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GLAVNI DIREKTOR BRESTA 0 SEDANJEM GOSPODARSKEM POLO
ZAJU IN 0 NASIH PRIHODNJIH i't~LOGAH 

Cakajo nas teZavne preizkuSnje 
Vee ali manj so znani rezultati o Brestovem gospodarjenju v Ie

to~njem prvem polletju; smo sredi uresnieevanja sedanjega sred
njerocnega razvojnega nacrta delovne organizacije; vrsta gospodar
skih ukrepov v zadnjem easu neposredno narekuje nove in nove 
naloge ter ustvarja drugacne pogoje za nase gospodarjenje ... 

To so bili temeljni razlogi, da smo se odloOili za razgovor z glav
nim direktorjem Bresta TONETOM KRASEVCEM, v katerem naj bi 
vsaj delno razbistrili omenjena vpr~anja, se pravi, ocenili nas se. 
danji gospodarski trenutek in se zamlslili nad nasiml prlhodnjiml 
nalogami. 

- Letosnjc prvo polletje je 
milnHo v nedvomno zapletenih 
gospodarslcth gi:ba.n:j4h v svetu 
in doma. Ka:ksna bi bHa splos
nejsa ocena Brestovega gospo
darjen:ja v tern obdobju? 

Menim, da je leto 1983 leto 
teZkih in napornih preizkusenj 
za delovne ljudi v Jugoslaviji in 

seveda tudi v Brestu.~tos mo
ramo vracati vellke dolgove tu
jini, Ziveti ob zmanjsani investi
cijski potrosnji ob >>zamrznje· 
nih« cenah, ob veliki nelikvidno· 
sti vsega gospodarstva, ob teza· 
vah pri zagotavljanju surovin in 
reprodukcijskega materiala ter 
z zahtevnimi nalogami, ustvariti 

kar najveC]l tzvoz na konverti· 
bilno podroeje. 

Tudi Brest je v letosnje Ieto 
vstopil s takSnimi zalttevnimi 
nalogami: doseci cimvecjo proiz
vodnjo za konvertibHni izvoz ter 
poravnati obveznosti do domacih 
in tujih kreditov. Prilagoditi smo 
se rnorali razrneram na doma· 
cern in tujem trgu, preiti na 
manjse serije ob nespremenjeni 
tehnologiji, spremljale so nas ve· 
llke Iikvidnostne teiave, primanj
kovalo je sredstev za omogoea
nje normalnega poslovanja in za 
osnovo smo imeli skromne do
hodkovne rezultate iz prejsnjega 
leta. 

Brestovi delavci so razurneli 
nujno potrebo po cim vecjem iz
vozu in smo tako kljub temu, 
da je izvozni nacrt veeji kar za 
24 odstotkov, izpolnili v tern ob
dobju (fizieno) 43 odstotkov let
nega nacrta. Mislim, da je to 
eden izmed boljsih dosezkov v 
naertovanem obsegu izvoza v 
SOZD Slovenijales in v sloven
skem lesarstvu. Izvoz je za 18 
odstotkov vil§ji kot v enakem 
lanskem obdobju (6.418.000 dolar· 

brestov 
• 

Verno, kaj hocemo in ~ako, zdaj gre za to, da to prevedemo 
v povsem konkretne programe, v dejanja, v akcijo vseh in vsa
kogar. Ni n am treba spreminjati sistema, spremeniti moramo 
prakso, ki ni v skladu z ustavnimi naceli in dolgorocnimi in
teresi delovnih Ijudi. Nekateri bi radi spremenili s istem, da bi 
ohranili staro prakso. 

jev ali 51,3 milijarde starih di· 
narjev) in pomeni 32 odstotkov 
skupne B1·estove proizvodnje. 
Lahko recerno, da je to rekordni 
dosdek zadnjih let. 

Plan uvoza srno izpolnili z 38,8 
odstotka, kar kaie na na§a veli
ka prizadevanja za manjsi uvoz. 
Je tudi manjsi glede na enako 
lansko obdobje - indeks 76. 

Manj smo bili uspe§ni pri do
seganju nacrtovane proizvodnje, 
saj smo dosegli le 44,5 odstotka 
nacrta, kar bo tezko nadornestiti. 
Izvozni program i v Pohistvu in 
Jelki so namrec povzrocali veli
ko preglavic in predvsem zato 
je proizvodnja niZja. 

Ob tern bi posebej opozoril, da 
se vse bolj kaie tehnoloska za
starelost nasih pohistvenih to
varn in smo zato vse bolj ome
jeni pri prevzemanju tehnolosko 
zantevnejsih, a dohodkovno ugod
nih proizvodnih prograrnov za iz
voz in domace trlisee; to je po
sebej ocitno v Pohistvu, Masivi 
in JeLld ter delno v Gabru. 

Rekel bi se, da bo potrebno 
vee storiti za boljso or ganizacijo 
dela v posameznih temeljnih or-

Franc Setinc 

ganizacijah , da bi proizvodnja 
stelda normalneje. 

Prodaja na domacem trgu se 
zask1·bljujoce in resno umirja, 
v fizicnem pogledu celo upa
da. Najvee povprasevanja je po 
kuhinjah in tapetnl.skih izdelkih, 
obenem pa je najvec pritozb za
radi velikih dobavnih rokov in 
pomanjkljive kompletiranosti 
prav pri kuhinjalt. Dobro gr e na 
domacem trgu tudi prodaja mi· 
neralnih plosc, nekoliko rnanj pa 
je povprasevanja po zaganern 
lesu. 

- In ka.ksen je nas financni 
poloz8'j? 

Nedvomno Tt:l.S najbolj tare 
zagotavljanje likvidnostnih sred
stev, saj nam za normalno po
slovanje prirnanjkuje 25 do 30 
mili~'\rd starih dinarjev sredstev. 
Resujemo se s kratkoroenirni 
krediti od bank do nekaterih de
lovnih organizacij (Perutnina, 
Usnjarna, Kovinoplastika) in do 
rezervnih skladov republike in 
obcine. Glede na 30 odstotne 
obresti, ki jib zanje placujemo 
zdaj, v prihodnje pa bo treba 
(Nadal jevanje na 2. strani) 

Usklajevanje"'potreb in moinosti 
PRIPRAVLJAMO SPREMEMBE SREDNJEROcNEGA NAcRTA vorimo za tisto, kar je v seda· 

nern trenutku najbolj smotrno 
in nam bo najvec pomagalo prJ 
poveeevanju proizvodnje in iz. 
voza. 

Poletni obraz n~ega jezera 

Brestov srednjerocni razvojni 
nacrt od leta 1981 do 1985 smo 
pripravljali ze V CaSU ZOZenih 
pogojev za gospodarjenje. Zato 
so bile nase, sicer precej veeje 
razvojne zelje skrcene na naj· 
nujnejsa vlaganja. Tedaj smo 
opredeilli prednostna vlaganja v 
zamenjavo dotrajane strojne 
opreme, v ~iritev prodajne mre
ze, v finalizacijo negorljivih 
plo~c, predvsem pa vlaganja v 
posodobitev nasih termo energet
skih zmogljivosti. 

Vrednostno uresni~evanje tako 
sprejetega razvojnega programa 
je bilo v prvih dveh letih sred
njerocnega na~rta zadovoljivo 
glede na nacrtovanja za prvi dve 
leti. Povsem drugace pa je, ko 
primerjarno uresnieevanje s pia· 
nom celotnega srednjerocnega 
obdobja. Porneni, da smo glav
nino na5ih nalozb nacrtovali za 
leta 1983, 1984 in 1985. To so bi· 
le predvsem naertovane nalofbe 
v nnodernlzacijo kotlam v te. 
meljnih organizacijah tagalnlca, 
Masiva in Jelka. 

Osnovni pogoj za uresni~itev 
naslh razvojnih nacrtov je bllo 
sprotno dobro gospodarjenje, se 

pravi, doseganje dobrih gospo· 
darskih rezultatov ter sovlaganje 
sredstev nekaterih drugih delov· 
nih organizacij pri modernizaciji 
kotlarne v TOZD tagalnica. 

Tako zastavljenih pogojev ne 
uresnicujemo v celoti. S tern se 
nam mocno zmanjsujejo momo
sti za nalozbe. 

Takemu stanju so po svoje 
prispevali tudi zaostreni pogoji 
za gospodarjenje, ki se z najno
vejsimi ukrepi zveznega izvdne
ga sveta se naprej zaostrujejo. 
Dosedanja Brestova usmeritev 
v veeanje izvoza na konvertibll· 
na trlfsea ostaja se naprej n~a 
osnovna naloga. Pri tern mlsli· 
rno predvsem na vecji izvoz na
sih konCnih izdeJ::ov-

Take cllje pa bomo Iahko 
uspesno razre5evali med druglm 
predvsem tudi s sodobnejso 
strojno oprerno in ustrezno teh· 
nologijo. Porneni, da moramo 
predvsem razmisljati o vlaganjih 
v tiste nalozbe, ki bodo dajale 
najhitrejse gospodarsk ueinke. To 
je en sklop vprasanj, ld zahte
vajo od nas, da ponovno z vseb 
vidikov preuCimo nase doseda· 
nje razvojne nacrte in se dogo· 

Po drugi strani pa laltko ugo
tovimo, da smo z uresnicitvUo 
dosedanjih nalozb in nalozb, ki 
so v teku, ze nekoliko spreme. 
nUi stanje izpred treh let. PrJ 
dosedanjern uresnicevanju sred· 
njeroenega razvojnega nacrta je 
namrec prulo tudi do nekaterlh 
strukturnih spremernb na pod· 
rocju programov in usmeritev. 
Naj omenim na primer, da smo 
se odlocili za proizvodnjo tesa· 
nih trarnov, da srno opusilll na· 
lozbo za nameravano proizvod· 
njo opainih plose, da smo odprli 
vee novih trgovin in skladtse, pa 
tudi aktivirali drugi kotel v 
TOZD .Zagalnica. 

Skratka, gre za splet okoli· 
scin, ld zahtevajo ponovno vse. 
stransko presojo dosedanjih raz
vojnlb ciljev, z namenorn, da bi 
do leta 1985 kar najbolj smotr· 
no vloZili nasa skromna finane
a sredstva v prave nalozbe, hkra
ti pa tudi ze ocenili in nakazaU 
prednostni vrstni r ed vlaganj do 
leta 1990. 

D. Mazij 
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Ca · .· ju· rias teZavne preizkuSnje 
(Nadaljevanje s ( str.ilii) 

se vet, pomeni to najvetjo ovi
ro za nase prihodnje uspe5no 
poslovanje. Letos bomo tako mo
rali placati 18 do 20 milijard 
starih dinarjev samo obresti za 
kratkorocne in druge kredite. 

Sicer pa smo doslej redno in 
v celoti odplaeevall dinarske in 
devizne obveznosti do banke. 

- Tudi o cenah je ve1i!ko go
vera!? 

Vprasanje cen je za nas izred
no pomembno. Ceite nasih izdel
kov so z izjemo nekaterih tapet
niskih garnitur in enega pohiS
tvenega programa prakticno za. 
mrznjene. Istocasno pa so cene 
surovin in reurodu.ltcijskega mate
rialov porasle za nekaj rnanj kot 
40 odstotkov. To je tudi eden 
izmed odgovorov, da smo v po
hiStvenih temeljnih organizaci· 

· jah dosegli v tern polletju zelo 
skromne rezultate. 

Tudi primerjalni pregled ne
katerih kazalcev v lesarstvu z 
nekaterimi drugimi industrijami 
f..,.ozdarstvo, kovinarstvo, kemija, 
tekstil) nam pove, da so do
hodek, skupna poraba, cisti do
hodek, brutto akumulacija (vse 
na delavca) mnogo vecji kot v 
lesarstvu. 

- Vse to se najbd odraza tu
di pri osebnvh dohod·k!ih? 

V Brestu smo letos osebne do
hodke obdrlali na ravni iz Ian· 
skega decembra in so bili ob le
tosnjem prvem trimesecju visji 
od "'ovprecnih osebnih dohodkov 
v obchrl; ob prvem polletju pa 
je polozaj ze povsem drugacen, 
ker so osebni dohodki na Bre· 
stu ostali nespremenjeni. 

Preprican sem o velild politiC
ni in samoupravni zavesti Bre· 
stovih delavcev, da ob splosni 
rasti cen vztrajajo na takSnih 
osebnih dohodkih; zavedajo se, 
da dose~amo slabSe gospodarske 
rezultate, kar je odraz prizade
vanj za povecan_ie izvoza, kjer 
pa u stvarjamo slabSi dobodek. 
Menim, da je to prispevek Bre
stovih delavcev k stabilizaciji 
predvsern v Brestu, pa tudi v 
sirsi drl1Zbi, kajti realni osebnf 
dobodld ob 49 odstotni inflaciji 
rnocno nacenjajo Zivljenjski 
standard zlasti tistim, ki Zivijo 
sarno od osebnih dobodkov. 

v prihodnjem obdobju je nasa 
osnovna naloga, da ne bo vee 
delavcev, k i bi prejemali manj 
kot milijon starih dinarjev, pri 
cerner pa ne bomo smell zapasti 
v uravnilovko. 

Nedavno sem gledal podatke o 
osebnih dohodkih v obcinf in vi
del, da direktorji nasih ternelj
nih organizacij dobivajo niZje 
osebne dohodke kot nekateri 
strokovni delavci na obcinskih 
samouuravnih interesnih skupno
stih. Ali se eno ocitno neskladje: 
ne da bi podcenjeval delo sna· 
Zilk, vendar se mi zdi nespre
iemllivo, da imajo snaZilke v ne
katei-ih delovnih organizacijab 
enak ali skorai enak osebni do
hodek kot ucitelj na osnovni so
li, ali da je razlika t>ri snaZilkah 
od ene do druge delovne orga
nizacije tudi do 500.000 starib 
dinarjev. 

Glede razmerij v nagrajevanju 
na Brestu moramo napraviti ne
katere popravl{e in bolj nagra
diti tiste, ld t·esnicno delajo in 
prispevajo k veejemu sk-upnemu 
dohodku. 

Ker bo o gospodarskih rezul
tatib prvega polletja vee zapisa
nega v drugem sestavku, bi rad 
samo omenil, da nam kazejo, ka
ko smo v resnicno tezavnem po
lozaju. Na eni strani fmarno iz
gubo v najvecji t emeljni organi· 
zaciji, v Pohistvu, uo drugi 
strani pa bi zelel poudariti tudi 
pozitivne premike predvsem z 
ustvarjenirn dobodkom v Tapet
nistvu in da je Mineralka prvic, 
od kar obratuje, zabelezila po
zitiven rezultat. 

- Kaj nam pnwzap.rav prina
sa:jo na,jnovejSi ukrepi zveznega 
izvrsnega sveta? 

Ceprav se ni celovitega pre
gleda, kaj je bilo in' kaj se bo 
sprejeto v · pogledu novih ukre
pov, ze Iabko reeemo, da so 
pred nami se bolj resni casi, kl 
bodo zabtevali resne, odgovorne 
in do kraja premisljene gospo
darske posege v vsaki temeljnf 
organizaciji, v vsakem delovnem 
okolju in v celotni drl1Zbi. 

Naj .preletim najpomembnejse 
omenjene ukrepe. 

Eden izmed zelo pomembnih 
je zrnanj~anje razpolagalne pra
vice z ustvarjenimi devizami od 
dosdanjih 60 odstotkov na samo 
(po sedan;ih informacijab) 44,3 
odstotka, pri .cemer je ~~ vpras
ljivo, ali bo ta odstotek enak za 
vse panoge. 
Najnovej~a informacija, ki smo 

jo prejell, je za Brest trenutno 
ugodna, ker je glavnica za odnla
cilo kreditov reprogramirana 
(okrog 425.000 .dolarjev) in smo 
obvezni placati samo obresti na 
ta kredit. To pomeni, da nam 
za uvoz reprornaterialov, za zdru. 
zevanje z drugimi delovnimi or
ganizacijami v reproverigi in za 
odplacevanje obresti in najemni
ne za racunalnik ostane dovolj 
deviz. Seveda pa je vprasanje, 
koliko nas bo oviralo zagotavlja
nje rednega odplacevanja v okvi
ru sestavljene organizacije Slo
venijales. 

