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V leto§nje poslovno leto smo vstopill z nekaterlmi nere§enimi 
druibenimi vpra§anji, z nic kaj posebej dobrimi poslovnimi rezul
tati in z novo devizno zakonodajo, za katero smo glasno napove
dovali, da bo izvozno gospodarstvo (predvsem na konvertibilna 
obmocja) potisnilo v tak§en poloiaj, da bodo normalna proizvod
nja in njeni rezultati mocno ogrozeni. 

lzraiene so bile tudi ugotovitve, da se bo inflacija poveCala, da 
cenovnih neskladij ne bo mogoee obvladovati in da se bodo vse 
pomembnej§e izvozno usmerjene delovne organizacije zna§le v tez· 
kem polozaju in v izgubah. To §e posebej velja za lesno indu
strijo z vsemi njenimi visokimi deleZi v izvozu in v ustvarjanju 
Jugoslavlji potrebnih deviz, obenem pa z nizkimi deleZi v gospo
darskih rezultatih - v dohodku, akumulaciji in tudi osebnih 
dohodkih. 

TE2AVEN POL02AJ LESAR· 
STVA IN BRESTA 

Ko primerjamo doseZke v Ie
sarstvu z nekaterimi drugimi 
dejavnostml, ugotovimo, da ima 
Iesarstvo najniZjl dohodek na 
delavca, najniZjl osebni doho
dek in skupno porabo na de
lavca, s cistim mesecnim oseb
nim dohodkom na delavca je 
na predzadnjem mestu samo 
pred tekstilno industrijo, aku
mulacija na delavca je najniZja, 
med proizvodnimi dejavnostmi 
ima najslab§i delez trajnih vi
rov v vseh vlrih sredstev po 
delefu izvoza v celotnem pri
hodku, ki zna§a 26 % za celot· 
no lesno industrijo, za pohf§. 
tveno pa nad 42 %, pa je na 
prvem mestu. 

Nekaj podobnega se dogaja 
tudi v Brestu. 

Brest z 2300 zaposlenimi sodi 
med vecje delovne organizacije 
slovenskega in jugoslovanskega 
lesarstva. Naila proizvodna 
struktura je sicer preteino po
hiiltvena (58 odstotkov), mocno 
pa je zastopana tudi primama 
proizvodnja (40 odstotkov), 
vendar od njiju ni nobena vl
soko akumulativna z lzjemo pro
izvodnje negorljivih ploilc. 

Velika dotrajanost tehnolo§ke 
opreme, vlsok deld ploskovnih 
zmogljivosti in lzredno majhen 
deld lastnih sredstev za sprot· 

no reprodukcijo naj ome
nim samo najpomembnej§e de
javnike in zanemarim lastne 
slabosti v poslovanju in gospo
darjenju - nas uvdeajo v pod
povprecni krog delovnih orga
nizacij slovenskega lesarstva, 
pa eeprav imamo delez lzvoza 
v celotnem · prihodku okoli 
26%, tako kakor Slovenija, v 
drugih kategorijah, dohodek na 
delavca, osebni dohodek na de
lavca in akumulacija, pa tudi 
zaostajamo. 

Ceprav smo leto 1985 kot de· 
lovna organizacija koncall brez 
izgube (lzgubo v Iverki smo po
kriil znotraj delovne organiza
cije s sredstvi rezerv), je treba 
upo§tevati, da je bilo to dose
zeno predvsem tudi na raeun 
revaloriZiranih zalog, kar je 
omogoCal novl obracunskl si
st~m. In ceprav v zacetku le
to§njega leta nismo imeli vetjih 

·tdav zaradi narocil in zagotav
ljanja proizvodnje v vseh nailih 
temeljnih organiazcijah, je kljub 
temu stanje izredno resno, da 
ne reeem kriticno. 

2e prl snovanju letoilnjega 
plana je prlillo do veliklh te
iav. Inflacijska gibanja, pred· 
vsem pa pritisk vlsoklh cen 
vhodnih mate.rlalov ter nekate
rih drugih stro§kov in katego
rij, posebej obresti, je tak, da 
se nam izracuni preprosto niso 

ada-
i uk- Na kongresu smo stvllJ'em dali pravo ime. 

Sooceni smo s krizo, eno najglobljlh doslej. To si moramo 
~imi priznati. Ne zato da bi tekmovall, kdo bo to stanje nasllkal 
1ega bolj dramaticno, kdo bo temeljiteje zamolcal in razvred-
po- notil vse veliko in clove§ko pomembno, kar je bllo dosefeno 

tik. z napori in odrekanji celih generacij na§ih ljudl, kl so se 
:nje- opredelili za socializem. Priznati si moramo to zato, da bi 
v: jasno spoznali, kje smo. 
rah, Od tu naprej pa moramo in moremo izmeriti zanesljive 

in dovolj trdne poti, po katerih v plimovanju razgibane clo-
v veilke ustvarjainosti, spodbujene z ieljo, preseci lastno zgo-

l em dovinsko ujetost v obstojeee, lahko uspe§neje stopimo proti 
na§im zgodovlnskim ciljem. 
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Milan Kucan na X. kongresu ZK.S 

stekli, ko smo sestavljall te ste
vllke in rezultate. 

Dejstvo namrec je, da tudi s 
cenami na domacem trgu ne 
spremljamo dovolj ucinkovito 
rasti vseh stro~kov in ee k te
mu dodamo §e prakticno zamrz
njen tecaj tujih valut, se nam 
pokaieta vsa resnost in kritic
nost poloiaja, v katerem smo se 
znailli kljub temu, da nacrto
vani fiziCni obseg proizvodnje 
in lzvoza dosegamo, da je pro
daja na domacem trgu §e kar 
ugodna in da nismo imeli vecjih 
nabavnih in uvoznih motenj. 

NEKAJ OSNOVNIH ZNACIL
NOSTI POSLOVANJA IN GO
SPODARJENJA V PRVIH TREH 
LETOSNJIH MESECIH 

1. PROIZVODNJA 

V delovni organizacljl je blla 
glede na planirane norma ure 
dosefena s 25,3% letnega plana, 
kar lahko ocenimo za zadovo
ljivo. V primerjavi z enakim Ian
skim obdobjem pa zna§a indeks 
102. Pri tern je treba poudariti, 
da ~tiri temeljne organizacije 
ne dosegajo Ianskega obsega 
(Nadaljevanje na 2. strani) 
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17. april bl Iahko imeli Ietos v na§i obcini - dan mladosti. Ob sprejemu zvezne ~tafete mladosti so 
bile §e iltevilne druge prlreditve. 
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Sedanji gospodarski 
trenutek in Brest . 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
proizvodnje - Pobistvo, Gaber, 
TapetniStvo in Mineralka. 

V strukturl obsega proizvod
nje zaostajajo proizvodnja fur
niranega pohiStva, tesanih tra
mov, zaganega lesa in tapetni
skih izdelkov. Izredno velike te
zave povzroca tudi kvallteta pro
izvodnje ivemih plosc. 

Oskrba proizvodnje s surovi
nami in repromaterialom ni 
bila motena v vecjem obsegu. 
Nekaj teZav je bilo v zvezi: z 
uvozom, posebno v primerih, 
ko se menja lansirni program 
in je potrebno v kratkem casu 
zagotoviti nekatere materiale. 
Steer pa se pri uvozu poslmu
jemo tudi kooperacije z IPH 
.zitaro vasjo in maloobmejnega 
uvoza, za naprej pa tudi z znano 
svedsko firmo IKEA. 

Pri tem je treba poudariti, da 
je bilo treba najprej poravnati 
fiksne in zagotovljene obvezno
stl, kar se nam pri tujih doba
viteljih lahko moroo maSeuje 
v prihodnjem poslovanju z nji
mi. 

Oskrba proizvodnje z doma&
ga trga ni bilo bistveno ogro
iena; se najbolj ogroiena je 
normalna proizvodnja ivernib 
plosc glede na to, da so zaloge 
surovin skopnele in delamo iz 
rok v usta. 

2. IZVOZ 

Skupni plan izvoza za 
leto 1986 predvideva 12.162.000 
dolarjev. V prvih treh mesecih 
smo dosegli 3.075.550 dolarjev 
all 25,3% oziroma indeks 98 
glede na izvoz v enakem lan
skem obdobju. Pri tem je treba 
poudariti, da je konvertlbilni 
izvoz v primerjavi z lanskim tri
mesecjem na indeksu 105, klirin
ski pa na indeksu 68. 

Struktura realizacije letosnje
ga izvoza v primerjavi s planom 
nam kaie, da je najvisji dose
iek prl ivernib plosCah - 42%, 
negor plosCah in Zaganem lesu 
34 % in pohiStvenem delu 22 %. 

V glavnem bi lahko rekli, da 
je v fizienem obsegu izvoz v 
planskih okvirih, katastrofalno 
stanje pa nam kaiejo dinarski 
rezultati. Za skoraj enak fizieni 
izvoz kot v prvem trimesecju 
lani smo iztriili v letosnjem tri
mesecju skoraj enak znesek di
narske vrednosti ob dejstvu, da 
moramo upostevati najmanj 
85 % inflacijo in da so se cene 
vseh vhodnih materialov pove
eale za vee kot 100 %! Ko smo 
ob koncu marca napravili ana
lizo - kalkulacije za vse izvoz
ne izdelke - smo ugotovill, da 
so z izjemo negor plosc vsi iz. 
delki, namenjeni izvozu, v iz. 
gubt Ta analiza nam je pokaza- . 
la, da lahko racunamo z vee 
sto milijardnimi izgubami ob 
koncu leta 1986, ee bi ostalo prl 
naCrtovanem izvozu prl sedanjih 
cenovnih razmerjih in tecaju di· 

narja ter seda:Djih izvoznih sti
mulacijah. 

Vee o tem v nadaljevanju. Ne
kaj o stanju na glavnih zuna
njih triiSCih: 

- ZdruZene drZave Amerlke. 
Ocenjujemo, da bo . prodaja eez 
vse leto ugodna (po obsegu!), 
celo rahlo bo nara5cala. Cene 
bodo ostale na enaki ravni kot 
v prvem cetrtletju, nekatere pa 
se celo nekollko zniiajo zaradi 
konkurence (2 do 5 % ). Na5 iz. 
voz se bo v drugi polovici leta 
predvsem na racun PohiStva na 
to triisce v primerjavi s prvim 
polletjem se povecal (po planu). 
Izredno problematlcni so torej 
cene in placilni roki! 

- Zahodna Evropa. TrilSce 
je umirjeno, ponudba velika, ce
ne rahlo upadajo. To triiSce je 
za Brest pomembno tudi zaradi 
posebnih obllk - koopearcija z 
IPH .zitaro vasjo in IKEA. Brez 
teh posebnih oblik izvoza in 
uvoza (kontokorent) se zaradi 
nizke ravni cen Brest ne bi roo
gel vkljucevati v izvoz v zahod· 
no Evropo, eeprav do sedaj ni 
bil dovolj prlsoten zlasti s plo
skovnimi in ~apetniSkimi pro
gram!. Poveean izvoz se priea
kuje v drugem polletju v An
glijo. 

- Vzhodna Evropa. TriiSee 
Sovjetske zveze je izredno za. 
htevno (kvallteta, roki, placila, 
penall), cene zmeme. Tudi v 
drugem polletju nadaljujemo z 
odpremo front iz. PohiStva, ven· 
dar bo skupni izvoz v prlin.erja· 
vi z lanskim manjsi. Glede na 
sistem dela in dolgorocnost po
slov se ie sedaj dogovarjamo 
za zagotovitev ustreznih poslov 
v letlh 1987 in 1988. Kot novost 
uvajamo v ponudbo fronte za 
kuhinje, za katere priCakujemo 
prva narocila. 

- Vzhodna Nemcija. Vecletno 
sodelovanje Bresta v izvozu 
front na to triiSce je letos pre
kinjeno zaradi novih predpisov 
v Vzhodni NemCiji. IS&mo no
ve obllke · sodelovanja - koope
racijo. 

Pri vseh poslih na vzhodu -
tudi v l:eskoslovaSki in Poljski 
- se iSeejo v bistvu kompenza
cijski posli, torej ne samo izvoz 
v te deiele, ampak · tudi izvoz 
iz njib. Tudi v tej smeri gredo 
nasa razmisljanja in dejavnosti. 
PriCakujemo moinosti za izvoz 
v Poljsko in CeSkoslova5ko. 

- Arabske deiele. Zaradi po
novnih krlz v arabskem svetu 
(Ae posebno po pocenitvi nafte) 
konjunktura prodaje pada tam 
precej nizko. Vecjib poslov sko
raj ni pricakovatl. 

Brest se teZko vkljueuJe. z 
manjsimi serljami, razen v ta· 
petnistvu in prl kuhinjah, kjer 
pa je ogroiena dohodkovnost. 

Splosna ocena o izvozu je, da 
bi nacrtovani fizicni izvoz letos 
lahko izpolnill oizroma celo pre
segli, da pa je glede na dohod· 
kovnost (izgubo), na katero ne 

Nasi tapetniSki izdelki so pripravljeni za trii§ce 

moremo odlocilno vplivati, vse 
to izredno vpra5ljivo. 

3. PRODAJA NA DOMACEM 
TRGU 

se giblje v . nacrtovanih okvi
rlh, saj je hila doseiena glede 
na plan za leto 1986 z 20,3 od· 
stotka ali v primerjavi :r. ena
kim obdobjem lani z indeksom 
188. Pri tem velja poudariti 
dvoje: zavedatl se moramo, da 

. je · bila osnova v lanskem trl
mesecju nizka in da je prodaja 
v prvem trlmesecju tekla nad 
priCakovanji. Zato nas ne sme 
prevzeti zanesenost pri preusmer
janju na domaei trg; to bl bilo 
kratkorocno, da ne recem kata
strofalno. 

Za prodajo pohiStva v prvem 
u;tmesecju je znaeilno, da je 
bilo povprasevanje veeje od po
nudbe, da nismo imell vseh pro
gramov sortiranih - kopletnib 
(posebno to velja za na5e ku· 
hinjske programe), all pa da so 
easovni zamiki, da so dohodkov
ni ucinki kljub spremembam 
cen zelo ~ajhni, ker je dotiava 
po starih cenah tekla 5e naprej, 
saj smo bill s tern v zaostan
kih. 

Po vseh popravldh cen smo 
sedaj v tem pogledu v vrhu so
ro~ pobiStvenih programov in 
pn tem ni mogoee racunatl na 
spremembe. Nevarnost je celo 
da se zacne zmanjsevati povpra~ 
sevanje po nasib izdelkih zaradi 
cenovnih neskladij. l:e ne bomo 
spostovali dobavnih rokov in ce
Iovitostl ponudbe, bomo prl do
seganju dohodkovnih uCinkov 
vedno v dolocenem zaostanku. 

To je izredno pomembno vpra
sanj~, ki ga mora celotna repro
dukcija - od nabave, uvoza in 
pravocasnega lansiranja proiz. 
vodnje do prodaje - najodgo
vomeje obravnavati. Prl teh 
stvareh nam ne more pomagati 
nihee od zunaj; to je vse v na
sih rokah. 

Pri prodaji zaganega lesa ni
smo 5e nlkoli imell tako sla
bega razmerja med cenami hlo
dovine in cenami iaganih sorti. 
mentov. Tako kot na tujih trii· 
scib, se je tudi na domacem tr
gu povprasevanje po teh izdel· 
kih precej spremenilo. 

Kaie, da imamo prl tem pre
cej preglavic, kajtl eno je pro
daja, ko izbiraS med vecjim ste
-ynom kupcev, drugo pa je, ko 
Je treba iskatl kupce in ko po
vpra5evanje ni tako veliko. 

Zaloge gotovih izdelkov (vred
nost po izdelavnem materlalu) 
so ob koncu trlmesecja v prl· 
merjavi z zacetkom leta ostale 
na enaki ravni, celo z rahlim 
zniianjem. Podobno je prl suro
vinah in repromaterlalu. Vendar 
nas to ne bl smelo zavestl, kajti 
upostevati je treba, da so se 
zaloge surovin na Iverki, v ta
galnici in Jelki tako zniZale, da 
ze ogrozajo proizvodnjo. 

GIBANJE OSEBNIH 
DOHODKOV 

V prvem trlmesecju smo na
pravill tudi relatlvno vellk skok 
v osebnih dohodkih. PovpreCni 
osebni dohodki v tem obdobju 
so zna5all 70.824 dinarjev na za. 
poslenega v Brestu. To je za 
113 % vee kot v enakem obdob
ju lani in 67 % vee kot je bilo 
povprecje leta 1985. Povprecni 
osebni dohodki na zaposlenega 
samo v marcu pa so znasali 
75.345 dinarjev. Za takSen skok 
sta v glavnem dva vzroka: niz
ka osnova lanskega leta, nekaj 
odstotkov pa predstavljajo po
pravki, obracunani za marec na 
osnovi uspelega referenduma v 
februarju. 

Pri tem pa je treba uposte
vati, da so se iivljenjski stro
ski v teh mesecib obeutno pove
Call in da delavec, kateremu je 
osebni dohodek na Brestu vir 

Posnetek iz nase strojegradnje 

preiivljanja - in teh ni malo 
- · tudi s temi osebnimi dohodki 
teiko preiivljajo sebe in druZf. 
no. Zato bomo morall temu 
vpra5anju posvetiti ustrezno po
zomost. 

FINANl:NO STANJE IN NOVI 
PREDPISI 

Tudi na podrocju financnih 
tokov so se stvari se naprej za
ostrovale. V Casu, ko je bil ka
pital se poceni, je bila splosna 
praksa na finanenem podroeju 
taka, da se je zanemarjalo po
men lastnih virov za pokrivanje 
oziroma financiranje trajnih 
obratnih sredstev (drobnega in· 
ventarja, polizdelkov, nedokon· 
cane proizvodnje ltd.). 

