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Dan zmagep raznik dela in
samoupravljanja
V se bistvo vseh teh mojih let
v vrsticah dveh lahko povem:
Od zunaj me je zrl svet,
a znotraj sem se sam .
(Janez Menart)
Ne .zivimo od prazniko~ in ne od obl etnic. Sarno od trdega
dela zn samo to nam tudz omogoca tu pa tam kak dan oddiha
in casa za premislek o smislu in namenu nenehnega pehanja.
.S~irideset let ta~~"!ega dela je .t~ tolildna d~~a, da se je ob
nJ~J vredno .~tavztz.zn se zamzslztz ob vpra.SanJth: Kaj so nam
prznes~a? All Je P.laczlo za nase delo ustrezno? Ali smo si uspeli
ustvantz dom(ovzno) po nasem okusu? Ce ne, kaj nas moti da
ta mogocni praznik ne more biti brez oblaka in celo ne fJrez
strahu?
Nekateri narodi prainujejo celo vrsto zmag: nad tem in nad
onim. zayojeva~cem, n~~ to in ono zlo silo, ki se j e skopala
'!adn1e 1~ groztla obrmtz tok clovekove svobode nazaj v mrak
zn _neodvzsno_~t. Nas rz.a~od praznuje eno samo zmago. Prvo in
edzno y SVOJ~. zgodovznz, yredno vsenarodnega zmagoslavja in
zmera1 vnovzcnega spomzna.
Za to imam? ~o_volj moca:z .razlog: na.S~ zmaga je bila dvojna
- . nad sovrazmkt od zunaJ zn nad sVOJtm Iastnim razrednim
za]ed~lce??". NaJa Zl!1aga je pomenila ozdravitev, pomladitev,
prerOJenJe, novo ro]stvo narodov ... Zato je bil to velik dogodek, vreden praznC?va:zja. y saj ta._ko kf!t velika noc za kristjane.
Vendar se dosleJ nz rodtl se nzhCe zmun za vse bolezni. Tudi
na.Sa drzava ne. Se komaj rojenim so r ezali z nas meso na.Sega
narodnega telesa: koroska in trzaska rana sta se sicer zacelili
toda srbita in skelita stalno, ob vsakem slabsem vremenu s~
bolecina ogla.Sa mocneje. Pofem so nas !zoteli imeti kar celega
- samo kot del . nekega velzkega organzzma brez moznosti za
l~tn_o samostojnC? zivljenje. :liveli naj bi samo toliko, kolikor
bz bz_lo _potrebno m . dobra za v~likega brata.. To in se marsikaj
nas 1e zrlo o~ ZUntfl· Od znotraJ smo se samt.. Zakaj to? Cemu?
Zato, ker Je tudt nasa druzba sestavljena zgolj i z ljudi in zato, kr;r -rwben dan. zmage _ne, more pr;>men!ti tudi zmage nad clo'!esk~mz slabostmz,.
tzstzm, kar 1e v l]udeh zverskega. LjudJe mso popolna btt]a. Kadar nam grozi da bomo morali za
svoj obstanek in za svoj ui.itek tudi sami delati poskU.Samo
najti drugacen izhod.
'
!zkoriSca:zje.. V si not~anji spori, pa naj bodo mednacionalni
a~z ~azre_d'f_t, vst SP,_opadt z .zagovorniki nove burzoazije ali z noszlcz poltct]sko drzavne mtselnosti ali s tehnokrati ali liberalci
ali z birokrati vseh barv, z levicarji in desniCarji s taldno ali
drugaeno elito - vsi imajo skupni imenovalec. '
Ta narod ali ta sloj- ni mu vatno ime - bi rad zivel dobr a
celo razkosno zivel na racun drugega naroda ali razreda n~
racun cim b_o_lj pridne in cim manj razmiSljujoce, Cim ~anj
uporne mno~~ce. _To pane gre. In ne bo slo nikoli vee.
Nasa partz]a Je z uvedbo samoupravljanja cepila delavski
razred z razrednim razmisljanjem. Prvic v zgodovinirfe na.S clovek zaslut~l moz;z~st lastnega odlocanja o svojih receh. Nikoli
vee ,!le bf! ZZJ?USltl _zzpred oci te f!ajboy cloveske ideje, cetudi se
druzbr;m za]edalct vseh barv prtlaga,ajo vsakrsnemu cepivu in
SkroptVU kat koloradar na pantakan.
. Toda zdravega zelenja j e vendarle vse vee. Delavski razred
Je ve_ndar vse mocnejsi, vse bolj se zaveda svoje clove5ke vrednostt.. Nekoc ne bo hotel vee dati svojega soka ne birokratu ne
tehnokratu, ne temu na levem ne onem na desnem stolcku. Ta~_rat bodo zajedf11ci cepali drug za drugim sami od sebe. Dokler
Jth ne bo zman7kalo . ..
Tega dneva zmage ne bomo mogli praznovati ker to ne bo
dan, to bo stoletje, morda vee.
'
. Toda z. nasim dnevom zmage so seta l eta neustavljivo zacela
odstevatt.
J. Praprotnik

Krititno onaSem gospudarjenju
S ·PRETEKLE SEJE DELAVSKEGA SVETA DELOVNE ORGANIZACIJE
. ~a aprilskem zasedanju delavskega sveta delovne organizacije,

ve po velikih serljah, po enostavni proizvodnji in podobnem.
Zavedatl se moramo, da je
tlcno ocenili tudi gospodarjenje v prvih Ieto§njih mesecih. V raz- na§a proizvodnja pogojena prav
pravi je sodeloval tudi glavni direktor Tone Kra§evec in iz nje- z izvozom in da tuji kupci narogove ob§irne ocene povzemamo nekaj poglavitnih poudarkov in cajo manj§e koll&e in razllcne
ugotovitev. Po razpravi je bila sprejetlh vrsta stallic, zakljuckov lzdelke.
in sklepov; nekatere izmed njih objavljamo v drugem delu tega
Temu primemo usmerjamo
zapisa.
· tudi na§a investlcijska sredstva
Ob vseh teh zaostrenih moz- zlastl za nakup sodobne opreme:
Glavrii d.irektor Tone Kra§evec
nostlh
za prodajo in proizvodnjo ki bo omogoCala . kvalitetnej§o
je delegate ob§imo seznanil s
in vecjo prilagodljivost
sedanjim in predvldenlm gospo- ter ob izrednl lztro§enostl stroj- izdelavo
proizvodnje. Tovari§ Kra§evec je
darskim poloiajem posameznih ne opreme so prisotne tudi na§e poudaril, da na Brestu v prvem
temeljnih organlzaclj in Bresta subjektlvne slabostl, ki se kaiejo trlmesecju ne dosegamo nltl plazlastl prl slab§i kvaliteti izdelkot celote.
na proizvodnje nitl nacrtovane
Opozoril je, da rezultati poslo- kov, spo§tovanju rokov, poslovni prodaje v izvozu in na domacem
vanja kaiejo na precej te.Zko go- disclplini in ne nazadnje tud.i v
trgu, da se nam zaostruje likspodarsko stanje v preteini. ve- prepocasnem spreminjaju nase vidnost, povecujejo krediti in da
clni temeljnih organlzacij. Po- miseinosti.
so poslovni rezultatl samo loudaril je, da smo ze prl obllkogicna posledica celotne problevanju plana upo§tevall te.Zke
K.ljub bistveno manj§emu po- matlke,
ki se poraja v zaostrenih
razmere, ki vladajo na tujem in vpra§evanju na domacem trgu pogojih gospodarjenja.
na domaCem. trgu, bodisi kar za- (upadanje standarda, zastoji v
Zatem so delegati po razpravf
deva prodajo bod.isl oskrbo pro- stanovanjsld izgradnji, visold delzvodnje in da bo prl tem mo- leZI lastnih sredstev prl potro§- - kot je bilo ze zapisano tena tudi proizvodnja. Te razme- nUkih kreditlh, visoke obresti sprejell vrsto zakljuckov in skle- ·
re so se v prvih leto§njih mese- in drugo) in tud.i zmanj§anju pov. Naj omenlmo nekatere iz.
cih §e poslab§ale zaradi neugod- povpraAevanja s tujega trga, so med njih.
nih vremen skih razmer.
prl nas se vedno prisot~e zahte
(Nadaljevanje na 2. strani)
ki Je tudl tokrat imelo bogat dnevni red in vsebino so delegati
ob sprejemanju letosnjih planskih dokumentov tem~ljito in kri-
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0 nasem gospodarjenju v prvih treh mesecih
Glede na to, da prvi perlodi~ni obracun zvecine ne daje prave
podobe o gospodarjenju in tako rekoc ni predaha med njim in zaklju~nim ra~unom, je bilo letos precej govora, da bo ukinjen. Vendar se n~a administracija »De da« in tako moramo kot v preteklih
letih, tudi letos polagati ra~un 0 uspesnosti poslovanja v zacetku
leta. Da ne bi bilo nesporazuma, moramo ob tem povedati, da se
rezultati poslovanja sicer ugotavljajo za vsak mesec posebej, za
kar pa ni potrebno vloZl.ti toliko easa in truda, kolikor ga terjajo
perlodicni in zakljucni racun.
Na Brestu smo s strahom pricakovall financni izid, saj so hila
. gibanja vseh odlo~ilnih dejavnikov v januarju in februarju iz.
redno zaskrbljujoca. Pokazalo pa
se je, da so se v marcu negativ·
na gibanja obrnila v pozitivno
smer in rezultatl poslovanja
kljub temu, da niso ble§ceCi,
vzbujajo upanje, da je najtefje
obdobje za nami.
Tudi v prihodnje nam ne bo
lahko, saj doma~i trg ne prevzame toliko izdelkov, kolikor bl
si zeleli, v izvozu pa je tudi cedalje teije prodajatl blago, saj
povpruevanje na nekaterih ob·
mocjih upada, posebno poglavje
pa so cene, dobavni roki in ka·
kovost izdelkov. lzredne tezave
povzroea pomanjkanje lastnlh
obratnih sredstev. Zato nara·
seajo stro§ki obresti, ki so obcutno vecji kot smo nacrtovali.

Jasnej§o podobo o celotnem
poslovanju homo dobili, ko homo opisall gibanje proizvodnje,
nabave, prodaje doma in v iz.
vozu in zaklju~i:li s financnim rezultatom.
PROIZVODNJA
Raven proizvodnje je v prvem
trimesecju dosegla 21,6 odstotka
letnega na~rta oziroma vrednost
2.152.864.000 dinarjev. Fizi~no doseganje nacrta proizvodnje za le·
to 1985 pa je 22,7 odstotka. V
lanskem prvem trimeseeju smo
se Iahko pohvallli z mnogo ugod·
nejsimi rezultati na tem pod·
rocju, vendar je treba upostevati, da je mocno vplivala na letosnje zaostajanje izredno ostra
zima.

lndeks prlmerjave vrednosti
Ietosnje proizvodnje z Iansko je
141 in gre predvsem na racun

vrednotenja proizvodnje po no·
vlh, visjih cenah. Od vseh temeljnih organizacij je le MINE·
RALKA dosegla in presegla nacrtovano vrednost, saj je letni na·
crt dosezen ze 44 odstotno. Nacrtu so se prlbliZall ZAGALNI·
CA, MASIVA, TAPETNISTVO in
GABER, kjer so v fizicnem pogledu nacrt celo presegli. NajniZ·
ja proizvodnja je hila v IVER,KI
in POHISTVU.
V POHISTVU opravicujejo niz.
ko proizvodnjo z neopredeljenimi programi za domaci trg in za
izvoz, ob razdrobljeni proizvodnji zaradl manjsih serij. Poznal
se je tudi vpliv slabe kakovosti
izdelavnega materiala, posebno
ivernih plosc. Omeniti je treba
tudi to, da se v tej temeljni
organizaciji prepocasi prllagajajo novemu polozaju, saj v teh
casih ni racunati na velike serije nezahtevnlh programov, kajti trZi§ce iz znanih razlogov tega
ne sprejema.
MASIVA najbolj zaostaja pri
proizvodnji za izvoz, kjer je odstotek doseganja letnega nacrta
17,6 odstotka. Vzrok je v nepra·
voeasnih dobavah povrsinskih
materlalov in teiavah s susenjem
lesa, ker nove su§ilnice §e ne
delajo s polno zmogljivostjo.

KritiCno onaSem gospodarjenju
(Nadaljevanje s 1. strani)
- Vse temeljne organizacije
In delovna skupnost Skupnih dejavnosti morajo preanalizirati
sprejete letne plane ter pripraviti ustrezne predioge sprememb
in ukrepe za poveeanje prod.uktlvnostl in racionalizacije poslovanja, da bi povecall proizvodnjo in prodajo ter izbolj§all kvaliteto in poslovne rezultate.
- V vseh temeljnih organiza·
cljah in v Skupnih dejavnostih
je potrebno analizir~ti vse stroske poslovanja in izdelati ukrepe
za njihovo zniZanje.
- Sproti je treba spremljati
gibanje nabavnlh in prodajnih
cen. Cene nasih izdelkov moraroo usklajevati po sprejetem samoupravnem sporazumu na organih upravljanja. Prl gibanju
cen moramo upostevati zlasti
gibanje vhodnih cen, realnost
n~ih stroskov poslovanja in razmere na trgu.
- Kooperantski odnosl znotraj Bresta, pa tudi z zunanjimi
partnerjl §e vedno niso v skladu
z dogovori, zato jib je potrebno
oceniti in sprejeti ukrepe za zagotovitev kvalltetne poslovne
ravnl.
- Ob dosezenlh rezultatlh poslovanja v prvih dveh letosnjlh
meseclh, kl so najbolj neugodni
v temeljnlh organizacijah Pohistvo in lverka, morajo njihovo
problematiko intenzivno razre§evati vst strokovnl kadrl, pa tudl samoupravni organi in druibeno politiene organizacije.
- Da ne bl prihajalo do novlh
zamlkov in kasnitev v proizvodnji, je potrebno cimprej zagotoviti ustrezne surovine In repromateriale za nove proizvodne
programe.
- Po potrebi naj se organizira
delo v treh izmenah v temeljnlh
organizacJjah Mineralka In tagalnica oziroma v vseh · tistih
temeljnlh organizacijah, ki kasnijo z odpremo all ne dosegajo
plana proizvodnje zaradl ozkih
grl v proizvodnjl all zaradi drugih razlogov.
Prl tem je potrebno prvenstveno iskati momosti v prerazpo- .
redltvi delavcev v okviru temeljnlh oziroma delovne organizaclje.
-Zaustaviti moramo novo za.
poslovanje delavcev, razen naslh

stipendistov z visoko in viSjo izobrazbo ter mladlh delavcev, ki
so konCali usmerjeno izobra:Zevanje za deficitarna deJa v proizvodnji (lesarji ~irokega profila).

- Glede na zastoje pri proizvodnji ivernih plosc in slab§o
kvallteto prihaja do te:Zav z oskr·
bo proizvodnje na§fh temeljnih
organizacij in drugih podpisni·
kov samoupravnega sporazuma
o skupnem prihodku z Iverko.
Glede na tako stanje moramo
povecati proizvodnjo in izboljsati kvallteto ter zaustaviti izvoz
ivernih plosc.
- Dosledno je potrebno izvajati ukrepe v zvezi z zniZeva·
njem vseh vrst zalog in racionalno porabo likvidnih sredstev,
saj prlcakujemo zaradl motenosti proizvodnje in prodaje v naslednjih mesecih slab§anje lik·
vidnosti, obenem pa moramo
cimliolj racionallzirati stroske
obresti od najetih kreditov.
- Veliko vee pozornosti rooramo posvetiti programski usmerltvi nase proizvodnje, sal na
tem podrocju ze zaostajamo.
Glede na programske usmerltve
moramo nadaljevati s skupin·
skim delom zlasti prl oblikova.nju ploskovnlh in druglh programov. Prl tem ugotavljamo, da
imamo na tem podrocju premalo strokovnlh kadrov, zato rooramo nadaljevati z vkljuceva·
njem zunanjih sodelavcev. Pri
obdelavi trga se mora bolj vkljucevati sluiba marketinga; poveeati moramo obseg naslh poslovnih stikov v izvozu, pa tudl na
domacem trgu.
- Odgovorni strokovni delavci
nnorajo pripraviti predlog za kar
najhitrejso uredltev nagrajevanja kreativnlh in ustvarjalnih
delavcev v proizvodnji in v strokovnlh sluibah. Cimprej je potrebno prlpraviti tudi predlog
sprememb samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih za prldobivanje in razporejanje dohodka. Prl tem je potrebno §e posebno pozomost posvetiti izdelavi sistema za nagrajevanje po kvaliteti dela ter sti·
mulaclje za zmanjsanje stroskov
in izmeta.

lnovacija'm je treba odpreti
vecjo momost v vseh delovnlh
okoljih in podplrati inovativno
dejavnost.
- Zar~dl nujne posodobitve
tehnolo§ke opreme, vecje prilagodljivosti proizvodnlh zmogljivosti potrebam trga (poveeanje
dele.Za masivnega pohistva in s
tem izvoza, vecja prllagodljivost
novih strojev za izdelavo manjsih serij, raclonalizacija proizvodnje), moramo nadaljevatl z
zastavljenim investicijskim projektom za TOZD Pohistvo.
Ce ne dobimo zaprosenega kredita od Mednarodne banke IFC,
moramo iskati druge momosti
za tuje in domaee kredite tudi
pod nekoliko manj ugodnimi pogoji.
- Brest se v svojem lastnem
interesu razvoja ne sme zapi·
rati, temvec mora poglabljati
poslovne in samoupra\'Jle odnose
ne Ie v SOZD, temvec tudi v
§idem slovenskem in jugoslovanskem prostoru, pa tudi v svetu. Pri tem moramo vsebinsko
gledati naprej in se ne zaustavljati ob ozkih kratkoro~nih in
parcialnih intereslh.
- V strokovnl prlpravi je
srednjerocni plan razvoja za obdobje 1985-1990 in dolgoroCni
plan razvoja z osnovnimi smernlcami do leta 2000. Ker iz objektivnlh razlogov nekoliko kasnlmo, je potrebno na prvo sejo
delavskega sveta delovne organizacije predloZl.ti v obravnavo in
sklepanje nov program dejavnosti za dokoneanje prediogov in
za potek razprave ter sprejemanja planov.

