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Slovensko Iesarstvo in ·z njim Brest
l v niC kaj zavidljivem poloZaju
I

0 NASEM LETOS'NJEM GOSPODARJENJU IN PRIHODNJIH NALOGAH

SK

Koncujemo leto 1985, ki je bilo glede na pogoje gospodarjenja in
glede -na dejavnosti, potrebnih za prilagajanje tern pogojem, izredno
razgibano. Hkrati pomeni to Ieto tudi zakljucek srednjerocnega plaiUl
za obdobje 1980-1985 in Ieto priprav za opredelitev dolgoroenill poslovnlli ciljev in temeljev plana za prlliodnje srednjerocno in dolgorocno obdobje. V obilici sprotnih nalog smo morali zato najti eas
tudi za sistematicno re5evanje dolgorocnih nalog z najrazllcnejsill
podrocij poslovanja.
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Zaradi zapletenosti in veckrat
tudi zaradi politicne obcutljivo' sti vprasanj, ki v koncni posledici zadevajo druibeno ekonomski polozaj nasega delavca, smo
vsa glavna vprasanja sprotnega
poslovanja in razvoja reS:evali
dokaj poglobljeno. Tako smo
pripravljali ustrema strokovna
gradiva in jill obravnavali ob
sodelovanju druZbeno politiCn.lh
organizacij na zborill delavcev

lS

in na samoupravnlli organlli v
Brestu.
Gotovo je v . tem glavni vzrok,
da je kolektiv v izredno tehvnih pogojill uspel doseci sorazmemo
zadovoljive
poslovne
uspehe.
ZAPLETENE GOSPODARSKE
RAZMERE
Kateri so glavni od omenjenih
tehvnih pogojev, ki smo jill

srecevali v preteklem srednjerocnem obdobju?
.:tal jill je vefiko, zato lahko
omenimo samo vidnejse izmed
njih.
Znano je, da je bila v svetu splosna gospodarska recesija,
zaradi katere je prlslo na svetovnlli trgih do vecjih strukturnih premikov. Kot dezela, ki je
mocno vpletena v mednarodno
delitev deJa, smo seveda tudi mi
krepko obcuttli omenjena gospodarska gibanja.
Skusamo jib ublaZiti s posebnimi ukrepi, povezanimi v programu gospodarske stabilizacije,
ki pa se na mnogih sektorjill in
podrocjill ne uresnicuje. Nase
gospodarjenje se odvija pod
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naslednjimi glavnimi oviralnimi
maCilnostmi:
- hitra rast cen energije, pri
kateri smo bistveno vezani na
zunanje vire,
- hitra rast vseh vhodnih cen
surovin in repromaterialov,
- zastarelost proizvodne opreme, ki je posledica nizke akumulativnosti,
zlasti
izvozno
usmerjena dela proizvodnje ploskovnega pohistva oziroma administrativnega doloeanja cen v
preteklosti,
- hitra rast obrestnih mer za
najeta sredstva in pri tern neugodna zatecena struktura virov
·s redstev (pomanjkanje lastnih
sredstev),
- upadanje stanovanjske izgradnje in splosne kupne moci
ob restriktivni politiki potrosniskih kreditov in porabe nasploh.

I

SreCno in uspeSno 1986!

ZNA~LI

Omenjene in druge maCilnosti
so bistveno spremenile gospodarski prostor. Zato smo morali
prekiniti z izrazito velikoserijsko proizvodnjo, dodatno ukrepati pri organiziranju proizvodnje, povecati dejavnost prl oblikovanju izdelkov, zagotavljati
trajnejse oziroma ustreznejse
vire surovin in materialov ter
kooperacijskih dobav in podobno.
NaS:a uspeS:nost pri prilagajanju takim razmeram je seveda
pogojena z dodatnimi investicijskimi vlaganji. Le-ta smo glede
na razpoloZljiva sredstva razreS:evali v najvecjem momem ob·
segu, kar pa je S:e vedno prepocasi glede na moznosti svetovne
konkurence. V petih letih smo
nabavili okrog 180 novill strojev
in drugih pomembnejsih osnovnih sredstev.
Taksno, v bistvu nekonkurencno stanje, je pustilo svoje posledice v razmeroma viS:jih strosklli in s tern ustremo niZjem
dohodku in tudi niZjih osebnih
dohodkih.
Ocenjujemo, da kot 'sirsa dru7.ba dajemo v sedanji ekonomski
politiki S:e vedno premalo poudarka izvozu na konvertibilno
podrocje in ga v nekaterlli ukrepih celo izenacujemo s klirinS:kim. Ta ugotovitev S:e posebej
velja za izvoz ploskovnega pohiS:tva, torej predvsem za Brest,
ki je med najvecjimi proizvajalci tovrstnih izdelkmr.

NA~E

POVEZAVE

V iztekajocem se srednjerocnem obdobju smo dobili potrditev, da je pravilna taka opredelitev, po kateri smo v okviru .
obcine, regije in sestavljene organizacije - ter S:irse - uskla·
jevali najpomembnejsa vprasa·
nja.
Tako smo skupno opredeljevali in izvajali dejavnosti, kl za.
devajo vecja vlaganja, potrebna
za zagotavljanje surovin, za proizvodnjo in za prodajo gotovih
izdelkov.
Posebej moramo omeniti tudi
pricetek uspesnega usklajevanja
interesov podrocnega gozdnega
gospodarstva in lesno predelovalne industrije v okviru poslovno planske skupnosti Notranjske. Vsekakor kaie omenitl tudi
stalno prisotno skrb in ukrepe
za zivljenjsko raven zaposlenih,
tako predvsem na podrocju
usklajevanja osebnill dohodkov z
rezultati poslovanja in z narascajoeo inflacijo - v najvecjem
momem obsegu. Podobna ugo·
tovitev velja tudi za zagotavlja·
nje socialne vamosti delavcev z
najniZjimi osebnimi dohodki, za
regresiranje druZbene prehrane
in letovanja.
OSNOVE POSLOVNE POLITIKE
V letu 1985 smo doZivljali koncentracijo vseh omenjenih znacilnosti.
V nasi poslovni politiki smo
nadaljevali z naslednjimi usmeritvami:
- prestrukturiranje proizvodnje, pri cemer moramo omeniti
uspesno prodajo ognjeodpornih
mineralnih plosc ter uvedbo strojegradnje kot nove dejavnostl
Bresta;
- pospesena investicijska vlaganja zlasti v smerl koncentracije sredstev za vecje prestrukturiranje proizvodnje v trfu.o zanimivejse programe masivnega
pohiS:tva za izvoz, prl cemer velja posebej poudarlti usklajevanje in zdruievanje sredstev v
okviru SOZD Slovenijales zdruzenih je 14,5 milijarde starlh din od DO Slovenijales trgovina;
- razmeroma visok delez izvoza na konvertibilna trii.S:ca tudi v pogojih maloserijske proizvodnje,
- vnaprej zastavljena programska politika, p ri cemer moramo omeniti zlasti povecan ob(nadaljevanje na 2. strani)
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Slovensko Iesarstvo in z njim Brest
v niC kaj zavidljivem poloZaju
(Nadaljevanje s 1. strani)
seg dejavnosti na podrocju oblikovanja izdelkov, kjer smo dosegll tudi visoka - najvisja javna priznanja na specializiranem
pohl~tvenem sejmu v Beogradu.
REZULTATI POSLOVANJA
Znano je, da se je v lesni in·
dustriji Slovenije in Jugoslavije
v letu 1985 pojavil ze nevaren
obseg rdecih stevilk, kar pomeni izgube v rezultatih poslovanja. 2al so se take stevilke med
letom pojavile tudi pri posameznih temeljnih organizacijah
v okviru Bresta. Kljub znanim
naporom jih nismo uspell v ceIoti izrlniti in so po devetih mesecih poslovale z izgubo tri nase
temeljne organizacije: POHISTVO, IVERKA in GABER.
ceprav je Brest kot celota posloval s pozitivnim rezultatom,
so omenjene izgube dovolj resno
opozorilo, ki terja se ostrejse
ukrepe in strokovnejse delo, znizevanje rokov in splosno discipllno.
Zlasti pa mora v vsakega od
nas prodreti spoznanje, kako
drago placujemo obratna sredstva, pa najsi gre za zaloge surovin in materialov, za prevelik
izmet ali za zaloge gotovih iz.
delkov. Prav je, da na tem mes~
ponovno poudarlm, kako
placujemo za obresti ze vee, kot
znasajo sredstva, namenjena za
osebne dohodke (109 milljard za
obresti - 105 milijard za osebne dohodke v devetih mesecih).
NADALJEVATI STABILIZACIJO
Smo v casu izrednih naporov
za stabilizacijo gospodarskega in
splosnega druibenega stanja. Razpravljamo oziroma izvajamo
spremembe pomembnih sistemskih zakonov, kot so zakon o
zdruZenem delu, o deviznem poslovanju in drugi.
Na tej osnovi bo potrebno spremeniti ~e vee kot petdeset vsebinsko povezanih .p redpisov. Zato
je danes tezko napovedati in pravilno usmerjati dovolj tehtnih
tp omislekov pri sestavi Ietnega in
srednjeroenega nacrta. Veckrat
moramo ukrepati samo na podlagi ocen in ob dejstvu, da nimamo lastnih sredstev za potrebne
vecje nalozbe in sprotno poslovanje.
Prl tem pa gospodarski polozaj na splosno ni romat, saj so
narasle izgube v slovenskem gospodarstvu letos za SO odstotkov, v lesno predelovalni industriji na~e republike pa kar za

358 odstotkov in je zna5ala v devetih mesecih 277 milijard starih
din. 0 izredno teZkem poloZa·
ju lesne industrlje, zlasti pohistvene, je tekla b.eseda tudi na
pretekli - decembrski skupscini splosnega zdruienja lesarstva
Slovenije. Izreeene so bile celo
take ugotovitve, da: se bodo ob
nadaljevanju tako nevarnih gibanj cenovne, devizne in kreditne politike znasle v Ietu 1986 v
izgubi vse pomembnej~e izvozno
usmerjene delovne organizacije.
Pri tem pa je lesna industrija
ze danes po dosezenem dohodku in osebnih dohodkih povsem
na dnu lestvice panog na5ega
gospodarstva.

KAKO IZ ZAGAT LESARJEV?
Ceprav se lesna industrija za·
veda tudi svojih slabosti, je bi·
lo na skup~cini sklenjeno, da se
opozori na polo:laj lesne indu·
strije kot izrazito izvozno
usmerjene dejavnosti - tudi republiski izvr8ni svet z naslednjimi stali~ci:
Poleg aktivnosti vseh notranjih dejavnikov v OZD za izboljsanje gospodarjenja predlagamo,
da tudl zunanji dejavniki sprejmejo in uresnicijo naslednje
predloge:
1. Zaradi vse hitrejsega naraseanja vhodnih stro~kov, ki jih
ni mogoce prenesti v koncne
proizvodne cene, niti nadomestiti z notranjimi ukrepi, menimo,
da je potrebno rast stroskov
zavreti. Predvsem je potrebno
urediti odnose z gozdarji in sicer tako, da bi se v naslednjem
srednjerocnem obdobju odpovedali nekaterim nalozbam in poveeali produktivnost. Temu cUju,
zni:lanju vhodnih stro~kov v lesarstvu, bi morali prilagoditi tudi osebne dohodke in akumulacijo. Menimo tudi, da bi morali
do nadaljnjega prepovedati izvoz
hlodovine in drugih sortimentov
in tako oskrbovali domaee porabnike. Prav tako je potrebno
zmanjsati izvoz rezanega lesa v
delu, ki ga je mogoce predelati
na sedanjih domacih zmogljivostih.
Trenutne momosti za prodajo
gozdnih sortimentov po vecjih
cenah ne smejo prevladujoce
vplivati na spreminjanje lesno
bilanenih razmerij med gozdarji, lesarji in drugimi porabniki.
Predlagamo, da je dolgorocni nacrt razvoja lesno predelovalnih
zmogljivosti osnova za sklenitev
samoupravnega sporazuma med
gozdarji in lesarji za trajno
oskrbo tako sprogramiranih lesno predelovalnih zmogljivosti.

Za uspehe na~ih oblikovalcev na beograjskem sejmu so jim podelili posebna priznanja tudi predstavniki BRESTOVCEV.

Menimo, da bi bili gospodarski
ucinki vecji in problematika
manjsa, ce bi se gozdarji in Iesarji dogovarjali v okviru enotnega splo~nega zdruZenja pri Gospodarski zbornici Slovenije.
2. Tudi oskrbovalci . ostalih re·
promaterialov so hitreje poveeevali svoje cene kot lesarji, ker
so v primerjavi z nami v monopolnem polozaju.
Omenjeno trditev ilustriramo
z naslednjo tabelo:
1982

=

100

1983
1984

kanalov (podjetij, montaZnic in
predstavnistev), je treba vzpostaviti bolj elasticen sistem fi.
nanciranja nasih enot v tujini s
krepitvijo lastnega kapitala in
drugih oblik ugodnega financiranja zalog.
V zvezi s tem je potrebno takoj zagotoviti ustrezne vire pri
Jubmes banki (ustrezno tolmacenje zakona 0 Jubmes banki·),
poslovnih bankah, pa tudi prek
zveznega sekretariata za finan-

pohistvo kemija okovje tekstil

steklo energija

I-IX. 1985

122,2
166,7
174,8

140,8
156,2
192,6

117,5
146,0
237,4

B3,1
177,4
196,0

129,4
153,6
199,4

136,4
218,3
151,8

I-IX. 85/ 83

356,1

423,6

407,3

462,8

396,3

452,0

V obdobju od 1982 do I-IX.
1985 so v primerjavi s cenami
pohlstva hitreje narasle cene
vseh primarnih nelesnih repromaterialov in sicer:
- tekstil za 106,7 indeksnih
toek vee (letno za 28,4 ind. tock)
- energija za 95,9 indeksnih
tock vee (letno za 25,6 ind. toek
vee)
- kemicni izdelki za 67,5 indeksnih tock (letno za 18 indeksnih toCk vee)
- okovje za 51,2 indeksnih
toek vee (letno za 13,6 ind. tock
vee)
- steklo za 40,2 indeksnih
tock vee (letno za 10,7 ind. tock
vee).
Predlagamo, da se z ukrepi sedanje gospodarske politike onemogoci hitrejse poveeevanje cen
oziroma se jib prisili na samoupravno sporazumevanje z uporabniki.
3. Ker dosedanji teeaj dinarja
nasproti konvertibilni valuti skupaj z izvoznimi stimulacijami ni
spremljal domace inflac.ije, morajo biti v novem deviznem sistemu zagotovljeni tak teeaj
dinarja in take izvozne stimulacije, ki bodo izvoznikom omogoeale dosegati vsaj take rezultate kot jib dosegajo na domacem trgu. se posebej menimo,
da bi morali zagotoviti dodatne
izvozne. stimulacije za izvoz plo·
skovnega in tapetni~kega pohiS·
tva .na konvertibilno triiSee, ker
so cene doma~ih repromaterla·
lov za to proizvodnjo (iverne
plosee, furnir in ~e kaj) dosti
viSje kot svetovne cene.
4. Organizacije zdruZenega dela s podrocja lesarstva so zatecene v izredno neugodnem polozaju, za katerega je znacilno pre·
temo kratkorocno financiranje
obratnih sredstev, obenem pa iz.
redno visoka stopnja odpisanih
osnovnih sredstev (80 6 /o) zahteva dodatne nalozbe, ki pa so v
sedanjih razmerah objektivno
skoraj nemogoce. ·
V zvezi s tem predlagamo:
- Poslovne banke naj zagotavljajo polno in a.Zurno kreditiranje priprave izvoza in samega izvoza v vseh njegovih oblikah iz posebnih selektivnih sredstev za ves cas do zakonitega
vnosa deviz v driavo.
- Opraviti je treba konverzijo sedanjih selektivnih kreditov
za kreditiranje izvoza in drugih
kratkorocnih kreditov v dolgorocne po niZji obrestni meri ter
konverzije dolgorocnlh kreditnih
sredstev v kvalitetne trajne vire.
- Spremniti je treba sedanji
obraeunski sistem tako, da se
ucinki revalorizacije obratnih
sredstev, ki se financirajo s krediti, pobotajo s stro~ki obresti,
ker sicer dvakratno vplivajo na
financni rezultat in v bistvu
spodbujajo inflacijo.
- Glede na to, da je pretefni
del nasega izvoza mogoce opraviti le prek lastnih prodajnih

ce zagotoviti hitro re~evanje dovoljenj za iznos kapitala.
5. Upostevajoc novi devizni sistem, po katerem bomo kot
eden izmed najvecjih izvoznikov
dajali prek Narodne banke Jugoslavije na devizni trg z izvozom konenih izdelkov ustvarjene devize, smatramo za oportuno, da se izpelje pritisk na organizacije zdruienega dela, ki
so z nami povezane v reproverig! (laki, okovje, Ieplla, tekstil,
karton, steklo in drugo), da z
nami samoupravno zdru:lujejo
dinarska sredstva za modernizacijo proizvodnih zmogljivosti, ki
bodo trajno omogocale veeji izvoz. Poslovne banke pa bi morale takmo zdruZevanje posebej
stimulirati.
6. Prodaja proizvodov stavbnega mizarstva je neposredno
odvisna od obsega stanovanjske
izgradnje, kar velja tudi za prodajo stanovanjske opreme. Vsako zmanjsanje te gradnje povzroca velika nihanja v proizvodnji in prodaji nasih proizvodov. Razumljivo je, da predlagamo ukrepe za pospditev stanovanjske izgradnje in za obnovo
starih stanovanj. Posebno pa pozivamo na ukinitev vsakrsnih
omejitev, ko gre za namenska
stanovanjska posojila.
7. Delez pri prodaji pohiStva
na potrosniSke kredite je za sedanji standard prebivalstva previsok. Normalno je, da bi morala druiba podpirati prodajo
na potrosniske kredite posebej
v kriznih razdobjih (mi pa smo
to delali v dobi najveeje konjunkture). Menimo, da bi morali
z zveznim predpisom omogoeiti
zniZano udelefbo in sicer v visini 30 do 40 odstotkov ob sicer
realnih obrestih. Pri tem bi morali del hranilnih vlog prebivalstva usmeriti v kreditiranje za
ta namen.
8. Predvsem mislimo, da bi biIo potrebno za gradbene matedale, pa tudi za proizvode
stavbnega mizarstva oprostiti individualnega potrosnika placila
prometnega davka. Predvsem pa
predlagamo, da bi takoj oprostili placilo davka za tiste proizvode stavbnega mizarstva (okna),
ki zadovoljujejo merila glede to·
plotne izolacije.
9. ZadoWti je potrebno splosna zdruZenja lesarstva, da urede
kupoprodajne pogoje med proizvodnjo in trgovino, predvsem
glede placilnih rokov in potrosniskega kreditiranja. Proizvodnja naj bi pre5la pri konCnih
izdelkih iz sedanjih maloprodajnih cen na proizvajalceve prodajne cene, s cimer bi odpravili sedanji pritisk trgovin na veCa.nje trgovskega dela skupnega
dohodka.
10. Zaradi neenakih pogojev
gospodarjenja v Jugoslaviji (drugacno gospodarjenje z gozdovi,
financiranje s cenenimi sredstvi)
uspevajo nekateri proizvajalci iz
drugih republik rusiti na trgu

