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Ena od znacilnosti nasega glasila je tudi ta, da posamezne teme 
prinasa periodicno, tako kot poteka sam poslovni proces. Tako na 
zacetku vsakega leta zvemo tudi nekaj osnovnih usmeritev za po
slovno obnasanje in nase usmeritve za tekoce leta. Za leto 1987 so 
osnovne opredelitve: 

- doseci taksen delez plasmaja na tuji trg, ki bo zagotavljal 
uvoz za nas normalni reprodukcijski proces, hkrati pa bomo upo
stevali tudi momost plasmaja na domacem trgu in potrebno do
hodkovnost; 

- doseci vecji fizicni obseg proizvodnje na delavca kot v prejs
njem letu; 

- v skladu z drliZbenimi usmeritvami ohranjati realno raven 
osebnih dohodkov na podlagi ustvarjenega dohodka; 

- postopno zmanjsevanje stevila zaposlenih v lesnopredelovalni 
dejavnosti. 

Ostale pomembnejse oprede
litve: 
ZUNANJETRGOVINSKO 
POSLOVANJE 

Podrocju plasmaja bomo v 
Ietosnjem letu namenili poseb
no skrb, saj se tecaj dinarja 
proti tujim valutam ne gib
lje analogno inflaciji, kar po
vzroea slabso dohodkovnost iz
delkov, namenjenih tujemu trgu. 
Zato bomo v letu 1987 se naprej 
delali selekcijo izvoznih progra
mov v smislu vecje dohodkov
nosti in prilagodljivosti proiz
vodnji. Pri uvozu se bomo po
slufevali tistih oblik, ki bodo 
dohodkovnejse za posamezne iz
delke. Pretezni del nasega izvo-

za bomo name.n:ili na konverti
bilna trZisea. V primeru, da bo 
zaZivel program AKA (Amerika, 
Kanada, Avstralija), se bomo 
vanj vkljucili in realizirali pre
vzete obveznosti s ciljem dose· 
ganja boljsih ekonomskih ucin
kov. 

Uvoza se bomo posluievali v 
primerih, da posameznega ma
teriala ni na domacem trgu ali 
da je le-ta cenejsi oziroma kva
litetnejsi. Predvidevamo tudi ne
kaj uvoza opreme. 

PRODAJA 
NA DOMACEM TRGU 

Velike napore bomo vlozili za 
dosego osnovnega cilj a, da se 
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fizicni obseg prodaje na doma
cem trgu ne bo zmanjseval, ozi
roma, da bo le-ta sledil nasim 
opredelitvam pn dolocanju pri
mernega obsega izvoza. Pri lan
siranju programov bomo zasle
dovali predvsem kriterij a do
hodkovnosti in trine interesant
nosti. Povecevali bomo prodajo 
za znanega kupca, predvsem v 
smislu prodaje preko SPC Cr
nuce, in.Zeniringa, itd. 

z nasim oblikovanjem, ki v 
zadnjem obdobju dosega vidnej
se rezultate, bomo iskali nove 
izdelke za podrocje ploskovnega, 
kuhinjskega in se zlasti oblazi
njenega pohistva. Nase prodajne 
akcije bomo pospesevali tudi z 
ustrezno propagandno dejav
nostjo. ~amo prodajno poslova
nje bomo v vecji meri podprli 
z racunalniSkimi obdelavami. 

Pri prodaji primarnih izdel
kov bomo zasledovali cilj, da 
bi naso proizvodnjo sproti pla
sirali na trg in taka poslovali 
z minimalnimi zalogami. 

NABAVA 
NA DOMACEM TRGU 

V letosnj em letu bodo glavne 
smeri nabavne politike nasled· 
nje: 

- zmanjsevanje zalog surovin 
in repromaterialov, ter s tern 
povecanje koeficienta obraea
nja, 

- nadaljnjo izboljsevanje pla
cilnih pogojev, 

- zmanjsevanje nabave zaga
nega lesa in veeanje nabave hlo
dovine izven regije. 

Ker pricakujemo nadaljnjo 
izboljsevanje ponudbe na nabav
nem trgu, predvidevamo tudi 
boljso oskrbo s kvalitetnimi su
rovinami in repromateriali. 
Zmanjsujejo pa se nam plan· 
ske kolicine hlodovine, zaradi 
cesar nameravamo manjko . v 
cim vecji meri nadoknaditi od 
zunanjih dobaviteljev. Nabave 
vseh repromaterialov bomo iz. 
vrsevali predvsem z dosedanjimi 
dobavitelji s tem, da bomo eko
nomicnost dobav stalno pre
verjali. 

PROIZVODNJA 
Za celotno delovno organiza

cijo smo si postavili cilj, da 
preoreeimo padanje fizicnega 
obsega proizvodnje in povecamo 
produktivnost. Pri tem je nasa 
usmeritev taksna, da naj se 
lesno-predelovalna, se zlasti pa 
pohistvena dejavnost, ne siri. 
Zato bomo dali poudarek tudi 
na razvoj nelesnih programov. 
Bistven dejavnik za konkretne 
odlocitve bo predvsem dohod
kovnost posameznih programov. 

Zaradi majhnih serij vse bolj 
zahtevnega pohistva bomo mo
rali ozka grla resevati z delom 
na proste sobote oziroma s pre
razporeditvijo delavcev in casa. 
Vecji poudarek bomo dali kri
terijem kvalitete, se zlasti na 
zacetku tehnoloskega procesa, 
tako da bodo ze tu odstranjene 
momosti napak. 

Zaradi velike iztrosenosti na
sih zmogljivosti bo kvalitetno 
in pravocasno vzdrZevanje eden 
bistvenih ciniteljev obsega in 
kvalitete proizvodnje. 

Posebno pozornost bomo na
menili kooperacij skemu sodelo
vanju znotraj Bresta - na pod
Iagi opredeljene delitve dela. 
Temeljne organizacije se bodo 
o medsebojnem sodelovanju 
odlocale na podlagi ekonomske
ga ucinka za celotno delovno 
organizacijo. 

Moznosti za dosegrun.je vecjih 
proizvodnih in ekonomskih ucin
kov imamo se v organizaciji de
la ter izkoriScanju surovin in 
materialov. Predvidevamo, da 
bi tudi na proizvodnem podroc
ju posamezne funkcije obdelo· 
vall z racunalnikom. Tudi v pri
hodnje bomo morali racionalno 
koristiti vse vrste energije. 
KADRI IN NAGRAJEVANJE 

Trme in proizvodne zahteve 
bodo osnova za naso kadrovsko 

politiko. Omejevali bomo zapo
slovanje delavcev brez strokov
ne izobrazbe in delavcev v re
zijskih slu:Zbah na rutinskih 
delih. 

Za izboljsanje kadrovske 
strukture in za boljso usposob
ljenost pri . obvladovanju poslo
vanja bomo se naprej podelje
vali cimvec kadrovskih stipen
dij in organizirali usposabljanje 
ze zaposlenih delavcev. Pri de
ficitarnih profilih bomo skusali 
doseci vecji odziv z dodatnim 
stimuliranjem. 

V letosnjem Ietu bomo pospe
sili izdelavo nekaterih izvedbe
nih aktov za izpopolnitev delit
ve osebnih dohodkov po delu 
in rezultatih dela. Gre nam za 
to, da izpopolnimo kriterije, na 
podlagi katerih bomo uspesneje 
kot doslej nagrajevali delavce 
po njihovem individualnem 
prispevku k skupnemu rezulta
tu. Poleg nagrajevanja po koli· 
cini (ki je pri proizvodnih de
lavcih opremljena z normo) bo
mo dali poseben poudarek kri
terijem ;po kvaliteti opravljene
ga dela (tako za proizvodna kot 
za rezijska dela). Dosezeni re
zultati in dolocila sporazuma 
lesne dejavnosti pa bosta osnov
na kriterija za dolocanje mase 
sredstev nasih osebnih dohod
kov. 

FINANCNA 
IN NALOZBENA DEJAVNOST 

Nizka stopnja samofinancira
nja poslovnega procesa je eden 
osrednj ih problemov nasega ~o
spodarjenja. Povzroca nam hk
vidnostne tezave, posledica pa 
je visoka zadolzenost. Tudi v 
takih pogojih bomo morali za
gotavljati primeren obseg fi. 
nancnih virov za normalni re
produkcijski proces, prav tako 
pa ukrepati tudi na vseh po
drocjih poslovnega procesa (ob
seg prodaje in dohodkovnost 
izdelkov, visina vhodnih in iz
hodnih zalog, placilni pogoji 
itd.). 

S taksnim stanjem in glede 
na zakonska dolocila pa je ome
jena tudi investicijska dejav
nost. Tako nam za te namene 
ostajajo le sredstva amortiza
cije, ceprav so potrebe mnogo 
vecje. Zato bomo morali pri 
investicijskih odlocitvah uposte
vati opredeljena nacela v skup
nih temelj ih srednjerocnega pla
na. V skladu z mofuostmi in 
zakonodajo bomo poskusali pri
dobiti tudi druge vire (sovlaga
telji, domaci in tuji krediti). Za 
uvozno opremo se bomo poslu
zevali tudi moznosti najema s 
koncnim nakupom (po sistemu 
leasing). Ta nacin nabave opre
me je za nas ugoden predvsem 
(nadaljevrun.je na 2. strani) 
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Ukrepi za bol jSe poslovan je 
Obcinska skupscina je na enem od zadnjih zasedanj, ko je obrav

navala ·rezultate gospodarjenja v pbcini v devetih mesecih pretek
lega leta, sklenila, da bo na eni prihodnjih sej podrobneje obrav
navala situacijo Bresta. Naloga Bresta je bila, da ji predlo:Zi gra
divo s kratkorocnimi in dolgorocnimi ukrepi za izboljsanje gospo
darsk.ih razmer. 

V mesecu januarju je bilo pripravljeno in obcinski skupscini 
posredovano gradivo, s predstavitvijo ekonomskega polozaja Bre
sta, ter kratkorocnimi in dolgorocnimi ukrepi za nadaljnji razvoj. 

Obcinska skupscina bo o tern razpravljala predvidoma v mesecu 
februarju. V tern clanku sem skusal le na kratko povzeti bistvene 
znacilnosti iz vsebine tega gradiva. 

V prvern delu je prikazan se
danji drufbeno ekonomsk.i polo
zaj Bresta in lesne industrije 
v Sloveniji. 0 tern je bilo v 
Obzorniku ze veliko napisanega. 
Ko obravnavamo polozaj Bresta, 
ni rnogoce mimo ugotovitev o 
polozaju celotne slovenske les
ne industrije. Dejstvo je, da je 
ta panoga kot celota, kljub do
locenim razlikam v izredno tez
kem ekonomskem polozaju, se 
posebno proizvodnja pohistva. 
Za ilustracijo: izgube lesarske 
panoge predstavljajo kar peti
no vseh izgub gospodarstva 
SRS. Ce odstejemo se izgube 
elektrogospodarstva in premo
govnistva kot panog posebnega 
drufbenega pomena, je najbolj 
kritiCn.a ravno lesna industrija. 
Tudi n.a spisku vecletnih izgu
barjev, ki ga je objavila Gospo
darska zbornica SRS, je najvee 
organizacij iz lesne industrije 
(od 28 kar 12). Ob poslabsanem 
polozaju v lanskem letu se je 
med izgubarji znasla vrsta 
uglednih delovnih organizacij, 
k.i prej niso poznale izgub. Raz
logi za taka stanje v lesni pa
nogi so raznovrstni. Med naj
pomernbnejsimi so spremembe 
v devizni zakonodaji in politika 
teeaja dinarja nasproti konver
tibilnirn valutam. 

To je lesno industrijo kot iz
razitega izvoznika, ki ustvarja 
velik neto devizni ucinek, priza
delo bolj kot druge pan.oge. Sla
ba akumulativnost v tej panogi 
ne omogoca nadaljnje tehnolo
ske modernizacije in ne krepit
ve lastih obratnih sredstev. S 
tem pa ne zanikamo raznih sla-

bosti tudi znotraj panoge. Ob 
poznavanju razmer v celotni 
lesni industriji je laZ-e r.azumeti 
sedanji druzbenoekonomski po
lozaj Bresta. Vecina glavnih raz
logov za nastali polozaj pano
ge izrazito velja tudi za Brest;. 
Dokaj snja usmerjenost v izvoz ob 
nedohod.kovnih programih; ob 
zaostrenih trlnih razmerah tudi 
poslabsanje dohod.kov.nosti pro
gramov za domaci trg; Brest 
ima v strukturi izrazito velik 
delez ploskovnega pohistva; 
imamo tehnologijo za velike se
rije, trine razmere pa zahtevajo 
ravno obratno; imamo dokaj za
starelo, (kar 85-odstotno) opre
mo; poslujemo skoraj brez vi
rov lastnih obratnih sredstev, 
zato nastajajo ogromni stroski 
za kreditne obresti; zaostrujejo 
se tudi kadrovski problemi. Te
zave niso le pri kadrih z visoko 
strokovno izobrazbo, ampak iz. 
razito pri najpomembnejsih ka
drih v proizvodnji, kjer se za- ' 
htevajo profili lesarskih pokli
cev. 

V si ti in drugi razlogi so vpli
vali, da je za lansko leto dose
zen za celotno delovno organi
zacijo Brest negativen rezultat. 
Ker smo v fazi priprave za
kljucnega racuna, stevilk 0 re
zultatih se nimamo, pac pa le 
nekatere ocene. 

Kako bomo skusali razrese
vati te razmere v letosnjem in 
v prihodnjih letih? 

- Ocenjujemo, da bodo izgu
be po zakljuenem racunu za 
leto 1986 znasale okrog eno mi
lijardo dinarjev, in sicer gre tu 
za konsolidirano izgubo, kar po-

meni, da bo vsota izgub po te
meljnih organizacijah vecja, ven
dar bodo nekatere od njih ust
varile tudi sredstva akumula
cije. 

- V okviru delovne organiza
cije bomo uspeli sanirati izgubo 
v viSini okrog 400 milijonov din 
in sicer iz sredstev rezervnih 
skladov. Razliko pa nameravamo 
pokriti s sodelovanjem poslov
nih partnerjev in sklada skup
nih rezerv gospodarstva SRS. 

S posebno vlogo za sodelova
nje pri pokrivanju izgube smo 
poslovne partnerje ze zaprosili: 

- za preusmer.itev sredstev 
rezerv, ki bi jih sicer zdruiili 
v sklad skupnih rezerv gospo
darstva SRS, 

- za predcasen umik ze zdru
zenih sredstev rezerv pri skla
du, 

- za ugodne kredite iz sred
stev poslovnega sklada. 

- s tern nacinom razreseva
nja te problematike predvide
vamo, da ob zakljucnem racu
nu za leto 1986 ne bomo izka
zali nekri te izgube, kar pomeni, 
da ne zapademo pod ukrepe do
loci! zakona o sanaciji, k1 ome
jujejo izplacevanje osebnih do
hodkov. 