Tako se je veCino razpoloi
ljivih sredstev (kolikor jib je 
pac bilo) vlagalo v raz5irjeno 
reprodukcijo - v investicije, za 
obratna sredstva pa so bill na 
voljo bancni krediti, ki jib je 
pomagala vracati inflacija. Ena
ko se je dogajalo tudi v Brestu, 
saj v nasprotnem prlmeru ne bi 
dosegel takega investicijskega 
razvoja kot ga je. 

Stabilizacijska prizadevanja in 
v njihovem okviru ukrepi na 
podrocju kreditno monetame 
politlke pa poskwajo z dviga
njem obrestnib mer zagotoviti 
realno obrestno mero (visina 
letne obrestne mere bi morala 
biti vsaj za eno odstotno tocko 
visja kot je bila stopnja infla
cije) in manj5e blastanje po kre· 
ditlh in investicijah. 

Nas na Brestu pa je to mocno 
prizadelo ne samo zaradi inve
stlcij, ampak tudi zaradi sprot· 
nega poslovanja oziroma sprot· 
ne reprodukcije, kajti delei po
krivanja trajnih obratnih sred
stev, ki zna5a le 3,8% lastnih 
sredstev, nas sill k nov emu za. 
dolZevanju z visokimi obrestmi, 
ce naj zagotavljamo nacrtovani 
obseg proizvodnje in zaposle
nosti. Prisiljeni smo najematl 
vedno nova in nova financna 
sredstva prl poslovni banki, In
temi banki SOZD in drugih vi· 
rib, kar pomeni velike stroSke 
za obresti, ki za tri mesece sku· 
paj zna5ajo 67 milljard dinarjev. 
Ti strosld se bodo z viSanjem 
obrestnih mer in z vplivom in· 
flacije na obseg kredltov nomi· 
nalno in realno se poveCali. 

Polozaj se slabSa tudi zaradi 
tega, ker se znesek kredita, ki 
ga banka odobrava za prlpravo 
in proizvodnjo za izvoz, realno 
ne poveeuje zaradi vpliva infla
cije, poleg tega pa je za ves 
izvoz na konvertlbilno podrocje 
skrajsano kreditiranje izvoza s 
180 na 60 dni. To pa praktieno 
pomeni, najemati vee draijih 
kreditov in drugih virov sred
stev. Sprotna llkvidnost je ne· 
prestano ogrozena. V prvih me· 
secib je bil primanjkljaj med 
prillvi in odlivi med 25 in 35 
starimi milijardami dinarjev, 
kar kaie na to, da premalo 
ustvarjamo oziroma prodamo. 

TEtAVNA VPRASANJA IN OD· 
GOVORI 

l:eprav ta trenutek se niso 
znani koncni finanCni rezultati 

BRESTOV OBZORNIIL 

po placani realizaciji, lahko po 
fakturirani realizaciji ugotovimo, 
da so slabL Rezultati namrec 
kaiejo, da sta pozitivno poslo
vall le Mineralka in delovna 
skupnost skupnih slmb. 

Ali za temi rezultatl stojijo 
slabe strateske usmeritve Bre
sta? Ali slabe sprotne poslovne 
odlocitve? Ali malomamo go
spodarjenje z druZbenimi sred
stvi? Ali dani pogoji za gospo
darjenje v letu 1986? Ali sta mo
tivirailost in prlspevek delavcev, 
predvsem pa kadrov, na katerih 
temelj1 proizvodno komercialni 
proces premajhna? Ali vodstvo 
delovne in temeljnih organizacij 
ne obvladuje teikega polozaja 
in ne uspeva v zacrtani poslovni 
politiki in sprejetih usmeritvah? 
Ali sedanja kreditno monetama 
politika in prllagajanje njej na 
Brestu nista v redu? Ali sedanji 
samoupravni odnosi in organizi
ranost vplivajo na stanje in re· 
zultate? Kollko je kriva gospo
darska politika? 

Se bi lahko postavljali vpraAa· l 
nja. Vendar pa je pomembneje, 
da poiscemo ustrezne odgovore 
in re5itve, ki pa niso lahki in 
preprosti. 

Razre5evanje sedanjih in pri
hodnjih razvojnih gibanj nam 
mora dati odgovore na ta vpra
sanja. Nasa dejavnost se mora 
na strokovni ·in na samoupravni 
dejavnosti osredotociti na naj
boljse re5itve D.eresenih vpra· 
sanj na Brestu. 

Prl tem je treba napraviti do
kaj jasno razmejitev, kaj se da 
doseci v razmerah sedanje go
spodarske politlke, razmerah v 
svetu in v objektivnih pogojih, 
in kaj je potrebno storltl pri 
vsakem izmed nas, na vsakem 
delovnem mestu, seveda razlieno 
glede na stopnjo odgovomosti, 
ki jo imamo v temeljnih orga
nizacijah, skupnih slmbah in v 
delovni organizaciji, pa tudi v 
sirsih asociacijah (SOZD, po
slovne skupnosti, druZbeno po
litlcne skupnosti in drugod). 

TEMEUNI UKREPI ZA IZPOL 
NJEVANJE LETNEGA PLANA 

Predvsem moramo na Brestu 
storltl vse, da se gospodarski 
poloZaj izboljsa, da zagotovimo 
socialno vamost zaposlenih. Za
to moramo na5e cilje usmeriti 
na uresnicevanja naslednjih 
sklopov vpra5anj: 

1. Zagotavljanje nacrtovanega 
fizienega obsega PROIZVODNJE. 
Temu cilju je treba zagotovitl 
redno in sistematieno dejavnost 
za pravoeasno lansiranje proiz
vodnje za domaci trg in za iz. 
voz. V ta namen morajo odgo
vorni delavci Skupnih dejavno
sti in odgovomi delavci Prodaje 
napraviti takSen program, ki bo 
zagotavljal nemoteno proizvod· 
njo. Pri tem je treba cimbolj 
zasledovati zahtevo za selekcio
niranje manj dohodkovnih pro
gramov. V proizvodnih temelj· 
nih organizacijah pa morajo 
strokovne skupine organiziratl 
delo tako, da bo zagotavljalo 
osnove merll v kolicinskem, kva
litetnem in rokovnem pogledu. 
(Konec na 3. strani) 

1 

l 

I 
1 
) 

I 

~ 
1 
2 
( 
2 

I 
I 

' 
i 
c 
t 
s 

"I 
c 
I 

t: 
t 
I 
c 

j 
c 
d 
:p 
r 
s 
:iJ 
D 

F 
1 
v 
s 
tl 
tJ 
p 
b 
lj 
Zl 
d 
i.I 
Zl 
d 
D 
t 
I 
sl 

tJ 
VI 
z 
Zl 

u 
jf 
n; 
sl 
n 
Dl 

st 
iz 
t\; 

N 



ru. 

po 
no, 
rec 
110· 
rna 

ijo 
•r & 
rne 
go
ed· 
po
no· 
ev, 
rih 
Inl 
vo 
cij 
aja 
IDi 
h? 
na 
na 
Clji 
lzi
re· 
) Q-

~a
je , 
•re 
in 

d· 
liD 

ra· 
ra 
·ni 
aj
ra· 

lo· 
da 
;o-

v 
lh, 
lri 
·m 
no 
ti, 
:a-
v 
v 

10-
10-

L

' 
tu 
ki 
10 
.a
ttl 
lh 

pi 
E. 
lti 
s t 
lz
tz· 
0 · 
0 · 
Je 
10 
d· 
,Jj 
o
o
lj-
0 
ti 
lo 
a· 
u. 

BRESTOV OBZORNIK 

Sedanji gospodarski 
trenutek in Brest 
(Nadaljevanje z 2. strani) 

2. Prl PRODAJI NA DOMA· 
CEM TRGU je prlblkovati 
zmanj5anje povprdevanja. Zato 
je nujno potrebno izde!ati po
droben program neposrednih 
ukrepov, da bi kar najbolj 
uspe5no obvladovali dogajanje 
na domaeem trgu. Temeljito je 
.treba preuCiti sedanje odnose 

. med Brestom "in vecjimi prodaj· 
nimi hiSami in Ze med letom 
pripraviti dodatne aktivnosti ter 
globljo analizo o gibanju proda· 
je po ndih prodajalnah in re
gionalnih obmoejih. Ocemti mo
ramo tudi uspdnost in uCinko
vitost ter racionalnost sedanje 
organiziarnosti potni~ke mre.Ze. 

l<.eklama in propaganda mora
ta bolj postati funkcija za ucin
koviteJ~O prodajo, saj zanju od
vajamo ve1ika sredstva (0,9 % v 
strukturi indirektnih stro~ov), 
potrebna pa je tudi veeja stro
kovna odgovornost za izpolnje
vanje programa reklame in pro
pagand.e. 

l'revoznim stro~kom ne po
sveeamo dovolj pozornosti, saj 
predstavljajo 4,8 % vseh indi· 
rektnih stro~kov in so na eetr· 
tem mestu po viSini stroskov. 
lzdelati je treba analizo o orga· 
niziranosti in uspdnosti lastne
ga transportnega paJtka in pred
lagati ustrezne izbolj~ave. Anali
zirati je treba tudl tuje storltve 
(transportna podjetja, zasebniki, 
zeleznice). 

Organiziranost in delo servis· 
ne aejavnosti ter reklamacije 
morajo biti v funkciji Brestove 
visoko kvalitetne ponudbe. 

Posebno mesto v teh nalogah 
imata marketing in sluiba za 
oblikovanje. Nujno je treba da· 
ti pomembnej~e mesto delovni 
skupini oblikovalcev, marketing 
pa moramo organizirati tako, 
da bo opravljal resniene naloge 
marketinga. 

Izdelati je treba takmo orga· 
niziranost prodaje na domaeem 
trgu, da bo novemu easu, novim 
razmeram in novim zahtevam 
uspdno ustrezala. 

Temeljna organizacija Proda
ja je organizirana po p<)sebnem 
dolocilu zakona o zdruienem 
delu kot organizacija skupnega 
pomena. Zato je vsakrsno zapi· 
ranje ali samozadovoljstvo z do
seienim v nasprotju z zahtevami 
in potrebami Brestovega seda· 
njega wa. 

3. IZVOZ OSTANE SE NA
PREJ TEMELJNA POSLOVNA 
USMERITEV Bresta v nacrto
vanih okvirih tudi zaradi dej· 
stva, da je nemogoce preusmeri· 
ti 35 % proizvodnje na domaci 
trg in pa zaradi lastnih potreb 
po uvozu. Ker je dohodkovnost 
izvoznih programov nezadovo
ljiva, je nujna naloga celotnega 
zunanje trgovinskega sektorja, 
da svoje delo usmeri v iskanje 
in raziskavo triiSc dohodkovno 
zanimivejsih programov. Nismo 
dovolj ucinkovito izkoriScali 
momosti za kooperacijo v IPH 
:titara vas, pa tudl sedanjo z 
IKEA je treba dohodkovno-po
slovno kar najbolj izrabiti. 

Pri vseh izvoznih poslih je . 
treba preverlti, kakS.na oblika iz. 
voza ali kooperaclje je za Brest 
z dohodkovnega vidika najbolj 
zanimiva. 

lsto je treba napraviti prl 
uvozu, ki mora bolj postati de
javnik poslovnih odloCitev glede 
na trenutno velika cenovna ne
skladja med domacimi cenami 
repromaterlala in zunanjimi. ce
namL 

Mislim, da bl bila najveeja 
stratdka napaka, ce bl sedaj 
izvoz zanemarjali in iskali reSl
tve v domaeem trgu. 

4. Trenutno z OSKRBO IN . 
NABAVO ni vecjih teZ.av. 

Toda priblkovati je, da se bo
do zaradl manih teZ.av prl uvozu 
reprodukcijskega materiala prl 

nekaterlh ndih dobaviteljih za. 
cele motnje z redno oskrbo. Za· 
to je nujno, da z glavnimi doba· 
viteljl sklenemo ustreme dolgo
roene sporazume - pogodbe, da 
bi nas zanesljivo oskrbovali tudi 
v teijih wih. Nabavna sluiba 
mora v tesnl povezavi z uvomo 
sluibo spremljati ta dogajanja 
ter pravocasno in ustremo ukre
pati. ProuCitl je treba tudl moz· 
nosti za ucinkovlt skupni na· 
stop v okvhu SOZD Slovenija
les. 

Za celoten sklop BLAGOVNE· 
GA PROMETA - TR.ZENJA mo· 
ramo izdelatl operativni plan 
dela. Temeljni pristop pri vseh 
teh dejavnostih pa mora biti na· 
eelo, da agresivno trienje izziva 
razvoj prolzvodnih momosti. 
Zato moramo uporabljati so· 
dobnejse metode prl obdelavi 
trga in pospdevanju prodaje. 
To je verjetno tudi edini moini 
nacin za uspdnejse trienje, da 
trina spomanja postanejo izho· 
diSee za poslovne odloCitve in 
opredelitve. Oceniti je treba tu
di sedanjo organiziranost vseh 
sektorjev blagovnega prometa 
- trienja ter pripravitl ustre
zen prell.log za novo organizira· 
nost. Cllj je samo eden - uCin· 
kovltej~e delo in . boljsi rezul· 
tati. 

5. RAZVOJNA VPRASANJA so 
tudi v tem dovolj teikem wu 
najpomembnej~a. Praviina in 
strokovno ter druibeno upravi· 
cena naravnanost ndega pri· 
hodnjega razvoja je Zivljenjsko 
pomembno vpra5anje za vse 
Brestove delavce, pa tudl za sir· 
so druibeno skupnost. Znano je 
namrec dejstvo, da je Slovenija 
najvecjl proizvajalec pohUtva 
- lesarstva na preblvalca v sve
tu, saj je vsak petdeseti Stove
nee zaposlen v lesarstvu, v ob
cini Cerknica pa je to Ae lzrazl· 
teje, vsak sedml je zaposlen v 
lesarstvu - na Brestu. 

Zato sta razprava in odloCitev 
o teh vpra5anjih na Brestu se 
toliko bolj zahtevni in odgovor· 
ni. Ml smo temelje plana do le
ta 1990 sprejeli, pa tudi usme
rltve do leta 2000. V grobem bi 
lahko to opredelili takole: 

- povecati prolzvodnjo masiv· 
nega pohUtva; 

- zadriati na sedanjl ravni 
proizvodnjo iaganega lesa, iver
nih ploSc, negorljivih (surovih) 
plosc; 

- povecati proizvodnjo stro
jev za lesno industrljo; 

- doseCJ. veejo-· finalizacijo 
negorljivih plo~c in rwiriti 
uporabnost vermikulita v druge 
namene; 

- iskati momosti v nelesnih 
programlh; 

- zmanj5ati (fizieno) del pro
lzvodnje ploskovnega pohi~tva; 

- organlzacijsko-poslovno in 
samoupravno dograjevati na5o · 

organiziranost (polozaj TOZD, 
SD, DO, SOZD, poslovne skup
nosti ltd.); 

- do leta 1990 poveeati sku· 
pen izvoz na 40 % CP; 

- zagotoviti ustreme kadrov
sKe potenciale. 

v nacelu imamo stvari torej 
jasno opredeljene. Seveda pa je 
uresniCitev mnogih od teh 
usmerltev 5e v marsicem od
visna od trga, od financnih 
sredstev in se drugih pomemb
nih stvar (kadri, oprema in 
drugo). 

Ce bomo hoteli te opredeljene 
in nove cilje uresnieevati, potem 
moramo razvojno delo v na~i 
delovni organizaciji bistveno 
dopolniti. Razvojni oddelek na 
Skupnih dejavnostih (ki ni v 
celoti zaseden), tehnologi v te
meljnih organizacijah z vod
stvom delovne in temeljnih or· 
ganlzacij - vsi smo prevee 
obremenjeni s sprotnimi vpra· 
sanji in resevanjem sprotnih 
zadev. Za pravo razvojno delo pa 
so potrebni cas In momosti. 
Zato je potrebno na novo orga· 
nizirati sedanjo in pripravitl 
novo organiziranost razvojnega 
deJa prl nas. 

Ce hoeemo, da bomo cilje, ki 
smo jih opredelili, tudi uresnl· 
cili, potem moramo takoj opra· 
viti ustremo reorganizacijo na 
tem podrocju, dodatno obliko· 
vati posebno delovno - razvoj· 

. no skupino, ki bi zacela CiJn. 
prej delati prl razvojnih nalo
gah. Zaradi pomembnosti in za· 
radi ucinkovitejsega dela naj bi 
tej skupini omogocili ustrezne 
prostorske in druge pogoje. 

Obenem tudl predlagam, da 
bi uclnkovltejse nagrajevanje in 
stimuliranje te skupine dolocili 
s posebnlm sklepom delavskega 
sveta delovne organizaclje, ker 
je to v interesu vseh delavcev 
Bresta. Razvojna sluiba naj bo 
vezana na vodstvo delovne or· 
ganizacije. Pri tern je treba po
udariti, da bo treba izbrati naj· 
bolj~e teoreticno in prakticno 
sposobne delavce v okviru Bre
sta in morda tudi od zunaj. 

Napravljen je izracun, ki naj 
ilustrira stanje in razmerje na 
tem podrocju. Za stroske re· 
klame in propagande nacrtuje
mo letos okoli 10 milijard sta· 
rih dinarjev, za stroske- sluib~ 
za razvoj in tehnologijo v 
Skupnih dejavnostih pa 7 ;z. sta· 
re milijarde, ce pa dodamo Se 
stroske slwbe za marketing v 
TOZD Prodaja znaSa to ~e 3,6 
milijarde starih dinarjev. Ko
mentar je gotovo odvec. 

