SSD Rakek 

- starejse pionirke 
1. Romana Nared, SsD Sta.ri trg 
- mlaj~i pionirji 

1. Sa~o Kraljic, S.SD Stari trg 
2. Edo Hiti, S.SD Stari ·trg 
3. Damijan Kandare, SSD Stari 

trg 

- starejsi pionirji 
1. Damjan Zabukovec, SSD Stari 

trg 
2. Mitja Kriz, SSD Nova vas 
- mlaj~i mladinci 
1. Draten Tomac, SK Lo~ka do

lina 

- clani 
1. Tur~ic, SK Lo~ka dolina 

S strels.ko drutino Brest smo 
13. oktobra organizirali strelsko 
tekmovanje z voja~ko pu~ko za 
pokal »19. oktober« v Cerknici. 
Sodelovalo je presenetljivo ve
liko ekip - 46 z nad 150 strelci. 

TVD Partizan Lo~ka dolina je 
organiziral nogometni turnir. za 
prehodni pokal Franca Cebohina. 
Sodelovali so vsi nogometni klu
bi v obcini in sicer 8 ekip. Fi
nalna tekma je bila odigrana 19. 
oktobra med ekipama Sovice in 
NK Rakek. Na stadionu v Sta
rem trgu je zmagala ekipa SD 
SOVICA iz Grahovega z rezul-
tatom 7:2. . 

Taborniki so 20. oktobra orga
nizirali lokostrelski turnir na 
Slivnici. 

Planinsko dru~tvo Cerknica pa 
je organiziralo tradicionalni po
hod na Slivnico in ob tej pri
lomosti na vrhu Slivnice r azvilo 
svoj dru~tveni prapor. 

Precej tekmovalcev 
TUDI LOKOSTRELCI V POCA
STITEV OB~INSKEGA PRAZ
NIKA 

Taborni~ki odred 1ezerska 
scuka je 20. oktobra »pri ~talah« 
na Slivnici organiziral obcinsko 
lokostrelsko tekmovanje za po
sameznike. V treh starostnih 
kategorijah je nastopilo 44 tek
movalcev in tekmovalk. Pomerili 
so se v streljanju v barvno 
krozno tarco premera 80 centi
metrov. Vsak posameznik je 
brez poprejsnjih poskusov iz
strelil dve seriji po tri pu~cice. 

Najbolj~i so bill: 

I. kategorija do 12 let, z raz
dalje 10 in 15 metrov. 
deklice: 
1. Vesna DRAGOLIC 
2. Jadranka BAHUNEK 
3. Suzana STARE 
decl.d: 
1. Simon MAROLT 
2. Miha MELE 
3. Marko MARC 

krogov 
28 
16 
6 

krogov 
53 
38 
25 

II. kategorija 12 do 18 let, z 
razdalje 15, 20 in 25 metrov. 
dekleta: krogov 
1. Marusa REBERNIK 27 
2. Petra PERKO 24 
3. Sonja SPAREMBLEK 20 

fantje: 
1. Matjat .SEGA 
2. Roman MESKO 
3. Gregor STRMAN 

krogov 
87 . 
42 
37 

III. kategorija nad 18 let, z 
razdalje 20, 25 in 30 metrov 
zenske: 

krogov 
1. Bernarda INTIHAR 6 

Na]bolj zanimivo Je b~lo t~k
movanje clanov, kjer je b!la 
konkurenca nekako bolj izena
cena in je bilo nastreljanih. tudi 
nekaj »desetk«. Medsebojnega 
zmagovalca sta SK.RU in PER
KO odlocila sele po ponovnem 
strel]anju z dogovor jenih raz
dalje 35 in 40 metrov. 
moski: 
1. Tomat PERKO 
2. France SKRLJ 
3. Janez .ZNIDARSIC 

itd. 

krogov 
125 
125 
112 

V hladnem in vetrovnem vre· 
menu je ob streliscu vztrajalo 
tudi nekaj gledalcev, ki so se 
udelezili tradicionalnega pohoda 
na Slivnico. 

V prihodnje naj bi tudi tek
movanje lokostrelcev postalo 
tradicionalno, vendar bi kazalo 
pred njim orgaoizirati kraj~i te
caj ali p ripraviti vsaj napotke 
iz osnov lokostrelstva. 

L. Palcic 

.-

Tudl kolesarji KK GradU~e so tekmovali ob ob~inskem prazniku 

Z zadovoljstvom lahko ugoto
vimo, da se je vseh teh tekmo
vanj ob prazn~vanju na5~ga ob
cinskega prazruka udelezilo nad 
400 sportnikov, kar dokazuje, d~ 
znamo tudi sportniki spostovat1 
mejnike nase zgodovine. 