doma in v tujini ze dosefene cene ter s tern ustvarjajo skodo.
S sistemskimi ukrepi je potrebno ta neenak polozaj odpraviti.
PRIHODNJI RAZVOJ BRESTA
Kljub vsemu seveda ne moreroo odlasati s sprejetjem in
uresnicevanjem Brestovega letnega plana. Prav tako moramo
dovolj smelo zastaviti in uresnicevati srednjerocni naert in nase dolgoroene cilje. Ker so omenjeni planski dokumenti osrednja tema nasih sedanjih in prihodnjih razprav, jih ne zelim
razlagati oziroma komentirati ob
tej prilo:lnosti.
Poudaril bi le to, da je izhodisce nasega prihodnjega razvoja pripravljala posebna strokovna skupina odgovornih delavcev
Bresta in z ustreznim sodelovanjem tudi nekaterih drugih
ustanov, zlasti razvojnega instituta SOZD Slovenijales.
Vse to gradivo crpa osnovna
izhodisea v okviru danes realno
danih moinosti nasega razvoja
(delitev dela, izvozna usmerjenost, kadrovski potencial, moznosti za zagotavljanje lastnih in
tujih virov sredstev), pri cemer
bomo posvetili izredno skrb organizacijskim in kadrovskim re~itvam v smislu ukrepanja za
uresnicevanje nacrtovane politike razvoja.
Ob tem postaja seveda izredno pomembno nadaljnje dograjevanje sistema nagrajevanja v
tern smislu, da bo osebni dohodek slehernega delavca, tudi
strokovnega in administrativnega, cimbolj neposredno odvisen
od njegovega dela, ustvarjalnosti
pri delu, kvalitete in prihrankov
materiala oziroma porabljenih
sredstev nasploh. Zato pripravljamo tudi ucinkovitejsi in gibljivejSi sistem spremljanja in
dograjevanja sistema nagrajevanja. 0 tem sistemu se bomo odloeali na referendumu v zaeetku
leta 1986.
Pri nasem opredeljevanju razvoja in tudi pri sedanji poslovni politiki pa moramo predvsem
krepiti polozaj delovne organizacije, kajti le tako bomo ohranlli in predvsem povecali poslovne rezultate Bresta. Pri tem
imam v mislih zlasti taksno politiko na primer investiranja, ki
ne bo podvajala na5ih zmogljivosti, ki bo_ dajala najhitrej~e
ekonomske ucinke, ki bo jamCila varnost vseh delavcev Bresta, ki bo poloZaj delavca v
TOZD krepila do tiste meje, ki
pomeni krepitev poslovne in samoupravne uCinkovitosti v delovni organizaciji in v sir~ih povezavah . ..
Le z zdruienimi mocmi v deIovni organizaciji s tesnim povezovanjem in sodelovanjem v
SOZD in z drugimi dolgorocnimi oblikami povezovanja v reproverigi lahko zacrtamo pot k
vi~jim ciljem ekonomskega in
socialnega poloZaja vseh ntiih
delavcev.

•
Leto 1986 bo izredno teZko,
zato bi rad pozval vse delavce
Bresta, prav ob sprejemanju
teh pomembnih dokumentov za
na5e prihodnje poslovanje, k
ustvarjalnemu sodelovanju, k
strpnemu usklajevanju razlienih
interesov in k skupnemu opredeljevanju ciljev. Ko si bomo
cilje postavili, jib bomo z zagrizenim delom - tako kot vedno
doslej - tudi uresnicevali.
Vsem delavcem in upokojencem Bresta ter drugim, ki berejo nase glasilo, zelim .srecno in
uspe~no leto 19~6.
Tone Krasevec
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Priprave na kongrese komunistov
Leto, ki prihaja pred nas, bo v drufbeno politicnem pogledu izredno
pestro. Zvrstila se bo vrsta pomembnih manifestacij, saj bo poleg
spomladanskih volitev v delegatske skupscine druZbeno ·p oliticnih in
samoupravnih interesnih skupnosti to Ieto v znamenju kongresov
dejansko vseh drufbeno politicnih organizacij . (zveze komunistov,
zveze sindikatov, zveze mlade, zveze zdrufenj borcev NOV - razen
SZDL, ki kot fronta vseh organiziranih socialisticnih sil nima posebej
svojega kongresa) in sicer v vseh socialisticnih republikah in avtonomnih pokrajinah ter v zvezi (federaciji) ..
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Kongresi zveze komunistov bodo v casu od aprila do junija
1986. leta. Sredi aprila bo v Ljubljani 10. kongres ZK Slovenije,
v juniju pa bo v Beogradu 13.
kongres ZK Jugoslavije. Priprave
na kongres ze nekaj casa tecejo;
pricele so se dejansko ze spomladi leta 1985 z imenovanjem in
organiziranjem posebnih delovnih
teles (odborov, komisij), priprave
pa so se bolj pospesile jeseni in
so sedaj dejansko v polnem
teku.
Tako je centralni komite ZK
Slovenije ze obravnaval in dal v
javno razpravo osnutke vseh najpomembnejsih kongresnih doku·
mentov in sicer osnutek porocila
0 delu med kongresoma ze koncem oktobra, osnutek resolucije
10. kongresa ZKS in osnutek do·
polnitev in sprememb (oziroma
novega besedila) statuta ZKS pa
na nedavni seji koncem decemb·
ra.
Namen je, da se v obdobju
pred nami (do kongresov) clanst·
vo zveze komunistov, pa tudi drugi delovni ljudje in obcani vklju·
cijo v obravnavo teh dokumentov in s svojimi pripombami, pre·
dlogi in sugestijami prispevajo k
oblikovanju vsebine.
Casi, v katerih smo in v katerib bodo kongresi oziroma potekajo priprave na kongrese, so
dokaj tezavni in zapletenimi. So·
ocamo se z velikimi tezavami, s
pojavi gospodarske in drufbene
krize, ki se odrahjo na primer
v nizki stopnji rasti ·p roizvodnje
in druzbenega produkta, visoki
stopnji inflacije, katere negativne ucinke cutimo vsi, zastoj je v
samoupravnem razvoju. Zaplete·
ne so tudi mednarodne razmere
na politicnem podrocju odnosov
med driavami, med obema blokoma (oborozevalna tekma, lo·
kalne vojne), pa tudi na gospodarskem podrocju mednarodnih
odnosov, saj se poglablja prepad
med razvitimi in nerazvitimi; po·
seben problem drlav v razvoju
- tudi nase driave - so njihovi
ogromni denarni dolgovi kot posledica neenakopravnih medna·
rodnih gospodarskih odnosov.
Obenem smo sooceni z novo
tehnolosko revolucijo. Razvoj novih tehnologij in znanosti je razvite drlave ze pripeljal na prag
poindustrijske drufbe, imenovane
tudi informativna drufba.
Teh, z nekaj skopimi besedami
nakazanih znacilnosti domacih in
mednarodnih razmer, v katerih
sta Slovenija in Jugoslavija sem
nanizal zato, ker so povezane z
vprasanji nasega prihodnjega materialnega razvoja, z nasim me-

stom v mednarodni delitvi dela
in naso vlogo v mednarodni skupnosti, s perspektivami razvoja socialisticnega samoupravljanja ...
S temi in drugimi vprasanji in
iskanjem odgovorov nanje se bodo ukvarjali kongresi. V resoluciji bodo opredeljene naloge zveze komunistov pri krepitvi oziro·
rna uresnicevanju socialisticnih
samoupravnih odnosov na razlicnih podrocjih (krepitev odlocujo·
ce vloge delavcev v zdrufenem
delu, razvoj politicnega sistema
glede na kriticno analizo njegove-

0 prihodnjem sodelovanju
IZ DELA POSLOVNE PLANSKE SKUPNOSTI GOZDARJEV
IN LESARJEV
27. oktobra so se delegati plansko poslovne skupnosti gozdarstva in
lesarstva Notranjske zbrali na zadnji seji prvega dveletnega man·
data. Vlogo predsednika poslovnega odbora je od Gozdnega gospodarstva Postojna za naslednje dve Ieti prevzel Brest. Ob tej priloz·
nosti je bilo tudi ocenjeno dosedanje delo, se zlasti pa so se izoblikovala mnenja o glavnih nalogah, s katerimi bi morala plansko poslovna skupnost v prihodnje obogatiti svoje delo.

Kar zadeva njeno dosedanje
delo, prevladuje ocena, da je
skupnost opravicila svoj obstoj.
Ceprav so bile obravnave na se·
stankih v prvem mandatnem obdobju precej enostranske in vroce, so se vendarle zaceli odnosi
med lesarji v regiji ter lesarji
in gozdarji zbli.Zevati.
Skupnost je postala vir zblizevanja in zaupanja med clanicami, hkrati pa je prevladalo
spoznanje 0 zivlj enjski odvisnosti in potrebah enih in drugih.
Ne glede na to, je bilo opravljenih v tern casu tudi nekaj
vsebinskih premikov v poslovnem in prihodkovnem dogovarjanju in povezovanju. Naj orne·
nim prihodkovni sporazum med
Javorjevo tovarno opafnih plosc
in Brestovo temeljno organizacijo Zagalnica o skupni proiz- ·
vodnji in prodaji opaznih plosc,
dogovarjanje 0 letnih nacrtih dobav surovine, dogovarjanje o deviznem pokrivanju potreb Gozdnega gospodarstva s strani Iesne
industrije, dogovarjanje o cenah
gozdnih sortimentov, sprotne in·
formacije 0 ,gospodarjenju clanic
in o njihovih ,teza'Vah, dogO'Varjanje o razvoju in delitvi dela
ter skupnih trlnih nastopih na
podrocju porajajoce se strojegradnje.
Bilo pa je tudi vee u spesnih
poskusov pri neposrednem sodelovanju in zblizevanju na podrocju zaposlovanja invalidov, po-
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ga delovanja), naloge pri materialnem, znanstveno tehnoloskem'
in kulturnem razvoju, naloge pri
krepitvi splosnega Ijudskega od·
pora in druzbene samozascite, naloge v boju za mir in drugo.
V statutih zveze komunistov
(statutu ZKS in statutu ZKJ), ki
opredeljujejo vlogo, organiziranost, nacin delovanja in notranje
odnose v zvezi komunistov, ni
predvidenih nekih bistvenih vsebinskih sprememb in dopolnitev,
ker se v nacelu vloga in mesto
zveze komunistov v druzbi ne
spreminja, pac pa bo napravljen
vecji poseg v statut v smislu njegove racionalizacije in sistemati·
ke, ob tern pa tudi vee sprememb
in dopolnitev v smislu krepitve
ucinkovitosti in enotnosti, demokratiziranje in odgovornosti v
zvezi komunistov.
J. Frank

Nasa strojegradnja vse bolj siri dejavnost

gozdovanj a in drugih srecanj.
Plansko poslovna skupnost je
imela svojo vlogo tudi v pripravah problemske konference
komunistov lesarstva in gozdar·
stva ter regijskih posvetov.
Vsekakor naj omenim vlogo
plansko poslovne skupnosti tudi
v okviru gospodarske zbornice
v Postojni pri opredeljevanju
o nekaterih razvojnih in drugih
nalogah Iesarstva in gozdarstva.

v prihodnje bodo morale cianice plansko poslovne skupnosti
zaceti z delom pri nekaterih drugih nalogah sirsega pomena. Pri
tern gre za dokaj tezke teme o
dohodkovnem pO'Vezovanju gozdarstva in lesarstva, teme o prihodnjem usklajevanju razvoja
vsake clanice, pri cemer bi moral se zlasti pomembno vlogo
imeti razvojni odbor pri skupnosti.
Premalo so se clanice doslej
vkljucevale v razresevanje posameznih vprasanj o sorodni strokovni sluzbi clanic pri nacrtovanju in razresevanju vsakodnevnih usmeritev gospodarjenja.
Naj omenim samo podrocje trzenja, financ, racunalnistva' ' .
V sekakor bi planska skupnost
lahko imela pomembno vlogo pri
usklajevanju in nacrtovanju
srednjerocne in dolgorocne stra·
tegije razvoja lesarstva in gozdarstva, pri razresevanju tezav z
oskrbo s surovinami in v tej
zvezi enotnim povezovanjem z
obmejn.imi obmocji sosednje
republike Hrvaske in drugimi.
To so vsekakor naloge posebnih strokovnih skupin, pri snovanju prihodnjih programov nalog.
·
Dejstvo je, da je plansko poslovna ·s kupnost dobila svoje
opazno mesto tudi z vidika druzbeno politicnih organov nase regije. Ocenjeno je,· da bi se vloga
plansko poslovne skupnosti lahko odraiala tudi pri kadrovanju
za pomembnejse funkcije drllZ-

Iz ·nase sluzbe za avtomatsko obdelavo podatkov
beno politicnega in strokovnega
dela izven nase regije, se zlasti
zaradi teze, ki jo lesna industrija in gozdarstvo regije imata v
delezu gozdarstva 'i n lesarstva
nase republike.
Da bi plansko poslovna skupnost svoje poslanstvo opravicevala tudi v prihodnje, pa bo
nujno od nekaterih vsakdanjih
in ozjih zadev preiti na tezja,
strateska vprasanja prihodnjega

gospodarjenja v lesarstvu in gozdarstvu v regiji. Ob polnem razumevanju, strpnosti in argumentih samih clanic, vkljucevanja dela strokovnih skupin ter
ob pomoci notranjske gospodarske zbornice in druzbeno politicnih organizacij regije bo
plansko poslovna skupnost vsekakor laze uresnicevala tudi ta·
ke cilje.
D. Mazij

Za poveCan izvoz
BREST JE ZNOVA DOBIL MEDNARODNO POSOJILO
Verjetno nam je vsem znano, da je strojna oprema v Brestovih pohistvenih temeljnih organizacijah ze zelo zastarela in je zamenjava
le-te nujna, ce hocemo se naprej slediti zahtevam domacega in tu·
jega trga. Pospesena zamenjava opreme pa je v sedanjem zapletenem
gospodarskem polozaju samo z lastnimi - Brestovimi sredstvi nemogoca, saj je nasih sredstev za nalozbe iz leta v Ieto manj. Ob tern pa
moramo omeniti, da je proizvodnja vseh vrst pohistva se vedno v
veliki meri odvisna od uvozene tehnologije. Nabavo te opreme pa so
nam poleg skromnih financnih sredstev omejevall tudi predpisi o
omejevanju uvoza opreme.
V taksnem polozaju je bila
edina moznost pridobitev mednarodnega posojila za financiranje uvozne opreme. Zato smo
pripravili investicijski projekt
za izvozno usmerjeno nalo:lbo.
Ker dosegamo pri nas najvec
uspehov z izvozom pohistva, ki
je narejeno iz.masivnega lesa, je
razumljivo, da je projekt obsegal predvsem posodobitev proizvodnje masivnega pohistva.
Nasa usmeritev je bila podkrepljena tudi z raziskavami in
ugotovitvami nekaterih institutov, ki ocenjujejo, da imata Slovenija, pa tudi Jugoslavija primerjalne prednosti predvsem v
proizvodnji pohiStva iz masivnega lesa, saj ta proizvodnja temelji na domaci surovini.
Pri oblikovanju projekta in iz·
biri tehnologije smo posvetili
najvec pozornosti boljsi izrabi
osnovne surovine, kvalitetni in
viSji stopnji obdelave, hitremu
prilagajanju zahtevam trga ter
odpravljanju ozkih grl. Po koncani nalozbi homo sposobni proizvajati tudi zahtevnejse in kvalitetnejse izdelke za izvoz, tako
imenovani srednji ali celo visji
cenovni razred. To pa pomeni,
da bomo za kubicni meter obdelane surovine pridobili viSjo ceno in s tern vecji izvoz. Izboljsala pa se bo tudi financna
uspesnost v proizvodnji masivnih izdelkov.
Celotna vrednost projekta, ki
obsega domaco in uvozno opremo za obdelavo masivnega lesa,
znasa 545 milijonov dinarjev.

nologije in opreme za proizvodnjo pohistva iz masivnega lesa.
Projekt so ugodno ocenile tudi
republiska komisija za oceno investicij, Ljubljanska banka Gospodarska banka in SOZD
Slovenijales. Zato bo Ljubljanska banka podprla naso naloibo
z domacim posojilom v znesku
150 milijonov dinarjev, Slovenijales-trgovina pa s sovlaganjem
145 milijonov dinarjev.
Obe posojili - devizni in dinarski sta dolgorocni in v sedanjem polozaju zelo ugodni, saj
so obresti zaradi izvozne usmerjenosti nalozbe nizje kot je
splosna obrestna mera.