Naslednji pomembnejsi ukrep 
je poveeanje obrestnib mer od 
sedanjih 30 odstotkov za kratko
rocne kredite na 37 do 40 od
stotkov ter iz 11 odstotkov pri 
kredltih za pripravo izvoza na 
20 odstotkov. Vse to bo mocno 
vplivalo na dohodkovni polozaj 
Bresta. 

Predvideva pa se se vrsta ukre
pov: osebni dohodki se labko 
poveeajo le do 20 odstotkov iz. 
placanih osebnih dohodkov v 
preteklem Ietu; ce niso izplaea
ne obveznosti do bank ali delov
nih organizacij, se labko splos
na poraba povecn le za 12 od
stotkov v primeri z letom 1982, 
skupna poraba pa za 13 odstot
kov; nove nalozbe bodo mogoce 
Ie v proizvodnjo za izvoz in pro
izvodnjo hrane; sprostitev cen 
nekaterim izdelkom, med njimi 
tudi pohistvenim; ziro racuni po 
temeljnih organizacijab se Iahko 
ukinejo; ostrejsa davcna polltika 
do vseb dohodkov izven delov
nega razmerja in tudi do ne
premicnin (vee stanovanj, avto
mobill, jahte); redno spreminja
nje tecaja tujih valut; vecje iz
dvajanje sredstev v rezervni 
sklad in se vrsta drugih ukre
pov. 

- In ka:j vsi t i ukrepi pome
mjo za na;s? 

Tako kot drugod, jib pozdrav
ljamo tudi v Brestu, predvse:n 
zato, ker se zavedamo, da je 
potreben red in da se ve, kdo 
pPe in kdo plaea. 
Bi pa dodal, da v gospodarstvu 
pricakujemo tudi dolgorocnost 
in taksne ukrepe, ki pospesujejo, 
ne pa ovirajo normalno poslova
nje. Ukrepi sicer spodbujajo iz. 
vozno proizvodnjo, premalo pa 
je razlike pri spodbujanju kon· 
vertibilnega izvoza v primerjavi 
s klirin5kim. 

Ukrepi nas bodo prisilili, da 
se bomo rnorali se bolj pove
zati v reprodukcijski verigi s 
proizvajalci kernicnih izdelkov, 
okovja, tekstilci in gozdarji, c~
prav se Ie-ti za to ne ogrevajo 
prevec. 

Omenil bi ~e, da je ob izred
no hitrem spreminjanju kljuc
nih ukrepov v nasi gospodarski 
politiki izredno teZko delati na 
daljsi rok. Samo primer: v juni· 
ju smo v okviru delovne in 
sestavljene organizacije dosegli 
bilanena soglasja, kako bomo 
pokrili vse potrebe in obveznosti 
do tujib lcredotiv, uvoza in zdru
zeevanja deviz, zdaj pa je vse 
padlo v vodo, potrebni so novi 
odnosi, nova usklajevanja, novo 
izgubljanje casa. 

Kljub vsemu se zavedamo, da 
je do teb ukrepov moralo priti 
in zato jib moramo tudi do
sledno izvajati v korist na5ega 
razvoja in na~e samostojnosti. 

- Na osnovi vsega povedaa:J.e
ga na<&ta.jajo tudi za Brest nove 
obveroostli m na.loge? 

Storiti moramo vse, da nacr
tovano proizvodnjo dosezemo 
oziroma v nekaterih temeljnih 
organizacijah tudi presefeQio. 
Ce tega ne homo dosegli, se 
podrejo vsi plani, od izvoza in 
prodaje na dornacem trgu do 
ustvarjanja dohodka, likvidnosti, 
osebnih dobodkov, skupne pora
be, pa se kje . . . Temu osnovne
mu cilju so podrejeni vsi ukrepf 
in naloge v drugem polletju; 
skratka, to je in mora biti te
ziSee dela vsakega Brestovega 
delavca - od snaZilk do direk
torjev. 

Zato ob tej prilomosti pozi· 
vam vse Brestovce h kar naj· 
bolj odgovomemu in predanemu 
delu vsakega na svojem delov· 
nern rnestu in v organih uprav
ljanja, da bi sproti premagovali 
najrazlicnejse te2ave. Zavedati 
se moramo, da je predvsem od 
nas samih odvisno, kako bomo 
delali in odlocali o rezultatib te
ga dela. 

Nobeno jamranje in malodus
je nam ne bo pomagalo, tudi ne 

slabo delo ter rnalomaren odnos 
do delovnih obveznosti in do 
druZbenih sredstev. 

- Bodo vsd ti ukrepi v.pliovali 
tud:i na ures.nicevanje srednje
roc nega nacrta? 

.te v kratkem nas Caka raz
prava o dopolnitvab in spre
rnernbah srednjerocnega nacrta 
- predvsem zaradi nasih lzred
no skromnih sredstev ter novih 
zahtev za zagotavljanje proizvod· 
nje in nacrtovanega izvoza. 

Kar najbolj ucinkovito mora
roo zamenjati del strojne opre
me v Masivi s pomocjo medna
rodnega kredita, ouraviti potreb
no reorganizacijo v proizvodnji 
zaganega lesa na Jelld in v nje
ni tesalnici priceti s proizvodnjo 
tramov ter opraviti manj~e ra· 
cionalne posege v tistih temelj
nih organizacijah, kjer nam bo
do dali najboljse ucinke. 0 tern 
bo kmalu tekla beseda po vseh 
temeljnih organizacijah. 

Za sprotno in normalno po· 
slovanje bomo najeli tudi blagov
ni kredit za uvoz repromateria· 
lov iz Italije, taka da bi ob 
zmanjsani r azpolagalni pravici z 
devizami zagotovili -proizvodnjo 
brez zastojev. Poudaril bi se, da 
moramo tudi v casu dopustov 
odgovorno delati, zlasti strokov· 
ni kadri, da delovne naloge ne 
bi zastajale. 

- Vsekakar pa s·ami in zaprti 
valSe najhri ne bomo klos tezaN
rnm nalogam, kii. so pred nami. 
Nujna .so na.jra2Li6nejsa povezo
va.nja in usklajevanja skupnih 
interesov ... 

Brest je r esnicno v te2avnih 
razmerah. Ugotavljamo precejs· 
njo z~starelost in dotrajanost ve-

BRESTOV OBZOaNIK 

Ceprav moramo is ,pogumnimi spremembami zaceti takoj. se 
moramo zavedati, da b o spopad s staro rniselnostjo, navadami, 
potrosnistvom dolgotrajen in nadvse te2ak. Najvec .ovir bo zla
sti pri tistih, ki hocejo 10d !socializma vse, sami pa ga bore malo 
pomagajo gniditi. Zato je nujna resna in dobra, najsirsa orga
I'Jzacija vseh subjektivnih ·sU. Trdna disciplina. Ne bomo se 
smell vdati •sku~njavi nervoze in malodusja. Y _nas s~. bo 
dosti ceri, ki jib bomo morall premagati. ·Predvsem ne porno 
smeli dopus titi, da bi z linearnimi .ukrepi, :brez selekcije med 
dobrim in slabim delom, s poenostavljeno formulo solidamosti 
r usili, namesto da bl .gradili naso stabilizacijo. ce bomo to do
volili, bodo od vseb priseg stabilizaciji ostale samo besede. 

Franc Setinc 

likega dela proizvodnih zmoglji
vostl, veliko dinarsko in devizno 
zadoiZenost v razmerah, ko smo 
skoraj v celoti odvisni od naje
manja dragih posojil za sprotno 
poslovanje; rekel bi za »poslova
nje v izrednih razmerah«; eksi· 
stencno smo prisiljeni izvazati, 
velikokrat pod zelo neugodnimi 
pogoji; upadanje kupne moci na 
domacem trgu po~tvenik.e naj
bolj prizadeva, tako da nf mo
"'Oce urelivanje sredstev z doma
cega trga v izvoz. Opafamo pa 
tUdi mnogo naSih, Brest_ovlli 
slabosti- --:- ·od nedodelime orga
xiizactJe dela · do premajhne 
ucinkovitosti strokovnih delav
cev. 

Dejstvo pa je, da je zdruZeno 
delo se prernalo povezano, da 
bi takSne I.tude case laZe pre
Zivljalo. Zakon o zdruZenem de
lu vsaj po svoji vsebini ~e nf 
za2ivel tako, da bi se lesarstvo 
povezalo v reprodukcijski verigi 

- od surovin, primarne predela
vine in izvoza. 

Pri tern ne mislim samo po
vezave med gozdarji in Iesarji, 
saj imajo le-ti v strukturi po
rabljenih sredstev v pohiStveni 
industrlji le nekaj manj kot 20 
odstotkov deleza, ampak tudi s 
kemijsko industrijo, proizvodnjo 
okovja, tekstilno proizvodnjo . .. 
Vendar je to tema za drugo pri· 
lomost. 

Razre5evanje Brestovega seda
njega stanja in razvoja je gotovo 
s tvar Brestovih delavcev, seveda 
pa ne izolirano in zaprto, temvee 
v najsir~em odpiranju v svet in 
v jugoslovanski prostor. 

Zato morajo tudi povzave v 
okviru slovenskega lesarstva, v 

okviru sestavljene organizacije 
Slovenijales - proiivodnja in 
trgovina ter v okviru poslovnib 
in drugih povezav pri zagotav
ljanju surovin in. repromateria· 
lov, pri poslovanju po nacelu 
skupnega pribodka, postajati 
vsebinsko bolj polne in ne sarno 
formalne. Predvsem je premalo 
doreceno podrocje reprodukcij
ske verige - kemija, tekstil, 
okovje, posebno pa trgovina. 

V nadaljevanju povezav goz
darjev in lesarjev na Notranj
skem se dogovarjamo o obliko
vanju plansko-poslovne . skui>nO
sti, ki naj bi ornogoeila in po
spesila se bolj tesno sodelova
nje "Ozdarstva in lesarstva ter 
okrepila vsa tista prizadevanja, 
ki zagotavljajo viSjo stopnjo so
odvisnosti gozdarstva in lesar
stva ter vi~jo stopnjo oplemeni
tenja lesa skratka, se bolj uskla· 
jen razvoj obeh panog. 

Povetali smo sodelovanje tudi 
s Kovinoplastiko. Glede na skup
ne interese obeh delovnih orga
nizacij smo izpostavlli nase so
delovanje na naslednjih podroC
jih: sodelovanje in skupno delo 
pri obHkovanju novih progra· 
mov ali skupnih izdelkov; raz· 
resevanie energetskih vprasanj 
za Kovinoplastiko in obe naSi te
meljni organizaciji v Loski do
lini ter morda za naselji Starl 
trg in Loz; momosti vecjega so
delovanja na podrocju stroje
gradn_ie; siritev sodelovanja na 
pdorocju racunalniStva; ekonorn
sko-financno sodelovanje - tudi 
na podrocju racunovodstva, pre
moscenje likvidnostnih te7.av; 
sprotno sodelovanie in usklaje· 
vanje posameznih aktualnih 
vpra5anj (na primer delovni 
cas); sodelovanje, izrnenjava iz
kusenj, informiranje o delu in 
aktivnosti druZbeno-politicnih or
g-anizacij in samoupravnih orga
nov, kulturno, sportno sodelova
nje in tako naprej. 

Vse te dejavnosti so bolt ali 
manj ze Zive. Menimo, da jib je 
treba se poglobiti in okrepiti v 
interesu delavcev obeb kolekti
vov, v interesu prihodnjega raz
voja socialisticnega samouprav· 
ljanja in gospodarske moei v 
obeh velikih delovnih organizaci· 
jab nase obcine. 

- Razgovor naj bi ne izvenel 
v pra.mo. Kako bi ga sklenlila? 

Morda tako: Ce bomo bolj 
usneli uskladiti osebne in drui
bene interese, ce bomo bolje in 
vee delali, potem bomo tudi ve
like tefave uspesno razresevali 
- bodisi v Brestu bodisi v nasi 
celotni drl1Zbi. 

Pripravil B. Levee 

Iz TOZD TAPETNISTVO - prve faze tapeciranja 
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BRESTOV OBZORNIK 

08 'NASEM POLLETNEM GOSPODARJENJU 

rvih me ih 
Ze kar navadili smo se, da :tudi prek :nasega glasila zvemo osnovne 

maCilnosti gospodarjenja .v posameznih obdobjih, ko pripravimo ob
semejsi in .celovitejsi .obracun !Ilasega dela in prizadevanj. 

Kako smo gospodarili v Ietosnjem \l)rvem polletju? Tezko je na 
kratko odgovoriti, saj je sklop dejavnikov, ki vplivajo na to, zelo 
obseien. 

SPLOSNI OKVIRI 

Da bi utrdili jugoslovansko go
spodarstvo in ga usposobili ozi
roma ohranili na taksni ravni, da 
bo zmomo odplacevati obvemo
sti do tujine ter zagotavljati do
sereno raven domacega gospo
darskega razvoja in ga tudi po
spe§evati, je bilo tudi v letos
njem polletju sprejetih vrsta 
ukrepov. Vsekakor je na prvem 
mestu pospelievanje konvertibil
nega izvoza, ki omogoca vraca
nje nasih dolgov, pa :tudi notra
nji gospodarski razvoj. Hkrati 
pa je potrebno v delovnih kolek
tivih odp.ravljati lastne slabosti 
in locevati nedelo od dela. 

Seveda bo ta proces trajal dalj 
casa; koliko, pa je odvisno pred
vsem od nas samih. Da bodo na 
podroeju nasega gospodarskega 
sistema nekatere korenite spre
membe, nam nakazujejo tudi do
kumenti »Kraigherjeve komisi
je«, ki so prav sedaj v obravnavi 
na najrazlicnejsih ravneh federa
cije, republik in pokrajin. 

0 letosnjern gospodarjenju v 
Jugoslaviji, pa tudi v Sloveniji, 
pa govori t ako imenovana maj
ska .analiza, ki je tudi se v .obrav
navah. Ena izmed poglavitnih 
ugotovitev je tudi ta, da gospo
darstvo porabi ogromno energije 
samo za prilagajanje vedno no
vim ukrepom. 

Kako nam je uspelo to ;na Bre
stu, s kaksnimi tezavami smo se 
srecevali, kako jib razrelievali in 
kaksne rezultate srno dosegli, bo
mo videli ob prikazu posarneznih 
podroeij poslovnega procesa. 

PROIZVODNJA 

V celotni delovni organizaciji 
smo v prvern polletju izpolnili le 
44,5 odstotka Ietnega nacrta ozi
rorna vrednostno za 1.402,647.000 
dinarjev proizvodnje. To je za 
1,8 odstotka vee kot v enakern 
obdobju lani, vendar pa proiz
vodnja se vedno za 5,5 odstotka 
zaostaja za izpolnjevanjem Iet
nega pl'3Ila. 