BRES~

uvoz
Posnetek iz nase proizvodnje
V ZAGALNICI je zaga izpolnila
svoj nacrt, kljub temu, da se
vedno ne morejo najti ustreznih
delavcev za nezasedena dela in
naloge, obenem pa jim povzroca
teiave stara strojna oprema
Stolama je hila s proizvodnjo
pod nacrtom, ker nekaj Casa nl·
so bile vse zmogljivosti povsem
zasedene, slaba kakovost surovin
in izdelavnega materiala pa po·
vzroca podaljsevanje dobavnih
rokov. Tudi program finalizacije
jelovega Iesa ni bil v celoti realiziran, ker strojna linija §e ni
popolna. To pa seveda onemogoca izdelavo zahtevnej§ih izdelkov.
V GABRU so uvajali nova iz.
delka in sicer kuhinji »2000u in
»2001«, ki sta konstrukcijsko in
tehnolo§ko zahtevnej~i, kar je
pomenilo vee izdelovalnega casa
kot pri prejsnjlh tiplh kuhinj.
Kasnila je tudl dobava nekaterlh materialov, predvsem kartonov, stekel, okovja in izdelkov
iz kooperaclje. Tudi vecja realizacija izvoza za IKEO, kl je dohodkovno slabsi, je povzrocila,
da je hila vrednost proizvodnje
za 1,2 odstotka pod nacrtovano.
Prolzvodnja v IVERKI je najbolj trpela zaradl hudega mraza
v januarju in februarju ter okvar
na su§Uniku, natresni postaji in
jeklenem traku. Stevilo ur za·
stojev je bilo zato se enkrat
vecje kot pa je bilo glede na
izkusnje nacrtovano. Zato je hila proizvodnja surovih plosc
vrednostno za 9,4 odstotka, fizicno pa za 6,5 odstotka pod nacrtovano. Tudi pri oplemenitenih iverkah nacrt ni bil dose.:Zen
in zaostaja za nacrtovano vrednostjo za 4,4 odstotka.
TAPETNISTVO je doseglo v
tem obracunskem obdobju 22,7
odstotka vrednosti proizvodnje.
Pri prodajl tapetniSkih izdelkov
so se pojavili zastoji, zato zaradi
velikih zalog v tej tovarni v januarju dva dni niso delali. Ta
zastoj bodo nadomestili kasneje
z delom ob prostlh sobotah. Sla·

ba kakovost tapetniskega blaga
in zamude kooperantov so veckrat vzrok, da proizvodnja ne
gre tako kot bi si .Zeleli.
V JELKI je bil vecji izpad
proizvodnje pohiStva zaradi za·
mud pri dobavi okovja iz zacasnega uvoza, delno pa tudi zaradi
tezav pri susenju hrasta. Majhne
serije in kratki dobavni roki so
povzrocili casovno premikanje
delovnih nalogov, kar je vplivalo
na vecjo porabo casa na enoto
izdelka. Zato je bilo tudi doseganje letnega nacrta proizvodnje v vrednosti 482.036.000 dinarjev le 14,1-odstotno. Zagalnica s
tesalnico bl nacrt zanesljivo dosegla, ce ne bl bilo izpada zaradi
nizkih temperatur in okvar. Doseganje letne nacrtovane vrednosti proizvodnje je tako 23,4-odstotno.
Omenili smo ze visoko vrednost proizvodnje v MINERALKI.
Vzrok temu so velika narocila
ladjedelnic, ki imajo gradnjo la·
dij v taki fazl, da je poraba teb
plosc izredna. Povecan je tudi
izvoz na konvertibilno in klirin·
~ko obmoeje. Vse to je zahtevalo
dodatne napore v kolektivu, ki
sedaj dela v treh izmenah. Pricakujejo, da se bo povprasevanje
v drugi polovici leta nekoliko
umirilo.
NABAVA
Domaci trg
Za nabavo v zacetku leta je
znaCilna skokovita rast cen surovin in reprodukcijskega materiala. Glede na december so cene vi§je (za pomembnejse surovine in materiale) od 30 do 100
odstotkov.
Primanjkovalo je kakovostnega hrastovega furnirja in jesenovega :Zaganega lesa, obcasno
pa so bile teiave prl nabavi kar·
tonov, okovja, lakov, stekel in
ogledal. Zaradi kratkih dobavnih
rokov, kl jib zahtevajo nasi kup·
ci, tudi proizvodne temeljne or·
ganizacije naro<!ajo materlale na
kratek rok, ki pa ga pri doba·
viteljih teZlco dosezemo. Cutiti
(Nadaljevanje na 3. strani)
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Omenjene zakljucke naj bi obravnavali organi upravljanja in
druZbeno politicne organizacije
v vseh temeljnih organizacijah
in v Skupnlh dejavnostih in se
tako aktivno vkljucili v prlzadevanja za bolj~e in ucinkovitejse
gospodarjenje.
Seveda pa je uspe§na uresnicitev teh zakljuckov v mnogocem odvisna predvsem in tudl
od tega, koliko bo sleherni Brestov delavec sprejel ukrepe za
izboljl!anje gospodarskega stanja
- tudi za svoje.

Skladillce ivernih plosc se prazni
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priC

van

se posebej stola in jedilne mize uspeli uresniciti cetrtino vred·
(Nadaljevanje z 2. strani)
nosti izvoza.
je tudi veliko slab~o kakovost 730.
Gaber izgublja trii~ce na BliZ·
- Kuhinjsko polilltvo je obonekaterlb izdelkov, kar s~:veda
pomeni posredno dviganje cene. gateno z novima modeloma ku· njem vzhodu zaradi manj~ega
Oskrba z lesnimi sw·ovinamt hinj BREST 2000 in 2001. Odzivi povprasevanja na tern obmocju,
za obe zagi, tesalnico in lverko kupcev so ugodni, eeprav pro- zato se bo potrebno bolj usmeje hila dobra in zaradi tega ni daja ~e ni stekla. V preteklem riti na druga t~ca (zahodna
bilo zastojev. Posebne teiave so obdobju sta bill najbolj iskani Evropa), kjer pa je konkurenca
predstavljali iagini listi za pol· kuhinji BREST 11 in BREST 15. izredno ostra in cene nizke.
Najslabsi izvozni rezultati so
- Prodaja oblazinjenega ponojarmenik, saj je grozila usta·
vltev proizvodnje, ker jib edini hi~tva je hila v zaeetku leta ne- bill glede na letni nacrt doseproizvajalec v Jugoslaviji nekaj koliko niZja, vendar je posebna zeni v Tapet~tvu. V kratkem
easa sploh ni dobavljal. Zaradi prodajna akcija stanje izboljsa- bo stekla prodaja na BliZnji
pomanjkanja deviz oziroma za· la. cutiti je manjse povpraseva· vzhod, vendar teh narocil ne bo
dovolj, da bi pokrili vse izvome
radi manj~e razpolagalne pravi· nje po teh izdelkih.
- Program HELENA se v ce- obveznosti, zato bo nujna usmece v leto~njem letu pa smo bill
prisiljeni omejiti zdn.tZevanje de· loti prodaja SLOVENIJALES ritev ponudbe na zahodnoevropviz z domaCimi dobavitelji.
' TRGOVINI in je izdelan v vee sko triisce.
Iverka je dosegla nacrtovani
inaeicah (fronte).
uvoz
- Ivernih plosc zaradi manib lzvoz. Tezje bo v naslednjih mesecih, ker imamo velike obvezVrednost uvoza s konvertibil· izpadov proizvodnje nismo mogll nosti do kupcev na domaeem
izdelati
toliko,
kolikor
bi
na~i
nega obmocja je hila v prvem ,
trgu na · osnovi samoupravnega
cetrtletju 122.870.000 dinarjev kupci zeleli, zato je bil delno sporazuma. Pa tudi proizvodnja
(22 odstotkov letnega nacrta) in zmanjsan jzvoz.
- Prodaja zaganega lesa je bo manjsa za~adi predvidenega
10.831.000 dinarjev s kltringa
hila
nemotena, saj je trenutno remonta v juriiju.
/ Kljub. teikemu deviznemu poloMineralka se lahko pohvalt z
povprasevanje
se vedno v~cje od
zaju pa nam je uspelo uvoziti v
najvisjim doseganjem nacrtovanih
ponudbe.
glavnem vse narocene materiale.
ciljev v izvozu. Tudi v prihodnje
- Mineralne plo~ce so izdelek
Nekatere sicer z zamudo, saj so
predvidevamo normalno dosega·
bill roki narocll prekratki. Uvoz po katerem je v tern trenutku nje izvoza. PoloZaj se zaostruje
je potekal v vseh moZnih obli· povprasevanje vecje od n~ih le v Sovjetski zvezi zaradi dosekah kot so maloobmejni promet, proizvodnih zmogljivosti. Nad ganja primernih cen. Vee pozor·
sejemski kontingenti, kontoko- nacrtovano je prodaja plo~c za nosti pa bo treba nameniti ka·
rent in kompenzacijski posli. ladjede~tvo, plo~ce za grad
kovosti izdelkov.
Uvoza opreme ni bilo, pa tudi bene namene pa prodajamo
Ocena izvoznih prizadevanj v
za pribodnje obdobje ni nacrto· nacrtovani koltcini. Prodaja po
delovni orgailizaciji kaze na to,
teka po narocilu, tako da zalog
van.
da kljub dogovorom in razlictakorekoc ni.
nim ukrepom zvecine ne izpol·
PRODAJA
njujemo zahtev kupcev glede do·
IZVOZ
govorjenih rokov in kakovosti.
Domaci trg
Zavedati se je treba, da nas
Doseieni rezultati prodaje v
Vrednost izvoza je v obravna
prvih treh mesecib kaiejo, da vanem obdobju dosegla znesek kupci ne cakajo z odprtimi rokami in da je za pridobitev na·
predvidena dinamika ni hila do- 3.145.449 dolarjev, kar predstav
rocila vloienega mnogo truda
sezena. Nacrt za to obdobje je lja 19,6 odstotka letnega naerta
in znanja, kar pa zlahka zapraizpolnjen s 95 odstotki, za eno Od te vrednosti je izvoza n
vimo z neodgovornim in maloindeksno toeko pa zaostajamo konvertibilno obmocje za 2 mi
marnim ravnanjem.
tudi pri izpolnjevanjih letnega lijona 515.153 dolarjev all 80 od
Kupci pa vse nase napake
plana.
stotkov, na kliring pa 630.295 do
Vzroki so znani. SlaMe po- larjev. Lani smo v enakem ob
strogo kamujejo.
vpr~evanje bo, kot je videti,
dobju dosegli za 13,5 odstotka
trajnej~e in ne gre le za zaeasno
vi~ji izvoz, to pa kaie, da so bile
FINANCNI REZULTATI
nihanje. Odpraviti moramo last· letos teiave pri pravocasnem
ne slabosti in si prizadevati, da sklepanju poslov, pa tudi v sami
Rezultati poslovanja so poslehomo kupcu lahko ponudili iz. proizvodnji. Izvoz je glede na dica vseh teiav in slabosti, ld
delke, ki bodo ustrezalt njegovim letni nacrt po temeljnih organi· smo jib do sedaj omenili. Torej
zeljam. Vrednostno je prodaja zacijah zelo razlicen in se giblje nikakor ne morejo biti in tudi
glede na lansko v enakem ob· od 5,4 odstotka v Tapetni~tvl niso dobri.
dobju sicer za 36 odstotkov vis· do 44,7 odstotka v Mineralki.
Nismo dosegli nacrtovane rav·
ja, vendar zaradi inflacijskih gi·
ni celotnega prihodka in dohod·
V Pohi~tvu so s poveCanim
banj, fizicno pa niZja. Na to je
ka, prav tako tudi ne cistega dovpltval tudi zastoj v januarju prizadevanji zagotovljena naro hodka.
cila, tako da je zagotovljeno delo
(zima), ki ga v februarju in
Dve temeljni organizaciji imata
' marcu ni bilo mogoce nadome- za drugo in tretje trimeseeje izgubo, m sicer IVERKA v viSini
Vee
pozornosti
bodo
morali
po
stiti.
62,755.000 dinarjev in POHISTVO
svetiti kakovosti izdelkov.
22,988.000 dinarjev: Vse druge teZnacilnosti prodaje po posa·
V Masivi je bil dosezen manj
meljne organizacije so poslovale
meznih programih oziroma izdel·
~i izvoz zaradi izpada stevila na
na meji uspe5nosti, kar pomelii,
kih so naslednje:
rocil, pri katerib kupec izdelke
- Program MAJA ni izpolnil ' sam dokoncno povr~insko obdela da ni imela nobena izgube, sred·
stev za poslovni sklad pa ·t udi ne.
priCakovanj, saj je prodaja pod in je zato tudi cena niZja.
Izjema je J.e MINERALKA, kjer
pricakovano.
V 1:agalnici izvoz tudi · ne gre je bil doseieni rezultat odlicen,
- Razviti bo potrebno nov po nacrtih. Za koncne izdelke saj je izdvojenih v poslovni sklad
proizvodni program, ki se bo
potrebno poiskati nova trii- 54,785.000 dinarjev.
Cimbolj pribliZal zahtevam vee. bo
Celotni prlhodek delovne orga·
sca,
pri zaganem lesu pa predjega ~tevila kupcev.
stavljajo teiave _niZje dolarske nizacije je bil doseien z 22,5 od·
- Ukinjata se programa 3 X 3 cene. Jelka, ki ima izvoz usmer· stotka glede na letni naert, kar
in Katarina WH.
jen le na zahodnoevropsko trZ.i· je posledica niZje proizvodnje
- Vecja proizvodnja stolov in see, bo ze v drugem trimesecju in prodaje. Odstotek doseganja
jedilnih miz za domace trii~ce pricela po~iljati prve izdelke v naertovanega meska porabljenih
je omogocila tudi veejo. prodajo ZDA, kjer naj bi do konca leta sredstev je se nekoliko niZji

Gradnja novih proizvodnlb prostorov v

na~i

MASIVI

(22,3 odstotka), velik delei od
njih pa predstavljajo obresti za

obratna sredstva, ld so doseiena
ie z 38,7 odstotka na vrednost,
ki smo jo nacrtovall za letos.
Vzroki so v velikem pomanjkanju lastnih virov za obratna sredstva, visokih obrestnih merah,
zavarovanju placil z menicami in
kori~cenju eskonta menic.
Dohodek je doseien v vi~ini
23,2 odstotka letnega naerta, indeks na enako obdobje J.anskega
leta pa je 134, kar pomeni obeut·
no manj~o vrednost letos dosezenega dohodka. Odstotek doseganja nacrtovanega Cistega dohod·
ka za leto 1985 je 22,4, pri ostan·
ku oistega dohodka pa beleZimo
izgubo v viSini 16,570.000 dinarjev.

nara~canja

Zivljenjsldh stroskov,
pa tudi zaradi nizkih osebnih dohodkov v lanskem prvem trimeseeju.
Vendar so osebni dohodki porasli tudi v primerjavi s povpreejem vsega leta 1984, in steer
za 49 odstotkov, z upoMevanjem
izplacila po zakljuenem racunu
za leto 1984 pa za 44 odstotkov.
PovpreCni meseOni neto osebni
dohod.ki na delavca so v Brestu
33.280 dinarjev za prve tri mesece letosnjega leta.