Nalozba je ze v teku, saj smo
ze narocili vecji del uvozne, pa
tudi domace opreme. Ker so dobavni roki za opremo, predvsem
domaco, daljsi, ocenjujemo, da·
bo nalozba v celoti zakljucena
do konca leta 1986.
Nova oprema nam bo omogocila
izboljsanje
nekaterih
Investicijski projekt je ugodno . kljuCnih dejavnikov v proizvod·
nero procesu, predvsem zahtevocenila tudi Mednarodna fi·
nejso obdelavo, visjo kvaliteto,
nancna korporacija (IFC) iz Waprilagodljivost trgu in boljso iz·
shingtona, ki deluje v okviru
rabo surovin. Od nas samih,
Mednarodne banke za obnovo
predvsem od nase organiziranoin razvoj in nam je odobrila
za 500.000 ameriskih dolarjev ozi- sti in zainteresiranosti, pa je odroma 1.500.000 nemskih mark de- visno, kako homo te momosti
dosegli in tudi izkorlstili.
viznega posojila. Posojilo je na·
J. Korosec
menjeno izkljucno za uvoz teh-
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Nemirna domaca in tuja trZiSCa
NAsA >>OKROGLA MIZA« Z VSEBINO: OD NABAVE DO PRODAJE
Blagovni promet je nedvomno eden izmed najpomembnejsih elenov poslovanja, saj z nabavo in prodajo predstavlja njegov zaeetek
in konec, ki se izrazi v financnih rezultatih. se posebno tezo dobiva
v sedanjih zapletenih in nemirnih razmerab na domacem in tujem
trgu.
Prav zato smo pripravili za novoletno stevilko »okroglo mizo«
oziroma razgovor o tem, kako smo te razmere obvladovali letos
in kaj priCakujemo v prihodnjem letu.
Sodelovali so koordinator blagovnega prometa Zdravko Zabukovec, vodja zunanje trgovinskega poslovanja Ljubo Ule, vodja uvoza
Ciril Komac, vodja izvoza Branko KleSnik, direktor TOZD Prodaja
Stane Zidar in vodja nabavne slU.Zbe Miro Levar.
Seveda je iz izerpnega razgovora teZko izluseiti in strniti bistvene ugotovitve, saj zajema ta dejavnost stevilne pojave, dogajanja
in dileme . . .
NASA OSNOVNA IZHODIStA
Za nase letosnje poslovanje
smo si ob zapletenih tri.nih razmerah zastavili vee osnovnih iz.
hodise: ~stvariti v na5i prodaji
eim veeji delez izvoza; izvoz se
bolj pospesevati. in zavirati uvoz;
ob teh prizadevanjih ohraniti
dosedanje polo.iaje na domaeem
trgu; vzdr:Zevati ravnote.ije med
vhodnimi in prodajnimi cenami ...
Ob taksnih izhodiscih smo se
sreeevali s stevilnimi gospodarskimi dejstvi, ki so neposredno
vplivala nanje:
- zastarela tehnologija, ki
ustvarja nizko akumulacijo;
- visoke obresti, visoki vhodni stroski, visoki stroski trgovine·
- ' vse zahtevnejse zahteve tr·
ga, ki terjajo manjse serije in
razlicne nove modele, pojavlja
pa se tudi vse ostrejsa konkurenca;
- nizka kupna moe prebivalstva in obenem gospodarska poIitika, ki si prizadeva zmanjsevati potrosnjo;
- ob takem stanju je na5a panoga vse manj privlacna za
strokovne delavce.
Pri tem velja omeniti, da so
na5e resolucije prevee ohlapne
in ne dajejo trdne osnove za
trdne odlocitve. Devizna zakonodaja je se pod stevilnimi vprasanji, dejstvo pa je, da izvozniki
v celotnem sistemu se niso dobill ustreznega mesta. Razmere
na domaeem in tujih trgih se
nenehno spreminjajo, kar terja
neprestano in hitro prilagodljivost.
NABAVA UMIRJA

DOMAtl TRG SE

Letos je bila ponudba na domaeem trgu vecja kot lani, triisee se je zlasti v zadnjih mesecih leta zacelo prilagajati trlnim
zakonitostim, delno pa so k temu prispevali tudi nekateri ad-

Skladisee surol'in na5e IVERKE

ministrativni ukrepi s prepovedjo izvoza nekaterih surovin.
Posebej v zacetku leta so bill
pri dobaviteljih izredni pritiski
na viSje cene, ki smo jib zveCine morali priznati. Tako so letos na nabavnem podrocju cene
narasle povprecno za 101 odstotek (hlodovina iglavcev za 148
odstotkov, mazut za 179 odstotkov, zagan les bukovine za 125
odstotkov, tapetnisko blago za
126 odstotkov, laki za 148 odstotkov, hlodovina in tehnicni
les skupaj za 126 odstotkov in
tako naprej).
Zdaj, ob koncu leta, pa smo
spet priea pritiskom na zvisanje cen za prihodnje leto.
UVOZ LE POD »NUJNOo:
Za letosnje leto so za uvoz
macilni stevilni administrativni
ukrepi in omejitve.
Znana so na5a osnovna prizadevanja po zmanjsevanju uvoza,
zato uva.iamo le tisto, kar zares
moramo. To zahteva dosti sprotnega dogovarjanja, saj moramo
najprej prouCiti razmere na domacero nabavnem trgu: kaj je
moe dobiti in kaj ne, ali so materiali ustreme kvalitete, kako
je s cenami.
Vse to vpliva na dogovorjeni
obseg in vrsto uvoza. Vrsto materialov smo iz teh razlogov pri·
siljeni uva.iati (denimo furnir,
materiale za investicijsko vzdrzevanje in drugo). Pri vecini
sprejetih izvomih programov pa
narocnik posla izrecno zahteva
uvozne materiale.
Pri programih smo delali selekcijo materialov glede na domace triiSce. Ob tem pa bi si
zeleli tesnejsega sodelovanja s
temeljnimi organizacijami, zlasti
kar zadeva pravoeasno lansiranje programov in s tem pravocasna narocila.
ZADOVOUIVA PRODAJA NA
DOMAtEM TRGU
Pogoji za prodajo na domacem trgu so se letos iz znanih

in veekrat omenjanih vzrokov
zelo zaostrili. Poleg vsega tega
tdisce dopusca tudl vrsto negativnih pojavov, nelojalno konku·
renco, ki je s svojimi posameznimi oblikami tudi zakonsko
vpra5ljiva.
Kljub temu bo letosnja proda·
ja v okvirih naertovane. To smo
dosegli z izjemnimi prizadevanji
in z iskanjem novih prodajnih
prijemov.
Ohranili smo svojo prisotnost
na celotnem jugoslovanskem trgu, zastavill se tesnejse sodelovanje z velikimi trgovskimi hi·
sami, vzpostavill inZenirinSke
posle za znanega kupca, povecali prodajo prek SPC tmuee
(Slovenijales), utrjevali lastno
maloprodajno mrezo, vodili najustreznejso politiko cen, sirili
ekskluzivna prodajna mesta (samo za Brestovo pohistvo) po
vsej dr:Zavi, s prodajo primarnib
izdelkov smo se uspeli prilagoditi zahtevam trga, prodali smo
vse izdelke iz nase strojegradnje, posebno pozomost pa smo
posvetili oblikovanju novih iz.
delkov.
IZVOZ MANJSI OD NAtRTOVANEGA
teprav smo v izvoz usmerill
vse sile, bo letosnji pribliZno
na Ianski ravni, vendar nekaj
pod smelo zastavljenim letosnjim planom.
Na tuji trg je vse teze prodi·
rati zaradi izredne konkurence,
manjsih serij, kratkih dobavnih
rokov, zahtev po izjemni kvaliteti in za nas vpra5ljivi dohodkovnosti.
Precej tefav je bilo v zaeetku
leta, zato tudi kasneje, ko so
stvari stekle, zaostanka ni bilo
moe vee ujeti.
Stanje na posameznih trZiscih je
razlicno.
Na ameriSkem trgu se je kon·
kurenca izredno zaostrila, saj so
se azijskim izvoznikom pridruzili se zahodnoevropski, jugoslovansko ponudbo pa poleg slabe
konkurenenosti pogosto ovirata
se nelojalnost in neenoten nastop.
V zahodni Evropi je Brest
malo prisoten. V teh dezelah
zahtevajo praviloma majhne serije in visoko kvallteto, za kar
pa naSa tehnologija se ni naj·
bolj primema.
Z izvozom v vzhodno Evropo
so bile te:l.ave v prvem cetrtletju, kasneje so bill uspesnejsi posli s Sovjetsko zvezo in momosti so tudi za v prihodnje.
Na BliZnjem vzhodu ni bilo
in ni prlcakovati vecjih ponudb.

I

Na5i mladi oblikovalci zanjejo lepe uspehe
KAJ PRitAKUJEMO OD PRIHODNJEGA LETA?
Kljub temu, da bo potrebno
re5evati nesteto sprotnih vprasanj in te.zav, moramo takoj pri·
ceti oblikovati tudi ze dolgoroenejse resitve. Naj omenimo Ie
troje:
- temeljito oceno tujih in domacih trinih razmer in na tej
osnovi pripraviti dolgoroeno
programsko usmeritev Bresta;
- investicijsko politl.ko bo
treba podrediti zagotovitvi teh
programskih usmeritev in z njo .
omogoeiti tud.i veeJ<? prilagodljivost proizvodne tehnologije zahtevam trga;
- temeljito spremljanje potreb po strokovnih kadrih in temu ustremo zastaviti naertno
kadrovsko politiko.
In kaj gre priCakovati po po·
samemih podroejih?

UVOZ. Predvsem si zelimo vee
reda v zunanje trgovinskem po·
slovanju in trdnejso politiko
cen. 2eleli bi tudi ugodnejse
placilne pogoje.
Prizadevati si homo morali
cimbolj zniZevati stroske; to homo dosegli s se t~snejso povezavo s planskimi siU.Zbami TOZD
ob pravoeasnem planiranju proizvodnje.
NABAVA. PriCakujemo, da se
bodo razmere na domacem trgu
nonnalizirale in umirile ter da

bomo s tem dosegli tudi ugodnejse plaCilne pogoje. S tem bo·
do tudi trine zakonitosti prisle
bolj do izraza.
2eleli bi si in tudi priCakujemo niZjo stopnjo rasti cen materialov kot doslej.
PRODAJA. teprav se domaci
trg umirja, prieakujemo za prodajo se te.ije razmere od letosnjih. Kljub temu zelimo ohra·
niti pribliZno enak fizieni obseg
prodaje kot letos. C:im vee pO·
slov nameravamo skleniti z zna·
nimi kupci, obdr:Zali in dopolnjevali bomo posebne oblike
prodaje, zagotovili eimvee novih
prodajnih kanalov in krepili lastno maloprodajno mre.zo. Skratka, ohraniti moramo svojo pri·
sotnost na trgu.
IZVOZ. Kljub zaostrenim pogojem prieakujemo ugodnejsi
izvoz kot letos. To prieakovanje
temelji na ze sklenjenih poslih
za prvo polletje leta 1986. Vsekakor bomo . imeli prihodnje leto boljse osnovno izhodiSee kot
Ietos, saj so proizvodne zmogljivosti za izvoz ze precej zasedene. Posebej si bomo prizadevali, da bi v izvoz usmerili tudi
lastne proizvodne programe in
ne zgolj narocilniskih.
In kaj reel za konec?
Da bi se le uresnicila nasa
ugodnejsa prlCakovanja in predvsem nase zelje!
Pripravil B. Levee

Nestalni predpisi
Tdko je v nekaj besed strniti vsa dogajanja v letosnjem
letu, saj zivimo v obdobju, ki je
znacilno po temeljitih spremembah na vseh podrocjih, se posebej na gospodarskem, kjer nase,
ekonomsko-financno, se posebej
izstopa.
Cutiti je prizadevanj,a, da bi
tezave, ki se v nasi drufbi pojavljajo in ki so nam vsem znane,
cimprej odpravili, zato je bila
sprejeta cela vrsta ukrepov in
zakonov. Zato je v takih casih
teiko delati in nacrtovati za
daljse obdobje, ker moramo
sta1no prilagajati si-stem ill nacin
dela novim razmeram.
Na Brestu so nas pestile podobne, ce ne ze povsem enake
tezave kot lani, to pa pomeni
stalne tezave z zagotavljanjem
likvidnosti in dovolj sredstev za
sklade, da bi krili vse nase .
ogromne potrebe po obratnih
sredstvih ter po sredstvih za
enostavno in razsirjeno reprodukcijo. Prvo smo se kar uspesno premoscali, medtem ko so po
vlaganjih dosti vecje potrebe kot
pa so nase moznosti, ki jih se
posebej omejujejo zakonska dolocila (najprej mora biti zagotovlj en ustrezen del lastnih in
dolgorocnih virov trajnih obrat·
nih sredstev).
Posledica pomanjkanja lastnih
virov obratnih sredstev so visa-

ke obresti, ki smo jih in jih se
moramo placevati za tuja, najeta
sredstva. K temu je zanesljivo
pripomogel tudi manjsi izvoz od
nacrtovanega, saj so izvozni krediti, ceprav realno dra.iji kot
prejsnja leta, se vedno najcenejsi vir financiranja.
Tudi v letu 1986 se nam obeta
cela vrsta sprememb in novih
zakonov na podrocj u financnega
poslovanja in obracunskega sistema, zato bi si zeleli, da bi
se koncno dokopali do ustreznih
ucinkovitih resitev, ki bi bile v
veljavi dalj casa.
Mislim, da leta 1986 ne bo nic
boljse kot je bilo letosnje, da se
bodo tezave le se nadaljevale.
Upam pa, da se bodo nekatere
stvari, se posebej pri nas samih
in na katere vsekakor lahko
vplivamo, obrnile na bolje.
Izpeljane bodo nekatere inves ticije, ki m orajo prines ti predvidene ucinke, prodira spoznanje o financni in dohodkovni
»tezi« cezmernih zalog, prevelike
in neracionalne porabe materiala, o nujnosti boljse or ganizacije, nagrajevanja po delu, vecji
in kakovostnejsi izvoz in podobnem. Ucinki resitev teh tezav pa
vsekakor pomenijo, da kljub veCji delovni in strokovni prizadevnosti perspektivno zagotavljajo
b oljse rezultate.
P. Kovsca
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Vsi za enega,
eden za vse
LETOSNJE GOSPODARJENJE PO NASIH TEMELJNIH ORGANIZACIJAH
Tudi letosnja decembrska stevilka nasega glasila · naj bi bila
vsaj nekoliko novoletno obarvana. Med drugim naj bi na kratko
preleteli tudi letosnje gospodarjenje po nasih temeljnih organizacijah. Zato smo njihovim direktorjem zastavill troje kratkih vprasanj:
- KAKO ocenjujes vas~ letosnje gospodarjenje? S cim si bil zadovoljen in s elm ne?
- KAJ pricakuje5 od prihodnjega leta.
V odgovorih smo · zeleli spoznati letosnje doseZke in slabosti,
s katerimi smo se srecevali, pa tudi nase prihodnje momosti.
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e POHISTVO
Nismo
zadovoljni
Navada je, da ob koncu vsakega koledarskega leta delamo vsake vrste obraeunov in ocen, pisemo in veliko govorimo 0 preteklem obdobju in hkrati vee ali
manj resno ter z vee ali manj
s-reeno ,roko post<Wlja.mo vse
vrste nacrtov za naslednje koleda.rsko obdobje.
Obieajno so redke stvari, s katerimi bi bili lahko zares oziroma izjemno zadovoljni. To zadnje se posebej velja za naso tovarna, kjer ze nekaj casovnih
zaporedij po vrsti belezimo skoraj same neuspehe in le redka
veselja so med njimi.
se posebej zaskrbljuje, ker se
krivulja upadanja kaze skoraj
pri vseh poslovnih funkcijah. Celoten poslovni proces se je v
svoji' izraziti negativnosti poka-

pa je ponovna potrditev pripravljenosti zaposlenih za resevanje kritienih trenutkov z vsemi sredstvi. To daje vsem moeno upanje, da bomo tudi v naslednjih obdobjih premagali z
nenormalnimi napori vse, kar bi
utegnilo prepreeiti nasa prizadevanja za izpolnjevanje zadanih
nalog in zadovoljevanje osnovnih zelja in potreb posameznikov.
B. Repse

e

MINERALKA

Uspesno leto
Letosnje poslovno leto lahko
v nasi temeljni organizaciji ocenimo kot zelo uspesno. Razumljivo je, da dober poslovni rezultat ni prise! sam · po sebi,
marvee je bilo za to potrebno
vloziti mnogo truda na vseh
podrocjih dela oziroma poslovanja.
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Iz TOZD POHISTVO -

rezkanje

zal se posebej v obdobju, ki ga
zakljueujemo. Tako smo imeli
strahovite tezave z zapolnjenostjo proizvodnih kapacitet, s kooperacijo, z nabavo ustreznih
surovin in materialov, velike kadrovske tezave, razmeroma prevee slabe proizvodnje, ki kot
posledica izhaja iz nastetega . . .
Mislim, da so to vee ali manj
znane stvari vsem Brestovcem.
Bistveno ob vseh tezavah, s katerimi se v tovarni spopadamo,

Leto smo priceli z optim.izmom, saj so nam napovedi prodajne in izvozne sluibe zagotavljale dovolj dela za proizvodnjo
v dveh oziroma v prvih mesecih
celo v treh izmenah. Zaradi dokaj mocne prodaje so zaloge
praktieno posle in smo morali
za vsako naroeilo oziroma kupca v skladu z odpremnimi roki
kar najracionalneje izrabljati
proizvodno linijo oziroma spreminjati dimenzije plose.