6. INVESTICIJE V LETOS· 
NJEM LETU - samo dokon· 
eanje del v Masivi bo mdalo 
34,2 milijarde starih dinarjev 
- in se druge nacrtovane na· 
Iozbe bodo lzredno teZko ures· 
nicljive. Sedanji predpisi ne 
omogoeajo investlcij temeljnlm 

Nova linija za oplemenitenje negorljivih plosc 
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Nova formatka v begunjski JELKI 

organizacijam, ki nimajo pozi. 
tivnlh OBS obrazcev, tega pa ra· 
zen v Masivl (ker je investicija 
se lz leta 1985) nimamo. 

Investicije pa so od:vfsne. tudl 
od tega, ali bomo uspeli ponov· 
no dobiti kredite mednarodne 
banke in sovlagateljev. Sicer bo
mo lahko uresnieevali nacrtova· 
ne investicije le v toliko, kolikor 
imamo amortizacije in kolikor 
bo .dopuscala likvldnost. 

7. V vsej delovni organizaciji 
je treba ustvaritl GOSPODAREN 
ODNOS do surovin, repromate· 
riala in drugih stroskov. Zato 
je treba v vseh temeljnih orga· 
nizacijah in Skupnih dejavno
stih izdelati operativne ukrepe 
za zmanjsanje vseh vrst stro· 
skov (vkljucno s skartom!) kot 
so kilometrine, dnevnice za 
sluibena potovanja doma in v 
tujini, reprezentanca, gorlvo in 
podobno. 

8. STANJE NA PODROCJU 
LIKVIDNOSTI JE RESNO. Za· 
radl visokih obrestnih mer je 
gospodarjenje s flnancnimi in 
blagovnimi sredstvl lzjemno ob
cutljivo in odgovomo. Zato je 
potrebno posvetiti najvecjo dis
ciplino in odgovornost n~J.sled· 
njim podrocjem in fazam po
slovanja: 

- cim manjsi vezavi vseh 
sredstev v nabavl, proizvodnji 
in prodaji (najmanjSe in naj· 
vecje zaloge na podlagi ABC me
tode, pravoeasne dobave po elm 
ugodnejsih pogojih, kakovost 
pri izdelavi, prepre~evanje ne-: 
normalnega lzmeta, bolj5e izko
riSeanje surovin in materiala, 
zamenjava drafjih surovin in 
materlalov s cenejsiml); 

- zaloge vseh vrst je treba 
zmanjsati na najmanjso moi no 
mero; 

- dosegati moramo boljse 
placilne pogoje pri prodaji n a· 
sih lzdelkov (kratki placilni ro
ki, elm ugodnejse obrestovanje 
prodaje na kredit, avansi:); 

- zaradi preveliklh razlik 
med prilivi in odlivi financnih 
sredstev bomo po temeljnih or· 
ganizacijah nujno omejili pora· 
bo z mesecno kvoto m omega 
angafiranja sredstev; 

- isiCali bomo se naprej naj
cenejse vire financlranja, s ka· 
teriml bomo nadomesCali drafje 
vire; 

- terjatve do kupcev bomo 
stalno spremljali in sproti lzva· 
jali izterjavo; 

- s petnajstdnevniml nacr tl 
in poro~ili o likvldnosti bomo 
omogoclli sprotno ukrepanje; 

- mesecno bomo obveseali 
temeljne organizacije o stanju 
njihove zadolienosti (kratkoroc· 
ne in dolgorocne). 

VPLIVI PREDPISOV 

Na financnem podrocju bodo 
sprejetl nekateri pomembni 
ukrepi, ki bodo seveda vplivali 
tudl n a Brestovo gospodarjenje. 
To so zakon o konverziji krat
korocnih kreditov v dolgorocne, 
kl nam ne prinese poveeanega 
obsega sred.stev, ampak le kva
liteto, zakon o pokrlvanju nega· 
tivnlh tecajnih razlik, zakon o 
sanaciji in prenehanju OZD, za. 

kon o zagotavljanju obratnih 
sredstev, zakon o zavarovanju 
placil med uporabniki druibe
nih sredstev in drugi. 

To poudarjam zato, ker bo
do vsi tl ukrepi neposredno 
zadevali, da ne recem zaostro
vali poslovanje v Brestu. 

Ker je eno lzmed temeljnih 
vpraSanj, kako bomo razre5e
vali skrajno tezko bllanco last
nih sredstev, je nujno potrebno 
lzdelati temeljito finaneno kon· 
strukcijo sanacije n a tem pod
rocju. s predlogi na tem pod
rocju je treba semaniti banko 
In druge ustanove, da bi z nji· 
mi skupaj razrdevali ta vpra· 
sanja. 

VSAK NAJ OPRAVI SVOJ DEL 
NALOG 

Iz vsega povedanega, pa tudi 
iz ukrepov za uresni~evanje po
slovne politike in letnega pia· 
na, izhaja, da so naloge za. 
stavljene tako, da je od dosled· 
nega uresnicevanja delovnlh na· 
log vsakega Brestovca na svo
jem mestu - skladno z odgo
vomostjo - odvisen naS polo
zaj. Vsak izmed nas mora opra· 
viti svoj del nalog. Sele potem 
Iahko prlCakujemo ob dopolnitvi 
pogojev gospodarjenja, tudl 
boljse rezultate. Trdno sem 
namrec preprican, da je samo 
ob trdem in vztra jnem delu, ki 
bo prepojeno z vee znanja, mo
goee stvari premakniti na bo
lje. 

Nujno se morajo spremeniti 
odnosi predvsem v zunanje tr· 
govinskem poslovanju v smislu 
vecjega stimuliranja in sicer tu· 
di materlalnega in ne le moral· 
nega - v obcutnejsem obsegu, 
tako da bo preteinl izvomik 
nagrajen, preteZnl uvoznlk pa 

· ne. To pa pomeni nujno spre
meniti tecaj tujih valut ter za. 
gotoviti obcutnej5e stimulaclje 
za izvomike in ugodnejse po
goje za kreditiranje priprave 
izvoza. 

Tudl razreSitev vpra5anj dra
gih obratnih sredstev je za na
~o delovno organizacijo izredne
ga pomena. Ob obrestih, ki se 
gibljejo visje kot j e strosek 
osebnih dohodkov vseh zaposle
nih, vsa sredstva za stanovanj
sko izgradnjo in se kaj, je vse 
to preprosto nemogoce vgraje
vatl· v ceno lzdelka In uspe§no 
poslovati. 

Zato se je t reba odlocno za
vzemati za r ed in disciplino, za 
kvalitetno delo, za gospodaren 
odnos do vsega Brestovega 
premozenja, saj sta od tega 
odvisna nas danes in jutri. v 
vseh temeljnih organizacijah in 
v delovni skupnosti skupnih 
sluib je treba poudarjati odgo
vomost za uspeS»o delo, za iz. 
polnjevanje dogovorjenega. 

Zaostritl m oramo odnos, da za 
slabe poslovne odlocitve odgo
varja tisti, kl jih je spr ejel, ki 
je odgovoren s svojega delovne· 
ga mesta, tako kot delavec pri 
stroju odgovarja za skart, slab 
lzdelek. Seveda pa je n a5 polo· 
iaj tak, da ni izkljucno v na~ih 
rokah in je odvisen tudl od 
ostalih pomembnlh pogojev go
spodarjenja . Tone Kra5evec 
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Nit ka j obetaven zaCetek leta 
NASE GOSPODAR.JENJE V PRVEM TRIMESECJU 

Glede na to, da tokrat uvodni stavek obsega hlrpen in celoten 
opis gospodarskega poloilaja nase delovne organizacije v sedanjem 
trenutku in so s tem okvirno zajett tud.i trimes~ni poslovni re
zultati, · se homo v tem sestavku le na kratko »sprebod.ili« skozi 
!tevilke in omenili nekatere· posebnosti oziroma macilnosti po
slovanja. 

PROIZVODNJA 

Doseganje obsega na~rtovane 
proizvodnje je zelo pomemben 
dejavnik pri gospodarjenju in 
v tem pogledu je bil Brest kot 
celota uspden. Vrednost proiz
vodnje je dosegla v tem obdob
ju 4.854.008.000 dinarjev in je 
za 125 odstotkov vet!ja kot v 
lanskih prvih treh mesecih. Tu
d.i letni nacrt se uresnit!uje in 
sicer s 26,1 odstotka po vred
nosti in s 25,3 odstotka, merje
no fizit!no z norma uramL 

V doseganju fizit!nega obsega 
proizvodnje sta najuspe!nejsi 
temeljni organizaciji IVERKA 
in MINERALKA (30,6 odstotka 
letnega nacrta). Slabse proiz
vodne rezultate sta dosegli te
meljni organizaciji POHISTVO 
in JELKA zaradi razdrobljenosti 
proizvodnega programa, slabe 
kakovosti ivernih plo!c in povr
sinskih materialov ter manjse 
proizvodnje zaganega lesa in te
sanih tramov v zimskih mesecib. 

NABAVA 

Domaa trg 
Vecjih tezav pri redni oskrbi 

proizvodnje z najpomembnejsi· 
mi surovinami in materiali v 
preteklem trimesefuem obdobju 
ni bilo. 

Osnovna znaCilnost, ki je si
cer splosen pojav, je stalna in 
vellka rast cen. Le-te so se v 
povprecju povet!ale za 40 od
stotkov. Glede na taka glbanja 
so bile izdelane prlmerjalne 
analize z uvoznimi cenami za 
nekatere materlale In ob ugo
tovitvi, da je uvoz nad 30 od
stotkov cenejsi (normalno ob 
takem gibanju teeaja d.inarja), 
smo nekatere materiale pat! 
uvaZali. 

Veliki n apori so bill storjeni 
za doseganje ugodnih placilnih 
in dobavnih pogojev, kar je prl 
danasnjih cenah zelo pomemb
no. 

Uvoz 
Zarad.i spremenjenih deviznih 

zakonov, ki so prlceli veljati s 
1. januarjem 1986, so bile pri 
uvozu velike motnje. Kljub 
vsem tebvam je hila oskrba z 
uvoienimi materiali zadovoljiva, 
saj ni prihajalo do vecjih zasto
jev v proizvodnjl, potrebne pa 
so bile obeasne spremembe v 
lansiranju. 

Doseilena vrednost uvoza v 
mesku 270.839.000 d.inarjev po
meni 23 odstotkov letnega na
crta. Deleil konvertibilnega uvo
za je 68 odstoten. V omenje
nem mesku uvoza pa ni zajeta 
vrednost uvozene opreme v vi-

!ini 71.400.000 d.inarjev (iz kred.i
ta IFC) za TOZD Maslva. 

PRODAJA 

Domaa trg 

Presenetljivo je prodaja v pr
vem trimes~ju dokaj ugodna, 
saj je na~rt za tri mesece iz
polnjen z 99 odstotki. Glavne 
macilnosti so se naslednje: 

- _pov~uje se delez. prodaje, 
dosezen z inZenirin§kimi posli, 

-- ne dosegamo nacrtovanfh 
prodajnih cen, 

- premajhna ponudba stolov 
in miz za domaci trg, 

-- povpra!evanje po kuhi
njah je bilo v prvem trimesec
ju v~je od ponudbe, ker zamu
ja odprema kuhinj BREST 
2000, 

-- zaostajanje prodajnih cen za 
nat!rtovanimi prodaj!Diimi cenaml 
tapetniskib izdelkov, pov~uje pa 
se stevilo odprtih naroCil, 

-- nemoten potek prodaje 
oplemenitenih in neoplemenlte
nih lvernih plost!, 

- teilja prodaja zaganega le
sa. 

lzvoz 

Dolarska vrednost izvoza je 
za celotno delovno organizacijo 
na nat!rtovani ravni. 

Vrednost izvoza po temeljnih 
organizacijah (v dolarjih) pa je 
dokaj razlifua in je prl pohiS
tvu pod nacrtovano (22 odstot
kov letnega nacrta), prlmarna 
predelava pa je v izvozu uspd
nejsa in je doseganje nacrtova
nega zneska od 34 do 42 odstot
kov. Ostale maalnosti in napo
ved.i gibanj so naslednje: 

-- vecja selekcija programov 
glede na dohodkovne ucinke in 
prlmernost glede na tehnoloske 
momosti proizvodnje, 

- iskanje novih kupcev in 
narocil za steer manjse serije, 
ki bodo bolje plat!ane, 

- nadomestitev manj!ega iz
voza kont!nib izdelkov iz maslv
nega jelovega Iesa v drugem 
polletju s preusmeritvijo na an
gldko triiSce, 

- uspdna nova oblika izvoza 
ivernih plosc - skupen izvoz 
s proizva;· .i.lci pohiStva, 

- nove akclje za predstavitev 
mineralnih plosc v deilelah za
hodne Evrope, da bi povecali 
izvoz in s tem nadomestlli manj
!1 izvoz v prvem trlmes~ju, 

-- uvajanje nove serije sedeil
nih garnitur v povezavi z ame
riSkim proizvajalcem, ki bodo na 
voljo za triiSea v zahodni Evro
pi in arabskih deilelah. 

tagalnica posluje nekoliko slaMe kot poprej 

FINANCNI REZULTATI 

. Rezultati poslovanja so posle
d.ica vseh teiav in slabosti, ki 
smo jib ie omenili. Zato so tud.i 
zelo slabi. Nismo dosegli nat!r· 
tovane ravni celotnega prihod
ka in dohodka, prav tako tud.i 
ne &tega dobodka, saj izkazu
jemo ze v tej obra~unski kate
gopji izgubo. 

Sedem temeljnih organizacij 
(od devetlh) ima izgubo in sicer: 

POHISTVO 
MASIVA 
2AGALNICA 
IVERKA 
GABER 
JELKA 
TAPETNISTVO 

din 

329.845.000 
52.951.000 
67.548.000 

100.414.000 
75.786.000 

124.809.000 
40.351.000 

Edino MINERALKA je hila 
uspe!nej§a In je izdvojila v po
slovni sklad 9.018.000 dinarjev. 

Celotni prihodek delovne or
ganlzacije je bil doseilen z 20,1 
odstotka glede na Ietni nacrt. 
Odstotek v doseganju nat!rtova
nega meska porabljenih sred
stev je visji (24,1), velik delez 

~· I I Cent.l'Blni 

Iz JELKE - vse vee poslov za na! inZeniring 

od njih pa predstavljajo obre
sti za obratna sredstva, ki so 
doseZene s 27 odstotkl na vred
nost, ki smo jo nacrtovali za 
letos. 

Dohodek je dosezen v visini 
5,5 odstotka letnega nacrta, ln
deks v prlmerjavi z enakim Ian
skim obdobjem pa je 58, kar 
pomeni drastifuo zmanjsanje. 
Pri kategoriji cistega dohodka 

pa ze ugotavljamo izgubo v vi
sini 89.699.000 dinarjev. 

Stanje je izredno zaskrbljujo
ce, zato so bill ze sprejeti ukre
pi za uresnit!itev poslovne poli
tike In plana za leto!nje leto, 
vendar, ce tudi druilba ne bo na
redila ustreznih korakov, bomo 
prl nasledenjih obracunih ugo
tavljali §e slab!i poloilaj. 

P . Kov!ca 
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ll:omuniBtov 
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0 po loZaju 
izvoznikOv-

g -<) 
naSa kongresna 
razprava .... .. · 

TUDI ZA KONGRES SLOVENSKIH KOMUNISTOV JE BILA PRI NAS PRIPRAVLJENA POSEBNA 
RAZPRA VA, Kl GOVORI PREDVSEM 0 TEMELJNIH TEtAVAH PRI NASEM GOSPODARJENJU 
OBJAVUAMO JO V CELOTI. · . 

z na§im prispevkom zelimo v 
kongresnih razpravah opozoriti 
na ypra!a10ja dolgoroene usme
ritve v mednarodno menjavo. 
Ugotavljamo, da je razrditev 
teh vpra!anj Zivljenjskega pome
na za eksistenCni poloilaj delav
ca v nasi obani. 

Dejstvo je, da izvoz v zadnjih 
letih ne narasca v nacrtovanih 
okvirih, ceprav hkrati ugotavlja
mo v strukturi proizvodnje po
veeevanje deleila fizicnega izvo
za. To velja za vso lesno in
dustrijo in !e zlastl za proiz
vodnjo pohistva. Ta problem 
je v na!i obcni k posebej iz
razit za:to, ker zaposluje lesna 
industrja polovico vseb zaposle
nib. 

V Oce1lah preteklega in novega 
srednjeroenega obdobja ugotav
ljamo, da je industrljska dejav
nost v cerknl§kl obCini vezana 
predvsem na stanovanjsko iz
gndnjo, ki ze sedaj In tud.i v 
prihodnje ne bo o.araACala tako 
kot v preteklosti. 

Zato so se temeljne organiza
clje zdruienega dela v svojlh 
planskih aktih opredelile k za 
nadaljnje poveeevanje izvoza. 
tal pa tak!na stra tegija otefuje 
Ze enostavno reprodukcijo In ne 
zagotavlja posodobitve proizvod
nde, postopnega prestrukturira
nja in s tem nujne konkurent!ne 
sposobnosti n a domaeem in sve
tovnem trgu. Znani in predvideni 
pogoji na podroeju zunanje trgo
vinskega poslovanja pa se §e 
slaMajo, eeprav smo polltlmo; 
samoupravno in strokovno ugo
tovill, da je izhod iz gospodarskih 
teilav na5e druilbe samo v pove.
t!evanju izvoza. 

Zavedamo se tud.i svojih last
nih slabosti na vseb podrocjih 
gospodarjenja, vendarle ugotav
ljamo, da labko le s -sistemskimi 
ukrepi dolgoroeoo izboljsamo 
splo!ne pogoje gospodarjenja 
pri izvozu. V tem smislu so pote
kale tudi predkongresne nizpra
ve komunistov, ki so izraZale tu· 
d.i nekakSno nemoe pri razrese
vanju poloilaja zdruienega dela. 
Opiranje na lastne ·moei lahko 
v takem polobju le omlU gospo
darski poloilaj, ne more pa ga 
bistveno spremeniti na bolje. Ob 
tem velja na primer poudaritf 
samo podatek, da je izguba v 
Iesni Jndustriji Slovenije v letu 
1985 stirlkrat hitreje narasla kot 
v slovenskem gospoda:rstvu. 

