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lasilo delovne or anizaci"e 

Lani uspev kako bo letos? 
moremo zamisliti zivljenja, 
brez nje ni trlnega gospodarst
va. Prevzeti b.i morala celo vec
jo vlogo pri usmerjanju proiz
vodnje in vecje tvega-nje. Tega 
pa po sicer vedno zelo avtori
tativnem in pokroviteljskem 
vedenju noce prevzeti, ce so 
seveda rezultati slabi. V neka
teri.h zahtevah pa bi trgovini 
morala prisluhniti tudi proiz
vodnja. 

V eni od januarskih sobotnih prilog Dela smo labko prebrali 
daljsi clanek, poln odkritih in vcasih kar jeznih obtoZnic, ki jib 
je naslavljala lesna proizvodnja trgovini, le-ta pa je sicer precej 
otopele puscice vracala v nasprotno smer. Vidni predstavniki 
slovenske lesarske proizvodnje in trgovine so si pokazali zobe. 
Proizvodnja namrec zahteva, da sedanji gospodarski administra
tivni in tudi drugi prltiski, ki slabijo ze tako hudo obolelo lesno 
proizvodnjo, dobijo tudi dolocnejsa imena. Tudi doma ne lena 
»tujem«. Eden izmed krivcev z ze doloeenim imenom je tudi tr
govina, ki je inflacijo in skupni prihodek lepo obrnila sebi v 
prid, seveda na skodo proizvodnje. 

Na Brestu <imamo v okviru 
temeljne organizacije PRODA
JA tudi oddelek maloprodaje, 
ki seveda opravlja naloge trgo
vine. Kako uspesna je bila na
sa trgovina tin zadovoljna »nje
na« p.roizvodnja? S kakS.nimi 
tezavami se je sreceval na.S, 
brestov prodajalec, ki je pro
dajal izdelke iz lastne proiz
vodnje? 

Ni narnen tega sestavka glo
binslro prikazovati prednosti 
hisne prodaje, saj naj bi jih 
konec koncev ocenjeval pred
vsem kupec nasih izdelkov, ki 
je v naSih prodaja!lnah delezen 
specializirane, hisne usluge. 

Nekaj teh predosti s strani do
hodkovnosti pa le moramo 
omeniti. 

Medtem ko trgovini za pokri
vanje vseh mogocih str.oskov 
in siritev mreze v posameznih 
primer.ih ne zadosca niti 30 in 
vee odstotkov od maloprodajne 
cene oziroma skupnega prihod
ka, se lastna trgovina prezivlja 
s 15 odstotki. In to dokaj us
pesno. Ostanek gre v blagajno 
proizvajalca. Je pares, da ima
mo v na.Si maloprodaji, pa ce
prav ne potrosimo niti vsega 
navedenega denarja, vcasih 
prav smesne tezave pri nabavi 
skromnih »osnovnih sredstev«. 

Tudi znotraj delovne organiza
cije veljajo vcasih »linearne 
administrativne omejitve«, ki 
jih ni lahko odtajati. Medtem 
ko cakamo na placilo prodane
ga blaga trgovini od 45 pa do 
90 dni, je ta rok v lastni malo
prodaji skoraj polovico kraj si 
in se to predvsem na racun 
kreditne prodaje. Tudi skozi 
placilni rok pnitece v proizvod
njo precej dodatnega denarja. 
T.orej je le-ta Iahko zadovolj
na. 

Vprasanje pa je, ali se nasa 
maloprodaja ob tako povecani 
skrbi za proizvodnjo se lahko 
enakovredno vkljucuje v po
nudbo pohistva domacemu 
kupcu? Ali ni trgovillla v mno
go ugodnejsem ekonomskem 
polozaju? 

Odgovor je sicer na dlani, saj 
vse stevilke govore v skodo 
lastne maloprodajne mreze; je 
pa kljub temu ponudba, sve
tovanje, celotna usluga v hiSni 
prodaji se vedno visja v pri
merjavi s 1li.sto v trgovini na-

Bela Slivnica je bila le kratkotrajen obet, da bo zima vendarle prlsla •• • 

sploh. Vlaganja v prenovo in 
siritev pa seve precej nizja. In 
tu je trgovina v pr.imerjavi z 
industrijsko ponudbo hitrejsa. 
ln ima tradicijo. 

To razmisljanje vsekakor ni 
usmerjeno proti trgovilll, saj 
jo nesporno se kako potrebu
jemo. Brez nje •si dandanes ne 

KAJ IN KOLIKO? 

Se bomo iz vsega tega kaj 
naucili? 

V minulem letu naj bi v lastni maloprodaji prodali vrednost
no za 175 odstotkov vee pohiStva kot v letu 1986, kar bi pomeni
lo tudi fizicno rast prodaje. Z dokaj ugodnimi prodajnimi pogo
ji, novimi oblikami prodaje in dodatnimi akcijami smo uspeli 
prodajo poveeati celo bolj kot smo nacrtovali in tako smo plan 
prodaje presegli za 24 odstotkov. 

Najvisji preseiek je ustvarll kolektiv v Mariboru, absolutno 
najvecjo prodajo pa smo dosegli v cerkniski prodajalni. Z izje
mo salona v 'Banja Luki so vsi ostali v enajstih mesecih lanskega 
leta ustvarili ostanek dohodka. Poglejmo si dosezene rezultate: 

Prodajalna 

Cerknica 
Maribor 
Zagreb 
Banja Luka 
Sarajevo 
Split 
Beograd 
Skopje 
Titov Veles 
Bitola 

doseganje plana v o/o 

127 
158 
122 
103 
116 
134 
119 
113 
110 
107 

In kaj so kupci najvec kupovali? Najvec smo prodajali ku
hinjskega pohistva - nekaj vee kot tretjino celotne realizacije, 
izdelkov iz temeljne organizacije Pohistvo je bilo za 32 ods tot
kov, eno cetrtino pa so zapolnile oblazinjene sedezne garniture. 
Preostalo prodajo predstavljajo izdelki iz temeljnih organizacij 
Jelka in Masiva. Tudi s prodajo v sedmih ekskluzivnih prodaja
lnah smo lahko zadovoljni. Posebej dobra je bila prodaja v Na-
mi na Tromostovju. Lansko leto je bilo torej za maloprodajo 
uspesno. 

Kupci so vedno iskali dobre 
p rograme !in jih bodo se. Torej 
izdelu jmo dobre programe. Tr
govina jih bo rade volje proda
jala, saj jih bo kupec zahteval, 
z njo pa bomo lahko enako
pravneje sodelovali in postav
ljali tudi svoje pogoje. 

Organi:z.irajmo proizvodnjo 
taka, da bomo kupcu lahko po
nudili vsak trenutek oziroma 
v dogovorjenem roku kvalite
ten izdelek. 

In zanesimo se predvsem na 
svoje delo. Le tako bomo Ere
stu dali mesto, ki mu pripada. 

(NE) KVALITETA, (NE) PRAVOcASNOST ... 

Vse preveckrat se pri prodaji pohistva srecujemo z nekvalitet
nimi izdelki in nezadovoljnimi kupci, s s tevilnimi reklamacijami 
(povrsinska obdelava spalnice Nada - naj navedemo le en pri
mer - je slabsa kot bi si sploh upali misliti, stevllne reklarnaci-

(nadaljevanje na 2. strani) 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

PoSkodbe pri delu lani 
v letu 1987 je bilo v nasi de

lovni organizaciji 166 poSkodb 
p:ci delu, na poti na delo in z 
dela. Zaradi teh poSkodb je 
bilo izgubljem.i.h 2168 delovnih 
dni. V prJmerjavi z letom po
prej se je stevri.lo poskodb 
zmanjsalo za 10,3 odstotka, 
stevilo izgubljenih delovnih d1l1i 
pa za 6,5 odstotka. Pogostost 
poskodb, ki je razvidna iz po
datka 0 stevilu poskodb na 
1000 delavcev je bila za 6,5 od
stotka manjsa kot je zna5alo 
tovrstno povprecje lesne indu
str,ije Slovenije v letu 1986 
(ustreznih podatkov za leto 
1987 se ni), resnost poskodb, 
ki ponazarjajo stevilo izgublje
nih delovnih dni na poskodbo, 
pa za 41,1 odstotka. 

Vee nam povedo podatki v 
spodnji razpredelnici: 

Stevilo poskodb 

TOZD ~ ~ .;? 
. ..., ::§ p. 

·~:: .§ 0 . Q) <11 ·;:~ ] 
P-c"' O"CC z& (/) 

POHISTVO 11 30 8 49 
MASIVA 11 12 23 
zAGALNICA 6 14 4 24 
IVERKA 6' 12 1 19 
SKUPNE DEJ. 2 2 
GABER 2 6 8 
PRODAJA 2 5 7 
JELKA 4 5 3 12 
TAPETNISTVO 4 2 4 10 
MINERALKA 2 2 
STROJEGRAD. 3 7 10 

SKUPAJ 49 97 20 166 

Skoraj vse poskodbe so bile 
lafje. Pet jih je bilo nekol:i..ko 
tezjih, vendar tudi te niso po
vzrocile invalidnosti. 

Stev.ilo poskodb pri delu se 
je poveealo samo v Prodaji (za 
75 %) in v Tapetnistvu (za 
25 %). To pa ni zas·krbljujoce, 
saj so bile to poskodbe lafje 
vrste. Daljso odsotnost z dela 

(173 delovnih dmd) je povzroci
la samo ena teh poskodb. Na
stala je ob zruSi·tvi zlomja fur
nirnih ive:rnih plosc v prodajal
ni pohistva Banja Luka. V vseh 
drugih temeljnih organizacijah 
pa je stevilo poskodb upadlo. 

Ob upostevanju stevila za
poslenih je hllo najvec poSkodb 
v Strojegradnji, Iverki in za
galnici. V Strojegradnj[ se je 
!ani poSkodovalo 21,7 odstot
ka, na lverki 11,66 odstotka, v 
.Zagalnici pa 11,21 odstotka de
lavcev. Brestovo povprecje, ki 
je :masalo 7,39 odstotka, so ne
koliko presegli se v Masiv<i in 
Pohistvu. 

Povpreana odsotnost z dela 
na poskodbo je bila najv[sja 
v Prodaji in Zagalnici. Povz.ro
oili sta jo dve tezji poskodbi. 
Razmeroma veliko stevilo iz-
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87,5 77,9 552 79,3 11,4 
82,0 79,6 246 98,4 10,7 
92,3 112,1 562 195,8 23,4 
90,5 116,6 189 73,0 9,9 
50,0 11,9 16 133,3 8,0 
66,7 58,4 128 84,8 16,0 

175,0 28,7 210 100,5 30,0 
57,1 69,0 118 45,9 9,8 

125,0 77,5 73 56,6 7,3 
40,0 37,7 10 14,5 5,0 

217,4 64 6,4 

89,7 73,9 2168 93,5 13,0 

gubljenih delovnih dni v Pro
daji je posledica poskodbe de
la:vke v Banja Luki, v Zagalni
ci pa celoletna odsotnost z de
la delavca, lci je predlani na 
poti z dela padel z mopedom. 

Najvec nezgod, kar 59,7 od
stotka, se je p:cipetilo pri manj 
nevarnih de1ih kot so posamez
na roO:na dela, dela z rocnim 

Lani uspesno-kako bo letos?· 
(nadaljevanje s 1. strani) 
je pas te:lavo resujemo, saj rezervnih delov tudi ni), z dolgimi 
dobavnimi roki, ki izvirajo iz nesortiranosti programov pred· 
vsem zarad.i nepri.J,agodljive proizvodnje, ki veekrat ne razume, 
da ni sama sebi namen in da vendarle dela za kupca. Sele s pro-
dajo se le-ta dejansko potrdi kot smiselna. 