- Sredstva za sklad skupne 
porabe bomo oblikovali Ie v naj
nujnejsem obsegu (regres za 
letni dopust, jubilejne nagrade, 
odpravnine itd.) iz ostanka ciste 
ga dohodka tistih temeljnih or
ganizacij, ki ne bodo imele izgu· 
be, v skladu z na5im samouprav
nim sporazumom o skupnih os
nov.ah in merilih za pridobiva
nje in razporejanje dohodka. 

- Predlog poslovne politike 
za leto 1987 je oblikovan, ven
dar ga tu ne bi podrobneje 

. omenjal, ker je ze predstavljen 
v drugem clanku tega glasila. 
Opredelil bi le nekaj njenih po
sameznih podrocij. 

TOZD GABER - embaliranje izdelkov 

Poslovna politika v letu 1987 
(nadaljevanje s 1. stran.i) 
zaradi pomanjkanja lastnih 
sredstev in sorazmerno nizkih 
stroskov najema . 

Zaradi zastarelosti strojne 
opreme, ki je v preteklem ob
dobju dnevno povzrocala )?rob
leme v temeljni organizacij1 Po
histvo bomo v letosnjem letu 
namenili vecino sredstev poso
dobitvi opreme v tej temeljni 
organizaciji. Dejstvo je n.amrec, 
da je v Brestu najvecja in kot 
taka povzroca najvec problemov, 
tako glede izgube kot socialne 
varnosti. Tudi v temeljni orga
nizaciji Masiva moramo v letos
njem letu dokoncati ogrevanje 

in odsesovanje ter dopolnitev 
kapacitet za susenje lesa. v 
vseh ostalih temeljnih organiza
cijah bodo vlaganja omejena 
na minimum in sicer na naj
nujnejse zamenjave strojne 
opreme. 

V tern kratkem povzetku so 
opredeljene osnovne smeri delo
vanja pri nasem posiovanju. 
Poslovn.a politika v celoti bo se 
v obravnavi. V kolikor pa bodo 
sirsi druibeni predpisi zahtevali 
nekatere spremembe, bomo mo· 
rali temu ustrezno prilagoditi 
tudi nase delovanje neposredno 
med letom. 

M. Siraj 

- Pri investicijah, kjer ima
mo omejene vire, bomo, poleg 
zakljucitve investicije v Masivi, 
najvecjo pozornost in vecino 
sredstev namenili posodobi•tvi 
opreme v Pohistvu. Dejstvo je 
namrec, da je ta temeljna orga
nizacija v Brestu najvecja in kot 
taka povzroca najvec proble
mov, tako glede izgube, kot gle 
de zagotavljanja socialne var· 
nosti. 

Z investicijo bomo zamenjali 
in posodobili najnujnejso stroj
no opremo. Cilj je izboljsati 
kvaliteto proizvodnje, zmanjsati 
izmet, organizirati fleksibilnejso 
proizvodnjo (manjse serije, trl
no zanimivejse proizvode itd.) 
in poveeati produktivnost. Vecji 
poudarek bo dan tudi proizvod
nji pohistva iz masivnega lesa 
oziroma masivnih aplikacij, z 
zaobljenimi robovi itd. 

V vseh ostalih temeljnih orga
nizacijah bodo vlaganja omeje
na in sicer n.a najnujnej~e za
menjave strojne opreme. 

- Z raznimi ukrepi bomo v 
proizvodnji odpravljali oziroma 
omilili ozka grla in druge mot
nje, ki nastajajo v teku delov
nega procesa (ozenje in sirjenje 
delovnih izmen, prerazporejanje 
delovnega casa ipd.). Posebno 
pozornost bomo namenili . kvali
teti proizvodov in storitev, kar 
pomeni, da bomo v vseh temelj
nih organizacijah dosledneje 
spremljali nivo kvalitete in rast 
proizvodnje. 

- Glede na cedalje bolj za
ostreno problematiko v pan.ogi 
in delovni organizaciji se nam 
kafe potreba po se bolj mobil
nero in fleksibilnem prerazpore
janju delavcev med posamemi
mi temeljnimi organizacijami, 
slufbami in oddelki, glede na 
zahteve proizvodnega in poslov· 
nega procesa. Skrajno bomo 
omejevali zaposlovanje delav
cev brez strokovne izobrazbe in 
delavcev na rutinskih delih v 
rezijskih slufbah. Postavlja se 
tudi vprasanje prekvalificiranja 
ozirorna prerazporejanja delav
cev, ki predstavljajo tako ime
novani tehnoloski viSek. To po
staja eden osrednjih problemov 
Bresta. Sarni ga bomo lahko 
resili le delno, zato smo prisi
ljeni z njim seznaniti tudi sir
~0 druibeno skupnost, in se v 
njej dogovoriti za skupno raz
re5evanje. 

Za zagotovitev kadrovske re
produkcije oziroma izboljsanje 
kadrovske strukture ter za 
boljso usposobljenost pri ob
vladovanju proizvodnje in po
slovanja, bomo se naprej razpi
sovali m podeljevali kadrovske 
stipendije. Pri deficitarnih pro
filih bomo skusali doseci vecji 
odziv se z dodatnirn stimulira
njem. 

Organizirali bomo razne obli
ke izobrafevanja ob delu ter 
okrepili sodelovanje z izobrafe
valnimi institucijami. 

- Proizvodno-prodajno struk
turo bomo dolocali na osnovi 
raziskav in ocen trinih gibanj, 
ter izvajali programsko selek
cijo za dornaci trg in izvoz. 

- Posebno pozornost bomo 
namenili kooperacij skemu sode
lovanju znotraj Bresta, na pod
lagi opredeljene delitve dela. 

- Eden osrednjih problemov 
je problem likvidnosti, zaradi 
nizke stopnje samofinanciranja 
poslovnega procesa. To bomo 
resevali z vrsto ukrepov (izdela
va likvidnostnih nacrtov, naje
manje cim cenejSdh denarnih vi
rov, nadzor vezave sredstev v 
zalogah, zmanjsevanje zalog, do
bavnih rokov itd.). 

- Izpostavili borno sistem 
nagrajevanja z izdelavo izvedbe
nih aktov, na podlagi !ani spre
jetega samoupravnega sporazu
ma o skupnih osnovah in meri-
1ih za pridobivanje in razpore
janje dohod.ka. 

- Enako ali se pomembnejse 
pa je vprasanje dolgorocnega 
razvoja in perspektiv. 

- Kar zadeva dolgorocni raz
vojni koncept, moramo odgo
voriti najprej na vprasanje ob
sega lesno-predelovalne indus-tri
je, oziroma na vkljucevanje tu
di drugih-izvenlesnih dejavno
sti. 

Temeljno izhodiSce je, naj se 
lesno-predelovalna dejavnost ne 
siri. Njen obseg bo pogojen s 
primerjalnimi prednostmi, kat 
so domaca surovina in tradicija 
proizvodnje. Bisten d~javnik za 
konkretne odlocitve pa je pred
vsem dohod.kovnost posameznih 
programov. 

Zato bomo morali za ohrani
tev zaposlenosti razvijati tudi 
druge (nelesne) pragrame. Raz
voj teh pragramov bomo glede 
na potrebe oziroma moznosti 
razvijali v Brestu, pa tudi iz
ven, z vse veejim povezovanjem 
z drugimi dejavniki. 

Prvi koraki k prestrukturira
nju so hili v Brestu ze oprav
ljeni in sicer s prieetkom pro
izvodnje ognjeodpornih mineral-· 
nih plosc ter s pricetkom pro
izvodnje strojev in opreme. 

Pri odlocitvah o posameznih 
investicijah bomo seveda nada
ljevali z racionalizacijo poslova
nja, taka, da bomo v okviru 
dogovorjene delitve dela zdruie
vali enakovrstne proizvodnje. 

Z novimi investicijami bomo 
skusali odpraviti podvojene (od
vecne) zmogljivosti na najmanj
si mozni obseg. Dolgoroeni cilj 
je hitrejsa prilagodljivost pro
izvodnje izdelovanju tr.Zno za. 
nimivih izdelkov. 

Glede na dejstvo, da bo Brest 
moral tudi v prihodnje voditi 
konkurencni boj na domacem 

BRESTOVOBZORNJK 

in tujem trgu, se postavlja vpra
sanje programske usmeritve 
predvsem pri lesarskih izdelkih. 
Izkusnje gospodarskih subjek
tov doma in v tujini kafejo, da 
so uspesnejsi tisti, ki v svoje 
izdelke vgrajujejo vee znanja in 
kakovosti, ter tako ob hkratni 
visoki produktivnosti dosezejo 
visjo vrednost na trgu. Seveda 
pa bomo vsako nalozbo v tej 
smeri poprej tudi dohod.kovno 
preverili, saj nestabilne trine 
razmere in pogosto spreminja
joci se pogoj-i gospodarjenja 
narekujejo veasih tudi delno 
drugacne odlocitve. 

Po posameznem tozdu pa se 
na podlagi tega gradiva kazejo 
naslednje generalne usmeritve: 

- Glede na vellkost in na dalj 
casa trajajoe tezaven polozaj 
zlasti proizvodnje ploskovnega 
pohistva, je Tozd Pohistvo de
lezen posebne pozor:nosti. 

Njegovo stanje in perspektivo 
proucujejo posebne •Strokovne 
skupine, sestavljene iz delavcev 
Bresta, Trgovine Slovenijales, 
Razvojnega instituta in Sozd 
Slovenijales. V teh dneh se do
locajo prograrnske zasnove, ki 
naj bi bile osnova za investi
cijske in druge ukrepe. Osnov
na razmiSljanja za ukrepe, ki 
se preverjajo in obdelujejo so: 

- Pohistvo se naprej zadrzi 
proizvodnjo (ploskovnega) po
histva s tem, da se zagotovijo 
nekatere nove oblikovne izved
be in povdinske obdelave (soft
forming, vecji delez m asive, 
pigrnentni laki), 

- izvede se racionalizacijo po
slovnega procesa, kar pa bo cz:a." 
htevalo glede na variantno od
locitev zmanjsanje zaposlenih 
od okrog 100 (v prvi fazi) do 
okrog 300 delavcev, 

- glede na dolgorocna nega
tivna gibanja pri proizvodnji 
ploskovnega pohi~tva lahko skle
pamo, da so gornje usmeritve 
dolocena prehodna resitev, s ka
tero resujemo predvsem tudi 
del socialne problematike. Izra
zito obetajocih ekonomskih 
ucinkov ne zagotavljajo, zato 
sodi med naloge prihodnjega 
obdobja tudi nadaljnje iskan.je 
mofnosti za popolno spremem
bo proizvodne dejavnosti te te
meljne organizacije. 

Ostale temeljne organizacije 
bi v osnovi zadrZale svoje do
sedanje glavne dejavnosti z na
slednjirni usrneritvami: 

- Zagalnica bo delno poveca
la finalizacijo jelovih izdelkov 
oziroma polizdelkov, postopoma 
pa ukinila proizvodnjo finalnih 
izdelkov iz trdih listavcev . 

- Gaber dopolnjuje program 
kuhinjskega pohistva z finaliza
cijo negor plosc za gradbenist
vo oziroma ladjedelnistvo. 

- Mineralka nadaljuje z raz
vojnim delom za fuso uporabo 
izdelkov na enaki surovinski os
novi. 

- Strojegradnja bo, glede na 
sedanje trine ocene, lahko raz
vijala oziroma sirila svojo de
javnost. 

- Jelka in Tapetnistvo sta 
taki temeljni organizaciji, ki se 
bodisi podvajata s proizvodnjo 
ostalih (J elka) oziroma imata 
ze dalj easa izrazito nihajoce 
poslovne uspehe s tendenco na
zadovanja. Sedanja proizvodnja 
v omenjenih temeljnih organiza
cijah po trenutllli oceni ni per
spektivna, zato bomo zanju po
iskali moznosti za novo proiz
vodnjo, oziroma dopolnili pro
izvodne programe z dohod.kov
nejsimi. 

Zavedamo se, da z obravnava
nimi usmeritvami rusimo dolo
cene ustaljene poglede in spro
zamo razmerorna tezka ekonom
ska in drufbenosocialna vpra
sanja. 

Ker bo izvajanje predlaganih 
in morebitnih drugih ukrepov 
povzrocilo dolocene posledice 
sirsega znacaja, pricakujemo, da 
se bo v nj ihova . razresevanje 
vkljucila tudi sirsa druzbena 
skupnost s svojimi gospodarski
mi in drugimi dejavniki. 

J . Frank 



BRESTOV OBZORNIK 

Osebni dohodki po »starem« 
Tik pred koncem leta 1986 je 

bila sprejeta Resolucija o poll
tiki uresnicevanja dru.Zbenega 
plana Jugoslavije za leto 1987. 
Poleg tega, da je bila resolucija 
delezna veliko razprav in tudi 
pohval, je vzbudila veliko zarrri
manja v tistem delu, kjer so 
opredeljena letosnja gibanja 
osebnih dohodkov. 

Omenjeni dokument doloca, 
da smejo organizacije zdru.Ze
nega dela v letu 1987 izplacevati 
akontacije osebnega dokodka, 
izplacanega v cetrtem trirnesec
ju lanskega leta. Pri tern smejo 
realni osebni dohodki rasti naj
vec do ravni dosezene rasti pro
duktivnosti dela. Pri izracunava
nju produktivnosti dela se bo 
upostevala tudi realna rast do
hodka na zaposlenega. Vsa ta 
dolocila veljajo vse dotlej, do· 
kler ne bo ustrezno izpopolnjen 
druzbeni dogovor o pridobiva
nju in delitvi dohodka v SFRJ 
ter druzbeni dogovori v repub· 
likah, samoupravni 9porazumi 
panog in samoupravni sporazu· 
mi panog in samoupravni spora
zumi v organizacij ah zdruzenega 
dela. Zelo podobna dolocila ve
ljajo tudi za negospodarske de
javnosti. Vse to naj bi sprem
ljala slufba druzbenega knjigo
vodstva in o tern redno obve
scala vse dru.Zbenopolitiene 
skupnosti. 

V gornjem odstavku sem sku
sal dovolj na.zomo, sicer v neko
liko skrajsani obliki, predoeiti 
vsebino resolucije, ki zadeva 
oblikovanje akontacij osebnih 
dohodkov v letu 1987. Zlasti naj 
bi ta dolocila veljala za letos· 
nje prvo polletje, kasneje pa 
naj bi se vprasanja oblikovanja 
osebnih dohodkov urej ala na 
drugacen nacin. 0 tern bi velj a
lo spregovoriti v eni izmed pri
hodnjih stevilk Obzornika. 

Resolucijsko oblikovanje mase 
osebnih dohodkov je povzrocilo 
pravo zmedo tolmacenj. Od ti
stih prvih novinarskih informa
cij o zamrznitvi osebnih dohod
kov, do tistih olajsevalnih, ki so 
jih posredovali predstavniki 
zveznega sindikata. V teh dru
gih tolmacenjih je predvsem go
vora o tern, da dolocila resolu
cije za izplacila v januarju 
(osebni dohodek za december 
1986) se ne veljajo in da smejo 
osebni dohodki narascati z rast
jo produktivnosti dela. 

