
šTEVILKA 147 

LETO X'lll 

28. DECEMBER 1979 

brestov 
• 

Tudi prihodnje leto nas čakajo zahtevne naJ ge 
OCENA LETOŠNJEGA GOSPODARJENJA IN 
PRIČAKOVANJA V PRIHODNJEM LETU 

Ustalila se je že navada, da ob novem letu ocenimo prehojeno pot 
v letu, ki se izteka in si ob tem zastavljamo načrte za leto, ki pri
haja. Z letošnjimi doseženimi rezultati nismo zadovoljni; moramo 
pa biti ob vsej kritičnosti tudi objektivni ... 

SMO LE DEL GOSPODARSKIH 
GIBANJ 

Naše gospodarjenje in življe
nje je neposredno povezano z 
vsem združenim delom, saj smo 
njegov sestavni del ter tako vpeti 
v širši gospodarski in družbeno
politični prostor. Da bi laže oce
njevali naše rezultate, moramo 
tudi videti, v kakšnih pogojlli 
smo jih dosegli. 

V prvi polovici leta je bilo na 
domačem trgu povpraševanje ve
liko večje od ponudbe in govo
rili smo o pregretl konjunkturi 
(to pa ni veljalo za vse panoge; 
pohištvo je bilo samo delno de
ležno te pregrete konjunkture, 
saj se povpraševanje po pohištvu 
poveča ob vseljevanju v novo 
zgrajena stanovanja, to pa je 
praviloma vedno v drugi polovici 
leta). Negativne posledice take 

konjunkture na domačem trgu 
so se kazale predvsem v zmanj~e
vanju izvoza in rasti uvoza t~r 
v povečani rasti cen, torej v več
ji inflaciji. 

STABILIZACIJSKI UKREPI 

Takšna negativna gibanja so 
navedla zvezni izvršni svet, da je 
začel popravljati stanje z dod~f.
nimi ukrepi, s katerimi je ~elel 
doseči bolj umirjeno in trdnejšo 
gospodarsko rast in seveda 
zmanjšati povpraševanje na do
mačem trgu. Ukrepi so bili na
ravnam kar se da restriktivno, da 
bi dosegli stabilizacijo gospodar
stva. Kateri ukrepi so tako ali 
drugače vplival! na naše rezul
tate? 

Naše pohištvo je bilo v začetku 
leta mogoče kupiti s potrošni
škim kreditom ob 10 odstotni 
lastni udeležbi, v maju je bil po
log povečan na 20 odstotkov in z 
julijskimi ukrepi na 30 odstot
kov, kar je vplivalo n a manjšo 
prodajo predvsem pri tistih kup
cih, ki pohištvo zamenjujejo. 

Menim pa, da ta ukrep ni bist
veno vplival na manjšo prodajo 
pri kupcih, ki so se na .novo vse
lili v stanovanja. Manj ugodno 
je to, da je bilo zgrajenih manj 
stanovanj kot je bilo predvideno, 
torej je bilo tudi manj novlli 
kupcev za naše pohištvo. Poleg 
restriktivnih ukrepov na področ· 
ju prodaje na domačem trgu so 
nas najbolj prizadeli ukrepi o 
omejevanju rasti denarnih sred
stev. Za to smo v vsem drugem 
polletju imeli izredne težave z 
likvidnostjo. O tem smo tudi med 
letom največ govorili; posredo
van smo izčrpne informacije 
vsem kolektivom najpr ej vsak 
mesec, proti koncu leta pa vsa
kih štirinajst dni all celo pogo
steje. 

Ostali ukrepi zveznega izvršne
ga sveta, kot so omejevanje in
vesticijske potrošn je, pospeševa
nje izvoza in omejevanje uvoza, 
bitka za večjo produktivnost in 
drugi, so dolgoročne naloge, ki 
mor da v tako kratkem času ne 
morejo dati otipljivih rezultatov. 
V se pa smo jih vtkali v naše na
loge sprotne poslovne politike, 

Srečno 1980! 

pa tudi v osnutek novega sred
njeročnega načrta. 

KAKO SMO OB TAKšNEM 
STANJU RAVNALI V BRESTU? 