NajniZje so dosegle n acrtovano 
proizvodnjo temeljne or ganiza ci
je Pohistvo, Jelka in Mineralka. 
V PohiStvu gre tudi v drugern 
trimeseeju za vpliv programa 
BASEL (druga serija) ter za ne
katere dodatne, prepomo posre
dovane sprememi>e na tern pro
gramu. To je zahtevalo dodatne 
ukrepe v proizvodnji in podaljse. 
valo ease izdelave. Pomanjkanje 
oplemenitenih ivernih plosc je 
povzrocilo, da je iz proizvodnje 
izpaael program KEN, tezave pri 
dobavi borovega furnirja pa so 

povzrocile spremembo zaporedja 
v proizvodnji in s tem veliko do
datnega dela. Proizvodnja v tej 
temeljni organizaciji se vedno ni 
na dinamiki letnega plana (33,9 
odstotka), vendar se je v drugem 
trimeseeju v primerjavi s prvim 
moeno izboljsala. 

v Jelki je mocno pod planom 
predvsem proizvodnja pohistva, 
kjer so izdelovali predvsem iz. 
delke za izvoz, ki so cenovno niZ
je vrednoteni kot izdelki za do
maci trg. Zaga pa jc pod dinami. 
ko letnega plana le za 2 odstotka, 
ker je v drugem trimesecju obra
tovala v treh izmenah. 

V Mineralki se proizvodnja 
giblje izpod nacrtovane samo za
to, ker je vseskozi obratovala Ie 
v eni izmeni (prilagajanje trii
scu), razen v marcu in juniju, ko 
je delala v dveh oziroma v drugi 
polovici junija v treh izmenah. 

V Iverki je plan proizvodnje 
oplemenitenih plosc preseien, 
pod nacrtovano pa je proizvod
nja surovih plosc. V zimskih me. 
secih so bill zastoji zaradi okvar 
(zmrzal), v drugem trimesecju pa 
so bili zastoji zaradi nekvalitet
nega lepila ter popravila glavne 
stiskalnice. 

Teiave v proizvodnji so se po
javljale tudi v drugih temeljnih 
organizacijah, ceprav so blizu 
doseganja nacrtovane proizvod
nje, a li jo celo presegajo. 

Glavna ugotovitev pa je vseka
kor ta, da se je z veliko prizade
vanj proizvodnja v drugem tri
mesecju sorazmerno izboljsala v 
primerjavi s prvim. ~eveda pa je 
zadovoljivo tudi to, da je dela v 
p roizvodnji dovolj, saj vemo, 
kaksne so tezave, ce dela v pro
izvodnji ni, s cimer smo se pred 
nedavnim se srecevali. 

NABAVA 

Oskrba s hlodovino je h ila v 
prvem polletju zadovoljiva, tako 
da sta obe zagi obratovali nor
malno v dveh izmenah (Jelka v 
drugem trimesecju celo v treh). 

Nekoliko slabsa je bila dobava 
surovin za Iverko, predvsem 
proti koncu polletja. To za sedaj 
se ni povzrocalo zastojev v pro
izvodnji, kar lahko pripiSemo 
ustrezni zalogi ob koncu pretek
lega leta. Vendar je nastalo po
manjkanje surovin zelo zaskrb
ljujoce, saj obsega sirsi jugoslo
vanski prostor; obenem pa tudi 
ne kaze, da se bo stanje izbolj
salo. v proizvodnji se bo to po
manjkanje bolj odrazilo sele v 
drugem polietju. 

Oskrba z repromateriali je bila 
v prvem polletju vprasljiva, ce-

Ena od izvedenk novega programa MAJA 0 

prav do vecjih zastojev v proiz
vodnji ni prihajalo. Zalozenost 
domacega nabavnega trga je iz 
dneva v dan slabsa, v drugem 
polletju pa priCakujerno se slab
so. Ob materialih, ki jib primanj
kuje, pa dobavitelji pogojujejo 
dobavo z devizno soudelezbo, so
vlaganjem in viSanjem ceo. Kljub 
zamrznitvi le-teh nara5cajo moe
n o prek resolucijskih okvirov. 
Zaradi poveeanega izvoza neka
terih materialov (avtopla5ci, kli· 
nasta jermena . •. ) sploh ni na 
trgu. Sicer pa je znacilnost vseh 
dobaviteljev, da se ne drZijo do
govorjenih dobavnih rokov, moe
no pa pada tudi kvaliteta mate
rialov. 

Z r azpolagalno pravico 56 ozi· 
r oma 60 odstotkov smo zadostili 
potrebam po uvozu za nase te. 
meljne organizacije in placali 
sprotne obvemosti do mednarod
nih kreditov ter neblagovne od
Iive. Nacrtovani uvoz smo izpol
nili 38,8-odstotno. 

Z zakonom , ki je izsel konec 
m~a, pa je vecina r ezervnih de
lov za sprotno in investicijsko 
vzdrievanje preslo na vrednostni 
kontingent, prav tako tudi okov
je in vijacno blago. To pa pome
ni zelo podaljsan dobavni rok 
(90 do 120 dni), saj je potrebno 
najprej pridobiti kontingent (naj
manj 30 dni), ki je sele osnova 
za naroeanje in odpiranje akre
ditiva. Zaradi drsecega tecaja 
tujih valut nasproti dinarju pa 
je draiji tudi uvoz. 

PRODAJA - DOMACI TRG 

Letos nismo nacrtovali bistve
no vecje vrednostne prodaje na 
domacem trgu kot lanJ. To po
meni, da je prodaja v prvem pol
letju 1983 fizicno manjsa kot v 
preteklem letu, vrednostno pa je 
na lanski ravni. Kljub ternu se 
zaloge v letosnjem sestrneseC
nem obdobju niso povecale, saj 
se moeno povecuje izvoz, prav 
tako pa tudi ne dosegarno nacr
tovane proizvodnje. 

Nacrtovani obseg prodaje je 
bil izpolnjen s 43,6 odstotka. Po 
temeljnih organizacijah je to 
razlicno, in sicer od zmanjsanja 
zalog v Pohistvu in Mineralki do 
povecanja v Gabru in Jelki . 

V veliki meri so na prodajo 
vplivala nekatera druzbenogospo
darska gibanja, se posebno vrsta 
omejitvenih ukrepov, ki mocno 
omejujejo prodajo trajnih po
trosnih dobrin. Naj ponovimo Ie 
nekatere, ceprav so bili ze vec
krat omenjeni: 

- zniZevanje kupne moci pre
bivalstva; 

- prerazporeditev posamemih 
vrst izdatkov v dohodku prebi
valstva; 

- neugodna kreditna politika 
in visoka obrestna mera; 

- zastoj v stanovanjski grad
nji. 

Lastne slabosti, ki tudi omeju
jejo prodajo, pa so predvsem 
naslednje: 

- desortiranost programov -
zlasti kuhinj; 

- trina neuspesnost progra
mov MIHA in 3 X 3; 

- teiave pri kooperaciji; 
- prepocasno odzivanje pro-

izvodnje zahtevam trga; 
- podaljsevanje dobavnih ro

kov; 
- kasnitev proizvodnje pri no

vih programih. 

IZVOZ 
Za Brest je vecji izvoz nujnost, 

ki je bila ze veckrat utemeljena 
(siritev trga, zaposlitev proizvO<L ~ 
nih zrnogljivosti, odplaCila tujih 
kreditov, uvoz nujno potrebnega 
materiala, zdruievanje v repro
verigi, razrelievanje Iikvidnosti, 
soocanje s konkurenco .. • ) in se 
tudi kaze kot pravilna. 

V prvem polletju je celotni 
Brest dosegel 42,7 odstotka Iet
nega nacrta izvoza, izraieno v 
dolarjih, kar je za 18 odstotkov 
vee kot v enakem Ianskem ob
dobju. Dinarsko nacrtovani izvoz 
pa je doseien 54,9-odstotno in je 
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Tapetnistvo ima ob polietju dokaj ugodn e rezultate 

kar za 94 odstotkov viSji od lan
skega v enakem obdobju (na to 
vpliva tudi rast teeaja tujih valut 
nasproti dinarju, s tern pa po
staja izvoz zanimivcjsi tudi do· 
hodkovno). 

Nekoliko zaostajamo pri izvozu 
zaganega lesa, deLllo pa tudi pri 
Negor ploscah in pohistvu. Vzro
ki so dokaj razlicni. Pri zaganem 
lesu je izvoz manjsi predvsem 
zato, ker na tujem trgu zahteva
jo predvsern d r obnejse elemen
te, delno pa tudi v slabsi hlodo
vini, ki ne da dovolj kvalitetnega 
lesa za izvoz. 

Pri Negor ploscah kupec ni 
odpoklical vseh kolicin, tako da 
bo izvoz za ta del vecji v drugem 
polletju. Pri pohistvu, ki pred
stavlja tudi najvecji del izvoza, 
so vzrolti predvsem v niZjem ob
segu proizvodnje, v preusmeritvi 
prodaje na evropski ti·g (le-tu je 
niZja raven ceo) in zaradi zacas
nega u voza rnaterialov (kar po
vzroca manjs i obseg izvoza). 

Kljub vsem nastetim tezavam 
lahko ugotovimo, da so bili na 
tern podroeju storjeni veliki na
pori za taksen obseg izvoza. 
Predvidevamo, da homo v dru
gem polletju omenjeni izpad del
no nadomestili, razen pri zaga
nem lesu. 

FINANCNI REZULTATI 

Ze v internih sanacijskih p r o
gramih temeljnih organizacij, ki 
so prvo t rimesecje zakljucile z 
izgubo, smo predvidevali sanira
nje sele V daljliem casovnem Ob· 
dobju in se vedno slabe rezultate 
v prvem polletju. 

Lahko pa zapisemo, da so pol
letni r ezultati v vseh temeljnih 
organizacijah, razen v Pohistvu, 
u godnejsi od predvidevanj v sa
nacijskih programih. So pa tudi 
nekoliko ugodnejsi od rezultatov 
v prvem trimesecju. 

Z izgubo je poslovala le te
meljna organizacija Pohistvo, ki 
je tudi moeno povecala visino iz. 
gube, in sicer kar na 59,005.000 
dinarjev. Na to moeno vplivajo 
neplacane izvozne stimulacije 
(15,801.000 dinarjev). Prav gotovo 
pa na izgubo vpliva tudi velika 
usmerjenost temeljne organiza-

cije v izvoz, in sicer ze daljse 
casovno obdobje. Na rezultatu 
pa se ze odrazajo tudi teiave v 
proizvodnji, 0 cemer je ze bilo 
govor a. Mocno pa se pr:i tern ka
zejo tudi velika neskladja ceo na 
domacem trgu, in sicer zelo vi
soka r ast ceo vhodnih surovin, 
katerim ne morejo slediti cene 
nasih izdelkov (zamrznitev cen 
in kontrola ceo koncnih proizvo
dov), prav tako pa tega ni mo
goce nadomestiti z vecjo produk
t ivnostjo. 

Posebej pa m oramo izpostaviti 
Mineralko, k i je dosegla pozitiv
ni financni rezultat, in sker prvic 
v svojem triletn ern poslovanju, 
kar je gotovo velik usp eh. 

Tudi v drugih temeljn\h orga. 
nizacijah so r ezultati pozitivni, 
ceprav v vecini zelo skromni. 
Vendar je v zdajsnjih druibeno
gospodarskih razmerah tudi to 
uspeh, se posebno v panogi, kot 
je n asa. Delno je na tak rezultat 
vplival tudi inflacijski dohodek 
iz preracunov razlik v cenah 
(21,354.000 dinarjev), in sicer v 
temeljnih organizacijah Gaber, 
lverka, Jelka in Mineralka. Sicer 
bi imele nekatere od teh ternelj
nih organizacij mnogo slabse re
zultate. 

Za celotno delovno organizaci
jo je celotni prihodek v primer
javi z enakim obdobjem !ani p o
rasel za 23,9 odstotka, porabljena 
sredstva pa za 24,6 odstotka; od 
t ega arnortizacija kar za 51,2 od
stotka. 

Dohodek je porasel za 21,6 od
stotka. Rast oprabljenih sredstev 
je torej se vedno hitrejsa od ra
sti celotnega prihodka, se vecji 
prepad med tema dvema katego
rijama pa bi bil, ce doh odl(a ne 
bi inflacijsko povecali. 

V se te l<ategorije so tudi delno 
pod n acrtovanimi, razen porab
ljenih s redstev, k i d osegajo prav 
nacrtovano visino. Pri obvezno
stih iz doh odka pa moramo po
udariti obresti, ki so kar za 61 
odstotkov visje od enakega lan
skega obdobja. To kaze na naso 
slabo likvidnostno stanje in na 
velilw odvisnost od tujih sred
stev. Sredstva za poslovni sklad 
so ustvarile le tri t emeljne orga
nizacije - Zagalnica, Masiva in 
Tapetnistvo. 

* 
Zakljucimo lahko s tern, da 

polletni rezultati sicer kaiejo, da 
je zavzeto delo na vseh podroe
jih preusmerilo gibanje slabsih 
poslovnih rezultatov. Ali pa je to 
res? To nam bo pokazal cas, saj 
je vsako napovedovanje v mno
Zici sprerninjajoeih se kazalcev 
in nepredvidljivih ukrepov zelo 
tvegano. 

M. siraj 

Najbolj glasni bodo rami politikanti, ki mislijo, da je na
pocil njihov cas in da je lob 'teiavah vsega ljudstva, vse driave 
mogoce kovati kapital zase. Nekateri se izcrpujejo v razpravah 
o odgovomosti in bi ;najraje ~ar vse pometali iz colna. Res ne 
smemo trpeti vee neodgovomosti ne pri veslu, se manj pri 
krmilu, toda o tem naj (odloeajo le tisti, ki jim je do tega, da 
bi se colo obdrial v razburkanem morju gospodarske kdze 
in ohranil pravo smer, in ne oni, ki jim veslo prevec ne disi 
in ki bi radi krmilo obrnili v smer , ki ni nasa in ki lne obeta 
nicesar. 

Franc Setinc 
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SANACIJSKI NACRTI NEKATERIH TEMELJNIH 
ORGANIZACIJ 

IStemo svo je dod tne moZnosti 
Zaradi slabih financnih rezultatov ob periodicnem obracunu za 

prvo leto§nje trimesecje v nekaterih Brestovlli temeljnih organiza· 
cijah, so se le-te odloclle za temeljitej§o analizo in izbolj§anje sta· 
nja. Na tej osnovi so tudi izdelale interne sanacijske programe, ka· 
terih bistvene maciinosti povsem na kratko podajamo v tern zapisu. 

TOZD POHISTVO 

Ta temeljna organi1Jacija je v 
prvem tJrimeseCju obracumrla iz
gubo 25.233.000 d:inairjev. Med 
n~jpomembnej Simi vzrolci za i2:
gubo so biJJi: 

- Hitrejsa rast cen surov>i'n 
in repromaterialo.v od rasti cen 
nas.ih izdelkov (dejanske cone 
maJteria!lov so ze v tern obdobju 
Vi·SOko presegle nacrtJOvane). To 
pa je ze taka slabo dohodk.ov
nost naS.i:h proizvodov se posla:b
salo. 

- Neustrezna struktura proda
je na domacem trgu (v pmdaji 
je prevladovala KataTiiila WH). 

- N:izje vrednostno dosega
nje izvoza od nacrtovanega. 

- hredno nizko doseganje 
praizvodnje (predvsem zarad.i 1z
vm;ni.h prorrr~·,!TlOV). 

- Vecji od predvidenih so 
biH tudi ostali stroski in obvez
nosti f.z dohodka. 

Da m d.o-s~!,!;li nacrtovani doho· 
dek, je urediV'iden porast celot· 
nega p.rihodka za 4 odstotke 
glede na naertovanega, rast po
rabljenih sredstev pa za 6 od
stotkov. K!ljub temu temeljna 
orgatrllizacija t udi po predviden~ 
sanacij-i rac·una ob koncu leta 
rninimalni ostanek dohod!ka, 
rnedtem ·ko rned letorn se vedno 
pr·iea~kuje nega'llrven rezultat. 