Se posebej moramo poudariti, 
da smo bill Ze doslej zelo usmer
jeni v :izvoz, kar je mOC!lo vpli
valo na slabso dohodkovnost. Ta 
se odraila v visoki stopnjl odpi· 
sanosti Jn iztroSenosti opreme 
ter v izredno majbnem deleru 
lastnih sredstev v poslovanju, 
obenem pa v nhkih osebnih do
hodkih, ki slab!ajo polozaj de. 
lavcev, n jihovo motiviranost za 
produktivnej~e delo in stagnacl· 
jo ali celo slab!anje kadrovske 
struktu:re. 

S tem, ko delavci ugotavljajo, 
da se jim s pov~ izvozom 
slabb ekslstencni · polofaj, po
staja izvoma nujnost predvsem 
v okvirih dela vodstvenih in po
llti(Snib delavcev. Brez sk:upnega 
spoznanja vseh delavcev o trdno
sti dolgoroCnlh izvomih usmeri
tev pa Zal ne moremo priCako
vati uresnlt!itve sklepov zveze 
komunstov za bitrejse poveceva
n je izvoza. 

Naj opozorimo tud.i na nekate· 
re poglavitne pojave, ki danes iz.. 
razito vplivajo na polozaj izvoz
nikov in ki terjajo dolgoroene 
sistemske ukrepe. 

Predvsem moramo izpostavitl 
gibanje t~aja dinarja nasproti 
konvertibilnim valutam. V zad
n jih letih smo slcer opredellli 
politiko usklajevanja tecaja d.i· 
narja z na!o inflacijo. KaZe pa, 
da so yplivi in interesi tistih, ki 
Zi'Vijo na racun uvoza in doma
Cega trga ter klirlnga prevladu· 
joei, kar je videti v izrazitem 
zaostajanju realne vrednosti d.i
narja. 

Se v letu 1985 so cene na 'do
macero trgu nara!cale kolikor to
Jiko v odvisnostl od gibanja te.
eaja konvertlbilnih valut. 

Letos pa domaee cene nara!ca
jo se hitreje in neodvisno od 
sprememb teCa.ja konvertlbilnih 
valut. To z drugimi besedami po
meni prelivanje dobodka od iz
voznik.ov k uvomlkom. 

·Pogojev gospodarjenja v izvo
zu ne homo mogli razre§iti samo 
s t~jem d.ina.rja, temvee tudl 
z dodatnim ukrepanjem na pod
roeju ostaUh stimulactj :izvoza, 
p.rl eemer velja opozorlti zlasti 
na izvome premije, pla8lne 
ugodnostl v transportu in ukre
pa.nje na podroCju kredltno mo
netarne politike. 

Ceprav smo se v nan druZbl 
prvenstveno opredelill, da homo 
izvoz vseskozi stimulirali pred
VSienl s t~ajem d.lnarja in ne
kollko manj z drugiml stimula
cijaml, ugotavljamo, da ni pra
vih stimulacij na nobenem pod
roeju. Kot primer lahko navede
(Konec na .5. stranl) 



tK 

vi-

tjo
:re
oli
~to, 

na
mo 
go-

sea 

NA 
JU. 

ate. 
fz. 

IOZ· 
Cle 

viti 
rotl 
~d
~lill 
df. 
pa, 
, ld 
ma
tdu
:em 
di-

do
to
te. 

~~ 
od 

nih 
po
iz-

r:vo
llllO 
udi 
IOd-
YLa, 
asti 
Une 
a.> 
mo-

t!bf 
•mo 
red· 
ne
ula
)ra
IOd
~e. 

BRESTOV OBZORNIK 

0 poloZaju izvoznikov 
(Nadaljevanje s 4. strani) 
mo zmanjsanje izvoznJh p remij 
in hitrej§o stopnjo rasti obrestl 
pri izvoznih kreditih nasproti ra· 
st i splosnih obrestnih mer. Ko 
ze govorimo 0 kreditih, velja 
opozoriti se na to, da krediti za 
pripravo izvoza ne sledijo dejan
skim potrebam za financiranje 
izvozne proizvodnje. 

Ko obravnavamo vpra5anje 
premij, moramo posebej poudarl
ti, da ves sve t poma izvome 
premije, saj so zaradi razllcne 
oddaljenostl, r azlicnih carlnsldh 
in necarinskih ovir, razliene po
litike posameznih delov sveta po
trebne tudi r azllcne stimulaci je. 
Vir za te dohodke je carina, ki 
pa jo pri n as uporabljamo za 
pr oracunske potrebe. Zaradi vse 
vecjih potreb p roracuna pa bo
mo s takSno polltiko kmalu uki
nili se te skromne premije, ki 
jib imamo sedaj. Glede na nase 
potrebe po izvozu na konverti· 
bllno podrocje bi morali razlicno 
vrednotiti t udi konvertibilni in 
klirinski dolar. 

Velike teiave za izvoznike -
finaliste predstavlja tudi oskrba 
s kvalitetnimi surovinami in r e
promateriali. V bistvu ugotav
ljamo dvoje: kvalitetne materia
le izvaiamo in tako ostanejo za 
proizvodnjo nasih koncnih iz
voznih izdelkov materiali slabse 
kvalitete, obenem pa so tudi ce
ne le-teh viSje od svetovnih. 

Resitev vidlmo v skupnem 
prihodku, vendar ugotavljamo, 
da so za taksen nacin razreseva
nja zainter eslrani samo izvoz· 
nlki. 

Da bi si izvozniki vsaj delno 
omillli poloiaj, se odlocajo za 
zacasen uvoz, kar pa povzroea 
ogromno administriranja, motnje 
v proizvodnji in ne nazadnje tu
dl manjsi neto deviznl ucinek. 

Usmeritev nase pohistvene in· 
dustrije v mednarodno delitev 
dela terja tudi nenehno posodab
ljanje tehnologije in tehnicnih 
sredstev. V srednje.rocnih nacr
t ih smo skusali naloibe uskladl- . 
ti s stvarnlmi mof.nostmi, ki si
cer niso bile velike, ze danes pa 
vidlmo, da so tudi ti nacrti po· 
stavljeni prevec optimisticno in 
da se bodo nalozbe gibale zgolj 
v okvirih amortizacijskih sred
stev in se to zmanjsanih za do
sedanje kredltne zadoliitve. Ocit
no bomo morali celo amortiza
cijska sredstva name.njati za po
krivanje vedno vecjega primanj
kljaja obratnlh sredstev, ki ga 
pogojuje spr otna inflacija. Ob 
takl posledicni stopnji opremlje
n osti pa se na§e konkurencne 
moinosti na sve tovnih trgih se 
ofijo in postavljajo pod vprasaj 
realnosti nasih planov in celo 
ohranjanje sedanj~ga deleia iz. 
voza. 

Tudi za gospodarske odnose s 
tujino sta znaCilna cedalje v~ja 
centralizacija in administrlranje. 
Tipicen primer za to je novi de
vimi zakon, ki je pod pla§cem 
enotnosti razresevanja teh stvari 
omogoeU administraciji, da pre- · 
vee po svoji logiki ureja to ·po
membno gospodarsko podroCje. 
To pa pomeni 5e vecje odtujeva
nje odloeanja prl neposrednih 
proizvaj alcih. 

Drugi taiclen primer je ukrep 
na podroeju zunanje trgovinske 
registracije, ki je cez noe odvzel 
proizvodnim organizacijam 
preteinim izvoznikom pravico 
do samostojnega nastopanja na 
tujem trgu, kar v koncni posle
dici pomeni se vecjo prevlado 

trgovine in odlivanje ze tako pic
lega dohodka pri dejanskih iz· 
voznikih. 

Seveda moramo biti samokri
ticni in priznati svoje lastne sla
bosti, ki vsekako:- niso zanemar
ljive. Za odpravljanje Ie-teh smo 
odgovorni pr edvsem komunisti v 
svojih delovnih okoljih, vendar 
istoeasno terjamo, da se te zade
ve uredijo tudl v sirSi druibenl 
skupnosti. Ocenjujemo namrec, 
da ze sedaj izpadlega dohodka v 
letu 1986 ne bo moe nadomestiti 
do konca letosnjega leta. Meni
mo, da takSnega stanja ne sme
mo vee dopustiti, kajti dolgoroc· 
ni izvoz zahteva stabilno in dol· 
goroeno gospodarsko politiko. 

Brest na zaurebSkem velesejmu 
Spet je leto naokoli in sejemske dejavnosti so se znova zacele. 

Po sejmu v Skopju je tu ze spomladanski zagrebSki velesejem . 
Odprli so ga 21. apdla in bo trajal do 27. aprila. Pod svojo streho 
je letos zbral kar 1950 razstavljalcev, od tega tudi 200 tujih iz 
18 drlav. 

Kot j e ze obieajno, tud.i letos 
sestavlja velesej em vee specia
liziranih sejmov, m ed katerimi 
sta tudi 13. MEDNARODNI SE
JEM POHisTVA IN NOTRANJE 
OPREME ter 13. MEDNAROD
N I SEJEM GRADBENisTVA. V 
o k V'iru .teh dveh sejmov je tud.i 
BREST razstavil svoje progra
me, in sicer na dveh loeenib 
razstavnib prostorih. In kaj je 
pokazal zanUrrrivega? 

Najprej nekaj besed o raz
stavnem prostoru pohi~tva. Pro
star je letos z novo dekora
cijo postal bolj razgiban, bolj 
podoben posameznim bivalnim 
p rostorom v stanovanju in ne 
vee le prostoru, na katerem j e 
r azstavljeni izdelek sam sebi na
men. 

Od p loskovnega pohistva sta 
predstavljena program MAJA 0 
in MAJ A BL. Pr ogram VESNA 
je prikazan v obliki dnevne so
be in spalnice. Razstavljeni s ta 
bill tud.i spalnici MIJA in NA
DA. Program H ELENA kot iz. 
brani p r ogram Slovenijalesa je 
predstavljen v vseh treh izved
bah na na~em razstavnem pr o
s toru, prav tako pa tud.i na r az
stavnem prostoru Slovenijalesa. 

Paleto kuhinj ses tavlja kuhi
nja BREST-11, k.i je trlno ~e 
vedno zelo zanimiva in kuhinje 
generacije 2000. P.red:stavljeni. sta 
tudi kuhinji BREST-2000 s stoj
kami in brez njih ter BREST-
2001. Slednja je kot izbran pro· 
gram Slovenijalesa razstavljena 

tud.i na njihovem prostoru. Pri
d.ru.Zila se jim je ze nova kuhi
nja in sicer BREST-2002, ki j e 
sedaj poleg Beograda in Skopja 
predstavljena tud.i v Zagr ebu. 

Ploskovno in kuhinjsko pohi~
tvo dobro dopolnjujejo sedez
ne garniture, pa tud.i mize in 
stoli iz r ednega programa. Med 
sedei:nimi garniturami so p red
stavljene KSENIJA, MOJCA, 
LENKA in DANA. Novost so po
sfavitve sedeznih gamitur v 
pli~u. 

Poleg pohi~tva .pa Brest so
deluje na sejmu tudi z NEGOR 
ploscami in s celotnim pr ogr a
mom izdeikov iz j elovega lesa. 
Obe skupini izdelkov sta raz
stavJjeni. na posebnem .razstav
nem p rostoru v okviru sejma 
gradbeni~tva. Mineralka je pred
stavila surove in oplemenitene 
NEGOR plosce ter r azlicne kon
strukcijske re~itve za protipo
zarno za~cito v gradbenistvu. 
Zagalnica pa je s svojim JELO
VIM PROGRAMOM zapolnila vr
zel na trli~cu drobriih proizvo
dov liz m asivnega jelovega lesa; 
preds tavila j e tud.i stenske 
in str opne obloge. 

Ko je bil napisan ta sestavek, 
je bil sejem ~ele odprt, zato 
seveda dokoncna slika o uspeh u 
sejma, obisku in zanimanju za 
na~e izdelke ~e ni znana. Kljub 
temu lahko reeem, da j e bil pro
izvodno prodajni program dobro 
predstavljen in zato lahko pri
eakujemo tu cn ugoden odmev. 

F. Otoniear 

Sedanji pogled na rekonstrukcijo tovarne v Martinjaku 

5 

-- ---

Deleek iz nasega jelovega programa 

NaS jelov program 
Skladno z usmeritvijo o de

litvi programov na Brestu in o 
odloeitvi 0 vecji stopnji prede
lave zaganega lesa se na i:agal
mcl izteka p rvi del ustrezne in
vesticije. Ob zaklj uceni nalozbi 
naj bi bila omogocena predelava 
okrog 10.000 kubicnih m etrov 
jelovega zaganega lesa. 

Znano je, da je Brestova zaga 
edina v Sloveniji, ki prodaja 
skoraj ves zagan les na doma
cem trgu in v izvoz. Predelane 
kolicine v Brestu so zanemarlji
ve. S poslaMano prodajo zaga
nega lesa na domacem trgu in 
z velik.im padcem cen v izvozu, 
k:i v tern trenutku ne pokrivajo 
niti cen surovine, se je odlocitev 
Bresta, da postopoma predela 
cimvec jelovega zaganega lesa, 
pokazala kot pravilna. 

Z opustitvijo proizvodnje kar
tonov in z nakupom osnovne opre
me (celilnik, stiristransk.i skobel
ni stroj , pretocna formatka in 
ceparka) je p roizvodnja stekla 
ob koncu leta 1984. Ker ta opre
ma ni omogocala izdelave celot
nih programov, so nekatera de
la (sirinsko lepljenje) opravljali 
v Masivi. Z izgradnjo su5ilnic 
z zmogljivostjo 120 kubicnih me
trov so b ili izpolnjeru osnovni 
pogoji za delo v prozvodnji. 

Pretemi delez proizvodnje 
predstavljajo izvozni proizvodi 
in sicer deli za podstre~ne stop
nice, leseni deli za podstre~na 
okna, kotne lestve, delovna sto
jala. Najvecje tezave ob zacetku 
proizvodnje so bile v izkoriSca
nju ostankov lesa, k i so nastaja
li ob izvoznih izdelkih. 

Zaradi omejene nalozbe je 
stroj za dolzinsko lepljenje pred
viden za drugi del investicije. 
Kljub temu pa smo uspeli do
seci bolj~i izkoristek s progra
mom proizvodov (gospodinjske 
lestve, okviri za slike, stenski 
regali, stenske police, obloga), 
ki se vkljucujejo v p rodajo za 
izvoz in tudi za domaci trg. 

Programi so bili ze pr edstav
ljeni na sejmu gradbenistva v 
Skopju in v · nekaterih salonih 
Bresta. 

Kljub tej za~asni in delni re
~itvi_ izrabe lesa pa je nabava 
s troJa za doi..Zinsko spajanje pr
va naloga. Poleg popolnejse iz
rabe Iesa nam bo omogocil do
datno ponudbo zelo iskanih iz
V07.nih proizvodov. 

Do nabave stroja za dolzinsko 
spajanje pa naj bi prodaja na 
domacem t rgu dopolnjevala iz
voz za cim bolj~i izkoristek in 
enakomerno zasedenost proiz
yodni~ zmogljivosti. Znacilnost 
Jzvo~h.pr~gramov je, da so vsi 
narocilni~ki. kar pomeni v ne
katerih mesecih izredno zasede
nost proizvodnje. Prihaja pa tu
di do ~anj~ih praznin, ki bi jih 
zapolruh s proizvodi za domaci 
trg. 

Ugodno se razvij a tudi sode
lov~je ~- Kovinoplastiko pri 
pr01zvodnJ1 podstre~nih oken. 

Z monta.Zo stiskalnice za ~irin
s~o lepljenje in strojem za krpa
nJe grc v zacetku leta se je 
ponudba proizvodov povecala. 
Povpra~evanje v izvozu tre

nu tno p resega zmoznosti proiz
vodnje, vendar je ponudba brez 
do!Zinskega spajanja ~e mocno 
omejena. Od izvoza napadajoca 
proizvodnja za domaci trg ne bi 
smela predstavljati tezav za pro
d ajo. 

Zato se je treba v skladu z 
dol_g?rocno usmeritvijo cimprej 
lot1t1 drugega dela investicije. 
Ta bo omogocala celovito po
nudbo iskanih izdelkov iz jelo
vine in prehod sedanje prede
lave buk.ovine na predelavo 
iglavcev. Sarna oprema v tern 
delu ne zahteva posebno veli
kih sredstev. Vecja tezava je v 
tem, ker je potrebno obnoviti 
ostre~je sedanje stolarne in po
kriti prostore za proizvodnjo in 
?ledf~a skladi~ea za novo pro
lZVOdnJo. Ta so ze pri sedanji 
proizvodnji neustrezna. 

Zavedati pa se moramo tudi 
tega, da j e ob dohodkovnosti 
p rograma les iglavcev na Brestu 
edina surovina, ki je imamo do
volj. 

S. Bavec 

Organiziranje pozarne g a varstva 
Novo pri prevent ivnem delova

nju pozarnega var stva je, d<! 
morajo temeljne organizacije in 
druge delovne skupnosti dolo
citi enega ali vee delavcev, ki 
so odgovorni za izvajanje po
zarno varstvenih ukrepov, dolo
eenih z zakonom 0 pozarnem 
varstvo ter z drugimi p redpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi. 

Raziskave o vzrokih pozarov 
v dru.Zbenem sektorju namrec 
ka.Zejo, da jih j e vecina nastrua 
zato, ker niso bila izpolnjevana 
in upostevana pozarno varnost
na in tehnicna navodila in za
radi malomarnosti posameznih 
delavcev. 