Razveseljivo je dejstvo, da
nam je tak naein dela prinesel
vee kot dober finaneni rezultat,
kar nam je omogoeilo nabavo
nekaterih nujno potrebnih strojev oziroma naprav, s pomocjo
katerih bomo v prihodnje lahko
delali se bolje.
Kvaliteta izdelkov je bila na
zadovoljivi ravni, saj reklamacij
skorajda nismo imeli, vse nesporazume s kupci oa smo zadovoljivo resili.
V tern letu smo se prieeli resno ukvarjati tudi z raziskavami
na podroeju razsiritve uporabe
plosc. S temi raziskavami bomo.
nadaljevali tudi prihodnje leto.
Rezultati dosedanjih raziskav so
vzpodbudni.
Zelimo si, da bi tudi prihodnje
leta imeli dovolj narocil za nacttovano proizvodnjo, taka da
ne bi prihajalo do narascanja
zalog, ki znatno obremenjujejo
dohodek oziroma ga zmanjsujejo.
Vse sile bomo usmerili v kvaliteto, doseganje nacrtovanih rezultatov in izpolnjevanje rokov
odpreme: Nasa tiha zelja pa je
tudi, da bi osebni dohodki hitreje sledili narascanju zivljenjskih
stroskov oziroma. inflaciji.
Seveda pa je nasa najveeja
zelja, da bi bilo poslovanje vseh
temeljnih organizacij in s tern
tudi delovne organizacije v prihajajocem letu kar najuspe~
nejse.
A. Zidar, F. Mele

e TAPETNISTVO
Prizadevanja
•
za IZVOZ
Ob sprejemanju letosnjega gospodarskega naerta smo predvidevali, da bo to leto eno od najtezjih za naso temeljno organizacijo od nj ene ustanovitve. Nasa gospodarska gibanja so v
znamenju inflacije, ki povzroca
padanje kupne moei prebivalstva in s tern zivljenjskega standarda. Posledica tega je manjse
povprasevanje po izdelkih trajnejse vrednosti, kamor sodi tudi
sedeino pohistvo.
Da je temu res taka, smo ugo·
tovili ze na zaeetku leta, ko so
se zacele nabirati zaloge kanenih izdelkov, obenem pa je bilo
opaziti, da se je izboljsala oskrba z repromateriali, skrajsali so
se dobavni roki in izboljsali plaeilni pogoji.
Vse to bi se moralo octraziti
tudi pri nas v vecji produktivnosti in boljsem gospodarjenju.
Vendar ni bilo t ako. Manjse po'vprasevanje na domaeem trgu
smo u speli nadomestiti s poveeanim izvozom predvsem na trge arabskih drzav in manj v zahodnoevropske drzave. Za izvoz
ugotavljamo, da nismo konkureneni, ker so nasi izdelki predragi, da ni na nasem trliseu
kvalitetnega tapetniskega blaga,
da je ta repromaterial drafji kot
je v zahocfui Evropi in da so na
domacem trgu dolgi dobavni
roki. Vseh teh nesorazmerij pa
se ne da pokrivati s ceneno izdelavo.
Posledica tega je, da dosegamo
nizje cene od ·konkurence, da
je izvoz dohodkovno slab, kar
vpliva t udi na financne rezultate.
Kljub vsemu se zavedamo, da
je izvoz za na8o proizvodnjo edi
na resitev. Poiskati bomo morali
nacine, kako priti do kvalitet-

nejsih in cenejsih r epromaterialov in kako povecati produktivnost dela. Za nas je se zlasti zaskrbljujoee, da nam je p o veeletni rasti produktivnosti, le-ta
upadla. Da je temu res tako,
nam kafe poraba blaga.
Poraba blaga v dinarjih po letih:

1978
75953

1979
104745

1980
132504

1981
132124

1982
165061

1983
1984
187289 . 211706

1985
184400

Res je, da je bilo letos za 4
odstotke manj delavcev, da je
bila proizvodnja razdrobljena, da
je bilo precej novih programov
za izvoz, kar je vse vplivalo na
delovno storilnost.

Na kratko: izvoz smo zelo povecali, eeprav nismo dosegli letnega nacrta izvoza. Prodaja na
domaeem trgu je zadovoljiva,
saj nam je uspelo zmanjsati zaloge koncnih izdelkov. Vprasljiva je le prodaja spalnice Mija.
Zaloge repromaterialov· smo
uspeli zmanjsati, vendar so se
zmerom prevelike. Zelo smo razsirili proizvodni program za izvoz, kar se mora v prihodnje
odraziti v vecji rasti izvoza. Ni
pa nam uspelo zaiirza.ti !I'asti
produktivnosti iz preteklih let. .
Zato bo glavna naloga v novern letu, da povecamo delovno
storilnost z boljso organizacijo
dela, z boljso izrabo delovnega
easa in veejo delovno disciplino. Le tako lahko izboljsamo nase rezultate in s tetn nas zivljenski standard.

Montaia ogrodij v TAPETNISTVU
Res pa je tudi, da tujega kupca ne zanimajo nase tezave in
nasa storilnost. Pripravljen je
plaeati samo trino priznano ceno. Ta pa je najveekrat niZja od
nase proizvodne, ki je posledica
zbira vseh nasih slabosti. V zadnjem casu je opaziti to tudi pri
domaeih kupcih, ki so vse bolj
preraeunljivi. To pa pomeni, da
so minili casi, ko se je lallko
prodalo vse in za vsako ceno. Na
trliScu je cutiti konkurenco, ki
uporablja vse mogoee prijeme,
da bi se obdrzala. To pa ima
tudi posledice v nasih poslovnih
rezultatih.
Koncno smo uspeli resiti vprasanje skladiscenja repromaterialov in ogrodij, tako da so se
zmanjsali prevozni stroski in poskodbe. Obenem smo s tern
ustvarili momost za nujno potrebno reorganizacijo proizvodnje in za boljso organizacijo dela. Letos se je pokazalo, da rooramo posvecati mnogo vee skrbi
zalogam repromateriala, nedovrsene pro~zvodnje in konenih izdelkov. Ker nimamo lastnih
sredstev, so velika obratna sredstva, ki so vezana v zalogah,
prevelik strosek, ki si ga v prihodnj e ne bomo smell vee pnvosCiti. Dogaja se, da lansiramo
izdelke za izvoz ali za domaci
trg, vendar jill zaradi »ViSje« sile ne izdelamo. Repromaterial
ostaja na zalogi, kar bremeni
nasa obratna sredstva. Vpra5anje odgovornosti od lansiranja,
naroeanja, porabe in prodaje
moramo zaostriti, sicer bodo vsa
prizadevanja za zmanjsevanje
obratnih sredstev zaman. Posledice tega pa so obresti, ki presegajo izplacane osebne dohodke, bodisi v temeljni bodisi v de·
lovni organizaciji.

To pa bomo dosegli le z odgovornim delom vseh zaposlenih.
Za vse, ki niso pripravljeni delati boljse in vee, pa ne bi smelo biti prostora v kolektivih Bresta.
J . Gornik

e IVERKA
Leto
s tezavami
Gospodarjenje na Iverki je bilo v letu, ki je za nami, zelo
tezavno. Za vse leto je bilo znaeilno izredno nihanje v prodaji
plosc. V zaeetku leta nas je pestila huda zima z izjemno nizkimi temperaturami. Proizvodnja plosc je obcutno padla, tudi
kvaliteta se je poslabSala. Plosee
so se prodajale se tople, Cesar
pa financno nismo izkoristili, saj
smo se pri cenah drzali sporazuma s kupci. Kljub temu tudi
kupci niso bili zadovoljni, ker
jim nismo nudili ustrezne kolieine plose, ki so jib potrebovali
za svojo proizvodnjo.
V drugi polovici leta se je stanje pri prodaji plosc obrnilo
na glavo. Proizvodnja je po remontu potekala sorazmerno dobra, prodaja pa je zaradi velikih koliein plosc iz uvoza ter
konkurence cenejsih plosc iz sosednjih republik zacela upadati.
Zaloge so se zacele kopieiti in
smo morali plosce skladisc1ti ce
lo izven nase temeljne organizacije. Resno smo razmisljali o
zmanj sevanju oziroma celo zaeasni ustavitvi proizvodnje.
Z velikim prizadevanjem prodajne slufbe in nasih delavcev v
(Nadaljevanje na 6. strani)
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V si za enega,
eden za vse
(Nadaljevanje s 5. strani)
razrezu in odpremi plosc nam je
uspelo, da je od septernbra naprej prodaja obcutno narasla.
~eveda je bilo potrebno nasim
kupcem ponuditi nekoliko ugodnejse cenovne in placilne pogoje.
Vse tezave pri proizvodnji, posebno pa se pri prodaji plosc,
so povzrocile tudi slabo financno poslovanje Iverke. Ob polletju je izguba znasala nad 10
starih rnilijard dinarjev. Ta izguba je ob tricetrtletju zmanjsana na okrog 8 starih milijard
in pricakovati je, da bo ob koncu poslovnega leta oziroma ob
zakljucnem racunu izguba majhna, ali je celo ne bo.
V iztekajocem se letu smo se
zaradi nizkih prodajnih cen ivernih plosc stalno borili za
zmanjsevanje oziroma zadrlevanje cen surovin in reprornate..
rialov. Uspelo narn je zadrlati
cene lesnih surovin in prepre..
citi vecji porast cen pri lepilu.
Normalno je, da nam zaradi
splosne rasti cen in inflacije v
1986. letu ne bo uspelo cen zadrlati na ravni iz leta 1985. Skozi vse leto pa se bomo morali
boriti in truditi za doseganje
cim ugodnejsih cen in placilnih
pogojev na nabavnem, pa tudi
prodajnem podrocju. Pri nabavi
vseh vrst materialov in surovin
bomo morali paziti na cim rnanjse zaloge in nabavljati cim bolj
sproti
zaradi
zmanjsevanja
obratnih sredstev in obresti, ki
so stalno vecje breme v poslovanju.
V letu 1986 nas caka daljsi
zastoj proizvodnje zaradi obseznejsega rernonta, ki naj bi trajal 50 dni. Zato se borno trudili,
da bi v razpolozljivem casu izdelali cirnvec plosc. Posebno pozornost morarno posvetiti kvaliteti, saj bo le tako mogoce kolikor toliko .ugodno prodajati
nase izdelke na vedno zahtevnejsem dornacem in tujem trgu.
Ce se ob koncu leta ozrem nazaj, potern lahko recem, da nisern bil zadovoljen z odnosom
do dela .in z delovno discipline.
Veliko !judi se se ne zaveda nasega gospodarskega polozaja in
se ne trudi, da m sami kaj prispevali k razresevanju tezav. Pripravljeni so kritizirati vse pocez, resitve pa pricakujejo od
drugih in drugod.
Za prihodnje leto zelirn, da bi
se v tern pogledu obrnilo na
bolje. Ob vecji sloznosti in prizadevnosti vseh tudi uspehi ne morejo izostati. K temu naj bi pri·
pomoglo tudi pravicnejse nagrajevanje po delu, ki nam ga v
iztekajocem se letu ni uspelo izpeljati in upam, da cez eno leto
ne bo potrebno ugotavljati podobnih dejstev.
A. Drobnic

e

MASIVA

Po nalozbi
se bolje
Pravzaprav je leto5_nje gospodarjenje tezko oceniti na kratko, ker je vse prevec stvari, ki
se med seboj prepletajo v slabem in dobrem. Pa vendarle lahko recem, da sem bil zadovoljen, ker je do vseh zaposlenih
v temeljni organizaciji le priSla
informacija o stanju na trliscu
in smo temu lahko d!lii vecji poudarek. To se pravi, da ni bilo
nikakrsnih zapletov ob podaljsanem delovnern casu, nocnem delu in ob delu rezijcev v proizvodnji. Zadovoljen sem bil tudi

z delom rezijskih slufb, se predvsem med remontom, ko so delavci pogonske slufbe dokazali,
da znajo hitro in kvalitetno popraviti tudi zastarele stroje in
naprave, tako da le-ti delujejo
enako zanesljivo kot novi.
Vse bolj nezadovoljen sem zaradi velike togosti v organizaciji
dela v nasi temeljni, pa tudi delovni organizaciji. Pri tern mislirn predvsem na prevec dolgotr.ajne postopke za nabavo. surovin in reprornaterialov in na kasnitve pri dogovorjenih rokih v
proizvodnji. Vse pogosteje so potrebne hitre reakcije na kupceve zelje. Zato se bo potrebno
na tern podrocju vse bolj podrejati datumom odprem, sicer se
bo zacel tok proizvodnje se bolj
trgati, kar bo imelo za posledico
celotno slabse poslovanje delovne organizacije.

delavi, predvsem pri organiziranju kvalitetne proizvodnje, pa
analize in prodaja tega programa kafejo, da je trlno zanimiv.
Z novimi nacrti in spoznanji
smo si zastavili tudi prihodnje
naloge pri izpopolnjevanju programa kuhinj B 2000.
Ta program kuhinj izdelujemo
demontafno, kar pomeni, da potrebujemo manjsi skladiscni
prostor in transportni stroski so
zaradi demontafnosti manjsi.
Trenutno irnamo v izdelavi kuhinjo B 2002, ki ima vrata oplemenitena s postforming furnirji.
Tehnologijo s postforming furnirji imamo prvi v Jugoslaviji.
Za naso temeljno organizacijo je
ta novost velik dosezek, vendar
bo potrebno pomanjkljivosti pri
izdelavi tudi odpravljati oziroma
izboljsati posamezne faze tehnoloskega procesa. Vecji strosek

Namesto besedila -

slika iz JELKE (delo pri formatiziranju)

dolgorocnejsi zasnovi tovarne na
proizvodno-programskem, investicijsko-tehnoloskem in kadrovsko-organizacijskern
podr ocju.
samo z dolgorocnejsim ciljem in
s prestrukturiranjem proizvodnje lahko pricakujemo boljse rezultate, s tern pa vecji kos kruha za vse zaposlene.
Naslednje leto bo za naso temeljno organizacijo izredno tezko, saj moramo popraviti dosedanje slabo poslovanje. To pa
pomeni, da moramo vee delati
in se bolje organizirati, da bomo
pravilno lansirano proizvodnjo
tudi prodali in odpremili do nasega kupca.
Zato prical;mjemo kar najvecjo
prizadevnost vseh delavcev v temeljni organizaciji in drugih delavcev v Skupnih dejavnostih in
v Prodaji, kajti tam so najvecji
in najbolj pomembni zacetni koraki proizvodnje.
J. Gornik

e

ZAGALNICA

Kar uspesno
MASIVA: delo pri rezkanju
V prihodnjem letu pricakujem
veliko ostrejse pogoje za gospodarjenje. Dokoncali bomo naso
nalozbo in potem nas bo cakala
najtezja
naloga:
zagotoviti
ustrezno proizvodnjo, ki bo
upravicila in odplacala sredstva, vlozena v to nalozbo. V
dveh letih smo vlozili v posodabljanje tovarne toliko, kot
nismo prej v desetih letih. Zato
pricakujem, da borne resnicno
mnogo bolje obvladovali proizvodnjo in da bo tudi produktivnost deJa v neposredni proizvodnji bolje nagrajevana.
Kljub tezavam, ki nas cakajo
v prihodnjem letu, pa sem vendarle prepriean, da jih bomo s
skupnirni mocmi uspesno razre..
sili.
M. Kusic

e.....

bosta vsekakor transport in nanasanje lakov na izdelana vrata,
ker nimamo lastne lakirnice.
V nacrtu za naslednje leto
imamo tudi uporabo in obdelavo renolit plosc. Renolit plosce
so nove dvobarvne folije, ki se
nakmadno lahko obdelujejo rin bi
jib lahko uporabljali za vrata
novega sistema kuhinj.
Dober proizvodni program, ki
je zasnovan za naslednje leto, je
eden izmed kratkorocnih ukrepov za boljse poslovanje temeljne organizacije. Zavedamo pa se,
da dosedanja zasnova tovarne
ne ornogoca perspektivnega poslovanja brez motenj v dolgorocnem obdobju. Zato moramo
vsi V· delovni organizaciji z vso
resn~stjo nadaljevati delo na

GABER

Stevilne
tezave
Nasa temeljna organizacija le..
tos ni uresnicila nacrtovanih ciljev. Vzrokov za slabSe poslovanje je vee; od zmanjsanja stevila zaposlenih in zato manjse
proizvodnje do slabSe prodaje
na domacem in na zunanjem
trgu.
Letos smo menjali proizvodni
program, ki se je bolj pribliZal
zahodno evropskemu stilu. Poudariti je treba, da je proizvodni program kuhinj delo Brestovih oblikovalcev in strokovnih
delavcev iz nase temeljne organizacije. Kljub temu, da novi
program kuhinj B 2000 povzroca
v proizvodnji veliko tezav pri iz-

Strojna linija v GABRU

Letos smo · kar dobro gospodarili. Kljub spremljajocim tezavam pri or.ganimanj.u proizvodnje so rezultati gospodarjenja
ugodni. Sodelovanje in zavest
vsega kolektiva to tudi potrjuje.
Tezave pri prodaji nasih izdelkov so vendarle delno vplivale na koncni uspeh v temeljni
organizaciji. Nesorazmerja vhodnih in izhodnih cen so najbolj
onemogoC.iJ.a, da bi biii kazalci
gospodarjenja se boljsi. .
Sodelovanje s posameZDlilli
slufbami v delovni organizaciji
bi lahko bilo boljse in bolj ucinkovito. Dogovori bi morali biti
obveza vseh nas, na vseh ravneh dogovarjanja.
Prihodnje gospodarsko leto ze
na samem zacetku kafe mnogo
tezav, ki jih bo potrebno resevati. Togo in neracionalno resevanje nam bo povzrocilo veliko
• glavobolov. Zastavljena izhodisca
programskega razvoja Brest mo-

ramo cimprej zaceti uresnicevati. Skupni interesi delovne organizacije morajo postati interesi temeljnih organizacij . Organiziranost na vseh ravneh je
lahko kljuc, da borno prihodnje
leto dosegli zastavljene cilje.

A. PiSek
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SKUPNE
DEJAVNOSTI

Zadovoljivos slabostmi
0 gospodarjenju v sami delovni skupnosti Skupnih dejavnosti
v ozjem smislu najbd ne kafe
dajati posebnih ocen o boljsi ali
slabsi uspesnosti, ker pac pridobiva dohodek oziroma prihodek s svobodno menjavo dela v
bistvu le za osebne · dohodke in
za stroske poslovanja. Torej ni
cilj, da bi Skupne dejavnosti
ustvarjale s svobodno menjavo
dela cimvecji dohodek ali akumulacijo, pac pa, da cimbolje
opravijo delo za temeljne organizacije in za delovno organizacijo kot celoto.