V praksi smo dejansko po
novno dokazali, da nas nic ne 
more presenetiti. Marsikatera 
organizacija je na ta racun po
hitela ze v decembru s poviSa
nji in izplacili osebnih dohod
kov. Ne vern, kako se sicer te 
place irnenujejo: trinajste, po· 
ravnalne. za nazaj, novoletno
-bozicne, ali morda kar akonta
cije na resolucijo. Vse so bile 
nespomo »V skladu« z realno 
rastjo dohodka. Seveda moramo 
pri tern razumeti tudi organiza
cije zdru.Zenega dela. Celo zelo 
uspesna organizacija bi glede 
na naso knjigovodsko tehniko 
teZko prikazala gibanje dohod
ka, ker se le-ta ugotavlja tri-

Delovnl posnetek iz masive 

mesecno za nazaj. In tudi v tern 
grmu tici zajec. Kajti dokler ni 
dokazov o rezultatih, tudi ne 
more biti visjih izplacil osebnih 
dohodkov. Nemara smo 5pet 
dosegli prav nasprotne uCinke od 
zazelenih. Vcasih hocemo toliko 
postoriti, da ne naredimo nice
sar. 

In zakaj taka dolocila v reso· 
luciji? Nasa poraba, tako splos
na, skupna kot osebna, je pre
velika. Prevec potrosirno naspro
ti tistemu kar ustvarimo. Iz le
ta v leto stopnja akumulacije 
pada. Realno pada ze tako niz
ka reproduktivna . sposobnost 
gospodarstva. Standard pa je 
vendarle lani, kljub izredno vi
soki stopnji inflacije in nenor
malno hitri rasti zivljenjskih 
stroskov, realno porasel. Seveda 
je porasel na nizko osnovo. 
Vendar velja enaka ugotovitev 
tudi pri osnovi akumulacije. Taka 
nesorazmerj a pa so seveda ne-· 
varna - nevarna za na5 splos
ni druzbeni razvoj. 

Taki, po mojem vendarle pre
hitri ukrepi zlasti na obcutlji
vem podrocju osebnih dohod
kov, ne rodijo sadov in se pre· 
veckrat sprevdejo v svoje na
sprotje. 

K temu delu resolucije bi za 
epilog zapisal le tisto o vroci 
juhi, kar pa ze poznate. Na to 
sem se spomnil potem, ko sem 
v dnevnem tisku prebral ·najno
vejse pojasnilo (prvo je bilo 
precej drugacno) republiskega 
komiteja za delo. Citiram: Or
ganizacije zdrufenega dela, ki po 
devetmesecnem obracunu niso 
presegle druZbenih usmeritev 
za razporejmje dohodka, lahko 
nadaljujejo z izplacilom akonta
cij po svojih samoupravnih 
splosnih aktih. Kolektivi, ki so 
izkazovali prehitro rast izpla:ca
nih sredstev za osebne dohodke 
glede na dosezene rezultate in 
do konca leta niso napravili po
racuna, ne morejo povecati 

akontacij za januar 1987 . . Konec 
citata - vir: Ljubljanski dnev
nik, 20. januar 1987. 

Kot ka:le, ostajamo pri obli· 
kovanju osebnih dohodkov v 
okviru sedanjih normativnih 
aktov, med katere sodi za nas 
zelo pomemben panozni spora
zum (usklajevanje osebnih do
hodkov z rezultati v podskupini 
pmoge oziroma v panogi) in 
sporazum o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov v delovni or
ganizaciji. 

Upam, da se bodo v prihod
njih mesecih na teh izhodiscih 
tolmacila stalisca resolucije do 
gibanja osebnih dohodkov. 

Se pogled na Brest. 0 ome
njenih dilemah okrog usklajeva
nja osebnih dohodkov smo po
sebej opozorili delegate delav
skega sveta delovne organizacije 
ob zadnjem desetodstotnem 
povecanju osebnih dohodkov 
za obracunane osebne dohod
ke v decembru 1986 (izpla· 
ella v januarju 1987). Ker Brest 
po devetih mesecih ni izkazoval 
prevec izplacanih osebnih do
hodkov, naj ne bi bil pod po
sebnimi omejitvami resolucije, 
s pogojem, da bo uspesno sani
ral tekoee izgube nekaterih te
meljnih organizacij (sanacijo 
pripravljamo na Brestu po po
sebnem postopku, o cemer bo
mo sklepali pri sprejemanju za
kljucnih racunov za leto 1986). 

0 dosedanjih nominalnih po
vecanjih osebnih dohodkov pa 
bi rekel le to, da smo vselej 
skusali osebne dohodke povezo
vati z rezultati poslovanja. Ta
ko so delegati sprejeli tudi zad
nje povecanje .osebnih dohodkov 
na podlagi povecane prodaje v 
izvoz, na podlagi obcutnega zni
zanja zalog koncnih izdelkov 
in glede na ustrezno skladnost 
rasti osebnih dohodkov s pa-
no go. 

D. Mlinar 

Ukrepi za hitrejse 
obracanje sredstev 

Nizka stopnja samofinancira
nja poslovnega procesa je eden 
osrednjih problemov gospodar
jenja na Brestu. Povzroea nam
rec likvidnostne tezave, posledi
ca pa je visoka zadolzenost. 

Obresti od kreditov, pa ceprav 
je ponderirana obrestna mera 
za l. 1986 (62 ~/o} bistveno niZja 
od stopnje inflacije, so dosegle 
ze tako visino, da resno ogro
zajo uspesnost poslovanja. 

Zato bomo v I. 1987 temu po
drocju se naprej posvecali vso 
pozornost. Ukre~ali bomo .na na
slednji nacin: 

- nadzorovali bomo maksi
malno dovoljeno vezavo sred· 
stev v vseh vrstah zalog po 
tozdih in uvedli osebno odgo
vornost za morebitne prekora
citve, 

- dolocili bomo najvecji moz
ni znesek, do katerega lahko 
posamezni tozd oz. DS SD na
bavlja osnovna sredstva, repro
dukcijski material in surovine 
ter placuje storitve in ostale 
stroske v dogovorjenem obdob
ju v odvisnosti od stanja zalog, 
prilivov in placil ze zapadlih 
obveznosti, 

- temeljne organizacije bodo 
morale skupaj z nabavno sluf
bo za mesec dni vnaprej pri
praviti nacrt potreb po nabavi 
r eprodukcijskega materiala hi 
surovin v skladu z razpolozlji
vimi sredstvi, 

- nabava bo organizirana ta
ko, da bo dostava materala in 
surovin sprotna in sicer cim 
bliZje roku, ki je dolocen za lan· 
siranje proizvodnje, 

- placilni pogoji pri prodaji 
in nabavi blaga morajo biti cim 
bolj usklajeni, 

- poglobljena analiza porabe 
materiala v temeljnih organiza
cijah in temu ustrezno stimula· 
tivno oziroma destimulativno 
nagrajevanje je nujnost za dose
ganje vecjega dohodka in manj
sih odlivov likvidnih sredstev, 

- raciOJl:alno bomo gospoda
rili z razpolozljivimi financnimi 
sredstvi, da bodo stroski ozi
roma obresti cim manjsi, . 
· - izdelovali bomo likvidnost
ne nacrte za dolocena obdobja, 

- pospesili bomo izterjavo 
zapadlih obveznosti nasih kup
cev (tudi s tozbami), 

-=-- se naprej si bomo prizade
vali za najemanje cim cenejsih 
tujih denarnih virov (predvsem 
bancnih) za financiranje poslov
nega procesa. 
. Za v.se navedene ukrepe homo 
1zdelali ustrezen sistem s tocno 
dolocenimi nalogami in odgo
vomostmi. 

P. Kovsca 

Znacilnosti novega 
obracunskega sistema 
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Ze dalj casa smo v. delovn~ or~anizacijah pricakovali na ove
dane spr~meD?-be. tako ~m~~ovanih s1stemskih zakonov. s temi ~ re
m~mbaml na] b1 uvelJavili realne ekonomske kategorije z n!ceu 
.trznega_ gospodarstva. 

V »sllvestrsk~m: u~adnem listu. SFRJ smo dobili obl'ubl'eni 
paket. Spremen]em oz1roma dopolnjen so tile zakoni· J 1 

- o celotnem prihodku in dohodku · 
- o sanac~ji i~.prenehanju organiz~cij zdru.Zenega dela 
- o amortizaciJl druzbenih sredstev ' 

k 
- .o spre~embah in dopolnitvah z~ona o temeljih bancnega in 

red1tnega sistema, 

kn
-:: o spremembah in dopolnitvah zakona o slufbi druZbenega 
Jigovodstva, 

ter se nekateri, ki jih ne navajamo, saj bi bil spisek predolg. 

Nemogoce bi bilo v enem se- Bruto osebni dohodek · e · 
s~avku opisati .in ~~~oZiti vse cer kot kategorija enoten 