V oktobru smo s krajso zamudo ponudill domacemu kupcu 
nov program Rubin. Program je funkcionalno in oblikovno no
vost in tako je njegovo uveljavljanje predstavljalo doloeeno ne
majhno tveganje. Kmalu je posla zaloga podnozja A2 in po se 
pravo~asnem posredovanju prodaje so se podnozja interventno 
dodelala (nekaj tezav je vendarle bilo - zamislite si, zaradi eno
stavnega podnozja). 

Sedaj je program desortiran, naro~llo proizvodnji je bilo po
sredovano v zacetku novembra torej pred tremi meseci, a pro
gram bo po nasi zelezni navad.i kupcem na voljo sele v aprilu, ko 
bodo iz proizvodnje priSli tudi manjkajoci elementi (po preteku 
pol leta od narocila). 

Program se baje dobro prodaja. Se bo po vee kot trimese~ni 
odsotnosti se? To nekatere oeitno manj skrbi kot to, da je letos
nja zima brez snega. 

Kuhinjo Brest 2004 smo kupcem na beograjskem salonu po
histva obljubili v zacetku decembra. Povpra5evanje je vseskozi 
veliko pa ceprav kuhinje Se dandanes ni v prodajalnah. Dva me
seca ie vleeemo kupce za nos, ti pa se kar Cakajo. In vedno ve~ 
jih je. Menda pa bo kuhinja dobavljiva v februarju. Menda. 

In to ni vse. V preteklih mesecih so bill nekompletni tudi na· 
slednji programi: otroski program Igor bor, Kvadrat, kuhinja 
Brest 15. Naj bo dovolj. Nekaterim slabovoljnim kupcem smo 
morali vrniti tud.i ze vplacan denar in obresti. Nekje nas ocitno 
caka veliko dela. Pronicljivi pisec nam je v novoletnl stevilld 
glasila v dramilu zaielel predvsem ve~ pameti. Tudi on je na5 
izdelek dolgo ~- V. Frim 

orodjem, notranji transport in 
gibanje !judi pni delu (padai 
na tovar.niskem obmocju ipd.). 
Pri delu z rezka:lnirni stroji je 
bilo 4,8 ods-totka vseh nezgod, 
pr.i delu z zagami vseh vrst, ki 
stejejo za najnevarnejse, pa 
7,2 odstotka. Precej poskodb, 
kar 12,1 odstotka, se je pripe
tilo na poti na delo in z dela. 

Lani crni dan v tednu ni bil 
petek, temvec ponedeljek, saj 
se je ob ponedeljtklih pripetilo 
vee kot cetrtino vseh nezgod 
pri delu v nasi delovni organi-
zaoiji. V. znidarsic Na tern travniku bo zrasel nov zdravstveni dom 

Samoprispevek:~zaCeli s pripravami 
Na zadnjem referendumu junija letos smo se odlocili, da bo· 

mo zbirali denar za obnovo zdravstvenega doma v Starem trgu 
in za izgradnjo novega zdravstvenega doma v Cerknici. Ta 
samoprispevek je bil uveden s septembrom 1987 in glede na 
to, da so od takrat mini1i ze stirje meseci, je potrebno podati 
porocilo o dosedanjem delu. 

Za izvedbo omenjenih inve
strl.cij je Skupscina obCine 
Cerknica na septembrski seji 
imenovala dvajsetclanslci grad
bern odbor. Ta pa je imenoval . 
se posebni pododbor za reali
zacijo investicije v Starem tr
gu. 

z a.ktivnos.tmi so zaceli ta:ko, 
da so najprej vodiJJi usklajeval-

ni postopek o namenski .i.zrabi 
prostorov in o potrebah po 
zdravstvenem v.arstvu ter o 
mofuostih, ki so s tern poveza
ne. Us-lclajevaJni postopek je 
:potekaJ. med NotranjiS!kim 
zdravstvenim domom, Kovino
plastiko Loz, krajevno skup
nost jo ter Zavodom za ureja
nje prostora kot predlagalcem 

Zniiale so se zaloge 
Za poslovanje v letu 1987 je 

bilo maoilno, da se je ob ve
liki inflaciji zelo zaostrila lik
vidnostna situacija v Brestu. 
Tekoce placevanje nabavljene
ga matePiala in surovin je bi
lo vsak dan tezje, zato je biJa 
naloga nabavne slu:lbe med 
drugim tudd. zagotJov.iti nemo
teno poslovanje ob aim manj
Sih zalogah vhod.nih materia
lov. Za zmanjsevanje zalog so 
stekle tudi akcije za optimal
no easovno narocanje potreb
nega materiala. 

Poleg tega je bHo za celo de
lovno organizacijo organizlira
no ponovno owednotenje vse
ga matedala za vzdrlevanje 
oziroma rezervnill delov. Pre
gled, narejen po pla.nslci.b. ce
·nah kaZe, da so se od 20. apri
la 1987, pa do konca leta zalo
ge repromaterialov in surovin 
zmanjsale s 3220 milijonov na 
2?10 mi1ijonov dinarjev, o:z..iro-

Pregled zalog 30. -decembra 1987: 

TOZD Skupne 
zaloge 

ma za 715 milijonov dinarjev. 
To pomeni, da smo ob zakljuc
ku leta poslovali s 23 odstotki 
manj zalog kot smo jih imeli 
v mesecu aprilu. Ob tern velja 
omeniti, da zaradi tega v po
slovanju temeljnih organizacij 
ni prihajalo do zasrtojev zaradi 
pomanjkanja mateniala. Izje
ma je bila le Tozd Mineral:ka, 
vendar je tam priSlo do zasto
ja iz drugili razlogov. 

Iz pregleda je razvidno, da 
so skupne za:loge kljub zmanj
sanju se vedno visoke. Pred
vsem velja to za rezervne dele, 
pa tudi za repromaterial v po
sameznih temelj:nih organizaci
jah. Zaradi tega bo treba na
daljevati z akcijami za odpro
dajo posameznih materialov, 
predvsem pa z ured<itvijo do
kumentacije in pravi1nega na
rocanja, kar je naloga planskih 
sluzb v temeljnili organizaci
jah. F. Mele 

Zaloga 
rez. delov 

Zaloge repr. 
mat. in surovin 

VREDNOSTI V MIO DIN 

POHISTVO 996 597 399 
MASIVA 497 88 409 
2AGALNICA 304 185 119 
IVERKA 774 581 193 
SD 27 27 
GABER 624 75 549 
PROD. TRANSP. 25 25 
JELKA 364 59 305 
TAPETNISTVO 300 14 186 
MINERALKA 373 150 223 
STROJEGRADNJA 66 66 

SKUPAJ 4350 1840 2510 

projekta. Na ·osnovi usklajenih 
zahtev, po katenih je bil [zde
lan idejni osnutek projekta 
adaptacije in na osnovi s:preje
te ponudbe se je Zavod za ure
janje prostora lotil izdelave iz
vedbene dokumentacije, ki mo· 
ra biti pripravljena do konca 
letosnjega leta. S tern bodo 
izpo1njeni vsi pogoji, da bomo 
lahko izbra1i izvajalca in zaceli 
z deli. 

V casu, ko je na eni strani 
·potekal usklajevallini pos1:opek, 
smo po drugi strani izvajali 
naloge, potrebne za pridobitev 
gradbenih soglasij. Casovno 
smo. v stiski edino p:ci ["eseva·. 
nju stanovanjskega problema. 
Ob spremembi nam.embnosti 
prostorov je namrec potrebno 
zagotovi:ti za dosedanjo Stano
valko doma ustre~ stanova" 
nje, ki ga pospeseno iscemo. 

Po projektu adaptacije bo v 
prostonih zdravs tvenega doma 
v Starem trgu urejeno nasled
,nje: 

- obnov.ljeni bodo sedanji 
prostori oziroma ambulante, 

- na novo bodo usposoblje
tlle zobna am.bulanta, o,troski 
d&spanzer in speoialisticne am
bulante, 

- poleg tega bodo obnovlje
IIli tudi drugi spremljevalni 
ipi'OStori ter delno tud:i opre
ma. 

Glede izgrad:nje zdravstvene
ga doma v Cer.kn:Jii.ci je dogo
vorjeno, da dela i.n. naloge po
tekajo po ustaijenih fazah -taks· 
ne izgradnje. Notranjski zdrav· 
stveni dom izdela do konca no
vembra v skladu z .naS<imi po
trebami programske osnove, 
ki izhajajo iz na5ih potreb. Na 
osnovi teh se obJ.ikuje ja vni 
;razpis za idejne projekJte. Po 
izboru tega se opredelimo za 
glaviili projekt in na osnovi te
ga se oprede.lirrw .za glavni pro
jekt in n a osnov.i tega &ledi 
ja'Wl!i razpis za izvedbo del. 
Dogovorjeno je, da se med tern 
casom lotimo tudi urejanja 

(nadaljevanje na 3. strani) 
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BRESTOVOBZORNJK 

Vtisi s Kiilnskega se jma 
Najvecja sejemska prireditev pohistvenikov je tudi letos 

opravicila svoje ime. V petnajstih halah si je bilo moe ogle
dati spostovanja vredno veliko izdelkov. Letos so bile med raz
stavljenimi eksponati tudi kuhinje. Sejemski pro~tor je bil 
razdeljen na dva dela in sicer je bilo v prvih sestih halah raz
stavljeno stilno pohistvo, v ostalih pa moderno pohistvo, ki je 
za nas bolj zanimivo. · 

Kaksne so letosnje splosne 
oblikovalske teznje? Bistvene
ga premika v nobeni skupini 
pohistva letos ni bilo, morda 
z izjemo kuhinj, ki pa so po
glavje zase. Ceprav se fume 
obieajno tudi eksponirajo na 
taksnih prireditvah, pri nem
skem tradicionalnem okusu to 
ni tako izrazito. Dvomim, da 
bi oblikovalcem zmanjkalo 
idej, prej bi rekel, da so se 
naslonili na ze uveljavlje.ne si
steme in da so letos iskali 
zgolj oblikovne variante na ze 
znanih osnovah. se 'vedno je 
prisoten trend namenskega po
hiStva za vsak prostor pose
bej. 

0 posameznih skupinah po
histva pa bi dejal sledece: 

Spalnice: pri spalnicah je 
cutiti nekaksno zatisje, mode
li so znani, znani so tuJ4i si
stemi, razlicne so samo barv
ne inaCice in povrsinske ob
delave. Najbolj so bile zasto
pane klasicne spalnice s sest
delno ali tride:hno smuono 
omaro in posteljo in spalnice 
z mostom in kotno omaro. 

cutiti je poveca!Il obseg fili
rane iverice, folija z naravni
mi porami pa je povsod zelo 
dober nadomestek naravnim 
furnirjem. Prevladujejo natur, 
konjak in temno luiena barva. 
Kar je naravnih furnirjev, so 
kvalitetno odbrani, fronte so 
stevilcene skoraj brez izjeme, 
mocno pa so prisotne aplika
cije masivnega lesa s softfor
mingom. Fronte so izdelane 
bogato in robustno, da o kva-

liteti sploh ne izgubljam be
sed, saj je standard.no fa!Ilta
sticna. 

Nocne omarice vse bolj iz
gubljajo svoj prvotni pomen, 
nadomeseajo jih vse bolj lah
kotne in fleksibilne manjse 
omarice ali police, z manjsim 
in plitkirn predalckom. 

Dnevne sobe: Vi1lrina v se
stavu ohranja svoj dominant
ni polozaj . Tako ali drugace 
oblikovana ima skoraj brez 
izjeme luc v notranjosti in je 
prirezana ali polkroina. Spod
nji elementi imajo globok pre
dal, izdelana pa sta dva si
stema: enkrat gre za nalaga
.nje elementov eden na druge
ga, ali pa so le-ti na stojkah. 
P.ri dnevnih sobah prevladuje
jo naravni materiali, obieajno 
jesen, hrast ali mahagonij. 
Barvna skala je bila prikaza
na posebej, obicajno pa so bi
le razstavljene crna, bela ali 
natur. Pri belih frontah pore 
niso popolnoma zali:te, frOtnte 
pa so brez izjeme stevilcene. 