•

V lanskem prvem trimeseeju
smo imell zelo ugodne rezultate,
letos pa je poloiaj obrnjen. Tei·
ko je nadomestiti, kar je bilo zamujenega, vendar gibanja v mar·
cu vendarle kaiejo, da se stanje
OSEBNI DOHODKI
obraea na bolje. Upamo lahko le,
PovpreCni meseeni neto osebni da nas ne bodo prizadele nepreddohod.ki na zaposlenega so v pri- videne dodatne teiave v proizvodmerjavi z enakim lanskim obdob- nji ali prodaji na domacem trgu
jem porasll za 96 odstotkov. Ta· in v izvozu.
ko visok porast je zaradi hitrega .
P. Kov~ca

ZagrebSki velesejemski utrip

Brest na
zagrebSkemvelesejmu
TUDI TOKRAT PRIZNANJE
Spomladanski zagrebSki velesejem, ki je bil odprt od 15. do 21.
aprila, je pritegnil 1620 dom~cib razstavljalcev in 215 razstavljalcev
iz 17 drugih drlav. V okviru spomladanskega sejma je sodelovalo
okrog 4000 domacih in tujih strokovnjakov, ogledalo pa si ga je
okrog 300.000 obiskovalcev.
Na sejmu so domaCJ proizvajalci puhistva prikazali pohistvem
programe iz svoje redne ~roiz
vodnje, lei so kupcem bolJ al
manj ze znani, ter nekatere. no
vosti ki so za slehernega oblskovalc~ lahko dobra ocena o prihodnji ponudbi pohiStvenih programov na domacem trgu.
In kaj smo kupcem tok.rat pri
kazali mi?
Brest j e med ~tevilnimi jugoslovanskimi proizvajalci pohi~
tva na svojem lepo urejenem
razstavnem prostoru prikazal
svoj celotni proizvodno prodajni
program z nekaterimi novostmi.
Temeljna organizacija Pohi~tvo
je na sejmu prikazala svoj sedanji program MAJA, ki je namenjen opremi dnevnih sob, spalnic in otroskih sob. Novosti iz
te temeljne organizacije so sobni program VESNA, spalnici NADA in MIJA ter jedilnica DUO,
ki so jih obiskovalci sejma ugono ocenili.
Jelka je prikazala proizvodni
pro~ram HELENA v eni izmed
moznih predstavitev
opreme
dnevne sobe. Proizvodni program
je prilkaz redne proizvod.nje in
sodelovanj a s trgovino Slovenijales.
Gaber se je predstavil s kuhinjskim pohistvom, in sicer s
lruhinjskim programom BREST2000 in BREST-2001 ter BREST15 in BREST-11 kot ustaljenima

programoma. Za izvedbo kuhinj
iz generacije BREST-2000 je bilo
najvec zanimanja, hkrati pa je
pustila za sabo se nekatere moine dopolnitve in spremembe, ki
se bodo lahko pokazale kot novost na naslednji sejemski pri·
reditvL
Od sedeznega pohistva, ki ga
je predstavilo Tapetnistvo, so si
obiskovalci lahko ogledali sedezne garniture KSENIJA, MOJCA
in LENKA in sicer v novih iz.
vedbah ter novost, sedeino garnituro DANA.
Mineralka je svoj program
NEGOR plosc predstavila v dveh
izvedbah in sicer kot surove in
oplemenitene NEGOR plo~ce, ter
shematicno prikazala nekatere
tehnicne izvedbe pri njihovi uporabi.
Po nekaterih podatkih je bil
spomladanski velesejem, ki so ga
zaprli v nedeljo zvecer, dobro
obiskan. To pa sene pomeni po·
vecanega zanimanja za nakup
pohistva, saj prodajna cena v
mnogih primerih odigra odlocilno vJ.ogo pri nalrupu nasih
proizvodno prodajnih programov.
Naj cisto na koncu ~e povemo,
da je BREST dobil posebno pohvalo z nazivom ambienta za
uspeli ambient in sicer za kuhi·
njo in jedilnico v dvosobnem
stanovanju.
S . Cecek
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UspeSna prodaja Negor ploSC
v letu 1982 in delno se v letu
1983 je bil najvecji problem
Bresta njegova Mineralka z velikimi neprodanimi zalogami NEGOR plosc, kar je hila posledica
neraziskanih moznosti za njihovo uporabo in pa slabega obvladovanja domacega in tujega trga. Stanje se je bistveno spremenilo ze v letu 1984, saj nam je
z velikim prizadevanjem uspelo
NEGOR plosce uveljaviti na trgu.

Glavna znacilnost plosc je, da
so sestavljene iz taksnih osnovnih materialov, ki so negorljivi,
imajo dobre termoizolacijske
lastnosti in tako predstavljajo
idealen material za protipozarno
za§cito. Prav zaradi teh kvalitet
se je uporaba NEGOR plosc bistveno poveCala predvsem v ladjedelnistvu, pa tudi v gradbenistvu, na domacem pa tudi tujem trgu.
Da nam je uspelo na trgu uveljaviti te plosce, je bilo potrebnega veliko trdega dela in znanja, posebno pri izdelavi konstrukcijskih resitev: predelnih
sten (ognjeodpornost 60 do 180

minut), stropov, protipozarne zascite jeklenih konstrukcij. Za vse
to smo morali pridobiti se
ustrezne ateste, loceno za ladjedelnistvo, loceno za gradbeniS
tvo. Sele na osnovi teh dokumentov in resitev smo lahko zaceli seznanjati uporabnike z novimi kvalitetami NEGOR plosc
in konstrukcijslcimi resitvami.
Dejstvo je, da Mfneralka trenutno nima tezav s prodajo svojih izdelkov, saj kljub temu, da
dela s· polno zmogljivostjo, (tri
izmene), nima niti minimalnih zalog. Toda moznosti za uporabo
NEGOR plosc so se neizcrpane,
zato moramo nadaljevati z iskanjem novih in racionalnejsih resitev za uporabo. z vsemi ze
znanimi in novimi dognanji · pa
moramo nenehno seznanjati vse
tiste ustanove, ki so kakorkoli
zainteresirane za obvarovanje in
zascito cloveskih zivljenj in premozenja pred pozari.
V ilustracijo omenjam nekaj
gradbenih objektov, v kater.i.h so
vgrajene BRESTOVE NEGOR
plosce: Dam Ivana Cankarja
Ljubljana, Ljubljanska banka
Kranj, Politicna sola Kumrovec,
Sportni center Novi sad, Center
tiska - poslovna zgradba Dela
Ljubljana, TAM Maribor - poslovna zgradba, Jedrska elektrarna Krsko, SUP Beograd, Skupscina SR Hrvatske, Blagovni
centar Ivangrad, Karavla Josipa
Broza-Tita - Ljubelj, TSN Maribor, IMP Maribor, Tovarna dusika Ruse, KliniCni center Beograd, Institut za kukuruz Zemun
polje, Robna kuca Visoko, EI

Cene, cene • • •
CENE VHODNIH MATERIALOV
IN KALKULACIJE
Z vstopom v leto 1985 so cene
vhodnih materialov zacele zelo
strmo narascati. Za tako strmo
narascanje bi lahko uporabili tudi izraz divjanje cen, saj takega
skoka v tako kratkem casu nismo priCakovali.
.Ze pri planskih cenah, ki smo
jih izracunavali ob koncu leta
1984 na podlagi dejanskih cen,
smo predvidevali v povprecju od
60 odstotkov pri nekaterih materialih pa do 100 odstotkov narascanj a cen, seveda cez vse leto.
Napovedane cene pa so vsaj
pri nekaterih materialih ze veliko prej dosegle planske cene
in jih v nekaterih primerih ze
presegle.
Za pregled navajamo porast
cen glavnih vhodnih materialev, glede na cene, dosezene 31.
12. 1984. leta.
- hlodovina
+ 300fo
- teh. les za I verko
+ 58%
- lesni ostanki
+ 880/o

-

zagan les
+ 90 Ofo
furnirji
+ 45 Ofo
laki, luiila
+ 100 Ofo
tapet. blago
+ 50 Ofo
okovje
+ 370/o
lepilo Lendur
+ 43 ~/o
plosce (vezane, lesomal,
lesonit, ultrales)
+ 55 Ofo
(odstotki so prikazani priblifuo, zaradi dobav od razlicnih dobaviteljev, poracunov in podobnega)

Zaradi takega narascanja cen
so priSli nekateri izdelki v izgubo. V marcu smo za znacilne
predstavnike izdel~ov dali ce_
ne vhodnih matenalov. Na teJ
podlagi so planske sluibe izde
lale nove kalkulacije, ki so
predstavljale osnovo za prodajne
cene proizvodov.
Zaradi takega dviganja cen, bo
potrebna organizacija kalkulacij
na racunalniku. Na podlagi tega
bo mogoce neprestano nadzorstvo cen in s tern tudi primerjava lastne in prodajne cene.

Iz skladi~~a repromaterialov v TOZD POHISTVO

M. Levar

Nis, SUP Split, Koteks Split,
RMC Mostar, SUP Pristina, Terme Portoroz in taka naprej . ..
Ti podatki nam dokazujejo, da
smo se mocno uveljavili tudi na
podrocju gradbenistva, saj smo
nedolgo tega vgrajevali nase plosce le v ladjedelniStvu.
M. Kebe
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0 LANSKI PRODAJI NASIH
IZDELKOV
Ena izmed dejavnosti v prodaji je med drugim tudi zbiranje,
shranjevanje ter obdelava podatkov o prodaji na tdiScu. Prvi
dve, vse bolj pa tudi slednjo dejavnost, za prodajno sluibo zelo
uspesno opravlja sluiba za avtomatsko obdelavo podatkov, ki
daje dovolj uporabnih informacij o dogajanju na trgu in o prodaji nasih izdelkov.
Iz te bogate »zakladnice« podatkov tokrat objavljamo nekaj
»naj dosezkoV« iz lanske prodaje. Upamo, da bodo zanimivi tudi
za vas.
Najvec pohistva smo lani prodati v Sloveniji (31,66 odstotka),
najmanj pa v Crni gori; manj
kot odstotek od skupne domace
prodaje. Delez Slovenije se je
lani povecal za 3,34 odstotka.
(;e pogledamo vecja mesta, vivimo, da smo najvec nasih izdelkov prodali v Ljubljani (6,4 odstotka) . Beograd je drugi najveC.
ji !rupee nasega pohiStva, v
cerkniskem salonu, ki je tretji .na
tej lestvici, pa PX:Odamo celo vee
izdelkov kot v Zagrebu.
Najvisji porast v primerjavi z
letom 1984 belezimo prav v Ljubljani, kjer zelo dobra prodajamo
pohistvo na nasem razstavno
prodajnem mestu v NAMI. Kar
v 187 mestih pa smo dosegli prodajo, viSjo od milijon dinarjev.
NajviSjo mesecno prodajo lani
smo dosegli v decembru (10,51
odstotka letne), najniZjo pa v januarju (4,51). Torej je hila prodaja v decembru 2,33 krat vecja
od tiste v januarju.
Za konec pa se o tern, kaj od
Brestovih proizvodov najvec kupujejo kupci v nasih glavnih
republislcih sredisCih. V Ljubljani najraje segajo po programih MAJA in kuhinji Brest 11,
v Beogradu prodamo najvec programov MAJA in sedezne garniture Mojca, v Zagrebu kuhinje
Brest 11 in Brest 09, v Skopju
garnituro Ksenija ter kuhinjo
Brest 11, v Sarajevu program
Maja in garniture Ksenija, v Titogradu pa smo prodali najvec
programov MAJA.
V. Frim

letosnn dobitniki
priznanj Of .
Anton Obn!za - LoAka dolina
Ivan Skrbec- LoAka dolina
Jemej Zabukovec - LoSka dolina
Janez Mlakar- LoSka dollna
Alojz Hiti- Cerknica
Drago Jakopfn - Cerknica
Iva Strukelj- Nova vas
Boiidar Stnnan - Nova vas
Stane Zupan~i~ - Nova vas
Majda Lenaret~ - Rakek
Anton Bajt - Rakek
Milan Debevec - Rakek
Danica Stefan~~ - Rakek
Anton Intihar - Cajnarj~2ilce
Slavko KovaM~ - Cajnarje-.ttlce
Franc Stnd~Rar - Begunje

Nasa kubinja BREST 2000 in Srebrni most v Skopju
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I ZVOZ IZ MASIVE
Glede na dokajsnje zaostajanje izvoza od nacrtovanega v prvih treh letosnjih mesecih ze
lahko ugotavljamo, da bo letosnje leta neprimerno teze izpolniti izvozni nacrt, kot smo ga lani.,
Osnovni vzrok temu ni v kasnitvi pri odpremah ali v slabi kvaliteti, ampak v znatno vecji konkurenci predvsem na ameriskem trgu. Kupci se zaradi vse
draijega kapitala in cedalje vecj e ponudbe odlocajo za vse krajse dobavne roke - 60 dni, kar
pa nam povzroca nemalo tezav
pri nasem nacinu oskrbovanja
proizvodnje z repromateriali in
surovinami; dobavni roki so
namrec za nekatere repromateriale tudi do 90 dni.
Prav v teh dneh delamo
analiza in pripravljamo ustrezne
resitve za nadomestitev pri izpadu izvoza v prvem trimesecju in
je zato tezko neposredno oceniti
sedanje stanje. Vsekakor bodo
oblikovani zakljucki, kako skrajsati dobavne roke do tako krat·
kih kot jih bodo zahtevali kupci.
To pa pomeni se vecjo stopnjo
organiziranosti v tehnoloskem
procesu in seveda bo morala temu slediti tudi ustrezna hitra
dobava kvalitetnega repromateriala.
Predvsem bi rad opozoril na
dejstvo, da nas bo vse mocnejsa
konkurenca tudi pri masivnem

pohistvu prisili:la, da bomo morali postati bolj prilagodljivi pri
izpolnjevanju vseh dejavnosti v
zvezi s kakrsnokoli oskrbo proizvodnje (nabava, planiranje, priprava dela, prerazporeditev delavcev, prerazporeditev delovnega casa in podobno).
Izdelki se izredno hitro menjavajo, bodisi po kolicini, bodisi
po obliki, zato nas spremlja se
dodaten negativen predznak pri
kolicinah, ki so za dobavitelje
repromaterialov cedalje manj zanimivi. Ob tern bo potrebno se
veliko storiti z neposrednimi
razgovori z dobavitelji o cenah,
kvaliteti in dobavnih rokih.
V neposredni proizvodnji delavce redno obvescamo o dogajanjih na trgu in pohvaliti moram
dobra sodelovanje pri izpolnjevanju nalog. Racunamo, da bo s
pridobitvijo novih proizvodnih
prostorov· omogocen bolj organiziran tehnoloski proces ze v zacetku in bodo s tern ustvarjene
momosti za se vecjii izvoz,
kljub manjsim in razdrobljenim serijam.
Skratka, pogoji za izvoz masivnega pohistva so iz dneva v dan
teiji in ce bodo se taka hitro
narascale cene vhodnih materialev, da o zniZevanju stimulacij
ne govorimo, bodo cedalje bolj
razvrednotena prizadevanja za izvoz, kar pa gotovo ni namen gospodarske stabilizacije.
M. Kusic

Nad 11acrtovano
PRODAJA NAsiH TAPETNISKIH IZDELKOV V PRVEM TRIMESECJU
Za Tapetnistvo nacrtujemo letos prodajo na domacem trgu v
visini 719,6 milijona dinarjev. Ce
to primerjamo s prodajo v letu
1984, vidimo, da je plan prodaje vrednostno vecji za 36 odstotkov. Glede na izkusnje iz
preejsnjih let, sezonska gibanja v
prodaji in cenovno politiko smo
naredili ustrezne mesecne plane
prodaje. Plan prodaje tapetniskih izdelkov za prve tri mesece
letoAnjega leta je vrednostno preseien za 8 odstotkov.
Prodaja oblazinjenega pohistva se je. po mesecih gibala zelo
razlicno. V januarju je hila prodaja slabsa zaradi neugodnih
vremenskih razmer (nizke temper ature, sneg); v februarju in
marcu pa je bil mesecni plan
prodaje presezen.
Kako je bilo s prodajo posameznih sedefuih garnitur?
KSENIJA. V zacetku leta so se
zacele kopici ti zaloge te sedezne
garniture. S sklepom, da se Ksenija v blagu 061 in 078 zniza za
10 odstotkov, je prodaja mocno
porasla in dosegla v marcu nad
500 garnitur. Skupaj je bilo v
prvem trimesecju prodanih okrog

1160 garnitur Ksenija v razlicnih
vrstah blaga.
MOJCA. Glavne teiave pri tej
sedeZni garnituri so bile v tern,
da je Tapetnistvo ni moglo narediti v vecjih kolicinah, ker kooperanti niso mogli dobaviti vecjih kolicin stranic. Kljub vsem
teiavam pa je biJ.o v prvem trimesecju prodanih okrog 800 garnitur.
LENKA. Pri tej garnituri je s
pomanjkanjem stranic se vee tezav; zato jih je bilo manj narejenih in temu ustrezna je bila
tudi prodaja- okrog 200 garnitur.
v tern trimesecju sm.o za celi
tudi s prodajo novega izdelka postelje MIJA 800, ki je izdelana
v treh barvah, bordo, rjavi in
modri. Postelja MIJA 800 se prodaja v sklopu spalnice MIJA ali
pa tudi posamezno.
Dolgorocno prodaja n e more
temeljiti le na treh sedanjih sedeznih garniturah. Zato je TapetniStvo izdelalo novo sedezno
garniture z imenom DANA. To
je izpeljanka iz Ksenij e, le da je
oblikovno popolnejsa. Predstavljena je hila na pravkar minulem zagrebskem velesejmu, prve
garniture pa bodo priSle iz proizvodnje ze konec tega meseca
oziroma v zacetku naslednjega.
J . Meden
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es n slovensko lesarstvo
II