1 iz~: 
~~~tvene. n9vost1, ~1 Jih vsebu· zoval pa se bo po dveh' osno
JeJo ~astet1 zakom, zato bomo vah in sicer: na del bruto OD 
nekohko po~robneje ol;delali z~- iz zivega dela in nadomestil OD 
kon .0 obracunsk~m s1stemu, 1z na tej podlagi, ter na del bruto 
ostal~h pa le naJPOD?-embnejse. OD na podlagi upravljanja in 

Na]vec spreme~b Je v. zako- gospodarjenja z dl1lZbenimi 
nu o celotnem prihodku m do- sredstvi in nadomestil OD 
ho~ku. Osnovni namen novo tej podlagi. na 
obhkovanega zako~a je, da nam Iz obeh delov bruto OD se 
ob . vsakem. obracunsk~m ob- bodo zagotavljala sredstva (pri· 
d9bJu. pokaze stvarno sliko sta- spevki) za osnovno izobra:leva
lf~ m r~zultatov :poslovanja. nje, osnovno zdravstveno varst-

.v .~na Je popolneJsa. revalo- vo, socialno varstvo ter za in
nzaci~a vseh sz:edstev, ki bo za- validsko in pokojninsko zavaro
gotoyila o_!u'aD;Itev realne vred- vanje v skladu z zakonom ter 
nosh. druZbeJ?ili. sr~dst~v. O~e- ~ potrebe skupne 'POrab~, ki 
II~:Ogoceno na) b1 bllo s1romase- Je namenjena za neposredno 
nJe dru.Zbenih sredstev pr.e~o porabo delavcev v skladu 5 sa· 
porabe, uvedene realno poz1t1v- moupravnim splosnim akt 
ne obrl?stne mere, odpravljene Osebni dohodki so v ~cl~ti 
s9 dvo]ne stroskovne obreme- odvisni od dohodka oziro 
mtve ozi_roma . ustvarjanje :pri- ustvarjenih rezultatov dela. B~ 
h:<?dk?v ~ ucinkov revalonza- to osebni dohodki iz Zivega de
ClJe m n]ihovo prelivanj~ prek la bodo delavcem akontirani do 
doh<;>dk.a v porabo. SedanJe ugo- prvega periodicnega obracuna 
tavlJan)e celotnega prihodka na Ce bo v obraeunu u. otovl'e · 
podlag1. placan~ _reali~acije bo da niso pokriti z re~ultatl d~: 
o.stal~ se .v velJ.av~, ~aJ zagotav- la, se bodo priceli ·postopki po 
lJ a. fm~cn_o dlscwlino, zmanj- dolocilih zakona 0 sanaciji in 
SUJ~ nelikVI-dnos.t m preprecuje prenehanju organizacij zdruZe
deht~v ~eustvaqe~ega dohodka. nega dela. 

Na]vec '?ov_osti. Je v pog~av~u Bruto osebni doh dki . •. 
o ugotavlJanJu m razporeJanJU d 1 . o . IZ Zl· 
dohodka in cistega dohodka te- -yega e i· pa doloca)O ~di, kd~j 
meljne organizacije zdruZenega Jgue b~emTe Jnda. org~acl)a v IZ: 
dela. .1. • OZ Je V IZgubi, Ce pn 

Bistvene novosti, ki bodo ve- penoc;lienem .obra~u ugotovi, 
ljale od 1. 7. 1987 dalje so: daih ~k ustv~ toliko celotnega 

1. Dohodek tozda se razpo- h·t·o a, ki·ll~igotreben za po-
reja na: 1 Je matez:I . . ~troskov, stro-

- del dohodka ki je rezultat skOV .amortizaClje )[). drugih po
dela v izjemno ~godnih narav- slovnil?- stroskov, oziz:o?l!i ce ne 
nih razmerah ali pa rezultat iz- ustvan dohodka v VIsrm: 
jemnih ugodnosti v pridobivanju - dela dohodka, ki je rezul-
dohodka, tat ~ela v izjemno ugodnih na-

-:- d~l dohodka, ki ga je tozd ravmh razmerah, 
pndo~1l 1?-a temelju razvojnih . - dela doh~dka, ki je ustvar
premiJ al1 po osnovah, ki so Je~ na temelJU razvojnih pre· 
predp1sane z drugirn zakonom IDIJ, 
za dolocene namene, - obracunanih obveznosti iz 

- del dohodka za obveznosti dohodka in 
iz. dohodka, ki niso odvisne od - dela bruto osebnih dohod-
DJegove UStvarjene velikosti, kOV delavcev iz zivega dela. 
. - -del dohodka za obveznosti Iz tega vidimo, da temeljna 
1z. dohodka, ki so odvisne od organizacija ni v izgubi toliko 
nJegove ustvarjene velikosti in casa, dokler ima z dohodkom 

-: c_isti dohodek. po~ite bruto osebne dohodke 
C1st1 dohodek pa se deli: 1z z1vega dela. 
- za b::uto osebne dohodke Z~on J:_)a ne predpisuje visi-

delavcev~ . • . . . . ne m .meril za oblikova.nje bruto 
- Z!i lZbOlJSaD)e Ill razsmtev OSebnih. dohodkOV iz fivega de-

m atenalne podlage dela, la. To Je prepusceno druZbenim 
.- za ust~arjanje in obnavlja· dogovorom in samoupravnim 

nJe rezerv m sporazumom, ki sedaj dobivajo 
- za skupno porabo delavcev se pomembnejso vlogo. 

razen tistega dela, ki je vsebo· In kaj se, na podlagi do sedaj 
van v bruto osebnih dohodkih povedanega, obeta nam? 
delavcev. (Nadaljevanje na 4. strani) 
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Znacilnosti novega 
obracunskega sistema 
(Nadalljevanje s 3. strani) 

Prvi preracuni lanskih devet
mesecnih rezultatov po novi me
todologiji so pokazali slabse re
zultate, predvsem zaradi velike
ga vpliva revalorizacijskih od
hodkov (negativne tecajne raz
:kike pla·cane obrestii), ki so vecji 
od treva.lorizaai.jslcih priliodkov 
(dobljene obresrti, pCYLirtu.v•ne te
eajne razlilcce, llll:rlnek revalo
rizacije surovin in materiala, 
nedokoneane proizvodnje itd.). 
Negativna razlika med tema 
dvema kategorijama se namrec 
nadomesca iz celotnega prihod
ka, pozitivna razlika pa nepo
sredno povecuje poslovni sklad. 
Zakon o amortizaciji ne prina
sa veliko novosti. 

Najpomembnejsa je vsekakor 
uvedba dolocil, ki jih je prej 
urejal Zakon o pogojih odpisa 
osnovnih sredstev izven uporabe. 
Gre za obveznost uporabnikov 
druibenih sredstev, da morajo 
delovna sredstva, ki niso v upo
rabi aktivirati, ali pa jih pre
nesti oziroma jih dati v zacasno 
uporabo ali v zakup. Spreme
njenih je tudi precej amortiza
cijskih stopenj. 

Zakon o sanaciji .in preneha
nju organizacij zdruienega dela 
uvaja pomembno novost, in sicer 
predsanacijski postopek za od
stranitev vzrokov nelikvidnosti. 
Po novem mora pristojna sluiba 
druibenega knjigovodstva obve
stiti organ upravljanja temeljne 
organizacije, pristojni organ 
druibeno politicne skupnosti in 
poslovno banko, da je temeljna 
organizacija nelikvidna nepreki
njeno 20 dni ali s pre.kinitvami 
45 dni v enem trimeseeju. 

Organ upra;V'ljanja tozda pa 
bo moral v takem primeru, naj
kasneje -\1 20 dneh od prejetega 
obvestila SDK, sprejeti program 
ukrepov za zagotovitev likvid
nosti. 

Skrajsani so tudi roki za pred
loZitev sanacijskih programov v 
primeru izgube v periodi:cnem 
ali zakljucnem racunu. V pri
meru izgube ob polletju ali de
vetih mesecih mora tozd pred
Ioziti sanacijski program v 30 
dneh od roka, ki je dolocen za 
oddajo periodicnega obracuna 
(prej 45 dni). Za sanacijski pro
gram po zakljucnem racunu pa 
je ta rok skraj~an z 90 dni na 
60 dni. 

Po novem bo potrebno obve
stilo o zacetku sanacij.skega po
stopka poslati tudi panoinemu 
zdruienJu v gospoda:rski zbor
nici. Posebej je poudarjena od
govornost organa upravljanja, 
poslovodnega organa in delav
cev s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, ce se ugotovi, 
da so s svojim ravnanjem po
vzrocili nelikvidnost, motnje v 
poslovanju ali poslovanje z iz
gubo. 

Predvideno je tudi zmanjsa
nje osebnih dohodkov clanom 
organov upravljanja in poslovod
nega organa in ostalih prej na
vedenih delavcev. 

V predsanacijskem in sana
cijskem postopku pa so posle
dice v tozdu pri izplacevanju 
osebnih dohodkov naslednje: 

- ce je nelikviden, izplacuje 
akontacije osebnih dohodkov 
najvec do visine povprecnega 
mesecnega osebnega dohodka iz 
Zivega dela, izplacariega na de
lavca v tej organizac1ji, ki ga 
doloci po iJOdatkih za predhod
no obracunsko obdobje dokler 
ne odpravi nelikvidnosti, 

- ce ima motnje v poslova
nju, sme od dneva, ko pbtece 
rok za predloZitev periodlcnega 
obracuna oziroma zakljucnega 
racuna v katerem so izkazane 
te motnje, do dneva, ko ugoto
vi, da so te motnje odprav.ljene, 
izplaeevati akontacije osebnih 
dohodkov delavcev najvec do 
vi.Sine osebnih dohodkov iz Zi
vega dela, dolocenih po samo
upravnem sporazumu, 

- ee ima v periodicnem ob
racunu za obdobje I.-VI. ali 
I.-IX. izgubo, sme od dneva, 
ki je predpisan za predlozitev 
periodienega obracuna pa do 
dneva, ko ugotovi, da posluje 
brez izgube, oziroma do preteka 
roka, predpisanega za predloZi
tev zakljucnega racuna, izplace
vati akontacije osebnih dohod
kov delavcev najvec do visine 
povprecnega meseC.Oega osebne
ga dohodka iz Zivega dela, iz
placanega na delavca v tej or
ganizaciji, ki ga ugotovi po po
datkih za obracunsko obdobje, 
ki je pred obdobjem, v kate
rem se izplacujejo osebni do
hodki. Lahko pa izplacuje akon
tacije osebnih dohodkov: 

- do viSine osebnega dohod
ka iz Zivega dela, dolocene po 
samoupravnem splosnem aktu, 
ce je izguba v poslovanju 
manjsa od sredstev rezervnega 
sklada na dan izplacila akonta
cije OD, 

- do vi.Sine, dolocene po sa
moupravnem splosnem aktu, ce 
je z njim dolocena obveznost 
medsebojnega kritja izgub, naj
vec pa do viSine OD iz iivega 
dela, pod pogojem da tozdi, .ki 
so to obveznost prevzeli, ne po
slujejo z izgubo in da so na 
njen ziro racun prenesli de
nama sredstva najmanj v visini 
izgube, zmanjsane za razpoloz
ljiva sredstva rezervnega skla
da, 

- ce je nastala nekrita izgu
ba po zakljucnem racunu, sme 
od dneva, .ki je predpisan za 
predloZitev zakljueega racuna, 
do dneva, ko pokrije izgubo, 
oziroma ko sredstva v visini 
nekrite izgube nadomesti s sa
nacijs.kim kreditom, izplaeevati 
akontacije osebnih dohodkov v 
visini z zakonom zajamcenih 
osebnih dohodkov. 

Kljub temu, da je sestavek 
precej dolg, smo navedli res 
samo najbolj bistvene novosti 
in bo potrebno o nekaterih dru
gih, ze obravnavanih zakonih 
ter ostalih, •.ki so tudi ze v ve
ljavi, napisati se kakSno be
sedo. P. Kovsca 

Delo ob nadmiznem rezkarju v Pohi§tvu 

BRESTOV OBZORNIK 

Pocitek pod sneZn.o odejo 

Hazgovor poslovodnih kadrov z vodstvom nase obcine 
Dne 14. januarja 1987 je bil razgovor predsednika izvrsnega 

sveta nase obcine z direktorji delovnih organizacij s podrocja 
gospodarstva. Pri razgovoru so aktivno sodelovali tudi predsednik 
skupscine, predstavniki druibenopoliticnih organizacij, obeh komi
tejev, ter predstavniki skupnih sluib samoupravnih interesnih skup
nosti. Zaradi obseznosti teme se je sestanek nadaljeval 21. januar
ja. Glede na skupaj sesteti cas, porabljen za obdelavo problemov 
(pribliino sest ur), bi lahko rekli, da je bil dnevni red pester, 
prav tako tudi vsebina. 

magalo financno usposobiti 
sklad stavbnih zemljisc, da bi s 
tern omogocili vsaj kolikor to
liko spodoben start. Ugotovlje
no je bilo tudi, da je nujno pri
sluhniti mladim entuziastom, 
ki bi radi uredili vprasanje moz
nosti smueanja na Blokah, Sliv
nici in Ulaki, z izgradnjo ustrez-
nih vlecnic. Zaostanek nase ob

komunalne infrastrukture kat ome je na tern podroeju za 
drugih objektov druibenega drugimi kraji v Sloveniji velik. 
standarda. Nedvomno je ka- Potrebno bo ujeti korak, ce bo
kr~nakoli izgradnja splo5.nih mo hoteli nasim krajem nuditi 
druibenih dobrin ena od osnov- vsaj podobne pogoje kot drugje. 
nih nalog zdruienega dela, ali , Marsikaj bi se dalo narediti 
pa se bo potrebno zavestno od- tudi z referendumom. V dokaz 
reci individualni in druibeni za to so objekti, ki so bili do
stanovanjski gradnji, kulturnim slej zgrajeni. 

Pogovor je tekel v glavnem 
o gospodarjenju v letu 1986, z 
bistveno opredelitvijo - kako 
v letosnjem letu? Dokaj kritic
no je bilo ocenjeno stanje na 
podrocju tehnoloskega razvoja, 
kjer skupno z ostalim gospo
darstvom v Jugoslaviji ostajamo 
tehnoloski invalid, s precejsnjim 
zaostankom za sorodno· industri
jo v svetu. Poleg te tehnoloske 
zaostalosti pa nas pesti se vrsta 
drugih tezav - od nizke produk
tivnosti, nediscipline, neucinko
vitostih samoupravnih aktov, ki 
nestimulativno vplivajo na tiste 
delavce, ki znajo ·in si prizadeva
jo izpeljati naloge. Vsi so si bili 
edini, da nas iz razvojne slepe 
ulice lahko resijo samo dobri 
in obetajooi 'kadri, kii pa nam 
zaradi slabega nagrajevanja be
ze preko obcinskih meja. Tuell 
operativna nemoc poslovodnega 
kadra, ohromljena zaradi admi
striranja ali pretiranega samo
upravljanja, odvraea strokovne 
kadre, da bi prevzemali odgo
vorna delovna mesta. Zato bo v 
prihodnje potrebno dati podporo 
vsem naporom za ustreznejse 
nagrajevanje, pri tern pa krepko 
loCiti dobre in slabe. 

Soocamo se z vedno vracajo
cim se problemom predelave su
rovin. Imamo gozd kot enega 
strateskih Zivljenjskih in suro
vinskih virov, ki pa je mocno 
obolel. Primarna predelava v 
lesni industriji prinaiia izgubo, 
kar do sedaj ni bilo niti slucaj
no zaslediti. Kriza v lesni indu
striji se nadaljuje in bistvenih 
premikov se ni moe slutiti, saj 
politika tecaja dinarja ne nare
kuje ustreznih premikov, kar 
seveda nadaljuje agonijo pretez
nih izvoznikov. Nezadovol}stvo 
je bilo izreceno tudi do gospo
darskih rezultatov loske Orod
ja1rne. Ta trenurtno predSJtavlja 
v obcini vi.Sjo strukturo oprem
ljenosti in :wanja, pa vendar 
rezultati izkazujejo to organiza
cijo kot servis ostalim temelj
nim organizacijam, ne pa kot sa
mostojen gospodarski subjekt. 