· F. Tursic 

Vabilo na 
rekreacijo 
V ADBA V TELOV ADNICI 

Prenavljajo nogometno . igrisce »V Kolenu••· Nova spod~uda za 
cerkniski nogomet? · 

Ljubitelje sportn~ rekrea.cije 
in aktivne rekreat1vce vab1mo 
na (vodene) ure splo~ne rekre
acije, ki bodo od 11. novembra 
dalje vsak ponedeljek od 20. do 
22. ure v ~portni dvorani v Cerk
nici. Aktivno lahko sodelujete v 
vadbi odbojke, kosarke, namiz
nega tenisa ali streljanja z zrac
no pusko. 

Natrtna · Sportna vzgoja 
Obvezna je sportna oprema 

(copati, trenerka ali dres). 

ZIMSKO PLAV ANJE 

Vse, ki zelijo plavati tudi v 
zimskem casu, obvescamo, da 
delujejo do konca novembra· v 
novem hotelu Jama· v Postojni 
bazen, TRIM kabinet in sauna. 
v decembru bo bazen zaradi ci
scenja in popravila zaprt iri bo 
znova zacel obratovati za novo
letne praznike. Plavalisce je od
prto vsak delovni dan od 14. do 
20. ure, ob sobotah, nedeljah in 
praznikih pa od 10. do 20. ure. 

Karte stanejo: 
- za bazen 120 din (odrasli), 

70 din (otroci) 
- za TRIM kabinet 50 din 
- za sauno 300 din 

Brestovci lahko brezpla~no do
bite karte (najve~ 4 na mesec) 
pri organizatorju rekreadje in 

· letovanj Ludviku Palcicu v Skup
nih slufbah. 

INFORMACIJSKI SISTEM 
TESTIRANJE OTROK PO 
OSNOVNIH SOLAH 

Uvedba informacijskega siste
ma (testiranja) za ugotavljanje 
in spremljanje motoricnih spo
sobnosti in morfoloskih znacil
nosti solske mladine je eden h
med pogojev za ustvarjanje kva
litativnih premikov v vodenju 
procesa tele~ne vzgoj!? v y~goj~o 
izobratevalnih orgamzac1J ah m 
odlocilno vpliva tudi na agoni
sticne, rekreativne in terapevt
ske pojavne oblike telesno kul
turnih dejavnosti. 

Predlog takSnega sistema dela 
je v preteklih dveh letih ze pri
se! skozi nekatere faze side 
druzbene verifikacije (z.avod za 
solstvo, zveza telesno kulturnih 
organizacij, zveza telesno kul
turnih pedagogov, komite za 
vzgojo in izobratevanje ter tf'.· 
lesno kulturo, FTK, samouprav
na interesna skupnost za telesno 
kulturo SR Slovenije). 

Ni dvoma, da bo »Informa
cijski sistell! (testiranje) o ugo
tavljanju in spremljanju moto
ricnih sposobnosti in morfolo
~kih znacilnosti otrok in mladi
ne« poglavitna strokovno m eto· 
doloska podlaga za izpopolnjeva
nje vsebine »Slovenskega progra
ma•• telesne kulture. 

To pa zato, ker omogoca sno
vanje smotrnih programov in 
ukrepov na podrocju obvezne 
telesne vzgoje v izobrazevalnem 
sistemu, interesnih dejavnosti ·v 
solskih sportnih drustvih in mno
zicnih oblik sportne dejavnosti 
mladih v izvensolskih telesno 
kulturnih organJzacijah. Obenem 
pa nudi temeljne parametre za 
izbiro in usmerjanje nadarjenih 

. Kegljaske novtce 
USPEH BRESTOVIH KEGLJA
CEV NA REGIJSKEM PRVEN· 
STVU 

Na kegljiscu v Postojni sta 
bila odigrana zadnja dva nasto
pa prvenstva posameznikov no
tranjske regije. Brestovi igralci 
so dosegli izjemen uspeh, saj se 
je .med prvo osmerico uvrstilo 

KONCNI VRSTNI RED: 

Izid v Postojni 
1. Gornik, BREST 
2. Zaloznik, BREST 
3. Puntar, BREST 
4. Terzic, BREST 
5. Preseren, BREST 
6. VeliScek, BREST 
7. Mlakar, PIVKA 
8. Mulec,, BREST 