Za <iosego ugodnejsih rezulta· 
tov je bHo opredeljenih :in spre· 
jetih vrsta ukrepov. Omenimo 
na' le nekatere pomembnejSe. 
Na primer, naj se zagotovi ucin· 
kovitost in pravoaa900st propa
gandn.ih a~kcij; naj s poenote· 
njern in standa,rd'i~iranjem ~on
strukcij ter i·zboljsanjem estet
skili la:stnosti progr.amov dose· 
zerno v>isje prodajne cene posa
meznib pr-ol!r.amov na domacern 
trgu; izb o.l i sa oi moramo OJ·ga
niziranost in usposobljenost n a
ba'Vne sluibe; odpravitu je treba 
ozka grla v proizvocmji; prouoil!i 
moznost za upor.abo racrmalni;ka 
na podrocju tehnicno•tehnolos'ke 
pr-iprarve dela; pr.irpraviJt:·i nacrt 
remontni·h oprav~l; izboljsa'ti p r e· 
skTbo z rezervnimi deli -in izde· 
la.ti nacr-t za poprav.i•lo posamez
nih strojev; u red!iti. oclnose na 
podrocju kooperadje; predvide· 
nih je vee ukrepov za irl.po!.ni••ev 
naertov2!Ile proiz'Vodnje in t:Mco 
naprej . 

TOZD JELKA 

j e v prvem trimesecju zakljuGi .. 1a 
poslo>anje z 8.899.000 di•n ;izgube. 
Na taksen financni ·rezultat ~o 
vp1i·vaH predvsern naslednj•i vzro
kti: 

- Prem ajhna prodaja na do
macem trgu in v izvozu, pred
vsem zarad.i premajhne f.i7liane 
prodaje, neugodne stru.kture ter 
nizkih dose7.enih cen v i2vozu. 

- Prevelika vrednostna pora
ba iz,delavnega maJteriala zaradi 
same strukture p roi,zvodnje in za
ra'<ii V'iSjih cen surOIV'in in re
promaterialov od predv.irleruih. 

- Tezave v pro?.z·vodnji in za· 
ro nizja p roizvodnja od nacr
tovane. 

Izracun celotnega prihodka, 
dt>hodka in njegove de1itve ka
ze, da tudri ob koncu leta ne 
moremo pricakovati bistveno 
boljshll r ez,ultaJtov. Le z dosJed
nim irlpolnjevMl.'jem vseh zastav
ljenih ukrepov lahlro prica.lruje
rno p.ozitirvni f.ina.ncni rez·ultat, s 
tern da temeljna organ.izaci~a ne 
ustvai'i ostanka doho dka niti za 
pokmvanje skupne pora!be. Med 
letorn .ie $e vedno predvi<len 
negativen rezulta1. 

PomembnejSi ultirepi za dose· 
ganje nozi:tiV'llega izida ob kon· 
cu leta so zlasti: 

- Pospesi•ti je treba pretok 
rnlrteriala iln poveca.ti obseg pro
izvodnje, kar bo mogoee s tro· 
izrnenskirn delom in z delom ob 
pros1lih cl:neh na vseh ozkih .gr· 
lih, ob poostritvi nadro:r<a nad 
kvaliteto dela, ob smotrnejsern 
izkoriscanju delovnega ca-sa, pra· 
vocaJSnem lan9ilranju celotne 
dokurnentaai•je v proi.'Zvodnjo, z 
zagotavljan.jem pravocasne doba
ve ma1erialov ustrezne koHOillle 
in kva1itete. 

- Dokoncati je treba nalozbo 
za prcizvodnjo tramov na zagi 
in pviceti s proi,zvodnjo. 

- Aktivno je treba sodelovati 
s TOZD Prodaja pri priprav>i no
V'ih programov in odproda:ji opu
scenih programov ter zalog. 

- Izpolni•ti je treba za·sta'Vlje· 
ni program izvoza. 

- Potrebno je racionamo in 
srnotrno ra:vnanje s suTO'VliaJaani 
in repromart:eria.li ter energijo 
(predvsem pr:ouOirti. mo7.nosti za 
zarnenj.avo draij1ih materialov s 
cenejsimi) . 

- Razi·skati je treba ti-f.iSce za 
prodajo trarnov in taka napr.ej . 

TOZD MINERALKA 

Trimeseeno poslovanje je te· 
meljna organizadja zakljucila z 
izgubo 11.137.000 din. Med po· 
membnej§i.mi vzro~i za taksen 
rezultat rnoramo pr.aJV gotovo 
omeni.1li manj so proda,jo na do
macem trgu od nacrtov.ane in 
vecji znesek neplacanlh terja· 
tev. Pnw tako je hila vrednost-

Novost iz na§ega tapetniskega programa 

na poraba i<zdelavnega materra
la vecja od nacr tovane, pred
vsern za.radi izdelave oplemen~
tenih ;plosc, ki zahteva draije 
materi-ale in zarad.i vrsj:ih cen 
suro\"i·n .od nacrtovanih. Vecjd od 
predvidenih so bHi tudi strooki 
storitev (atestiranja, kooperant
ski posli pri opremljanju objek
rov .. . ). 

Terneljna orgam:izacija po sa
nacijskem programu p:redV'ideva 
ob koncu leta 1983 p02li•1Ji,vni re· 
zultart, s tern da bo p.otrebno iz
polniti se neka1ere nal"Oge; med 
n j.imi zlasti: 

- proiZ:vodnjo pmlagajati po
trebam trga, h krati 'J)a odproda· 
ti zaloge ze izdelanih plosc; 

- izpolniti zastav>ljeni nacrt 
izvoza; 

- i · delMi p rojekte kon~tntk
cij-skih reSiltev v r.azvoj.ni sluzbi; 

- o.rganiz;irati predavanJa o 
uporaobnosti negor plosc z ustrez. 
nim propagandnim. gradivom; 

- ueilnkov>irto delo pri koope· 
raciji med temelj-nimi organiza· 
cijami pri vseh vrstah ftn'<!.l~za· 
ci:je negor plosc; 

- pospesit!i a-kcije pri terjat
vah do kupcev in ·tako naprej. 

TOZD GABER 

Terneljna organizacija je v pr
vem trj.mesecju zalkljucHa poslo
vanje z ~zgubo 12.239.000 din. 

Poleg ostailiib vzrokov, kri so 
botrovahl sl.aJbemu rezultatu, mo
ramo omeniti <tudi tezave v zve
:lli s prcxi'Zvodnjo ·k:uhin.i -po naro· 
cilni·skern sistemu, ka:i·ti pokazalo 
se je, da dma za t aiksno proiz
vod:njo •temelj.na orgaa::Uzaci:ja 
prernajhno skladisce polizdelkov. 
Ostal:i. pomembnejSi vzroki pa 
so: 

- poveca~D:je vho d'lllih cen rna· 
terialov za okrog 35 odstotkov; 

prernajhen fizicni obseg 
p roizvodnje za dornaci trg (to 
je povzrooilo vrzel tudi na tr
gu); 

- trlna nezan.irmivost novega 
rnodela kuhinje BREST - 12; 

- nepra'VIi•lno lansh·anje ele· 
rnentov in neredm.a dobava se
stavillih delov iz :kooneraa~je (.ne· 
pravocasno narocanje a'hl pa ne· 
sposrovaJnje dobav.nih rokov); 

- prenieke cene nekatel1ih 
modelov kuhinj na dornacem 
trgu gled~ na str~k.e, se pos.eb· 
no pa v 1zvozu, 1ci Je usrnerJen 
predvsem na konvertJibNno pod· 
rocje. 

Ouednotena de1itev celotnega 
prihodka ozirorna dohodlka iz
kazu je ob koncu leta n elrol:hl<o 
sla.bse rezultate od nacrtovanili, 
ker je predv>ideno mtrejse nara· 
scanje ma'l:eriaJlnili stroskov od 
urodaje. Da bi do ko nca leta 
pokrJ:J.<i izgubo in dosegli s sana-

BRc~TOV OBZORNIK 

Rezanje kartonov v TOZD ZAGALNICA 

cij S'k•im program om nacr.tovaue 
rezuHa·te (med letom se i2guba 
se predwdeva), so predv>ideni p o
sebni ukrepi na po:.drocj u proda· 
je (novi modeli kuhinj, vecja 
prodaja, .prawocasno lansi~anje 
nove k<uhinje . . . ), pa tud·i na 
podrocju proi.zvodrrrje (izboljsati 
odpremo s pornocjo ra<cunalnika, 
poveca1ri. .ioz<kodstek razreza 
plosc, uvestli spremembe pri 
monta.Zi stedi.1nilcov in kor.it po 
narooHu, prouoiti mofuost Z:a iz
delavo dodatnili i~delkov iz od· 
padlrov, naor.tova.ti r azSinirt:ev 
skla<iisca pdlizdelkov in oddel· 
ka plosc .. . ). 

OSTALE TEMELJNE ORGANI· 
ZACIJE 

V prvem tr>imesecju je poslo· 
vala z izgubo tudi TOZD Pro
daja v vi&in<i 869.000 dli!n. Ob tern 
je temeljna orga.nizacioja ugoto· 
v>hla, da gre pred'Vsem za pro
bleme zaradi neplacanih terja· 
tev. Sh."Upaj s iii.nanano sluzbo 
Skupnih dejavnost:i je temeljna 
orga:ni.zac~ja omenjeno stanje od
prav·hla ie v naslednjem mesecu, 
za.to ni posebej izdelaJa sa·nacij
skega programa. 

Glede na nas samoupravn.i 
sporazum o skupndh osnovah in 
rn:Pil~h za pPidobirvanje iJl raz.po· 
rejanje dohodlka je imela v tern 
obdobju poslovanje moteno tudi 
TOZD Masi:va. Zato je tudi ta 
temelj.na orP.anizacija izdelala sa
nacisjslci program, k1i pred'VIi<leva 
ob koncu leta poJJirtlivni rezultat, 
vendar nekolruk.o s.Ja:bSega od 
predv·idenega v letmern n..aCr.tu. 

V osta•1ih temelj'lllih organiza· 
ciojah in v delovni sk:upnosti je 
bHo poslovanje sicer poZJirtriiVno, 
vendaJr so ·tudi v njih rezu11ati 
sorazmerno skrollliil!i. Posebno 
moramo omenWti TOZD Iverka, 
ki bi imela brez poraellll1a z od
i.emailci ivemih plo§c za leta 
1982 :negaJtivni finanCrri rezu'ltat. 
Neko1Fko boljsi rezultatli glede 
dohodkOV'Ilosti so dosdooi le v 
TOZD i:a.galnica in Tapetnistvo. 

Posebej pa je potrebno po
uda1Diti, d a se bo stanje li<kvid
nosti ~tudi zaradti taksnih Tezul· 
taJtov) se zaostrovalo, poleg tega 
pa dosereni dohodek i<n. ostali 
kval<i1ati<VrD<i ka2aloi gospodaTje· 
nja ne dopusca:jo mol.no.sti za 
dviganje osebnih dohodkov gle
de na dolocila druibenega do-
govora. 

M. Siraj 

NA PODROCJU NAGRAJEVA.."lJA SE VELIKO DELA 

Po prehodu na novi 
sistem nagrajevanja 

Delavski svet delovne organizacije je na svoji seji v juniju raz
pravljal tudi o analizi o prehodu na enotno metodologijo vredno
tenja del in nalog. Iz an.alize in razprave na seji naj povzamem 
l.e nekatere najbolj bistvene ugotovitve in nove naloge, ki nas se 
cakajo na podrocju nagrajevanja. 

Nedvomno iP. b:.I Ja...,i z en'lt
no metodologijo vrednotenja del 
in nalog, sprejeto na referendu· 
mu, napravljen pomemben pre· 
mik. Prej smo imeli vee r azlic
nih sistemov. Novembra so bill 
po poprej~njem postopku oce
njevanja del in nalog obracuna
ni in tudi izplaCa.ni osebni do
hodki po novem. 

Iz nekaterih zbranih podatkov 
in primerjav, ki so prikazani v 
analizi, lahko zakljucimo, da so 
dosezeni noP.;lavitni cllji. na pod
rocju delitve, ki smo si jib bill 
poprej zastavili. Osebni dohodki 
delavcev v neposredni proizvod
nji, delavcev, ki delajo v te.Zjih 
delovnih pogojih in kreativnih 
delavcev so nepri.memo vi§ji kot 
so bill pred uveljavitvijo siste
ma. 

Predno so hila vsa dela oce
njena, je bll po enotnem postop
ku sprejet tudi razvid del in 
nalog, prav tako pa so blla po 
enotnem postopku opisana vsa 
dela. 

Metodologijo, ocenitve del In 
nalog, pa tudi neposredne obra
cwte osebnih dohodkov je treba 
stalno spremljati in pripravljati 
morebitne dopolnitve. Pojavljajo 
se ze ideje, da bi v metodologi
ji dali vecjo vpJ,ivnost kriterlju 
odgovornosti, ki je sedaj zasto
pana le s 14,8 odstotka. 

Po metodologiji vrednotenja so 
ovrednotena vsa dela in naloge 
na Br estu. Ocenitve izra.Zajo re
lativna razmerja med deli in na· 
logami. Po teh ocenitvah so 
obracunani in izplacani vsako
mesecni osebni dohodki delav
cev. 

Enotna metodologija vrednote
nja in njena neposredna upora
ba pa nam ne more razreSevati 
vseh odnosov na podrocju de
litve osebnih dohodkov. V sa· 
moupravnem sporazumu o sirup
nih osnovab in merllih za prldo
bivanje in razporejanje dohodka 
so postavljena nacelna izhodi~ea 
za nagrajevanje uspe§nosti in 
ucinkovitosti delavcev, za nagra· 
jevanje minulega dela, za nagra
jevanje inovacij in ustvarjalno
sti. za nagrajevanje delavcev, ld 
so se s svoji.m delom na Brestu 
ze izcrpali, oziroma starej~ih de
Iavcev. Teh nacel z izjemo dolo
ell o minulem delu v Brestu ne 
izvajajo v vseh temeljnih orga
nizacijah. 

Oblikovana je strokovna skupJ. 
na, ki naj bi prlpravila dolol!lla 
za nagrajevanje po uspe§nosti in 
ucinkovitosti in pri tern posta
vila merila in postopke za na
grajevanje uclnkovitosti in uspd
nosti. Prav tako bi bilo potrebno 
dopolniti doloCila za nagrajeva
nje minulega dela in nagrajeva-

. (Konec na 5. strani) 
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BRESTOV OBZORNIK 

OB SPREMEMBAH ZAKONA 0 ZA V AROV ANJU PLACIL 

Odsle j vet finantne discipline 
Konec junija je ~el zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 

o zagotavljanju placil med uporabnild druibenih sredstev, ki naj 
bi preprecil nekatere nepravilnosti, nezakonitosti in pomanjkljivo
sti pri izvajanju osnovnega zakona. Le·te so v prvi vrsti bile: 
fzdajanje menic brez nastanka dolini§ko-upniskega razmerja (DVR), 
nespostovanja dneva nastanka DUR, nepravoeasno zavarovanje 
placil s predpisanimi instrumenti (cek, menica z avaJom, nepre
.ldicni dokumentami akreditiv in garanclja) ter spJosna finanena 
nedisciplina. 

Novoslli, kli jih uva:ja novi za
kon pa so: 

1. Cas za dostavo obracuna 
(fa'ktw-a, zaeoona situaoija lin po
do'bno) po opravljeni c~t:ni ali 
delni dobavi blaga o1liorama 
opravljeni stor.irtrvti je skrajsan z 
deset!ih na osem dnri. 

2. Natanoneje je oprede1jeno, 
kdaj nastane DUR o:zilroma, ka
ko je dolocen dm sprejema bla
ga a1i opravljene st:oriJtve. 

3. Dolznisko upnisko ra'ZID.er-je 
je tocno doloceno .Jn sneer so po 
tern za:konu misljena dolfui:slro 
upni-ska raamerja samo !Wsta:, lci 
so nas~ala na . osnoV'i <prompt~ 
blaga qn stor.rtev, na osnOVll 
kompenzaoi.j, prerrrij, regresov in 
povracua da'Vonih drn drugili 
davscin. S tern naj hi pre<proom 
iz<lajanje menk brez pakrirtja. 

navo obveznost-i do delovnih 
&kupnosti (na primer skupne de
jatVDost-i in delovna s.kupnoot, lci 
opra'Vlja del'cl za SIS iLn podob
no). 