NEKAJ PRIMERJAV 0 LANSKEM GOSPODARJENJU
V SLOVENSKEM LESARSTVU
Za nami je ze dobra cetrtina leta 1985 in do sedaj so zbrani rezultati gospodarjenja v preteklem Ietu tudi za §ir§e skupnosti (obCine, regije . .. ), pa tudi za posamezne dejavnosti v okviru omenjenih
skupnosti. l z podatkov so razvidne tudi primerjave med posam~
mi temeljnimi in delovninli organizacijami.
V tabeli je videti nekaj kazalnikov nekaterih delovnih organ!zaclj
iz Slovenije, ki so claniee zdrtJ.ze.n.ja LES, povpreeno dosezeni kazalniki vseh clanov zdruienja in primerjave z doseienimi kazalniki
v Brestu.
.
Izbira delovnih organizaci.j je taksna, da zajema sorodne delovne
organizaeije po dejavnosti in velikosti, pa tudi dve manj§i delovnl
organizaciji in sorodni delovni organizaciji v regiji.
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Eno leto nam ne pokaze IIl.ekaterih gibanj, pac pa so zanimive
zlasti pdmerjave. Ze podatki v
tabeli veliko povedo, zato je podan le kratek komentar na osnovi prikazanih podatkov.
v povprecju so vsi clani zdruzenja v primerjavi z letom 1983
dose~i za 68 odstotkov viSji dohodek na delavca in za 91 odstotkov vJSjo· akumulacijo na delavca.
V sestavi celotnega prihodka
je v povprecju prJ clanih zdru.Zenja ostal delez prihodkov, pridobljenih na tujem trgu, enak
kot leto prej, medtem ko se je
pri Brestu znizal za dve strukturni tocki.
Povprecni mesecni neto osebni
dohodki na zaposlenega so se
v povprecju pri Olanih zdruZenja
povecali za 57 odstotkov, stev.ilo
zaposlenih za 2,4 odstotka m izguba na delavca za 14 odstotkov.
Seveda so visoki odstotki pri
narascanju vrednostnih kategorij
predvsem posledica izredno hitrega narascanja vseh vrst cen.
Ce pogledamo dosezene kazalnike na Brestu v prJmerjavi z dosezenimi v odbranih delovnih organizacij ah in s povprecno dosezenimi vseh Clanov zdruzenja,
vidimo ze pri dohodku na delavca, da zaostajamo za pov:l?recjem
clanov zdruZenja in za vecino odbranih delovnih organizacij. Nizji
dohodek na delavca sta od odbranih dosegli le delovni organizacij i
Maries in Brezice. V relativnem
razmerju je zaostanek za povprecjem clanov zdn.tZenja ostal
skoraj enak kot leto prej.
Seveda pa je ustvarjeni dohodek na delavca odvisen tudi od
organske strukture kapitala oziroma od opremljenosti s tehnicnimi sredstvi. Tako vidimo, da
imamo nizja od povprecja Clanov
zdruZenja ~udi povprecno uporabljena osnovna sredstva na delavca. Vendar pa moramo istocasno ugotoviti, da imajo neka·
tere odbrane organizacije se
manj
uporabljenih
osnovnih
sredstev na delavca, pa dosegajo
visji dohodek na delavca.
V pribliino enakem razmerju
kot v letu 1983 pa Brest odstopa
od poV'precja clanov tudi pri kazalniku - cisti dohodek na delavca. To odstopanje je se vecje
kot pri dohodku na deJ.avca.
Glavni vzrok za to so obrest-i, saj
so se v Brestu v letu 1984 v primerjavi s prejsnjim skoraj podvojile. Niiji cisti dohodek na
delavca od Bresta pa sta od od-

branih ustvarili delovni organizaciji Lesonit in Maries.
V nekaterih temeljnih organizacijah je bil ustvarjeni cisti dohodek prenizek za pokrivanje
vseh sredstev za osebne dohodke, kar je pomenilo izgubo. Od
obravnavanih delovnih organizacij je sorazmerno visoko izgubo
v primerjavi z akumulacijo ustvaril Lesonit, pa tudi Maries.
Kazalnik ekanomicnosti - ·celotni prihodek v primerjavi s porabljenimi sredstvi- ka.ie na izboljsanje v primerjavi z letom
1983, in sicer taka pr.i Brestu kot
v povprecju pri clanih zdruzenja. Se vedno pa je ta kazalnik
v Brestu sla:bsi od povprecJa cianov zdruZenja, pa tudi od veCJne
odbranih delovnih organizacij.
Sla:bse razmerje med omenjenima kategorijama sta dosegLi od
odbranih delovnih organizacij le
Lesonit in Lesna.
V Ietu 1984 smo v Brestu ustvar.ili za 22 odstotkov oziroma za 8
strukturnih took vee. dohodka
v primerjavi s povprecno uporabljenimi poslovnimi sredstvi kot
v letu 1983. Tudi v povpreeju
clanov zdru.ienja se je to razmerje izboljsaJ.o za 15 odstotkov.
Kljub temu se vedno zaostajamo
za povprecjem cla:nov zdruzenja.

Na to v najvecji meri vplivajo
zaloge.
Akumulacija na delavca je v
Brestu porasla za 84 odstotkov,
kar je nekoliko manj kot v povprecju pri clanih zdn.tZenja.
Hkrati morarno poudariti, da je
tudi v absolutnem znesku akumuJacija na Brestu nizja od povprecja clanov zdruZenja, in sicer
smo dosegli 29 odstotkov povprecja dose.iene akumulacije na
delavca clanov zdruZenja. Podobno narn ka.ie tudi kazalnik akumulacije v primerjavi s povprecno uporabljenimi poslovnimi
sredstvi.
Kot pr.i vseh drugih kazalnikih &lllO pod povprecjem clanov
zdn.tZenja tudi pri meseCnih neto
osebtnih dohodkih na delavca, liJn
sicer za 11,3 odstotka. Nizje osebne dohoqke na delavca so ·i meli
od odbranih delovnih organizacij :v Marlesu. Ce k sredstvom za
osebne dohodke dodamo se sredstva skupne ·porabe, vidimo, da
so za te narnene razporedili manj
sredstev na delavca kot v Brestu
se v delovnih organizacij ah Lesonit, Maries in Brezice. Pri vsem
tern se moramo zavedati, da so
osebni dohodki v lesni industriji
nasploh nizki, saj zaostajamo za
slovenskim povpreejem za 9,3 odstotka. Vendar je ta railika v primerjavi z Ietom 1983 zmanjsana.
Koncamo lahko z enako ugotovitvijo kot pred 1etom dni: V
Brestu smo po vseh izbra:nih kazalnikih poslovali slabse kot v
povprecju cla:ni zdru.ienj a (le da
nismo ustvarili -izgube). Vendar
pa je zaradi nasih skupnih prizadevanj zaostanek na nekaterih
podrocjih manjSi. Ta zaostanek
nioramo zmanjsevati tudi v prihodnje, ce naj si zagotovhno
boljsi osebni in druZbeni standard.
M. Siraj

Letna vzdrlevalna dela v Masivi narekujejo prekinitev obratovanja, saj je dobrsen del proizvodnje zaradi remonta energetskih naprav okrnjen.
V Jntenzivnem investicijskem
vlaganju so vzdrievalna in obnovitvena dela se toliko bolj obsezna, -kar zahteva daljso prekinitev
obratovanja.
V ta namen bodo v tern casu
opravijena naslednja dela:
- za:menjava plamenocevnih
cevi pri parnem kotlu; ta dela
bo opravil zunanji izvajalec;
- zaradi novih objektov in investicijskih vlaganj bomo na
novo lokacijo premestili skla:disce vnetljivih ·&novi; premestitev
jeklene .konstrukcije bomo opraviii sarni;
- zaradi dograditve proizvodne hale moramo premestiti grelce za ogrevanje notranjih prostorov;

- ucinkovitejse odsesovanje na
novem trovaljcnem brusilnem
stroju zahteva mocnejse odsesovanje, kar bo opravljeno z vgraditvijo lokalne ventilacije;
- obcaSIIl.o vzdrlevanje elektromotorjev, ·k i obratujejo v prostorih, kjer so eksplozijsko nevarne zmesi, zahteva redno kontrolo in mazanje, kar, bo v tern
casu tudi opravljeno; obenem bo
potrebno tudi temeljito ciscenje
vseh naprav za brizganje in odsesovanje vnetljivih snovi.
Da .bodo vsa ta nacrtovana deJa nemoteno opravlj ena in v ro·k ih, je potrebnih ze v pripravi na
remont velitko prizadevanj, pa tudi resnosti med samim delom.
Sluzba vzdrlevanja je ze veCkrat dokazala, da je sposobtna
opraviti zastavljene naloge, za
kar smo ji drugi delavci lahko
hvalefni.
V. Jeric
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SuSilnice obratujejo
Kondenzacij ske susilnice za
predsusenj e lesa do 20 odstotkov
vla.inosti spet obratujejo. Pri prvem poskusnem susenju se je
pokazalo se nekaj napak, ki smo

Remont v Masivi

:c te-

narehila
:ami-

Skladi§ce nasih tapetni§ldh izdelkov

Aparature v novi susllni.ei mar·
tinjske MASIVE

jih zvecine ze odpravili med stirinajstdnevnim premorom med
prvim in drugim susenjem.
Izredno va.ino je tesnenje susilnih komor, ker sicer v komori
ni mogoce vzdrlevati ustrezne
klime,_ ki jo zahteva susenje lesa.
Res JC, da smo prvo susenje
opravili v najhujsih vremenskih
pogojih; zunanja temperatura je
bila okrog -180 C, notranja - v
komorah pa 40 do 450 C; to pomeni okrog 600 C temperaturne
razlike, kar je za zagon in obra·
tovanje sorazmerno slabo.
Susenje je bilo kvalitetno, cas
susenja pa je bil zaradi neustreznega tesnenja se enkrat daljsi
kot pri ustreznem tesnenju. Pokazalo se je tudi, da brez vlazenja ze delno osusenega lesa ne
bo slo. Zato smo to pomanjkljivost sami odpravili, ker v projektu ni bila zajeta.
Dobavitelj susilnih komor Poliks iz Zirov je med prvim in
drugim ciklusom susenja tesnenje komor popravil, kljub temu
pa bo potrebno po drugem susenju se zatesniti nezatesnjena mesta, predvsem stene med posameznimi komorami.
Drugi ciklus susenja se traja,
vendar so se ze pokazali boljsi
rezultati susenja. Po tem ciklusu
bo potrebno odpraviti tiste
napake, ki se bodo med susenjem se pokazale in uparno, da
bodo susilnice potem lahko obratovale s polno mocjo.
J. Lunka

Pohod na Slivnico
Obcinsld svet zveze sindlkatov
Cerknlca organizira ob mednarodnem delavskem pramiku 1.
maju pohod na Slivnieo. Na pohodu naj bi sodelovalo elm vee
delavcev in obeanov iz nde obCine. Glede na do sedaj sprejete
prijave je pricakovati nad dva
tis~ pohodnik.ov. TakAen pohod
je ze tradiclja, ld jo je do sedaj
vodil Brestov sindikat. .telimo
pa, da se ta tradicija ohrani in
da se vanjo vkljuCljo tudi drugi
delavcl in obcani nde obCine.
Prlpravljalni odbor obvdca vse
tiste, ld se boste udeleZUl pohoda, da bodo zborna mesta za. prleetek pohoda v vee krajfh, in st.
eer: Cerkntca - Brest, Grahovo
- osnovna sola, Radlek in Begunje. M.ed osmo in deseto ui-o bi
s teh mest od.§ll proti koel lovske
druzine Grahovo na Mall Slivnici,
kjer bo ob 11. uri osrednja proslava. Ob tej priloZ:nosti bo obCinsld sindika:lni svet podelll za.
slu!nim Clanom zveze sindlkatov
srebmi znak sfndikatov in pro-

glasll najbolj§e inovatorje v letu
1984.

Po krajsem kulturnem programu bo poskrbljeno tudl za rekreacijo z zabavnimi tekmovanji.
Za vse udelezenee bo preskrbljen
tudi topll obrok.

Ce bi morall zaradi slabega
vremena pohod odpovedati, bo to
objavljeno prek sredstev javnega
obvdcanja na predveeer praznlka ozfroma v jutranjem asu na
dan pohoda. V tem prhneru bo
osrednja proslava ob istem asu
v telovadnicl v Cerlmicl. Do preklica pohoda labko pride le v
skrajnem prhneru, steer pa si vsi
zelimo, da bi to zborovanje na
Slivniel v vseh pogledih uspelo.
Torej, na svldenje na Slivnlci!

......
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Delegati govore
NaJa sogovornica je blla tokrat Ivanka GODESAizMASIVE.
- Vi ste vodja zdroiene delegaclje samoupravnlh interesnih
skupnosti za vzgojo, izobraieva·
nje in raziskovalno dejavnost
v Masivi. Naj vas kar na zai5etku
vprdam po va!em delu ozlroma
delu va~e delegaclje.

se pojavljajo v proizvodnji, in
njihovo re5evanje. Problematika
interesnih skupnosti pa nam je
nekako tuja, zato smo na skupscmah bolj poslusalci in opazovalci. Poleg tega pa nam tezak
gospodarski polozaj mocno omejuje moinosti pri uresnicevanju
zelja in potreb, ki jih imamo bodisi kot uporabnilki bodisi kot izvajalci.
- Je va!a delegaclja sposobna
obllkovati ·i n zagotavljati stalJA(5e
vuega kolektiva? Menda je oblcajno to teiko?
Delo delegacije je najteZje zato, ker premalo poznamo problematiko i!llteresnih skupnosti. Iz
prejetega gradiva sicer dobimo
neko s1iko, vendar je to za oblikovanje stali~ca, ki bi bilo obenem tudi stalisce vsega kolektiva, premalo.
- Smo pred referendumom
o ROdaljbnju samoprlspevka za
izgradnjo vrtcev in wl v obCinl
Cerlmica. Vi iivlte in delate v
krajevnl skupnosti Grahovo. Kako gledate na odloi5itev o prizidku k starl ~oil? Pomeni to ustrez..
no rditev?

Delo na~e delegacije je verjetno taksno kot delo vseh drugih
delegacij. Ko dobimo gradivo za
skupscino, se sestanemo in ga
Sikupaj . pregleda.mo. DoloCimo
oziroma pooblastimo nekoga .izmed nas, da gre na sejo skupscine. Ce )e potrebno, oblikujemo
dclegatsko vprasanje.
. - OdlOC!tve oziroma opredelitve delegaclj do posameznlh
vpruanj postajajo v sedanjem
gospodarskem poloiaju vse teije.
Delegat je razpet med majbnimi
moinostmi, ki jih lahko za posame:zne programe nudi njegova
temeljna organizaclja, ter velikimi potrebaml in ieljami, kl jih
lma kot krajan-uporabnik. Kaj
mlslite o tem?
Predvsem menim, da smo delegati prema:lo seznanjeni s problematiko interesnih skuJ?nosti. Razumljivo je, da najbolJ poznamo
in nas tudi najbolj zam.i.m.ajo
vprManja, ki zadevaJO naso delovno or.ganizacijo, vprasanja, ki

Kot ·k rajanka krajevne. skupnosti Gr.ahovo mislim, da je potrebno vprasanje v zvezi z referendumom o podaljsanju samoprispevka za izgradnjo vrtcev .in sol gledati sirse in ne samo skozi prizidek lk stari soli. Razvoj celotne
krajevne skupnosti je odvisen od
vrste stvari, ki ji to omogocajo.
Sem !Sodijo vsi drufbeno potreb.
ni objekti, vkljucno s solo. SrediSee in nosilec razvoja je vsekakor sola, zato so vse odloC.i.tve
v zvezi s tem ~ krajane zelo
vaine, da ne reeem usodine. Grahovska sola je stara cez sto let.
Ceprav je hila obnovljena in je
dobro vzdrlevana, za sodobem
pouk ze dolgo ni vee primerna.
Ucilnice so zelo skromno opremljene, o kabinetnem pouku .ni govora. Nasi otroci imajo tako zelo
skromne moZ:nosti za kvaliteten
poUk. Ko koncajo osemletko in
se vkljucijo v 8olanje na srednjih
solah, .p a zahtevajo od njih enako 2lD.anje kot od tistih, ki pridejo Jz najholje opremljenih sol.
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»Moe je v nasem mladem rodu, ki je prldobitve revoluclje ·m de volje
sprejel za svoje in kl ve, da lima o seboj dailj~ obdobje dela in ilvljenja IV svobodi :In mlru kot katerikoli prejsnjl rod na teh tleh,« je
dejal tovarl§ Tito.
Prldobitve t:evoluclje je vsakdo dolian negovati in jih krepiti. To
dolinost lahko hpolnimo le .il znanjem, kl lSi ga moramo pridoblti
s stalnim izobraievanjem na razllCnlh ~.flli. seveda tudi na po~ju splomega )Judskega odpora !In druibene samoza!i5ite.
Ena glavnlh nalog na tem podrocju sta obJ:l8Dlbna vzgoja in b:obraievanje preblvalstva, ~e zlasti mladine.
ZATO, MLADINKE IN MLADINCI, vkljucSte ISe v enote terltorialne
obrambe kot prostovoljke-prostovoljcl. Usposabljanje organizlra OK
ZSMS skupaj z obCinsJdmt n,abi teritorlalne 10brambe Cet1Jmfcaj, Postojna in Ilirska Blstrica. Usposabljanje bo v Planini pri Rakeku od
16. maja do 19. maja 1985. Prijavlte se labko IWljkasneje do 10. m.aja
1985. Prijavijo ISe labko tudi urenci 1psmih razredov osnovnlh wl (sta·
rejAi od 14 let).
1\li..ADINKA-MLADINEC, prijavi se! Cast je hoditi po Titovl poti!
S.Turk

Novi prizidek teh vprasanj po
mojem mnenju ne bo re~il, saj
bo v njem le tel.ovadnica, kar pa
ni edino, kar osnoWJa sola in krajevna skupnost potrebujeta. Strokovnjaki s tega podrocja bi morali v sodelovanju s krajani Grahovega vsa ta vprasanja temeljito prouciti in se odloeiti v prid
sole in krajevne skupnosti, saj
poceni odloCitev, dolgorocno gledano, ni tudi vedno najboljsa.
- Upadanje stevila otrok, k1
spadajo pod to solo, je baje edlni razlog, da je bll ukinjen projekt nove sole in naj bl hila le
adaptacija. Kje so razlogl, da je
stevllo soloobveznih otrok tako
naglo padalo?
Tudi'Stevilo soloobveznih otrok
je odraz stanja posamezne krajevne skupnosti. Stevilo narasca,
ko se kraj razvija, in upada, ko
ta stagnira. Na to najbolj vpliva
stanovanjska gradnja. Kot vemo,
vas Grahovo kljub vecletinemu
prizadevanju .k rajanov ~e zdaj nima .i.zdelanega zazida1nega nacrta. V tem easu je bilo veliko interesentov, ki bi radi gradili stanovanjske hise na tem obmocju.
Ker to ni bilo mogoce, so pac odsli drugam in si tam ustvar.ili
druiiue.
- Tudi vam hom postavila
vprasanje: kdo je dober delegat?
Dober delegat je po mojem
mnenju tisti, ki prejeto gradivo
dobro pregleda, se o vsem dogovarja s kolektivom, kateremu vse
infonmacije tudi vraea. Vendar
je takih zelo malo.