Na področju prodaje smo del 
naših prizadevanj usmeriil v de
žele v razvoju, saj ni mogoče po
večevati izvoza od danes na ju
tri predvsem v tiste dežele, ka
mor izvažamo .največ naših izdel
kov, se pravi v razvite zahodne 
dežele, kjer so cene bolj sta
bilne kot pri nas doma. 

Hitrejša rast p roizvodnih stro
škov v našem gospodar stvu nas 
postavlja včasih pred ne rešljive 
težave. Nekoliko več uspeha smo 
imeli v deželah v razvoju in tako 
povečali prodajo na tujih tržiščih 
za 30 odstotkov več kot leto po
prej. Da bi lahko kar največ iz
vozili, smo uveljavljali znotraj 
delovne organizacije sist em za 
pospeševanje izvoza, kar bo še 
bolj prišlo do izraza v prihod· 
njem letu. 

Zaradi manjšega obsega proda
je na domačem trgu in ker trgo
vina ni izpolnjevala sklenjenih 
kupoprodajnih sporazumov in 
pogodb, smo okrepili napore za 
širjenje lastne maloprodaje, kar 
načrtujemo tudi v p rihodnjem 
letu. 

Preložili smo vse načrtovane 
naložbe za leti 1979 m 1980, kar 
je vsekakor velik prispevek k 
stabilizaciji v Brestu, pa tudi na-
vzven. 

(Konec na 2. strani) 

Spet smo se znašli v tistih intimno slovesnih novoletnih 
dneh, ko delamo obračun svojega enoletnega dela in zorenja 
ter s pritajenimi pričakovanji tipamo v prihodnost, delamo 
načrte ... 

Posežemo vase, v svoje najbolj skrite sanje, pretehtamo 
medčloveške odnose, v katerih smo se znašli, zazremo se v 
okolje, ki ga več ali manj ustvarjalno sooblikujemo, v člo
veško skupnost, katere del smo .. . 

Tudi B rest je ena sama družina z nad dvatisoč svojimi 
člani, s skupnimi cilji in hotenji, uspehi in težavami. Zato 
smo celotno novoletno številko pripravili kot nekakšen 
obračun enoletnega življenjskega utripa v Brestu in v oko
Iju, kam or segajo njegove korenine in niti. Upamo, da nam 
je to vsaj delno uspelo ... 

Naj se ob tej priložnosti iskreno zahvalim tudi vsem na
šim zvestim sodelavcem, vsem, ki so kakorkoli pomagali, da 
bi naše glasilo utripalo s kolektivom, ga spremljalo in od· 
ra žalo. 

t.e po tradiciji smo tudi letos pripravili posebno novoletno 
prilogo. Tokrat smo jo nazvali OBDELNIK - ob delu smo 
želeli obdelati nekatere pojave, s katerimi se srečujemo. Po
sebej velja povedati, da toliko težav kot letos z njeno se
stavo menda še ni bilo. Kot da se ob hitrem vsakdanjem 
življenjskem ritm u ne utegnemo več malce zaustaviti, se 
pošaliti in nasmejati svojim napakam. Morda je zato vsebi- · 
na tako splošna, ponekod bolj grenka kot zabavna . .. 

Pa pustimo to! Krepko si sezimo v roke, si napijmo in 
zaželimo še bolj srečno in ustvarjalno novo leto - 1980! 

Urednik 



-~-- ·---- - -- • · ~ 

(Nadaljevanje s l. strani) 
Naložbena dejavnost v letu 1979 

je bila omejena zgolj na dokon
čanje začetlli naložb iz prejšnje
ga leta: dokončanje rekonstruk
cije v temeljni organizaciji Pohi
štvo Cerknica in nadaljevanje iz. 
gradnje tovarne mineralnih og
njevarnih NEGOR plošč, ki bo 
pričela s poskusnim obratovanjem 
v začetku leta 1980 in za kate
ro menim, da bo predstavljala 
ne samo glavno pridobitev v tem 
srednjeročnem obdobju, ampak 
tudi pomembno pridobitev za pri
hodnji razvoj Bresta. 