(912+ 905) 
(850+ 860) 
(955+ 874) 
(837+852) 
(918+879) 
(835+912) 
(861 +842) 
(871 + 865) 

kar sedem tekmovalcev iz Cerk
nice. 
Leto~nji prvak je postal Gor

nik pred Zal6mikom in Puntar
jem (vsi KK Brest). Vsi trije so 
si pridobili. pravico nastopa na 
republiskem prvenstvu, ki bo v 
Ravnah na Koroskem; tam bo 
nastopilo 60 najboljsih iz vse 
Slovenije. 

skupaj 
7810 kegljev 
7787 kegljev 
7785 kegljev 
7701 kegljev 
7583 kegljev 
7511 kegljev 
7486 kegljev 
7470 kegljev 

Kegljaski klub Brest Cerknica '!bvesca vse z~nske (ne gledt; 
na to, kje so zaposleoe), 1d se zelljo rekreac1jsko ukvarjah 
s kegljanjem, da jim je na voljo kegljis~e vsak torek od 
20. ure dalje. Rekreacijsko kegljanje je brezpla~no. 

v intenzivno ~portno dejavnost, 
s tem pa tudi snovanje progra
mov ~portnega treniranja vad
benih skupin vrhunskega sporta. 

Na pobudo TKS in ZTKO ob· 
cine Cerknica smo se lotili te
stiranja vseh soloobveznih otrok 
v nasi obcini. Vsak ucenec ozi
roma ucenka ima svoi Telesno
vzgojni karton, ki ga spremlja 
skozi osemletko. Baterija testov, 
ki so jib izdelali na FTK v Ljub
ljani, ima enajst testnih elemen
tov, tako da lahko spremljamo 
njegove morfolo~ke znacilnosti 
in motoricne sposobnosti. 

Poudariti moram, da so vsi 
ravnatelji, pa tudi pedagoski de
lavci, resno pristopili k testira
nju. Brez tezav, kakor pri vsa
kem delu tudi tu ne gre. Pri te
stih 60 in 600 metrov nimajo 
vse sole atletske steze, nekatere 
.sole nimajo niti osnovnega po
kritega prostora za telesno vzgo
jo (Unec, Begunje). Ker je solo
obveznih otrok izredno veliko 
(okoli 1600), se bomo morali v 
naslednjih letih bolje organizi· 
rati in dolociti testno skupino 
4 do 5 ljudi na vsaki ·soli, da iz. 
peljejo testiranje otrok v naj
krajsem moznem casu. 

Vse podatke testiranja, ki jih 
tako zberemo, posljemo na ra
cunalngko obdelavo na FTK v 
Ljubljano. Izracunane podatke 
nam vrnejo in jih mi nato pos
ljemo po ~olah. Iz teh podat
kov lahko ugotavljamo, kje so 
nasi ucenci po morfoloski zna
cilnosti in motoricnih sposob
nosti v republiki, obcini in soli. 
Vse te podatke bodo s pridom 
uporabljali pedago~ki delavci 
telesne vzgoje, pa tudi trenerji 
v drustvih in klubih. 

- Na koncu naj povem, da vse 
stroske testiranja in racunalni
ske obdelave podatkov nosita 
TKS in ZTKO obCine, republika 
pa prispeva okoli 10,00 din za 
ucenca. Na TKS in ZTKO obcine 
smo prepricani, da so ti stroski 
za testiranje in obdelavo majhni 
v primerjavi s tern, kar dobimo. 

F. Tursic 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de· • 
lovne organizaclje BREST Cerknlca, 
n. sol. o. 
Glavnl in odgovornl urednlk Bozo 
LEVEC 
Ura)a urednllkl oclbor: VIII FRIM, Franc 
GORNIK, Vlktor JERJe, Jofe KLANeAR, 
Sr~o KNAP, Bo!o LEVEC, Drago MAZIJ, 
Danica MODIC, Janez OPEKA, Yanda &EGA, 
MarJan !:IRAJ In Franc TRUDEN . 
Foto: Jofe !:KRU 

Odbor za obvelf anJe )a druibenl organ 
upravl)anja. Predsednlca odbora: Yanda 
!:EGA. 
Glasllo aodl mad prolzvod~ lz 7. totke 
prvega odatavka 36. !!lana zakona o ob· 
dav&n)u prolzvodov In atorltev v prom• 
tu, za katera •• na plai!u/a temallnl da· 
vek od prometa prolzvodov (mnt~nla aek,. 
tarlata za lnformlranJ• lzvrlnt1ga aveta SR 
Slovenlja lt. 421·1172 z dnt1 24. oktobra · 
1974). 

Naklada 2800 lzvodov. 
Tiska ~elezniska tiskarna v LJub
ljani. 
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