Slavnostni koncert na5ega pevskega drustva TABOR je bil izjemno
dobro obiskan. Domai5i glas . :..

NASI LJUDJE
Z Joietom Kosom iz Cerknice
smo se pogovarjali o tem, :kako
se spommja osvoboditve domovine i.zpred stiddeset let.
»Joze, slisal sem, da si 4. maja
1945 sodeloval pri osvoboditvi
Cerknice,« sem zacel pogovor.
»Pri osvoboditvi Cerknice nisem sodeloval. V tem casu sem
.ravno prisel iz Suhe krajine v
Losko dolino. Bil sem v Levstikovi brigadi, ki je hila poslana
na pomoc 4. amnadi, ki je prodirala proti Trstu.

- Je mogoce zdruilti vlogo dobre matere, delavke in delavne
delegatke?
'V_se na5tete vloge zdruiujemo,
koli.kor pac moremo. Vendar rnislim, da nekaj od njih prav gotovo trpi, saj vsaka med njimi zahteva dobrsen del cloveka, moznosti pa imamo samo tohko in
nic vee.
Pri:pravila V. Sega

Letosnji mesec
mladosti
Mesec maj je mesec mladosti,
zato mladi iz cerkniske obCine
pr.ipravljamo vrsto dejavnosti, ki
bodo v tem mesecu pocastile dan
mladosti iu 40 let svobode.
- V maju homo pripravili razstave po krajevnih skupnostih in
organizacij ah zdruZenega dela,
na katerili bodo razstavljali miadi umetniki iz nase obCine. Poleg
njih bo tudi razstava vseh dosedanjih lokalnih stafet ter slikovnega gradiva o sprejemih zveznih
in lokalm.i.h stafet preteklih let
v nasi obCini.
- Mladi iz ·k rajevnih skupno·
sti bodo pri:eravili 1iterarne vecere, na katenh se bodo predstaviLi mladi pesni:k.i. in pisatelji iz
na5e obcine.
- 18. in 19. maja bodo v Cerknici tradicionalne ob~inske 8portne igre mladine.
- Sredi maja bo usposabljanje mladincev-prostovol]cev v teritor.i.alni obrambi.
- 7. in 8. maja homo sodelovali pri pohodu Reka-Ljubljana
na delu poti, .ki pelje skozi naso
obcino.
- 25. maja bo slavnostna j>O·
delitev srebrnih znakov ZSMS.
- Mladi v osnovnih orgam.izacijah bodo pr.i.pravili razliane dejavnosti, kot so kresovanje v pocastitev praznika dela in dneva
mladosti, podelitve bronastih
znakov ZSMS, druZabne vecere
in okrogle mize.
Poleg vseh teh praznovanj bodo mladi sodelovali pri prireditvah in ·proslavah, ki jih bodo organiziraJ.e druge druZbenopoliticne organizacije.
Vabimo vse obcane, da v Cim
veejem stevilu sodelujejo na teh
prireditvah.

Med tem easom pa je prisla
novica, da je Trsf 4. armada ze
osvobodila. Zato smo odsli na
dolenjsko stran, osvobodili Grcarice, Ribnico, Dolenjo vas in druge kraje na tem podroeju, kjer
smo naleteli na veliko sovraine
vojske (Nemce, cetnike, u stase,
domobrance in druge).
Po te7Jkih bojih na Dolenjskem
in po poeirku, ki je trajal le en
dan v znamenj-u proslavljanja
dosedanjih zma~, je moja brigada prek Iga odsla v predmestje
Ljubljane; to je bilo s 7. na 8.
maj in tudi tam je imela hude
boje s sovrainiki. Veliko partizanov je padlo, vendar smo sovraznika do kraj~ porazili.

9. rnaja smo skupaj z drugimi
partizani iz Skofljice odsli proti
Ljubljani in v Ljubljana, ki je
hila ze osvobojena. Tam smo doziveli sprejem, ki se ga 111e da
opisati, ampak ga je treba doziveti in obcutiti. Po dveh dneh bivanja v Ljubljani je brigada odsla na Jezersko in tam unicevala
sovrafne ostanke, ki so se v neredu prebijali proti Avstriji.«
15. maja 1945 je Joze kot komandir voda doeakal popolno
osvoboditev dezele na Jezerskem
oziroma v Celju.
Leta 1946 je bil demobiliziran;
priSe! je domov, kjer je nasel porusen in pozgan dom, ki ga je
bilo treba obnoviti oziroma na
novo zgraditi.
Zaposlil se je na takratnem
LIP kot p revoznik desk; zatem
je bil pri industrijski milici, pa
poslan na tecaj za funkcionarje
·k!metij skih zadrug.
Leta 1949 se je ponovno zaposlil v tovarni pohistva kot mojster
v zabojarni, Ieta 1959, po pozaru,
pa je bil razporejen v skladiSce
gotovih izdelkov, kjer je ostal
do upokojitve.
Upokojil se je leta 1979. Skupaj
z zeno, ki je tudi ze upokojena,
obdelujeta nekaj zemlje. Talco ni
potrebno nakupovati marsicesa,
saj to pridelata sama.
Ceprav je v pokoju, se vedno
sodeluje s tovarno »po gasilski
liniji«. PTek Obzornika in tudi sicer stalno spremlja razmere v
t ovarni, saj se se vedno pocuti
Brestovca. Kako da ne, saj je
delal v tovarni dolga leta, vse od
mladosti do upokojitve.
Meni, da si sedanji polozaj
lahko izboljsamo le z lastnim de1om, z vecjo prizadevnostjo in
S'prejemljivejsimi izdelki. Casi,
ko smo lahko ziveli laie, so mimo. Nikakor pa ne smemo izgub iti vere v prihodnost, saj imamo dovolj moci, strokovnosti in
vsega drugega. »Le volja je potrebna in premostili homo tezave, v katerih smo se znasli,« je
na koncu razgovora dodal Joze
Kos.
J. Klancar
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Novosti v knjiznici
VASA DOMACA DELAVNICA
Zbirka priroonikov, ki je v pomoe vsakomur, 'ki .rad sam postori
manjsa popravila. V knjigah so opisana dela z raznimi materiiali
in orodji.
SUYIN, H.: Dokler se ne zdani
V ·r omanu pisateljica pri-kazuje kitajsko zgodovino med 1944. in
1971. letom, ko se :med preobrati tujcem vse bolj odpirajo kitajske meje. Zgodovinska dejstva povezujejo usode posameznikov
razlicnih narodnosti.
ZIDAR, P.: Dve postelji
V knjigi lahko preberemo dve zgodbi. Glavna oseba v obeh je
ucitelj; predvsem druga je precej avtobiografska. Poudarek obeh
zgodb je v pripovedovanju 0 cloveskih usodah.
STALLWORTH, A.: Cez leto in dan
S to .knjigo dobivamo tokrat z zahoda izvirno, zanimivo in iskre,
no opisano obdobje pubertetnega razvoja in vstopanja v svet
odraslih.
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BRESTOV OBZORNIK
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Vrtci in Sole, razliCni
pogledi - skupen cilj
V aprilu je bila v nasi obcini javna razprava o moznih re!Htvah
se nere!lenih prostorskih vprasanj otroskega varstva in osnovnega
solstva.
Prve dni maja bo razprava na zborih delavcev oziroma obcanov
dokoncno koncana. Ker smo o dosedanjih rezultatih izgradnje iz
samoprispevka ze pisali in prav tako tudi 0 ozjem in sidem programu, si tokrat oglejmo, v kaj nas usmerja dosedanja javna razprava, kakSen je doslej vecinsko opredeljeni program z viri zanj ter
kaksne naloge se sledijo.

ODMEVI IZ JAVNE RAZPRAVE
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Omeni1i smo ze, ell se v javni
razpravi opredeljujemo ali za ozji
program, ki. bi pokril res na.jn.ujnejse patrebe s podr<>Cja o.troskega varstva a1i za ifusi program, k.i bi nas sicer stal nekoliko vee in zato tudii resil vee
problemov. Taksen nafun uvoda
v javno razpravo je bil do~oeen
v zacetnih razpravah in ga je
opredelil kot primemega tudi
druzbeno po1iticni. zbor obcinske
skupsCine.
Pripombe in mnenja v dosedanji jav.ni razpravi so si enotna
predvsem v ugotovitvi, da je nadaljnja izg.r adnja vrtcev in sol
- potrebna. To, da se v nobenem okolju niso izrekli proti
uvedbi referenduma, si iallko
razlagamo <kot razveseljivo dejstvo, ka<ko je v nas prodrlo temeljno spowanje o ;izrednem pomenu znanja za pnihodnji gospodarski in splosni druzbeni ·r azvoj
obeine.
V tern smislu je v celot:i vzeto
razprava kljub nekaterim !I'azl.ii.Cnim pogledom podpl'la predlog,
naj se v obOini Cerknica ra.zpi.se
referendum, na katerem bodo
upraviceni obcani sami doko.neno odloci1i o :sa.moprispevku za
prihodnjih pet let.
Brav zato so o~ma se bodo
drufbeno politicni dejavniki posebno pozorno pretehtalli bistvo
prti.pomb iz jaWle ·razpll'ave. Vsem
seveda ne.bo mogoce ustreci, ker
so si nekatere teZ.nje celo nasprotujoce. V nekaterih okolj:ih se niso ;izrekli dovolj jasno, za ikatero
od predlaganih re!l;itev so, drugi
so za Sirok prijem ok.rnjenim virom navkljub, tretji spet so se
»bali zamere« in so se skrajno
prev.idno ~ra.Zali o posa.memib
delih aii celo o predlogu kot celoti.
Precej je bilo prisotno, ce ne
kar prevladujoee mnenje, da
st:opnja obveznosti iz osebnih dohodkov ne bi smela bit-i vecj a od
2 odstotkov neto osebnih dohodko~. Taka -stalisca so opredeljevah ponek:od ce:lo nosHci ja'V![le

razprave v okoljtih, ki so se zavzemaol.a za sirsi program. Z drugimi besedami: zgra<ti:li naj bi
Cim vee, placevali pa Ci.m manj.
V tern smislu je treba razwneti tudi (dobronamerne) kritifue
pripombe o nek:atenih pomanjkljivostih pr,i dosedanjih lizvedbah programa i:a~rad.nje vl'tcev
in sol. Te so ·s e nanasale zlasti na
poudarjanje racionalnih resitev,
na s tvaJl"llOS>t p laniroojra, kilii.ma tsko in f.unkcionaLno primerrrost
projektov, gradbeno izvedbo in
podobno.
V odgovorti.h so hili orazp.ravljalcem podcmi odgovor.i na veOino v:pras·anj. Posebej je bilo
pouda-rjeno tudi dejstvlO, da zadeve okrog spodrsljajev se niso
za:kl.jucene, lker jih urejajo 1bod!isi
gradbeni odbor skupaj z izvajalai alii se ,rclujejo po <lrugatn.i pot·i. Razprava je na~kazala tud.i posamezne ukrepe, •ki li.majo za cilj
kar naljmanj napak •p ri prihodnjem delu :in ·boljse obveseanje
obcano.v.

02:JI PROGRAM NA TRDNEJ·
SIH TLEH
Omenjene in se mnoge druge
pripombe sta obravnavaia predseds-tvo obamske konference
SZDL •in pripravljalnii. odbor za
uvedbo .tJretjega o:bOinskega ·sa·
mopni.speVika. Zavzela .sta sta1isce, da bo 1lreba up<>Stevaiti pripombe m U!krepe (!;a odpravo
oziroma prepreCitev dosedanjili
pomanjkljivosti. Na opodlagi razprav ter druibeno poJ.oitiCni.h in
gospodarsk.ih ['azmer v obCini
sta se opredeiDa za .raoiona.l.izi.·r an - torej za oij·i :program,
k;ljub dejanskim pot:rebam po
sirsem piOOgramu.
Ponovno si oglejmo, kateri je
seda~j opredeljeni tp.rogram:
L Izgradnja vrtca v StaJrem
trgu Cla 120 otrok z opremo, kotloVIlli.co .in lruhinjo za vrtec 'in
sdlo ter z dvonamenslcim prostorom - v predmcunski wednosti
189 mi.lijonov dina.rjev. Lokaaija
je predvidena v neposredni blitini sedanje osnovne sole v Sta-
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Grad.nja prlzidka pri osnovni Aoli v Begunjah
- od pokoj!llli.ne, ki ne presega
najni.Zje pokojnine za polno pokojninsko dobo in od srtaros-tne
pok.ojnine, .proi.mane po za.konu o
starostnem ~avarovanju okmetov,
- za zavezance, .k.i dmajo Vlisino katastrskegra dohodka omanjso
od najmanjse v~Mne, dolo.Cene z
odlokom skupsOine obCine,
- od rprejemkov iz social.no
VM'Stenih pomoOi, in:validnin, stJipendij ueencev in studentov ter
nagrad, •k i •jli.h prejemajo ie4li na
proizvodnem delu,
- od tizplaeil iz sklada slrupne
porabe (regresi, jubilejne nagrade in podobno).
Pri predlaganih viiUoh <Se osnova spreminja, saj je hila po sedanjem .r eferendumu osnova bruto osebni dohodek, sedaj pa je
neto osebni dohodek:. Prti. predlagani stopnji prti.spevkov pa je
stopnj a 2 % od neto osebnih d.ohodkov ena:ka' prispew!oi stopnji
1,47 % od bruto osebnih dohodkov.
Z drughnoi •besed.ami to •p omeni
nekaj nad 25 Ofo manjso obveznost glede na seda:nj~ .r eferendum.
Pri. osnova:h za pllispevek gospoda.rstva sta upoS.tevana .krite-
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Zaeetki tabornistva v Cerknici
segajo v poletje 1975. leta. Takrat
so taborniki iz Izole povabiLi nekaj nasih mladih zagnancev na
svoje taborjenje v Podbelo ob
Nadifi. To je bil prvi resnejsi
stik na.Se mladine s to lepo »Zeleno« organ.izacijo. Tistih petnajst tabornikov iz Podbele '75
je pomenilo netivo za cerkniski
taborni~k:i ogenj, k:i od takrat ni
vee ugasnil.

Ta pomenijo vsako leto vrh
taborniske sezone in strnitev celoletnega dela v vodih in cetah
ter zdrufujejo odgovorno delo
vseh starostnih skupin tabornikov. od m edvedov in cebelic do
najstarejsih klu·b ovcev.

e
h.

,
Cer~ko

jezero v

leto~nji

»pomladi<<

rija dohodek .v vi~ 2/3 lin bruto osebni d.ohodki v 'VdS.ini. 1/3.
. Poleg tega so kat vir navedena
se sredstva za zak.loni~ea, il.ci. se
zbirajo :oo. -te namene. P·r i olajsavah so upoSteva:na vsa pred.VIidena zakonska dolooila ter tud.i iz..
placila iz sklada skupne porabe.
Kaj se sledi?
Razpravo ·b o ruradno in. dokonCno zakljueila obcinska skupSOina
na sJrupni seji s skup5Cinami samoupra.vnih li.nteresnih skupnosti
otroskega varstva in izobra.Zeva-

nja.