Posebej moram poudariti, da 
smo letos osvežili proizvodne 
programe vseh temeljnih organi
zacij. Povsod nismo zadeli v čr
no, v glavnem pa so bili naši iz. 
delki na tržišču dokaj ugodno 
sprejeti. Zaradi sestavljivosti ve
čine naših programov je uvajal
na doba na trgu dokaj dolga. Za
to smo izgubili korak vsaj za 
enomesečno prodajo, kar se ob 
koncu leta še kako pozna. 

Naša pozornost in dejavnost 
sta bili usmerjeni tudi na cel 
splet nalog, ki smo si jih zadali 
po razgovoru z delovno skupino 
CK ZK Slovenije. Ob tej prilož
nosti ne bi posebej našteval, ker 
smo o tem pisali že med letom. 
Omenim naj ·le, da so nekatere 
naloge trajne in njihovo uresni· 
čevanje prenašamo tudi v prihod
nje leto, nekatere pa so akcijske 
in so še v izdelavi. 

V tem trenutku je še težko 
oblikovati celovito in dokončno 
oceno našega letošnjega gospo
darjenja. To bGmo storili, ko 
bomo imeli pred seboj zaključ
ne račune in seveda tudi primer· 
jalne analize s sorodnimi ali z 
enakimi temeljnimi organizaci
jami. V splošnem pa najbrž ve
lja ugotovitev, da smo v neka
terih temeljnih organizacijah de
lali dokaj uspešno, v nekaterih 
povprečno in v nekaterih tudi 
podpovprečno. Lahko rečem, da 
kakšnih večjih izgub, ki jih ne 
bi mogli sami odpraviti, ~e bo in 
zato pričakujem, da bodo vse 
temeljne organizacije poslovanje 
uspešno zaključile. 
Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da 

bomo prenesli dokaj visoke za
loge gotovih izdelkov v nasled
nje leto. 

SPLET PRIHODNJIH NALOG 

Ob tem pa se že začenja splet 
nalog, ki nas čakajo v prihod
njem letu. Gospodarska gxoanja 
niti doma niti v svetu niso ugod· 
na. Ta negotovost in tudi krizna 
situacija se prenašata tudi v na
slednje leto. Menim, da bo mora· 
la biti v prihodnjem letu naša 
pozornost usmerjena k istim na
logam in vprašanjem kot letos. 

BITKA ZA STABILIZACIJO 
SE BO MORALA Z VSO OSTRI
NO NADAlJEVATI SKOZI BIT-

V se bolj mehaniziran o delo ••• 

KO ZA VEčJO STORILNOST 
DELA, BOLJSO ORGANIZACIJO 
DELA, BOUSO IZRABO SRED
STEV ZA DELO, ZNANJE, TEH
NOLOGIJO, SKRATKA, ZA GO
SPODARJENJE OB NAJNižJIH 
STROSKIH, MORALI BOMO 
VARčEVATI, BOLJE ORGANI
ZI-RATI IZRABO DELOVNEGA 
CASA IN IZBOLJšATI NAS OD· 
NOS DO DELA. 

Naloge, Id so pred nami, niso 
lahke. Zahtevajo veliko akcije, 
odločnosti in odgovornosti ter 
pomenijo obračun z vsako s~o
zadovoljnostjo. Samo tako bomo 
lahko kos tem nalogam. Zato bo
mo morali usmeriti še več naših 
prizadevanj v večji izvoz naših 
izdelkov, s čimer bomo lahko po
magali sebi in tudi družbi v ce
loti. 

Vsi dosedanji dosežki v gospo
darskem, pa tudi v samouprav
nem razvoju naših kolektivov so 
najbrž poroštvo, da bomo tudi 
v tako zaostrenih pogojih gospo· 
darjenja našli svoje mesto in se 
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lotili nalog kar najbolj zavzeto. 
Posebej odgovorna naloga čaka 
vse strokovne kadre, zlasti orga· 
nizatorje proizvodnje, da bomo 
zastavljene cilje uresničili. To ve
lja tudi za subjektivne sile v Bre
stu, ki morajo postati kar naj· 
večji spodbujevalec pomembnih 
akcij v kolektivih Bresta, tako in 
še bolj zavzeto kot do sedaj. 