Kljub slabostim in pomanjkljivostim vendarle mislim, da so
Skupne dejavnosti svoje funkcije in naloge, ki jih imajo do temeljnih organizacij in do delovne organizacije cez vse leto ne..
kako le izpolnjevale.
Ob tem pa clovek ne more biti
zadovoljen z vrsto pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri nasem
delu, bodisi zaradi zunanjih dejavnikov bodisi zaradi lastnih
napak in slabosti. Prernalo imamo pred ocmi skupne interese,
cilje in dolZnosti, pa prevec dela, casa in energije izgubljamo
tudi za nepotrebne stvari, ki ne
vodijo k vecjim proizvodnim in
dohodkovnim ucinkom celotne
delovne organizacije.
Od prihodnjega leta bi sicer
zelel, da bi bilo gospodarsko za
Brest, pa tudi sicer, uspesnejse
kot je bilo letosnje. Toda kakrsnihkoli utvaT si ni mogoee delati, saj bodo pogoji za gospodarjenje in razmere se bolj za·
ostreni. Zato bo dejansko mofno
doseci boljse ucinke z najvecjirn
prizadevanjem slehernega delavca v nasi delovni skupnosti, pa
tudi v celotnern Brestu.
J . Frank
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Premalo utinkoviti
LETOsNJE DELO
BRESTOVEGA SINDIKATA
Ko ocenjujem delovanje ne le
sindi1kcvta pac pa tudi dr.ugih
dr~beno politicnih organizacij v
Brestu, moram za ,pretekli dve
let.i ugotoviti, da dejavnost na
splosno t11pada, da je med dela'Vci
jasno ocitno nezanimanje za delo, da so raZJ])oc-ave vse prevec for·
maine, kot b-i Silo za dogajanja iz
ven nas in ne za nase lastne za·
deve.
Ob -tej oceni ~e morda se tefje
spoznanje, da pogosst:o ne najdemo nacinov in obliik, kako
taksno stanje potegniti :iz mrtvi·
la, za ~aterega dobro vemo, da
ne pelje nikamor.
Podobno kot v sirl.ih dogajanjoih sp1oh tudi pri nas ugotavlja·
mo, da je »razprav« pravzaprav
zelo veHko, uradno posredovanih
pripomb, predlogov ozkoma sta·
liSe pa skorajda ne. Kot titpieen
primer dolgobrajnih brezplodnih
razprav so biQe polemike o delov·
nem casu, ki so se nazadnje izka·
zale kot neuspesne :in smo na
njihov racun ,j zgubHi veliiko (de·
lovnega) easa.
Kot posledica ta:ksnega stanja
je eedalje teiavnejse kadrovanje

v vse oblike samoupravnega in
druzbenopolitionega dela, sad delavci z nezadovdl:j-stvom .sprejemajo ka:krsne koli funkcije. Go·
tovo, da .k: temu <Vzdusju prispevajo tefke gospodarske razmere,
;ki jih delavci obCutijo pri <Vecjih
obremenitvah na delO'Vnih dolznostih (poda:ljsano delo, delo ob
sobotah), po drugi strani pa ob
nizkih osebnih dohodkih, ki so
pogosto na meji nujnih .sredstev,
ki so potrebni za Z.ivljenje.
V prJhodnje bi morali v 'Vseh
dru?JbenopoHtiCn.ih or.ganizacijah
temeljito ocemti St31Il'je in !prO·
gramsko zastaviti na:loge, kako se
loti1i sirsega resevanja vprasanj
·v zvezi z gospodarjenjem, mrtvi·
Iom v delegatskem sistemu, po·
trebnimi organizacijskdmi s:pre·
membami pa tudi pravilnimi
medsebojnimi odnosi, lki pogosto
ovi:rajo uci,n kovito in postem.o
delo.
Kot »novoletni priSiJ>evek« je ta
ocena .morda prevee Or.na, razumeti pa -jo je treba kot zeljo, da
homo delali bolje, ust'Varili in
delili vee in cez leto dni lahko
napisali ugodnej5o oceno.
D. znidaTsic

Malo zainteresiranih
DELO
BRESTOVE MLADINE

v zacebku :leta, takoj po -izpe·
ljani volilno ~rogramski konfe·
renci, je lYSe kazalo, da je tudi
delo mladine zazivelo in da se
nam tudi .pr·i uspehih obetajo lep
si casi. Z navdusenjem smo se
lotili Jzdajanja mladinskega gla·
si-la, ki je i-zSlo v z·adovolj-st'Vo ne
le mladih, temvec vseh, ki so sledili nasemu delu.
Na sportnem podrocju smo se
poleg obc.ins<kih sportni.h ,jger ude·
lezili tudi iger mladih SOZD Slo·
'Veni!jales J.n sodelova<Ii na sindi·
kalnih igrah SlovenijaJ.esa.
Preprosto, toda enotno smo
obelezili slovem.'skli. ku:lturni praz·
mk J.n snovali ideje ,za stevilm:
·l rulturne prired1tve, ,klj_ pa so Z.al
osta:le le v na:Sem prog.ramu dela.
Ce ocenjujem na5o dejavnost
v preteklem leru 'kot predsednik
koordinacij.skega sveta ·meze so·
cialistiene mladine Bresta, bi ko1
glavni problem i2Jpostavil. nezain·
teresiranost .mla'Clruh za delo v mla·
dinSikih wstah.
Z·a skr:bljujoca je ugotovitev, da
se mladi izogibajo funkcijam in
zadolzi<tvam, ker jib 'jemljejo iz·
kljueno kot obiremenitev in ne kot
dol:lnos1: in na'Vsezadnje tudi kat
pra:vico.
To ugotovitev postavljam kot
problem predvsem zato, ·k er to

pomeni neustrezno iZipopolnjevanje 1n ·iwbra:lC~Vanje za kasnejse
sindikalno in d:ru:go druilbeno pO·
litieno delo.
Ta ocena 1je morda prevee crna
in krioticna, povedana pa je v
Z.elj.i, da se nad njo zamislimo
vsaj tis,t i, ki smo v funkc;:iji vodstva 700-clanske neorga!Il'izirane
organizacije!

V nO'Vernbru smo dobili nova
mladinska vods1Jva v vecini temeljnih oo:-ganizacij. Sedaj pri·
pTavldamo nove prograa:ne dela za
leta 1986. Naot1tov in obetov je
zopet veliko, cas pa bo pakazal,
ali se bo zgodOVIi.na dosedanjih
»ValOV<< ponavljatla ali pa morda
s tekla ta!ko kat zel.imo.
B . Bencina
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Gomile stevilk: iz Brestove racunske slufbe
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Zimska idila

In Se neka j naSih razmiSI janj
Pred novoletnimi prazniki smo podobno kot vecino drugih avtorjev v tej stevilki povpra5ali se nekaj nasih drugih sodelavcev:
- KAKO ocenjujes letosnje leto? S cim si bil zadovoljen in
s cim ne?
- KAJ pricakuje5 od prihodnjega leta?
Posebej smo opozorili, da se vprasanja mmasajo bolj na njihova
delovna okolja kot na njihovo zasebnost.
1:al smo dobi'li bolj malo odgovorov, ker nas je vee sodelavcev
pustilo na cedHu.
Razgovore so pripravili Viii Frim, Joze Klancar, stefka sebaljMikse in Viktor Jeric.
ANDREJ VIVOD - oblikovalec v TOZD PRODAJA
Takoj na zacetku moram poudariti, da sem bil letos na svojem delovnem mestu zelo zadovoljen. Spomladi sem pospeseno
oblikoval spalnico Nada, ki je
hila potem razstavljena na spomladanskem zagrebskem velesejmu. Sedaj" ta spalnica kaneno prihaja na trg in upam, da
bo tudi komercialno uspesna. V
ljubljanski NAMI Z.e tece anketa
in tudi iz lteh odgovorov bo moe
videti, ali je izdelek zanimiv ali
ne.
Ze marca smo dobili neposred·
ne zadolZitve za sejem pohistva
v Beogradu. Delo nasega oddelka je bilo podrejeno visoko za·
stavljenim ciljem in pri svojern
delu smo imeli res proste rake.
Uspehi so bill potem vidni na
samem sejmu, kjer smo se imenitno odrezali. Kljub taka za·
stavljenim ciljem, ob cemer naj
bi imeli vzorci popolno pred·
nost 'Pl'i izdelavi, sodelovanje z
vzorcno delavnico ni bilo ravno
dobra, tako da smo nekatere
vzorce Iahko videli tik pred odpremo. Pri tern je tudi jasno,
da ni bilo mo:lnosti za kakrsne
koli popravke.
Prihodnje leto bomo dobili
dva nova arhitekta. Zato bomo
morali na novo opremiti nase
delovno okolje. Potrebovali bomo se eno risalno desko in predalnike za nacrte, saj jih cakamo ze vee let. s prihodom novih arhitektov bo potrebno tudi
na novo organizirati nas odde·
lek in si razdeliti podrocja dela.
V prihodnjem letu si Z.elim tudi
vee sodelovanja z ostalimi oddelki - predvsem z razvojno
sluzbo in vzorcno delavnico.
IVAN NAJGER- vhodni kontrolor v TOZD POHISTVO

c
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Ivan Najger ze vee let dela v
kontrolni sluzbi, zato pozna pro·
bleme kvalitete materiala in surovin. S kvaliteto repromaterialov ni zadovoljen, pa tudi ne s
kvaliteto surovin. Trdi, da so

tudi zato nasi izdelki slabse kvalitete. Hkrati pa pripominja, da
je tudi nase delo nekvalitetno,
v·s e prevec nam gre za ko:licino.
Dosti prevec imamo popravil,
kar narn zmanjsuje storilnost,
obenem pa tudi dohodek. Zara·
di velikega stevila programov in
majhnih ser.ij ter kratkih dobavnih rokov je storiena marsikate·
ra napaka, ki jo je potrebno
popraviti.
Za prihodnje leto si zeli pred·
vsem dovolj dela v tovarni in se·
veda temu primerne osebne do·
hodke. Odravili naj bi Cimvec
motenj, s Cirner bi izboljsali kva·
liteto nasim izdelkom do take
mere, da hi triiSce posegalo po
njih in da bi si znova pridobili
slaves na domacem in tujem
trliscu.
JOZE BRANISELJ vodja
delovne izmene v pakimem oddelku TOZD POHisTVO
.
»Sprasujete, s cim sem bil le·
tos zadovoljen in s cim ne. Ce
naj se pri odgovoru opredelim
samo na vprasanja, ki se nanasajo na moje delovno okolje, po·
tern moram reci, da nisem bil z
nicemer zadovoljen. Nobeno delo nam ni steklo taka kot hi mo·
ralo. Smo koncni oddelek, zato
se v nasem oddelku pokazejo
problemi nekvalitetnega dela
drugih oddelkov se bolj izrazi·
tO .<<

Taka nam je odgovoril Joze
Braniselj, ko smo ob izteku leta
pokramljali z njim. Joze Braniselj, ki je vecletni delavec v
TOZD Pohistvo, si v prihodnje
zeli, da hi se stanje v tovarni
u redilo, da bi dobili ustreznejsi
proizvodni program in s tern
profzvedli vee ter u stvarili tudi
dohodek. Ce proizvodno delo ne
gre tekoce, se v proizvodnji po·
javlja vse polno nereda, ni de·
lovne discipline in ne storilnosti.
»Upam, da bo v letu 1986 bolje, da bomo dosegli vee reda pri
nasih kooperantih in da bo tovarna nasploh redno oskrbljena
s potrebnimi materiali. Prav ta-

ko si zelim, da hi v prihodnjem
Ietu priSlo nase gospodarstvo v
normalne razmere, da bi se cene
ustalile, da bi se zaustavilo upadanje zivljenjskega standarda
delovnih ljudi, ki v sedanjih razmerah omejuje motivacijo za
boljse gospodarjenje.
Joze siVEC, razkladanje ele·
mentov in kontrola v povrsinski
obdelavi - TOZD JELKA
Letos sem bil najbolj zadovoljen takrat, ko je proizvodnja tekla brez zastojev in so nasi izdelki sli takoj v prodajo.
V nezadovoljstvo pa so me
spravile najrazlicnejse okvare
strojev, nepricakovane reklama·
cije ter zamude nekaterih repro·
dukoijoslcih materiaiov, ki ovirajo
nernoten !pOtek proizvodnje.
Zavedati se moramo, da tudi
prihodnje leto ne bo brez tezav.
Mogoce jih bo se vee kot v letosnjem, a moramo se zavedati,
da bomo morali morebitne tezave v proizvodnji odpravljati sami, s pravilnim gospodarjenjem
in z voljo do dela. Le taka si
bomo zagotovili boljsi jutri.
Vera STRITOF opravlja obracun bolniske v TOZD MASIVA
V letosnjem Ietu ~e bila zadovoljna predvsem z us.pehi gospodarjenda v Masivi, pa tudi z dolgo pricafkO<Vano :investicijo, saj
se sedaj na de1u tO'VarniSkega
kompleksa .r aztezajo novi tovarniski objekti.
Bila pa je nezadovoljna z izra·o unom nadomestrila osebnih dohodkov za cas ·bolniske delavcem.
Le :to je s te:llcim srcem obracunava~a, saj ;je izredno ni·:bka in ne
dohaja rastJ:i osebnih dohodlkov.
NadomestHo za cas bole:zni. se
je sicer revalorizira:lo, vendaT sele
proti fkoncu leba, kar bi morali
storiti ze veliko prej.
~e nekaj je, ;s cimer Vera v preteklem 1etu ni hila za:dovoljna.
To je osebni dohodek delavcev
nekaj let pred .upokojitvijo, se
posebno iPTi i!l.Wk·i h osebnih do·
hod~ih. Pa tudi dodatek na mi·
nulo delo pri nizlcih osebnih do·
hodlcih ne predstavlja iiste vrednosti kot pri visok:ih (ta naj bi btl
·kot nagrada za jubilej).
Na <yprasa:nje, k~ pricakuje od
novega leta je odgovorila p esimisticno, da ne rp rieakuje nic kaj
dobrega :v teh tel!k:ih gospodar·
skih trenutkih. Zeli le zdcravja
sebi in vsemu kolektivu.

- - - - -- - - - -~
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Nova proizvodnja -dubre reSitve
Da je Zagalnica odprla novo
proizvodno delovno enoto, katere namen je predelava jelovega
:laganega lesa najbrl vemo. Verjetno pa se ne vema, s cim vse
se nova delovna enota ukvarja,
kaj je njen namen in kaksne izdelke ponuja trgu. Predelava jelovega zaganega lesa in teznja
po cim boljsem izkoristku sta
pogojevala proizvodni program,
ki smo ga letos prvic predstavili na mednarodnem sejmu
»metali - nemetali Skopje '85«
in mislim, da smo imeli kaj pokazati.
Avtor s1 Je zamislil izdelek,
kupcu pa je prepustil, da ga po
svoji zelji sestavi in ga povrsinsko finalno obdela, saj mu po
nudi vse kljucne sestavne elemente, nakafe pa mu vee roofnih inaeic glede na razlicne prostorske moznosti.
Sestavljive police, predstavljene v dveh viSinah in dveh sirinah, omogoeajo kupcu vee razlienih moznosti za :razlicne prostore. Kar pa je najpomembneje,
kupec si lahko po svoji zelji sestav sam povrsinsko obdela.
Predvsem so za predstavljene
sestave pokazali zanimanje mlajsi kupci, saj so cene zmerne in
sprejemljive zanje, zanimive pa
so tudi za kupce, ki se hocejo
n<1menoma izogniti ustaljenim
oblikam.

Jelova obloga je
prva tovrstna na domacem trgu - za
posamicnega kupca se posebej
zanimiva, saj so razlicne prikazane moznosti za uporabo obloge, kot so obloga sten, obloga
lesenih stresnih konstrukcij in
garderobne stene obiskovalce
sejma navdusevale. Poleg obloge
pa ponudimo kupcu se pritrdilne letve, zakljuene letve razlienih profilov in dimenzij, za postavitev garderobnih. sten pa tudi odlagalne police in obesalnike.
ZloZljiva delovna stojala in sestavljive gospodinjske stopnice,
predstavljene v dveh razlienib
visinah, pa so postale fe kar nujen, zelo praktieen in enostaven
gospodinjski pripomocek. Predstavitev raznih profiliranih letev,
namenjenih za izdelavo okvirov
slik, niso navdusevala le fotoamaterjev, zanje so se ogrevali
tudi proizvajalci ogledal.

Zanimanje za nase predstavljene izdelke so poleg posamienih kupcev pokazali tudi predstavniki nasih in tujih trgo.vskih
organizacij; posledica tega pa so
ze prve naroeene koliCine. Predvsem pa velja posebno pozornost posvetiti kupcem iz Francije in Grcije, ki so se zelo zanimali za nas proizvodni program za obogatitev njihove ponuube na triiScu.

Sejem je mimo, mi pa se vedno ne najdemo pravega skupnega jezika med proizvodnjo in
prodajo in stvari so se vedno
na mrtvi tocki. Nadaljujemo s
predstavitvami se po drugih republikah. Zavedamo se, da smo
trenutno prvi, zavedati pa se tudi moramo, da smo lahko ze jutri drugi ali tretji ...

~
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Novo v kuhin jskem pohi.stvu
Ugodni prodajni rezultati na
podroeju kuhinjskega pohistva
so lahko odsev boljse zalozenosti z vsemi elementi posameznih
programov kuhinj, viSje proizvodnje, boljsega sodelovanja
med proizvodnjo in prodajo, pa
tudi od konjunkture pri prodaji
pohistva nasploh.
Tako naj bi jedro kuhinjskih
programov temeljne organizacije
Gaber v prihodnje predstavljala
proizvodnja kuhinj generacije
BREST-2000, ki so si jih kupci
lahko ogledali na beograjskem
sejmu v novembru.
Izmed novosti je vsekakor potrebno omeniti kuhinjo BREST2002, katere fronta bo izdelana
v rjavem fine line furnirju v
postforming izvedbi. Kuhinjo
BREST-2002 bo moe ponuditi
kupcem ze v januarju, medtem
ko se bo del preostalega programa kuhinj v jesenovi in masivni
(jelovi) izvedbi front pojavil nekoliko kasneje.
Zaradi povecane izbire kuhinj
in z njo povezanih zalog kanenih proizvodov bo potrebno preiti na spremnjen nacin pakiranja in odpremljanja elementov
konenim kupcem. Tako naj bi

korpuse, ki so enotni za vse kuhinje generacije 2000, pakiraliloeeno V kartonsko embalaZO Z
ustreznimi oznakami. Loceno naj
bi pakirali tudi fronte za doloeeno vrsto kuhinje.
Omenjeni naein pakiranja elementov naj bi omogocil postopno zmanjsevanje zalog in veejo
sortiranost elementov posameznih kuhinj .
Med pomembnimi dopolnitvami programa kuhinj bo tudi
mofnost za nakup kovinskega
dela za element NAPA-60 in VOF60, ki ga do sedaj kupcu v sklopu nakupa kuhinje nismo nudili ter moznost kombinacije s
stojkami za element NAPA-60, ki
so po dolfini krajse in se ne
opirajo na delovno plosco.
Kuhinja BREST-2001 se razsirja na prodajo brez stojk in
distanenikov. Nacin prodaje je
tesno povezan z naeinom prodaje kuhinje BREST-2000 brez
stojk in distancnikov.
Omenjene novosti naj bi v naslednjih dneh popestrile in dopolnile proizvodno prodajni program ter ustregle zeljam konC.
nih kupcev.
S. Ceeek