Na tej sej[, ki bo ;predvidoma
sredi maja, bodo delegati vseh
treh skupsCin odloCali o sprejemu odloka o uvedbi. referenduma. V odloku morajo biti. opredeljeni vsi .g lavni podatk.i o progra:mu, vilriih, dinamilci m neka·
tere druge podrobnos-ti. Ce bo
odlok o ["a:llpisu ~referenduma
sprejet, bomo obCani oddatLi svoj
glas - torej srvojo od.loOitev o
samopri.spevlru sredi junija.
0 .r azpravi na skupsOini in o
glasovanju 0 odloku ·bomo se poroeal!i.
Komisija za informiranje
p.rti. pripravlja1nem odboru
za samopni..spevek

Deset let
Jezerske SCuke

. Prva leta so bila polna vzgojnih dejavnosti: .vodni§kih teeajev, propagandnih taborov in sodelovanja nasih prvih tabornikov
na raznih podroenih in republi~kih tekmovanjih. V tem zaletu
Je clanstvo hitro naraslo na tristo. ~rav talco hitro. pa je prvo
mnoz1cno navdusenJe usah!nilo·
pribliZno tretjina neresnih j~
odpadla, stevilo pravih taborni!co-y s_e jt: ustalilo, elanstvo se je
~~~lstllo m danes steje organizaClJa okrog dvesto petindvajset
tabornic in tabornikov z izkusenim vodstvenim in vodnisk.i.m kadrom, ki je sposoben samostojno
organizirati tudi najzahtevnejse
in mnofiene taborniske podvige
~ed katere sodi poleg mnogob~
Jev .irn pohodov~ zimovanj bivakiranj in vodniskih teeaje~ tudi
celotna organizacija in izvedba
samostojnih poeitniskih taborjenj.
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rem trgu. Vortec naj bo ·projektiran tako, da bo mogoea kasnejsa razsiri.tev vrtca in Sole, Ce bo
potrebno.
2. Ureditev osnovne sole Grahovo z adapt>aoijo ·i n opremo, s
prizoi.dkom za telovacl!nico in
opremo, dvonamenskim prostorom •ter kotlovnico - v predracunski VITedoosti 98 milijonov d.inarjev. P,redlog temelji 7Jl.asti na
podatkih 0 gibanju stevila soloobveznih otrok. Teh je bilo 148
leta 1981 in 124 leta 1984. Podatki o prieakovanem druZbeno
ekonomskem razvoju ne vsebujejo elementov skokovitega razvoja.
3. Izg>radnja telovadnice pri
osnovm soli na R.ruke~u z opremo
in veanamenskim prostorom v
pred:raeunski vorednosti 117 milijonov dinarjev. Ta odlOOi.tev je
predlagana, ker sp.rejeti program
tudi tam se nd bi:l :v celoti uresnicen; adaptaaija ne pomeni ustrezne ·reS.itve, ker sedanja .zg.radba
v nieemer -ne ustreza !J?redpisanim narmativom tin .k er bi a-daptacija znasala ·kar 75 odstotkov
stroskov nove telovadnice. Roazen
tega bi bil pouk. kar na treh •k.raj'ih.
Ta;ksen je predJog ozjega programa, lci torej s-lrupno zna5a 404
milijone di-narjev. Izra:Cun -temelji na cenah oiz februaTja 1985, poveeanih za prieakovano tinf10cijo
do jJUn.ija 1985, tin ob dejstvu, da
je treba do pr.ijave investicije zagotov.iti 55 odstotk.ov ·Siredstev.
Viri za pokritje predlagane najnujnejAe ina~ice bi bill:
- 2 % od neto osebnih dohodkov,
·
- 2 % od pokojnin,
- 2 % od bruto osebnih dohodkov obrtmkov,
- 2 % od katastrskega dohodka,
- 1 % od katastrskega dohodka za zavezance, ki so oproscen.i plaCevanja dafv:kov,
- sredsotva po posebnem -samoupravnem sporazumu tiz gospod~sllfi? 1n . negospoda['Skfu orgaruzacrJ OZl'l'OIIla skUipllosti tel!'
sredstva, ki se zbirajo za izgradnjo zaklonisc.
P.rti. tem so predlagane naslednje olajsave oziroma oprostitJve
obveznosti:
- od osebnih dohodkov delavcev: D:n. obeanov, il.ci ne presegaJjo
naJniZJega zneska osebnih dohodkov, .k.i z-agotav)jajo socialno varnost delavca, doloceno z za'konom (za.ja.meeni osebni dohodk:i),

Odred Jezerska scuka se lahko
pohvali, da je v desetih letih svo-

jega delovanja nudil va:rno platneno streho ter nesteto radosti
i.J?- dragocenih spo1Jllanj ob NadiZl, ob Kolpi, Trebu~i in Idrijci,
ob Poljanski Sori in ob Jadranu
vee kot petstotim tabornikom iz
cerlmiske obcine.
Od.red danes sestavljajo cete iz
Cerknice, Skocjans·k i i"aki z Rakeka, Presihajoce jezero iz Grahovega, Bloski smuearji iz Nove
vasi ter dnilina medved.kov in
eebelic z Unca .
Prizadevanja za ustanovitev
enote tudi v Lo§k:i dolini se doslej niso posrecila. Prav bi bilo
da bi taborni ogenj zagorel tucli
tam, okrog njega pa bi se zbirali
na primer Sneini.Ski jeleni, ObrSkoi., ponirki in podobni ljubitelji
velike narave.
Vodstvo odre da Jezerska scuk.a
je sicer ponosno na dosedanje
uspehe, na mnozicnost in. kvalite!o taborniSkih dejavnosti, ki jih
Je uspelo v tem casu razviti, vendar zeli svoj jubilej izkoristiti za
se kvalitetnejse, zahtevnejse in.
·r aznovrstnejse dejavnosti.
Zato _se zadnje case vse bolj
?rugimi organizacijaoiDl v obcrm, predvsem s teritoria:l.no obrambo m z oddelkom za
ljudsko obrambo in ~beno samozascito, pa tudi z Brestom.
Na.klonjenost te delovne organizacije so v .razlicnih oblikah na.Si
tabornik:i ufivali ze doslej, prav
ob pramovanju desete oblemice
odreda pa dosedanje obcasno sod.elovanje. prerasea v. kvalitetnej~1, stalneJsi odnos, •k i ob vstopu
v drugo desetletje obeta nov raz.
cvet ta.bornistva v obCini.
ip~VezuJe ~

J. Prnprotnik
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Iz drugih lesarskih kolektivov
STOLARNA Dobrepolje - clanica SOZD Slovenijales - je razvila zanimiv nov program veenamensJdh stojal, ki ga je tudi patentirala. Stojala so namenjena
za ozelenitev stanovanj, balkonov in teras ali pa za odlagalne
police za ·k njige, igrace, slike in
spominke. Program lkvadratnih
in trikotnih polic je zasnovan tako, da sestave dograjujemo po
visini, sirini in globini; postavljamo jih lahko ob stene, v sredo
prostora, .Iahko jih pripenjamo
na steno ali obesamo pod strop.
V LIPI preizkusajo najsodobnejso delovno napravo- robota
za zadnje lakiranje Jzdelkov. Zanj
zdaj pripravljajo posebne programe za vsak posamezni izdelek. Z robotom bodo potem, ko
ga bodo vkljucili v novo lakirnico, zagotovili veejo in stalno kakovost konlme povrsinske obde.I ave pohistva, h.krati pa.obeutno
i.zboljsali razmere za delo v .JaJdr.
nici. Robotizacija delovnega procesa sodi v okvir zahtevnega razvojnega programa delovne organizacije za posodobitev proizvodnje pohiStva iln s tern povecanje
izvoza. Za letos nacrtu]ejo osem
milijonov dolarjev konvertibilnega izvoza.
V MARLESU se je prejsnje
razmerje v proizvodnji kuhinj
25 : 75 v kor1st Jaminatnih programov spremenilo na 60 : 40 v
korlst masivnih programov. Talko so zmogljivosti v pov.rsinski
obdelavi povzroea.Je 02lko grlo
v proizvodnji. Zato so se namesto stirih brizgalnih kabin odlo-

cili samo za dve, namesto drugih
dveh pa so postavili dve liniji.
Uredili so tudi odzracevanje nasicenega zraka, s cimer so bistveno izboljsali delovne pogoj e,
obenem pa so postavili avtomatske proizvodno varnostne naprave. Dela je izvajalo SOP KTsko,
nalozba pa je veljala dobrih 80
milijonov ilinarjev.

V LIP Bled so ze pred casom
zaceli ra.zmisljati o proizvodnji
troslojnib opaZnih plos~ za fasadne odre. Izdelali so ze prototipe
v razlicnih inaeicah, ki so bill testirani m so poikazali dobre rezultate, zlasti kar zadeva trdnost.
Za letos ze nacrtujejo proizvodnjo 2000 kvadratnih metrov takSnih plosc. Te :plosee poleg drugih
prednosti tud1 najbolj ustrezajo
sedanji tehnoloski opremljenosti
v LIP.
MEBLO si prizadeva, da hi eimbolj razvil prodajo svojega tehnoloskega znanja zlasti v de:Zele
v razvoju. Trenutno imajo v obdelavi vee ponudb in projektov:
projekt tovame P.Ohistva v Egiptu, projekt rehabilitacije etiopske

lesne indusmje, ponudba za izgradnjo tovame vzmetnic v Jemnu in na Kitaj skem, ponu.dba
za izgradnjo tovarne pohistva v
Iraku in Pakistanu.
ELAN je 1ani izvozil najve~
smua v Zdruiene driave Amerlke - 23 odstotkov celotne vrednosti prodaje. Na naslednjili mestili so Italija (8,4 odstotka), Ceskoslovaska (7,8 odstotka), Jap ons:ka (6,3 odstotka) in Zahodna
Nemcija (5 odstotkov). V njihovih lastnih prodajalnah v domovini pa je bila prodaja najveeja
v Zagrebu, sledijo pa Begunje,
Beograd in T.itograd.
Tud.i LESNINA si prizadeva
pridobiti ugodni kredit mednarodne finanfue korporacije IFC
za uvoz tuje opreme. Posodobiti
namree zeli •p ro.izvodnjo za izvoz v svojih proizvodn.ih temeljnih organizacijah Sopota Radece
in EMMI Slovenska Bistrica.
Predracunska vrednost obeh nalozb masa okrog 275,000.000 dinarjev.
V NOVOLESU je bhlo lani pri·
javljenih 28 inovacij, stiri vee
kot leto poprej . Gospodarska korist 18 doslej ocenjenih inovacij
znasa 5,434.000 dinarjev, izplacano nadomestilo zanje pa 264.484
dinarjev. Z dosezenim niso zadovoljni in so priceli z vrsto orga·n iziranih akcij, da bi inventivno
dejavnost po~pesili. _
V STOLU so organizirali samostojno sll1Zbo :r.a kontrolo kakovosti izdel.kov. Poglavima podroc-

GENERAL MAISTER NA UNCU

(Nadaljevanje in konec)
MAISTER -

-

PESNIK

Rudolf Maister - s pesniskim
lmenom Vojanov - je lzdal dve
zbirki: prvo leta 1904 z naslovom
Poezi)e, cetrt stoletja kasneje pa
drugo Kitica mojih.
Po oceni literarnega zgodovinarja
prof. Stanka Janeza (domacina z
Rakeka) v 10. stevilkl Obzornika iz
leta 1983 je Maister »opeval slovensko narodno bolecino In v stihih iz·
povedoval vcasih resno, vcasih pa
saljlvo In duhovito kettejevsko zasukane mlsli 0 zlvljenju in ljubezni
v Poezljah, zrelo realisticno-impresionisticno miselno In custveno pre·
kaljene pesmi pa vsebuje druga
zbirka - med njimi so tozece ali
slavllno ubrane pesml z vojno, rodoljubno all krajinsko tematikou.
Zanlmivo je bllo prijateljstvo med
2upancicem in Malstrom. Spoznala
sta se zlasti med prvo svetovno
vojno, ko sta sodelovala pri isti re·
viji (Ljubljanski zvon) - prvi kot
urednik, Maister pa kot sodelavec.
Kmalu po koncani prvl svetovni
vojni in po znanih dogodklh v Mari·
boru je nastalo posvetilo Otona 2u·
pancica Rudolfu Maistru:
NA, MOJSTER
Na, Mojster, kl od misli tl in sanj
bilo je dano pritl do dejanj .. •
Ka) hocem jaz, ki v tega casa zmede
metatl morem prazne le besedel
Pesnlk je verzom dodal: »V prija·
zen spomin dragemu generalu Mal·
stru. V Ljubljani, dne 14. Ill. 1920.«
Posvetilo je vpisal v izvod zbirke
V zarje Vidove , ki ga je podaril
Maistru.
Leta 1926 je Maribor, kjer je upo·
kojenl Maister zivel poziml, obiska·

Ia skupina slovenskih knjizevnlkov
in recitirala obcinstvu Prese rnove
pesmi. :lupancic je tedaj z Albreht om, Finzgarjem in Josipom Vidmarjem obiskal prijatelja Maistra in se
vpisal v njegovo spominsko knjigo.
General-pesnik se mu je zahvalil za
obisk s temle pismom, ki je znacilno za naclonalno usmerjenost obeh
in je ohranjeno v :lupancicevi zapu·
scini:
Maribor, 11. Ill. 1926
Ljubi tupancicl
Hvala Ti za obisk In podpis! Kar
nekam svecanostno me gledajo zdaj
moje knjige, kadar stopim mednje.
Veseli me, da Te je Maribor tako
iskreno in toplo sprejel. Pa tudi
upraviceno, kajti je gotovo, da so
Tvoji Mejniki uzgali narodno zavest
ob vsej nasi meji in se prav posebno navdusevali moje bojevnike v
borbi za Maribor, tako da imas tudl
Ti svoj delez za resitev tega mesta.
ee pa bi bili ljubljanski »ministriu
v novembru leta 1918 ugodili moji
zahtevl, da zasedem se Celovec, bi
nesli Ti in Tvoje spremstvo iz Ma·
ribora zdaj tudi na Gosposvetsko
polje slavo Preserna. - Kadar pri·
des zopet v nase mesto, me, prosim, obiscil Bog Te nam ohranll Pozdravl Tvoj Malster.
Rudolf Malster je lmel veliko veselja tudi do likovnega ustvarjanja
in do glasbene umetnostl. 0 tern
najdemo zapise v katalogu Umetnostne galerije Maribor za decem·
ber 1984 in januar 1985. V njem pi·
se, da je Malster igral ob zacetkih
kulture upodabljajocih umetnostl po
prevratu v Mariboru zelo pomembno vlogo. Bil je med pobudnikl prve
slikarske razstave v Mariboru. V
tern mestu )e tudi dal pobudo in
ustanovil prvo vojasko godbo.

Njegova teta - materlna sestra
Matilda Tomsic se je porocila s tedanjim posestnikom in c. kr. postarjem, sicer pa z znanlm naprednja·
kom Lovrom Sebenikarjem. Le-ta je
bil lastnik nekdanje grascinske stav·
be na Uncu, ki so ji rekli »pod kolono«. Matildi in Lovru se je rodil
le en otrok, sincek Adolf, ki pa je
tragicno umrl, ko mu je bilo komaj
sedem let. Tako sta ostala Sebenikarja brez naslednikov.
Mladega Maistra in njegovo druzino j e teta lmela zelo rada, zato
je v oporoki 14. 8. 1923 napisala, da
po njeni smrti pripada njeno premozenje Maistrovlma sinovoma lng.
Hrvoju in ing. Borutu. V tej hisi
(danes Unec 21 in last podjetja Kovind) je Rudolf Maister kot navdu·
sen ljubitelj zlasti starih knjig zbral
cudovito knjiznico z mnogimi zelo
starimi primerki.
Nekaj let po upokojitvi je zbolel.
Na njem so se zacele kazati posledlce prestanih telesnih in dusevnih
naporov zadnjih let. Zelo ga je potrla smrt matere, ki jo je izredno
spostoval in ljubil. Umrla je v visoki
starosti 88 let na Uncu, kjer je tudi
pokopana.
Po upokojitvi je Maister nameraval naplsati spomine na prevratne
dni. K sebi je vabll nekdan)e soborce k sodelovanju. Med drugimi se
je veliko pogovarjal s pisateljem
lvanom Maticicem, ki je o Malstru
v tern casu napisal naslednje:
»Mnogo let je prihajal general
Malster na poletni oddih k svoji te·
ti, gospe Sebenikarjevi, ki mu je
pozneje zapustila svoje posestvice
in lepo hiso. V lvanjem selu prl Uncu pa je moj rodni kraj, zato sem
generala na Uncu veckrat obiskal.
Z veseljem me je sprejel. Prinesel
sem mu nekaj do teda) lzlslih svojih
knjig in videl, da so mu ze dobro
znane, zlasti zato, ker so vojne In
borbene vsebine: Krvave poljane
(prva svetovna vojna ob Socl), V
robstw (na Soci), Na mrtvl strazi
(Vojna krajina), Moe zemlje (epope·
ja koroski zemlji) . . . Generalov poletni kvartir je bll na Uncu, zimskl
pa v Mariboru.«
POSLEDNJE SLOVO NOTRANJCEV
OD GENERALA MAISTRA
V juliju 1934 so se Malstrovi borci zbrali v Mariboru na svojem red·
nem zboru. Na zboru je dejal veselo

ja njenega dela so: vhodna kon·
trola materialov in polizdelkov,
medfazna kontrola v celotnem
proizvodnem procesu, koncna
kontrola izdelkov, spremljanje
reklamacij z domacega .in tujega
trga ter kontrola komercialn:ih
vzorcev in razstavnih izdelkov.
SAVINJA je ze korak bliZe k
popolnejsi izrabi lesnih odpadkov