Pravilnik o organiziranju var
stva p r ed pozarom in o stro
kovn i usposobljenosti delavcev, 

odgovornih za izvajanje pozar
novarnostnih ukrepov, doloea, 
da mora vsaka temeljna organi
zacija dolociti delavca, ki bo po
leg svojega dela opravljal stro
kovne naloge na podrocju var
stva pred pozarom. Tak delavec 
mora imeti koncan program 
srednjega izobrazevanja eetrte 
stopnje ter opravljen p reizkus 
znanja. 

Delovna organizacija mora 
imeti vsaj enega delavca, ki 
opravlja strokovne naloge na 
podr ocj u pozarnega varstva po
klicno. Ta delavec mora imeti 
najmanj visjo izobrazbo tehnic
ne smeri ter s trokovni izpit. Po
oblastila ter dela in naloge teh 
delavcev je potrebno opredeliti 
v splosnih aktih. V. Jeric 

- - - -------
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
LESONIT je ob stiridesetlet

nici svojega delovanja med dru
gimi priloznostnimi proslavljanji 
odprl tudi svoj salon pohistva 
v Ilirski Bistrici. Na 530 kva
dratnih metrih razstavno prodaj
ne povrsine razstavlja svoj ce
lotni prodajni program, poleg 
tega pa tudi programe zlasti 
svojih poslovnih partnerjev. Po
sebno mesto ima v salonu nje
gov pohiStverii program Polo, 
dobitnik >>Zlatega kljuca« na 
beograjskem salonu pohistva. 

I NLES lani ni v celoti izpolnil 
svojih izvoznih nacrtov. Izpadel 
je izvoz v MadZarsko, manj so 
izvozili zaganega lesa, pred
vsem pa jih je financno priza
dela sprememba v strukturi iz
vozenih izdelkov. Sedaj so svojo. 
ponudbo razsirili· na 35 izdelkov, 
po katerih je v tujini dovolj po
vprasevanja. Da bi mu zadostili, 
bodo za posodobitev tehnologije 
in za odpravo ozkih grl v pro
izvodnji uporabili tuji kredit v 
znesku 900.000 dolarjev. Lame
lirani okenski profili in !ameli· 
rane bukove plosce predstavlja
jo tri cetrtine njihovega izvoza. 

LIK Kocevje namerava letos 
izpeljati rekonstrukcijo proiz
vodnje masivnega pohistva za 
izvoz. Za to bo potrebnih 960 
milijonov dinarjev lastnih in pri
dobljenih sredstev. 

SLOVENIJALES-trgovina se je 
uspesno vkljucila v zanimivo in 
privlaeno kitajsko trZisce. V Mi
yunu je ze zgrajena nova, ena 
izmed najsodobnejsih tovarn po
histva na Kitajskem, ki bo. pro
izvajala spalnice v Brestovem 
slogu. 

Podobno pa bo prenovljena to
varna v Pekingu proizvajala 
stilne spalnice v Novolesovem 
slogu. Kitajski strokovnjaki so 
se izpopolnjevali v teh dveh slo
venskih podjetjih. Monta:Za opre
me naj bi bila v aprilu in maju. 

LESNA namerava letos neko
liko spremeniti proizvodne pro
grame. Predvsem bodo razsirili 
program podbojev in oblog ter 
vratnih kril, povecali delez pro
izvodrije lepljenih profilov in 
plosc ter zmanjsali delez proiz
vodrije oken in sencil, uvedli pa 
bodo tudi vrsto novih progra
mov za, izvoz. 

ALPLES bo letos uvedel in 
nabavil nekaj nove tehnologije 
oziroma strojev in opreme in 

sicer: egaliziranje in brusimje 
ivernih plosc, stroj za obdelavo 
profiliranih robov, CNC elek
tronski rezkar in brusilko za pr
senje furnirja pred lu:lenjem. 
\fsa nabavljena tehnologija ima 
osnovni skupni namen: izbolj
sati ponudbo njihovih progra· 
mov, izboljsati kvaliteto dela in 
povecati produktivnost. 

NOVOLESU je lani uspelo, 
da je prodajo na usihajocem do
macero trgu v veliki meri pre
usmeril v izvoz. V drugi polovici 
leta so uspeli zakljuciti pogodbo 
za obsezen obseg izvoza pohis
tva v Sovjetsko zvezo. Uspesno 
so nadaljevali tudi z osvajanjem 
in zaokrozanjem izvoznih pro
gramov na amerisko in druga 
konvertibilna podrocja. Tudi za 
letos imajo dovolj izvoznih po
slov. 

V MEBLU so izdelali mikro ra
cunalniski sistem, ki so ga ime
novali Kekec. Gre za sodoben 
mikro racunalnik, ki je name
njen za uporabo na razlicnih 
podrocjih: za zbiranje in obde
lavo podatkov v poslovanju, za 
vodenje laboratorijskih in to
varniskih procesov, lahko nasto
pa v vlogi razvojnega sistema, 
poslovnega osebnega racunalni
ka ali pa delovne postaje za ra
cunalnisko podprto nacrtovanje. 

SAVINJA nacrtuje dokaj ob
sefuo investicijsko dejavnost, ki 
pa bo odvisna od lastnih inve
sticijskih sredstev in pridobitve 
dodatnih tujih virov. Rekonstru
irati nameravajo pohistveno 
proizvodnjo v Celju ter posodo
biti tehnologijo v proizvodnji 
pohiStva v sempetru, dokoncati 
drugo fazo izgradnje energetske
ga objekta v Celju in zgraditi 
decimirnici v Celju in Ptuju, s 
cimer bi omogocili vecjo pre
delavo zaganega lesa za potrebe 
pohistvene industrije in izvoz. 

Lanske izgube lesarjev 

LIP Bled je v Mojstrani zgra
dil novo lakirnico - ob podalj
sku nove proizvodne hale, kar 
tehnologiji najbolj ustreza. La
kirno linijo je dobavilo SOP 
Krsko. Lakirnica je .skonstruira
na tako, da je delo varna in 
zdravju ni skodljivo, ker ne pri
de do onesnazevanja zraka. V 
njej bo mogoce doseci tudi bolj
so povrsinsko obdelavo vrat, 
kar je na vse bolj konkurenc· 
nem trgu se kako pomembno. 

V STOLU imajo stanovanjska 
vprasanja dokaj zadovoljivo re, 
sena. Imajo 270 lastnih stano
vanj, v katerih stanuje pribliz
no 20 odstotkov njihovih delav
lavcev. Vecino bolj perecih sta
novanjskih vprasanj nameravajo 
resiti v prihodnjih dveh letih, 
za kasneje pa si zaradi vse 
manjse stanovanjske gradnje 
obetajo vee tezav. 

Izredno tezke gospodarske ['az
mere, se posebej v lesarstvu, 
nam ka:Zejo tudi podatki o 
ustvarjenih izgubah v lanskem 
poslovanju. Tako so izgube le
sarjev, zdru:lenih v splosnem 
zdruZenju LES, znasale v letu 
1985 kar 3.369 milijonov dinar
jev. 

To je 4,8-krat toliko kot v letu 
1984 in predstavlja skoraj 6 od
stotkov ustvarjenega dohodka. 
V vsem slovenskem gospodar
stvu pa so se izgube povecale 
2,2-krat v pri.merjavi z letom 
poprej. 

Med pomembnejsimi lesarski
mi izgubasi, gledano absoluten 
znesek izgub, so naslednje de
lovne organizacije: 

MEBLO 
MARLES 
LESNA Sl. Gradec 
LESONIT 
STILLES 
GLIN Nazarje 
f>LATANA M. Sobota 
OSTALI (med njimi 
tudi Brest) 

v mio din 

512 
494 
339 
423 
303 
282 
114 

.902 

Kljub tezavam· vendarle posodabljamo na5o proizvodnjo 

Taka so izgube v lesni indu
striji postale zaskrbljujoce tudi 
za sirso dru:lbeno skupnost. v 
najvecjih tezavah pa so proiz
vajalci pohistva, predvsem kon
vertibilni izvozniki. 

Izgube pa bi bHe se veliko 
vecje, ce se ne bi poslu:lili do
locH zakona, sprejetega ob kon
cu lanskega leta, ki. je veljal 
za leto 1985 in dovoljeval vecji 
prihodek na racun reV;aloriza
cije zalog in sicer do viSine 
obresti za obratna sredstva. 

- ze za prvo letosnje trimesec
je pa so ocene, da se bodo iz
gube lesarjev povzpele na 5 do 
6 milijard dinarjev; . to pomeni 
ze v tern obdobju vecje izgube 
kot v vsem lanskem letu. 

Sarno po sebi se zastavlja 
vprasanje: 

Ali smo lesarji kot celota de
lali toliko manj in gospodarili 
toliko slabse kot v preteklih ob
dobjih in kako (ce) je mogoce 
ta negativna giban)a preusme
riti z napori znotraJ same Iesne 
industrije? 

M. ~iraj 

BRESTOV OBZORNIK 

SRECANJE S ~TIPENDISTI 

Letosnje sreeanje z Brestovimi stipendisti je sovpadlo s priho· 
dom stafete mladosti v Cerknico 17. aprila. Od 120 povabljenih 
je na sestanek priSlo 64 stipendistov, zvecine vozacev. 

Na sestanku je beseda tekla o tezavnem gospodarskem stanju 
Bresta na zacetku leta, o spremembah sporazuma o stipendiranju, 
ki naj bi veljale s 1. septembrom, o mlad.inskih brigadah v Ietos
njem letu, pa tudi o njihovih tezavah. Med temi so omenili slabo 
izvajanje proizvodnega dela oziroma delovne prakse zlasti v proiz
vodnji. Izvajalci jih uporabljajo bolj za pomozno delovno silo, 
izobra:Zevalnega dela pa skorajda ni . . . F. Tudic 

Kontrola kakovosti 
Ce nameravamo pri kakovosti 

izdelkov dejam.sko doseci mozne 
ucinke, mora postati politika ka
kovosti sestavni del splosne po
slovne politike Bresta. Uposteva
ti pac moramo dejstvo, da je ka
kovost odraz razvitosti. neke 
druZbe. Kakovost kot delez v do
hodku je veHkokrat vplivnejsa 
od vecine ostalih sestavin, ki 
jim sicer pripisujemo vecji po
men (na primer normativ casa). 
Pri preseganju normativa casa, 
posebno se v gospodarskih siste
mih, kjer je delez osebnega do
hodka majhen in sredstva za de
lo niso izkoriSeena, prihranimo 
zelo malo. Ne samo xealnejS:i, 
temvec tudi -raciona-lnejsi so 
ucinki pri prihrankih na podroc· 
ju kakovosti, saj jih dosezemo 
brez fizicmh naporov. 

v zacetku sedemdesetih let 
smo v Pohistvu zaceli uvajati so
dobne metode v kontroli kakovo
sti, vendar se zaradi akoij , ki so 
bile usmerjene samo v spremi
njanje slu:lbe kontrole kakovo
sti, n:iso mogle . razviti. Vodilni 
delavci se niso dovolj zavedali, da 
mora biti kakovost vgrajena v 
izdelek. V Masivi so celo nagra
jevaH oziroma kaznovali slabo 
kakovost .(pred uvedbo taksnega 
nagrajevanja niso niti sprem
ljali slabe •kakovosti na posamez
nih delovnih mestih), vendar je 
moral ta sistem razpasti zaradi 
neprimernih meril. 

zagalnica je uspesno Vlpeljala 
sistem nagrajevanja kakovosti, 
venda.r •sa.mo na za.gi. Gaber .uva
ja spremljanje in nadziranje 
slabe kakovosti izdelkov na OS· 
novi statisticnih metod. V Po
hiStvu spremljajo kakovost sa
roo v nekaterih oddelkih in sicer 
zaradi kadrovskih in organiza· 
cijskih tezav. 

Servisna sluiba bi morala 
vsem temeljnim organizacijam 
dajati ustrezne illformacije o. 
·reklamaci}ah. V Pohistvu in v 
Gabru imajo sedaj ,pomanjkljive 
informacije iz sluzbe kontrole 
•kakovosti. Med informacijami 
morajo biti navedene tudi izgube 
zaradi slabe kakovosti. Te izgube 
delimo na stroske izmecka, stro
ske popravi-la in stros·ke reklama
cij. Slabo kakovost pa delimo na 
izmecek, popravilo ill lazje tilapa
ke, vse tri .pa moramo zdruziti po 
pomembnosti v koeficient kako
vosti. 

Kakovosti izdel:kov pa sploh ne 
spremljajo v Jelki, Masivi in Ta
petnistvu. 

Cilji na podroeju kakovost:i v 
delovni in v temeljnih organizaci-

jah niso opredeljeni, nimamo pa 
tudi nacina za merjenje izboljsa
nja ali poslabsanja kakovosti iz
delkov. 

Dosedanja prizadevanja za iz
boljsanje kakovosti so blla us
merjena samo v spreminjanje 
sluzbe kontrole kakovosti, kot da 
bi se ustvarjala kakovost v tej 
sluzbi ~n ne ze pri projektiranju 
izdelka in v proizvodnji. Naloga 
slu:lbe kontrole kakovosti je 
prepreeevanje in nadziranje sla
be kakovosti polizdelkov med iz
delavo ill koncne kontrole ter da
janje natancnih 1n pravoea9Ilih 
informacij vodilrom delavcem iz 
vhodne kontrole, preventivne 
sprotne kontrole, prevzemne 
kontrole med oddelki in koncne 
prevzemne kontrole. Dejavnosti 
na podroeju kakovosti niso dob
ra ;razmejene, .posebno med pri
pravo dela, prO'izvodnjo in sluz
bo kontrole kakovosti. 

Uporaba statisticnih metod v 
5i>rotni in prevzemni kontroli ka
kovosti ne more prinesti uspeha, 
ce je ze pred kontroliranjem 
znano, da je v posameznih seri
jah prevelik (nedovoljen) odsto
tek s•labe kakovosti. in nimamo 
kaj nadzirati, temvec moramo 
p<ilizdelke sortirati. 

Kakovost je merljiva kolicina, 
zato moramo izbrati. enotna me
rHa o kakovosti. Da zaradi slabe 
kakovosti :izdelkov in zaradi ;re
tklamacij veliko izgubimo, vsi ve
ma, za izboljsanje pa storimo 
malo. Brez spremljanja kakovo
sti tudi 'lli mozno nagrajevanje 
kakovosti. Prizadevanja za .izbolj
sanje ka-kovos-tl rnorajo voditi 
vodiolni delavci, sicer bo kontrola 
kakovosti osta-la na sedanji ravni 
in odrinjena samo v sluzbo kon
trole kakovosti. 

D. Maticic 
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s kongresa 
slovenskih 
kOmunistov 

Kot prvi v seriji kongresov 
zveze komunistov socialistlCnih 
republik in avtonomnih pokra
jin, katerim bo potem sledll ~e 
13. kongres ZKJ, je med. 17. in 
19. aprilom svoje delo opravil 
10. kongres zveze komunistov 
Slovenije. 

Kongres pomeni nekak~en za
kljucek oziroma vrh vee mese
cev trajajoee aktivnosti. Z ne
kako formalnega vidika, ce se 
lahko tako izrazim, je kongres 
kot najvi~ji forum slovenskih ko
munistov ocenil, in to dovolj 
kritlcno, dejavnost komunistov, 
organizacij in organov komu
nistov za obdobje preteklih §ti
rih let. Za to obdobje in zlasti 
za sedanji cas je ocenil tudi 
druZbeno ekonomske in politic
ne r azmere v Sloveniji, upo§te
vajoc seveda razmere v Jugosla
viji in svetu. Na podlagi vsega 
tega pa je dolocil naloge in 
usmerltve slovenskih komunistov 
v prihodnjih letlh. 

Te naloge so zajete predvsem 
v osnovnem dokumentu, ki ga 
je kongres sprejel, v resoluciji. 
Pri tem pa moramo v ta sklop 
§teti tudi celotno razpravo na 
kongresu. Osebno bi pri tern 
posebej poudarll uvodni referat 
dosedanjega predsednika cen
tralnega komiteja Andreja Ma
rinca ter zakljueno besedo no
vega predsednika Milana Ku
eana. 

Ob tem naj oment.n, tudi, da 
je kongres sprejel §e spre
membe in dopolnitve statuta ter 
da je seveda izvolll tudi novo 
vodstvo. 

Kaj pomeni ta kongres v vse
binskem pogledu? Na kratko je 
to pravzaprav teZko opredeliti. 
Naj ob tem uporabim nekaj be
sed, kl jib je izrekel na za
kljuCku kongresa novi predsed
nlk centralnega komiteja Milan 
Kuean: »Mogoee je trditi, da je 

10. kongres z vldika svojih te
meljnih opredelltev kongres na
§e enotnosti; kongres kontinu
itete ideje socialisticnega samo
upravljanja in njenega ponovne
ga ovrednotenja; kongres diskon
tinuitete z dogmatskim, biro
kratskim, oportunisticnim, re
formatorskim in kapitulantskim 
odnosom do te ideje in njenega 
uresnicevanja; kongres zaupanja 
v lastne moCi in sposobnostl; 
kongres ofenzivnej~ga nastopa 
zveze komunlstov Slovenije za 
politlcno in gospodarsko stabili
zacljo slovenske in jugoslovan
ske druibe na poti, ki ji pravi
mo Titova pot.« 

Zelo je pomembno, da je blla 
ob izredno velikem ~tevllu raz
pravljalcev, ki so bill zelo kri· 
ticni do sedanjih gospodarskih 
in druibenih razmer, do uresni
cevanja samoupravl janja v ne
posrednem Zivljenju, do poloza
ja, v kakdnem so delavci in de
lovni kolektlvi dejansko v pri
merjavi z ustavnimi zasnovami 
na§ega sistema izraiena oziroma 
doseiena enotnost pogledov na 
ocene, usmeritve in poti, ki naj 
nas vodijo v prlhodnjem raz
voju. 