Boljsa oskrba z energijo
Nova transforma.torska postaja
TRANSFORMATORSKA
je sodoben objekt, ki je namePOSTAJA V MASIVI
JE PRICELA OBRATOVATI
seen loceno od prolzvodnih obVse veeja potrosnja elektrlene jektov. V njej sta d<va tlransformaenergije, nabava novih strojev, torska bloka, •k i s.ta z visoko nanovi proizvodn:i objeMi in ·susil- petostnim omrezjem povezan.a z
nice so narekova:le tudi jzgradnjo zemeljskim vodom, kar omogoca
nove transformato11ske postaje v ·v ecjo varnost . .Poleg tega je v objektu najsodobnejsa s-tikalnica z
Masivi.
Kljub las·t:ni p:roizvodnjri. elek- vso potrebno opremo, mofuost pa
triene energije :je bila zmogljivost je namestitve se enega transforprejsnjega
transformart:orskega maotorskega bloka ,ob moreb<itni
bloka -i2ikorisce.na do skrajnos~i. potrebi.
Iz ze nastetih vzrokov smo hili
s tako resi<tvijo preslcrbe z eleprimorani reSiti preslcrbo z elek- kt:rieno energijo smo lahko potrieno energi'jo perspekti'VIlo. 'Vsem zadovoljni, ne smemo pa
Zmoglj-ivost 1ransformal1:orske po- pozarbiti, da tudii z lastno pridobstaje naj bi omogoeila nemoteno ·~jeno energijo pridobimo precejpreskrbo z zadostno koliCino . sen delez potrebne elektricne
elektricne energije .ldjub nabavi energije.
nove :strojne opreme, novih susilnic in nove 'Proiz'Vodne hak
v. Jeric
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Brest in inovacijska dejavnost
0 bolj organizirani inovacijski dejavnosti na Brestu lahko govorimo ad sprejetja pravilnika o inventivni dejavnosti, septembra
1984 dalje. Na osnovi le-tega smo oblikovali centralno komisijo na
ravni delovne organizacije, kjer naj bi zbirali podatke o inovacijski
dejavnosti iz vseh temeljnih organizacij, resevali problematiko posameznih primerov ter usklajevali nacin dela in morebitne probleme s tega podroeja. V vsaki temeljni organizaciji pa je komisija
za inovacijsko dejavnost, ki naj bi sproti resevala prijavljene predloge.
. Zakaj govorim o delovanju komisij v pogojniku? Velika tezav
m dogovorov je bila o delu teh komisij, da je stvar zafivela vsaj
ponekod, pa se tam je opaziti veliko neaiurnost v resevanju pri'merov, se veejo pa v porocanju in dajanju podatkov centralni komisiji. Le-ta zato nima pravega pogleda v inovacijsko dogajanje, pa
tudi ne more teh podatkov posredovati dalje.
Ni malo' primerov, ko inovacijski predlog ni bil resen v obdobju
enega leta. Tako se ta dejavnost ne more razviti v tako sirino kot
bi se lahko oziroma tako, kot se nekje razvija in daje zavidljive
gospodarske koristi.
Kljub temu pa je videti obcuten napredek v primerjavi z leti
nazaj in sicer:

leta

st.
predlogov

1983
1984
1985

izplaeane
nagrade

3
38501,00 din
5
58683,00 din
28 prijav
870311,50 din
2 zavrnjeni
20 realiziranih
6 v postopku
op.: za leto 1985 po podatkih do 10. 12. 1985

TOZD TAPETNI~TVO
stevilo prijav:
8
stevilo real.:
6
stevilo prij .. v post.: 2
skupna vrednost ciste ekonomske koristi:
10545025 din
skupna vrednost izplacanih nadomestil:
437654 din
TOZD JELKA
stevilo prijav:
2
stevilo real. p.:
2
skupna vrednost ciste ekonomske korist!i:
905588 din
skupna vrednost iZplaeanih nadomestil:
59815 din
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Cista
gospodarska
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349631,50 din
676354,80 din
18078478,50 din
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Kljub temu vidnemu napredku je zaskrbljujoe podatek, da je
vsa ta dejavnost registrirana v polovici Brestovih TOZD, druga
polovica pa ni aktivna. Ne verjamem, da se v tej polovici ne rojevajo ideje oziroma da se ne da nie izpopolniti.
Na osn~vi ":seh teh vprasanj, _ki ~em jih omenil in se verjetno
kup ~rugih, ki so p_redvsem sub~e~tlvne ~ave, je realno mnenje,
d~ _b1 ~e mo~al tu~ Brest. uvrst1t1 med ~1ste delovne organizacije,
~1 1majo za movaCIJSko dejavnost posebeJ zaposlenega delavca, saj
Je dela za enega cloveka za to podrocje veliko, seveda spet v smislu: pravega cloveka na pravo mesto.
PREGLED INOVACIJSKE DEJAVNOSTI
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nati Ciste ekonomske
koristi, zato so nagrade
izplaeane enkratno na
osnovi republiskega povpreenega osebnega dohodka.
TOZD MARTINJAK
4
stevilo prijav:
stevilo real. p.
0
st. prijav. v post.:
4
TOZD MINERALKA
steW!lo prijav:
stevilo ·r eal prijav:
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TOZD GABER
2
stevilo pr·rjav:
st. realiz. prij.:
2
skupna vrednost izplacanih nadomes til:
36000 din

Iz centralnega skladisea gredo na!li stevilni kamioni na pot

TOZD POHl~TVO
stevilo prijav:
11
st. reaL prijav:
9
st. zavrnjenih:
2
skupna vrednost eiste ekonomske koristi:
6627865 din
skupna vrednost izplacanih nadomes til:
336843 din
opombe: pxi stirih predlogih ni
ni bilo mozno izracu-

TOZD ZAGALNICA
TOZD IVERKA
TOZD PRODAJA
SD SKUPNE SLU2:BE
v letu 1985 niso imele nobene
prijave.
S. Knap

lndU!
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,Temeljne usmeritve obtinske resolucije
.-

''' ·.
u
'

Osnutek resolucije o politiki uresnicevanja druzbenega in gospodarskega razvoja obcine Cerknica za obdobje 1986-1990 v letu
1986 smo oblikovali v casu, ko v fusem jugoslovanskem prostoru
l;e niso sprejete stevilne pomembne resitve, ki bodo vplivale na pooje gospodarjenja v letu 1986. Pri tern ·imamo v mislih zlasti retve na podrocju gospodarskih odnosov s tujino; z denarno poso·lnega podrocja; v zvezi s pospesevanjem razvoja gospodarsko
tlanj razvitib republik in avtonomnih pokrajin; iskanja metodoiogije za uresnicevanje novih instrumentov, ki jih je prinesel zakon
o temeljih sistema dn:tibenega planiranja in o dn:tibenem planu
SFRJ ter resolucija o dn:tibeno ekonomskem razvoju Jugoslavije
z vsemi spremljajocimi dokumenti.
Osnutek resolucije izhaja iz
sprejetih srednjerocnih planskih
dokumentov ter iz ocene uresnicevanja resolucijskih izhodisc
v Ietu 1985. Pri tern so jasno
razvidna odstopanja od nacrtovanih ciljev. ·
Naj na nekatere opozorim:
- obseg industrijske proizvodnje je za 9,1 % niZji kot v enakem obdobju lani in ima ten·
denco nadaljnjega padanja;
- nacrtovali smo za realno
2 % vecji druibeni proizvod, dejansko pa bo le-ta negativen
(-2%);

...

- kmetijska proizvodnja bo
po oceni za 2,2 % niZja od lanske;
·
- izvoz blaga in storitev je
ostal na ravni iz leta 1984, kar
pomeni, da mocno zaostajamo
za planskimi predvidevanji; po·
leg tega se je mocno spremenila struktura izvoza, saj se povecuje prodaja na k).irinski trg,
medtem ko se je zmanjsala prodaja na konvertibilni trg;
- poveCalo se je stevilo OZD,
ki so sklenile devetmeseeno poslovanje z izgubo (6 OZD), bi·
stveno pa se je povecal tudi
skupen znesek izgub.
Iz analize dosedanjega druibe·Io ekonomskega razvoja obcine
..;erknica je -videti, da belezimo
v srednjerocnem obdobju 1981
-1985 negativna gibanja v pri·
merjavi z istovrstnimi kazalci
razvoja v Sloveniji.
Nekoliko boljse gospodarske
rezultate smo dosegli v letu
1984, medtem ko se je v letu
1985 za obcino Cerknica zaskrb·
ljujoce zaostajanje se povecalo.
:O:ato je temeljni cilj, ki si ga
. obcini v letu 1986 zastavljamo
zaustavitev negativnih gibanj in
pribllfanje stopnjam rasti v republiki. Prl tern moramo opozoriti, da so ocene o momosti
gospodarjenja za Ieto 1986 v nasih organizacijah zdn:tienega dela optimisticne. Ocenjujemo pa,
da bomo morali vlagati izredne
napore, <:e zelimo doseci zastav·
ljene cilje ter s tern kvalitativno
izboljsanje materialnih pogojev
gospodarjenja v obcini.
Pri oblikovanju ciljev gospo' darske politike za leto 1986 izha·
jamo iz predpostavke, da mora·
mo z doslednim prizadevanjem
v organizacijah zdn:tienega dela
doseci vecjo izvozno usmerjenost ob bkratnem izboljsanju
dohodkovnih ucinkov teh po-

slov. To bomo lahko dosegli Ie
v izboljsanju kvalitativnih dejavnikov razvoja, kar pomeni, da
bomo morali gospodarneje ko·
ristiti dn:tibena sredstva.
Rezultat takSnih usmeritev se
mora odrazati v vecji industrijski proizvodnji za 2,2 %,
druibeni proizvod naj bi bll realno vecji za 2,2 %, kmetijska
proizvodnja, merjena skozi od·
kup, vecja za 3,5 %, skupen iz.
voz blaga in storitev za 16,6 %
in od tega izvoz na konvertibil·
no triisce za 24,5 %. Zaposlenost
v organizacijah zdruZenega dela
naj bi se poveeala za 1 %. TakSna predvidevanja so uresnicljiva
v pogojih gospodarjenja, ki so
jasni med pripravo resolucije.
Spremembe, ki bi jib prinesle
druzbene potrebe v obliki zakonov, uredb in drugih in5trumen·
tov, lahko bistveno vplivajo na
boljse ali slabSe pogoje gospodarjenja ter s tern tudi na moznost uresnicitve zastavljenih ciljev.
V politiki delitve dohodka mo·
rajo organizacije zdn:tienega dela poveeati akumulacijo tako, da

bi vsaj ohranili odstotek aku·
mulacije v doseienem dohodku
iz leta 1985. Hkratl mora amor·
tizacija narascati hitreje od rasti celotnega prihodka in dohodka, tako da bi zagotavljali
sredstva za obnovo ·o snovnih
sredstev.
Sredstva za osebne dohodke
in skupno porabo v organizacijah zdn:tienega dela bodo narascala skladno z rastjo dosezenega dohodka in skladno z gibanjem kvalitativnih dejavnikov
razvoja. Realni osebni dohodek
na zaposlenega bo rastel povsod
tam, kjer bodo rezultati v rasti
storilnosti in gospodarjenja nadpovprecni.
Sredstva za zadovoljevanje
skupnih potreb bodo ohranila
realno raven iz leta 1985. Poleg
tega bomo omogocill usklajeva·
nje ravni osebnih dohodkov deIavcev v druibenih dejavnostih.
Sredstva za zadovoljevanje
splosnih potreb v obcini bodo
ohranila najvec realno raven iz
leta 1985.
V osnutku resolucije dajemo
vecjo
pozornost
kmetijstvu,
drobnemu gospodarstvu ter turizmu in gostinstvu. Ob tern je
potrebno opozoriti, da smo b ill
zaradi zaostrenih gospodarskih
razmer ter povecanih obveznosti ·
iz osebnih dohodkov delavcev
prisiljeni zmanjsati stopnjo pri
skladu za interveocije v kmetijstvu v porabi hrane z 0,8% na
0,7 % ter pri oblikovanju obcinskih blagovnih ,rezerv z 0,28 %
na 0,20 %.
D. Frlan

Priprave na volitve
Nove delegatske volit ve so .vse blize. V novembru smo povsod ze
koncali z evidentirandem, ki nam statisticno prinasa nas<lednje po·
datke:
DPS
SIS
DPZ
Skupaj

vseh
737
1801

44
2582

KS
189

605

OZD
548
1196

794

1744

zensk mladih cl. ZK borcev NOV
256
127
178
18
342
407
56
707
9
34
9
8
478
619
83
971

Z izidi smo lahko zadovoljni, saj smo kljub tezavam z evidentira·
njem :povsod pravocasno koncali.
cHo nekaj tezav.
Ob razpravah o odprtih ali czaprtih listah velja poudari-ti, da se je
za odprte liste opredelilo pnibliZno polovica temeljnih sredin. VeCina
se j:ih je opredellia tudi o prenosu -p ooblastil delegacij za SIS materialne !p.I"'izvodnje na delavske svete oziroma svete krajevnih skupnosti. Razves elj ~'V je podatek, da se praktiano ne spreminjajo oblike
in stev;ilo delegacij, kar zadeva njihova zmanjsanje, razen neka,terih
upravicenih izjem.
.
Opafamo pa neko bojazen :v temeljnih srecLi.nah, predvsem po te·
meljnih organizaoidah, ikako evidentirati kandidate za vodilne funkcije na ravni obcine oz;iroma repub1i!ke.
Zato bo moral koordinacijsko kadrovslci odbor pri ·p redsedstvu
obcinske konference SZDL na -tern .podroeju opraviti se vrsto nalog.
Slklican bo posvet predsednikov koordinaoijsk:ih odiborov za volitve
v temeljn-ih organizacijah in krajevoih sk.upnostih o prihodnjih nalogah pri 1zvedbi volitev. Pri tern bo treba upostevati dosedanje i.zkusnje in zagotoviti cim s-ide javne obra'Vllave ter pr.i.prave kandidat·
nih list za delegaoije, pa tudi kandidate za vse vodHne funkcije.
M. Juvancic

Nas oddelek za tehnologijo in razvoj

NaSi novi delegati
USPESNE LETOSNJE VOLITVE V ORGANE UPRAVLJANJA
18. decembra so bile v · vseh temeljnih organizacijah in v delovni
skupnosti volitve v organe upravljanja temeljnih organizacij, delovne skupnosti, delovne organizacije in sestavljene organizacije
zdruzenega dela.
Udelezba na volitvah je bila zelo pohvalna, 'povprecno kar nad
90 odstotna.
Skupna volilna komisija je na podlagi porocil volilnih komisij
temeljnih organizacij in delovne skupnosti ugotovila, da so bili v
vseh temeljnih organizacijah in v delovni skupnosti z vecino glasov
izvoljeni delegati v delavske svete, odbore samoupravne delavske
kontrole m disciplinske kom.isije.
V delavski svet delovne organizacije so bill izvoljeni iz temeljnih
organizacij oziroma delovne skupnosti naslednji delegati:
Joze Zevnik, Slavko Premrov, Franc Borstnik, Alojz Zgonc, Drago
Peckaj, Ivan Najger, Bernarda Petrie (POHISTVO), Bojan Tomsic,
Franc Otonicar, Jozica Hladnik (IVERKA), Marjan Otonicar, Ivan
Ule, Ivan Skrlj, Jozefa Godejsa, Anton Kotnik, Joze Sega, i:eni
i:emljak (MASIVA), Alojz i:nidarsic, Danilo Drobnic, Anton Obreza,
Rajko Krasevec, Joze Funda (ZAGALNICA), Janez Voljc, Albina
Prevec, Franc Mlakar (GABER), Stanko Doles, Boris Rupar, Natasa Zakrajsek (JELKA), Majda Sega, Nada Tomsic, Marta Modic
(TAPETNISTVO), Sasa Miler, Joze Obreza, Tone Sega (PRODAJA),
Marjan Prem.rov, Anton Urbas, Vilko Znidarsic (MINERALKA) ,
Brane Gornik, Marta Pohole, Julka Hvala (SKUPNE DEJAVNOSTI).
Sestavi delavskih svetov temeljnih organizacij oziroma delovne
skupnosti pa so:
TOZD POHISTVO: Meden Cirila, Mekina Marija, Mahne Marija,
Marolt Andreja, Staroveski Vesna, Braniselj Joze, Ocepek Vida,
Brence Cvetka, Tekavec Milan, Sparemblek Marija, Mekinda Joze,
Svet Zlata, Lipovec Magda, Sparemblek Viktor, Dovjak Janez, Meden Franc, Hren Janez, Zevnik Joze, skerlj Joze, Ivancic Toncka,
Basar Zdenka, Mestek Ivo, Gornik Franc.
TOZD IVERKA: Meden Franc, Meden Alojz, Horvat Renata, Mevc
Franc, Licen Branko, Mele Zvonko, Maticic Franc, Petrovcic Anton,
Jadric Ivan, Jakovljevic Mijo, Hladnik Jozica.
TOZD MASIVA: Svigelj Slavko, Rot Stanko, Krasevec Marija,
Levee Janez, Cvetko Vesna, Veliscek Franc, Troha Vera, Stenta
Ivan, Markovic Fani, Jesih Ana, Debevec Milena, Kranjc Vida, Ule
Hinko, Debevec Marija, MiSic Milka, Drobnic Franc, Intihar Stane,
Zalar Brane, Dragolic Marta, Stanic Danica, Hiti Miro.
T OZD ZA.GALNICA: Drobnic Danilo, Kernc Ivanka, Dajc Stefan,
Beros Tomislav, Levee Joze, Porok Ivan, Krajc Vinko, Glaiar Darinka, Jurjevic Joze, Miletic Marjan, Mlakar Ruza.
TOZD GABER: Mlakar Franc, Sumrada J oze, Intihar Milan,
Ovsec Joze, Bencina Franc, Petrie Ferdinand, Mestnik Anton,
Lekan Marjan, Skrbec Milka, Truden Franc st., Mlakar Nevenka.
TOZD JELKA: Doles Janez, Sivec Rado, Knap Ana, Likar Lado,
Mahne Alojzija, Petrie Janez, Suhadolnik Joze, Svigelj Anton ml.,
Virant Emil, Knap Franc, Rupar Boris.
TOZD TAPETNISTVO: Lovko Marjan, Znidarsic Slavko, Opeka
Viko, Vesel Anton, Zurga Nada, Urbic Helena, Macek Vika, Mihelcic
Slavka, Benic Anton.
TOZD PRODAJA: Cik Emil, Frim Vili, Homovec Sarno, Troppan
Marko, Prudic Franc, Stojanovic LjubiSa, Sega Tone, Stefan Marija,
Svigelj Franc, Turk Joza, Zalar Joze.
TOZD MINERALKA: Bell Leon, Korosec Stane, Mlakar Branko,
Otonicar Joze, Premrov Marjan, Tursic Tone, Urbas Anton.
SKUPNE DEJAVNOSTI: Anton Percic, Mira Drobnic, Strle Mateja, Bombac Matjaz, Turk Erika, Zumer Jozefa, Zoidarsic Viko,
Godesa Cveta, Klancar Cveta, Gornik Dragica, Knaus Olga.
Obenem so bile tudi volitve delegatov v delavski svet SOZD Slo- proizvodnja in trgovina. Izvoljeni so bili:

venijal~s

Industrijska cona v Podskrajniku

1. Tursic Maksimilijan

-

TOZD POHISTVO

2. Emil Kandare

-

TOZD GABER

3. Bozidar Bajc

-

TOZD TAPETNISTVO

4. Irena Zemljak

-

TOZD IVERKA

5. Gvido Svet

-

TOZD JELKA

6. Janez Lunka

-

TOZD MASIVA
V. Sega
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PREDSTAVLJAMO VAM NOVO TOVARNO IVERNIH PLO~C
Bllza se trenutek, ko bodo iz nove tovarne na Brodcu zaceli prihajati
prvi kubicnl metri ivernih plosc. S tern bo glavni del prlzadevanj v izgradnjl in montazi opreme koocan. Delovni ljudje Bresta in ostali obcani
upraviceno pricakujejo od nove tovarne uspesno poslovanje . . Nova tovarna bo morala v naslednjih letih pomagatl ostalim temeljnim organizacijam pri njihovi modernizaciji, saj so se nekatere v minulih letih v
celati odrekle investicijam na racun izgradnje nove tovarne.