Velik poudarek je na okov
ju, kjer proizvajalci hitro sle
dijo novim oblikovnim zahte
vam. Zanimivo je dejstvo, da 
sestavi dnevnih sob nimajo 
ene stranice, ampak je vsaka 
o.marica samostojen element. 
Cedalje vecji je tudi poudarek. 
na oblikovanju korpusa, 1iron
ta pa je enostavna in utoplje
na v korpus. Podnozja so ze
lo nizka, izbor elementov pa 
tako sirok, da zadovolji tudi 
najzahtevnejse okuse. 

Samoprispevek: zaceli s pripravami 
(nadaljevanje z 2. strani) 
p.rostora. Sklad stavbnih zem
ljgc, ki po zakonu upravlja z 
gradbenimi zemljisci, bo moral 
namrec izrociti inves11itorju 
komunalno opremljem.o zemlji
sce. Zato je potrebno izdelati 
se zazida1ni nacrt obmocja lo
kacije in komunal:no opremiti 
parcelo. Predvideno je, da bo
do ta dela o.pravljena do tret
jega trimesecja letos. 

Zbiranje denarja poteka po 
naslecLnj.i di.namiki: 

- do 25. novembra smo 
zbrali 114.331.382 din ali prib
lizno 83 milljonov d.inarjev me
secno. Zaradi vel.iJce rasti in
lacije in s tern padanja vred
·nosti dinarja, je hi.lo potrebno 
denar ustrezno gospodarno na
loZ.iti. Z Ljubljansko stanovanj
sko ban:ko smo sklenili pose
ben ·sporazum, ki ga je predlo
Zila financna komisija odbora 
in po katerem se ves visek de
narnih sredstev prenese na ra
cun Ljubljanske ban:ke pod 
pogoji, ki trenutno veljajo na 
denarnem trgu. Trenutno je ta 
obrestna mera 143,odstotna. Po 

tern aranzmaju smo do sedaj 
plasiral.d. 101.914.789 din. S pre
ostankom v znesku 12.416.593 
dinarjev smo financirali izde
lavo izvedben~h aktov za dom 
v Sta.rem trgu, ki j.ih priprav
lja Zavod za urejanje prostora. 
Poleg tega potekajo preko Med
obcinske zdravstvene skupno
.sti v Ljublj-ani aktivnosti o 
sprejemanju Samoupravnega 
.sporazuma o temeljih planov 
institucije, v katerem so opre
deljene investicije, med kate
rirrui je nas zdravstveni dom 
opredelje.n v vd.Sini 900 miJ.ijo
·nov din, razdeljen na termin
ske nad.ozbe v letih 1988, 1989 
in 1990. Tre.nutno se pr~ spre
jemanju tega sporazuma zati
'ka predv.sem v obCinah mesta 
Ljubljana, kjer trenutno po
zabljajo na nacin zbkanja 
·sredstev za tovrstne objekte 
na tern obmoeju. Definitivna 
usoda tega sporaz:um.a bo zna
na konec letosnjega leta. Oce
njujemo, da aktiv10.osti v zvezi 
s samoprispevkom potekajo v 
dokaj normalnem casovnem za
poredju. 

F. -Jeselnik 

Samske in otroske sobe: 
Prevladujejo umetmi materiali 
- folija in plasticni nalimki. 
Ti materiali so poceni in traj
ni, kar je za to skupino po
histva bistvemo. Otroske sobe 
so bile u:azstavljene predvsem 
kot igral10.e SoQbe in ne kot de
lovni prostor, zal pa ti pro
stori delujejo nekako grobo, 
manjka jim raznih majhnih 
in drobnih dodatkov. 

Tapetnistvo: Letos je bilo 
razstavljenih veliko ste.vilo 
usnje.nih gamitur. Te garni
ture niso opremljene z izvlec
nim mehanizmom, kot ga ima
jo le-tis-te iz blaga. Modell so 
bili klasicni in moderni, izbor 
blaga kvaliteten in pester. Iz
vlecni so bili dvosedi in tro
sedi, zanimivo pa je, da imajo 
»visokozvemeci« proizvajalci 
tudi stiri razliO:ne sirine. Med 
usnjenimi modeli :prevladuje 
crna, bela in siva barva, pri 
tapeciranih pa prevladuje si
rok izbor pastelnih barv . 

Jedilnice: Letos je opazen 
premik od okroglih k ovalnim 
mizam. Modeli so imeli iz
vleone mehanizme za razvlek 
nog, imele so en ali dva iz
vlecna vlozka, ki sta bila skri
ta v .nogah, okrogle mize pa 
so imele premer 120 em. Stoli, 
ki so bili razstavljeni, so imeli 
tapecirano sedalo in tudi hrbt
no naslonja1o, prevladovale pa 
so tradicionalne klasicne ob
like. 

Razstavljene komode so ime
le osrednjo vitrina, ki spomi
nja na tiste pri dnevnih so
bah. Prevladovali so naravni 
fumirji, barve pa konjak i.n 
vsi rjavi toni. Opazen je po
rast furnilrja »pticji javor« s 
poliuretansko polirano obde
lavo. 

Kuhinje: Opaziti je, da so 
kuhimje v KOlnu razstavljene 
vsako drugo leto. Letos je bi
lo pri 111jih kot na »sejmiscu« 
iin tako so b ili kakrsnikoli po
slovni pogovori 1kar ob vzor cu 
nemo~oci. Korpusi niso vee 
polirani v beli barvi, ampak 
z dekorativnimi papirji, post
forming plosco pa pocasi za
menjuje plosC.a z masi'vnim na
Iimkom, ver,ietno zaradi pol
kroznih zakljucnih elementov. 
Rolo omarice so iz.popolnili in 
tecejo lepse, elementi imajo 
razlicne bogate in funkcional
ne dodatke. fuoizvajalci okov
ja so za proizvajalca kuhinj 
izpopolnili okovje in dodatke, 
v.eliko pa je bilo prikazanih 
tudi sestavov s centralnim 
mokrim blokom. Tudi pri ku
hinjah je bilo leros veliko 
»pticjega javorja«, klasicnega 
fine-line funnirja pa m bilo. 

Kaj lahko recem za J ugo
slova.ne in Brest na letosnjem 
Kolnskem sejmu? 1:al ne Iho
remo iz svoje ikoze in razstav
ljamo se vedno loceno, vsaka 
skupina zase: Slovenijales je 
imel lep razstavni prostor, po
dobno kot !ani v Beogradu. 
1:al mi nismo bili zastopani. 
Imeli pa smo razstavljen pro
gram Rubin na prostoru Eks
portdrva, ki je lep sestav, tu-

RUBIN edini v Kolnu 

di prog.ramsko je v istem tren
du kot pri ostalin proizvajal
cih tako, .da bi bilo vse v re
du in primerljivo z Evropo, 
ce . . . Ta »Ce« pa je kvaliteta 
izdelave, ki je pod kritiko, 
skoraj katastrofalna. Ko clo
vek gleda ostale eksponate, se 
razvadi. 

Takoj pa ves pri ·Cern si, ko 
dobiS udarec s »kvaliteto« na
sega razstavljem.ega pohistva. 
Ne samo to, da je manjkal 
rocaj - ·tega so mogoce tudi 
ukradli - temvee tudi to, da 
vijaki prebijajo stranico, da 
so masivni nalimki na korpu-
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su videti i..zprani, da na vitri
ni zija fuga, ki je siroka stiri 
milimetre, <ia so Qla frontah 
bocnice postavljene gor ali 
dol, kakor je pac priSlo, so 
napake, ki si jih m.ikakor ne 
bi smell privosciti, ce hoeemo 
sploh se obstajati. Vse slru
paj je izgledalo priblizno ta
ko, kot da bi to »sfusal« tret
jerazredni mizar. No, se do
bro, da bo ta kritika ostala 
samo v tovarniskem glasilu. 
Upam 'Pa tudi, da je razstav
ljen eksponat videlo cim manj 
ljudi ... 

A. Vivod 

Plan za Ieto 1988 
Zastavljanje planskih ciljev v tako nestabilnih gospodarsldh. 

razmerah, kot prevladujejo v nasi druibi, je zelo teiko. OteZko
ceno pa je tudi nacrtovanje na realnih osnovah v delovnih 
organizacijah. Kljub temu si moramo zastaviti politiko poslo
vanja, ki seveda temelji na dolocenih predpostavkah oziroma 
pogojih gospodarjenja. 

Kako dalec smo v tern tre
nutku s planom za leto 1988 v 
delovni organizaaiji Brest in 
na kaksnih predpostavkah ga 
gradimo? 

Glavni ai.lj, ki smo ga upo
stevali pri oblli.kovanju plana, 
je povecanje £izionega obsega 
proizvodnje na osnovi dviga 
produktivnostrl., racionalnejse
ga izkoriscanja de1ovnega casa, 
boljsega izkariScanja proizvod
nih zmo~jivostJ.i 1n primernej
se organizac.ije dela. 

Na racun pov'eeevanja pro~ 
izvodnje .naj se ne bi povece
vale zaloge, temvee si moramo 
na vseh podrocjih prizadev·atri., 
da bodo izgotovljeno proizvod .. 
njo tudi prodali, pri nekaterih 
izdelkrih pa tudi zniZa.lii. zad.oge 
na optimcrlno raven. Ta pred
postavka je osnova za plan za 
leta 1988. Zaradi tega bo po
trebno izloC.iti iz proizvodnje 
programe z zelo ni2lko dohod
kovnostjo ter povecevati delez 
tistih, ki prinasajo delovni or
ganizaOIJil ostanek dohodka:. 
Ker predvidevamo, da domace 

trlisce ne bo sprejelo toliksne 
kolioine ,izdelkov, koH.korsna je 
predvide.na z dvigom fizicnega 
obsega proimodnje, bo potreb
no v vecji meri plasiratri. izdel
ke tudi na tuje trZ:isce, kjer je 
povpr.aSevanje se vedno vecje 
od ponudbe. 

Vendar pa je potrebno tudi 
pri izvoznih izdelkih v prv~ vr
sti upostevati nacelo dohodikov
nosti. 

Tudi pri vhodnrih surovinah 
in materialih je potrehno upo
stevati nacelo racionalnega iz
looriScanja, obenem pa si rna
ramo pr.izadevati, da bi doseg1i 
cim niZje ostale stros.ke poslo
vanja. 

Pri sesta'\ti plana smo upo
steva:li vsa omenje.na izhodi
sca. Glede na to plankamo za 
leto 1988 za deloWlo organiza
aijo Brest po:zri.tiven finanOni. 
rezultat. Vendar je v tern tre
nutku ploan se v fazi uskllajeva
nja, zato bomo o njem Jahko 
vee zapisali v naslednj~ stevilki 
Obwrmka. ·· 

n. Mis·ic 

- -- --- ·-----------------------------------------------------------------
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NaSe inovacije! 
Ceprav smo ze na zacetku 

posliovnega leta 1988, ne more
rna mimo tega, da ne b~ pre
gledali kako smo bili inova
tivni v :preteklem letu. Stevilo 
inovativnih predlogov se je v 
letu 1987 nasproti letu 1986 
poveCalo, vendar pa le s tern 
se ne moremo biti zadovoljni. 
. Iz tabele je razvidno, da so 

na Brestu vedno temeljne or
g_anizacije, ki nimajo priprav
ljenega nobenega inovativnega 
predloga. Ob tern dejstvu se 
sp.ra!\ujemo ali v teh sredin~ 
ni ustvarjalnih - ~novativnih 

delavcev ali pa je se vedno 
prisotna bojazen le-teh, da si 

TOZD 

POHISTVO 

MASIVA 
.ZAGALNICA 
GABER 
IVERKA 
TAPETNISTVO 
JELKA 
MINERALKA 
STROJEGRADNJA 
PRODAJA 
DS SD 

SKUPAJ 

7 
6 

3 

16 

2 

1 

3 

bodo s prijavljenim predlo
gom ustvarili meko neprijetno 
vzdusje med sodelavci. Ven
dar si s »tihim« ustvarjalnim 
delom inovatorji ne pridobijo 
nicesM". Pri osebnih tdohocLkih 
so izenaceni z neustvarjalnimi 
delavci, medtem po oddelek, 
temeljna organizacija, kakor 
tudi delovna organizacija z 
~ovacijo pridobijo neregistri
ran inovacijski dohodek. 