To je kljub razlicnim omaho· 
vanjem, ki so prisotna zaradi 
sedanjlh kriznih razmer, ven
darle pot prlhodnjega ustavno 
opredeljenega samoupravnega 
razvoja z uresnicevanjem tistih 
najbolj neposrednih ciljev in 
nalog, ki so opredeljeni v dolgo
rofuem programu gospodarske 
stabilizacije in v kriticni anali
zi delovanja politlcnega sistema, 
s tem da je hila jasno poudar
jena tudi ucinkovltost delovanja 
tega sistema in njegova prlhod
nja demokratlzacija z odloeilno 
vlogo delovnih ljudi. 

Bistven poudarek bodo v pri
hodnje morala imetl razvojna 
vpra§anja, predvsem s tem, da 

$tevilni Cer knil:\ani so pri§lt na sprejem zvezne Atafete mladosti 

se dejansko preneha z eksten
zivnim razvojem. Razvoj naj te
melji na sodobni tehnologiji in 
prolzvodnji, upolitevajol:\ delova
nje -gospodarskih zakonitostl, 
pretok znanja in informacij, 
stalnega izobraievanja in inova
cijske dejavnos tl ter vkljueeva· 
nja v mednarodno delitev dela. 

Razvoj na§e republike in in· 
teres slovenskega naroda pa 
moramo videtl in povezovati 
skupaj z drugiihf. narodi in na
rodnostmi v n~dvisni, neuvr
§l:!eni, samoupr~Vni, soclalisticni 
in federativni Jugoslaviji, z 
uresnicevanjem enakopravnosti, 
odgovomostl zase in za celoto, 
upo§tevajoe tudi tu, na podroc
ju mednacionalnih in medrepu· 
bll§kih odnosov naeela ustavno 
zasnovanega gospodarskega in 
politlenega sistema. 

Nariizal sem le nekaj poudar
kov in usmeritev kongresa. Ra
cunati: je treba s tem, da kon
gres sam po sebi v tlstih dneh 
ni mogel razrditl sedanjih pro
blemov, ~e manj seveda posa
mil:\nih, pac pa je pokazal usme
ritve in naloge za razre§evanje 
sedanjih in razvojnih dtuibenih 
vpralianj. 

Uspdnost bo ocenjevana po 
tern, kaj bo uresnicenega v Ziv
ljenju. S tega vidika; pa je kon
gres dolocil tudi miloge in po
trebo po preobrazbi · same or
ganizaclje, po njenem ucinko
vitej§em delu ne s polozaja 
oblasti, ampak z dejavnim, po
~tenim in zavzetim delom ko
munistov med ljudmi, v samo
upravnih organih, v SZDL in 
drugih organizacljah ter v de
legatskih skup§cinah, kjer se je 
potrebno z znanjem in z argu
menti bojevati za uresnicitev 
zastavljenih ciljev, za preobraz
bo druibe, vkljufuo tudi za do
seganje bolj§ih gospodarskih 
uspehov. 

J . Frank 
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Z osrednje slovesnosti ob sprejemu §tafete mladosti 

Vtisi s kongresa mladine 
V Krlikem se je po tr idnev

nem zasedanju konCal kongres 
zveze socialisticne mladine Slo
venije. Iz nase obcine se ga je 
udelezilo pet delegatov. Na pot 
smo od~li skupaj z delegati iz 
Postojne in Ilirske Bistrice. Po 
nekajurni jeZi na pobesnelem 
konju, s tern lahko namrec mir
ne vesti primerjamo vofnjo po 
nasih cestah, smo prispeli v 
Brezice, kjer smo v dijalikem 
domu imeli prenocisce. · 

Od tam smo se napotili v Kr
liko. Prvi in tret ji dan smo ime
li plenarna zasedanja, drugi dan 
pa je mineval v znamenju dela 
po komisijah. Komisije so dele
vale na treh podrocjih in sicer : 
za druibeno ekonomska p roti
slovja socialisticne sarnoupravne 
druzbe in poseben polozaj mla
dih, za razvoj revolucionarnih 
vsebin politicnega sistema sarno
upravljanja in zadnja za mladin
sko organizacijo kot mnozicno 
in naj~irlio fronto mlade gene
racije. 

Vsaka od. teh komisij je za 
zadnje plenarno zasedanje pri· 
pravila mnozico predlogov in 
dopolnitev gradiva za kongres, 
statu ta ZSMS in tudi temeljnih 
izhodilic h kljucnim usmerit
vam. Kongres je potem z gla
sovanjem sprejel ali pa zavrnil 
sp remembe in dopolnitve. 

Mnogo !judi rm Je zastavilo 
vpralianje: »Kaj bo kongres spre
menil, kaj bo zdaj bolje?« Po
tem sem jim odgovoril, da kon
gres ne more odlocati o neka
terih stvareh, ampak odgovor
nim lahko samo predlaga in iz. 
razi svoje mnenje. Spreminja 
lahko le stvari, ki se ticejo ne
posredno mladih oziroma njiho
vih organ~zacij. 

V si so hili kar nekako raz
ocarani in najveckrat sem sli· 
sal besede: »brez vezeu. Ugoto
vil sem, da danes ljudje hocejo 
nekaj, kar lahko primejo za ro
ko, nekaj otipljivega, sicer no
cejo vee verjeti. 

Proti temu pa se moramo vsi 
skupaj boriti. Ce nekdo namrec 
izgubi zaupanje sirokih mno
Zic, se mora zavedati, da nika
kor ne bo mogel izboljliati go
spodarskega stanja. Nikakor ni 
mogoce narediti ostre prelomni
ce in obrniti polozaj v svetlejsi, 
boljsi, ampak samo z veliko tru
da in veliko mero vztrajnosti 
bomo razmere pri nas popravili. 
Ceprav zacetki kazejo slabo, roo
ramo pocakati tudi na tisti »bolj
si«, ki enkrat mora priti. Tu pa 
mora biti mladina v prvih vr
stah, ker tisti »boljsi«, bo njihov 
jutri! 

S. Lovko 

LetoSnja priznanja · 
Tudi .Ietos s<;> b ila na osr~dnjih prosl~vah dneva osvobodilne 

fronte m prazruka de1a podelJena pnznanJa za druZbeno politicno 
delo. 

PRIZNANJA OF so dobili: 

ZDRA VKO ZABUKOVEC - Cerknica, za aktivno delo v zboru 
krajevnih skupnosti, 

FILIP ZAGAR - Cerknica, za aktivno delo v druZbeno politic
nero zboru, 

STANE GERL - Gornje jezero, za aktivno druibeno politicno 
delo v krajevni skupnosti, 

MIRO JUVANCIC- Rakek, za aktivno delo v OK SZDL, 
STANISLA V KOCEV AR - Loz, za delo v K.K SZDL in OK SZDL, 
ROZALIJA sKERU - Begunje, za dolgoletno delo v kr ajevni 

skupnosti, 

JOZ.E TRUDEN - Rakek, za aktivno delo v KK SZDL, 
MIROSLAV DOLES - Velike Bloke - za usp~no druibeno 

politicno delo v krajevni skupnosti, 
KRSTO CULIBRK - Cerknica - za aktivno delo v krajevni 

skupnosti, 

DUsAN KOCEV AR - Stari trg - za aktivno delo v OK ZSMS. 

SREBNI ZNAK SINDIKATA 
pa so letos dobili: 

JULKA HV ALA Brest, 
Skupne dejavnosti, 

ALOJZ MAROLT - PK Pivka, 
TOZD LKP Cerknica, 

FRANC MODIC - Iskra Caj
narje, 

FRANC MLAKAR Brest, 
TOZD Gaber in 

ANTON STERLE - Kovino
plastika, TOZD Inox. 

Primanje in nagrado INOVA· 
TORJA LETA sta dobila: 

DUsAN STRLE - Kovinopla
stika 

ANTON MODIC - Kovinopla
stika 

-- -- ~~- -- - -- - - --·-·- -- - - ....... 
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I BRESTOV OBZORNIK 

Zdravnik svetuje 
Tokrat smo dobili vprasanje 

o zdravi prehrani. Pri njem gre 
za casovno razporeditev obrokov 
v okviru delovnega in ostalega 
casa ter za kolicino oziroma ka
loricno moe posameznih obro
kov. 

PREHRANA DELAVCEV 
Tudi zdrava prehrana je eden 

izmed zdravih nacinov zivljenja 
in tudi del sirsega okolja, ki 
vpliva poleg drugih dejavnikov 
na dobro ali slabo pocutje. Za 

prehrano delavcev veljajo enaka 
temeljna nacela kot za druge 
skupine prebivalstva, le da je 
njihova prehrana neprimerno 
pomembnejsa, saj sta od hrane 
odvisna njihovo dobro pocutje 
in njihova storilnost. 

Na splosno hrana sluZi . 
- za zadovoljevanje· najosnov

nejsega instinkta z~ potesitev 
lakote; · 

- da s tem dobimo surovine 
za nenehno obnavljanje orga
nizma; 

Novosti v knjiznici 
HAREJ, Z.: Kultura kollsc na Ljubljanskem barju 

Knjiga je pomemben dokument o izkopavanju koliSc na · Ljub
ljanskem barju. V delu so obdelani lokalizacija koliSc, njihova 

arhitektura, !ega, pa tudi gospodarstvo in materialna kultura. 

BROOKS, A., HALSTEAD, .A.: Bolezni in skodljivci vrtnih rastlin 
Vrtickarji in sadjarji bodo radi posegali po prirocni knjigi o 
boleznih in skodljivcih, ki napadajo pridelke, ki jib gojijo pona
vadi z vso skrbjo. 

KEJ:lAR, I ., HUZJAN, S.: Organizacija usposabljanja pripravnikov 
Prirocnik za udelezence pripravnistva je gotovo koristen pripo
mocek tudi za delavce v kadrovskih slufbah in za vse tiste, 
ki s priJ?ravniki delajo. V knjigi je govora o kadrovski politiki, 
planiranJu pripravnistva, mentorstvu, procesu pripravnistva, oce
njevanju pripravnikov in drugem. 

PETAN, t.: Pravljice za oceta 
Pravljice so seveda namenjene otrokom. Govorijo o ocetih, ki na
vadno nimajo casa za branje pravljic otroku. Tako iz pravljic 
spoznamo misljenje najmlajsih o ocetih in o njihovem delu. 

Kurirckova knjiinica 

Mate, M.: Kaj se je dogajalo z junaki Bombarderjem, Jazbecem, 
Rihto in Venckom, preberite v knjigi Kurja vojska! 

Sitar, S.: Brata Rusjan, sodi in letala 
Avtorja zlasti zanimajo zacetki slovenskega letalstva. 

Marodic, A.: Kako so doZ.ivljali vojno Polajnarjev Mihec in njegovi 
vrstniki, opisuje knjiga Decek iz zaboja. 

Murdosh, 1.: Crni princ 
Roman je slikovita pripoved o peseici ljudi, katerih zivljenja je 
usoda kruto pomesala med seboj in na koncu izigrala tistega 
ki je bil od vseh se najbolj posten. ' 

(Nadaljevanje iz preJSnJe stevilke) 
Nasli so prejsnje case tudi hra· 

stova bruna na raznih krajih, ka
tera so lezala vee sto let v zem· 
lji. Vse to dokazuje, da ni bilo 
nekdaj jezero tako veliko kakor 
dan danasnji, da se je prej odte· 
kalo in da danes pokriva voda ve
liko sveta, kateri je bil nekdaj suh 
in obdelan. 

lste vodne razmere, kakrsne so 
v Cerkniski kotlini, se nahajajo tu· 
di v Loski in Planinski, pa tudi 
na Dolenjskem v Racni, v Dobre
poljski in Kocevski kotlini. Povsod 
je vzrok pogostega nastopa vode 
in povodnji ta, da ne morejo pod· 
zemeljski zlebovi odpeljati tako hi
tro toliko vode, kolikor je doteka. 
Sarno v tern oziru se locijo ena od 
druge, da trajajo povodnji v ne· 
katerih kotlinah dalj casa, kakor v 
drugih. To pa je zopet odvisno 
od stevila in kakovosti poziralni
kov in ponorov in od hitrosti od· 
tekajoce vode. 

Ker so vode Loske in Planinske 
kotline v zvezi s Cerkniskim jeze· 
rom, zato je treba povedati neko· 
liko o povodnji v teh dveh kotli· 
nah. 

Vodne razmere. v Loski dolini so 
take, da se majhne povodnji po
navljajo skoraj vsako leto. Najv&Z· 
nejsi studenci, kateri prav za prav 
povzrocijo povodenj, izvirajo iz gri
cev, razprostirajocih se med vasjo 
Vrfiniko in gradom ~neperkom. Ob 
vecdnevnem dezevju se napolnijo 
kmalu podzemeljske votline in ja· 
me v teh gricih, kajti dezevnica 
izgine hitiro skozi predorna tla v 
zemljo. Studenci narastejo, stopijo 
cez bregove in poplavijo njive in 

travnike. Take majhne povodnji ne 
narede tihem ·in mirnem vremenu 
posebne skode, kajti voda ne sko
duje jeseni travnikom, nize lezece 
njive pa niso obdelane z ozirom na 
skoraj vsakoletno poplavljenje. 

Ako dezuje kakih 14 dni mocno 
in neprenehoma, nastane v dolini 
velika povodenj, katera zalije tudi 
vise lezece njive. Vasi so sicer 
zidane na nekoliko vzvisenih kra
jih, in vendar doseze voda nize 
lezece hise v Danah, Nadlesku, 
Pudobu in posebno v Kozariscah, 
da so deloma ali celo do strehe v 
vodi. Voda izpira in odnasa zem
ljo in gnoj z njiv, ozimine so po· 
koncane in celo travniki trpe 
vsled predolgega preplavljenja. 

Colina je · podobna velikemu je
zeru. Zveza med vasml je popolno
ma . pretrgana. V obcevanje in pro
met sluzi prebivalcem namesto 
voza - coin, katerega ima vsaka 
vas za take slucaje pripravljenega. 
lzvenredna povodenj nastane celo 
v 72 urah. Takrat doteka vsako se
kundo 119 kubicnih metrov vode 
v dolino. 

Koliko nevarnosti, strahu in na· 
dlog prestanejo ljudje v takem 
easu, ni dopovedati. Nenavadno 
velika povodenj je bila leta 1802 
in v novejsem casu leta 1851, ka
tero imajo se mnogi v zalostnem 
spominu. Voda je bila tolika, da 
je bila vsa vas Kozarisce in dellga 
vasi pod vodo, in da je segala celo 
do Podgore. Celo v Starem trgu je 
stopila nad koleno visoko, in ljud· 
je so se k nedeljski sluzbi bozji 
pripeljali s colnom. Tudi povodnji 
meseca decembra leta 1872, okto-

- za tvorbo zaseitnih snovi 
telesa proti infekcijam (zastru
pitvam) - posebno beljakovine; 

- za izvor energije, ki jo ra
bimo za telesno in umsko delo. 

V naprednem svetu so z opa
zovanjem, pa tudi s stevilnirni 
znanstvenimi poskusi ugotovili 
vzrocno povezavo med pravilno 
prehrano in delovno storilnost
jo. Kaksne so bile negativne 
posledice pomanjkanja hrane se 
je jasno videlo med vojno in 
takoj po njej . 

Tudi sedaj je ze opaziti - za
radi slabsega gospodarskega sta
nja - posledice nepravilnega 
hranjenja. Nekateri ljudje si za
radi zmanjsanja druZinskega 
proraeuna odtrgujejo tudi pri 
hrani. Posebno se to pozna pri 
kvaliteti hrane (manj beljako
vin, sadja, zelenjave), manj pa 
pri kolicini. 

Posebno mladina si kaj rada 
na raeun prehrane privosci raz
meroma vee denarja za lepo 
obleko ali tehnieno blago. 

Zato je prav, da je v prehra
no posegla tudi znanost, ki nam 
daje navodila, kako naj se pra
vilno hranimo. Vse prevec vpli
vajo na nas razliene razvade. 
Dostikrat so temu krive danas
nja naglica, nepoucenost in ma
lomarnost, da ne posvetimo hra
ni tistega pomena, ki ga zaslufi. 

Tako veliko delavcev ne zaj
trkuje pred delom zaradi stiske 
s easom, drugi zopet zatrjujejo, 
da je to prezgodaj. Zato je pri 
veenii prva hrana sele malica, 
ki je med 9. uro in 1030; tako 
ti delavci nimajo v zelodcu ni
eesar (razen morda nekateri er
no kavico, cigareto ali silce zga
nega) do 14. ali 15. ure. Kam to 
vodi, si lahko samo mislimo! 

Kaksna naj bo torej prehra
na delavcev? 

0 tem pa kaj vee v prihod
nji stevilki. 

dr. A. Smale 

bra leta 1875, septembra in no· 
vembra 1878 in novembra leta 
1880 so naredile veliko skode. 

Kako dolgo traja povodenj, je 
odvisno od mnozice dezja. Ko ne
hajo nalivi, mine najmanj 18 dni, 
da se voda izgubi po globinah in 
luknjah, lezecih na jugozahodni 
strani vasi Dan. Hitro ne more 
odteci (vsako sekundo 17 kubicnih 
metrov), ker so ponori majhni in 
vecji del s prstjo in prodom za- . 
maseni, da mora voda odtekati 
v podzemeljske zlebove kakor sko
zi cedilo. Najvecja odprta, predoru 
podobna jama Golobina ima okoli 
30 kvadratnih metrov povrsja, je 
kakih 10 metrov globoka in v zve
zi s podzemeljskimi vodotoki. Lezi 
pa 7 metrov vise kakor druge luk· 
nje. Zato zacne voda notri odtekati 
sele takrat, kadar je dolina popol
noma pod vodo. Sprejema pa Go
lobina radi velikanske odprtine vso 
vodo, kolikor je prihaja. Voda od
tece po vee ali manj sirokih pod· 
zemeljskih kori~ih in zlebovih pod 
hribom Golo gorico - med vasema 
Danami in Gorenjim jezerom - v 
15 ·metrov niZe lezece jezero. 