9. Novost, ki je tudi .nas zelo 
prizarlela, je omejitev mofuosti 
eSikO«l!ta (V:IlO'Veenja menic <pred 
za~pald1ost:jo). Eslrontiranje me
me je davoljeno te posl:ovillim tin 
intemim bankam ter 1!istrim de
lovrnm orgarl.kaciljam, lci imajo 
orgau:JiinilraJD.O posebno finanano 
osluibo. Talko je zelo zmanjsma 
moznost za resevanje likvid
no9tnii.h texav z eslkontom, ker 
je krog delovnih organ:izaci!j, lci 
so ustrezno 'Organirirme :in ima
jo poleg tega tudd dovolj li
kvid.nili sredstev, ·izredn.o ozek, 
poslovne banke pa imajo orne· 
njeno vJsino plasmanov, zalto 
trenutno eskonta pri bankah 
prall<ti:cno ni. 

10. Po novem je dana moinost, 
da se z ava.li;ra'OO menico, ki je 
oizdana kot in:storument placila, 
zavaruje tudi plaoHo obres.ti iz 
i>Stega dolzn:isko upn:iskega raz
merja. 

Na osnovi vsega tega je vi
deti, da so bile zaradi doseda
njega nespo§tovanja zakona po
trebne dokaj korenite spremem· 
be na tem podrocju, saj segajo 
ukrepi tudi po omejevanju izpla· 
cila osebnih dohodkov, ce obvez
nosti do upnikov niso v celoti 
poravnane. 

Mislimo, da je zadnji cas, da 
se napravi red pri placevanju 
obveznostl, vendar se samo po 
sebi zastavlja vprasanje, ce bo 
zakon lahko uspdno uveljavljen 
ob toUkmi nellkvidnosti gospo
darstva, medsebojni zadol.Zeno· 
sti in pomanjkanju obratnih 
sredstev. K temu pa lahko doda· 
mo se omejevanje plasmanov po
slovnih bank ter visoke obrestne 
mere. 

Ob takem razmilljanju se ka
ze edina resitev in alternativa 
(vsaj za naso delovno organiza· 
cijo)- povecevanje izvoza. 

P. Kovsca 4. Pojcwlja:le so se teiave 
okrog tega, kateri datum n<l'j no
si menica; ailri ti·stega, lro je na
sta•lo dolZniS.ko upni.§ko razmer
je a.lti. datum !izdaje menace. Za
to je sedaj doloceno, da m.or.a 
bi>ti menica ~zdana z dnem na
stanka DUR, to je dneva, ·klo ku
pec prevzame <irn potr-d!i. prejem 
blaga od "'roda:jalca. 

NASI LJUDJE 
5. V zveZJi z zaa'V'IlOVanjem pla

cil za investioije je iOQV'O dolo
Ci'lo, da sme doimk. plat.ati lin 
izroca1li ~ry:Jstrumente za zavar:o
vanje placila le do :meska sred
stev, lci. 'ih lah.ko uporabi za 'in
vesticije. 

6. Da bi zagotovhli veejo m-s
cipltno in odgovomOS't pri po
ravnavi zarpad!Jih obveznostrl., mo
ra sedai upmk v des6t!i.h dneh 
po poteku roka za d'ZroCi;!ev lin
s·t·rumentov za zavaorovan.Je pla
Cila obves.Uiti Sluibo druzbenega 
~nj;ia.ovodstva, da dolin:i1k ni 
spostav'<~l doloon teg.a zailrona. 

7. Zelo bolece bo deloval nov 
>>7a clen«, po kart:erem 1lista delO'V
na on1:arnizadia, lci ndma poraiWla
nih obveznosti ozioroma ZJavar.o
varuh plaoil 'kOt j:ih doloca za
kon ne bo smela izpl.a.Cevati 
osebn:Fh dohodlrov v celot!i, tern
vee le a:k.ontacije do 'VIisine :z.ne
ska povpreenega osebn~~ . do
hodlca, izp,lacanega v pr~JS~Jem 
letu na delavca lin 1Jo 'D!a!JVec do 
V'iSilne republiskega pO'V<precj a pa
noge, .k,i ga doloCi Slufba drui
benega lmjigovodstva ... Ob 'Vs.a
kem ilzpla0i1lu a!kontaCII) osebnili 
dohodkov rpa homo dolfu;i do
sta'V'iti SDK iJZjavo, da na ta dan 
nimamo nepoccwnary:jfu ozi.~ma z 
instrumen1li neza'Va:rovaJJJih ob
veznost.i. 

Ta clen bo stopdl v veljavo s 
1. januaorjem 1984. 

8. Z ,indosilra:njem men<ice je 
mozno poratvlllati obveonosti iz 
na:slova prometa hlaga in s~to
ri>tev, vraoila kredita, plaOila do
gavorienega predujma. onora"V·nave obve:z.nosti za roxuzevan>ie 
sredstev, plaoila obresti an dru
gih ~ih dospehh obvewostri, ra,zen 
za dajanje kreditov in za porav-

V teh vrocih, julijskih dneh, ko 
je vecina ljudi na dopustih ali 
se nanje p ripravlja, smo pogle
dali v nas uvozni oddelek. Od 
sedmih, kolikor jib dela v tej pi
sarni, sta bili na delu samo dve. 
Za razgovor sem poprosil Vero 
IGanearjevo. Kot verjetno sle
herno stranko je tudi mene spre
jela z nasmehom. Povprasal sem 
jo: 

- Kako ste prisli na Brest? 

Oktobra 1953. leta se!n oo 
enem letu zaposlitve v narodni 
banki Rakek prisla na Brest -
takratni LIP - v racunsko sluz
ho kot sitldokont!l&tlka rin pozneje 
financna knjigovodkinja. 

- :le dolgo ste na Brestu. Ka. 
ko ste dofivljali njegov razvoj? 

V vseh teh letih se je Brest 
hitro razvijal. Z veseljem sem 

PO PREHODU NA NOVI SISTEM NAGRAJEVANJJ\ 

(Nadaljevanje s 4. strani) 
niE> 7.:=t inovar-iiP.. Pripravli<~ "e 
tudi bolj oprijemljiva izhodisca 
za nagrajevanje starejsib delav
cev. 

Tudi na ostalih podrocjib, ki 
so povezana z nagrajevanjem 
- oblikovanje norm in akordov, 
razvidi in opisi del, je treba 
stalno delatl in jih dopolnje
vati. 

Ugotovitve analize o prehodu 
na enotno metodologijo vredno
tenja del in nalog bi kazalo 
obravnavati v vseh nasib te-

meljnih organizacijah in v Sirup
nih dejavnosti. Analiza naj bi bi
la izhodisce za obravnavo, po
samezne podatke pa naj bi za 
vsako temeljno organizacijo se 
pripravili. 

Delitveni odnosi so izredno 
pomembni. Iz njib izhajajo dru· 
gi odnosi, oblikuje se delovno 
vzdu§je in zato je prav, da o 
nagrajevanju spregovorijo in 
ga ocenijo organi upravlja:nja in 
druZbeno politicnih organlzacij, 
pa tudi sami delavci neposredno. 

. J. Otonicar 

spremljala ta us.pesm razvoj, 
predvsem pa je bila med drugi
mi velik dosezek kolektivna iz
gradnja nove tovarne ivernih 
plosc v letih 1975/1976, pri kateri 
sem posredno sodelovala, pred
vsem pri uvozu opreme, kjer pa 
tudi ni bilo malo ·tezav. 

- Delate torej v uvoznem od
delku. KakSno je vase delo? 

Od leta 1966 dalje delam v 
uvoznem oddelku. Delo je zani· 
mivo, raznoliko, pa tud1 dokaj 
zahtevno. Ze samo ime sluibe 
pove, da imam opraviti poleg do. 
macih bancnih in carinskih orga
nizacij v glavnem s tujimi doba
V'itelji. 

- Kako se pocutite v vasem 
oddelku? 

V kolektivu se dobro poeutim, 
saj vedno tesno sodelujemo med 
seboj, posebno v tern tezavnem 
obdobju. 

- Ce bi ponovno izbirali po
klic, za kaj bi se odlocili? 

Verjetno bi se odloCila za pri
blimo enak poklic, saj kaksnib 
vecjib ambicij nimam. 

- Leta in leta lahko dela clo
vek enako delo. Je z leti vedno 
la.Zje ali naporneje? 

ze sedemnajst let delam na 
uvozu surovin za potrebe nase 
proizvodnje. Ne bi mogla reci, da 
je delo kljub toliko letom vedno 
enako. V tem obdobju je nastalo 
toliko novih sprememb v predpi
sih o nacinu uvoza, da delo ni ni
koli lahko, saj je treba nenehno 
slemti novim u voznim pogojem. 

- Kaj mislite o trenutnih raz
merah, v katerih je Brest? 

Verno, da so trenutne razmere 
na Brestu precej tezke. Pa ne 
samo pri nas, ves svet se sreeuje 
s podobnimi tezavarrri. 

- Kaj bi lahko rekli za konec 
najinega razgovora? 

Predvsem si zelim, da bi nas 
celotni Brestov delovni kolektiv 
z vse vecjim izvozom, vztrajnost
jo, varcevanjem in delavnostjo 
premagal sedanje tezave. 

Zelim pa si tudi, da bi kot de
lavec v uvozni slufbi lahko doba
vila vsem temeljnim organizaci
jam dovolj prepotrebnih surovin 
za uspes.no proizvodnjo. 

Pripravila V. $ega 

Tradicionalno srecanje 
Brestovih borcev 

5 

1. julija je bilo v delavski ):estavraciji tovarne pohistva v Cerknici 
ze tradicionalno srecanje Brestovih borcev. Velika vecina jib je ze 
upokojenih, zato pomeni :to .srecanje ne le 1stik s tovarisi, pac pa tudi 
ponovno srecanje s kolektivom, v katerem so vrsto let delali. 

Po pozdravnem govoru predsednilta konference sindikata Bresta 
in ltrajsem kulturnem programu je prisotnim spregovoril tudi glavni 
direktor Bresta Anton Krasevec. Z :velikim .zanimanjem so sledili nje. 
govi informaciji !o sedanjih gospodarsldh razmerah v svetu, Jugosla
viji in v Brestu. 

Preprosto je 'prikazal polozaj, v katerem je trenutno nasa proiz
vodnja, velika prizadevanja v Jnabavi, da zagotavljamo nemoteno delo, 
poskuse, da kar najvec blaga prodamo na svetovna trfisea in tako 
ustvarjamo prepotrebna devizna sredstva za uvoz in odplacilo de
viznih anuitet . . 

Po uvodnem >>uradnem« delu se je razvilo Zivahno kramljanje. Be.. 
sede 'SO tekle predvsem :0 idelu, 0 rroravju, 0 vseh tistib, ki jib zaradi 
starosti ali bolezni ni bilo na srecanje, pa o vnukih, ki tprinasajo 
toliko lepega, o konjickih ... 

Sreeanje je bilo k.ratko, pa vendar -so si imeli veliko povedati • . . 
Razsli iSmo se v zelji, da se prihodnje Ieto spet srecamo v enakem 
stevilu in si \izmenjamo bolj vzpodbudne, bolj razveseljive novice. 

V. Sega 

Postopno moramo odmrznitl cene, ·vendar zato, da jib uskla
dimo, da uredimo trg kot pomemben dejavnik razvoja, ne zato, 
da sprofimo novo dirko cen, inflacijo, s katero bi dajali nedelu 
in nizki produktivnosti <prilomost za nezasluieno placilo in spe.. 
kulacije, medtem ko bi pridnemu jemali. 

Franc Setinc 

Novosti 
. 
lZ knjiznice 

SCHMIDT M.: Nejcev prvi leksikon. 
Leksikon vsebuje pojme, ki jih otrok spoznava prva leta 
v stanovanju, vrtou, na cesti, v t rgovini ... Razlaga je prika
zana z nazomimi ilustracijami. 

SUHODOLCAN L.: Pisatelj, povej mi. 
Prirocruk, ki v duhovitem slogu v dvaintridesetih krajsih be
sedilih vzpostavlja stik pisatelja z mladim bralcem in mu 
poskusa razjasniti nekatere junake iz svojih povesti. 

QUENEAU R.: Zgodba po vasi izbiri. 
Zgodba na duhovit in domiseln nacin pripoveduje za otroke 
zanimivo zgodbo in istocasno tudi ugankarsko igro. 

KUSCER S.: Sabi. 
Zgodbe o osamljenosti kljub naglemu zivljenju, ki nas ob
·daja z mnogirni obrazi, zvoki in pomeni. 

KONSALIK H. G.: Carobni svet Namibije. 
V ljubezenski zgodbi med evropskim zdravnikom in namibij
sko medicinsko sestro spoznamo afriSko dezelo, ki se bori 
proti diskriminaciji ter za socialno neodvisnost in lepso pri
hodnost. 

. - ..a:.. ·-l!.~ - .-.~~-- ·---~-~~~ 
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Vtisi z letovanja 
er.:amP:go;JR<nr_.,""?.:e~:rm~: -~.-·--~ -~~,~·~-.?"- -~ 

cas dopustov je, eas, ko si vsakdo po svoje uredi letni odd.ili. je odlocila za Funtano, saj je 
Hodimo v toplice, v planine, ~e vedno pa je sinonim dopusta pred casom v tern kraju ze sa
morje. Pred Ieti smo bolj malo vedeli o dopustovanju na~ih de- rna letovala in jo vefejo nanj pri
lavcev saj so si »morje« organizirali sami. SreCali bi jih lahko na jetni sp omini. 
Havajlh, v Tunisu, spaniji, Grciji ... Ankaranu, Izoli ..• pri zetvi Ce primerja letosnje letovanje 
ko5nji otave . .. v Funtani z letovanjem v pretek-

Stabllizacija nas je, v ~kodo ali korist, zblliala, saj je glavna lem letu, ko je bila na Krku, ugo
oblika oddiha postalo letovanje v Brestovih pocitniskih prikolicah tavlja, da je letovisce v Funtani 
_ na sicer petih krajih vzdolf n.aSe obale in v Cates~ t~plicah. neprimerno bolj urejeno, pa tudi 
Za vtise z Ietovanja smo povpra~ali na~e prve dopustnike, ki so se bolje opremljeno z rekreacijski
vrnlli z Raba, Krka, Funtane... mi in nabavnimi objekti . Skrat

Vera KEBE - skupne dejav
nosti: »Letovali smo na Rabu. Ce 
bi na kratko ocenila dopust, bi 
lahko rekla, da je bil eudovit. 
Bivanje v prikolici je prijetno, 
domace. Plaza je cudovita , pe5ce
na, izredno primerna za druZine 
z majhnimi otrok.i. Tudi s :pr~
skrbo nismo imeh tezav, saJ Je 
v kampu moderna samopostrez
na trgovina, poleg pa trlnica, 
k jer lahko cez ves dan kupis sve
ze sadje. 

V kampu je tudi restavracij~, 
kjer si od casa do cas.a lahko p~L
vosciS obrok po dokaJ normalmh 
cenah. Kljub sezoni je v kampu 
dokaj mirno. Zelo prijetni so 
sprehodi, saj j e ob obali urejen~ 
pot do mesta Raba. Na Rab bl 
se sla, toda pred sezono ~li po 
njej , ker je julijska vroC!na le 
prehuda.« 

.Zeni ZEMLJAK iz TOZD Masi
va vsako leto izrabi ugodne po
goje Brestovega organiziranega 
letovanja. 