NADALJEVANJE AKCIJE
elenov pri teh akcijah, ki so biIZ CERKNICE
stveno vplivali na kasnejsi potek.
Brez dvoma je podpiranje eksMarsikdo se gotovo se spomi- li:brisa
med nasimi otroci izredno
n j a, kako so bile leta 1974 oei .k orJstno
plemenito delo. Najslovenskih sol uprte v Cerknico, m lajsi se insezna111jajo
prakticno
kjer je bila prva razstava otro- obliko male grafike, sobenem
pa
skih ekslibrisov. Pokrovitelj je jim eks1ibrisi vzgajajo -l jubezen
bil Brest. Takrat je presenetilo do knjige, saj jih lepijo vanje ve•veliko zanimanje za ekslibris liki ljubiteljJ k:njig. Letosnj a
med slovenskimi otroci.
akcija je zahtevala ekslibrise za
Tista razstava je bila leta 1974 solske •knji:Znice. s tern upajo orpokazana tudi ob mednarodnem ga:rUzatorji, da bo marsikatera
ekslibris kongresu, .ki je bil na knji..Znica resnicno uporabljala
Bledu. Vodilni ekslibristi sveta ekslibris v .k:njigah in s tern izraso takrat pr.iznali, da cesa podob- zala lastniStvo knjig.
nega od otrok ne bi nikoli prieakovali.
Nad vsem tern opogumljeni so
slovenski ekslibristi pripravili se
vee taksnih akcij: n ajprej po
vsej Jugoslaviji .iJn p otem se mednarodno. Koncno so P.ripravili
razst avo iz vseh p rejsnjih.
Letos je bila -nova akcija med
slovenskimi solami .in ob koncu
Skoda je le, da s cerkniskega
aprila so odprl.i razst avo 200 najboljsih otroskih ekslibrisov. Ob ipodroeja za ekslibris ni vee zanimanja, eeprav so na zacetku teh
otvoritvi na osnovni soli Komenda Moste so se spomnili prve akcij notr anjski otroci pokazali
taksne razstave in omenili tovar- - veliko uspel.ih izde1k.ov.
no Bres~ kot enega izmed tistih
R. Pavlovec

27. julija 1934. leta so se prJ ne·
kdanjem gasilskem domu na Uncu
poslavljali od generala Malstra No·
tranjci In njegovi borci. V !menu bojevnikov za severno slovensko mejo
1918/ 1919 se je od generala poslo·
vii najprej pisatelj·domacin Ivan Ma·
ticic z naslednjimi besedami:

»Letos spomladi k prazniku Prebujenja je obhajal nas Rudolf Mai·
ster jubilej svojega sestdesetletne·
ga zivljenja, danes k prazniku 2etve
se poslavlja s te svoje zemlje, kateri je koval mejnike. Ob njegovem

~

BR

za ;pridobivanje toplotne ener.gije. Od lanskega decembra poskusno obratuje toplotna postaja, zgrad.ili pa so tudi ze prikljucek na daljinski toplovod. Vgradili bodo tudi veeji kotel, s C.imer naj bi kotlarna povecala
moe na 21 megavatov. s temi prizadevanji lllaj bi nadomestili
drag uvozen mazut in zemeljski
plin.

Otroski ekslibris

razvnet pisatelju Maticicu: »Velja,
na svete Ane dan se gotovo snidemo na Uncu.a A prav na ta dan Je
umrl.

..

Vidimo ljudske mnozice, ki ga .kro·
pijo s solzami, vidimo kmetske zuljave roke, ki dvigajo njegovo krsto
na rame, vidimo jih, ki neso svoj
ponos na poslednjo pot, neso granicarja orjaka.
Videli smo blisniti mec, vidimo
zlomljenega sredi zamaha.
Bratje, v sedlo, vajeti v dian,
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skresejo trde podkove I
Bratje, naprej! _
General Maister odhaja ... Vecen
spomin na narodnega generala in
zapovednika! Vecna zahvala junaku
osvoboditelju.«
V imenu Notranjcev se je poslovil
od Maistra se nekdanji cerkniski
zdravnik dr. Stanko Pusenjak, v slo-
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Na Uncu so 1969. leta odkrili spomlnsko plosco generalu Maistru
nm
jubileju smo mu zagotavljall: Ti ne
bos umrl, ne, ne, ti ne umrjes, ne
mores umreti svojemu narodu, v ka·
terem si tako globoko zasidranl Ne·
nadoma, sredi dneva, mu je zastal
utrlp srca, kakor da je zasnlval.
In to notranjsko zatisje )e vztre·
petalo, kriknilo - in vsa slovenska
zemlja )e prisluhnila, v neizrecenl
boli je sklenilo ljudstvo glave. Umrl
je junak, ljubljenec naroda, izdihnil
je ljudski general. Slisimo, kako jokajo matere, zene, vidimo jake moze, ki stoje prepadenl in v nemem
molku tugujejo za njlm, ki jim je bil
ponos in vamost.

vo pred odhodom na zadnjo pot
v Maribor pa mu je zalgrala cerknl·
ska godba na pihala.
Pisnl vlrl:
Jofe Hudales: Oral z razprtlml krill ZO Marlbor
· Joze Hudales: General Malster - ZO Ma·
rlbor
Lo)ze Ude: Bo) za sevemo slovensko me)o
- ZO Maribor
Rudolf Malster: Kitlca mojlh
Spomlnskl zbomlk ob 60·1etnicl bo)ev za
sevemo slovensko me)o
2e v t ekstu omen)enl vlrl
Podatkl i.z katastra na Rakeku In s poko·
palisea na Uncu
Ustnl viti: Razgovorl plsca tega se&tavka
z lng. Hrvojem Malstrom, z Lo)zetom Ude·
tom, z nJegovlmi borcl, s plsatel)em Mall·
flcem
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ZIVI

Muzej ljudske revolucije Notranjske v Loiu je po izku5njah sodee
med ljudmi premalo znan, saj ga tudi ustrezne u'stanove premalo popularizirajo. Sam in osamljen stoji sredl se bolj osamljenega in napol
zapuscenega Loia. Deset let so se posame:miki trud.lli, da bl ga uredili. Pred tem, nataneneje od zacetka sestdesetlh let pa do konca
sedemdesetih, je muzej deloval z vso lnstituclonatno in pravno osnovo, vendar na osnovi prostovoljnega dela.
·
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0 DELOVANJU MUZEJA V LOSKI DOLIN!
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Ko se tpOpotnik, ·lci je namenjen na SLivnico, vzpenja po poti mimo
Bresta, ga tak.oj za tovarnisko ogmjo .pozd:ra'Vi na kupe razmetaiO!ih
skal, lci so ostale se od gradnje vodovodne napeljave iz osrednjega
vodnega zhira:lca.
$ e malo naprej je ze poleg »Olimpijskega« hazena, ki tega svojega
imena pravzaprav se nikoli ni dobil, je bil pa nekako namenjen
tudi za rekreacijo. Sedaj sluzi svojemu namenu kot nekaksna rezerva vode v primeru nebodigatreha »rdecega petelina«.
Se bolj klavrno podobo pa daje njegov sosed, pred nedavlllim zgrajen-i osrednj-i zb:iralec vode za prebivaJ.ce na5ega ma:J.ega mesta.
Ohjekt je torej zgrajen m slufi svojemu namenu. Baje pa se je
zataknilo pri inveSititorjti.h zaradi vse bolj &iromaSn.ega ~ja. Ta
nesrecni dinar ~e torej ·k.niv, da ok.o.1ica ni urejena tako, kot bi ta
objekt pac morala biti. Ni celo ograje, ki je nujno potrehna, da hi
vsaj v duhu zakona prepreCila dostop nepoklican-im. Spomnimo se
SarnO terOTistov iz leta 1972, ko SO m e:d OSta:lim ameli V nacrtu Z-3:S1JrUpi-ti vodovodna omrezja v naSi.h vecjili mest-ih. Po zaslugi na~ih varnostnih organov j.im tole ni uspelo.
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Da je temu tako, pricajo dokumentacija, pa: tudi rezultati dela.
Lojze Mlakar-Ljubo in Tone Avsec
sta si za delovanje muzeja najbolj prizadevala, pa tudi drugi
horci so zbrali okoli pet tisoc
kosov muze}skega gradiva (fotografij, muzealij, dokumentov in
drugega) iz revolucionaroega in
naprednega gibanja ter narodnoosvobodilnega hoja na Notranjskem. Vodniki v muzeju so bili
nekateri borci, dokler so imeli
dovolj moei. Sedaj je muzej od
maja do novembra zopet odprt in
ima strokovno vodstvo.
Razstava oziroma sedaj postavljena zbirka ne ustreza vee novim
razmeram. Za posodohljeno zhirko pa moramo prenoviti tudi razstavne, delovne, arhivske in dTuge prostore ter nabaviti ustrezno
opremo. Prenova ne bo predraga,
pa tudi postopna bo.
Mo:rda porecete, da smo v krizi, da je tezko. Res je tetko, pa
tudi res je, da smo v krizi, toda
·r avno takrat, ko je najteze, se je
potrehno tudi najpametlneje odloeati. Ali se lahko odlocimo, da
z naso kulturo kar pometemo, jo
preprosto izhrisemo iz nase resnitnosti in nase zavesti? Je to
pametno? Alibi bilo pametno, da
Notranjci ne bi nicesar hoteli vedeti o sehi, o svojem delovanju,
o svojem znacaju v preteklosti,

sedanjosti in prihodnosti ter se
predstaviti svetu? Ali menite, da
nam hrez znanja in vedenja (o
sebi) gre lahko dohro?
To vedenje pa nam muzej iahko nudi. ln. se povprasamo, ali je
v.zdrlevanje kulture in ikulturnih
usta!llov, ki poleg tega sedaj porahijo prav malo sredstev, res
tisto, kar »nese dol« naso obcino,
ali J?a so dejanske tezave morda
nekJe drugje. Ali ni druZbeni kapital, ki ga imajo gospodarske
delovne organizacije, za to, da se
cim hitreje in pametneje obraca,
da bi zmogel vzdrlevati drutho?
A:l.i niso v pametnem gospodarjenju (njegovega pomena se morajo zavedati tudi in predvsem nasi obcinski druZbenopoliticni dej avniki) najvecje rezerve za resevanje financnih zadev drugih podroCij v druZbi?
I
Teh vprasanj ne moremo resevati z neracional!Oim »klestenjem« tistih drutbenih podroeij,
lci so odvisna od uspesnosti gospodarstva. Z omejevanjem ni
mogoce resevati problemov, kajti
rezultat omejevanja je samo omejenost. Tega pa, mislimo, nihce ne felL
Zato vahimo delavce, obcane in
delovne ljudi, da se pridruZijo
prizadevanjem vodilnih delavcev
v svojih delovnih organizacijah,

•

z nam1
svetu muzeja, borcem, .Jd so ze
zdravnaj r ekli svojo hesedo, ter
ljudem, ki delajo v kulturi, da bi
obnovili muzej in bi ta:ko mogel
slu.Ziti svojemu namenu. Ce namree neka kulturna ustanova propacta, povzroea drufbi vecjo izgu.
ho, kot ce z »izguho« posluje.
Zanjo veljajo prav ohratna merila, kot so merila »dohodkome
izgube«.
Ob tej prilotnosti pozivam tudi
drui:benopoliticne delavce v nasi
ohcini, da se z v.so prizadevnostjo
pridruZijo, kakor so se sami zavezali, v na~a in skupna prizade'Vanja, da hi le-ta ·r odila prave
sadove. Kajti vemo, kako pomembna in veljavna je njihova
beseda.

Govorim z vidika kulturno zgodovinske in vzgojno izohratevalne ustanove ter kulture sploh, ki
ji v na5i obcini ni dodeljeno mesto, ki ji gre; nima zadosti veljave, da 0 njeni drutbeni moci
sploh ne govorimo. To pa sem
povedala zato, ker si prizadevamo, da taka ne bi hilo vee.
D. Smrdel
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PREDSOLSKA VZGOJA OTROK
V NASI OBCINI
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Pravili so in pravimo se danes, da je holj5a preventiva kot draga
kurativa. To velja tudi za omenjeni ohjekt, za katerega va:rnost hi se
da,lo kaj storiti.
Na primer: zhiradlnik fekalij .in drugih, v danasnji industrijski dejavnosti nujnili odpadkov, v Dolenji vasi, je tako ograjen kot da so
v njem vskladiscene najholj dragocene d obrine. Odgovomi, Im ste
brez denarnih sredstev za postavitev ograje 'Pri zbiralniku :in za uredJi>tev njegove okoLice, dajte !povelje, naj se ona ograja odstrani in
postavi tam, kjer je ~res potrebna. Mlaclina pa bo gotovo z delovno
a'kcijo pri~~ocil~ ?a :pomoe pri_ uredit~ okolice, saj sicer uda:misko
dela v :kraJ:i.h, ki rmaJo morda se manJ potreh kot na:Se malo mesto
ill njegova hlifnja okoLica.

Smisel tabornistva
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Taibornistvo ima danes pred
sabo nekaj zelo oprijemljivih pogojev za to, da se razvije v se
bolj mnoZicno gibanje. T.i pogoji
so -predvsem negativnega znacaja in prav s svojo negativnostjo
naravnost spodbujajo .k dejavnostim, kakrsne goje taborrulci.
Oglejmo si nekatere:
- civilizacijsko
odtujevanje
cloveka od narave in od socloveka;
- povrSinsko, globinsko in
»Visilllsko« onesnatevanje cloveikovega ziv:ljenjskega prostora;
- 5tal.no prisoten strah pred
novo vojno katastrofo ...
Ni treba vee nastevati. Ze iz
poveda!Dega kar krici motivacija
po drugacnem zivljenju, po pr.ijateljskih, domacih odnosih med
ljudmi, med pravimi tovariSi, v
s.kromnih, toda naravnih razmerah, v neizumetnicenem in nezastrupljenem okolju.
Vsa:k. dan hujsa in vsestranska
ogrozenost narave spodhuja k
ukrepom za obvarovanje zivJjenjskih elementov clovekovega hivanja, stalno prisotna zavest mozne nove icatastrofe, naravne ali
umetno izzvane, pa navaja ik razmisljanju o zivljenju v trdih razmerah, pod platneno streho ali

Vzgojno varstvena delovna organizacija Cerknica je bila ustanovljena leta 1981, ko so se vrtci
zdrutili. Istega leta smo se preseliH v nove prostore. Ima tri
vzgojno-varstvene enote, in sicer
enoto v Cerknici z dislociranim
oddelk:om v Grahovem, enoto na
Rakeku in enoto v Sta-r em trgu
z dis.lociranima oddelk:oma v Iga
vasi in Novi vasi.
Vzgojno-varstvena delovna organizacija Cerknica je organizacija posebnega drui:benega pomena, je organizacija, ki opravlja
vzgojo in varstvo predoolskih
otrok ter pripravo otrok na ~olo
kot svojo glavno dejavnost.
Temeljni drui:beni smoter vzgoje in varstva predoolskih otrok
je ohlikovati otrokovo ustvarjalnost in omogociti razvoj njegove
osebnosti v skladu z vrednotami
socialisticne samoupravne d.ruZbe.
Vzgojo in varstvo predsolskih
otrok opraV':ljamo po programih
vzgojnega dela, ki so namenjeni

pod streho iz vej in lubja, ob
drobnem .P,artizanskem ognju,
brez elektmke in brez bencina.
Toda z zdravo pametjo in morda
s karto in ikompasom, ki ju znamo uporabljati ...
To so le najbolj grobi motivi,
ki danasnjega m.ladega cloveka
hrez ·posebne propagande in tudi
brez odvecnega sestankarskega
aktivizma vabijo v tahomiSke
vrste.
Na sreco se v tej organizaciji .
tudi se niso uspeli ·r azrasti ne
birokracija, ne vzviseni du.Sebrizniski, tutorski odnosi. Taborniki
se vzgajajo sami: v drufini, v vodu, v ceti, v odredu. Mlajsi starejse spostujejo in jim sledijo,
ce vidijo v njih vee znanja, lepsi
odnos, zrelejse izku.Snje, trdnejoo
moralo. Tu vlada nacelo zdra.ve
avtoritete, medsebojnega s-postovanja, Slkupnega dela in tovariske
pomoci.
Kako lep ute~ biti vecer ob
ognju sredi gozda, ce je odred
pretivel v taksnem vzdu.Sju dolg
in naporen dan. Kako :blizu nam
je takrat domovina! Brez bobnecih parol - samo oh utisani, na
gozdno ja:kost naravnani pesmi.
Dviga plamen se iz ognja .. .
J. Praprotnik Iz cerkni~kega otroskega vrtca

vsem otrokom v krajevn.i skupnosti, ter z vzgojo in varstvom
predsolskih otrok, lci jih sprejmemo v dnevno varstvo. Vzgojo
otrok izvajamo s ustreznimi
dejaiV'IJ.ostmi, zlasti z igro, zaposlitva:mi, delovnimi opravili in
drugimi oblikami vzgojnega dela,
s katerimi vzgojitelji usmerjajo
in spodbujajo otrokovo sposobnost.
Trenutno je v dnevno vzgojo
in varstvo vkljucenih 391 otrok
od vseh predsolskih otrok v nasi
obcini, ki jih je 1223. Potrebe po
vzgoji in varstvu predsolskih