Tudi v planinski kotlini nastanejo 
male, a najskodljivejse povodnji v 
poletju. Ponavljajo se skoraj vsako 
leto enk!at, sem ter tja tudi vee· 
krat. To preplavljenje povzroca moC. 
nejse dezevje ob easu, ko so pol)· 
ski pridelki v rasti. Vecje povod· 
nji pa pridejo komaj v desetih le
t ih enkrat na vrsto, in sicer v poz. 
ni jeseni ali pozimi. Voda priteka 
nekoliko skozi Mlinsko dolino pod 
Haasbergom, nekoliko pa iz Pia· 
ninske jame. 
~e od nekdaj se trdi, da prihaja 

v Mlinski dolini "voda Cerkniskega 
jezera na dan. Tu izvira nic manj 
kakor 31 studencev, od katerlh se 
20 vise lezecih posusi v suhem po
letju, ostali pa imajo zmeraj vo· 
do. Pod Malim, zdaj Starim gradom 
prisumi iz mogocne in s krasnimi 
kapniki ·olepsane Planinske jame 
drugi del vode. 

Ta jama je velikansko 70 me
trov globoko skalnato zrelo, iz ka
terega prihaja ob povodnjl valovje 

Med drugimi prireditvami 17. aprila je bil v obcinski knjiZnici 
tudi literarni vecer 

Slovesnosti ob stafeti mladosti 
Prejsnja leta je naso obcino stafeta mladosti obiskala Ie za kra

tek cas, letos pa nam je pripadla cast, da zvezna stafetna palica 
celo prenoei v nasi obcini. 

Obcinska konferenca ZSMS je ob tej prilofuosti organizirala tur
nir v malem nogometu in literarni vecer v knjiznici. Osnovna 
organizacija iz Pohistva je otganizirala veseloigro v kulturnem 
domu (izvajalci iz Laske doline) in zvecer zabavo s plesom. Drugi 
mladinci iz Bresta pa so sodelovali pri proslavah v krajih, kjer so 
doma. 

Koordinacijski svet mladine Bresta je organiziral srecanje sti
pendistov in osrednjo proslavo ob prihodu zvezne stafete mladosti. 
Priprave so stekle ze v zacetku tega meseca in so naletele mi 
ugoden odziv pri vseh pozvanih na sodelovanje. 

Seveda ni vse teklo gladko. Imeli smo nekaj manjsih tezav, 
vendar smo jib s skupnimi mocmi in ob podpori drugih uspesno 
premagali. Pozdravili in pospremili smo zvezno stafeto mladosti, 
simbol bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti. 
Ceprav je sliSati marsikatero pikro na racun stafete, ces da je 
vse skupaj le velik strosek, mislim, da je bila, je in bo prav zvezna 
stafeta mladosti velik prispevek k resnienemu: sodelovanju narodov 
in narodnosti. 

V imenu koordinacij skega sveta ZSMS Brest a bi se zahvalil 
vsem, ki so na · najrazlicnejse nacine pripomogli z izvedbi sloves
nosti, vsem, ki so nastopili ob tej priloznosti in vsem, ki so ·prisli. 
na slovesnosti. · 

kakor visoka plina. ce gres po 
jami 250 metrov navzgor, zapazis, 
da se ta podzemni rov vilasto de· 
li na dva rokava. Po vzhodnem ro· 
kavu je prodrl preiskovalec Putick 
3800 metrov dalec in dokazal, da 
se po njem odteka Rakovski po· 
tok, to je voda iz jezera in ~koci· 
janske doline. Zahodni rokav je 
preiskal 2900 metrov dalec in po
trdil ob povodnji v Postojnski ko
tlini, da se po njem pretaka Pivka. 
V jami, kjer se zdruzita obe vodi, 
nastane precejsnje podzemeljsko 
jezero. 

Po Planinski kotlini tece potem 
reka neizreceno zavita - v podobi 
velikanske crke S - naprej med 
zelenimi senozeti 18 kilometrov 
dalec. lmenuje se Unica in je sred· 
nji tok Ljubljanice. Potoma privze
ma se vee studencev in se sled
njic na severni strani kotline pod 
vasjo Jakovico poizgublja skozi 
vee lukenj v neznani podzemni 
svet. Domacini pravijo vsemu te· 
mu kraju »pod stenamk 

Pri dolgo trajajocem dezevju in 
visokem stanju vode v jezeru se 
pokaze pod gradom Haasbergom 
vee studencev, posebno iz jame 
»~kratovka« pridere mnogo vode. 
Ob povodnji dajejo vodo tudi mno· 
gotere luknje pri Grcarevcu. Ta 
voda se zbira na visocini med 
Hotederscico in Novim svetom. 
Vse vodovje preplavi dolino v ka· 
kih 12 dneh. v takem casu je pri· 
tece 79 kubicnih metrov v sekun
di in nastopi nekaj nad tri metre 
visoko v kotlini. Tudi most pri gra· 
du je pod vodo, in ves promet 
se vrsi po colnih. 

Glede na odtok veljajo v Planin· 
ski kotlini iste razmere kakor v 
Cerknlski in Loski. Tudi tu ne mo
rejo jame, katerih lezi veliko ob 
Unici in v blizini, sprejeti toliko 
vode, kolikor je doteka. Jame so 
majhne in deloma s kamenjem, z 
zagovino ali" lesovjem zadelane in 
zamasene, da more voda le po
casi odtekati (21 kubicnih metrov 
v sekundi). Radi tega mine dosti· 

· krat 4 do 6 tednov ali celo vee, 
predno mine povodenj. 

S. Lovko 

Velikanska povodenj v tern sto· 
letju leta 1802 je nastopila v za· 
cetku meseca novembra v par dne· 
vih. Voda je dosegla cerkveni prag 
v Spodnji Planini in v mnogih hi· 
sah je stala tako visoko, da so 
prisli le s colni v prvo nadstropje. 
Na mostu proti Lazam je kazala 
zajezena voda 3 metre visocine in 
je ostala dolgo casa nepremaklji
va. Ljudje ·so se zaceli bati, da ne 
bo vee odtekla. Kmalu nato je za· 
celo zmrzovati, in celo kotlino je 
pokrila mocna ledena odeja, iz ka
tere so moleli le vrhovi posamez
nih dreves. $ele o kresu je od· 
tekla voda popolnoma. 

Leto 1820 je bila deloma celo vas 
Laze pod vodo, in sosedlfji gric 
Jakovica je bil pet mesecev podo· 
ben otoku. Ob najvecji povodnji 
leta 1851 je bilo v kotlini 7,5 me· 
tra visoko zajezene vode, katera 
je odtekla cez devet mesecev. 

Ob povodnji v mesecu decembru 
leta 1881 je stala . voda 3 metre 
visoko. V mocnem in dolgotraj
nem nalivu je padlo neizmerno 
mnogo dezja. Nihce se ni vide! 
prej, da bi voda narastla za 1,75 
metra v teku 9 ur kakor takrat in 
da bi iz Malograjske jame pridrla 
2,75 metra vise, kakor je bilo zna· 
no doslej, do 50 centov tezke ska· 
le s seboj valec. 

Tudi povodenj v zacetku meseca 
maja leta 1892 je napravila nelz
receno mnogo skode. Nepretrgani 
nalivi so nagnali od vseh strani 
toliko vode, da je bila kotlina eez 
in cez, kakor je dolga in siroka, 
popolnoma zalita. Voda · je pluskala 
80 centimetrov visoko nad precej 
vzdignjeno cest~. ki veze grad 
Haasberg s trgom Planino. Obce· 
vanje med vasmi je bilo mogoce 
le po colnih. Blizu 1000 hektarov 
.rodovitne zemlje, njiv in travnikov 
je bilo pod vodo. Vsa setev je bila · 
unicena. Voda je stala na najglo· 
bokejsem mestu vise kakor 4 me
tre in se je umaknlla sele v stirih 
tednih v temne podzemeljske pro· 
store. 

(Se bo nadaljevalo) 
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Obcinska skupscina v novi sestavi. Na desni novi predsednik iz. 
vrsnega sveta Franc Jeselnik, za njim novi predsednik skupscine 
Tone Urbas. 

brestov 

(lz stevi!ke 103 - 24. april 1976) 

NE LE NA PAPIRJU - PREDVSEM V 2:1VLJENJU. Ob zakonu o zdru
ienem delu. 

Osnutek zakona o zdruzenem delu je dan v javno razpravo in v 
•praktlcni preizkus•. Zakon naj bi zvezna skupscina dokoncno sprejela 
29. novembra letos - za dan republike. V javno razpravo se bomo 
vk(jucili tudi na Brestu in v vsej obcini. · 

Zakon bo seveda treba tudl uporabljati. 
v teh dneh ni treba blti prevec pozoren, pa ze lahko z vseh stranl 

zvemo, da je ·dan v javno razpravo• osnutek zakona o zdruzenem delu. 
Poleg tega zvemo se, da je zakon izrednega pomena za odnose v nasi 
druzbi, zlasti pa za delavce v zdruzenem delu. Ob tern takoj lahko za
plsemo ugotovitev: pomen zakona z vsemi njegoviml dobriml resltvaml 
bo zvodenel, ce ga ne bo poznala vecina vseh, ki delamo z druzbenlmi 
sredstvl in ce ne bomo zakona vsaj nekoliko ~preizkusili· ze v oblikl 
osnutka - v njegovi prakticnl uporabnosti In primernosti. 

EDEN IZMED TEMEUNIH SPORAZUMOV. Pred novim sporazumom o 
delitvi dohodka in osebnih dohodkov. 

2e veckrat smo pisall, da moramo sprejeti nov sporazum o delitvi 
dohodka In osebnih dohodkov. Ta pa mora temeljiti na druzbeno eko
nomsklh odnosih, ki so bill sprejeti z novo ustavo. Ti so podrobneje 
opredeljem v osnutku zakona o zdruzenem delu. Ravno sedaj, ko je 
osnutek zakona v razpravl, je prav, da ocenimo, kako imamo urejene 
v naslh splosnih aktih druzbeno ekonomske odnose in kaj moramo 
spremeniti, pa naj gre za odnose prl prl dobivanju, delitvi in razpore
janju dohodka, pa tudi pri delitvi sredstev za osebne dohodke delavcev. 

ZAtETEK Nl N.o\JBOU OBETAVEN. Kaj povedo prvi rezultati gospo
darjenja. 

S planom za leto 1976 smo si zastavill svoje letosnje gospodarske 
cilje. Po treh mesecih se ze lahko zamislimo ob tern, kako dosegamo 
zastavljene cilje. Ob tern je treba opozoriti, da so se pogoji poslovanja 
spremenili. Pri tern misllm na odnos trgovine do zalog gotovih lzdelkov, 
ki jlh ob novem sistemu placevanja prenasa na proizvodnjo. To povzroca 
tezave v proizvodnji, predvsem kar zadeva obratna sredstva, v prihod
njem obdobju pa se bo to pokazalo tudl v pomanjkanju sredstev za 
nemoten proizvodni proces. 

2e prvi rezultati gospodarjenja nam povedo, da si bomo morali letos 
mocno prizadevati , da bomo dosegli zastavljene planske c ilje. To je te
meljna naloga slehernega nasega· delavca. 

SAMOUPRAVUANJE IN Ml 
Po dveh letih, odkar je bila sprejeta nova ustava in z njo delegatski 

sistem , se vedno ugotavljamo, da sistem samoupravljanja v samouprav
nih interesnih skupnostlh se vedno ni popolnoma zazlvel. Se vedno se 
ne zavedamo, da vsak clan nase druzbe s svojimi idejami in prlpom
bami lahko pomaga k hitrejsemu razvoju in s tern k .boljsemu osebnemu 
In druzbenem standardu. Ne zavedajo se, da mi sami odlocamo o 
visini in nacinu trosenja nasih sredstev, ki jih clarno druzbi. 

ZAtENJA SE NOVA RIBOLOVNA SEZONA 
11 . aprila je imela Ribiska druzina Cerknlca posvet pred novo ribo

lovno sezono, · ki se zacne v njlhovem ribolovnem obmocju za postrvi 
15. aprila, za scuke pa 1. maja. Posveta so se udelezili skoraj vsi ~lanl 
(120). Pomenili so se, kako bodo gospodarili. Dogovorili so se tudi za 
nov cenik dnevnih ribolovnih dovolilnic za posamezne revirje. 

Za vode Cerkniskega jezera, potok Rak In Blaske vode (po 
1. za clane ribiskih organizaclj 
2. za domace turiste 
3. za tuje turiste 
4. za revir, za clane ribiske druzine 

NASE MALO MESTO 

revirjih): 
30 din 
60 din 

100 din 
20 din 

V okviru podjetja RAST lz Ljubijane je bila koncno v Cerknlci odprta 
lepo urejena cvetlicarna. Zdaj nasim obcanom ne bo vee treba zaradi 
potreb po cvetju in vencih dirjati v Postojno all v Ljubljana. 

' 
Zanimive nove najdbe 
ARHEOLOSKA IZKOPAV ANJA 
NA CVINGERJU PRI DOLENJI 
VASI OB CERKNISKEM JE
ZERU 

Prazgodovinska naselbina, se
daj imenovana Cvinger, leZi na 
manjsi vzpetini severozahodno 
nad najvecjim poziralnikom 
Yeliko Karlovico. Naselbina je 
hila ze naravno utrjena s str
mimi bregovi zahodnega dela 
Cerkniskega jezera. Obdana je 
hila z obrambnim nasipom, ki 
je danes viden kat meter visok 
venec. Vhod v gradi§ce je bil s 
seveme strani in je lijakasto 
oblikovan. Traso prazgodovin
ske ceste, ki je vodila v na
selbino, lahko sledimo v dolzini 
kilometra in pol. 

Nasip je sedaj presekan z vee 
gozdnimi cestami, najbolj pa je 
bil poskodovan vzhodni del na-
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s'e~bine z gradnjo gozdne ceste, 
ki vodi prek Trlisea proti J a· 
vornikom. Pri gradnji te ceste 
okrog leta 1875 so nasli na 
vzhodnem robu TrliSca okrog 
60 grobov. Podatke o izkopava
nju Carla Deschmanna lahko do
bimo v »Prahistorische Ansiede
lunden und Begrabnisstatten 
in Krain<<, Erste Bericht, 1879, 
str. 4-6, tab. 1, 2. V svojem 
opisu C. Deschmann opiSe pra· 
zgodovinsko naselbino na Trli· 
scu, lego grobov in se delno 
loti opisovanja zganih, zarnih 
grobov z bogatimi bronastimi 
pridatki. 

Leta 1909 je kmet Urbas iz 
Dolenje vasi nasel na sevemi 
strani TriiSca tako imenovano 
zakladno najdbo, ki je vsebo
vala eno bronasto celado, vee 
zeleznih sulicastih osti in nekaj 
mecev tipa mahaira.. Depo je 
odkril pod ploscato · skalo. Ce
lotno depojsko najdbo je obde
lal W. Schmid v »Carniola 2«, 
1909, 166 ss in v ,Jahrbuch fiir 
Altertumskunde 4<<, 1910, 103a-
109a, s fotografijami od 18 do 
25. 

Najstarejse poro£ilo o prazgo
dovinski naselbini nam podaja 
F. A. von Stainberg v svojem 
obsirnem porocilu o Cerkniskem 
jezeru »Grundliche nachricht 
von dem in Innerkrain galege
nen Czirknitzer see« 1875, 10 ss, 
tab. 1, kjer opiSe naselbino na 
Trliscu in omeni drugo, jufno 
od te. Poznejsi avtorji locirajo 
drugo najdiSce severna od Tr
ziSca na prvi vrh Slivnice, ime
novan Gradisce, na katerem je 
leta 1934 ali 1935 izkopaval B. 
Sarija in odkril vhod v gradisce 
ter obrambni nasip, imenovan 
po nacinu suhe gradnje tudi 
»murus gallicus«. · 

Prva raziskovanja· na Cvinger
ju pri Dolenji vasi je leta 1955 
vo'dila M. Urleb iz takratnega 

Notranjskega muzeja (SAZU, 
In~titut za raziskovanje Krasa) 
iz Postojne. Na5li so predvsem 
ostanke loncenih posod, ki po 
nacinu izdelave sodijo v cas 
med 10. in 5. stoletjem pred 
na~im stetjem. 

Leta 1969 je na Cvingerju ko
pala ekipa III. mednarodnega 
mladinskega raziskovalnega ~a
bora v Cerknici. Narejen je bil 
presek prek juinega dela na
sipa. Nasip je v notranjosti skri
val iz kamenja zlozen zid, sirok 
1,6 metra in ohranjen v visino 
skoraj 1,5 metra. 

Tretja arheoloska izkopavanja 
v aprilu leta 1985 so po 15 dneh 
kopanja dala zanimive podatke. 
Izkopavanja so hila nujna za
radi razsiritve stare gozdne 
ceste, ki vodi po trasi cestisca, 
zgrajenega 1875. leta. Zaradi sir
jenja ceste smo izkopavanja 
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opravljali v dveh delih, na ju:l
nem in severozahodnem delu 
obrambnega venca, saj se je ta 
cesta za dobre 3 metre raz5irila. 

Obe sondi sta nam dali obilico 
keramicnega gradiva, okrog 400 
kilogramov keramike. Zanimiv 
je tudi podatek, da smo v sa-

mem jedru obrambnega zidu 
nasli precej keramike, kar nas 
vodi k domnevi o starejsi pose
Iitvi tega prostora. Za potrditev 
te misli hi dodal tudi podatek 
o najdbi kamnite sekire, ki jo 
je pred leti nasel domacin iz 
Dolenje vasi v okolici Cvinger
ja. Zanimive so tudi najdbe bro
nasta vecglava igla, koscki stek
la ali steklen~ paste, konica 
bronastega srpa in drugo. 