Letos je letovala v avtokampu 
Funtana v Vrsarju, k jer je bilo 
letovanje prvic. Kmalu po priho
du v avtokamp je spoznala, da so 
bile skl'bi odvec, saj je takoj opa
zila cudovito naravo, urejenost 
kampa, pa tudi slikovito obalo, 
obdano z majhnimi otocki 

Prve vtise je kasneje se bolj 
okrepilo mnenje o dobro izbra
nem mestu za oddih in rekreaci
jo. Letovisce je zelo urejeno s 
sportno- rekreacijskimi objekti. 

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Cez dobre pol ure ga je naiel 
skladiscnik nezavestnega ob sme
tiscu. lz prerezanih, ra2cefranih zll 
mu je odtekala kri. Poleg njega je 
lezal kos krvave oskrbljene plocevi
ne. Fantje so obsodili njegovo deja. 
nje In zahtevali, naj ga pos ljemo 
Nemcem v preobrazbo, ker je neva
reo, zahrbten clovek. 

Ja2 pa sem takrat zaslutil In sko
raj nasel v njem cloveka; a tudi v 
sebi .. . Doktor Trnovec mu je nudil 
prvo pomoc in svetoval, naj ga na
mestimo prl Kaprolu. Ko sem bil ob 
njem, je v deliriju in depresiji ne
prestano momljal nekaj nerazumlji
vega. lz vsega sem razumel le be· 
sedo: Zirovc. Ko se je zavedel, je 
stiskal zobe in umikal pogled celo 
doktorju in Kaprolu. 

Vso stvar sem primerno ra2lozil 
t udi svojim vojakom. Vecina je ra· 
zumela Mateja in mene, da imajo 
srce in lepo besedo za ubogega 
Muta, ce bo kdaj spregovoril .•. 

Med tern premlsljevanjem je pet
najst minut za obisk ze poteklo. S 
pogledom na uro se je narednik od
locil za novih petnajst minut, ze za
radi Zlrovca, ki bl s el do Mateja 
tudi skozi pekel ••. 

Toda, ce bi se tlsti trenutek ozrl 
skozi okno, bi z odlocnim ukrepom 
lahko preprecil odhod starega Ozim-

Poskrbljeno je za starejse in 
mlajse. 

Preskrba v trgovinah prekasa 
zalozenost v domaCih. Tudi pri
kolice so urejene in postavljene 
na pravih mestih. 

Tudi v prihodnje si zeli taksne. 
ga letovanja. 

Majda ZAKRAJsEK - TOZD 
Masiva - je ze veckrat letovala 
v Brestovih p rikolicah. Letos se 

nika s farovskimi vreeami. Verjetno 
bi se veriga cloveskih dejanj, usod 
in celo vojnih zmed pravilno utirila 
in (morda?!) nekoga resila, a druge
mu poka2ala pravo pot ... (morda?!) 

Medtem pa je Zirovc povedal Ma
teju vse, kar mu je narocil Miren
cek, in se tisto, kar mu je Kaprolo
vo vino nakuhalo v glavi: nGiej, Ma· 
tej. Vse se mi zdi, da bi t isti nared
nik, ki je tako vrazje prijazno pil na 
tvoje zd•·avje, obrnil oci in usesa v 
drugo smer, ce bi mu jaz cisto po 
domace namignil, da mi pomagas 
na voz, ker sem invalid in bi se od
peljali domov. Tam so tvoji otroci 
in zena, Matej!« 

nPrav lmate, stric! To mi je na
rednik ze omenil, ko ml je odprl 
vrata zapora, da bi odsel k svojim. 
Jaz pa sem sl ravno zato prerezal 
zile na roki, ker sem prevec poln 
divje sile in bl prvo svobodno uro 
lastnega oceta - ubil. Lahko bi ga, 
zaradi vas! Lahko, morda se lazje bi 
ga zaradi Lucije . .• Toda, stric, za. 
radi svojih otrok tega ne smem, ne 
morem in nocem storiti! Celo cetr
temu bi se pred rojstvom prilepil 
na celo zig oceta-morilca ... 2al ml 
je, ker sem vas ra2oearal, a razlozi· 
te tudi Mirencku, da je vsaka mise! 
na svobodo - zaman. V to me je 
pahnil lastni oce in vern, da sem -
obsojen .. ·" 

ka, ni se potr ebno dolgocasiti tu
di ob neugodnem vremenu, ko ni 
moznosti za kopanje. 

Prikolice so v redu, opremljene 
so z vso potrebno opremo, kar 
omogoca kar najcenejse letova
nje. Motijo pa Majdo in njeno 
druiino prekratki roki za letova
nje, saj bi morali trajati naj
manj deset dni. 
Kljub temu pa si takega letova
nja zeli tudi v prihodnje. 

Vlasta LIKAR - Tapetnistvo 

Kraj letovanja - VRSAR. 
Cas letovanja- konec junija. 
Namestitev - odlicno, prikoli-

ce v senci, ves kamp je kot park ; 
prostora za avto in drugo do
volj; cistoca odlicna; plaZa odlic
n a , tudi za majhne otroke. 

Cena - primema. 
Vreme - odlicno. 
Oskl'ba - odlicna; velika trga

vina; razen kave vsega dovolj; 
b rez vrst. 

Mnenje - vse prima, samo 
premalo casa; potrebnih vsaj 10 
dni. 

Joze GODEsA - Tapetnistvo 

Kraj letovanja - NOVI GRAD. 
Cas letovanja - zaeetek julija. 
Namestitev - odlicna; pr ikoli-

ca v senci; prostor za avto; blizu 
obale; OJ?rema prikolice v r edu; 
edina pn:pomba: nekoliko majh
na prikolica. 

»Matej, razumem te in te ne ob
sojam. A po moje si vseeno malo 
cez les, ker ne lzkoristis priloznosti 
za beg! S icer pa bi te prosil se to: 
poskusi privosciti vsaj naredniku in 
Kaprolu prijazno besedo! Zdi se mi, 
da sta postena cloveka, cetudi sta 
vsak v svoji kozi! Ne zri samega se· 
be za nekaj, cesar ne mores spre· 
meniti! Razumem te, Matej, ker oba 
veva, da ni cudaka, kl bi spremenll 
tvojega oceta. Morda pa bo cas ne
koc le prinesel Jasen odgovor tudi 
za njegovo pocetje • . . Posloviti se 
morava, ker ze trka na vrata. Le ko
rajzo, Matej! Upam, da born se pri· 
sel k tebi na pomenek.cc 

Vstopil je narednik: »Oprostite, 
dobre pol ure je poteklo.u 

»Hvala vam, gospod Lukic!« je 
prvic jasno spregovoril Matej in mu 
ponudil roko. Stisnil jo je ter pobral 
se 2irovcev klobuk in berglje, da 
sta ods la. 

Na dvoriscu pa je besnel Kaprol, 
ker je izginila Ozimnikova vprega. 
Sam je ugot ovil, da so nic hudega 
sluteci stra.Zarji odprli rampo Mi
renckovemu vozu s farovskim zi
tom. Proti Dolgl vasi je Ozimnik po
gnal konje v galop ... 

Uspelo mu je prelislciti straze In 
pobegniti ter prepustitl 2irovca ne
znani usodi. Trmast kot je, bo po
skusal priti domov pes. Dotlej pa 
bo ukrotil Luco, da bo ponizno spre
jemala njegove ukaze. In ce se na· 
zadnje le prika.Ze od pespotl izcrpa
ni 2irovc, bo dokoncno obracunal 
tudi z njim. Potem bo ob poslusni 
luci brez tezav krotil tudi vnuke. A 
moral bo se pogruntati, kako pre· 
gnat! in uniclti spomine, kl so v 
njem In z njim celo v noceh ... 

Takrat v trgu so se potajili, kot 
da jih ni! Takrat, ko ga je frizer brez 
ugovora zacel strici. Toda le zacel! 
Potem sta bledica njegovega obraza 
in znoj na njem vztrajno posegala 
v delo. Brisal si je znoj, strojcek v 
njegovih rokah pa je cukal lase, kot 
da jih namerava populiti. On, ime
nitni Ozimnik, pa je stiskal zobe, ko 
so se mu zaradi boleclh las solzlle 

Tudi to je rekreacija .. . 

Cena - glede na pogovore z 
letovalci iz drugih podjetij -
precej visoka. 

Vreme- odlicno. 
Oskl'ba - vecino hrane prine

sel s seboj, za drugo ni b ilo te
zav. 

Mnenje - tak nacin letovanja 
m u je vsec, vendar je sest dni 
premalo. 

Draga .ZNIDARsiC - Tapetni
stvo 

Kraj letovanja- PUNAT, Krk. 

Cas letovanja - predsezona. 
Namestitev - oprema prikoli-

ce v redu; postavitev ni najb olj
sa zaradi gnece; ni prostora za 
avto; kamp dokaj neurejen; pre
malo sanitarij in pomivalnih 
mest. 

Cena - primerna, predsezon
ska. 

Vreme - odlicno. 

Oskrba - delna; ce ne bi imeli 
skoraj vsega s seboj, bi bile te
zave. 

oci in moral je molcati, da mu tudi 
frizer ne poka.Ze vrat! Medtem so se 
nabrale v salonu nove stranke v unl
formi In brez nje. Opazile so frizer
jevo bledico in tudi - kriz. Sarno 
oci v ogledalih so govorile, ko je v 
tisini salona skrebljal strojcek, kot 
bi stokal na Ozimnikovi glavi! 

Hvala bogu! Mlnilo je. Z glave je 
izbrisan partizanski krlz! lzbrisan? 
Kaj pa se! Ta nesrecni klobuk mu 
plese in poskakuje na goli glavi, pa 
se ustavi na usesih. Poplesava po 
glavi, kot da zabija vanjo spomin na 
cukanje las, na zgovorne poglede 
strank In tudl - tudi - kriZ. Ni se 
ga znebil. ~el bo z njlm, kamor ga 
bo nesla pot .•. 

Pri Mlrencku je nameraval zape. 
ljati pod napusc in ukazati, naj ra2· 
1ozijo farovsko zito! Toda med obre
zovalci repe je bil tudi Mirencek. 
Prestregel je jezni blisk njegovih 
crnih OCi, a ni fa2Urnel njegovega 
besnega krika. z bicem je osvrknil 
konje in oddirjal proti Poljani. 

Ko je ustavil na domacem dvori
scu, so otroci zavpili: »Mama! Ma
ma! Konji in ded so se vrnili brez 
s trica.« 

Prihitela je od svojega dela in si 
spotoma brisala roke v predpasnik: 
»Kje je stric?u 

Ozimnik je ze stal poleg voza in 
kriknil: »Molci, Luca! Takoj izprezl 
in spravl konje v hlev!u 

»Ne!cc je zarjovela Lucija. 
»Kje je moj koro~ac, da te naucim 

pametl? Zdaj bos morala ubogati! 
Tudi tvojo potuho sem spravil v 
red.« 

»Nel« je ponovila Lucija. »Konji 
naj ostanejo naprezeni! Odpravila 
born otroke, da s e bomo odpeljali 
v trg!u je pribila in z ocmi srdito 
bliskala vanj. 

»Upiras se ml, vrazjl crni kos! 
Upiras meni, ki nekaj veljam?! Ti 
born ze pokazal, kdo je gospodar v 
hisil· 

Pograbil je bic, planil in divje 
svrkal po njenem obrazu, rokah in 
nogah. Najprej se je nagonsko umi
kala udarcem, ko pa je opazila, da 

~ 
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BRESTOV OBZORNIK 

Mnenje - predvsem mi nista 
vsec kamp in urejenost. 

Marta POHOLE - skupne de
javnosti- je z druiino ze drugic 
letovala v Novigradu. Pravi, da 
za ugodje v pocitniski prikolici 
nima besed. Clovek se poeuti 
svobodnega, saj si sam kroji 
dnev.ni red. Tudi domace je, saj 
je hrana pripravljena po okusu 
in na zeljo druiinskih clanov. s 
preskrbo ni bilo tezav, saj je bi
la blifnja trgovina dobro zaloze
na. Vcasih je zmanjk alo surove
ga masla, vendar je bilo nasled
nji dan spet na policah. Vreme 
so imeli lepo, soncno. 

Edina pripomba leti na dolZino 
dopusta, torej na skromnih se
dem dni. Premalo je to, pravi, 
saj se komaj navadis na nov red 
in novo okolje, pa moras ze mi
sliti na pospravljanje, pakira
nje . .. Tud i v prihodnje bodo le
tovali v prikolici. Zelijo si le, da 
bi uzivanje na soncu in v morju 
trajalo dolgo; vsaj deset dni. 

Pripravili: V. Sega, 
V. Jeric, S. Knap 

je bic opletal tudi po otrocih, je po· 
besnela. Z ihto je planila vanj, da 
bl mu iztrgala bic iz rok: uNe bom 
vas ubogala nikoli vee! Z vsemi 
otroki botn pobegnila kamorkoli!« 

Nato je ukazala otrokom: nJane
zek, tecite vsi trije k Fedelakovim!u 
in se krepkeje poprijela rocaj bica, 
ki ga tudi stari ni hotel izpustitl. 

»Torej se to si dovolis, prekleta! 
K njim si poslala otroke?! K njim? 
Takoj jih poklici nazaj, ker ne dovo
lim stikov s prekletimi Fedelakovi· 
ml beraci!« 

Ko ni bilo vee otrok, sta se v Lu
ciji podeseterila moe in odlocnost: 
Ne popustitl za nobeno ceno! Boriti 
se mora za bic do zadnjih moci! Ko
nja pa sta nemirno otepala z glava· 
rna, hrzala in tolkla s kopitl. 

* 
Vedno preudarni, na vse misleci 

Mirencek je tisto popoldne uskocil« 
s tira. Ko je vldel svojo tablico na 
tujem vozu in spoznal, da se je z 
Zirovcem najbrz nekaj zgodilo, je v 
njem prekipelo. Prvic v zivljenju je 
pozabil na glavno vodilo tega ter 
preteklih Mirenckovih rodov: hiti 
pocasi in »Obcamaj se«, preden kar. 
koli storis! (Obcamati pomeni na
tegniti in prevezati uzdo, kar so na· 
vadno storili pri zrebcih ali prevec 
zivahnih konjih, da so jih prisilill v 
umirjeno voznjo.) :Ze iz prirojene in 
privzgojene navade se je v njem 
oglasala vest: »Obcamaj se, Pavle!u 

Toda Mirencek je srdito pljunil v 
roke, napregel zrebca v svoj vozi
cek in brez pomislekov odhitel v 
Poljano. 

Pohiteti bo moral , da bo za dne 
prispel v t rg in se z ~irovcem se 
pred policijsko uro vrnil domov. 

Pred Ozimnikovim dvoriscem je 
vprezenega zrebca privezal k dreve· 
su In skozi siroki vhod kar planil na 
dvor, da si vzame tablico in nada· 
ljuje protl trgu. Pogled na dvoboj 
med Ozimnikom in njegovo snaho 
za bic ga je prikoval na mestu, da 
je najprej kar onemel . .. 

(Se bo nadaljevalo) 
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BRESTOV OBZORNIK 

Kolikor denar ja, toliko • • • 
I 0 VZGOJNO-IZOBRAZEVALNEM DELU v NASI OBCINI 

Smo sicer sredi dopustniSkih dni in seveda solskih pocitnic. Morda 
je prav zato pravi cas, da se zamislimo ob tefavah, ki so pestile izo
brazevalno dejavnost ·v !Zadnjem casu in ob tern, kaj je moe prica
kovati v prihodnje. Naj omenimo se, da je bilo o tern precej razprave 
na prejsnji seji !Obcinskega komiteja ZKS in na Ietni konferenci ob
cinske organizacije sindikata. 