Ob koncu moram še posebej 
podčrtati, da bomo v letu 1980 
spr ejemali nov srednjeročni pro· 
gram razvoja naših temeljnih or- • 
ganizacij. 

Tudi ob tem bomo morali opra· 
viti ne samo veliko strokovno 
nalogo, marveč predvsem druž. 
benopolitično dejanje. 
Odločati se bomo namreč mo

rali, kako bomo uresničevali naš 
gospodarski, socialni m kulturni 
razvoj v naslednjih petih letih. 

V sem Brestovcem želim mno
go osebne sreče, zdravja, uspehov 
in zadovoljstva v letu 1980! 

ing. J . Strle 

v• 

1 
PRED OBčNIM! ZBORI OSNOVNIH ORGANIZACIJ SINDIKATA 

V statutu zveze sindikatov Slovenije so občni zbori opredeljeni 
kot najvišji organi osnovnih organizacij; sestavlja jih celotno član· 
stvo in se sestanejo vsaki dve leti. Na .njih je potrebno celovito 
oceniti delovanje v dveletnem obdobju, sprejeti nove naloge in iz. 
voliti organe osnovne organizacije. Glede na to, da so to prvi občni 
zbori po 9. kongresu slovenskih sindikatov, je nuj.no, da temeljito 
ocenimo, koliko smo doslej uspeli uresničiti vlogo zveze sindikatov 
kot je opredeljena v kongresnih gradivih in v drugih družbenih do
kumentih. 

Vselej moramo upoštevati, da 
je zveza sindikatov dvužbenopo
litična organizacija vseh delav
cev in so njena vodstva dolžna 
delo organizirati tako, da ima 
slehernri. njen član možnost za 
dogovarjanje ter 'U:S'klajevanje in
teresov z drugimi delavci. Da b i 
omogočili 1a:kšno delovanje i.Jn 
množično vključevanje članstva 
v neposredno politično akcijo za 
uresničevanje interesov delavcev, 
pa moramo občne ~bore dobro 
organiziraltii, oceniti dosedanje 
delo in odprav~ti .pomanj'ldjivo
sti v vsebini in načinih delova· 
nja. 

Posebej -velja opozoriti, da je 
temeljita ocena dosedanjega de
la nujna, :kajti v delru osnovnri.h 
organizacij je še vrsta nei-zpOI.· 
njenih nalog, ki so zapisane v 
kongresnih stklepih. Prav je, da s i 
podrobneje ogledamo vsaj neka
tere stvari pri odpravi statutar
nih in vseb1nskiih sla:bosti, ki jih 
gradlvo rza pripravo občnih 2ibo
rov podmbneje opredeljuje. 

Zelo jas'JJO je treba oceniti, 
kakšno je delo sindikalnih skupin 
in ·koliko smo jih uspeli uvelja
viti kot stalno obliko delovanja, 
še .posebej pa, !kakšen je njihov 

vpliv na odločanje. Pri vodenju 
posamezn ih r~rav .gremo zelo 
radi mimo .sindi:ka:l.nih skupin, 
ali pa jih .uporabimo rzgolj za in
furmativni \Sestanek brez mož
nosili, da bi na njih odločali. 

Posebej .se m oramo dogovor iti 
o sodelovmju vse več članov -zve
ze sindilkatov ;v različnih stalnih 
ali obča•snih komisijah. 

Pred nami je tud1 uresničeva
nje nove vloge izvršnega odbora 
kot kolektivnega izvršiJlnoi>olitič
nega o rgana osnGvne orgmizaci
je. člani izvršnega odbora imajo 
enake pravice in odgovornosti in 
so kot celota Gdgovorna za delo 
osnovne organizacije. O načinih 
dela izvrš~lnega odbora .se je tre
ba 1temeljito p.ogovoriti in spre
m eniti dosedanje .stanje, ko je 
več ali •manj delal .samo predsed
nik, člani pa so se čutili odgo
vorni samo svoji sindi:kalni sku
pilni. 