Inovator obicajno ostaja 
brez zasluzenega nadomestila, 
ki mu pripada po Pravilniku 
o ustvarjalnosti pri delu in 
po Samoupravnem sporazumu 
o skupnih osnovah in merilih 

za pridobivanje in razporeja
nje dohodka. 

Da bi to preb:rodil, mora 
inovator povsod cutiti podpo
ro svojih sodelavcev in sirse 
druZbe. Kljub temu, da so ino
vacije re kar udomacena tema, 
pa se .premalo zavedamo, da 
morajo postati lastnost sle
hernega delovnega cloveka. 
Omeniti velja, da zacne 1. 
aprila 1988 veljati spremenjen 
in dopoLnjen zakon o varstvu 
izumov, tehniOnih izboljsavah 
in znakov razlikovanja, s ka
terim bomo morali uskladiti 
tudi nas Pravilnik o ustvarjal
nosti pri delu. B. Petrie 

Inovacijski dohodek 12lplaCilo inovatorjem 

1 
8 
3 
4 

1 
8 
2 
3 

2 

32 

1 
7 
3 
4 

5 
1 
2 

23 

1 

1 
3 
1 
1 

2 

9 

din 

15.663.621 
1.531.525 

211.370 

1.328.546 

2.501280 

1"-o 
co 
0\ -ro .... 

Cl) -
din 

1.128.616 
11.738.658 

480.720 
1.915.000 

1283.253 
1.523.762 

550.000 

21.236.342 18.620.009 

din 

1.002.985 
201.124 
105.685 

69.992 

350.180 

di<n 

101.576 
764.576 
412.713 
619.000 

250.914 
274.27F. 

71.200 

1.729.966 2.494.257 

Opomba: Gospodars'ka korist in nadomestilo od inovacij, ki se obracunavajo pet let .i.n i:llplacilo ino
vatorjem za leta 1987 nista vsteta v inovacijski dohodek, ker se obracunava po zakljucnem 
racunu preteklega leta. 

Iz nase Strojegradnje 

Eden prvencev Brestove 
strojegradnje je stiskalnica za 
sirinsko lepljenje lesa, ki so jo 
razvill predvsem za potrebe 
Brestovih temeljnib organiza
cij tagalnice in Masive. Z njo 
lepijo oije kose lesa v vecje 

ploskovne elemente. Lepilni 
spbji so rallllL kar pripomore 
k velikemu prihranku lesa, 
hkrati pa seveda k vecjemu 
izkoristku te dragocene sura
vine. Stiskalnica je uporabna 
tako v industrlji kot v obrt-

• 

ni!\tvu, saj zavzema majhno 
tlorisno povdino in je hitro 
nastavljiva za lepljenje lepljen
cev razllcnih dimenzij. Korak 
naprej v tej smeri pa pomeni 
avtomatizirana stiskalnica za 
sirinsko lepljenje lesa. 

BRESTOV OBZORNIIl 

Z dobavo hlodovine letos ni tezav 

Za delo strojev Je odgovoren clovek 

Reorganizacija sindika.ta 
v Tozdu Pohistvo 

V temeljni organizaciji PohiStvo smo imeli do decembra Iani 
dve osnovni organizaciji sindikata, ki sta imeli tudi svojo kon
ferenco sindikata. Taksen nacin organiziranja sindikalnega dela 
se je pokazal kot neustrezen, predvsem sprico dejstva, da je v 
temeljni organizaciji zaposlenih vee kot seststo delavcev. 

V delu sindikalne organiza
cije v Tozdu Pohistvo je v zad
njem obdobju po volitvah pri
slo do sprememb, kii. 5IDO jih 
uresniCili na osnov!i izkusenj 
iz zadnjega m andatnega obdob
ja. Ugotovili smo namrec, da 
nam konferenca si.nd·itkata 
pravzaprav ni potrebna, saj 
smo imeli v preteklem obdob
ju sestanke obeh izvrsilnih od
borov v eni zasedbi, tako da je 
delo v tedanjem obdobju po
tekalo skupno. Po dogov,oru, ki 
smo ga imeli na enem zadnjih 
sestanloov lani, smo pripravHi 
nov nacin delovanja osnovne 
organi.zacije sindikata. 

Zakljucni obcni zbor smo or
ganizirali po sindi:ka1nih skup.i
nah. Vsa porooila sindikalnih 
skupin smo teden dni pred 
sestanlci rarobesiLi na ogla.s.ne 
deske v naSi temeljni organiza
ciji, tako da so se lahko vsi 
delavci seznanhli z njimi. Na 
sestankih sind1ka·lnih skupin 
smo razpravljali o problemati
ki posamezne sku pine. U goto
vi1i smo, da so delavoi pokazali 
vel~ko zanimanja za probleme 
dolocenih okolij , pr edvsem pa 
smo prisli do spo.znan.ja, da je 
delo v sindikalni skupini, v 
kateri je trideset !judi, dosti 
lazje, kot pa na mnoZicnem 
sindikaLnem zboru tristotih 
I judi. 

Dosti bolj prddejo do izraza 
mnenja ljudi, ki se jih sicer 

na mno.Zicnih sestankih ne da 
izr aziti. Kljub temu, da ima ta
ka organizirana sindikalna or
garnzacija stevilne pred.nosti, 
pa bo pot rebno za resnicno 
uspesno delo posamezne clane 
izvrsnega odbora sindikata za-

dol.Ziti, da bodo poskrbel!i. za 
ustreznejsii nacin obvescanja v 
le-teh. 

V prihodnje se bomo morali 
tudi dogovoniti, da bomo imeli 
vse sestanke v okvliru sindikata 
izven delovnega casa. K taks
nemu naCinu dela n as vodijo 
predvsem razmiS.ljanja o bolj
sem izkoriScanju delovnega 
casa v temeljni organizaciji . 

J. Zakrajsek 
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BRESTOV OBZORNIK 

KakSno~zobozdravstvo Zelimo? 
~-- .. 

Na seji OOZS Bresta je bilo v zvezi z delom zobozdravstve
ne sll1Zbe postavljenih kar nekaj vpra5anj, na katera hom sku
sal odgovoriti. 0 zobni ambulanti na Brestu smo se priceli 
pogovarjati v zaeetku leta 1981. S tajniki temeljnih organiza
cij je bilo dogovorjeno, da naj bi delo v tej ustanovi potekalo 
drugace kot v zdravstvenem domu v Cerknici. 

Vs.i smo se strinja!Li, da je v 
postopek zdravljenja treba vze
ti samo doloeeno stevilo de
lavcev, da bi bllo tatk.o njihova 
zdravljenje cim krajse, in sele 
nato nov. krog delavcev. Vsak 
obisk paoienrt:a v zobni ordina
ciji je bil daljsi kot sicer, ker 
smo zeleli, da bi pri posamez
niku vsakic cimvec naredili. Ko 
sem bil izvoljen za individuad.
ni poslovodni organ, so z de
lorn na Brestu nada1jevali dr. 
Petelin, potem dr. Lukac in dr. 
Vrk.ljanova, od 1. januarja 1987 
pa dr. Vengustova. ze od sa
mega zacetka je bilo dogovor
jeno, da bodo zobno ambulan
to Bresta lahko ohi·skoval<i v 
posameznih primerih tudi dru
gi delavci oziroma .obcani. 

Ekri.pa dr. Vengu.stove je v 
letu 1987 presegla .norma za 
39 odstotkov, zunanjih pacien
tov je najvec 5 odstotkov. 

Zaradi nacina dela oziroma 
narocanja je eakalna doba pa
cientov dokaj dolga, istocasno 
pa prihajajo tisti, ki so naro
ceni v tern obdobju, na vrsto 
vsaka dva do tri tedne. Vsi 
ostald. pa lahko do takrat, ko 
cakajo na vrsto v zobni am
bulanti Bresta, obiscejo zobne 
ambulante v zdravstvenem do
mu v Cerknici. 

PripraV'ljeni smo preiti na 
sistem dela, kakrsnega smo 

Iz nase ambulante 

ime1i v zdravstvenem domu 
doslej, ce se DO Brest s tern 
strJnja oziroma to zahteva. To 
pomeni, da vsem delavcem 
Bresta hkrati nudimo zobo
zdravstvene storitve, vendar 
pa se bo eas med posamemimi 
obis·ki v ambulanti podaJjsal 
sorazmemo z stevilom vpisa
nih oziroma narocenill pacien
tlov. Glede sprejemanja delav
cev iz drugih delovnili organi
zacij pa tole: na pobudo GG in 
TOK Cerkmica smo se dogovo
ri.li in podpisa1i pogodbo, da 
bo zdra:vstveni dam Cerknlica 
opravljal za njih zobozdravst
vene stor.itve izven rednega de
lov.nega ca:sa (nepos·redna svo
bodna menjava dela). Za upo
rabo prostorov in za opravlja
nje zobozdravstvenih storitev 
se je GG neposredno dogovo
ril z Brestom. Ker se nepre
stano ubadamo s financnirni 
tezavami v poslovanju, nam ne
posredna svobodna menjava 
dela vsaj malo olajsa gmotni 
polozaj. Pri ponovni izvol!itviza 
individualni pos-lovodni organ 
sem postavil pogoj, da vsaj en
krat tedensko delam brez ka
krsnegakoli nadomest:ila v zob
ni ambulanti, da ne bi povsem 
ostal izven stroke in svojega 
poklica. Pri~nati moram, da 
tudi v to ambulanto prihajajo 
obcani, ki niso zaposleilli na 
Bres-tu. 

Resnici na ljubo moram po
vedati, da je zobozdravstveni 
stroj kupil Brest za potrebe 
·Otroskega zobozdravstvenega 
varstva v obnov;ljeni soli v 
Cerknici. Ker so takrat v soli 
prostore potrebovali za druge 
deja'W1ostli, otroske ambulante 
llliso odprli in je stroj lezal ne
kaj let v skladiscu pri glavnem 
vhodu na Brest. OZS je odo
brila se eno zobozdravstveno 
ek:ipo in smo tako ta stroj upo
rabili za dodatno ambulanto za 
odrasle. Zaradi prostOI1Ske sti
ske v zdravstvenem domu 
Cer.knica smo se dogovorili, da 
ga premestimo na Brest, ob 
tern, da je ta ambulanta v ce
loti. financirana s strani OZS 
Cerknica. Ceprav je stroj last 
Bresta, vsa popravila placuje
mo sami. 

:telim se poudariti, da bi pri
slo do manj zapetljajev okrog 
vprasanj zobozdravstva, ce bi 
predstavniki sindikata pri nas 
poiskali odgovore in tako d:s.to
casno obvestili VISe delavce 0 

tej problemati.ki. Lahko pa bi 
tudi zapisali, kakS.ne prednosti 
imajo delavci Bresta glede na 
izgube delovnega casa v pri
merjavi z dru!Yimi obcani v ob-
cini. 

dr. K. Klaric 

. . . RAZMISLJANJE 
ZOBOZDRA VNICE 

Odkar sem prisla na delov
no mesto zobozdravnika v 
zobno ambulanto Brest, se po
javljajo na delo zobne ambu
lante na razlicnih nivojih ne
objektivne pripombe. Neob
jektivne in neutemeljene so 
predvsem zato, ker doslej se 
nihce s strani Bresta .ni iVipra
s·al za dejstva delavce :wbne 
ambulante, prav tako pa o kri
tikah nismo bili nikoli direkt
no obvesceni - ceprav so bile 
npr. razobesene po oglasnih 
deskah. Mislim, da je neposte
no obsojati na podlagi neraz
ciscenih d,ejstev. 