Se vrsto teiav je bilo navede
nih, tako na podrocju gostin
stva, kjer prizadevanj za na
predke ni cutiti, kot na podroc
ju kmetijstva, ki Ie s tezavo 
Iovi dovolj stimulativen doho· 
dek tudi v dopolnilni dejavnosti. 
Ugotovljerio je bilo, da je do
hodek zdruienega dela ze sedaj 
mocno nacet oziroma obreme
njen, da 0 cistern dohodku ne 
govorimo. Organizacije zdruze
nega dela 'komaj se pokrivajo 
sklad skupne porabe, saj pove
cini ne morejo izplacati niti re
gresov za Ietni dopust. Pa ven
dar, kljub vsemu, ostane odpr
tih vrsto vpraiianj na podrocju 

objektom, moznostim zimske Direktorjem temeljnih organi-
rekreacije mladine ipd. zacij je bil posredovan tudi pro-

Izkazalo se je namrec, da ra- gram predvidenega referendu
zen na Rakeku, v obcini Cerk- rna. Naeeloma je bil koncept 
nica ni niti ene komunalno potrjen. vendar je bilo receno, 
opremljene gradbene parcele. da bo potrebno se vse progra
Ce pa bi hoteli individualni gra- me, !kakor tudi naarte d.ruge 
ditelji nositi vse breme komu- izgradnje, verificirati med kra
nalne izgradnje, so ti stroski jani. Le z neposrednimi stiki z 
tako visoki, da bi jih bil sposo- obcani, s posluhom za resevanje 
ben placati le redek posamez- njihovih problemov in s posteno 
nik. Zato je bil eden od dogo- besedo bo mozen trden in re
vorov, da bo zdrufeno delo po- alen dogovor. 

Osnutek je pripravljen 
V februarju bomo priceli z javno obravnavo osnutka pravilnika 

o delitvi sredstev za osebne dohodke. Pri sestavi osnutka pravil
nika smo upostevali izhodisca, za katera smo se odlocili ob jav.ni 
obravnavi samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih 
za pridobivanje in razporejanje dohodka. S sprejemom tega pra
vilnika bomo ustvarili pogoje za uveljavitev vseh ~e neuveljavljenih 
dolocil sporazuma o normah in normiranju. 

V osnutku pravilnika o delitvi 
sredstev za osebne dohodke je 
predvideno, da bomo za ugotav
ljanje delovne uspesnosti delav
cev upostevali naslednje ele
mente delovne uspesnosti: nor
mative kolicine dela, normative 
kvalitete, doseteno proizvodnjo 
v norma urah, prihranek prl 
materialu, prodajo po direktnih 
stroskih, povprecno doseganje 
normativov, cas zastojev stro
jev in viSino stroskov. Pravilnik 
predvideva, da se za vsako delo 
upostevata najmanj dva in naj
vec ~tirje elementi delovne 
uspesnosti. Delavski svet lahko 
sklene, da se pripravijo. in upo
rabljajo lahko tudi drugi ele
menti. 

Osnutek pravilnika predvideva, 
da se osebni dohodki iz naslova 
delovne uspe~nosti delavca lah
ko povecajo ali zmanj~ajo za 
30 odstotkov, glede na postavlje
ne normative (ko1icina, kvaliteta, 
stroski .. . ). Izjema so le dela, 
kjer so postavljeni normativi 
kolicine. V teh p r imerih je od
stopanje lahko tudi visje, saj 
pravilnik o normah in normlira
·nju ·doseganja praV'i·hno postav
ljenih normativov ne omejuje. 
Pravilnik nalaga temeljnim or
ganizacijam dolfnost, da zago
tovijo za spremljanje uspesno
sti po posameznih elementih vse 
potrebne evidence. Temeljna or
ganizacija, ki si zagotovi ustrez-

no spremljanje uspeS.nosti po 
posameznih elemen tih, lahko 
pricne z nagrajevanjem takoj, 
ne glede na to, ce ostale te
meljne organizacije se niso 
ustvarile pogojev za nagrajeva
nje po tern elementu. 

Komisija, ki je pripravila os
nutek pravilnika se zaveda, da 
s tern pravilnikom ~e ne bodo 
razreseni vsi problemi. 

Opozoriti velja, da sam pra
vilnik ne daje visjih osebnih do
hodkov, pac pa predstavlja le 
osnovo za ustreznejse nagraje
vanje vee in holjsega dela. 

2:elimo se priblizati zahtevam, 
da naj delavec, ki vee in bolje 
dela, prejema tudi visje osebne 
dohodke. 

Pri delih in nalogah, pri kate
rib se ne bomo imeli ustreznih 
meril za urejanje delovnega pri
spevka, bomo uporabljali sistem 
ocenjevanja. Ocenjevali naj bi 
delavce, ki so nadpovprecno ali 
podpovprecno uspesni. Vodja 
sluzbe mora vse pozitivne in 
negativne ocene pismeno ute
meljiti in predlog dati v spre
jem svetu za osebne dohodke. 

V tern sestavku ni mogoce 
prikazati vseh novosti, zato pri
porocamo vsem delavcem, da 
se v easu javne razprave tvorno 
vkljucujejo in s svojimi pred
logi sooblikujejo ta, tako tefko 
pricakovani pravilnik. 

J. Opeka 
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BRESTOV OBZORNIK 

Dnevna soba RUBIN 

Sprejeta obcinska 
resolucija za leto 1987 

Na svoji redni seji so zbori 
obcinske skupscine 27. 1. 1987 
sprejeli Re'solucijo o politiki 
uresnicevanja druibenega in 
gospodarskega razvoja obcine 
Cerknica za obdobje 1986-1990 
v letu 1987. 

S to resolucijo oblikujemo v 
obcini Cerknica, izhajajoc iz 
sprejetih planskih dokumentov, 
temeljne usmeritve in opredelju
jemo najpomembnejse naloge v 
letu 1987 Pri tern izhajamo iz 
nekaterih ugotovljenih razvojnih 
problemov v letu 1986. Zanj je 
sicer znacilna hitrejSa. rast pro
izvodnje, vendar le v primerjavi 
z letom 1985, ko smo belezili 
padec fizicnega obsega proiz
vodnje, ter visoko stopnjo in
flacije, kar obcuto vpliva na 
sposobnost gospodarstva pri 
pokrivanju visokih ~roizvodnih 
stroskov in zagotavljanju sred
stev za dogovorjeno skupno in 
splosno porabo ter osebne do-

_:----__. .. 

hodke. Skromna sredstva aku
mulacije nasemu zdruzenemu 
delu ne omogocajo ne ucinko
vite odprave zarisca izgub, ne 
tehnoloskega posodabljanja za
starele opreme. Posledice taks
nega stanja se ka.Zejo tudi v 
vedno manjsi moznosti zdruie
nega dela za izvedbo pomemb
nejsih strukturnih sprememb v 
gospodarstvu obcine. Ocenjuje
mo, da vse pomembnejse vse
binske probleme v gospodarstvu 
obcine prenaSa.mo tudi v leto 
1987. 

Opredeljena resolucijska izho
disca in usmeritve nasega raz
voja v letu 1987 so izredno za
htevna in jih bo mozno doseci 
le ob najvecjem angaziranju 
vseh proizvodnih dejavnikov. 

Pri iskanju moznosti gospodar
skega razvoja v letu 1987 I!).ora
mo racunati na dejstvo, da bo 
raven sredstev za razvoj in po
rabo v posamezni organizaciji 
zdrliZenega dela in posledicno v 
druzbenopoliticni skupnosti, od
visna od rasti proizvodnje ter 
od premikov v kvaliteti proiz
vodnje in gospodarjenju. Sele 
na tej osnovi lahko racunamo 
na doseganje vecjih rezultatov 
na domacem in tujem trgu, ter 
na vecjo dohodkovno uspesnost 
nasega zdruienega dela. 

Pri oblikovanju ciljev ekonom
ske politike za leto 1987 izhaja
mo iz predpostavke, da mora
rna z doslednim prizadevanjem 
v organizacijah zdruienega dela 

doseci vecjo izvozno usmerje
nost, kar je sicer imperativ ce
lotnega jugoslovanskega gospo· 
darstva, seveda ob hkratnem 
izboljsanju dohodkovnih ucin
kov teh poslov. To bomo lahko 
dosegli le ob izboljsanju kvali
tativnih dejavnikov razvoja, kar 
pomeni, da bomo morali gospo
darneje koristiti druibena sred
stva. 

Tako naj bi bila industrijska 
proizvodnja v letu 1987 vecja 
za 2,8 odstotka, druibeni pro
izvod za 3,5 odstotka, kmetij
ska proizvodnja, merjena skozi 
odkup za 3,5 odstotka, skupen 
izvoz blaga in storitev za 16,1 
odstotka, izvoz na konvertibil
no tdisce za 14,1 odstotka in 
zaposlenost v organizacijah 
zdruienega dela za 1,6 odstotka. 

Na podrocju skupne porabe 
moramo v samoupravnih inte
resnih skupnostih, ter izvajal
skih organizacij ah zdruienega 

dela temeljito preveriti nacrto
vane programe in ponovno oce
niti dosedanje oblike financira
nja. Glede na to, da se ·iz leta 
v leto povecuje razkorak med 
zagotovljenimi programi druibe
nih dejavnosti, ter dogovorje
nim nacinom financiranja, mo
ra priti do izraza vecja vloga 
in odgovornost maticne druzbe
nopoliticne skupnosti, ob nepo
srednem odloeanju delavcev v 
zdruienem delu. Taksen nacin 
resevanja problemov v sferi 
druzbenih dejavnosti, bi okre
pil temeljne in neodtujljive pra
vice delavca, da odloca o ust
varjenem dohodku, ter ga 
usmerja tja, kjer je to najbolj 
potrebno. V politiki skupne, 
osebne in splosne porabe se 
bomo ravnali skladno z dolocili 
republiske resolucije. To pome
ni, da se bodo sredstva za za
dovoljevanje skupnih potreb v 
letu 1987 oblikovala, v globalu, 
ob najvec enakih prispevnih 
stopnjah, kot so veljale v po
vprecju za leto 1986 in bo z 
njimi omogocena izvedba pro
gramov za leto 1987, skladno s 
srednjerocnimi planskimi priori
tetami. V tern okviru bodo pri
spevne stopnje za posamezne 
samoupravne interesne skupno
sti druibenih dejavnosti lahko 
razlicne, pac glede na sprejeti 
program samoupravnih interes
nih skupnosti za leto 1987. 

D. Frlan 

Sejem pohiStva v KOinu 
Vsako leto, v januarju, se zbe

re vsa svetovna pohistvena sme
tana na sejmu v Kolnu. Letos 
je bil sejem odprt od 13. do 18. 
januarja, na njem pa je raz
stavljalo 1500 razstavljalcev iz 
35 ddav. Jugoslovanska pohist
vena industrija je bila na sej
mu prisotna tudi letos. Ob tern 
pa moramo ugotoviti, da se po
navlja na~a stara napaka, da 
ne znamo in ne moremo nasto
pati skupno, ampak razdroblje
no in neenotno. Tako je na 
primer Slovenijales razstavljal 
svoje proizvode v hali 1, Uniles 
pa v hali 14, na popolnoma dru
gem koncu sejmiSca. Bistvena 
razlika je bila tudi v predsta
vitvi, tokrat v veliko prednost 
Unilesa. Pri Unilesu se je, po
dobno kot pri Brestu na zad
njem beograjskem sejmu, po
slovni del odvijal v pisarnah, 
medtem ko je bil Slovenijalesov 
razstavni prostor sicer Zivahno 
obiskan, vendar nekoliko prevec 
domac. Brest je imel letos v 
ognju vee eksponatov. Pri Slo
venijalesu smo bili prisotni z 
jedilnico Martini, sedeznima 
garniturama Amanda in BBL in 
z izpeljavo kuhinje 2001, pri 
Exportdrvu pa z jedilnico Oniks 
in dnevno sobo Rubin. 

detajli in nalimki. Masivnih na
limkov je zelo malo, vse so sa
mo aplikacije masive, izvedene 
s softfonningom. Steklena vra
ta vitrin so velika, zaokrozena, 
s pogosto uporabo pleksi stekla. 
V vecini vitrin je osvetljena no
tranjost. Kot glavni moto se 
naprej ostaja enotno jedro, iz 
katerega je mogoce z oblikov
nimi dodatki oblikovati vee ze
lo mikavnih programov. »Enot
no jedro« pomeni enotno dimen
zijsko in strojno obdelavo, po
vrsinski materiali in obdelava 
pa je za vsak program razlicna. 
Pri nas pod enotno jedro .poj
mujemo enoten korpus in raz
licne fronte. Rezultate takSnih 
polovicnih resitev pa tako in 
tako poznamo. 

Enaka ugotovitev velja tudi za 
spalnice. Dva koncepta spalnic 
iz prejsnjih let, ki ga sledimo 
tudi pri nas, ostajata nespreme
njena. Klasicna spalnica s pet
delno garderobno omaro ali tri
delno smucno omaro in izvedba 
z mostom in kotno omaro. Ob
likuje jih bogastvo detajlov in 
kvalitetna izdelava. Tudi pri 
spalnicah je masivnih nalimkov 
malo, vse je zasnovano na soft
forming izvedbah. Vrata na 
omarah so na korpusu, kar po
enostavlja enotna jedra spalnic. 

Povrsinski rnateriali so, kot 
ze receno, folija in furnirji. Fo
lija je v glavnem v designu 
bora, hrasta ali jesena, furnirji 
pa ostajajo eesnja, hrast in je-

sen. Cesnja je v natur izvedbi, 
hrast in jesen pa so lufeni in 
natur. Luzeni so belo, ter na 
svetel in temen oreh, skratka 
barve, ki so na nemskem trgu 
zelezen repertoar vseh proizva
jalcev. Naprednejsi proizvajalci 
so hili prisotni se s paleto sivih 
lufil. Prisotni so hili laki, ven
dar v manj sini. Povrsinski laki 
so visokega sijaja. 

Pri sedeZnih garniturah smo 
lahko obcudovali bogastvo oblik 
in materialov. Videli smo tako 
klasiene kot zelo ekstravagantno 
oblikovane garniture v usnju, 
politeksu ali v pisanih barvnih 
odtenkih blaga. Pri usnjenih 
garniturah sta prevladovali 6r
na in siva barva - torej videz 
elegance. Precej je bilo tudi 
kombinacij s kovinskim ogrod
jem. 

Na splosno lahko zakljucim, 
da smo letos v Kolnu videli 
lepo oblikovano pohistvo. Obli
kovalci posveeajo veliko pozor
nost vsakemu detajlu. Res pa je, 
da temu sledi tudi industrija 
okovja, lakov itd. Oblikovalci 
imajo tako veliko vecje ustvar
jalne moi.nosti kot pri nas. 
Tudi tehnolosko so mnogo bo
lje opremljeni, kar nedvomno 
pogojuje kakovost njihovih iz. 
delkov. 

J ugoslovani smo letos pri.ka
zali zanimive izdelke, ki bi bili 
prijetna novost tudi na doma
cem trgu. Tu pa smo pred 
vprasanjem cen, ki ubirajo raz
licne poti, ko gre za izvozni iz
delek ali za izdelek za domace 
trlisce. Resitev tega vprasanja 
pa ze presega znanje in pristoj
nost obli.kovalcev. A. Vivod 

Na sejmu so bile predstavlje
ne vse vrste pohistva razen ku
hinj, ki so bile letos v Parizu. 
Predstavitev kuhini se namrec 
menjuje, tako da pridejo v Koln 
na vsaki dve leti. Letosnjo no
vast pomeni zanimanje za folijo 
tudi na zahodu. Razlika je samo 
v tern, da ne proizvajajo obli
kovno skromnega pohiStva. Na 