Zaradi ru8enja profila ceste 
se nam je letos potrdila dam
neva o prazgodovinskem gro
bgcu, ki naj bi se sirilo ob stari 
prazgodovinski cesti. Odkrili 
smo prva dva grobova, ki ju je 
sirjenje ceste ze delno posko
dovalo. Iz prilozene skice je vi
deti, da sta hila grobova v dveh 
ravneh. Grobni jami sta bili 
vkopani v mehkejso apnencasto 
osnovo do globine enega metra. 
Oba grobova sta bila zgana; 
zganina je bila opravljena v 
vecji zari s premerom priblli
no pol metra. Obe zari sta hili 
pokriti z vecjimi apneneastimi 
ploscami povr8ine enega kva
dratnega metra in debeline 10 
centimetrov. V prvem grobu so 
bile stiri glinene posode, dve s 
premerom pribijf:no 50 centime
trov, ena l?a ~ izvihanim ust
jem in latvico~ ki je slu:lila kot 
pokrov zare. v njem je bilo ne
kaj fragmentov brona (glej pri
logo), ki jih lahko datiramo v 
7. stoletje pred nasim stetjem . 

Drugi grob je bil zelo posko
dovan, skoraj ze popolnoma 
unicen, tako da bomo le stezka 
ugotovili njegovo vsebino. Ke
ramika grobov je slabo ohra
njena, kar nam govori- o zelo 
nizki temperaturi zganja paso
de, najvec do 400 stopinj Cel· 
zija. Nekoliko · bolje je ohranje· 
na le latvica, ki jo bo mogoce 
rekonstruirati. 

Ob tem prispevku hi vas po
zval k zbiranju arheoloskih po
datkov, saj vee ljudi vee ve. 
2:e vsak podatek o najdbi kera
mike, morda celo celih posod 
v zemlji ali drobcev kosti, ki 
so bill izorani na polju, ali mo
goce celo o najdbah starih nov
cev na ob~ocju cerkniSke ob
cine bi mi bil zelo dragocen. 

Zanimiva so tudi ledinska 
imena: britof, gradisce, stari 
grad, ajdovska cesta, gomila, 
rimska cesta in podobni topo
nimi, ki ze v imenu nosijo spo
rocilo 0 arheoloskem naj dis cu. 

T. Schein 

Na dan ob sprejemu §tafete mladosti so mladi pripravill turnir 
v malem nogometu. Tokrat so zmagall Vikingi. 

DARUJ KRI DANES, MORDA JO BOA 2E JUTRI 
POTREBOV AL! 

Obcinska organizacija Rdeeega kriZa Cerknica vabi delovne 
ljudi in obcane na krvodajalsko akcijo. 

Akcija bo 14. maja v Starem trgu ter 15. in 16. maja v 
Cerknlci. 
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. Strelske novice 
REPUBLISKO PRVENSTVO ZA 
PIONIRJE IN PIONIRKE V 
ZNAMENJU BRESTA 

V Leskovcu pri Krskem je 
bilo 30. prvenstvo Slovenije v 
streljanju s serijskim znacnim 
orozjem. Nastopilo je 94 pionir
jev in 42 pionirk, ki so na re
gijskih tekmovanjih dosegli za
htevane norme, oziroma 18 ekip 
pionirjev in 8 ekip pionirk. 
Strelska druZina BREST je na
stopila s 6 pionirji in 6 pionir
kami. Besedo BREST je bilo na 
slovesni razglasitvi rezultatov 
veckrat slisati, saj so postali 
pionirji in pionirke republiski 
prvaki, lnes OTONICAR repu
bliSka prvakinja, Jasna KEBE pa 
je bila tretja. 

Pionirjem je le za las (en 
krog) usel novi republiski re
kord. 

Rezultati: 

PIONIRKE EKIPNO: 
krogov 

1. SD BREST Cerknica 514 
2. SD >>Tine Kmetic<< Trzin 502 
3. SD Kranj 489 

PIONIRKE POSAMEZNO: 

1. lnes OTONICAR 
Brest 

2. Tatjana MUSIC 
- Trzin 

3. Jasna KEBE 
-Brest 

PIONIRJI EKIPNO: 

1. BREST Cerknica 

176 

173 

171 

krogov 
529 

CERKNISKI OSNOVNOSOLCI 
REPUBLisKI PRV AKI SOL
SKIH SPORTNIHDRUSTEV 

Republisko prvenstvo solskih 
sportnih drustev v streljanju je 
bilo letos v Trzinu. Sodelovalo 
je 70 pionirjev in 47 pionirk, ki 
so bili po rezultatih regijskih 
tekmovanj najboljsi. Iz osnov
nih sol cerkniSke obcine je stre
ljalo 6 pionirk in 6 pionirjev. 
Ekipni republiski naslovi pri 
pionirjih in pionirkah so odsli 
v Cerknico. 

Med posamezniki je bil Dam
jan Kandare osnii (173), Tomaz 
ViCic deseti (172) in Tomai 
Klaricar enajsti (171). Pri pionir
kah je bila Saiia Istenic cetrta 
(174), Nada Braniselj peta (173) 
in lnes Otonicar sedma (173). · 

Pionirji EKIPNO: 

1. Cerknica 
2. Trzin 
3. ldrija 

Pionirke EKIPNO: 

1. Cerknica 
2. Trzin 
3. Salovci 

krogov 
516 
509 
506 

krogov 
509 
507 
501 

NA DRZAVNEM PRVENSTVU 
ZA PIONIRJE IN PIONIRKE 
NOV REKORD SLOVENIJE -
SASA ISTENIC 

Na pionirskem drlavnem pr
venstvu v streljanju s serijs~ 
zracnim orofjem, ki je bilo v 

Hotinji vasi pri Mariboru, je na
stopilo 316 posameznikov in . 59 
ekip. Iz strelske druZine BREST 
so izpolnili normo 4 pionirji in 6 
pionirk. 

Tokrat nas je sportna sreca 
popolnoma zapustila, predvsem 
v posamicnih konkurencah, ce
prav je uspeh soliden. K temu 
je pripomoglo tudi slabo vre
me, ·saj so bile vozne razmere 
zelo slabe, pa tudi odhod na 
tekmo ob stirih zjutraj ni bil 
najbolj ugoden. 

Pionirji so ekipno zasedli 15. 
mesto, posamezno pa je Dam
jan KANDARE s 180 krogi zase
del nehvalefno, toda odlicno 4. 
mesto in le za las mu je usel 
naslov drfavnega prvaka. 

Pionirke so bile ekipno na 5. 
mestu, medtem ko je hila Sa8a 
ISTENIC s 181 krogi tudi na 
5. mestu. S tern rezultatom je 
postavila tudi nov rekord Slo
venije za pionirke. 

Dobro uvrstitev 12. mesto je 
dosegla tudi Ines OTONICAR s 
177 krogi. 

PIONIRJI - posamezno: 

1. IV ANOVIc - Solin 
2. PODLESNIK - Ruse 
3. STOJANOV -Kutina 
4. KANDARE - BREST 

krogov 
181 
181 
180 
180 

PIONIRKE - posamezno: 
krogov 

1. KRAINAC 
- Svetozarevo 

2. GAUCRic 
- Sarajevo 

3. ARAPOVIc 
- Mostar 

5. ISTENIC - BREST 

.F. 

182 

181 

181 
181 

Mahne 

2. SD >>Alojz Hohkraut<< 
Trbovlje 521 

3. SD »Tine Kmetic« 
Trzin 514 

Kosarkarice v prvo ligo 
PIONIRJI POSAMEZNO: 

krogov 
1. Saso KORBAR 

- Trbovlje 179 
2. Branko BALAZIC 
. - Norsinci 179 

3. Simon VETERNIK 
- Velenje 179 

5. Damjan KANDARE 
- Brest 178 

Uspeh je to, kakdnih v cerk
ni~kem ~portnem Ziv1jenju ni· 
mamo ravno veliko, pri dekle· 
tih pa ~e posebej ne. Je pa, te
ga ne smemo pozablti, sad ne
kajletnega dela. Na zaeetku le
to~njega tekmovanja je bllo 
dvanajst igralk, tekmovanje pa 
jib je konealo enajst - os~p 
je torej sprejemljiv. Z njimi ~ 
nasprotnicami se je vztrajno 
boril trener Roman Sivec. 

• Kegljaske novice 
Koncano je tekmovanje v pr

vi slovenski ligi. Kegljaski klub 
Brest je zal ostal m~d najbolj
simi samo eno tekmovalno se
zono. S stir>i.mi zmagami se je 
sicer uvrstil na sedmo mesto, 
kar pa ga vcndarle pelje med 
drugoligase. 

Vzrokov za delni neuspeh je 
vee: vrsta poskodb in obolenj 
med standardnimi clani mas
tva, nekajkrat pa tudi >>sportna 
smola<<, saj so nekaj tekem izgu
bili z malenkostno razlik,o. 

Cez leta dni drugoligastva pa 
jih vendar spet pricakujemo 
med osmimi najbolj~imi v Slo
veniji.' 

Konena lestvlca: 
1. Gradis 25 
2. Tekstil-Slovan 16 
3. Tekstina 16 
4. Radenska 16 
5. Konstruktor 14 
6. Celje 11 
7. Brest 8 
8. Rudar 6 

Filmi v maju 
3. 5. ob 20. uri in 4. 5. ob 16. uri - ameriska kriminalka DVO

RisCNO OKNO. 
4. 5. in 5. 5. ob 20. uri - amerisk;:t komedija NOCNA IZMENA. 

8. 5. ob 20. uri - nemski eroticni film OAZA DEKLET NA 
STRANPOTI. 

9. 5. in 10. 5. ob 20. uri - ameJ;"iska drama GOLI V SEDLU. 
10. 5. ob 20. uri in 11. 5. ob 16. uri - hongkonski karate film 

RAZBOJNIKI IZ SHANTUNGA. 
15. 5. ob 20. uri - ameriski akcijski film DOKONCNI OBRACUN. 
16. 5. ob 18. uri in 18. 5. ob 20. uri - ameriski glasbeni film 

BREAKDANCE, II. 

17. 5. ob 20. uri in 18. 5. ob 16. uri - francoski pustolovski film 
VELICANSTVENI. 

22. 5. ob 20. uri - ameriSki ljubezenski film NI MAJHNE LJU-
BEZNI. 

23. 5, in 24. 5. - film se ni predviden. 

25. 5. ob 20. uri - ameriska drama NE1:NO USMILJENJE. 
29. 5. ob 18. in 20. uri - ameriski pustolovski .film SUPERGIRL. 
31. 5. ob 20. uri- ameriski fantasticni film ISKANJE V VESOLJU. 

Skupaj so si v Uirlnajstih pr
venstvenih obracunih sreno pri
borile trinajst zmag in le na 
vroeem igri~eu v Slovensklli Ko
njicah so z eldpo Cometa ne
sreeno izgubile. 

Same priznavajo, da niso 
vedno lgrale dobro, najbolje, da 
niso pokazale vsega, kar znajo 
in zmorejo (mnogokrat so bile 
kar nezadovo1jne), a sta jih ve
lika ielja in borbenost Ie pripe
ljali do · koncnega uspeba. Ta pa 

· je, kot smo ie pisali, velik, pr· 
vo mesto v drugi republilild li· 
gt, ld jim d~je moinost za na· 
predovanje v najvi~je republi
~ko tekmovanje. v endar pa je 
naslov menda nepopQln. Dopol· 
nitl bi ga namree morali z 
vpra~ajem. Mnogo je namree 
dvoniov in omahovanja pri spre
jemu odloeitve, kako naprej. 
Seveda je prav, da po konea· 
nem zmagoslavju kriticno, trez
no in s polno odgovomostjo 
ocenimo na~e sposobnosti, moi· 
nosti in tudi pripravljenost za 
delo. 

Gotovo je, da bo za vilije t~k
movanje potrebnega vee odre
kanja tekmovalk in vee druibe
ne pomoei. Gotovo bo potrebnih 
za uspeb tudi vee zagnanosti in 
odgovomosti, vee organizirano
sti in ~e kaj. Posebej pa dosti 
zagnanosti. Prav te pa nekoliko 
primanjkuje. To pa je ze druga 
zgodba. A brez zagnanosti v 
Cerknici ne bomo imeli repu
bliSkih prvoliga8lnj. In vendarle 
- bilo bi skoda, ee jib ne bi 
imell. Saj so si to prislui.ile sko
zi tekmovanje. Ce smo ob za
eetku letolinje sezone zapisali 
vpra8anje, ali basta viliina in 
znanje dovolj, pa sedaj dodaj
mo - bo dovolj tudi poguma? 

KONCNA LESTVICA 

1. Cerknica 14 13 1 27 
2. ID JeZica B 14 11 3 25 
3. Comet 14 10 4 24 
4. Ptuj 14 7 7 21 
5. Odeja 14 5 9 19 
6. Sentvid 14 4 10 18 
7. Litija 14 3 11 17 
8. Kamnik 14 3 11 17 

V. Frim 

BRESTOV OBZORNIK 

Republllike pfonirske prvaklnje: Ines Otonicar, Sa~a lstenic in 
Jasna Kebe 

Republilild pionirski prvaki: Damjan Kandare, Tomai Klancar in 
Tomai Viele 

Taborniske 
>>NO(; 1986« 

Odred mocvirskega tulipana 
iz Ljubljane je organiziral noc
no orientacijsko tekmovanje. 
Mi smo · bili eden izmed ·redkih 
odredov, ki je imel svoje ekipe 
v vseh kategorijah. Kljub tefkim 
nalogam in slabim vremenskim 
razmeram smo se potrudili in 
zasedli 4. mesto med 30 taborni
skimi odredi iz vse Slovenije. 

NASA DEJAVNOST SE SIRI 
Osrednja prireditev ob na

sem prazniku 22. aprilu, je bil 
propagandni tabor v Cajnarjih. 
U delezili so se ga taborniki iz 
cete skocjanskih rakov, Bloske
ga smucarja in" clani kluba iz 
Cerknice. V Cajnarjih smo ze 
pred pol leta zaceli z naso de
javnostjo, ob dnevu tabornikov 
pa smo tudi uradno ustanovili 
ceto Martin Krpan. 

Taborniki si predvsem zelimo 
razsiriti naso dejavnost po vsej 
obcini. 1:elimo si pridobiti nove 
clane tudi v Loski dolini, kjer 
taborniSkega zivljenja se ni 
kljub zanimanju med mladimi. 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n. sol. o. 
Glavni in odgovornl urednik Bozo 
LEVEC. 
Ureja urednlliki odbor: Sreeo DROBNI¢, 
Viii FRIM, Franc GORNIK, Vlktor JERI¢, 
Karman KANDARE, Peter KOV!!CA, Bozo 
LEVEC, Dani lo MLINAR, !!tetka MIK!!E-!!E
BAU, Anton OBREZA, Janez OPEKA, 
Miran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC. 
Foto: Jofe !!KRU 
Odbor za obvesl!anje je druzbeni organ 
upravljanja. Predsednlk odbora: Franc 
MLAKAR 
Glasllo socii med proizvode lz 7. t<K:ke 
prvega odstavka 36. elena zakona 0 ob
davcenju pro1zvodov In storltev od pro· 
meta proizvodov (mnenje sekretarlata za 
lnformlranje lzvrsnega sveta SR Slovenlje 
st. 421-t/72 z dne 24. oktobra 1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska telezniika tiskarna v Ljub· 
ljanl. 

. 
novice 
TUDI LETOS GREMO ~A TA· 
BORJENJE 

Zaradi . vt;likega zanimanj a 
Il'l:ed mlad1mi za letno taborje
n)e bomo _letos organizirali let
ni tabor v dveh izmenah: 

- za tabornike in klub (nad 
12 let) - od 18. do 28. julija, 

- za medvedke, cebelice in 
murne - od 28. julija do 6. av
gusta. 

Priprave so ze stekle. Vodstvo 
tabora je ze znano, saj mora 
cimprej temeljito pripravili pro
gram dela za obe izmeni, pre
gledati in pripraviti pa mora 
tudi vso potrebno opremo. Raz
pis z vsemi informacijami bo 
izsel ob koncu maja, do takrat 
pa homo tudi ze poiskali naj
primernejsi prostor. 

Nasim clanom zelimo omogo
citi taborjenje po najniZji moz
ni ceni. Ce bomo dobili dodat
ne pomoci od delovnih organi
zacij in skupnosti, bomo tabor
jenje lahko izpeljali z ekonom
sko ceno 1.000 din na dan. 

MAJSKE AKCIJE 
Kanu scuka zlet 

10. in 11. maja bo na Cerkni
skem .iezeru tekmovanje kanu
istov. Tabor homo postavili pri 
Mrzleku v Zadnjem kraju, kjer 
bo tudi start. Letos pricakuje
mo veliko stevilo ekip iz Slo
venije in Hrvaske. Tekmovili 
bodo v dveh kategorijah: tabor
niki in netaborniki. 

Vabimo vas na ogle~ tega 
zanimivega tekmovanja. 
>>Ilegalec<< 

24. maja bo ob dnevu m1ado
sti v Cerknici akcija »Ilegalec<<, 
s katero zelimo obuditi delo 
ilegalcev med NOB. Tekmovali 
bodo vsi, ki bodo zeleli - ta
borniki, rnladinci, osnovnosolci. 
Ekipe morajo steti od 3 do 5 
clanov. 

Letos bomo v to akcijo vklju
cili tudi stevilne spremembe in 
novosti, ki pa naj do takrat 
ostanejo skrivnost. 

A. 1:nidarsic 

~TI 

LE1 

30. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

D 
na 
pot: 
uvo 
van 

r<i 
voz 
1'lp0 
da 
spo 
V I 
(.;en 
terr 
teh 
da 
bo 
voz 
tek 
poz 
kon 
ljeJJ 
DJai 

I\ 
kap 
V I 

Ti 
ugo 

.J .. 

Maj 