Rada bi dodala nekaj pojas
nil, ki se mi zdijo pomembna 
predvsem za razumevanje dtol
ge cakalne dobe pacientov. Ko 
je bila 1981. leta odprta zob
na ambulanta na Brestu, so 
bili delavci veseli, da bodo 
lahko med sluibenim casorn 
in v bliZini deloVInega mesta 
popravljali zobe. Takrat je bi
la cakalna doba zelo dolga. Po 
odhodu dr. Petelina je bilo 
pacientov le se toliko, da so 
se v stirinajstih dneh vsi zvr
stili, zobna ambulanta pa je 
imela 'V tern casu tezave z do
seganjem norme. V tistem ca
su je bilo na razlicnih nivojih 
veckrat izreeeno vprasanje, za
kaj ne hodimo k zobozdravni
ku. V casu dela dr. Vrkljano
ve koncem leta 1986 se je s.te
vilo pacientov spet zacelo po
stoporna vecati. Ob mojem 
prihodu na Brest je bilo na
rocenih ze 400 pacientov, ki 
so bili vsi v postopku zdrav
ljenja. v zaeetku leta 1987 pa 
se je vpisalo se 550 pacientov. 

· Po dogovorjenem sistemu (ki 
ga je obrazlozil ze dr. Klaric) 
ie bilo 400 pacientov ze pre-

velika skupina za hitro sana
cijo rob, zato je seveda mora
l!o vseh nadaljnjih 550 pacien
tov v vrsto, ki caka da jih po
klicemo. Tekom leta 1987 je 
bilo prvotnih 400 . pacientov 
saniranih, od 550 cakajocih pa 
smo jih do sedaj poklicali 150 
in sicer .tiste, ki so se vpisali 
v januarju in februarju lani. 
Poleg tega so bili vsi pacienti, 
ki so se po navodilih pTejs
njega zobozdravnika javili na 
kontrolo po 6 mesecih, 1:akoj 
sprejeti v nadaljnjo obdelavo 
v kolikor se je za to pokaeala 
potr~ba. Kdo torej caka v 
vrsti? Tisti, .ki so po lastni od
locitvi ali malomarnosti pre
kinili z zdravljenjem preden 
je bilo zobovje popravljeno; 
tisti, ki so sicer imeli zobovje 
popravljeno, pa se niso javili 
na :redno kontrolo po 6 mese
cih in tisti delavci, .ki so do 
tedaj se popravljali zobe v 
drugih zobnih ambulantah. 

Koliksno delo je bilo v 
enem letu opravljeno, je raz
vidno iz statistike ZD Cerkni
ca. Nasa delovna obveznost je 
bila presezena za 39 Ofo, ceprav 
- nenaiadnje- delavci zdrav
stvenega doma nismo financ
no niti kako drugace stimuli-
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rani za rpreseganje .norme, to
rej nismo za vee opravljenega 
dela <iobili nicesar. 

Tisti ·:paciemti, ki so v letu 
1987 obiskovali naso ambulan
to, .pa lab.ko povedo, koliko 
je bilo popravljanja prehitro 
izpadlih plomb, prevlek in mo
stickov .napravljenih v letih 
1985 in 1986 - to so t. i. re
klamacije, ki se jih pac nikjer 
ne belezi in nikomur ne zara
cuna. Zabelezili smo jih le »ob 
robu« za nase osebno slabse 
pocutje. 

Od vseh rednih zobnih am
bulant v cer.kniSki obcini je 
bilo v nasi ambulanti Qprav
ljenih najvec stari1:ev. Da so 
vsi navedeni podatki resniCni, 
se lab.ko Jcaterilooli odgovorni 
delavec Bresta osebno prepri
ca v .nasi ambulanti. Odkrit 
razgovor nam bo vsekakor ve
liko bolj dobrodosel, kot do
sedanja, naj recem temu, obre
kovanja. Ce je kolektiv Bresta 
z nasim delom nezadovoljen, 
se lahko ponovno posluzi ena
ke prakse kat v letu 1986: 
zdravstveni dam naj za.prosi 
za zobozdravnika in preprica
na sem, da bo zelja uposte
vana. 

dr. I. Vengust 

Pocitniski dnevi
veselje ·in skrb 

Pocitnice: vsako leto jib z navdusenjem pricakujejo otroci 
in odrasli. Prenekaterl starsi pa tudi s skrbjo. Kolikor bolj se 
pribliiujejo pocitniSki dnevi, toliko bolj se nam v zavesti ogla
sa dvoje. Po eni strani si oddahnemo, saj vsaj nekaj easa 
z dnevnega reda lahko ertamo nekaj pogledov na uro in vee
nih vprasanj: imaS nalogo, si se ucil? 

Po drugi strani se nam oglasijo razna prlporoeila: posvetite 
se otrokom, prezivlte z njimi pocitnice ... Nesreea pa je v tem, 
da je pocitnic vee kot dopusta. 

Med zimskimi pocitmcami 
nam pomaga sneg. Na sreco zi
vimo na dezeli, nekaj gricev je 
skoraj okrog vsake hiSe in 
otroci nas tistih osem sluzbe
nih ur niti ne bodo pogresali. 
Toda letos nam jo je zima za
godla. Snega ni. Zadnje solske 
dni j~ bilo vse bolj aktualno 
vprasanje: KAKO BODO OT
ROCI PREziVELI POCITNI
CE BREZ SNEGA? In takoj 
so pri roki ugotowtve kot »tre
ba bi bilo organi:z'kati« . . . Ta
kih pogojnikov smo zal vse 
prevec vajeni, vema pa tudi, 
da se samo od sebe nic ne na
redi . .. 

Nekaj pa se je m ed temi po
citnicami vendarle dogajalo: 

Namesto snega - blato 

organizirali smo pohod na Sliv
nico, ure pravljic, druzabne 
igrice, predvajanje filmov, glas
beni koncert, likovno dejav
nost, prikaz dia filinov o var
stvu narave, u re namenjene 
usmerj en emu izo bra:Zevan ju,. 
plavanje. Vse to se je dogajalo 
na razlionih krajih: taka v 
knjiznici Jozeta Udovica v 
Cer.knici, osnovni soli v Cer·k
nici, Starem trgu i.n drugje. V 
p.rvem tednu se je naSim vabi
lom odzva.Jo 30 do 40 otrok iz 
bl!iZnj.ih krajev . V casu nasta· 
janja tega prispevka celotni 
program se ni bil ures.nicen, 
upamo, da je bil dovolj zani-

(nadaljevanje n a 6; strani) 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
V LIP Bled se stevilo ino

vativnih predlogov ni bistveno 
povecalo. Po kvaliteti le-teh 
pa je v letosnjem letu opaziti 
viden vzpon. Prijavljenih in 
nagrajenih je b ilo sedem teh
nicnih izboljsav in dva ko
ristna predloga, za ·kar je bilo 
izplacano 1.214.004.- din od
skodnine. Gospodarska korist, 
kje.r jo je bilo mogoce izracu
nati. znasa 27.278,321.- din. 
Nekateri predlogi pa so se na
nasali na varstvo pri delu in 
pozarno varnost, zato Jli bila 
ovrednote~a gospodarska :ko-

POCITNISKI DNEVI -
VESEUE IN SKRB 

(nadaljevanje s 5. stnmi) 
miv, da se otrooi niso navelti
cali vsega ze po tednu dni. 

Kaj so nam pokazale ugoto
vitve in izkusnje? Predvsem to, 
da otroc.i. potrebujejo organi
.zirane dejavnosti tudi med po
citnicami, seveda ob pomoci 
odras1ih. Kje so se skrivale 
med temi poc1tnicami organi
zacije ZSMS, ZPM, drustva, v 
vecj-i meri tudi sole, krajevne 
skupnosti in se kdo. Pet ali de
set pos.ameznikov je premalo 
za izvedbo programov sirom 
nase obCine, ki prosto:rsko nd 
ravno majhna. 

Se bomo v prihodnje vsi pra
vocasno zbudili? 

H. Mele 

rist. Trenutno pripravljajo tu
di spremembe in dopo1nitve 
samoupravnega sporazuma o 
inventivni dejavnosti delovne 
organizacije, ker se je le-ta v 
praksi pokazal kot pomanj
kljiv. Tak.o j e npr. odskodina 
po novo doloceni lestvici v 
povprecju za 80 Ofo viSja od 
sedanje. 

LESNININA Zunanja trgovi
na in vrhniSki Liko sta sredi 
novembra sl.avila pomemben 
jubilej, to je izdeiavo in pro
dajo stirimilijontega stola za 
amerisko firma USFI iz High 
Pointa v Severni Karolini. 

Ob tej prilomosti so ame
riSki kupci obiskali VrhnjJko 
in si ogledali proizvodnjo v 
Tovarni stolov na Verdu. Liko 
je z Lesninino pomocjo zaeel 
prodajati v Ameriko ze pred 
osemnajstimi leti. Sprva je bi
la njegova ponudba bolj 
skromna: trije tipi s.tolov v 
dveh razlicnih povrsinskih ob
delavah. Huda kolllkurenca na 
ameriSkem tdiscu pa je taka 
tovarno kat Lesnino silila v 
nenehno dopollnjevanje ponud
be in danes je izbircnim Ame
ricanom na volj.o ze 14 raz
licnih modelov Likovih stolov 
z moznostjo treh povrsinskih 
obdelav, ki so mnogo zahtev
nejse kat pred leti. 

SLOVENIJALES TRGOVI
NA je skupaj s predstavniki 

LOGA.SKO 

okrajno glavarstvo. 
Zenll!e{lisni in zgodovinski opis. 

U,.e(Ul Vojteh .lUbnikar. 

V LOGATCU. 

lzdalo "Drn~fVf) ucitcljcv in iiolskih prijateljev okraja Loga8kega u. 

1889. 

RAKEK (nadaljevanje) 

One 15. avg. 1881 hila je sluzba 
uciteljeva razpisana In tako jedno
razredna soia ustanovljena. Go· 
spod Avgust Klec, ucitelj V· Sta
rem trgu prl Lozi dobil je to me· 
sto, in nastopil sluZbo dne 16. 
septembra 1881. 

One 1. oktobra 1881 sklicali so 
se mozje v krajevni solski svet in 
predsednikom bil je voljen gospod 
Fran Lavric, lesni veletrzec, po· 
sestnik zag na paro i.t.d. 

v letu 1884 dobil je ucitelj gosp. 
A. Klec, vsled boleznl trimesecni 

odpust. Kot suplent bil je pozvan 
vsled odloka sl. c. kr. okrajnega 
solskega sveta gospod Peter Repic, 
ucitelj v Cerknici, kateri je sluzbo 
dne 21. septembra 1884 nastopll, 
a vsled odloka slavnega ces. kr. 
okrajnega solskega sveta od 18. 
oktobra 1884 stev. 1009 bil zopet 
na svojo staro sluzbo v Cerknico 
pozvan, mesto njega pa je bil 
imenovan pomoznim uciteljem Ra· 
kovskem gospod L. Armbruster, ka
teri je sluZbo dne 21. oktobra 1884 
prevzel. 

Gosp. Avg·ust Klec je toliko okra
val, da je dne 8. aprila 1885 zo· 
pet sluzbo nastopil. 

Leta 1886 sezidala je soseska 
bolnico za bolnlke nalezljivih bolez
nl. 