...
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PRIZADEVANJA ZA VECJI IZVOZ
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31. DECEMBRA 1975)

VELIKO NALOG TUDI ZA PRIHODNJE LETO
Primerjava nasih rezultatov s poprecjem panoge odkriva se mocnejsa
odstopanja v nasa skodo. Mocno se je poslabsal materialni polozaj in
zaostajanje v osebnih dohodkih ; to so glavne znacilnosti zaostajanja
panoge in tudi Bresta v primerjavi s panogo. Vzrok za zaostajanje rezultatov je gotovo v zmanjsanem obsegu prodaje in v velikem narascanju
zalog gotovih izdelkov. Velik del druzbenega proizvoda je ostal nerealiziran v zalogah.
Vse te tezave smo lntenzivno spremljall vse leta. lzdelali smo tudi
stabilizacijski program, zaceli z akcijo za zmanjsevanje stroskov. Vse
naloge v stabilizacijskem programu so imele in imajo glavni namen znizati proizvodne stroske in povecati plasman nasih izdelkov na domacem
in na tujih trgih. Doloceni pozitivni premiki so dosezeni, vendar nas
tu caka obilica nalog, ki jih bomo morali resevati v prihodnjem letu.
PLAN ZA PRIHODNJE LETO
~rav gotovo dajemo osnovno tezo v planu za leta 1976 podrocju prodaJe, pri cemer se vprasanja izvoza lotevamo dolgorocno in vsestransko.
lzvoz dejansko postaja moznost za usklajevanje proizvodnje in prodaje
te~ . za. razvoj norma.lnega proizvodnega procesa. Zato so naloge na podrocJU 1zvoza, zastaviJene v planu za leta 1976, izrazito obvezujoce.
S povecanjem obsega proizvodnje in prodaje pa k3Zejo teznjo rasti
tudi celotni dohodek, druzbeni proizvod in dohodek. Dohodek, dosezen
v letu 1976, naj predstavlja dejansko rezultate deJa in gospodarjenja
TOZD in delovne organizacije.

1

ce ob koncu leta ocenjujemo napore in prizadevanja za vecji izvoz,
lahko ugotovima, da so bili precejsnjl, ceprav rezultati niso takl kat jih
vsi zelimo in takl kot smo si jih zastavili v zacetku leta, se pravi, da
plan v visini 5.100.000 dolarjev ne bo dosezen.
NOVOLETNA METLA

Sindikatl v Jelkl

Brestovci in ribici smo skoraj isto,
oboji investicijskih ldej imamo tristo.
Brestovci zdaj investiramo v iverke,
ribici pa v zivopisne rdeceperke.
PRAVLJICA 0 LESENEM KRALJU
Zivela pa je tisti cas na Notranjskem lepa in bogata grofica, katere
mogocne pristave so se blescale sredi prostrane dezele, vse pokrite
. s temnimi gozdovi. Zelene jelke so se kot ogromne ravne svece stezale do samega neba - in vse to bogastvo je slo skozi rake njenih
ponosnih podloznikov, s katerimi je grofica pravicno delila svoje tezave
In tudi svoje bogastvo.
lmela pa je grafica to slabost in to tezavo, da nikoli ni mogla prodati
vsega, kar so ji podlozniki pridelali v svojih pristavah. Zmeraj je imela
paine kasce blaga, njena zakladnica pa je bila lahka In ob vsem bogastvu, s katerim je bila obdana, se nlti ana niti njeni ljudje nlkoll nlso
pocutill ne posebno bogate ne posebno varne.
Zato je ze nekaj casa oprezovala za primernim zeninom, ki bi jo enkrat za vselej res il teh vecnih skrbi in nalog.

DELIMO TISTO, KAR SAMI USTVARIMO. Kdaj novi sporazum o delitvi
dohodka in osebnlh dohodkov?
Dogov~riti s~ bomo m?rall o posameznih sistemih vrednotenja deJa,
normiranJu, o~l.1~ah nagraJevanJa. iznajdbah, tehnicnih izboljsavah in po- ·._~~....1..,.-....,..-..!~~9\~""""-- ··~~-~::;::~
dobnem. Prouc1t1 J~ treba tud1 dr~~e vrste nagrajevanj, dodatke in po•
._. . ._
dobno. ~olikor vee homo nam.~mh za posamezne vrste nagrajevanja,
?odatke 10 podobno, tollko manjsa bo osnova za vredotenje zivega deJa
10 obrat~o. v.s~kakor r:noramo vedno lzhajati iz ustvarjenega dohodka.
Ob pr!prav1. m sprejemu sporazuma o delitvi dohodka in osebnih dohodkov Je nujno, da sodelujejo vsi delavci, posebno pa sveti za osebne
d?hodk~. V vsakl te.melj':i organizaciji bi morali ciceniti, kaj v dosedanje~ . s1stemu nagrajevanja ne ustreza, kaj in kako je potrebna spret... •
menJtJ.

1

Volilno programska konferenca osnovne organiza~ije sindika- ,
ta v temeljni organizaciji JELKA je bila 9. novembra.
Ocenili smo delovanje osnovne
organizacije sin<likata, sprejeli po- j
rocilo 0 delu nadzornega odbora
in sprejeli parocila o financnem
poslovanju. Porocilo o delovanju osnovne organizacije je prispeval predsednik izvrsnega adbora Marjan Stritof. Omenil je
nekatere pomanjkljivosti pri
proizvodnji, ki bi jih lahko hitreje odpravljali z odgovornejsim delom.
Opozoril je se na zagotavljanje ustreznega dela delovnim invalidom, saj je v temeljni organizaciji ob teh delovnih pogojih
tezko zagotavljati ustrezna dela.
Poleg porocila je obcni zbor
sprejel t udi program dela za naslednje obdobje, v njem je treba
posvetiti vee pozornosti razvijanj u sistema obve~canja, vkljucevanje delavcev v vse oblike
rekreacije ter pozivitev dela delegacij in sodelovanje v predkongresni dejavnosti.
Po razresitvi izvr~nega odbora
in nadzornega odbora so bile
volitve clanov v nov izvr5ni in
nadzorni odbor. Za naslednje obdobje jim zelimo veliko uspeha
pri delu.
S. Sebalj-Mikse
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(Nadaljevanje iz prejsnje stevllke)
Pogled iz globocine navzgor na
ta most je neizreceno romanticen
in se ne da primerjati z nobenim
drugim. Ta most je dr. Schmidla taka ocaral, da pise o njem v svoji
knjigi doslovno:
~>Ocividno je, da toliko hvaljeni
skocijanski most ne more tekmovati s tern »drugim mostom«. Prvi
namrec se ne more imenovati pravzaprav most, nego bolje »orjaski
predor«, ker v tern slucaju je cela
gora predrta, in koraka se cez gorsko grmado, ne da bi kdo opazil,
da hodi cez most in da sumi voda
pod njegovimi nogami. Ta drugi
most pa je v pravem pomenu besede en sam, zelo smel Jok, kakrs·
nega more sezidati le narava, in
vendar je v vseh svojih dimenzijah taka vitek, rekel bi, rahlokrasen, da se bo marsikdo obotavljal
poloziti svojo 'n ogo nanj, bojec se,
da bi se zrusil nad strahovitim prepadom.
Vecji del udrtine je na drugi
strani mostu. Tu opazimo tik vade
doli na levi strani vhod k stranski
votlini. Kmalu potem prldemo do
brvi, kl nas vodi cez sumeco vodo
zopet na zahodni breg Rakovskega
patoka. Tu zijata pred naml dve vo·
tlini: iz desne prlhaja voda, ki je
odtok jezera, leva pa je zaprta z lesenimi vrati.
Desna se lmenuje »princa Hugona okapnica«, po kateri pridemo
lahko 1000 metrov navzgor proti
jezeru, toda le na colnih.
Druga, mnogo zanimivejsa, pa je
~>princesinje Kristijane okapnica«.
Dolga je kakih 30 metrov, siroka

3 metre in visoka 3 do 6 metrov.
lma taka lepe kapnike, da jo je moral njen lastnik, knez Windischgratz, zapreti, da zabrani barbarsko
poskodovanje teh sneznobelih vod·
nih stvaritev.
Nekoliko korakov od Zadnje jame
proti levi strani je drugo, 35 metrov globoko, I<Otlu podobno brezno, v katero prides z leve, jako
strme strani po skalovju in skozi
grmovje. V dnu te jame, imajoce
kakih 10 metrov v premeru, priteka
ob podnozju mogocne skalnate stene najmocnejsi izvirek Rakovskega
patoka iz ozke votline. Stena je
taka rapokana, da so ljudje napra·
viii po teh· razpokah steze, po katerih se da za silo hoditi. Na levi
in desni strani so preduhi, po katerih prihajata zrak in svetloba v
votlim;l. Vendar je nemogoce po tej
votlini prodirati proti udrtinam, ker
voda napolnjuje dostikrat ves podzemeljski hodnik. Ob suhem jezeru
pa tudi tukaj ni veliko vade, in mogoce je iti v votlino.
Ze lmenovani jezerec Gregor Kebe
je poskusal po tej votlini priti v
Veliki Karlovici ven. Prisel je 600
metrov dalec po vodotoku pod zemljo, hodec nekoliko po suhem in
vozec se z malim colnom cez podzemska· jezera. A moral se je obrniti, ker je zadel v votlini na veliko skalo, mimo katere ni mogel
naprej.
Tudi preiskovalec V. Putick se je
vozil v tej jami po vodi navzgor in
je nasel sest globokih podzemnih
jezer, cez katera se je prepeljal z
najnavadnejsim colnom.

Pred ·to votlino je stala nekdaj
seliska zaga, ki je imela mogocen
jez do vhoda k votlini. Hlode in
krlje so spuscali na eni strani no·
tri, deske so pa ven nosili na ramah z velikim trudom. To zago je
razdrla velikanska povodenj pozimi
v letih 1851/52 ter ji je odnesla
streho cetrt ure dalec navzdol po
travnati dolini.
Od tu naprej izgine voda kmalu
pod zemljo in se zopet prika2e pri
podrti rakovski zagi, ki je okoli
500 metrov bila oddaljena od seliske zage. Od tad se vije Rakovskl
potok mirno med lepimi senozetmi
in sencnatimi logi nad 1300 metrov
naprej. Vedno je manjsi, ker se voda polagoma izgublja v razvatljenl
svet. Nazadnje izgine voda, ce je
majhna, pred prvim skocijanskim
mostom med kamenjem, kjer Ieze
majhne poziralne luknje all ponori.
Most ni drugega kakor velikanski
skalnati obok. Predor je 19 metrov
visok in 48 metrov dolg. Nad njim
je svod se 23 metrov debet, taka
da se dviga vsa skalnata grmada
nad 42 metrov nad dolino. Od zgoraj je ta skalnati most 52 metrov
sirok, in cezenj je cesta med drevjem taka izpeljana, da od zacetka
niti ne opazimo, da se vozimo cez
velikanski, od prirode postavljeni
most.
Vrh mostu sta stali nekdaj dve
cerkvici, vecja sv. Kocijana, patro·
na za dez, manjsa sv. Benedikta.
Obe sta bili z enim zidom obdanl.
Blizu tam je stala hlsa cerkvenika,
ki je imel v tern samotnem kraju
tudi njive in senozeti in je redil
mnogo zivine. Zdaj stoji od vecje
cerkvice se nekoliko svetisca, vse
drugo je v razvalinah. Sarno kriz
iz te cerkve se je ohranil in stojl
zdaj pred cerkvijo na Uncu.
V vroce~ poletju izgine voda pri
desnem mostnem stebru popolnoma, da se gre pod mostom lahko
po suhem. Pri vecji vodi tece Rakovski potok skozi predor pod skalnatlm mostom v velikansko udrtino. Onstran mostu se nahaja 16
metrov dolga udrtina, po kateri voda bolj pada nego tece. Udrtino

obdajajo navpicne stene, visoko gori se vidi modro nebo, a pred nami zija v ozadju zrelo prostorne
votline, v katero se izgublja Ra·
kovski potok. Po tej votlini je mogoce se kakih 250 metrov dalje
prodirati. Na levi strani gori vidis
skozi strop oknu podobno odprtino,
od katere se spusca dolg sipec
navzdol. Po tern sipcu vodi zelo
strma, opolzka pot zopet navzgor
do vrha mostu.
Ob povodnjl doteka v naglici to·
lika mnozina vade iz jezera v dolino, da poziralne jame ne zadostujejo. ~e celo pod velikanskim
mostom ne more ob najvecji povodnji odteci naenkrat. Voda se zajezl in razlije po dolinici, ki se izpremeni v vee metrov globoko
jezero. Vendar odtece zopet v nekoliko dneh.
Ob turskih napadi.h so prebivalci
bliznjih vasi z blagom pribezali v
to samotno dolinico, kjer so nasli
varna zavetje pred krvolocnimi so·
vrazniki.
Rakovski potok, izgubljajoc se v
skocijansko zrelo in tekoc pod garskim hrbtom, priteka po 3200 me·
trov dolgem podzemeljskem teku
(s strmcem 50 metrov) v Planinski kotlini na dan, in sicer neko·
liko skozi Mlinsko dolino pod gradom Haasbergom, nekoliko pa iz
Malograjske jame. Predno se tu·
kaj prikaze, zaslediti ga je ze lahko
poprej na dnu velikanske votline
Velike Kolicivke, jugovzhodno od
Planine.
Narava kraskemu svetu ni podarila mnogo darov, kateri bi hili potrebni v zivljenju. Nasprotno ga je
oskrbela z mnogovrstnimi cudezi,
katerih ni najti drugod. To so podzemeljske votline in jame, skozi katere tece. voda. Da bo bolje umljivo zacasno presihanje Cerkniskega
jezera, je treba pojasniti te posebne vodne razmere na kraskih tleh.
Na nekaterih krajih se izgublja
vsa izpodnebna voda skozi predorna tla pod zemljo. Drugod, kjer ni
kamenje taka predorno, nahajajo se
bistri studenci in nadzemeljski toki

posameznih rek, ki teko po glob~ko
zarezanih koritih k nize lezecim kotlinam. Ali kakor hitro pridejo do '
luknjastih in izpodjedenih tal, zacno
se izgubljati skozi kolikor toliko zijoca zrela, ki se imenujejo poziralniki ali ponori.
To se godi navadno v podnozju
tistih strmih hrbtov, ki zapirajo kotline. Voda se odteka najprej skozi
navpicne jame, potem skozl nekoliko nagnjene rove, dokler se znova
ne poka2e kje v nizji kotlini. Torej
se ni cuditi, aka na kraskem svetu
zivo cutijo, da ni dovolj studencev
in tekoce vade.
Kako se voda pretaka iz visje
kotline pod zemljo v nizjo, prepricamo se najbolje, opazujoc vodne
razmere v notranjskih kotlinah. Res
locijo te kotline gorski hrbtje, ali
vendar se je ze dalj casa domnevalo
in trdilo, da so morebiti - glede
na njih lego - v zvezi, da se pretaka voda iz ene kotline v drugo.
Seveda ni mogel te trditve nobe.den ·z dokazi podpreti, ker niso
bile kotline dovolj preiskane. ~ele
novejsi cas je Viljem Putick po •
mnogoterem opazovanju in preiskovanju spoznal na lieu mesta in dokazal, da pripadajo notranjske ko·
tline nedvomno enemu in istemu
porecju, da drzi skozi celo Notranjsko eden in isti vodotok. Voda se
pretaka iz ene kotline v drugo podzemeljsko, ima pa v vsaki kotlini
drugacno ime.
Zgornji tok te na taka cuden nacin ustavljene vade se imenuje v .
Laski dolini - Veliki Obrh, v Cerkniskem jezeru - Strzen ali Jezerski potok. Njegov pritok, ki tece
skozi sloveco Postojnsko jamo, klice •
se Pivka, pa ne samo v Postojnski
kotlini, nego tudi pod gorovjem
proti Planini, na primer v Pivki
jaml in v zahodnem rokavu Planinske jame. Srednji tok, Iezec v Planini, se imenuje Unec. Taka se zo·
ve sele reka v Planinski kotlini,
kjer se vade, tekoce iz Cerkniske·
ga jezera In Postojnske jame, zdruzijo.
(Se bo nadaljevalo)
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Sodelovanje z nasimi solami

Osrednje cestiSce na$ega malega mesta in se naprej do Martinjaka je v poznih jesenskih dneh vendarle dobilo novo, bolj trpezno podlago. Polozena je nova asfaltna prevleka, delno urejeni
plocniki in postavljeni robniki. Ravno pri teh se je zataknilo pri
kriziScu za naselje Pescenek. Krajani so morali pismeno posredovati, da so izvajalci napako Ie odpravili.
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Pripombe so bile tudi na robnike pred Delikateso. Toda zaman.
Visoki robniki so zabetonirani kakor za vekomaj. In posledica?
Vozniki in delavci Komunale imajo tezave, ko strojno cistijo cestiSce od snega, saj ostaja ob robnikih neprehodna stena za pe5ce,
moti pa tudi ostale voznike.
Tudi s plocniki ni vse tako kakor naj bi bilo.
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Po daljsem obdobju je v letosnji sezoni zelenjavni trg nasega
malega mesta imel bolj pestro podobo kot sicer. Za pestrejso
ponudbo raznovrstnega sadja, zelenjave in ostalih poljskih pridelkov je poskrbel in skrbel do poznih decembrskih dni tudi zasebnik
iz Tetova v Makedoniji.
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Kje, kaj in po kaksni ceni si lahko clovek napolni zelodec v na·
sem malem mestu?
Poleg redne prehrane, ki jo ima organizirano Brest za svoje delavce, nudijo prehrano se Restavracija Nanos-Merkator, bife na avtobusni postaji, Delikatesa in restavracija Jezero.
Najbolj razumno in sodobno ponudbo nudi restavracija NanosMerkator, saj ima za to dejavnost sodobno kuhinjo in spretnega
kuharja. Le-ta je povedal, da imajo vsak delovni dan dve vrsti
malic, obicajno enoloncnico in nekoliko boljso. Malic se posluzuje
70 do 100 rednih abonentov iz delovnih organizacij in ustanov nasega malega mesta, ki nimajo drugace urejene prehrane.
Najvec dobicka imajo od reprezentancnih narocil, kar ni me
cudnega, saj je ta lokal najsodobnejsi v nasem malem mestu in
celo v obcini. Cene malic se vrtijo od 200 do 300 din, odvisno
od kvalitete. Pripravljajo pa tudi kosila in ostala jedila po narocilu.
Bife na avtobusni postaji nudi samo vse vrste enoloncnic in sicer
samo ob delavnikih. Cena malic je od 180 do 270 din. V povprecju
imajo 95 rednih abonentov.
V Delikatesi nudijo vee vrst jedil in enoloncnic. Pripravljajo tudi
k~sila. Cena kosil je v povprecju 550 din, malic in jedil po naroCllu pa od 170 do 390 din. Rednih abonentov nimajo. Kosil in malic
pa se v povprecju dnevno posluiuje okrog 115 krajanov in obcasnih
gostov.
V restavraciji Jezero imajo le 15 stalnih abonentov za malice m
kosila. Cena malic je v povprecju 250 din. Posebna specialiteta v
tern lokalu · so pizze. Pogosto jih pripravijo kar po 50 na dan. Njihova cena se suce od 310 do 330 din.
Toda pozor! Podatki in cene so od 17. decembra 1985. Za stanje po
tern datumu pisec ne odgovarja.