Vzgojno- izobraZevalno dejav
nost financira obcinska izobra
zevalna skupnost. Osnova za obli
kovanje prihodka sole je cena 
oddelka. V njej so poleg rnateri-

1 alnih izdatkov natancno oprede
l ljeni tudi kadrovsk-i normativi za 

pedagoske, administrativne in 
I tehnicne delavce na posamezni 

oddelek. 
I Cena oddelka j e v slovens kern 

I merilu zelo razlicna. Po podatkih 
za lansko leto, ki jih je zbrala re
publiska izobrazevalna skupnost, 
je razlika v ceni oddelka rned 
najnizjo (502.252 din) in najvisjo 

Ceprav cena oddelka iz leta v 
leto narasca, vseeno ne dohiteva 
rasti grnotnih izdatkov, ker le-t-i 
narascajo izven vseh resolucij
skih okvirov. Zato rnorajo sole 
vaxcevati vsepovsod. Kljub var
cevanju smo zaradi skokovitega 
narascanja cen goriva, elektricne 
energije, papirja in drugega pri
siljeni prelivati sredstva, name
njena za osebne dohodke, v ne. 
izogibne rnaterialne izdatke ... 

ca pa bo kosilo v soli le zelja, 
saj naj bi starsi placevali eko
nornsko ceno, ker sole v nasi ob
cini za te namene ne dobivaio 
nobenih sredstev. Izjerna je 
osnovna sola Heroja Janeza Hri
barja, ki irna z delovnimi organi. 
zacijarni v krajevni skupnosti 
sporazurn, na osnovi katerega se 
rned drugimi zbirajo sredstva tu
di za financiranje solske prehra
ne. 

Vzgojno-izobraZevalno delo za
cenjamo pred deveto uro, a kon
camo po 15. uri, zato ni treba po
sebej utemeljevati, da je za zdrav 
razvoj nasih otrok solska prehra
na nujno potrebna. 

Pedagoske -delavce tako vse 
bolj tare nesoglasje med zahte
varni in potrebarni ter med rnoz
nostrni. Kako naj opravljamo 
naloge, ki nam jih postavlja sir!la 
druzbena skupnost in so oprede
ljene v smernicah za delo osnov
nih sol v SR Sloveniji in v pro
gramu zivljenja in dela osnovne 

7 

Tudi letos so soferji slavnostno obelefili svoj praznik 

sole, ki ga je letos sprejel stro
kovni svet za vzgojo in izobraZe
vanje, ce za to nirnamo dovolj 
denarja? Kako naj sirirno krog 
interesnih dejavnosti, uvajarno 
kulturne in naravoslovne dneve v 
prihodnjern solskem letu? Vzgoj. 

no-izobraZevalni srnotri in naloge 
so enotni za vso republiko, rnoz
nosti za njihova uresnicevanje pa 
silno razlicne. 

Kako iz teh zagat? 
Za aktiv ravnateljev 

M. Lavrencic 
(802.000 din) okroglo 300.000 din. 
v nasi obcini je bila 532.174 din, 
kar je precej rnanj, lcot je sloven
sko poViprecje - 636.104 din. Ta
ka smo na lestvici izmed 60 ob
cinskih izobrazevalnih skupnosti 
na 58. rnestu. 

Zakaj tako? Razlike, ki so izvi
rale iz razlicne gospodarske moci 
posameznih obcin ter iz razurne
vanja potreb in pomena solstva, 
so se z enostrans·kirni ukrepi sa
mo se poglabljale. Posledica tega 
je, da irnajo sole od obcine do 
obcine zelo razlicne moznosti za 
svoje delovanje, zato so razlike v 
gmotnem polozaju sol vse bolj 

Ze tako nizki osebni dohodki 
delavcev sole se zato se znizuje
jo. V taksnem polozaju je ra
zumljivo, da sole narnenjajo vse 
rnanj denarja za nakup novih 
uCil in drugih pri-pomockov za 
posodarbljanje pouka ter za boga
tenje knjiinega sklada solske in 
strokovne knjiznice. S tern po
vzrocamo veliko pedagosko sko
do, saj kvaliteta pouka ne bo v 
skladu z druzbenimi prizadeva
nji. Posebno se zato, ker bomo 
morali zmanjsevati tudi sred
stva, ki so narnenjena za izobra
zevanje pedagoskih delavcev. 

Iz drugih lesarskih kolektivov 

I Yidne. Iz ornenjenih podatkov ni 
tezko ugotoviti, da nas polozaj 
sol v nasi obcini lahlco resnicno 
skrbi. 

1 Sistem f.inanciranja, ki temelji 
• na ceni oddelka, je n::kolilco 

ugodnejsi za sole z vecjim iitevi
lom odde1kov, saj stroski ne na
rascaj 0 vzporedno s s tevilorn 
oddelkov. Tako je osnovna sola 
Notranjski odred Cerknica v pri
merjavi z osnovno solo Tone 
Sraj-Aljosa v nekoliko boljsern 
polozaju. 

Taksen nacin financiranja tudi 
ne uposteva, v kaksnih pogojih je 
pouk, razumljivo pa je, aa je 

I enoizrnensld pouk orazji od dvo
izmenskega. 

V nasi obcini smo s sarnopri
spevkom zgradili nove, vecje 
uCilnice in dodatne prostore za 
ucence. P.rostorske rnoznosti so 
se tako bistveno povecale in je 
dvoizmenski pouk le na osnovni 
soli Jo.Zeta Krajca na Rakeku. S 
tern so rnaterialni stroski sol zelo 
narasli. 

Vse teiavnejsi gogpodarski po
lozaj v nasi obcini nas bo pehal 
v druge, se bolj ornejitvene ukre. 
pe, ki bodo ze zdaj oCitne razlike 
rned slovenskirni solami le se po
glabljale. Ce se financiranje 
vzgojno-izobrazevalnega dela ne 
bo izboljsalo, borno rnorali krciti 
program interesnih dejavnosti, in 
sicer ne le njihovo trajanje, pac 
pa tudi vsebinski obseg. 

Za celovit razvoj mlade oseb
nosti je raznolika izbira interes
nih dejavnosti se kako pornernb
na, pa tudi vkljucevanje ucencev 
v te oblike vzgojno-izobrazeval. 
nega dela je pomembno z vidika 
poklicnega usmerjanja. 

Vprasljive bodo tudi nekatere 
ie ustaljene oblike dela, se pose
bej sola v naravi, saj starsi ne 
bodo zmogli pokriti vseh stro
skov. Ali pa naj bi bHa le-ta do
segljiva otrokom iz druzin z viS
jimi osebnirni dohodki, prav ta
ka fakultativni pouk, za katere
ga naj bi v prihodnje prispevali 
starsi? Socialno razlikovanje bo, 
kot kaze, pognalo globoke kore
nine tudi v soli. 

Ze nekaj casa opa.Zarno, da po
staja solska rnalica, pa cetudi je 
regresirana, za nekatere otroke 
predraga. Za rnarsikaterega ucen-

Letosnja zetev je bila tudi v nasi obcini pravocasna in uspesna 

LIPA iz Ajdovsmne bo rekon
struirala in posodoblla proizvod· 
njo ter zgradi•la k:otlovnico v 
svoji temeljnd organ.Jizaciji M<ia:ar
na. Naloiba •je pri uSitreZ!Ili rre
pubHski komd!Sijd ie d:obi-la zele
no luc, sarj bo omogoCi!la za 37 
odstotlkov vecjo proirz:vo.dnjo, pre
te~no za konvevtibi•lni ir.lVoz, pri 
kurjen:ju pa zagot:.cwila preho'd 
od mruruta k uporaib:i 1-a:st-Diih les
ndh odpa:dkov. Namenjena bo 
rna!loseri-j~i proizv.odn:]i, ob bi
stveno povecan.em J~istku 
leS'Ile rna·se pa se potreba po su
rov.inah bistveno ne bo pove
ca•la. 

Obrtna mizarstva in tapetnis
tva (zdrurona . v posebno gru
padjo) so zaJradi teiav pri na
bavi opreme, uvazu telmolo~je 
in ceDJOVJruih neslclamj zaCella raz
misljati o povezovanju z velikimJ 
lesarskimi organizacijami. Z nj<i
ho:vo pornoejo bi lahk:o na tuje 
prodali veH!ko vee ·kot ee bi iz
vaZa:lli sami. Karim bi bila oho
jeSitrans>ka: drobn'O gospodar
SJtvo bi dQTJI~•1.njev<lllo ponuctbo ~z
delkov veLi!k<ih delm'llrih organi
zacij, te pa bi van.j vlaga!l.e s·red
stva za rra.zSiritev proizvodnje. 

Proirz:vodnja lesno obdelovalnih 
strojev v KLI Logatec ie daje 
pwe uspehe. Povprasevanje po 
teh strojm (tudi visoko f.rek-

venOniih generatorj!ih) je vedno 
vecje, kar je US!peb dornaeega 
znanja brez tujili Iicenc, obe
nem pa porostvo, da bo proirz
vodnja v novi tavam, ki jo gra
dijo z zdrruienimi sredsrt:vi KLI 
in drugih delovnrih organi.zacij, 
uspeSnO steld-a ze V 1984. •letu. 

SAVINJA bo v kra1:kern pod
p-i•saia sporazum o poslovnem 
sodelovanju s SIMPO Vrranje. 
Od njega si obetajo predvsem 
vecjo prodajo na jugoslovan
skem trgu, sa!j ima Simpo raz
vejarno prodajno mrezo z veldlki
mi proda:jn~mi povTsinami po 
vseh n~h veojih mesti·h; v nj<ih 
pa bo sroje mesto naslo tudi 
Savinjcilno opohistvo. 

Tovao:na pohi·stv:a, lci jo ME
BLO gradi v Nigeriji, bo pred
vidorna zacela obratovalti konec 
leroS.njega leta. Adapt:i!l'ali so ze 
seiri lesene zgradbe z 900 •kva
drnrtmimi metr.i pov.rsine, zgram
li eno proizvodno ha:lo (1100 k'Va
drramnrih metrov), druga pa bo 
na['(Xf cez rnesec dari. Tovama, 
v karter'J bo 115 delavcev, od 1:e
ga 6 iz Mebla, bo dzdelovalla plo
sko'V'Ilo in ob1aa:injeno pohii'stvo 
ter vzrnetnke in Jogi postelje. 
Meblo bo dobavill vso o:premo 
in tehnologiljo, v fi:rmi pa bo 
imel 40 odstotko:v vsega kapi
ta~la. 

LESNINA se dogovarrja o moz
nostrl!h za zdruiitev z Ijubljansko 
Mavrico, trgovs:lcim podjetjem 
na debelo in d.robno s kern<iono-

tehni6nim blagorn. Lesnina nam
rec ieli v O'kv:i:ru svojega progna
ma gratl!belllih ma1er~lov v p:ni
hodnje raozSiiiliJti •tudi ·prodajno 
pD'Il'l.l;dbo ba'I'V, lakov, prema!Zov, 
lepil dn podobnega zaradoi potreb 
lesne indusrtrije in ta'ko pridobilti 
novo ka1kov:ost v sViOj<i ponudbi. 
Obenem so tuili moinoSJti da bi 
se MaNmoa s sv.oj-im proliarnom 
vkljum.Ja v dejavnost novega Les
ninirrlega gradbeno-serwsnega cen
tra, ·kaoterega grad-nja tece po na
crtih. 

ELAN -je v pretekloih petih letih 
z nalozbami v vrednosti nad 500 
milijonov d~naxj~v ·rekoostru
iral in posodobil proizvodnjo 
srnuOi, zgrad-hl nova sklad.isea, od
prl trgovsikJ enoti v Zagrebu in 
Titogradu, zgra-dil proizvodno tr
?X>vs.ko enoto v Avs·tl'i i.j in na 
Svedskern, tllgov.ske firme v 
ZDA, Kan-ad!i in Sv:ici ter pr:ieel 
z rnod~aoijo obrata Plast:ika. 

JELOVICA bo ponudiia rtdi
scu nov izdelek - stropne oblo
ge (karsete). NjihoVJa uporabnost 
je veanamen&ka, predvsem pa 
bodo siufile za O'blaganje stro
pav v stanovarn1ili- Ker gre za 
irzdelek irz na-ra'V'Ilega les:a, je pri
ca.kova.ti na trgu precej zanima
nja. Obloge so narejene v obliki 
kv.a!draltnih plosc S:irine 60 cen
tdmetrov. Jelovica bo zanje lah
ko uporab-ila tudi tis:ti les, lci bi 
zarad<i neustre2lillih dolZiln sel v 
odpadek, obenem pa bodo ena
kovredno IJJadomes-ti.le sedan.je 
stropne obloge iz sti·r·irnetrskD.h 
opainih plosc. 

• Strelske novice 
PIONIRJI IN PIONIRKE -
Z MALOKALIBRSKIM 
OROZJEM 

Na republiskern tekmovanju 
z malokalibrsko pusko, ki je bilo 
v Ljubljani, so tekrnovali tudi 
pionirji in pionirke strelske dru
zine BREST. Pravico do nastopa 
so si pridobili kot regijski zma
govalci. Tekmovali so v trojnem 
polozaju in dosegli odlicne uvr
stitve. 

Ekipa pionirjev v sestavi R. 
Mlakar, E . Kocevar, B. Braniselj 
je s 528 krogi zasedla 4. rnesto. 
Med posamezniki je bil tokrat 
najboljsi Robert Mlakar, ki je z 
201 krogom zasedel 12. mesto. 

Ekipa pionirk v sestavi I. Oto
nicar, S. Istenic, J . Kebe, pa se 
je odrezala se bolje in s 563 kro
gi zasedla 2. rnesto v Sloveniji. 
Posarnezno je bila Ines Otonicar 
z 203 krogi sesta. 

Na drlavnern prvenstvu v Ti
togradu pa zaradi denarnih tezav 
ne borno nastopili. 

TURNIR ZA DAN BORCA 

Strelska druzina ZELEZNICAR 
iz Maribora je organizirala za 
DAN BORCA turnir v streljanju 
z zracno pusko s 5-clanskirni eki
pamL Ker s tern drustvom sode
lujemo ze vee let, srno se tUTilir
ja udelezili. Najprej je bil tek
rnovalni del, na katerem so strel
ci Bresta zmagali in osvojili po
kal. Drugouvrscenim so usli le za 
en krog. Med posamezniki je 
zmagal Sedmak (MB) s 184 krogi 
pred Mahnetorn s 178 krogi in 
Kebetorn s 178 krogi (oba Brest). 

Potern pa je bilo na Glaiuti na 
Pohorju prijateljsko srecanje. 

F . Mahne 
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8 BRESTOV OBZORNIK 

. br;stov Delo koSarkarskega kluba 
0 b z 0 r n I k USPEHI MLADIH zmagall na dvoh tekmah in '0 media >voje moCi v>ak teden " 

.Uz stevilke 70 - 31. julij 1973) 

STALI~CA KOM UNISTOV BRESTA 0 USTANOVITVI TOZD 

Komurristi so opozorili na t o, da ne smemo pricakovati ne-kih nenadnih 
•cudeznoih· sprememb, prav tako pa tud.i ne gre za to, da pod novim naz~
vom ostane vse po starem, pac pa moramo z ustanavljanjem TOZD graditi 
in razvijatl tudi nove samouprav.ne odnose, ki bodo temeljili na odlocanju 
delavcev na Cistih racunih med TOZD, zasnovanih na dolgorocnih interesih, 
na solidarnosti in socialni vamosti vseh delovnih !judi Bresta. Konkretizi· 
ranje teh nacel bodo dolocali novi samoupravni akti. 

NOVA INVESTICIJA - CENTRALNO SKLADI~CE BREST A 

Sedaj ima lndustnija pohistva Brest Cerknica v sklopu zdruzenega pod
jetja sest obratov v razlicnih krajih nase obcine, od Rakeka do Starega 
trga. Vsi obrati ~majo skladisca gotovih izdelkov v skupni koristni povrsini 
13.755 kvadratnih metrov. Skladisca po posame:mih obratih so bila zgra
jena v obdobju od 1967. do 1969. leta. 

lz leta v leto pa se povecuje proizvodnja gotovih izdelkov in s tern tudi 
potreba po novih povrsrnah skladisonih prostorov. Povecanje proizvodnje 
zahteva tudi prostorsko razsiritev, ki pa gre v sedanji situaciji na racun 
sedanjih skladlscnih povrsin. 