splosno je to prisotno pri otro
skih in mladinskih programih, 
saj je pohiStvo za to kategorijo 
uporabnikov najbolj obcutljivo. 
Naravni materiali so pac slab
se odporni na mehansko povr
sinsko obrabo kot folija. Za 
otroske in mladinske programe 
je uporabljena v glavnem folija 
s strukturo bora. Programi ima
jo veliko plasticnih ali masivnih 
nalimkov, tako da so robovi 
zaobljeni in varni. Recem lahko, 
da so ti programi nekako okor
ni in da je nas program Igor 
na oko prijetnejsi in skladnejsi. 
Pri programih za dnevne sobe 
se nadaljuje usmeritev iz prejs
njih let. Sestavi so namenski in 
ne komponihilni, nadaljuje pa se 
tudi enak koncept - sestavi na 
stojkah in preprosto vertikalno. 
sestavljanje elementov. Elemen
ti so majhni. Spodnji elementi 
so obicajno globlji in nimajo 
vrat, ampak predal, kar je bolj 
pregledno. Korpusi in fronte so 
zelo bogata obdelani z raznimi 

Nova temeljna organi~acija Strojegradnja 
Konec leta 1986 so delavci 

nove temeljne organizacije 
Strojegradnja na referendumu 
glasovali o svojih statusnih ak
tih. Sprejeli so samoupravni 
sporazum o zdruievanju delav
cev v temeljno organizacijo, 
statut temeljne organizacije in 
samoupravni sporazum o zdru
zitvi v delovno organizacijo. 
Istocasno z referendumom so 
izvedli tudi volitve v samouprav
ne organe temeljne in delovne 
organizacije. Tako so izvolili de
lavski svet temeljne organizaci
je, disciplinsko komisijo, odbor 
samoupravne delavske kontrole 
in clane delegacije temeljne 
organizacije za delavski svet 
delovne organizacije. 

S sprejetjem vseh navedenih 
samoupravnih splosnih aktov, z 
izvolitvijo delavskega sveta te
meljne organizacije ter z ime
novanjem vrsilca dolZnosti in
dividualnega poslovodnega or-

V Kolnu predstavljena jedilnica ONIKS 

gana direktorja temeljne 
organizacije, so delavci sprejeli 
vse akte in odlocitve, potrebne 
za konstituiranje nove temeljne 
organizacije - STROJEGRAD
NJA. Tako se je, prakticno do
koncno, oblikovala nasa deseta 
temeljna organizacija. 

Za celovito in pravilno po
slovanje ter uresnicevanje svo
jih samoupravnih pravic in ob
veznosti, borno morali delavci 
te temeljne organizacije spre
jeti se precejsnje stev.ilo raznih 
samoupravnih splosnih aktov, 
tako s podrocja urejanja odno
sov znotraj temeljne organiza
cije, kot na ravni delovne orga
nizacije in side. 

Ob elanu, ki ga ka.Ze mladi 
kolektiv novo ustanovljene te
meljne organizacije, jim je za.Ze
leti le tovariske odnose v samo
upravnih dogajanjih in ugodne 
poslovne rezultate. 

A. Percic 

... 
.. ... ·, 
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lima nam ni prizanesla 
Decembrski prvi sneg, ceprav 

napovedan, je bil za mnoge ne
prijetno presenecenje. Nihce ni 
pricakoval, da bo snezenje tako 
obilno, da bo cez DOC naredilo 
do pol metra debelo sneino 
odejo. 

Vso nejevoljo in jezo so ljudje 
stresali na cestarje in komunal. 
no sluibo, ce5, da so zamudili 
pravocasno pluienje in c:gcenje 
snega. V casopisih, po radiu in 
televiziji je bilo izrecene nema
lo kritike na racun vzdrlevalcev 
cest. Nekje sicer upraviceno, 
vendar ne povsod. Ob nasled
njem januarskem snezenju, ki 

•. 

Prava zima - s snegom in ledom 

(Nadaljevanje iz prejsnje stevllke) 

Jeseni prilete race tudi s seve
ra, katere hocejo dalj na jug in 
se na svojem potovanju ustavijo 
na jezeru. Dostikrat jih je na ti
soce zbranih. V velikih tropah po
letavajo proti jutru pred soncnim 
vzhodom na sosednje travnike in 
njive, kjer dobe dovolj ziveza. Lo-· 
vee strelja izza drevja ali grmovja 
nanje. Dobro je, da ima vee pusk 
s seboj, kajti race so tako lzne
nadene, da ne vedo kaj storiti. 
Nekatere letajo okoli, druge seda
jo na tla. Ko se vzdigne cela tru
ma, je mogoce se parkrat mednje 
ustrelltl, posebno ker se race po· 
casi vzdigujejo v primeru z drugo 
pernato divjacino. Lovec je lahko 
zadovoljen z uspehom take jutra
nje lovi, ako dobi 10 do 15 rae. 
Hladnokrvnemu lovcu se posreci · 
dobiti vee rae na ]eden strel. Za 
naprej se race ogibljejo kraja, kjer 
so bile na tak naein preplasene 
in prepojene, zato naj skrbi lovec, 
da zve za kraj, kam so se zdaj . 
obrnile, da more drugo jutro za nji
mi. V jesenskem casu se zbero 
ob jezerskih bregovih tudi druge 
ptice, zivece najraje ob mocvir
natih krajih ali pa potujoee skozi 
nase kraje proti jugu. To so klju
naei, povodni kosi, prepelice, cap
Jje, zerjavi, divje gosi in labodi. 

Ko pritisne mraz in zaene jezero 
zmrzovati, potegnejo velike race 
bolj k potokom Obrhu, Lipsenjsci
ci, 2irovniseici in k studencem, ka
teri ne zamrznejo. Tu dobe vod-

je zajelo vso Slovenijo, so se 
posameme obcine otepale s 
snezno ujmo kar nekaj <lni. To
krat je bil popravni izpit oprav
ljen z odliko. Cestarji in komu
nalci so vloiili nemalo naporov, 
saj so bili dobesedno dan in 
noc na cestah. Organizacijo zim
ske sluibe v na.Si obcini in po
tek dela ob prvem in drugem 
snezenju velja samo pohvaliti. 
Vse prometnice so bile pravo
casno prevozne, taka da vecjih 
zastojev sploh ni bilo. OciScena 
so bila tudi parkirisea in javni 
prostori. Celo plocnike in xzogi
balisca so komunalci oCistili 

nih rastlin, da se prez1ve. fe ho· 
cejo pocivati, gre cela truma na 
breg, kjer sedejo tesno skupaj. 
Nekatere spe, druge pa tiho se 
gugajoc pazijo na nevarnost, ki 
jo naznanljo s hitrim, bojeeim gla
som, in takoj se vzdigne cela jata 
z glasnim sumom. Lovci jih ven· 
dar vedno zalezujejo in streljajo 
na nje, ko se soncljo na ledu ali 
na bregovih. Seveda se jim z 
najvecjo previdnostjo pribliiujejo, 
all race vidijo in slisijo dobro 
in pri najmanjsem sumu se vzdig
nejo in odlete. Veasi so - hotec 
jih prevariti - zasajali smrekove 
veje v led, za katerimi so se 
skrivali, ali pa so naredlli koee 
iz ledenih ikrli, v katerih so ea
kali nanje, ko so poletavafe na 
paso. Pred nekaj leti so pozimi 
pri neki hisi v Dolenji vasi ostale 
race cez noc v potoku. Nekaj easa 
so brodile In brozgale se v temi 
po vodi, potem so pa trudne po
eivale kar tam na vodi. Ker je bllo 
zelo mraz poaoci, primrznile so 
jim perutnice k ledu, in uboge 
race so bile priklenjene, dokler jih 
drugi dan ni sonce odtajalo. 

V prejsnjih easih so Zivell ob 
jezeru poleg druge divjaeine in 
ropnih zlvall tudl divji praiiei in 
jeleni, na katere se se spominjajo 
najstarejsi ljudje. Tudi danes se 
postreli mnogo srn, zajcev in div
jih petelinov v javorniskem gozdu. 
Sem ter tja se priklati se kak 
medved s Hrvaskega, kateri pa ni
ma tollko easa miru, dokler ga 
ne pokoneajo. Znano je, da je 

sproti, ceprav je tridnevno sne
zenje zelo oviralo delo strojev 
in <lelavcev. 

Na pomoc komunalcem je 
priskocil tudi obcinski stab ci
vilne zascite, ki je organiziral 
pluienje zaprtih vasi na Bloski 
in Vidovski planoti. Celotna ak
cija je potekala usklajeno, za
hvaljujoc odgovornim delavcem 
in njihovi pozrtvovalnosti . 

Glede na velike probleme in 
zastoje v drugih obcinah, na 
zeleznici in na avtocesti, pri 
nas vsega tega ni bilo, uposte
vajoc tudi sorazmemo majhne 
okvare na pluini opremi in stro
jih. 

Ve<leti moramo, da je nasa 
komunalna oprema za take pri
mere dokaj skromna in iztro-

prisel nas cesar I. 1864. - na 
povabilo kneza Windisch-Graetza 
- na medvedji lov na Javomik, 
kjer so grasclnski lovci obsledill 
v snegu osem kosmatincev. Vre
me, pre} mrzlo in ugodno za lov, 
se je izprevrglo in ravno v noel 
dne 15. novembra, ko se je cesar 
pripeljal ob 2. uri na postajo Ra
kek, nastala je grozna nevihta. All 
vkljub nalivu so se podall na lov. 
Ker niso mogli radi viharja eez 
jezero, peljali so se v koeijah sko
zi vasl Grahovo, 2irovnico in Lip
senj. Na lipsenskem mostu pri 
Krkotu so stopill iz koeij in sli 
pes cez Gorieice in Gorenje jeze· 
ro do Stdena, kjer so se s col
nom pripeljali do vasi Lazov. Od 
tu so lezli love! kvisku po strmi 
stezi na Javornik. Okoli 1 0. ure 
dopoldne so dospeli na lovsko 
zbiralisce v »otoski doliniu, kjer 
so se okrepeali pod mogoeno ho
jo, imenovano »cesarjeva hoja«, 
katera se dandanes stoji In se ne 
sme posekati. 

Dezevalo je neprenehoma. Na
liv je raztajal sneg in zato ni bilo 
mogoee zaslediti medvedov. Lov
ci so sicer nastoplli svoja stalisea 
po gozdu, gonjaei so preteknili ves 
>~Lomu in >~Brnovseku, a kosmatin· 
cev ni bilo nikjer. Nevihta je ne
katere prepodila v bliznji Sneznik, 
nekateri so sicer ostali v tern 
kraju in se poskrili po luknjah, a 
zunaj crte gonjaeev. Lov je bil za 
ta dan konean. V logarski hisi v 
gozdu je cesar s spremstvom pre
noel!. Drugo jutro so sicer lov na
daljevali, a zopet brezuspesno. 

Cesar se je prepeljal pri Go
renjem jezeru eez vodo, vozil se 
mimo Cerknice v grascino Haas
berg 'in se zvecer vrnil na Dunaj. 

Ill. 
Nekdaj so stala ob bregovih 

Cerkniskega jezera dva gradova, 
karlovski in steberski. Prvl je bil 
sezidan zraven Male Karlovice nad 
Svlnjsko jamo, drugi pa na na
sprotni strani v znoiju Kriine gore. 

sena. Priprave na zimsko ob
dobje so potrebne ze veliko prej. 
Za kvalitetno in uspesno pluie
nje mora biti na voljo tudi so
dobna mehanizacija, ki naj 
opravi oranje in odstranjevanje 
snega hitro in uCinkovito, kajti 
to delo mora biti opravljeno 
CeZ DOC, V vsej Obcini, Se pred 
zacetkom delovnega ·dne. 

Zelo pomembno je tudi infor
miranje o stanju na terenu, o 
prevoznosti cest, o zastojih v 
preskrbi obcanov, o bolezenskih 
primerih itd. 

BRESTOV OBZORNIK 

V ta namen bo potrebno tu
di pri nas organizirati ucinkovi
tejso informativno sluzbo, ki 
bo posredovala v dolocen cen
ter sprotne in tocne podatke o 
stanju kjerkoli v obcini. Naspro
tujoce si informacije in urgence 
nekaterih obcanov nam ustvar
jajo samo zmedo, saj bi veliko 
la:Zje ukrepali in hitreje inter
venirali v vseh primerih, ce bi 
imeli porocila o d ejanskem sta
nju od odgovo.r:nih in zaneslji
vih porocevalcev. 

P. Tomm: 

>> Pariz 87 << 
Tradicionalni sejem pohistva 

»Pariz 87« je bil letos od 8. do 
12. januarja. Na obicajnem se
jemskem prostoru Porte de 
Versailles je bila poleg pohist
va se razstava opreme in di
zajna. Za letosnji sejem skoraj 
ne bi mogli reci, da je bjJ 
mednarodni, saj med obisko
valci ni bilo opaziti Amerieanov 
in A.zijcev. Vzrok temu so bili 
nedvomno tudi zadnji nemiri v 
glavnem mestu Francije. V ca
su sejma je bil promet zelo ne
urejen, tako z vlakom, metro-

. jem kot tudi s taks.ijem. To je 
predstavljalo velik problem za 
poslovne ljudi, ki obisk sejma 
vedno zdruiijo z obiskom po
slovnih partnerjev. To pa pome
ni, da moras veckrat izven se
jemskega prostora, celo izven 
mesta, kar je brez dobrih pro
metnih zvez ·neizvedljivo. 

Sejemski eksponati so bill 
tudi letos standardno francoski 
- torej veliko masive. Pri obla
zinjenem pohistvu je bilo raz
stavljenih nekaj vee modemih 
garnitur kot obicajno, ven<lar 
vse v usnju. 

Jugoslovanski izvomiki po
histva so se sejma udelezili v 
enaki zasedbi kot obicajno: Slo
venijales, Exportdrvo, Sipad, Ki
vaja in Jugodrvo. Vsi so raz
stavljali na enem mestu, z enot
no oznacbo razstavnega pro
stora. 

Grascaka sta sl bila smrtno so
vraina. Prigo.dilo se je pred veliko 
leti, da je iz ljubosumnosti Ste
bercan ubil Karloveana prl viteskih 
igrah v dvoboju. Od takrat je iz
viralo sovrastvo med obema rodo· 
vinama, katero se je ohranilo od 
roda do roda. 

Drugace je bilo zdaj pri otrocih 
obeh graseakov. Steberski sin in 
karlovska hei sta se ljubila vkljub 
velikemu nasprotstvu svojih oce
tov. Prvikrat sta se videla na iz· 
prehodu, kjer sta se sesla po na
kljueju. Spomnila sta se pac, da 
bi ne smela sklepati prijateljstva 
med sabo radi sovrastva svojih 
starsev, a nista se zmenila za to. 
Shajala sta se veckrat v dolinl. lz 
prijateljstva je nastala ljubezen, ki 
je rastla bolj In bolj. Nazadnje po
ve mladi Steberean svoji ljubici, 
da hoce oeeta prositi za njeno 
roko. Ona mu za zdaj se odsvetuje 
ta korak glede na sovrllZnost, ki 
jo gojl se vedno njen oee do ste
berskega rodu. Ali on se ne da 
pregovoriti. Kar je v svojem srcu 
sklenil, to hoce zvrsiti, naj velja, 
kar hoee. 

Ko pride mladenie domov, od
krije oeetu svojo ljubezen do mla
de Karloveanke in mu razodene, 
da jo hoee snubiti. Stari Steberean 
bi se rad sprijaznil s Karloveanom, 
zato je zadovoljen s sinovo snu
bitvijo, vendar mu odsvetuje storiti 
usodepolni korak, poznajoe svojega 
nasprotnika srd in jezo. 

Toda sin ne poslusa ocetovega 
svarjenja. Takoj drugi dan se oble
ce v vitesko obleko, zajaha iskre
ga konja in poln najslajsega upa