Osnovne sole in sole usmerjenega izobrazevanja so se vedno
in tudi se bodo pomemben dejavnik, ki vpliva na to, za katero
stroko in poklic se ucenci po
koncanem solanju odlocijo.
Vse sole imajo v svojih delovnih programih opredeljeno tudi
cim tesnejse sodelovanje z ozjo
in sirso okolico, v kateri delujejo. Sodelovanje in povezavo s
solami si zelimo tudi v Brestu.
Bolj neposredno smo zastavili
to sodelovanje med Brestom in
osnovno solo Cerknica z njenima podruZnicama v Grahovem
in Begunjah, kjer se sola skoraj
polovica otrok iz nase obCine.
Strokovni delavci Bresta naj
bi na osnovnih solah vodili lesarske, modelarske, siviljske, racunalniSke in druge krozke. Zanje naj bi izdelali ucne nacrte,
skupaj s solo nabavili potrebno
orodje in opremo ter poskrbeli,
da bi bil na voljo vedno potreben material, ki bi ga ucenci porabili za svoje delo v krozkih.
Najvecjo skrb in pozornost bomo rnorali posvecati dobremu
vodenju lesarskega krozka, kjer
naj bi se ucenci nautili in usposobili za delo z lesom. Ti ucenci, pa tudi ostali, pa naj bi se
po koncanem izobrazevanju na
osnovni soli odlocili in se solali za lesarske poklice. V krozkih si bodo ucenci razvili rocne
spretnosti, kar je tudi cilj osnovnosolske vzgoje in izobrazevanja.
Vsem ucencem osnovne sole
bomo kar najbolje organizirali
ogled proizvodnega procesa v
vseh nasih tovarnah in prikazali
poklice, ki nastopajo v njem.
Nasi strokovni delavci bodo
pomagali pri kvalitetni izvedbi

sole v naravi ter sodelovali pri
Podobno sodelovanje kot je zaizvajanju ostalega programa . misljeno z osnovno solo Cerksole.
nica naj bi razvili tudi z
drugimi osnovnimi salami v obUcenci osnovne _sole pa naj bi
cini, pa tudi s solami us merjesodelovali s kulturnimi programi
nega izobraievanja.
na nasih prireditvah in proslavah in se vkljucevali v delovne
Nedvomno je dobro in nacrtno
akcije. Strokovno vodstvo sole,
soqelovanje s solami in fakultepa tudi odgovorni delavci Bresta
tami eden izrned pomembnih debodo vso dejavnost usmerjali in
javnikov kadrovske politike, zato
dopolnjevali. 0 uspehih sodelomoramo to nalogo vestno in odvanja pa bodo sproti obvesceni
govorno izpolnjevati.
tudi samoupravni organi Bresta
in osnovne sole Cerknica.
J . Otonicar

.

Kegljaske nov1ce
KEGLJACI BRESTA USPESNI
TUDI V PRVI SLOVENSKI
LIGI
Nedavno se je pricelo tekmovanje v prvi slovenski kegljaski
ligi, v kateri Ietos nastopa tudi
mostvo Bresta. Ob ugodnem
zrebu, prvi dve tekmi so odigrali na domacem kegljiscu, so
igralci Bresta zabelezili dve
zmagi in tako presenetljivo vodijo na lestvici. V nadaljevanju
tekmovanja bodo dvakrat igrali
na tujem (Maribor in Celje) ter

Dosedanja izida:
l. kolo - BREST : TEKSTIL
SLOVAN 5456:5363 (VeliScek 860,
Terzic 946, Preseren 932, Puntar
890, Zaloznik 944, Gornik 886)
2. kolo - BREST : RUDAR
5386:5254 (VeliScek 870, Terzic
901, Preseren 878, Puntar 905,
Zaloznik 933, Gornik 899)

LESTVICA PO 2. KOLU
1. BREST
2. Radenska
3. GRADIS
4. KONSTRUKTOR
5. T. SLOVAN
6. CELIE
7. RUDAR
8. TEKSTINA
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Novosti v knjiznici
RASTLINE IN NEVRETENCARJI
Enciklopedicna izdaja o zacetlcih zivljenja rasHin in Ziva,li. V oknjigi
s<;> o.pisane najmanjse rastline - ·k vasovke, plesniiVke- do trav, cvetmc m dreves, od zi::vali pa predvsem ·n izje vrste Ziva:li in zuie'lke.
Knjiga je bogato opremljena z barvnimi ilustracijami •1n shematskimi
rprikazi.
OETKER, Klein Geback: Drobno pecivo
Pr~d !?razniki si marsikatera gospoct.inja vzame cas ~n svoj-im doma6:Im m gostom rada postreze z domacimi dobrotarni. Ce >Vam
rnanjka idej, lahko pobrska1e po omenjeni knjigi.
REBic Duro: Vohunke
_v glavnem mislimo, da so se z vohunjenem zvecine ukvarjal~ moski. Vendar nam av-tor v knjigi prepricld·i vo :pokaie, da so se s tern
delom ze od nekdaj do~aj_ ~sp~sno .ukvarjale. tudi zenske. Tako spo·
znamo celo paleto ZOOlffilVIh zensk, pa tudt nekatera zgodovinska
dogajanja in razliene kraje sveta.
CRICHTON, Robert: Skrivnost Santa Vittorie
_Humoristicn<;> obarvan r?'rnan arneriskega pisatelja, po katerern je
'l;nl posn~~ tud1 u;spesen fl.lm, se dogaja ·v hdbovskem mestecu na
JUgu I•t:-tiiJ~· ~re_tn:valcem je gl~ni vi~. preziv·l janja pridelovanje vina
m se n11koh Sl mso tako enotm v SVOJlh mislih kot med vojno ko je
bHo treba to vino skriti pred sovrainiki.
'

* * *

Bralce obvescamo, da bo z letom 1986 v nasi knji.lnici clanarina
za odrasle bralce 200 din, za dijake in studente 100 din in za solsko
ter predsol~k~ mladin? 50 din: lzposojevalni rok v knjiinici je 14 dni
~a leposlovJe m ~0 dru za polJudnoznanstveno literaturo. Zamudnina
Je za vsak zamuJeni teden 10 din od knjige za odrasle bralce in 5 din
za n_Uadino. ~~oske opomina. zaracunamo 30 din, osebno pismo pa
50 dm. Placati Je treba vsako 1zgubljeno izkaznico in sicer 30 din.
. Upamo, da nove cene bralcev ne bodo odvrnile od knjig in knjiznice,
m da bodo se naprej z zadovoljstvom zahajali k nam.

Filmi v januarju
2. 1. ob 16. in ob 19.30 - italijanski akcijski film PAR NEPAR.
4. 1. ob 19.30 in 5. 1. ob 16. uri - arneriski pustolovski film
SMARAGDNI LED.
5. 1. in 6. 1. ob 19.30 - ameriska komedija HOT DOG.
9. 1. ob 19.30 - ameriSka grozljivka POLTERGEIST.
11. 1. ob 19.30 in 12. 1. ob 16. uri ameriSki akcijski film
VOJNE IGRE.
12. 1. in 13. 1. ob 19.30 - arneriska komedija KALIFORNIJSKE
LUTKE.
16. 1. ob 19.30 - ameriSka komedija SMISEL ZIVLJENJA MONTI.
18. 1. ob 19.30 in 19. 1. ob 16. uri - ameriska srhljivka VOLKOVI.
19. 1. in 20. 1. ob 19.30 - nemski eroticni film SEKSUALNE IGRE
V INTERNATU.
23. 1. ob 19.30 - francoska komedija PO PRVI LJUBEZNI, II. del.
25. 1. ob 19.30 in 26. 1. ob 16. uri - francoska komedija FANTJE
ZA ZVEZO.
26. 1. in 27. 1. ob 19.30 - francoska drama CATHERINE, CHERIE.
30. 1. ob 19.30 - nemski eroticni film ZGODBA 0 LEPOTICI.

doma gostili rnostvo vice prvaka
Evrope, Gradis iz Ljub1jane. Ta
tekmo bo v soboto, 4. januarja
ob 16. uri.

+ 228 kegljev
+ 227 kegljev
+ 250 kegljev
+ 138 kegljev
+ 54 kegljev
-147 kegljev
- 308 kegljev
-439 kegljev

OBCINSKA LIGA
V STRELJANJU Z ZRAcNO
PUsKO
Strelska druiina Brest in zveza
telesnokulturnih organi.zacij Cer·
knica tudi letos organizirata ob·
Cinsko Iigo v streljanjiU s sedjsko
zraono pusko. Tekmovanja bodo
na treh •s trelisoih in sicer v
- Cerklnici (ob ponedeljkih, cetrtkih in pet!lcih od 15. do 22. me)
- Sta'l:'em trgu (ob petkih) in
- Novi vasi (ob pet:kih).
Za ligo so priJa:vljene ekipe delovnih organizaoij, drustev, mladine in rezervnih staresin, k:i se
jih ·je do roka prijavilo kar 25.
Tako bo v l.iJgri .t ekrnovalo nad sto
tekmovalcev in tekmovalk iz vse
obcine.
Nepr.ija,V'l1ene elcipe in posamezniki imajo se vedno moznost za
na~top v obCinski ligi s tern, da
pndejo kar na strel~sce.
F. Mahne

NOVI ODLIKOVANCI
V KoV'inoplastiki so na sluvesnosii ob 3. obletnici delovne
organizacije 27. novembra izrocili odlikovanja sesni.m dela.vcem.
Z redorn dela s srebrnim vencem
so bi:li odlillrovani Vinko Mihelcic,
Ivan Mohar in Janez Rigler, z
rneda}jo zaslug za narod Janez
Srpan in z medaljo dela Marija
Kovac in Ana Tome. Od.J<ikovanja
jim je ·i zrocil podpredsednik
skup56nc obcine Cerknica Miro
Mla:kar.

* * *. .

V osnovni S.oli Notranjski od·
red Cerknica je na sindikalnem
obenern zboru 25. novembra izrocil odJ.ikovanji predsednik :izvrs·
ga sveta slmpsCine obcrne Cerknica Tone Kebe. Z redom dela s
srebrnim vencem sta bHi odlikovani Gertruda Zigmund in Vika
Tornic.

Uspesen koncert zdru.Zenil1 pevskih zborov ob 40. obletnici osvoboditve

Na sindikalnem obcnem zboru
delovne skupnosti upravnih organov skups6ine obcine Cerklnica
22. novembra •je predsednik
skupscine obcine Edo Lena·r oic izrocH odl~kovanje lvani strukelj.
Predsedstvo SFRJ jo je odli'kovalo z redom zaslug za narod s
srebrno zvezdo.
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Nagradni
•
razp1s
Prav gotovo bi bill razocarani,
ce vam vsaj za novoletne praznike ne bi pripravill nagradne
kriZanke, s katero bi vam radi
nudill vsaj malce zabave, ce nam
ie ni uspelo pripraviti posebne
zabavne priloge.
Na voljo pa vam je tudi nekaj
nagrad in sicer:
1. nagrada 2.000 dinarjev
2. nagrada 1.500 dinarjev,
3. nagrada 1.000 dinarjev in
trl nagrade po 500 dinarjev.
Svoje re8itve v kuvertah s pripisom »nagradna krlzanka« posljite urednistvu najkasneje do
vkljucno 20. januarja 1986.
Prl re8evanju vam zelimo vsaj
malce razvedrila, prl zrebanju
pa cimvec srece!

BRESTOV OBZORNJK - glasllo deJovne organizacl)e BREST Cerknlca,
n. sol. o.
Glavnl In odgovomi urednlk Bozo
LEVEC
Ure)e urednllkl odbor: VIII FRIM, Franc
GORNIK, Vlktor JERIC, Jcde KLANCAR,
Sreao KNAP, Bofo LEVEC, Drago MAZIJ,
Danica MODIC, Janez OPEKA, Vande IEGA,
Merjan lHRAJ In Franc TRUDEN
Foto: Jcde liKRU
Odbor u obveli!anje je dnd:benl orpn
upravljanja. Predoednlce odbof8: Vcde
AEGA.
Glasllo sodl med prolzv~ lz 7. toeke
prvega odatavke 38, ~~- zakona o obdiiV~en)u prolzvodov In atorltev v prom•
tu, u katere ae ne pllleuja temaljnl devek od prometa prolzvodov (nvMCI)e eemtarlata za lnformlran)a lzvrtnega aveta SR
Slovenl)a it. 421-1/72 z dna 24. oktobra
t974).

Naklada 2800 lzvodov.
nska 2eleznlika tlskama v L)ubl)anl.

Hloudkove znatke-tretjit
Telesno kulturna skupnost
Cerknica je podelila Bloudkove
znacke, ki jib podeljujejo posameznikom n a podrocju telesne
kulture. Znacke je v prisotnosti
predsednika skupscine obcine in
predstav-n ikov d-ruzbeno rpol.iJt:icnih
organizacij podelil predsednik
TKS Cerknica Peter Kovsca.
BLOUDKOVE ZNACKE so dobill:
ZLATA ZNACKA (za vee kot
30 let dela) - predsedstvo TKS
se je odlocilo, da te znacke ne
podeli.
SREBRNA ZNACKA (za 20 let
in vee dela na podrocju telesne
kulture)
Urbas Tone - Cerknica.
Krasevec Zdravko - Stari trg,
Logar Slavko - Rakek,
MBic Mihael - Rakek.
BRONASTA ZNACKA (za 10
let in vee . dela na podrocju telesne kulture)
Gornik Franc - Cerknica,
Sestanovic Sonja - Cerknica,
Truden J oze - Rakek,
Vengust Franc - Rakek,
Drame Leon - Rakek,
Debevc Rudi - Grahovo.
Na isti slovesnosti so bila podeljen~. tudi priznanja ZTKO
Cerknica in izbrani najboljsi
sportniki obCine. v preteklem
letu.
DOBITNIKI LETOSNJIH PRIZNANJ: ·
Najbolj~i

mladi sportnik
1. Ozbolt Janez - drlavni mladmski reprezentant v biatlonu,
clan SK Loska dolina,
2. Istenic Sa5a - strelska druzina Brest Cerknica,
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Najbolj~i ~portnik

1. Tur~ic Roland
clan drzavne reprezentance v biatlonu,
SK Lo~ka dolina
2. Intihar Martina ko~ar
karski klub Cerknica.
Zaslu.ini ~portnik (posebno priznanje ZTKO Cerknica za vrhunske tekmovalne rezultate)
Zalar Tone - atletski klub
Olimpija.
Organizatorji ~porta in rekreacije
1. Zakrajsek Janez- SK Cerknica,
2. Kovsca Peter - SD Rakek,
3. Zabukovec Dominik - BD
Rakek.
Sportna dru~tva in klubi
- kegljaski ·k lub Brest Cerknica za tekmovalne uspehe
v preteklem letu,
- sportno drustvo SOVICA
za razvijanje sporta in rekreacije v krajevni skup·
nosti.

KO.SARK.ARICE SE
RA1:ENE

V starem delu nasega malega mesta - nenavadno sestankovanje.
Na drevesu se koko~i vsak dan sporazumevajo in dogovarjajo.

NEPORA-

Dobden del prve polovice prvenstva v drugi slovenski ko~ar·
karski ligi za dekleta se je ze
iztekel. Ko~arkarlce Cerknice, ki
so po petih kolih edina ~e neporaiena ekipa, bodo na domacem igrlscu odigrale le ~e eno
sreeanje. V zadnjem kolu se bodo pomerile z ekipo Ptuja in v
neposrednem obracunu odlocile
o jesenskem prvaku. Odlocilno
srecanje bo v soboto, 4. januarja
ob 17. uri v dvorani osnovne ·
~ole v Cerknici. Vabljeni!

tromov memorial- osemnajstit
Kegljaski klub Brest bo organiziral na svojem kegljiScu v
Cerknici ze 18. Gromov m emorial za moske dvojice. Za to t ekmovanj e se j e p rijavilo ze vee
kot sto tekmovalcev iz vse Slovenije, ta ko da se nam obeta
od 3. do 5. januarja zelo zanimivo in kvalitetno kegljanje.
Tekmovanje bo vse dni od 10. do
20. ure.
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