Novo centralno skladisce gotovih izdelkov bo postavljeno na nov-i lo
kaci-jl prl Pods-krajni•ku. izbira lokacije ]e hila opravljena po splosno znanih 
strokovnih metodah. 

PRODAJALNA V MARIBORU - VZPODBUDNO 
Maja letos je zacela poslovati Brestova prodajalna pohistva v Mariboru. 

Objekt smo kupl li na nateca]u od trgovsko-obrtnega podjetja Optima Ma
ribor v ulici Kneza Kocl]a v neposrednem mestnem srediscu. Skupna upo
rabna kvadratura razstavnega in skladiscnega prostora je 260 kvadratnih 
metrov. 

Ocenjujemo. da je prodajalna v prv.ih mesecih spodbudno zacela, se vecje 
prodajne rezultate pa bo dosegla v jesensl¢ih meseclh. Razveseljivo je tudi, 
da se Mariborcanl precej zanimajo za Brestove kuhinje, ceprav je veliki 
proizvajalec kuhinj Maries prav pred nosom. 

TEZAVE OB OELITVI STANOVANJSKIH POSOJil v 

Stanovanjska komislja je imela letos tezavno nalogo. Za 166 prosilcev 
stanovanjskega posoj.ila je imela na voljo le 1,357.000 din. Zato je lahko 
kolikor toliko zadovoljivo resila samo 51 prosenj. OstaJ.ih 115 prosilcev. ki 
nedvomno tako posojilo tudi potrebujejo, pa je ostalo praznih rok. 

Odlocitev komis:ije je povzroe.ila val nezadovoljstva. To je razumljivo, 
saj je ostalo brez posojHa le prevec prosilcev. Mnogl od teh so sl z last
nimi s·redstvi ze zgradili hiso do strehe i•n s tern popolnoma izorpal i svoje 
prihranke. Taka so jim za nadaljevanje gradnje ostala le sredstva, ki jih 
lahko sproti odtegu~e-jo od osebnih dohodkov. 

OSVEZITEV KULTURNEGA ZIVLJENJA 

Temel}na kulturna skupnost in Zavod za turizem Cerknica sta ob tvor
nem sodelovan-ju s Komorno sceno, Partizansko knjigo, Zavodom za spo
menisko varstvo in Kompasom iz Ljubljane ter ob pomooi nekaterih delov
nih organizacij uresniCila svojevrsmo zamisel - koncerte komorne glasbe 
v cerkvi v Zelsah pri Cerknioi. 

Ta edinstveni arhite:ktonskli spomenik nudi s svojo akustlcnost]o in svo
jevrstnim okoljem izreden prostor za kvalitetne izvedbe komorne glasbe. 
Za koncerte ga je strokovno usposobil Zavod za spomenisko varstvo, Ko
morna scena pa je zagotovila sodelovanje zares kvalitetnih tujih in do
macih komornih sestavov. 

KDO NAJ DELA? Skupscine kulturne skupnosti .zaradi nesklepcnosti ni bilo. 

Pred kal<snim mesecem dni je bila po da ljslh pripravah sklicana skup
scina temeljne kultur.ne skupnosti Cerknica, ki naj bi sprejela letni pro
gram svojega dela in potrdila letosoji financni nacrt. Da je bilo na lanski 
skupscinl dokaj muono, s mo ze pisali, sa:j je bi·lo moe le s telefonskimi 
kl•ici zagotovitl sklepcnost. Letos oi.tJi telefonski klici niso zalegli. lzmed 
31 clanov skupscine se jih je nabralo osem, ki so nekoli-ko potarnali in se 
razsli. Da ni bilo nikogar izmed povabljenih predstavnikov obci-nske skup
scine in druzbenopoliticnih organzacij niti njihovih delegatov, pa skoraj ne 
kaze posebej omenjati. 

FiiiTii v avgustu 
1. 8. ob 20.30 - ameriSki znanstveno-fantasticni film graze KORE

NINE PRIVIDOV. 
4. 8 . . ob 20.30 - ameriSka komedija VROCI 2;VECILNI GUML 
6. 8. ob 20.30 in 7. 8. ob 16.30 - italijanski pustolovski film BANANA 

JOE. • 
7. 8. ob 20.30 in 8. 8. ob 20.30 - ameriski vojni film NA ZAHODU 

NIC NOVEGA. 
11. 8. ob 20.30 - ameriski eroticni film PREPOVEDANA LJUBEZEN. 
13. 8. ob 20.30 in 14. 8. ob 16.30 - angleski zgodovinski film MEC 

K.RALJA ARTHURJA. 
14. 8. ob 20.30 in 15. 8. ob 20.30 - ameriski ljubezenski film NA ZLA

TEMJEZERU. 
18. 8. ob 20.30 - ameriSka kriminalka VZTRAJNO ZAPEUEVANJE. 
20. 8. ob 20.30 in 21. 8. ob 16.30 - ameriSki pustolovski film SAMO 

ZA TVOJE OCI (James Bond 007). 
21. 8. ob 20.30 in 22. 8. ob 20.30 - ameriska grozljivka MOC RUSE

NJA. 
25. 8. ob 20.30 - film se ni predviden. 
27. 8. ob 20.30 in 28. 8. ob 16.30 - amerisko-italijanski western STIR

JE V IGRI. 
28. 8. ob 20.30 in 29. 8. ob 20.30- nemski eroticni film HOTEL UU

BEZNI V TIROLAH. 

KOSARKARJEV trenutno na 3. mestu, eki:pa mla- koneala tekmovanje 1. julija. Za 
IN KOSARKARIC dincev (do 17 let) pa je v konku- vsako mostvo sta lahko nastopa-

Mlade igralke in igralci kosar
karskega kluba Cerknica so 
uspe5no zakljueili prvi del tek
movanja v notranjsko-primorski 
ligi. Uspesnejsa so bila dekleta. 

Kadetinje (do 16 let) so med 
sest imi ekipami - Deskle, Leso
nit, ldrija, Senozece, Pivka in 
Cerknica - premoeno zmagale 
brez i2lgubljene tekme. 

Tudi ektpa mladink (do 18 let) 
je v konku-renci petih klubov -
Deskle, Lesonit, Senozece, Pivka 
in Cerknica - premocno zmaga
la brez poraza. Ista ekipa je na
stopila tudi v pokalnem tekmo
vanju clanic in dosegla izreden 
uspeh, saj je v lJTVi tekmi pre
magala dosedanJega clana II. 
zvezne lige Savo iz Kr anja, v dru
gi pa republiskega ligasa Slova
na iz Ljubljane. Ta tekma pa se 
ni registrirana, ker se je Slovan 
prito.£11 zaradi materialnega krse
nja pravil. Ce bo pritozba odbita, 
se bo Cerknica v cetrtfinalu 
(8 ek1p) pomerila z dosedanjim 
clan om I. zvezne lige J ezico iz 
Ljubljane 7. septembra v Cerk
nici. 

v moski konkurenci je bilo 
malo manj uspeha. Kadeti (do 15 
let) so v konkurenci petih klubov 

V spomin 
12. julija smo se delavci te

meljne organizacije PohiStvo in 
stevilni drugi obCani za vedno 
poslovili od JOZETA LIPOVCA, 
ki ga je iz naslh vrst v njegovem 
sedeminStiridesetem letu iztrgala 
teika, zahrbtna bolezen. 

V nasih srcih bo ostal kot sve
tal zgled sodelavca in tovarB!a. 
Vedno se je dela loteval priza
devno in odgovorno. Njegov pre
semi nasmeh, vztrajna stallica 
do neresenih vprasanj ob izpol
njevanju gospodarskega nacrta, 
vse je se vedno tako zivo, kot da 
gre le za trenutno odsotnost 
z dela. 

Z nami je Zivel in delal skoraj 
sestindvajset let. To pa je dovolj 
dolga doba, da clovel{a spoznas 
do vseh njegovlh odllk in slabo
sti. Joze je sodil med tiste l judi 
- sodelavce, ki znajo vzpostaviti 
tople medclove5ke odnose. 

Zaradi vsega tega ga bom o 
ohranili v trajnem spominu, ga 
posnemali in mu tako izkazovali 
hvalemost pri nasem vsakodnev
nem delu in Zivljenju. 

Kolektiv TOZD Pohistvo 

Po hudi in neozdravljivi bolez. 
ni je mnogo prezgodaj 10. junija 
v trlinstirldesetem letu starosti 
wnrla upokojenlta tovarne pohi
stva Masiva UUDMILA BAMBIC 
iz Malega loga. 

V temeljni organizaclji je bila 
zaposlena od 1. 3. 1968. leta na 
delih oziroma nalogah pomoc pri 
tracni :Zagi. 

Ostala nam bo v lepem spomi
nu kot marljiva in prizadevna de
Javka. 

Delovni kolektiv 
TOZD Maslva 

renci sedmih mostev po stirih la tudi dva clana kluba, taka da 
zmagah in dveh porazih na dru- je bila liga zanimivejsa. Tekme 
gem mestu takoj za ekipo Po- so bile zelo privlacne, zal pa se 
stojne, ki ima v svojih vrstah tu. jih je ogledalo le malo gledal-
di republiske reprezentante. cev. Koncni vrstni red je bil: 

Kljub velikim uspehom pa je 1. Veterani, 2. Smucarski klub 
predvsem pri najmlajsih videti, Cerknica, 3. Avtomontafa, 4. Be-
da je iz let a v leto manj zanima- gunje, 5. Sovica-Grahovo, 6. Dro-
nja za kosarkanko igro, pred- biz. 
vsem zato, ker j e potrebno p ri
spevati ogromno truda in se od
povedati marsikateri stvari, pred
vsem pa kajenju in popivanju 
v gostilnah in disco klubih. 

Liga je zelo dobra uspela, saj 
je bila organizacij a tekem brez.. 
hibna, za kar ima najvec zaslug 
vodja tekmovanja Zdravko Drob
nic. Delo v klubu j e nasploh kvali

tetno, saj je trenerski ·kader 
strokovno zelo dobra podkovan. PRIPRA VE CLAL'-!OV 
Zato so za prej nanizane u spehe 
poleg mladih igralcev in igralk 
zaslu:lni tudi trenerji posamez
nih ekip, in sicer: celotno zensko 
vrsto vodi in trenira Branko 
Kranjc, kadete Dean Krivec in 
mladince Bozo Nelc, poleg tega 
pa imamo zelo obetajoee naj
mlajse pionirje (5., 6. razred 
osnovne sole), ki jih vodi in tre
nira Mar];co Otonicar. 

TRIM LIGA 

Tudi letos je kosarkarski klub 
organiziral obcinsko TRIM ligo, 
za katero je bilo manj zanima
nja kot prejsnja leta, saj se je 
prijavilo le sest mostev, ki so 

Clanska vrsta bo letos, po iz· 
padu iz prve slovenske lige, spet 
nastopila v II. SKL - zah od - v 
eni od stirih podrocnih lig. Pri
prave za novo sezono se bodo za. 
cele 17. avgusta in nato potekale 
vse do zacetka lige trikrat ali 
stirikrat na teden na igriScu pri 
osnovni soli in v telovadnici. Ve
lika igralcev iz prejsnje sezone je 
prenehalo z aktivnim igranjem, 
tako da bo igra slonela na mlaj
sih igralcih. Klju b temu lahko 
pricakujemo uspesne nas-tope, 
saj se nam bodo iz vojske vrnili 
trije nasi najbolj si igralci - Pa
kiz, Sivec in Opeka. 

D. Jernejcic 

Obtinska nogometna liga 
Obcinska nogometna liga v velikem nogometu je koncana. V tek

movanju za naslov obcinskega prvaka je v jesenskem in spomladan
skem delu nastopilo sedem m ostev. Najvec je pokazala ekipa iz Sta
rega trga, ki je tudi zaslu:leno osvojila obcinski naslov. Druga je 
bila Cerknica, ki pa bi lahko pokazala kaj vee, ce bi ime}a r esnejsi 
od.nos do posameznih tekem. Postavlja se tudi vprasanje igrisca 
v Kolenu in kdaj si bodo vzeli toliko casa, da bodo uredili stare 
igrisce. 

Tretja je bila veteranska ekipa iz Rakeka. Skoda, da Rakek ne na
stopa s clansko vrsto, ki tekmuje v notranjsko-kraski ligi. 

Pohvala velja tudi sodnikom, ki so u9pesno sodili in vodili sre
canja. 

Pokal za najboljse mostvo in diplome za drugo in tretje mesto 
bodo podeljeni na prvih tekmah v jesenskem delu novega prvenstva. 

Konena lestvica: 

1. ST ARI TRG 12 9 2 1 67:18 20 
2. CERKNICA 12 7 3 2 38:29 17 
3. RAK.EK 12 7 2 3 32:25 16 
4. SLIVNICA 12 4 3 5 33:37 11 
5. SOVICA-GRAHOVO 12 4 1 7 34:35 9 
6. CERKNICA-VETERANI 12 3 2 7 28:30 8 
7. NOVA VAS 12 1 1 10 14:72 3 

J . Zakrajsek 

NaSi upokojenci 
lz temeljne organizacije Masi

va so v zad.njem casu odsli v po
koj nasled.nji nasi dolgoletni de
lavci: 

31. oktobra 1982 je hila starost
no upokojena Ana SUSTARSIC iz 
Zerovnice. 

V tovarni pohistva Masiva je 
bila zaposlena od 2. 9. 1970. leta. 
Opravljala je dela oziroma nalo
ge lepljenja, od koder je odsla v 
pokoj. 

9. decembra 1982 j e odsla sta
rostno v pokoj Francka STRLE 
iz Grahovega. 

v nasi temeljni organizaciji je 
bila za~oslena od 22. 1. 1948. leta. 
OpravlJala je razlicna dela in na
loge v tovarni. V pokoj je odsla 
z opravil oziroma nalog embali
ranje izdelkov. 

28. februarja 1983 je odsla dru
zinsko v pokoj Milka BAHUNEK 
iz Velikih Blok. V tovarni pohi
stva je bila zaposlena od 4. 11. 
1963. leta. 

Opravljala je razlicna dela ozi
roma naloge. V pokoj je odsla z 
del oziroma nalog lepljenje pri 
stiskalnici. 

Delovni kolektiv se jim zahva
ljuje za njihova dolgoletno in 
prizadevno delo in jim zeli se 
mnogo zdravih let. 

Kolektiv TOZD Masiva 
TP Martinjak 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n. sol. o. 

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC 
Ureja uredniikl odbor: Vojko HARMEl, 
Vlktor JERI e. Sref o KNAP, Darko LESAR, 
Bozo LEVEC, Matija MI!IIC, Franc MlA· 
KAR, Danllo MLINAR, Janez OPEKA, Vancil 
!IEGA, Marjan !IIRAJ In Franc TUR!UC. 
Foto: Joi!e !IKRU 

Odbor za obveii!anje je druibenl orgM 
upraviJanja. Predsednik odbora: Anton 
PERCJC. 

Tiska 2:elezniska tiskarna v Lju~ 
ljani. Naklada 2800 izvodov. 
Gle1llo socii med prolzvode lz 7. ~~ 
prvega odstavka 36. i!lana zakona o al>
dav~ju prolzvodov in storltev w p,_lll, 
za kalate se ne plai!uje tamaljnl davit 
od prometa prolzvodov (mnenje ae~cret.t .. 
Ia za lnformiranje lzvrinega sveta SR Sl"' 
venlje st. 421-1/72 z dna 24. o1clobtl 
1974). 
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