otrok so vecje, vendar zaradi pedagoskih, zdravstvenih in prostorskih normativov ne moremo
sprejeti vee otrok v dnevno vzgojo in varstvo na Rakeku in v Stacr:em trgu, kjer sta enoti polno
zasedeni. Enota Cerknica ima na
voljo se igralnice, k.i pa niso
opremljene. Od 14 igralnic je tnepopolno opremljenih deset, stiri
pa sploh niso opremljene.
Potrebe po vzgoji in varstvu
predsolsk.ih otrok so stalno prisotne, se bolj za otroke do tretje-

ga leta. Za nabavo opreme nimamo sredstev, saj iz meseca v mesec poslujemo na meji rentahilnosti.
0 sprejemu otrok je raz;prav•l jal tudi izvrsni svet obcmske
skupscine in sprejel stalisce, naj
bi sredstva za opremo novega oddelk:a dojenckov v Cerknici prispevale samoupravne interesne
skupnosti, in sicer .i z sredstev, ki
naj bi jih zdrutevale po samoupravnem sporazumu za leto 1984
za izdelavo dolgorocnega plana.
Do da~nes smo od 81.000 dinarjev
dobili 47.000 dinarjev.
Nov oddelek jasli v Cerknici
smo odprli 22. januarja 1985. Delavci nase enote si homo prizadevali, da homo v sodelovanju
z vsemi pristojnimi organi v obcini, uporabniki in starsi storili
vse, da bomo posk:rheli se za
opremo ostalih neopremljenih
igralnic.
Delovna organizacija nima zagotovljenih osnovnip pogojev za
delo v skladu z m.inimaJ.nimi
standardi in normativ.i za druzbeno vzgojo in varstvo predwlskih
otrok. Primanjkuje nam didaktiCnih sredstev, drobinega inventarja, osnovnih sredstev in druge
opreb.ne. Tudi za nahavo in dopolnitev najnujnejsih sredstev za
delo potrebujemo financna sredstva, ki pa jih v tern trenutku ni.
Zato smo bili prisiljeni prositi
za dodatno pomoc zdrui:eno delo
v obcini za nabavo najnujnejsih
sredstev.
Letos se homo z delovnimi organizacijami dogovorili o mofnih
ohlikah sodelovanja, na primer
s pripravo razstav otroskih risbic
v njihovih prostorih, sodelovanjem pri raznih kulturnih prireditvah :iJn podobnim.
Pri uresnicevanju stabilizacijskih ukrepov in nacrtovanju dolgorocnih usmeritev morajo potrehe otrok zavzemati prednostno mesto, saj je predsolsko ohdobje eno izmed najbolj plodnih,
razvojno najbolj .i ntenziv.n!ih ohdobij, ko .l ahko mnoge sposobnosti razvijamo najbolj hitro in intenzivno.
M. Spitalar
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SINDIKALNO PRVENSTVO
BRESTA V STREUANJU
V aprilu je strels·k a druZina
BREST organizirala sindikallllo
tekmovanje med Brestavimi temelj-nimi organizacijami. Tekmavanja se je udelezilo 15 moskih
ekip oziroma 43 posameznikov
in 4 zenske ekipe oz.iroma 12 posameznic.

(lz stevilke 91 - 30. april1975)
LESNA INUSTRIJA PRED TE2KIMI PREIZKUSNJAMI

Taka kat abcutl celatna slavenska Jesna lndustrija vsa negativna glbanja,
jih cutlma tudl na Brestu. Marda se bolj, ker zavzema delez pahlstva v Brestu kar 85 odstotkov celotne proizvodnje. Stanje je se tollko ostrejse zaradi abseznih investicijskih del, ki jih moramo letos koncatl.
Zato bodo letos pred naml predvsem naslednje kljucne naloge: zagdtoviti davalj denarnlh sredstev za pokrivanje zalog, zagotovitl nabava potrebnih reprodukcljsklh materialov za oskrbovanje proizvodnje, zagatovlti pravocasna lzplacevanje osebnih dohadkov In dokoncanje zacetih investicij.

Organizator in tekmovalec KK Brest - Franc Gornilk:

Posamezno Kegljaski klub BREST je v
svoji zgodovinl dosegel svoj dru·
gi kvalitetni vrhunec. Po tistih
casih, ko je kegljal se Grom in
je klub nekaj pomenil v slrsem
prostoru, se je po nekaj Ietih nacrtnega dela znova uvrstil v sam
slovenski vrh - v prvo Iigo.
Poudariti velja, da je blla konkurenca izredno moena, da pa so
Brestovci vendarle prikazali najbolj borbeno in kvalitetno kegljanje, imell pa so tudi dokaj izenaceno mostvo, v katerem je redkokdaj kdo odpovedal.

POTROSNISKI KREDITI SPET V OSPREDJU

Verjetno ze dolgo casa ekonomski ukrep zveznega lzvrsnega sveta ni
taka razburll duhov, kat jih je ob sprejetju nove uredbe o potrosnlskem
kreditiranju. Pravzaprav nic cudnega, saj je taka ali drugace skorajda sleherni potrosnikov zep vpleten v gospodarski utrip sodobnega zivljenja skozi
tak all drugacen kredlt. Druga plat medalje potrosnlskega kreditlranja za·
deva proizvodnjo. Danes vedno in povsod ugotavljamo, da proizvajati ni
vprasanje, vprasanje je blago prodajati.
·
Za blago, ki je naprodaj tudi na potrosniske kredite, je treba odslej odsteti v gotovini najmanj 30 odstotkov (doslej 20 odstotkov). lzjema so avtomoblll, za katere velja dinarskl polog 10 odstotkov. Najdaljsi odplacilnl rok
potrosniskih kreditov je 24 mesecev, izjemoma za avtomobile 36 mesecev.
Na kredit lahko prodajamo le industrijske izdelke, pri katerlh je prodajna
cena za mersko enoto vecja od 1.000 dinarjev (doslej 400 dinarjev).
KAKO JE ZA21VEL DELEGATSKI SISTEM

Delegatskl slstem vsekakor se ni povsem zazivel, saj smo z njim zaceli
sele !ani oziroma letos. Samoupravne interesne skupnostl so se v glavnem
konstituirale in sprejele svoje nacrte za leta 1975. Vecina delegatov komaj
spoznava svojo vlogo pri tern. Morda bi to stanje lahko primerjall z letom
1950, ko so bill izvoljeni prvi organi upravljanja; tudi tedaj je bllo treba
precej casa, da so ti organi spoznali svojo vlugo pri odlocanju in odgavornosti ter se taka uveljavili. Sedaj si zivljenja kolektiva brez teh organov
sploh ne moremo predstavljati. No, prav taka je potreben dolocen cas za
uveljavltev delegatskega sistema.
Mislim, da so z uvedbo delegatskega sistema zagotovljeni pogoji, da se
razcisti vrsta vprasanj in uredijo odnosi med gospodarsklmi organizacijami
ter samoupravnimi interesnimi skupnostmi, posebno pa visina in delitev
financnlh sredstev.
DELIKATESA V NOVI PREOBLEKI

V prostoru nove Delikatese bomo nudili prodajo kruha, mleka in vseh
vrst mlecnih izdelkov, suhomesnate izdelke, oblozene kruhke In sendvice,
razllcne solate in mrzla jedila, vseh vrst konzerv, slascice, brezalkoholne
In alkoholne pijace in podobno. V gostinskem delu, ki bo strogo locen
od delikatesnega, pa bomo nudili topla jedila, toceno pivo in druge gostinske usluge.
S taka preureditvijo in preusmeritvijo se pribllzujemo razvojnemu programu obcine Cerknlca na padrocju gostinstva in turizma.
UUBA TADIC PRJ NAS

Zvecer je bila v kinodvorani v Cerknici predstava monodrama ·Obramba
- Sokratova misel in s mrt• s priznanim dramskim in filmskim lgralcem
Ljubom Tadicem v glavni vlogl.
Predstava je blla brezplacna, vendar kljub temu dvorana ni blla povsem
polna, kar je vredna obzalovanja. Prisotni so stvaritev Lju!Ye Tadica nagradill z dolglm aplavzom, kar je tudi dokaz o uspehu predstave.

Rezultati zadnjih tekem:
Brest : Gorica
5458 : 5190
Izola : Brest
4957 : 5049
Brest : Hidra
5427 : 5420
SCT : Brest
5094 : 4961
Konena lestvica:
1.
2.
3.
4.
5.

Brest
SCT
Hidro
Donit
Izola

24
22
22
16
14

tack
tack
tock
tack
tock

kegljev
+ 2294
+ 2634
+ 1702
+ 546
+ 15

6. Gorica
10 tack - 566
7. Jesenice
4 tocke-2176
8. Idrija-Cerkno o tack -4453

Na Brestovem kegljiscu se je
koncala obcinska TRIM LIGA
v distiplini 6 X 100 lucajev mesano. v ligi je nastopalo 11 moskih
ekip.
Lestvica
1.- 2. Kartonaza
18 tack
1.- 2. Fotogrupa M
18 tack
3. Gozdna
16 toCk
4. SAP
14 tack
5. ObCina
12toek
6.- 7. Elektro
10 toek
6.- 7. Brest
10 tack
8. Avtomonta.Za
6 tack
9.-11. Gaber
2 tocki
9.-11. Novolit
2 toeki
2 toeki
9.-11. Gradisce
Po zakljuCku TRIM LIGE bo se
obcinsko prvenstvo za posa.meznike; zanj se je prijaviJo 82 tekmovalcev.

Obcinska nogometna liga
Tudi Ietos se bo spomladanski
del obcinskega nogometnega prvenstva pricel v maju, kajti pred
zacetkom spomladanskega dela
prveo.stva bo treba odigrati se
stiri zaostale tekme iz jesenskega dela. Zaostale tekme naj bi
bile po naslednjem razporedu:
Nedelja, 28. 4. 1985
Cerknica (V) : Rakek (V); tekrna na Rakeku
Sovica : Nova vas
Nedelja, 5. 5. 1985
Nova vas : Stari trg
Sovica : Cerknica
V spornladanskem delu bo spet
nastopalo samo osem mastev,
kajti zadnjeuvrscena ekipa v jesenskem delu prvenstva je izstopila iz lige. Obenem pa obvescamo vsa mostva, da bosta ekipi
Cerknice in Cerknica veterani
vse tekme odigrali v gosteh, ker
nimata svojega domacega igri-

2. kola - 19. 5.
Slivnica : Sovica
Cerknica (V) : Nova vas
Cerk!Il.ica : S tari trg
Rakek (V) : Rakek
3. kolo - 26. 5.
Rakek : Cerknica
StarJ trg : Cerknica (V)
Nova vas : Slivnica
Sovica : Rakek (V)

V spomin
2. aprlla 1985 smo se delavci
temeljne organizaclje Pohistvo
in stevilni drugi krajani za vedno
poslovili od dolgoletnega sodelavca FRANCETA BECAJA iz Dolenje vasi.

sea.

RAZPORED TEKEM V MAJU
1. kolo - 12. 5.
Stari trg : Raokek (V)
Nova vas : Cerknica
Sovica : Cerknica (V)
Rakek : Slivnica

1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska 2eleznl~ka tlskama
ljanl.

v

1. Pohistvo
2. Skupne dejavnosti
3. Iverka

krogov
429
418
359

Posamezno - zenske:
k rogov
153
1. Anica Ule (Skup. dej.)
2. Iva Krasevec (Iverka) 150
3. Bernarda Vrenko (Poh.) 145
DRZAVNA PRVENSTVA
Z ZRACNIM OR02JEM
Brestove pionirke, ki so bile
ekipno najboljsa ekipa iz. Slovenije, so se uvrstile .na 22. mesto od
39 ekip. Med posameznicami je
hila najboljsa Sasa ISTENIC s
175 krogi na 11. mestu. Zmagovalka je nastreljala 179 krogov.
Pravico nastopa na prveo.s tvu
sta imela tudi dva pionirja. Damjan KANDARE je nastrelja1 177
krogov J.n zasedel 12. mesto, Tomaf KLANCAR pas 176 krogi 18.
mesto od 228 nastopajocih.
Mladinke so imele driavno prvenstvo v NiSu. Od Brestovih
rnladink se je prvenstva udelezi- ,
la Martina KOCEVAR, ki je nastreljala 355 krogov ter zasedla
25. mesto od 140 nastopajocih .in
potrdila normo za »mojstra«
strelca.

V Cerknici so 12. aprila tekmovali na obcinskem tekmovanju
pionirji in pionil'ke v streljanju
z zracno pusko v okviru solskih
sportnih druStev. Tekmovooja so
se udelezile vse osnovne sole v
obcini. Na tekmovanju so nastopHi najboljsi, ·kJ so na poprejsnjih solskih tek:movanjih dosegli
najboljse rezultate. Nastopilo je
10 ekip pionirjev oziroma 35 posameznikov in 8 ek.i.p pionirk ozir oma 27 posameznk. Najboljse
td ekipe v obeh kategorijah bodo
nastopile na regijskem tekmovanju, ki ibo v Cerknici 27. aprila
ob 9. uri.

Pionirji -
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posamezno:
167
163
160

ekipno:

1. Cerkinica I.
2. Cerknica II.
3. Stari trg
Pionirke -

A
11

s

1. Toma.Z Klancar
(Cerknica)
2. Damjan Kandare
(Stari trg)
3. David Istenic (Rakek)

Kolektiv
TOZD PohiStvo Cerknica

ruJ

OBCINSKO TEKMOVANJE

1. Cer..Jmi.ca I.
2. Stari trg
3. Nova vas

Zapustil nas je v 55. Ietu starosti. V tovarni pohiStva je bllo
zadnje njegovo delo v skladls~u
materiala.
Spom.injall se ga bomo kot dobrega delavca, sodelavca in tova-

Imrl

NAJMLAJsiH

Pionirji - ekipno:

ri.Sa.
L)ub-

krogov
1. Franc Mahne (Pohistvo) 182
2. Milan Zalar (Masiva)
177
3. Mira Kunstek (Masiva) 175

REZULTATI

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne organizacije BREST Cerknlca,
n.sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo ·
LEVEC
Ura)a uradnlikl odbor: VIII FRIM, Franc
GORNIK, Vlktor JERIC, Jo!a KLANCAR,
Sreeo KNAP, Boto LEVEC, Dr11go MAZIJ,
Danica MODIC, Janaz OPEKA, Vande AEGA,
Mar)8R SIRAJ In Franc TRUDEN
Foto: Jol!a SKRU
adbor za obveRanJa J• druZbonl O'lf&n
upravljan)a. Pradaednlc:a~ odbora: Yanda
II EGA.
Glasllo sodl mad prolzvod.- lz 7. ~·
prvega odstavka 38. l!lena z:Uona o ob·
devfan)u prolzvodov In lltorltav y promatu, ze klltera .. na plel!u)a temel)nl davek od promatll prolzvodov (mnan)a Hkratarlata za lnfonnlran)a lzvrinaga eveta SR
Slovenl)a it. 421-1/'12 1 dna 24. oktobr11

moski:

Ekipno - zenske:
KEGLJAsKE NOVICE

Filmi v maju
2. 5. ob 16. in 20. uri - ameriski akoijski fiJm NAVAJO STRELA.
4. 5. ob 20. wi. in 5. 5. ob 16. uri - italijanski pustolovski .film TATOVI ZLATE KOBRE.
5. 5. Jn 6. 5. ob 20. uri - ameriSka kriminalka MORILEC BREZ
OBRAZA.
9. 5. ob 20. uri - nemski erotioni film NUNINA LJUBEZENSKA
PISMA.
11. 5. in 13. 5. ob 20. uri - ameriSki ljubezenski film ANDREA.
12. 5. ob 16. in 20. ur.i - amerisk.i. pustolovski film RAZBOJNIKI
SVETEGA HRIBA.
16. 5. ob 20. uri- angleski erotiooi film FANNY H ILL.
18. 5. ob 20. uri in 19. 5. ob 16. uri- ameriski akcijsk.i. film KACJE
PLEME.
19. 5. jn 20. 5. ob 20. uri - ameriski footasticni film POSAST IZ MOC..
VIRJA.
23. 5. ob 20. uri - hongkonsk.i. karate film MASCEVANJE BRUCE
LEEJEVE PEST!.
25. 5. ob 20. uri in 26. 5. ob 16. uri - ameriSki pustolavski film SMOKEY JE RAZBOJNIK, III. del.
26. 5. in 27. 5. ob 20. uri - ameriski glasbeni film FLASHDANCE.
30. 5. ob 20. uri - ameriska grozljivka NOC CAROVNIC, II. del.

krogov
516
514
476

1. Masiva
2. Pohistvo 1
3. Pohistvo 5

NOVA TOVARNA IVERNIH PLOsc RASTE

Strokovna skuplna, kl deJa prl investicljl, je pred kratkim izdelala predlag dapalnitev lnvesticljskega programa lzgradnje tovarne ivernih plasc
v Padskrajnlku. Dopalnitev programa so narekovale spremembe predracunske vrednostl, virov financiranja in ekonomskih rezultatav investiclje. Z zacetkam maja boda o predlogu dopolnitev programa razpravljale vse temeljne organizacije zdruzenega dela Bresta, saj vema, da pomenijo lastna sredstva za investlcljo zdruzena sredstva temeljnih organlzacij.
lzgradnja tovarne lvernih plosc poteka v casu velikih spremt;lmb na podrocju cen industrijsklh lzdelkov, katerih porast je se hitrejsl od rastl zivljenjskih stroskov. Taka so nam !ani porasle cene v gradbenistvu za okrog
30 odstotkov. Takega stanja smo se zavedali ze pred izgradnjo, zato smo
poskusall cimprej zakljucitl s pripravljalnimi dell (razpisi, licitacije, nakup
in ureditev zemljisca in podobno), pa tudi s samimi gradbenimi deli, s elmer smo se izognlli se dodatnim povecanjem investicljsklh stroskov.

REZULTATI
Ekipno- moski:

STE\1
LETO
31 . ~

krogov
485
409
358

posamezno:

krogov
1. Sasa Istenic (Rakek)
176
2. Ines Otonicar (Cerknica) 168
3. Jasna Kebe (Cerknica) 159
F. Mahne
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