One 25. junija 1885 je zdravstve
na komisija spoznala dosedanje tu· 

Smelta in IMV iz Novega me
sta podpisala v Moskvi pogod
bo o prenosu tehnologije za 
izdelavo prikolic Adria IMV 
Novo mesto. Slovenijales trgo
vina je prevzela vlogo nosilca 
posla za izgradnjo tovarne, po 
velikosti taksne kot stoji v 
Novem mestu, ki bo Z!¥ajena 
v beloruskem Minsku pri fir
mi Belavtomaz. S sovjetske 
strani so pogodbo podpisali 
predstavJliki trgovmske orga
nizacij e A vtopromimport. 

Delovna organizacija je pred 
nedavnim sklenila pogodbo s 
sovjetskimi partnerji za iz
gradnjo tova:me sestavnih de
lov, predvsem aluminijevih 
odlitkov in kavnikov, za oseb
na vozila moskvic v okvirni 
vrednosti 45 milijonov klirin
skih dolarjev. Slovenijales t•r
govina je kot nosilka celotne
ga inzeniringa ze lani sprojek
tirala dve proizvodni zgradbi 
ter poslOMno poslopje bodoce 
.tovarne. Konec letosnjega leta 
pa bodo stekle prve dobave 
materialov z navodili in s po
ucevanjem za rnontaio. 

Delovna organizacija JUGO
DRVO j.e v enajstih mesecih 
lanskega leta presegla letni 
plan realizacije za 19 odstot
kov. Izvoz je bil vecji od pla
niranega za 20 ods-totkov, na 

··konvertibilni trg za 35 odstot
:1rov. Izvoz na klirinsko trziSce 
je v okv1ru plana. Povecan pa 

kajsnje solsko poslopje his. stev. 
24 v spodnjem Rakeku kot nepri
pravno in nezdravo za solo, ker je 
sezidano na mocvirnem prostoru in 
v tesnobi ter gnjeci, da voda za
ostaja in vla2nost dela; zato je v 
njej vedno mokrotno, zaduhlo in 
vi&Zno, akoravno so se strogo spol
novale Yli.e doticne solske uredbe 
in ukazi solskih gosposk. Ono po· 
slopje je tudi veliko premajhno v 
primerjavi z godnimi solskimi otro
ci. Treba bilo bi tore), ako bi se 
hotelo le deloma solskim posta
vam in ministerijalnim ukazom za· 
dostiti, kar bi se moralo tudi zgo· 
diti, vse predelatl in preurediti, 
jedno nadstropje prezidati in odtok 
vodi napraviti. Vse to bi pa malej 
obcini ogromnih stroskov prizadelo. 
Naposled pa bi imell vendar le 
borne in vla2ne sobe. Vrh vsega 
tega hila bi sola le v vellkej gnje
ci poleg gostilne. 

Vse te nezgode je zdravstvena 
komisija dobro premislila in pre
vdarila, kakor tudi krajni solski svet 
in nekateri Rakovci, med njimi po· 
sebno c. kr. postar in· posestnik 
gospod Lovro Sebenikar, kateremu 
je obcinski blagor vedno na srci, 
posebno pa se blagor in izobr&Ze
nje nadepolne, nezne solske mla· 
dezi. Premisljeval je tedaj gospod 
Sebenikar, kako in na kak nacin 
bi se napravila poceni pa tepa sola, 
primerna casu in napredku, pa da 
bi se vendar ne preoblozila sose
ska s solskiml dokladami in z dru· 
gimi bremeni. Poda se torej k g. 
Jerneju Tomsicu, posestniku in tr· 
govci v Gornjem Rakeku, ter mu 
razodene svojo mise!, nagovarjaje 
ga, naj on proda v ta namen svoje 
posestvo, a ta mu odbija, da ne 
proda svojega imetja. Gospod Se
benikar je pa prav ognjevito govo
ril na srce svojemu prijatelju ter 
ga slednjic popolnoma pridobil na 
svojo stran. 

Pogoji so posebno dopadli gosp. 
Fran Lavricu, predsedniku krajnega 
solskega sveta, in vsem razumnim 
sosescanom, vsled tega naznani jih 
gospod Lovro Sebenikar kot zastop
nik soseske zgoraj imenovani ko
misiji v Logatec, in ta je koj po
tem pregledala gosp. Tomsicevo 
hlso z vsem tej hisi prepadajocimi 
poslopji in zemljisci vred. 

je bil tudi uvoz in sioer za 
30 odstotkov nad nacrtova
nirn. Na konvevtibilnem trgu 
je uvoz vecji od plana 7la 102 
odstotka, na klirinskem tdi
scu pa presega plan za 13 ad~ 

stotkav. Notranja trgovina je 
pre.segla plan realizacije za 39 
odstotkov. 

MEBLOVA temeljna organi
zacija Strojegrad!nja iJl elek
tronika, DE Elek.tronika je v 
novernbru pripravila za slo
venske proizvajalce pohiStva, 
s katerimi imajo navezane po
slovne stike, predstavitev gra
ficne postaje DESIGNER. Ta 
v konfiguraciji zdrufuje racu
nalnik, digitalizallor in risal
nik, nudi p.a osnove konstrui
ranja pohistva in nove pro
dajne prijeme v salonih. Stran-
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ki, ki zeli opremiti dolocen 
prostor z :njihavimi izdelki, 
Jahko prodajruec na monitor· 
ju pripravi razporeditev opre
me, izpise. predracun in izrise 
risbo opremljenega prostora. 
Predstavitev je »V ziVO« pote
kala na Beograjskem sejmu. 

JELOVICA cedalje bolj, po
sebno pa v letosnjem letu, 
prihaja na proizvod:njo izven
tipskega stavhnega pohistva. 
Namenjeno je taka druibene
mu kat privatnemu sektorju, 
in sicer kat dopolnilo tipski 
proizvodnji, s cirner se odpi· 
raja vecje trine momosti pro
daje. Jelovica je v programih, 
taka srednjerocnih kat letnih 
ze veekrat nakazala potrebe 
po izventipski p roizvodnji. 

(nadaljevanje na 7. strani) 

Z otvoritve novega razstavnega prostora 

Spoznala jo je s posebno po
hvalo v vseh zadevah prav priprav· 
no za dvo- ali tudi vecrazredno 
solo. ' 

Precej pri komisijonelnem ogle
du po~rdila sta zastopnika soseske 
in sole gg. L. Sebenikar in Fran 
Lavric prodajalceve pogoje in ko
necno napravil je voditelj te komi
sije gospod grof Pace, c. kr. ok'raj
ni glavar, zapisnik. Kupna vsota 
tega poslopja z zemljiscem vred 
bila je 15.000 gld. i. s., 5000 gld. 
izplacalo se je precej, ostalih 
10.000 gld. pa se placa v desetih 
letih v brezobrestnih obrokih po 
1000 gld. 

Po pogodbi je doloceno celo pr
vo nadstropje solskim namenom; 
ondi nanuec napravile ste se protl 
jutru dve solski sobi, s tern ste se 
dve srednji strani odstrepile, na 
nasprotnej strani pa so stanova· 
nja za uciteljsko osobje. Naduclte· 
lju dolocena je kuhinja s stedilnim 
ognjiscem in tikoma v vrstl prve 
tri sobe, za plsarno v ravno istej 
vrsti se zadnja soba proti zahodu; 
a v sredi je lepa prostorna in 
svetla soba, drugej uciteljskej mo· 
ci izrocena. . 

Solski sobi ste jako lepi, svetll 
in pripravni. V prvem razredu so 
nove dvosedezne klopi; prostora 
je pa v vsakej sobi za kakih 75 
otrok. 

Za vsakdanjo solo bilo je 

godnih deckov leta 1880 48, leta 
1889 70, 

godnih deklic leta 1880 54, leta 
1889 64, 

obiskujocih deckov leta 1880 44, 
leta 1889 70, 

obiskujocih deklic leta 1880 54, 
leta 1889 65; 

za ponavljavno solo 

godnih deckov leta 1880 6, leta 
1889 18, 

godnih deklic leta 1880 5, leta 
1889 25, 

oblskujocih deckov leta 1880 6, 
leta 1889 12, 

obiskujocih deklic leta 1880 5, 
leta 1889 20. 

Nasproti solskemu poslopji je 
drvarnica za solo in uciteljstvo. 
Naducitelju ste vrhu tega prostora 
oddani v istem poslopji dve kleti 
v porabo. Tikoma sole je jako pri· 
praven vrt solskim namenom do
locen in meri 1590 m. 

Pritlicni prostori v solskem po
slopji stev. 63 loceni so od sol
skih ter so v najem dani. 

• ~ola je tudi preskrbljena ~ doh· 
ro in zdravo pitno vodo, ker ima 
na juinej strani poslopja velik vod
njak, da ne bode lehko tudi v naj
vecji susi vode zmanjkalo, ako se 
je prevec ne razdaja. 

Slava tor:ej gosp. Fr. Lavricu, 
predsedniku krajnega solskega sve· 
ta, da je to stvar pospesil in toplo 
priporocal, da se je vse redno in 
brzo izvrsilo, osebito pa gospod 
Lovro Sebenikarju za njegovo po
zrtvovalnost in trud v prid mile, 
nadepolne mladezi, za blagostanje 
cele soseske. 

V sedanjem tukajsnjem krajnem 
solskem svetu so sledecl gg. udje: 
Lovro Sebenikar, predsednik in 
krajni solski nadzorni.k; Fran Kun
stelj, dekan Cerkniski: Ivan Poze
nel, naducitelj in voditelj sole; Ju
rij Urbas, posestnik st. 13; Luka 
Zorc, posestnik st. 18. 

Na tukajsnji novoustanovljeni 
dvorazredni ljudski soli imenovan 
je bil stalnim naduciteljem in sol
skim voditeljem z dekretom viso
cega c. kr. dezelnega solskega sve
ta v Ljubljani od 29. maja 1886 
stev. 902 gospod Ivan Pozenel in 
gospica Franja Zemme z dekretom 
od 4. avgusta 1886 stev. 1474 vis. 
ces. kr. dezelnega solskega sveta, 
kot staiQa druga uciteljska moe. 

Prejsnjl ucitelj gosp. Avgust Klec 
imenovan je bil stalnim uciteljem 
na cveterorazredno solo v Cerk· 
nico. 

One 16. septembra 1886 otvo· 
rila se je novoustanovljena dvo· 
razredna sola s sv. maso, katero 
je daroval v cerkvi sv. Urha Cerk
niski kapelan c. g. Gotthard Rott. 
Za tern gosp. katehetom pa c. g. 
Josip Zalokar in sedaj c. g. Fr. 
Krek, duhovnik Cerkniski, poducuje 
verozoanstvo na tej soli v obeh 
razredih. 
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obzorOrk Novosti v knjiZnici - tokrat druuace 
Pogled v preteklo leto Pridrufite se nam.. • pozabljivci morajo placati tudi 

LETNI NACRT - OBVEZA ZA VSE NAS · 

Osnovna znacilnost plana za leto 1978 je svobodna menjava dela. Z 
njo se je bistveno spremenil tudi ~rispevek temeljnih organizacij k 
financiranju Skupnih dejavnosti in dela TOZD Prodaja. Ta nacin daje 
boljso sliko nad delom, opravljenim v Skupnih dejavnostih za posamez
no temeljno organlzacijo. 

V planu so zajete vse organizacijske ·spremembe, ki so predvidene, 
in sicer organiziranje novih temeljnih organizacij Tapetnistvo in Prodaja 
ter prikljucitev Jelke Begunje k Brestu. 

V plan so vneseni tudi nekateri drugi elementf, ki jih opredeljujeta 
zakon o zdruzenem delu in zakon o planiranju. To se predvsem nanasa 
na ziro racun temeljnih organizacij, ki zahteva dosledno razmejitev ma
terialnih pravic in odgovornosti na temeljne. Razen tega so tudi posebej 
planirani izdatki za splosni ljudski odpor kat to zahteva zakon. 