Da bi zagotovili taikšno delo, 
pa je potrebno temefjito QPraviti 
vse kadrovske pr,jprave. ·Pri evi
dentiranju je treba omogočiti 
V!pliv vsega članstva ter evidenti· 
ra!ti t aikšne aane, Iti so pripraV· 
ljeni razvijati socialistične samo
upravne odnose in krepiti vpliv 
delavskega razreda, ki ...Wi-vajo 
ugled in zaupanje v svojem oko
lju ... Pri tem je zlasti pomemb
no nepGsredno delovanje članov 
zveze 1komunistov in .zveze socia
listične mladine v sindikalnih or
ganizacijah. 

Na občnem :llboru bomo volili 
tudi delegate za ·konferenco os
novnih organizacij, zato je smi
selno 1.11poštevati /kriterije tudi za 
te d elegate. Ocena delovanja os· 
novne organizacije mora poka
zati, kaiko uresničujemo zaikon o 
združenem delu, sist!em9ke za~ko
ne in do.kumen1e družbeno-poli
lličnih organizac~j. 

Glede na družbeno vlogo, ki jo 
ima sindikat, je potrebno sprego
voriti o gospodarjenju temeljne 
organizacije, o delovanju dele
gacij in delegatov v samouprav· 
nih organih, v zboru združenega 
dela in samoupravnih interesnih 
skupnostih, o uresničevanju deli· 
tve po delu in razporejanju do
hodka, o produktivnosti, storilno
sti in zaposlovanju, družbenem 
standardu, delovnih ln življenj-

-------- - -

BRESTOV OBZORNIK 

Iz naše temeljne organizacije JELKA Begunje - oddelek priprava 
furnir jev 

O delu delegatov in elegacij 
Osnovna organizacija zveze ko

munistov JELKE je na voli!lni 
konferenci med drugim ocenje
vala delo delegatov in delegacij. 

• • 
1 1 Iri • • 

skih razmerah delavcev, obveš
čanju, delu na področju ljudske 
obrambe, o pripravi planov za 
leto 1980, srednjeročnega načrta 
in tako naprej. 

Moramo se sprijaznit i z dej
s tvom, da imajo sindik-alna vod· 
stva velilko in trajno nalogo pri 
razlaganju družbenih dokumen
tov in 1Sta1išč delavcem in da to 
ni naloga samo vodilnih. Le ta· 
ko bo delavec lahko razJPravljal 
o vseh vprašanjih in sprejete 
sklepe in od-ločitve imel resnič· 
no za svoje. 

Delovna usmeritev mora teme· 
ljiti na odpravljanju ugotovlje
nih slabosti na občnih zborih, na 
kongresnih sklepih ter na pro
gramu dela občinskega in repub
liškega sindikalnega sveta. 

Da bi bile -w;e priprave na obč
ne zbore uSklajene, je občinski 
sindikalni svet sprejel akcijski 
načrt za izvedbo občnih 2iborov, 
ki opredeljuje v.se naioge, Toke 
in noshlce. Poleg <tega je tudi za
dolžil osvoje člane .za pomoč v 
pripravah iln izvedbi občnih ZJbo
rov. Prav je, da se v .pripravah 
na občne zbore dogovorJmo za 

polno sodelovanje z drugimi 
družbenopolitičnimi organizacija
mi, saJIDoupravnimi organi, zla
sti z delavSkim svetom ter po
slovod.ruimi. delavci. V izvršilnih 
odborih :pa je nujno, da naloge 
porazdelimo med vse člme. 
Občne zbore je treba opraviti 

do 31. januarja 1980, takoj za tem 
pa naj se sestanejo .na :konsd:itu
tivnih sejah novo izvoljeni izvr
šni odbori osnoWl.ih organizacij 
in konference •ter izvolijo .svoje 
organe. 

Ker smo .s pripravami na obč
ne zbore začeli dovolj zgodaj, so
dimo, da cYb sodelovanju in pol
ni odgovornosti slehernega člana 
sindikata občne -z;bore Iail!ko 1e
meljito pripravimo. 
Občni zbori naj pokažejo, kaj 

snio storili iln kaj je potrebno še 
narediti, da .bi odnose v združe
nem delu še bolje urejali po sa
moupravni .poti ob neposrednem 
sodelovanju vseh delovnih ljudi. 