nja zdirja po planjavi proti kar· 
lovskemu gradu. 

Takrat je bila dolina, katero da
nes pokriva jezero, se suha. Ze
leni travniki in rodovitno polje se 
je razsirjalo po njej. 

Dospevsi do gradu, odda mladi 
vitez konja hlapcu, ki po stranl 
glede nenavadnega gosta, sam pa 
se poda h graseaku, da mu odkrije 

Skupaj z izvozniki smo ugo
tovili interes za nas program 
IGOR v borovi izvedbi, zato 
homo ta program razstav.ili se 
letos, v mesecu maju, tudi na 
sejmu v Lyonu. Obiskala sem 
tudi nasega kupca kuhinjskega 
pohistva. Kljub politiCn.im teza
vam, ki jih trenutno dozivlja 

Francija, tece prodaja kuhinj 
po nacrtu, zato kupec celo po
vecuje nacrtovani obseg posla 
za leta 1987. 

S temi kratkimi opombami 
iz mo.ie beleinice sem skusala 
prikazati sejem, ne z reprezen
tanenega, pac -.a s poslovnega 
vidika, ki je obicajno bistveni 
del komercialistove pozornosti. 

H. Kusic 

svoje srce do njegove hcere in da 
ga prosi za njeno roko. 

Nagubaneeno grajscakovo celo 
kaie, kako mu je nepovoljen po
hod, vendar se dosti mirno odgo
vori: ,fudim se, da si upas priti 
k meni s tako prosnjo,. ker ti ne 
more biti neznano, od kdaj in za· 
kaj je med mano in tvojim oee
tom najvecje nasprotstvo. Vendar 
hoeem pokazati svoje spravljivo 
srce. Pozabiti hoeem staro sovrast
vo in ti dati svojo heer za zeno, a 
izpolniti se mora, kar zahtevam. 
To dolino, ki se razprostira med 
mojlm in tvojega oeeta gr.adom, 
mora zaliti voda, da bos mogel 
svojo ieno pripeljati v colnu na 
svoj dom. Ako se to zgodi, po
dam tvojemu ocetu roko v spravo, 
tebi dam pa hcer. Ali prej mi ne 
hodi vee pred ocl. 

2alosten odide mhidenic iz 
gradu. Zahteva starega Karlovcana 
je neizpeljiva in upanja nima vee, 
da bi se kdaJ izpolnile njegove 
najsrenejse zelje. 

Ko jaha naprej proti domu, v 
svoji zamisljenosti ne zapazi veli
kega kosmatega moza, kateri se 
je dvigil iz jame, v katero so se 
stekali studenci in potoki bliinje 
okolice. Sele, ko ga povodni moi 
ogovori, se predrami iz sanj. 

Zakaj se tako zalosten vracas 
od svoje izvoljene? ga vprasa. 

Kaj ti born pravil, ko mi ne 
mores pomagati, vzdihe mladenie. 
Snubil sem na Karlovcu heer. Tr
dosrcni oce mi je sicer ni odre
kel naravnost, ali zgodlti se mora 
eudez, predno postanem jaz nje
gov zet. On zahteva, da se mora 
ta dolina prej napolniti z vodo in 
postati jezero, potem se smem 
oglasiti drugic pri njem. 

Grascak se te brani, ker more, 
zato terja nekaj, kar je na videz 
neizpeljivo, vendar ne obupaj, ga 
toi8Zi povodni moz. 

Ce je vajina ljubezen stanovitna 
in resnicna, bosta tudi to 
(Nadaljevanje prihodnjic) 
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obzornik . 

(lz stevilke 112. - 31. januar 1977) 

NA~E NALOGE PO SPREJETJU ZAKONA 0 ZDRU2ENEM DELU 
Zakon o zdruzenem delu je bll po mnolicni javni razpravi sprejet. 2e 

v javni razpravi je bilo poudarjeno, da sam zakon ne zagotavlja takojs
njih sprememb druzbenoekonomskih odnosov, temvec da bo potrebna 
trajna, dolgorocna dejavnost samoupravljalcev, da bodo nacela zakona 
tudi uresnicena v vsakdanjem zivljenju. Zakon ne poskusa odgovorlti 
na vsa vprasanja, temvec prepusca iskanje odgovorov neposre<lni sa
moupravni praksi. 

Prav zato je naloga vseh nas, da se v ta proces preobrazbe ustvar
jalno vkljucimo takoj, posebno pa se druzbenopollticne organizacije. z 
jasnim delovnim nacrtom si bomo opredelili naloge, rake in nosi lce ter 
dolocfll prednost. Le z mnozicno vkljucitvijo nas vseh bomo lahko do
sledno uveljavili nacela zakona o zdruzenem delu, ki bodo ustrezala 
nasim razmeram. 

SPREJET PLAN ZA 1977 
S planom za leta 1977 nlsmo postavili le stevilk, temvec smo tudi z 

vsebinske strani opredelili naloge In aktivnostl. Javna razp,rava je potrdila 
zastavljeno smer, uveljavljanje svobodne menjave dela in dograjevanje 
dohodkovne soodvisnosti v proizvodnem procesu povezanih partnerjev. 
Velika pozornosti je bilo v javni razpravi posvecene pogojem za dose
ganje dohodka in za prodajo izgotovljenih izdelkov. To nam pave, kako 
so besede, da delavca zanima le osebni dohodek, clsti oportunlzem. 
Prav taka je bilo veliko pozornosti posvecene investicijskim potrebam 
in zagotovitvi fnvesticij po sprejetem srednjerocnem programu razvoja. 

Naj nas v letu 1977 vodi mise! , da letni plan ni plan .pescice !judi, 
ki so ga sestavljali, ampak plan nas vseh - Brestovcev. Zavedati se 
moramo, da lahko malenkostno odmikanje od zacrtanih poti bistveno 
poslabsa nas druzbeni in socialnl razvoj. 

PARISKI SEJEM POHI~TVA 
Letosnji, devetl mednarodni sejem pohistva v Parizu, ki je bil od 13. 

do 17. januarja, je prinesel vee novosti na podrocju oblikovanja pohlstva. 
. Jugoslovanski proizvajalci pohistva so .razstavljall posredno - v okviru 
Jugodrva, Exportdrva, Unilesa in Slovenijalesa. Brest je razstavil sedezno 
garniture Planica na razstavnem prostoru Exportdrva. 
Nad~obejsa analiza na podlagi zbranega prospektnega gradiva ·nam bo 

omogocila, da pripravimo ustrez.no prodajno politiko pri osvajanju trzisc 
na podrocju izvoza. lstocasno pa lahko primerjamo nase dosezke z do
sezki v svetu in snujemo politiko marketinga, ki naj zagotavlja nenehno 
prllagajanje teznjam v razvo)u pohistva. 

LEP UtNJ USPEH NA SREDNJI TEHNJ~KI ~OLI ZA LESARSTVO 
Pred dnevi je bila na Brestu polletna redovalna konferenca. Poleg ucJ

teljev, ki poucujejo v obeh oddelkih In predsednikov ra·zrednih skupnosti, 
je blla na konferenci tudi ravnatelj ica tehniske sole tovarisica Peterceva. 

Konferenca ni imela veliko dela, saj je ugotovila, da je uspeh v za
kljucnem letniku stoodstoten, v tretjem pa 75 odstoten. cetrti letnik je 
taka najboljsi razred na vsej tehniski soli, vkljucno z novomeskimi dislo
ciranimi oddelki. Kar tretjina ucencev je ocenjena pri vedenju z oceno 
vzorno. Pri tern uspehu je potrebno povedati, da ·ne gre za popuscanje 
v ocenjevanju znanja in vedenja, ampak je to posledica dela, ucenja in 
urejenih medsebojnih odnosov. 

nZELENI TELEFON« V CERKNICI 
Pa smo ga imeli - »Zeleni telefon• v Cerknlcl! 
Razvnel je duhove v klslem januarju kot le redko katera zadeva. Novi

narji Ljubljanskega dnevnika so bill preseneceni nad velikim zanimanjem 
obcanov. Vprasanja in tudi odgovorl so bili podobni tistim z zborov 
obcanov. Nekatera vprasanja so bila zajedljiva in nekak<> privoscljiva, 
druga sirsa, programska in dobrohotna, tretja pa obupana: »ce nihce ne, 
potem mi pomore sedma 'Sila«. Resnici na ljubo, ,nekaj znoja je le bilo. 
Kaze, da je pristnih stikov kljub razvejanemu delegatskemu s istemu pre
malo, kaze, da se preveckrat obnasamo formalisticno, da ne znamo po
slusati obcanov o njihovih velikih In malih tezavah. 

Iz drugih lesarskih 
kolektivov 

ELAN po ugodnih rezultatih 
v letu 1986 z elanom snuje na
crte tudi za leto 1987. Konec leta 
so po desetih mesecih trdega 
dela v prototipni delavnici na 
Fortuni krstili novo lepotico, ja
drnico Elan 43. To je najvecji 
in najdraZji projekt, doslej re
aliziran v Elanu, avtorja jadmi
ce pa sta brata Jakopin. V Ela
nu so ponosni tudi na prizna
nje ,Jnovator leta«, ki sta ga 
delovni organizaciji v svoji ak
ciji podelili RTV Ljubljana in 
GZ Slovenije. To priznanje go
tovo pomeni tudi motivacijo za 
nadaljnje ustvarjalno delo, v 
katero bodo skusali vkljuciti 
cim sir si krog !judi. 

LESNINA se je uspesno uve
ljavila na kitajskem trgu. V 
oktobru so podpisali ze tretjo 
pogodbo s kitajskimi partnerji 
za graditev tovarne pohistvene
ga okovja. Vrednost pogodbe je 
1.990.000 ameriskih dolarjev. 

Od tega je kupljene tuje opre
me manj kot 25 odstotkov, ·vse 
ostalo bo oprema domace pro
izvodnje - vecinoma bo izde
lana v Larni v Dekanih. Pro
jekt naj bi bil dokoncan v pr
vem cetrtletju leta 1987, poiz
kusna proizvodnja v tovarni pa 
.naj bi stekla ze do konca leta 
1987. Nova tovarna bo imela 
zmogljivost 5 milijonov razlic
nih kovinskih delov letno. 

Na sejmu SKI-EXPO, ki je 
bil decembra na Gospodarskem 
razstaviscu se je Lesnina -
Tozd Zunanja trgovina predsta
vila z .novimi tenis loparji Snau
waert. Snauwaert je belgijska 
tvrdka, s katero se Lesninin 
Tozd EMMI iz Slovenske Bi
strice dogovarja o dolgorocni 
proizvodni kooperaciji za izde
lavo kovinskih (aluminijskih) 
profilov za teniske loparje. To 
bi pomenilo prvo proizvodnjo 
kovinskih teniskih loparjev pri 
nas. 

V JELOVICI ugotavljajo, da 
so montaine hise kljub neugod
nim razmeram na svetovnem 
trgu se vedno izvozni izdelek. 
Tudi v prihodnje nacrtujejo za 
domaci trg le tretjino proizvod
nje his, ostalo pa za IZvoz. Z 
kupcem iz ZRN je sklenjena 
okvirna pogodba za postavitev 
100 montaznih his. Velika po
zornost posvecajo· tudi tdiscu 
ZDA, kjer iscejo poleg neposred
nih tudi poti preko predstavnist
va Slovenijalesa. Velika svojih 
izdelkov prodajo tudi z montaZo, 
saj stevilne gradbene delov.ne 
organizacije pri zak:ljucnih de
lih gradnje novih naselij koope
rantsko delo - vgraditev vsega 
stavbnega pohi.Stva prepuste 
Jelovici. 

INLES se je na zadnjem sej
mu pohistva v Beogradu pred
stavil z novim kopalniskim 
programom, ki so ga oblikovali 
skupno z LIKOM iz Kocevja. 
Zanj sta delovni organizaciji 
prejeli priznanje za drugo me- · 
sto na internem !Ilatecaju poslo
vodnega odbora SOZD Sloveni
jales. Novembra je Inles odprl 
novo, fe deseto prodajno skla
disce stavbnega pohistva v La
zarcu. 

V prizadevanjih, da bi kar 
najbolj stopali v korak s tehno
losko razvitim svetom in si po
stopno posodabljali proizvodnjo 
se . tudi v Inlesu ozirajo po so
dobni CNC tebniki - po elek
tronsko krmiljenih strojih. Ko 
se bodo odloeali o nabavi take
ga stroja, bo potrebno uposte
vati njegove velike mofuosti na 
eni strani, na drugi pa tudi 
lastne moznosti, znanje in ho
tenje, da ga pravilno izkoristijo. 

JAVOR je s ciljem okrepiti 
se, postati sposobnejsi za borbo 
in s tern prezivetje na tr:liscu, 
v letu 1986 izpeljal veliko 
sprememb. Na dveh_ referendu
mih so glasovali o novi organi
zacij s.ki in poslovni organizira
nosti. Glavna vsebinska plat 
zdru.Zevanja tozdov je bila: 

- doseCi zdruiitev proizvod
nih temeljnih organizacij v 
enotne tehnoloske in ekonom
sko ucinkovitejse reprodukcij
ske celote in 

- doseci zdruZitev vse komer
cialne dejavnosti predvsem na 
podroeju zunanje trgovine. 

Resitev 
nagradne krizanke 
TRESKANJE - SRECNO - NO
VO - LETO - PAV - PI -
TRS - OS - ENOVITOST -
TAR - VARTA - DM - MI-
KROFON KRESNICE 
EROS - ENCEFALOGRAM -
ANIT - DARC - LT - KI -
STENAR - MAO - VEZJE -
ARS - CIMA - PINIJE -
NEUK - UN - PIA - IV AN
KA - NEN - IRH - ANA 
- AGRAREC - LTH - KA
TAR - RAKAR - NAMA - RH 
- ERIVAN- VARES- SI 
AR- PITA - METOD - KIJ 
- TA - LEDA - IK - RO 
- KOC- ORION- ATAMAN 
- AMI - NOVINA - OMEGA 
- PAJEK- AS - SAMOTAR 
- NASA - NT - ADEN - RA. 

IZID NAGRADNEGA 
ZREBANJA 

Nagradne krifanke S{) ocitno 
ZaZelene tudi v nasem Obzor
niku, saj jih je do roka prispelo 
kar 154. Posebna komisija je 
iz:lrebala naslednje nagrajence: 

500 din dobijo Franc Urbas, 
Martinjak 21, 61380 Cerknica 

Magda Urbane, Dolenja vas 
1 a, 61380 Cerknica 

Romana JaneZic, Cesta 4. ma
ja 36, 61380 Cerknica 

1.500 din Toncka Frelih, Tozd 
Pohistvo Cerknica 

2.000 din Marija Cuk, Graho
vo 100, 61384 Grahovo 

3.000 din Irena Krajc, Dole
nja vas, 61380 Cerknica 

Nagrajencem cestitaJ;JJ.O. Nagra
de lahko dvignete v · blagajni 
Skupnih dejavnosti. Ostalim pa 
jih bomo poslali po poSti. 

UREDNISTVO 
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Za zahvalo dedku Mrazu, ki je, »Skrajno utrujen« delil darila 
najmlajs.i.m Cerknicanom, je ze malo pozno. K.er se je ze rahlo 
poleglo tudi »navdusenje« star sev, k.i so spremljali svoje, prese
necenja zeljne malcke, na novoletno prireditev, naj mu oo to
krat z njihova oceno prizaneseno. Starcem odpuscamo iz spo
stovanja . .. 

* * * 
V novoletni stevilki Obzornika, v decembru 1974, je urednik 

zapisal: »Tokrat ze enajstic po vrsti omenjamo naso hvalevredno 
v lecnico na Slivnico. Ves -potreben les za stavbo zicnice se vedno 
sameva v odslliZenem pokoju na veselje lisic, podgan in ostalih 
gozdnih delavcev, ki imajo tako poleg hotela na Slivnici pre
skrbljeno prebivalisce.« Po tern zapisu ·in se nestetokrat, so 
sportni zanesnjaki nasega malega mesta »sejaLi:« zelje in ideje 
o vlecnici. Seme je padlo na prazna, verjetno na ledena tla. Tri
najst let je minilo, les so pozrle podgane, Cerknieani, pa se gremo 
turiste. Prijetno zdrliZujemo s koristn.im in smucamo na Kalicu, 
Ulovki, Kranjski gori in se malo cez mejo, kjer so nas zelo ve