08 LETOsNJIH VOLITVAH 

Mineva stiriletna mandatna doba clanov delegacij druzbenopoliticnih 
in samoupravnih interesnih skupnosti. To je obdobje, ko smo prvic v 
zgodov:ini nasega druzbenopoliticnega razvoja in gr,aditve samoupravnih 
druzbenih odnosov neposredno preizkusili delovanje delegatskega sis·te
ma. lz te pra<kse lahko izluscimo spoznanje, da je delegatski sistem 
najboljsa oblika pr.i dogovarjanju in sprejemanju vseh odlocitev za zado· 
voljevanje splosnih druzbenih in osebnih potreb obeanov in delovnih 
ljudi. Dokaz tej trditvi so brez dvoma dosezeni uspehi na vseh podroc
jih; se zlasti pa so vidni gospodarski napredek, vecji obseg proizvodnje 
in vecja produktivnost. To je bil tudi pogoj, da smo lahko vee sredstev 
namenili za splosne druzbene potrebe kot so solstvo, zdravstvo, kultura, 
In druge dejavnosti, ki zadovoljujejo splosne eloveske potrebe. 

SEJEM POHISTVA V KoLNU 

Na sejmu je mogoce videti vse vrste pohistva, od najbolj preprostega 
- cenejsega pa vse do bogata stilnega. lzredno lepe so kuhinje, ki so 
funkcionalno in estetsko dovrsene. Dnevne sobe, jedilnice, spalnice in 
predsobe so v razlicn ih izvedbah. Dosti tega pohistva je iz masivnega 
lesa. Nekatere spalnice so v celoti tapecirane, sodobnih oblik z vgraje
nimi radijskimi in televizijskimi sprejemniki , z ·ogledali, s pritiskom na 
gumb pa se lezisce prilagaja dt'Zi telesa. Opaziti je, kajti tega je obeut
no vee kat prejsnja leta, da si vztrajno utirajo pot v pohistvo razlicni 
materiali, kovine, plastika, keramika, stekla vseh mogocih izvedb in 
obdelav t er svetlobne in ostale elektrotehnicne naprave. 

IZVOZNE DILEME 

Nagli razvoj jugoslovanske lesne industrije po VOJOI Je vplival tudi 
na vel·i.k razvoj lndustrije pohlstva. Taka sredi leta 1977 ugotavljamo 
delez pohistvene ·industrije v celotni struktu.ri les·ne industrije 43 od· 
stotkov. Pripomnimo naj, da je bi l delez industrije pohi·stva v letu 1950 
komaj 12 odstotkQV. 

Kar zadeva izvoz, ugotavljamo, da je bila v letih po vojni struktura 
celo taMna, da smo od celotnega tedanjega ·izvoza lesne industrije 
imeli 90 odstotkov zaganega lesa in skoraj nic pohistva. Danes ima v 
strukturi· izvoza zagan les 44 odstotkov, pohistvo oziroma finalni izdelki 
31 odstotkov, ostanek . pa so drugi proizvodi lesne industrije in go
zdarstva. 

NOVA PROIZVODNA DEJAVNOST 

V tovarni lesnih izdelkov Stari trg potekajo gradbena dela p.ri pre
ureditvi stare zagalnice, · kjer naj bi v kratkem stekla nova pro.izvodna 
dejavnost - proizvodnja kartonske embalaze za potrebe vsega Bresta. 

Najprej smo predvideli, da bi z obratovanjem zaeeli ze lani, vendar pa 
se je zaradi dolgih nabavnih rokov za opremo ·in zaradi gradbenih del 
vse skupaj zavleklo, taka da se sedaj ne moremo · povedati, kdaj bo 
pravzaprav proizvodnja stekla. Pot rebno je popraviti strop in streho, ki 
sta precej dotrajana in je vprasanje, ee ne bi bilo najbolj smotrno, da 
bi hkrati postavlli se montazno stresno konstrukcijo. 

NOTRANJSKI LISTI 

Pred nami so Notranjski li-sti - prva nasa samostojna publikacija v 
obliki znanstveno - dokumentarnega zbornika, k·i naj bi ohranila traj
nejiio vrednost in pribl izala nase obmocje celotnemu slovenskemu pro· 
storu. Ni namen zbornika dati celovito in zaokrozeno podobo t ega na
sega prostora in easa, pac pa se je na z.nanstven nacion ustavi•l ob naj
bolj znacHnih, prelomnih dogodkih iz preteklosti. Najprej so predstavljeni 
izsledki arheoloskih najdb, dokaj nadrobno je obdelano obdobje poznega 
s.rednjega veka, posebno dragoceno pa je gradivo o -razvoju delavskega 
In komunl,stienega gibanja med obema vojnama t er o obdobju narodno· 
osvobodilnega boja. Vsebino poleg zgodovinskega g-radiva dopolnjujejo 
tudi narodopisni literarno-zgodovinski, jezikosl·ovni, umetnostno zgodovin
ski in drugi sestavki. 

PRODAJA POHISTVA NA DOMAcEM TRGU 

Leto 1977 je bilo za prodajo pohistva dokaj ugodno. Podatki nam ka
zejo, da smo prodali v tem letu za 5 milijard starih dinarjev oziroma 
za 14,3 odstotka pohistva vee kot leto poprej . Primerjava s planom pa 
nam pove, da smo plan presegli za 7 odstotkov. Od skupnega poveca
nja odpadejo 4 miHjarde starih di·narjev na prodajo prek predstavniske 
mreze, ena milijarda pa na prodajo v lastnih trgovinah. 

Prodajo v celoti bi torej lahko ocenili za zadovoljivo .predvsem tudi 
zato, ker nam je v tern casu uspelo delno sanirati proizvodni program 
v Tovami pohistva Stari trg, zamenjati proizvodni program v Tovarni 
pohistva Cerknica in deloo tudi v tovarni pohistva Malltinjak. 

TRIM KEGLJANJE 

Dela1i smo vse leto; v Cerk
nici, Starem trgu, Zilcah. Ljud
je, ki Jmjiznico poznajo - zal 
jib je se vedno premaJo- ve
do, da si v njej lahko sposodijo 
knjigo. Knjigo za zabavo, Imji
go za studij, knigo za pomoe 

. pri vsakdanjem delu. v cital
nici jim je na voljo 43 naslo
vov casniikov in casopisov in 
precej prirocne literature. Se
veda nam pri 26000 knjigah v 

. knjiznici se veliko manjka. Ne 
samo starejsib naslovov, Zal 
tudi vsakodnevnih novib izdaj. 
V sako leto naj bi se nas fond 
obogatil za 3000 novdh knj<ig, 
zal pa se ta stevilka giblje med 
1800-1300, in je vsako leto niZ
ja, ker ni denarja. Pa vendar: 
2300 volanjenih bralcev je v 
preteklem letu 9000-krat obi
skalo knjiZillico in prebrali so 
30000 knjig. Verjetno bd jib se 
vee, vendar smo morali zal 
veckrat bralca nezadovoljnega 
odslovitti.. Upamo, da se nam 
bo v prihodnje to cim mmj
krat dogajalo. Bralci imajo 
moznost, da jim preskrbimo 
knjigo tudi iz drugih knj<i.Znic, 
samo vprasati je treba zanjo 
prej kot >>da:nes za jutri«. V 
tednu ali dveh bo knjiga go
tovo pri nas, v uporabo v na
si citalnici za mesec dni. 

Mladi so pridno hodili na 
ure pravlj.ic, od 20 do 30 otrok 
vseh petnajstk:rat. Posamezni 
razredi osnovnih sol in mala 
sola so nas organizirano obi
skali desetkrat. Sestib razstav 
in prioreditev,. namenjenih vs~m 
obcanom, se je zal udeleZilo 
premalo !judi. 

Se boste 2300 clanom nase 
knjliZnice letos pridruZili tudi 
vi? Ni tezko. Pridete v knjliz
nico z zeljo, da postanete nas 
bralec, poveste svoje osnovne 
podatke, plaeate clanarino, .k;i 
je v letosnjem letu za predsol
ske otroke in osnovnosolce 
500 din, za vse ostale 1.000 din, 
dobite izkaznico in potem si 
sposojate knj<ige. 

Leposk>vje izposojamo za 14 
dni, poljudnoznm·stveno lite
raturo za 30 dni. Sprotnega 
placevanja ni, razen zamudni
ne, ki je SO din od knjige za 
vsak zamujeni teden, in hujSi 

1.000 din stros·kov opormna. 
Poleg tega vabimo otroke 

vsak cetrtek ob 16. uri k 
igralnim uricam in vsak prvi 
cetntek in petek v mesecu ob 
13. uri k uram pravljti.c v Cital
nici ter k resevanju mesecnib 
1iteramili ugank. 

V pocastti.tev kulturnega pra
znika vas vabimo v C.italnico v 
cetrtek, 11. februaTja ob 18. 
uri na srecanje s pisateljem 
Ivom Zormanom. Osrednja 
prireditev za kultllilili pramik 
pa bo v soboto, 6. februarja ob 
19.30, v ldnodvorani v Cerknioi. 

H . Mele 

Iz drugih lesarskih 
kolektivov 
(nadaljevanje s 6. strani) 

Vendar so bill pri tern naj
vecji problemi v tern, ker za 
tovrstno proizvodnjo ni .bilo 
ustre:zmih proizvodnih prosto
rov niti primennih delavcev. 
Tako je priSlo do ideje in 
pozneje do uresnicitve le-.te, 
da so v ucni delavnici za uspo- . 
sabljanje kadra vzporedno or
ganizirali izventipslro proiz
vodnjo, torej proizvodnjo v 
manjsih serijah pa tudi indi
vidualino. 

INLES je na 25. jubilejnem 
mednarodnem sejmu pohistva, 
opreme in notranje dekoraci
je v Beogradu, predstavil nov 
proizvodno-prodajni program 

J 

za poslovno leto 1988. Obisko
valoem so prikazali nov pro
gram oken, vhod!nih in gara.Z
nih vrat. Sejemska predstavi
tev nove razvojne smeri v 
konstrukcij sko funkcionalni 
resitvi izolacijskih oken in 
vhodnih .ter gara.Znih vrat nam 
je v okviru posebnega nateca
ja za razstavljalce · sistema 
SOZD Slovenijales prinesla 
velik uspeh, saj jim je poseb
na ziu'ija dodelila 1. mesto v 
sklopu II'azstavljenih progra
mov kosovnega pohistva za 
novi program vhodnih vrat. 

ELAN zeli poziviti inventiv
no dejavnost. Sprejeli so nov 
pravilnik o inovacijah, ki za 
spremembo od prejsnjega pri
nasa inovatorjem vecje nagra
de. Letos bodo organizirali tu
di poselmo akcijo z naslovom 
>>Predlagaj nekaj koristnega«. 
V tej akciji bo vsak, ki bo pri
javil smiselno uporabno ino
vacijo, dobil se posebno na
grado v viSini ene desetirne · 
povprecnega osebnega dohod
ka za pu:etekli mesec. V se pri
javljene inovacije v trimesec
ni akciji se bodo tudi nor
malno nagrajevale po pravil
niku o irnovacijah. Inovacije 
bodo lahko tako s podrocja 
proizvod!nje, kot tudi s po
drocja upravnih sluzb. 

ALPLES je februarja lani 
zaeel razvijati kosovno-gami
turni program pohistva AL, 
s katerim lahko form~ramo 
garniture dnevnih sob, pred
sob, spalnic, ali samskih sob. 
Program naj bi bil trf:no zani
miv, za normalno odpremo 
pohistva ipa bo zahteval manj
se zaloge. 

Letos smo se odlocili, da ze vpeljani sistem rekreativnega kegljanja 
obogatimo se z eno obliko; to je s kegljanjem v borbenih ·igrah, ki je 
mnogo bolj druzabno in prljetno kot obicajno posamitno kegljanje. Pri
cakovali smo nekoliko vecji odziv, vendar lahko reeemo, da je bila ude
lezba se kar zadovoljiva, saj je nastopilo skupaj 114 kegl1acev oz. 
kegljacic v devetnajstih ekipah s po sestimi clani. V knjiZnici Jozeta Udovlbl je vedno Zivo 

Osnova programa so dnev
nosobne omare in police. Iz
bor elementov se bo s casom 
in po potrebi lahlko siril ozi
roma dolooene elemente bodo 
lahko ukinjali. Z razlicnimi 
dodatki bo lahko in enostav
no opremiti bodisi jedilnico 
(miza, stoli) ali predsobo (gar
derobna stena, police z obe
salnikom, ogledalo, stojalo za 
deZnike). 