seli. 

Turjzem - ne po lastni krivdi. 

Novosti v knjiznici 
STO ROMANOV 

V novem paketu pomembne zbirke leposlovja iz svetovne knjiiev
nosti naj omenimo samo nekaj del: PASTERNAK B.: Doktor Zi
vago, HESSE, H.: Stepni volk, JAMES H.: Ambasadorji. Nedvomno 
so dela slovenskim bralcem ze poznana, vendar bo prav gotovo 
marsikateri ponovno segel po njih. 

ZGODBE IZ EGIPTA 

Knjiga nam prinasa izbor kratke egiptovske proze. Predstavi se 
nam petindvajset avtorjev, med katerimi so nekateri .v svetu do
segli nedvomen uspeh. 

BIBIC, P.: IGRALEC 

Knjiga ima podnaslov Kramljanje o igralstvu. Avtorjeva pnce
vanja so spomini na lepo, uspesno ,igralsko kariero, predvsem pa 
razmisljanje o spoznanjih o umetnosti, o gledaliscu v nasih raz
merah. 

ZADRAVEC, F.: SreCko Kosovel, 1904--1926 

Avtor .nam v svoji knjigi sistematicno analizira literarno zgo
dovinske, estetske in miselne prvine pesnikovega opusa. Monogra
fija zajema tipicne pojil-ve slovenskega ekspresionizma in celostno 
podobo Kosovela kot pesnika, misleca in cloveka. 

H. Mele 

NOVA PRIDOBITEV BRESTOVIH GASILCEV 

Gasilcem Pohgtva, Iverke, Prodaje, Mineralke in Skupnih de
javnosti se je pred kratkim uresnicila dolgoletna zelja. Dobili so 
prevozni, po yotrebi pa prenosni vodni top, ki bo njihova ucinko
vitost pri gasenju pozarov mocno povecal. Nabavo tega sodobnega 
gasilnega orodja je omogocila zavarovalna skupnost Triglav, ob
mocna skupnost Postojna, ki je njibovi prosnji za nakup tega 
orodja ugodila in jim v ta namen dodelila 1200.000 din posojila 
z 10 OJo obrestno mero in vracilno dobo petih let. 

Vodni top so gasilci Bresta ze dolgo pogresali. V zadnjih dvajse
tih letrih so pro:izvodne prosrore prilagajali predv.sem tehnologiji. 
Tej pa so pozarne predelne stene, ki so v prid gasilcem ob even
tuelnem po:laru, ovira. v sirokih in dolgih prostorih brez pozarnih 
sten in vrat pa je gasenje vecjega pozara z navadnim gasilnim 
orodjem malo ucinkovito in za gasilce nevarno, saj se pozaru 
zaradi dima in strupenih plinov ne morejo dovolj priblifati. Z na
bavo vodnega topa, ki lahko meee velike kolicine vode ali pene 
na velike razdalje pa bo ta njihov problem vsaj delno resen. 

v. znidarsic 
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Zadovoljni na Blokah 
12. Blo~ki teki so uspeli. Le

tos celo brez obicajne nervoze, 
ki jo je skoraj vedno povzro
calo cudno notranjsko vreme. 

Ob obillci snega se zadnji te
den pred prireditvijo res nismo 
bali, da bi zaradi vi~je sile teki 
odpadli. 

Je pa letosnja zima in pani
ka, ki jo je okrog nje razvila 
Ljubljana, prav gotovo povzro
cila nekoliko manjso udelezbo, 
kot bi jo glede na razmere in 
pripravljenost prirediteljev lah
ko pricakovali. 

Taka so na Bloke priSli le
tos le tisti, ki Blocanom in 
Cerknieanom popolnoma zaupajo 
in se ne ozirajo na splosno ljud
sko - da ne recem babje cen
canje 0 katastrofalnih sneZnih 
razmerah, neprehodnih cestah 
in »izrednem stanju«. 

Prav zaradi tega so bill letos
nji Blo~ki teki morda za spo
znanje manj praznik. pa zato 
bolj resnicno zimska sportna 
prireditev. Na Bloke so se pri
pelj ali tisti, ki so pot em tudi 
res tekli. Manj je bilo sprem
ljevalcev in »firbcev«. 

Po svoje skoda. Saj so bile 
razmere prav prijetne. Ni bilo 
posebnega mraza. Sonce se je 
ves cas sililo skoz mrezaste 
oblake, ceprav prave moci ni 
zmoglo. So pa bill tudi zato za
dovoljni tekmovalci. kot so na 
Blokah zmeraj. Organizatorji so 
svoje delo opravili brezhibno. 
Gotovo je res, da je pomemben 
delez k temu prispeval tudj le
tosnji pokrovitelj - Brest, ki 
je s svojo organizatorsko po
sadko uspel privabiti na Bloke 
vrsto uglednih gostov, od kate
rib nekateri svojo udelezbo le
ta za letom kronajo tudi s pre
izkusnjo na smucinah, drugi pa 
zgolj s prisotnostjo in zanima
njem poudarijo smisel in pri
padnost tovariski rekreaciji in 
zdravemu tekmovanju s samim 
seboj. 

Na koncu se spodobi, da za
pisemo priznanje Blocanom. 
Danes ocenjujemo, da aktivno, 
v kakrsnikoli obliki sodeluje v 
tej prireditvi pribllino stiristo 
prebivalcev Blaske planote. Vsi 
drugi so pa po svoje z duso zra
ven. To je cutiti povsod, na vseh 
teh progah, posebej v vaseh, 
skozi katere ali mimo katerih 
tecejo smucine. In to je tisto, 
kar smo organizatorji vedno ze
leli in kar tekmovalci tudi cu
tijo in zaradi eesar na Bloke 
radi pridejo tee. 

ZA KONEC SE OBVEZNI 
REZULTATI: 
TEK NA 7 km PIONIRKE 
1. Ursa RoZic SK TR2:IC 
2. Andrej a Seljak SK CRNI VRH 
3. Melita Marolt TVD DOL 
TEK NA 7 km PIONIRJI 
1. Jure Smale LOGATEC 
2. Tomaf Zimva TVD GORJE 
3. Bostjan Grmek SK KOKRICA 
TEK NA 15km -
PRIPADNIKI JLA IN SLO 
1. Rudi KALANDER 

TO MARIBOR 

2. Milan Sorsak 
TO MARIBOR 

3. Niko GABOR TO MARIBOR 
TEK NA 15 km - ZENSKE 
1. Ivica KOSMAC 

SK ALPINA ZIRI 
2. Marinka JANSA 

SK VERIGA LESCE 
3. Zdenka DEMSAR 

AO SKOFJA LOKA 

TEK NA 15 km - MOSKI 
1. Brane GRICAR 

SK HRUSICE 
2. Klemen DOLENC 

SD MOSNJE 
3. Gorazd GRMEK 

SK KOKRICA 

TEK NA 30 km -ZENSKE 
(kategorizirane) · 
1. Irena LESKOVEC 

SK LOGATEC 
2. Irena PETKOVSEK 

SK LOGATEC 

zENSKE (nekategorizirane) 
1. Spela AHACIC 

TR2:IC 
2. Janja STANOVNIK 

PARTIZAN 
3. Marija TROBEC 

LOSKI POTOK 

TEK NA 30 km - MOSKI 
(ka tegorizirani) 
1. Mira LEBAR 

ZELEZARNA JESENICE 
2. Igor OMAN 

SK KRANJSKA GORA 
3. Franc TERAS 

SK MOJSTRANA 
MOSKI (.nekategorizirani) 
1. David RUPNIK 

CRNI VRR 
2. Tomaf KALAN 

SUTNA 
3. Stane STANOVNIK 

ALPINA ziRI 

V teku na 7 km je bilo 537 
udelezencev, na 15 km 415 in na 
30 km 697, torej skupno 1685 
tekrpovalcev. 

Ocenjujemo, da se je najvecje 
notranjske zimsko-sportne pri· 
reditve letos udelezilo skupno 
okrog 3500 ljubiteljev zimske 
opojnosti. 

J. Praprotnik 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de
lovne organizaclje BREST Cerknlca, 
n. sol. o. 

Ureja uradnllld oclbor: Sreeo DROBNIC, 
VIII FRIM, Franc GORNIK, Vlktot JERIC, 
Karman KANDRE, Peter KOVSCA, Danllo 
MLINAR, lltefka MIKSE·llEBAU, Anton OB· 
REZA, Janez OPEKA, Mltan PETAN, Zdravko 
ZABUKOVEC. 
Foto: Joia SKRU 
Qdbor za obvel fanje Ja clruibenl organ 
upravljanja. Predsednlk odbora: F..
MLAKAR 

Glaallo sodl mad prolzvoda lz 7. toeka 
prvega odstavka 36, l!lena zakona o ob
daveenju prolzvodov In atorltev od pro
meta prolzvodov (mnenje sekretarlata za 
lnformlranja lzvrinega aveta SR Slovenlje 
lt. 421·1/72 z dna 24. oktobra 1974}. 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska 2:elezniska tiskarna v ljub
ljanl. 

Filmi v ~ februarju 
1. 2. ob 16. uri ameriski pustolovski f ilm - OSVAJALCI D.ZUNGLE 
1. 2. ob 19.30 angleski spektakel - DAUNA PROSTRANSTVA 
2. 2. ob 18. uri avstralski akcijski film - POBESNELI MAX -

III. del 
5. 2. ob 19.30 italijanski ljubezenski film - zENSKA V OGLEDALU 
6. 2. ob 19.30 in 9. 2. ob 18. uri italijanski akcijski film - RAS 
7. 2. ob 19.30 in 8. 2. ob 16. uri angleski fantasticni film -BRAZIL 
8. 2. ob 19.30 ameriSka komedija - KOLO SRECE 
12. 2. ob 19.30 film se ni predviden 
13. 2. in 15. 2. ob 19.30 amerisko-italijanska kriminalka - BILO JE 

NEKOC V AMERIKI 
14. 2. ob 19.30 in 15. 2. ob 16. uri ameriski pustolovski film 

KARA VANA ZA VAKARES 
16. 2. ob 18. uri francoska drama - PARIS- TEXAS 
19. 2. ob 20.30 ameriSka komedija- ZABAVA PRI LARRYJU 
20. 2. in 22. 2. ob 19.30 ameriska grozljivka - GROZA V ULICI 

BRESTOV 
21. 2. film se ni predviden 
23. 2. ob 19.30 italijanski eroticni film - KALIGULINE SUZNJE 
26. 2. ob 19.30 film se ni predviden 
27. 2. ob 19.30 ameriski akcijski film - TERMINATOR 

Blo~ki teki 1987 - resnicno praznik 

Nasi upokojenci 
V drugi polovici leta 1986 so 

iz 'temeljne organizacije Jelka 
Begunje odsli v pokoj naslednji 
delavci: 

- Anton Zalar je odsel v 
pokoj 30. 9. 1986 i delovnega 
mesta popravila izdelkov in pol
izdelkov. 

- Emilija Demsar je odSla 
v pokoj 14. 11. 1986 z delovnega 
mesta vodenje blagajne. 

- Slavka Meden je odsla v 
pokoj 2. 12. 1986 z delovnega 
mesta pakiranje okovja. 

Vsem se zahvaljujemo za nji
hov trud in prispevek pri raz
voju temeljne in delovne organi
zacije, ter jim zelimo veliko 
zdravja in zadovoljstva v na
daljnjem zivljenju. 

Delovni kolektiv 
Tozd Jelka Begunje 

XII. zimske igre 
SOZD Slovenijales 

Letosnje, tokrat ze XII. 
zimske igre delavcev Sozd 
Slovenijales bodo v soboto, 
14. februarja 1987 v organi
zaciji DO INLES iz Ribnice. 
Tekmovanja bodo na smuci
scu DANE, 4 km iz srediSca 
Ribnice. 

Program tekmovanj : 
- veleslalom (moski in zen

ske) 
- teki (m<>Ski in zenske) 

Moski tekmujejo v obeh di
sciplinah v treh starostnih 
skupinah: 

I. kategorija - tekmovalci 
do vkljucno 30 let starosti 

II. kategorija - od 31 do 
vkljucno 40 let 

III. kategorija - od 41 let 
in starejsi. 

Zenske tekmujeio v obeh 
disciplinah v dveh starostnih 
skupinah: 

I. kategorija - do vkljuc
no 30 let starosti 

II. kategorija - od 31 let 
in starejse. 

Tekmovanja bodo potekala, 
za posameznike, znotraj po
sameznih navedenih katego
rij. Sestevek najboljsih ea
sov posameznikov v vseh ka
tegorijah pa bo stel za uvr
stitev ekip. Brest bo sodelo
val v vseh panogah in kate
gorijah s skupno 30 tekmo
valci. 

sportniki - smucarji Bre
sta so na dosedanjih zimskih 
igrah vedno dosegali visoke 
in tudi najvisje uvrstitve in 
upamo, da nas tudi tokrat 
ne bodo razocarali. 

Zelimo jim lepo vreme, 
varno smuko in ugodne re
zultate. 

I. Stefan 

Gromov memorial 
Ciani kegljaskega kluba Brest 

so v casu novoletnih praznikov 
organizirali na kegljiscu v Cerk
nici ze 20. GROMOV MEMORI
AL za nioske dvojice. Nastopi
lo je 30 najboljsih dvojic iz vse 
Slovenije, ter kegljaci z Reke, 
Zagreba in Delnic. To je bil 
eden izmed najkvalitetnejsih 
podobnih turnirjev, saj so na 
njem nastopili kar stirje clani 
drzavne C:lanske reprezentance 
ter dva clana mladinske drlav
ne reprezentance. V tej mocni 
konkurenci so uspesno nastopill 
tudi domaci igralci, saj so se 
najboljsi uvrstili na deseto in 
dvanajsto mesto. 

NajboljSi tekmovalci so poleg 
medalj prejeli tudi prakticne na
grade, ki sta jih prispevala 
Brest in Kovinoplastika. 

REZULTATI: 
1. Grmoscica Zagreb 1899 

(Juvancic 962, Golubic 937) 
2. Konstruktor Maribor 1861 

(Pihlar 914, Frajzman 947) 
3. Kvarner Rijeka 1845 

(Fucak 901, Kriskovic 944) 
4. Grmoscica Zagreb 1839 

(Graif 938, Dundic 901) 
5. Triglav Kranj 1827 

(Cesen 946, Bostar 881) 
6. Kvarner Rijeka 1823 

(Junicic 879, Fucak 944) 
7. Tekstina Ajdovscina 1810 

(Turk 902, Mari:nsek 908) 
8. Konstruktor Maribor 1791 

(Smodis 890, Pecovnik 901) 
9. Gradis Ljubljana 1780 

(Bizjak 905, Urbane 875) 
10. Brest Cerknica 1772 

(Gornik 890, Preseren 882) 
12. Brest Cerknica 1767 

(Terzic 871, Zalofnik 895) 
18. Brest Cerknica 1724 

(Piletic 869, Vemcek 855) 
24. Brest Cerknica 1651 

(Svelc 869, Premrov 782) 
F. Gornik 

Kegljaske novice 
V nadaljevail.ju tekmovanja v 

II. slovenski ligi so igralci KK 
Brest odigrali tekmo z KK GO
RICA v Novi Gorici, ter tesno 
izgubili. 

GORICA : BREST - 5031 : 5017 

BRESTOV OBZORNIK 

KEGLJACI BRESTA -
POSAMEZNO: 

Terzic 874 kegljev, Piletic 794 
kegljev, Veliscek 801 kegelj, 
Preseren 821 kegljev, Zaloznik 
847 kegljev in Gornik 880 keg
ljev. 

VRSTNI RED PO 5. KOLU 

1. TRIGLAV KRANJ 
2. GORICA NOVA GORICA 
3. BREST CERKNICA 
4. SCT LJUBLJANA 
5. IZOLA IZOLA 
6. KOCEVJE KOCEVJE 
7. DONIT MEDVODE 
8. TOMOS KOPER 

V spomin 
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26. decembra 1986 smo se na 
cerkniskem pokopali~cu za vedno 
poslovili od nasega dolgoletnega 
delavca Steva Bogdanovica. 

V tovarni pohistva se je za
poslil kot kvalificiran mizar 
leta 1956. Po 30 letih dela ga je 
huda in tezka bolezen iztrgala 
iz vrst nasega kolektiva. 

V tovarni pohi~tva je opravljal 
razlicna dela. Vee let je bdel 
nad kvaliteto dela, opozarjal na 
napake in j ib sam tudi odprav
ljal. Umrl je v 56. letu starosti. 

Se nam je bil potreben, se bi 
potrebovali njegovih sposobno
sti, a ie usoda odlocila drugace. 

Se dolgo se ga homo spomi
njali, taksnega kakrsen je v res
nici bil - vesten, natancen in 
tovariSk.i. 

Kolektiv Tozd Pohistvo 

V spomin 
Vsem delavcem delovne orga

nizacije sporocamo, da smo se 
delavci Tozd Pohistva za vedno 
poslovili od nasega delavca 
Stefana Gasperja. Odsel je po 
zahrbtni in dolgotrajni bolezni, 
ko mu je bilo komaj 36 let . Na 
zadnjo pot smo ga pospremili 
14 januarja 1987, na cer knisko 
pokopa:lisce. 

Ohranill ga bodo v lepem in 
trajnem spominu. 

Kolektiv Tozd Pohistvo 