------ ---
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XIII. zimske igre Sozda 
SlovenUales - 27. februarja 

Brestovi sportniki pravza
prav ne mirujejo. Se se spo
minjamo njihovega izrednega 
uspeha na letnih igrah sozda, 
ki so bile v Cerknici. V teh 
mesecih nastqpajo na obcin
skih sindikalnih igrah, qb 
koncu februarja pa jih ze ca
kajo zimske igre Sozda Slo
venijales. 

Tokratne, ze XIII. zimske 
igre sozda, so bile vse do teh 
dni pod velikim vpra5ajem, 
saj so stevilne DO clanice 
sozda iz . najrazlicnejsih razlo
gov odklanjale organizacijo. 
Konano je prisla tudi dobra 
vest - igre vendarle bodo. Ta
ka so se odlocili v DO SORA, 
kjer bodo 27. februarja 1988 
ze drugic organizirali - ver
jetno na Starem vrhu - zim
ske igre delavcev Sozda Slove
nijales. 

Program iger predvideva 
tekmovanja v slalomu in smu
carskih tekih v moski in zen-

ski konkurem.ci v naslednjih 
kategorijah: 

- moski: 1. kategorija -
stari do 30 let 

2. kategorija -
stari od 31 do 
40 let 

3. kategorija -
stari nad 40 let 

- zenske: 1. kategorija
stare do 30 let 

2. kategorija -
stare nad 30 let 

V zadnjih letih nas nasi 
sportniki. razveseljujejo tud~ z 
uspehi v smucanju. Z vsesko
zi izrednimi tekaci se z rezul
tati v vrhu izooacujejo tudi 
fantje in dekleta v sicer po
pularnejsem slalomu. Upajmo, -
da bo dotlej tudi pri nas pad-. 
lo vsaj toliko snega, da pre
izkusijo svojo pripravljenost, 
to pa je tudi zanesljiv razlog, 
da nas tudi tokrat ne bodo 
razocarali. I. Stefan 

PROGRAM PUSTNIH PRIREDITEV 

TOREK, 9. 2. ob 17. uri v restavraciji blagovnice M-Na!Ilos 
Cerkmica javna radijska oddaja: PUSTNA PRIZMA OPTI
MIZMA 

~ETRTEK, 11. 2. ob 18. uri v gostilni ZGONC: 
PRVA JAVNA VAJA BUTALSKIH ORKESTROV 

PETEK, 12. 2. ob 20. uri v restavraciji blagovnice M-Nanos 
Cerknica zabavna prireditev s plesom: 
1988. BUTALSKA SKUPSCINA 

SOBOTA, 13. 2. ob 13.30 od vrtca v sportno dvorano pri soli 
v Cerknici: 
KARNEV AL NAJMLAJSIH 

NEDELJA, 14. 2. ob 11. uri po Cerknici: 
NOTRANJSKI PUSTNI KARNEV AL 

PONEDELJEK, 15. 2. ob 20. uri v restavraciji blag-ovnice M
Nanos Cerknica zabavna prireditev s plesom: 
PAVLIHOV VECER 

SREDA, 17. 2. ob 15. uri od Zajfence do mostu: 
PUSTOV POGREB 

Filn1i v febr arju 
1. 2. ob 19.30 - ameriski pustolovski film LASSITER. 
4. 2. ob 19.30- jugoslovanska drama IZLET. 
5. 2. ob 18. uri m 8. 2. ob 19.30 - ameriska komedija NORE 

POCITNICE V EVROPI. 
6. 2. ob 17. uri in 7. 2. ob 16. uri - ameriski akcijski film 

KOBRA. 
7. 2. ob 19.30- ameriSka kriminalka MASKIRANI MORILEC. 

11. 2. 'Ob 19.30 - film se ni predviden. 
12. 2. in 15. 2. - film se ni predviden. 
13. 2. ob 19.30 iln 14. 2. ob 16. uri - h9ngkonski karate film 

KUNG FU DEKLE. 
14. 2. ob 19.30- ameriSka komedija KDO MI BO UBIL zENO? 
18. 2. ob 19.30 - amerisk akcijski film TEKSASKI RANGER. 
19. 2. ob 18. uri in 22. 2. ob 19.30 - ameriSki pustolovski film 

VRNITEV V PRIHODNOST. 
20. 2. ob 19.30 in 21. 2. ob 16. uri - hongkonski akcijski film 

MAFIJA PROT! NINDzl. 
21. 2. ob 19.30 - ameriski romanticni film OREL PRA VICE. 
25. 2. ob 17. uri in 19.30 - ameriSki mladinski film BMX 

RAZBOJNIKI. 
26. 2. ob 18. uri - ame1iski risani film RACMAN JAKA. 
27. 2. ob 19.30 in 28. 2. ob 16. uri - ameriSki akcijski film 

ZADNJE DEJANJE. 
28. 2. ob 19.30 - l.talijanski eroticni film PERVERZNA 

SLUZKINJA. 

Vreme ima posluh za kmetijstvo 

&romov memorial··--
Kegljaski klub Cerknica je v casu novoletnih p.raznikov orga

niziral ze 21. GROMOV MEMORIAL za mo§ke dvojice, na ka
terem so nastopili vsi najboljshkegljaci iz Slovenije in Hrvat
ske. Nastopilo je 30 dvojic. 

Rezultati: 

1. Konstruktor Maribor 
2. Grmoscica Zagreb 
3. Brest Cerknica 
4. Tekstina Ajdovscina 
5. Gradis Ljubljana 
6. Gradis Ljubljana 

11. Brest Cerknica 
13. Brest Cerknica 

1879 (Pihlar 943, Ster:laj 936) 
1849 (Metelko 876, Galjanic 973) 
1831 (Terzic 914, P·r.eseren 917) 
1817 (Bratina 900, Marinsek 917) 
1812 (Bartek 918, Ivacic 894) 
1811 (Bizjak 902, Vidakovic 909) 
1775 (Urbas 871, Zalo~nik 904) 
1746 (Gornik Jure 829, Gornik 

Franc 917) 
F. Gornik 

KEGLJASKA ZVEZA SLOVENIJE RAZGLASILA 
NAJBOLJSE 

Keglja5ka zveza Slovenije je ob prlloinostni slovesno
sti razglasila najboljse Icegljaske ekipe in posameznik.e za 
leto 1987. Priznanje za najboljso mladinsko ekipo je pre
jel Kegljaski klub Brest za naslov driavnih ekipnih prva-· 
kov, drugo mesto na prvenstvu SR Slovenije in drugo 
mesto na prvenstvu SR Slovenije v dvojicah. 

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

Ure]a urednlskl odbor: Sreco DROBNJe, 
Viii FRIM, Franc GORNIK, Karmen KAN· 
DARE, Danllo MLINAR, Anton OBREZA, 
Janez OPEKA, Miran PETAN, Zdravko ZABU· 
KOVEC. 

Foto: Joza SKRU. 

Odbor za obveJl!anja je druZbeni organ 
upravljanja. Predsadnlk odbora: Franc 
MLAKAR. 

Glasllo sodl mad prolzvoda iz 7. tocke 
prvega odstavka 36. l!Jena zakona o ob· 
dav~nju prolzvodov In storltev od pro· 
meta prolzvO'dov (mnenJe sekretarlata za 
lnformlranJe lzvr!nega sveta SR Slovenlje 
lit. 421-1/'12 z dna 24. oktobra 1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tlska ~elezniska tiskarna v Ljub
IJanl. 

Nasi upokojenci 
Iz temeljne organizacije Ma

siva sta odsla v mesecu okto
bru v pokoj nasa delavca: 

Mar-ija KOCEVAR iz Cerkni
ce, Kebetova n. h., jc odsla v 
pokoj 30. septembra 1987 z del 
in nalog lepljenje. 

Franc HRIBAR iz Lipsenja 
13 je odsel v pokoj 7. oktobra 
1987 z del in nalog popravlja
nj e izdelkov in polizdelkov. 

Za njuno dolgoletno marljivo 
delo in p11ispevek k napredku 
tovarne ter boljs.ih delovnih 
pogojev se jima iskreno za
hvaljujemo in j~ma zelimo, da 
bi srecno in zadovoljno u:livala 
zasluzeni pokoj se vrsto zdra
vih let. Delovni kolektiv 

Tozda Masiva 

BRESTOV OBZORNIK 

V SPOMIN 

V Tozdu Tapetnistvo smo v 
kratkem easu izgubili dva so
delavca. V letu 1987 se je od 
nas prerano poslovil ANTON 
CVETKO - vodja modelne de· 
lavnice. 

Po dolgi bole~ nas je letos 
zapustil ALOJZ LEVAR - de· 
lavec v tapetniSkem oddelku. 

Ohranili ju bomo v trajnem 
spominu. 

Delovni kolektiv 
Tozda Tapetnistvo 

RESITVE NOVOLETNE 
NAGRADNE KRI1:ANKE 

KATAMARAN - OSTROGOTI 
- PK- OTOKAR- SRECNO 
NOVO - LETO - RIBI -
VAN- LN- JOZO- SP
PREDSTAVA- NAZARET
AONKA - OKLAHOMA - LJ. 
PA - EMMENTHAL - MEIR 
- L1: - KO~EVEC - ALK 
- ME - OLJENKE - IR-
TER - MR -AASEN - RJA 
- RALO - ETOS - 00 -
ANKARA - NA~ITANOST -
KRANJ - RM - SETEV -
BMW - ST - !RANKE -
KAL - PREDIGRA - AC -
OTO - TA - TONE -ROSA 
- ERIKA- ROGLA- GRM 
- ITA - EKS - NENAD -
LORENA - SA - MIR -
ROT - RADIVOJ - UUB· 
Nil( - EKONOM - SM -
ANIS - KASARNA - KAL(l 
TA - MERICA - TKON · 
NA- DEDEK-TA-OL
STV AR - MRAZ - SALZ. 
BURG - NOJ - NL- PT
PARTE - MER - IJ - LO
PATA - PRE1:1H - CONA · 
AKO -NEON- SO- ANE. 
- DAN - AKNA - TV. 

IZID NAGRADNEGA 
1:REBANJA 

Do objavljenega roka je v 
urednistvo prispelo 259 rditev 
Novoletne nagradne krlianke. 
Komisija je izmed njih izZre
bala 8 srecnih nagrajencev in 
sicer: 
- po 1.000 din prejmejo: 

Antonija Frelih, Dovce 9 a, 
61381 Rakek; 
Rezka DenZic, 1:olgerjeva, 
61113 Ljubljana; 
Milos Turk, Primsarjeva 1, 
61380 Cerknica; 

- po 5.000 din prejmejo: 
Marika Kebe, Dolenje jeze· 
r o 51, 61380 Cerknica; 
Desank?. Dekleva, Pod Sliv· 
nico 4 a, 61380 Cerknica; 
Marusa Najger, C. 4. maja 
70, 61380 Cerknica; 

- III. zvezek Notranjskih li· 
stov prejme: 
Tadeja Gornik, Sinja gollica 
19, 61380 Cerknica; 

- 20.000 din pa prejme Sanda 
Mele, DS Skupne dejavno
sti, BREST Cerknica. 

Irlrebanim resevalcem iskrt
no cestitamo. Denarne nagrade 
lahko dvignejo v blagajnl 
Skupnih dejavnosti oz. jim jlh 
bomo poslali po posti. Notranj· 
ske Hste pa dobite v uredtillt· 
vu Brestovega obzomika. 