F.žagar 

Osnovna organizacija ugotav
lja, da je bil začetek delovanja 
vseh delegacij {za samoupravne 
:interesne skupnosti in :z~bor zdru
ženega dela) v tem mandatnem 
obdobju zelo obetaven. Delega· 
cije so se sestajale (skoraj vedno 
polnoštevilno) in oblikovale svo
ja ostališča. Delegacije •SO začele 
tudi s poročanjem ostalim delav
cem. Začetna •pripravljenost pa 
je začela .počasi iplahneti. Dele
gacije !SO vse pogosteje nesklepč
ne ali pa se sploh ne sestajajo. 
Največkrat gre predvsem za do· 
ločitev delegatov, ki se bodo ude
ležili skupščine samoupravne in· 
teresne skupnosti oziroma zbora 
združenega dela. Povsem na dla
ni je, · da delegati nimajo ostališč 
in se torej ne morejo v.k:ljučevati 
v ra.zJprave. 

Posku sili •smo poiskati vrzro'ke 
za takšno ·stanje. čeprav še ni
smo opravili poglobljene analize, 
pa iz razgovorov z delegati povze· 
mamo: 

- gradivo za samoupravne in
teresne Skupnosti je še vedno 
preveč zapleteno, dnevni redi so 
preobširni; 
-·pogosto se dogaja, da stro

kovne službe samoupravnih inte
resnih skupnosti dajejo tako raz
lične informadje za isto zadevo, 
da se delegati p r eprosto ne znaj
dejo; 

- sesrt:an'k:ov in najrazličnej-ših 
pogovorov je preveč; 

- delegacije imajo premalo 
strokovne pomoči od strokovnih 
slu7Jb v ltemel:jni in delovni orga
nizaciji .ter v samoupravnih inte
resnih slrupnostih; 

- 'kot največjo oviro v delo
vanju delegadj vi:dimo v pre
majhnem upoštevanju njihovih 
predlogov. 

Osnovna organizacija si je za· 
stavila .nalogo, da bo nudila vso 
pomoč delegacijam. Delavce stro
kovnih služb temeljne organizaci
je bomo zadolžili za tolmačenje 
delegatskih gradiv. 

Skupno s sindikati bomo na· 
pravili analizo o delovanju dele· 
gacij v Jelki. Z delegacijami se 
bomo dogovorili, da bodo naj· 
manj enkrat letno poročali o de
lovanju delegacij na zboru delav
cev. Na vseh področjih pa si bo
mo prizadevali, da bi za delega
cije pripravljali takšna gradiva, 
ki bodo lahko razumljiva in ne 
preveč obsežna. 

J . Opeka 

OPRAVIčiLO SODELAVCEM 
IN BRALCEM 

Ker je novoletna številka za
stavljena nekoliko svojstveno -
kot obračun celoletnega dela na 
Brestu, žal nismo mogli objaviti 
vseh dospelih prispevkov. 

Objavili jih bomo v naših pri
hodnjih številkah. 

Prosimo za razumevanje! 

Uredništvo 
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• Gospodarjenje v Brestu 1n drugod 
Primerjava polletnih rezultatov gospodarjenja je bila že v prejšnji 

številki Brestovega obzornika. Ker pa nas vedno bolj za.uima sprotno 
poslovanje, kaže pregledati in primerjati rezultate gospodarjenja 
tudi za devetmesečno obdobje. 

NEKAJ PRIMERJALNIH 
PODATKOV 

PodatJki o gospodarjenju se na
našajo samo na slovensko lesno 
industrijo. 

Primerjali bomo produktivnost, 
ekonomičnost m rentabilnost na
ših temeljnih organizacij s po
Vlprečjem skupine, .pa tucti s po
vprečjem slovenske lesne indu
strije. ·Pri produktivnosti b0il11o 
vzeli za kazalec dohodek na za
poslenega, pri ekonomičnosti ce
lotni prihodek v primerjavi s 
povprečno pora:bljenimi sredstvi 
in pri rentabilnotsi dohodek v 
primerjavi s povprečno porab
ljeo:J.imi s-redstvi. Zaradi pomemb
nosti pa bomo primerjali tudi 
osebne dohodke in skupno .pora
bo na zapos.lenega. 

Teme1jne organizacije so raz
deljene v tri skupine in sicer: 
proizvodnja vseh vrst pohištva, 
proizvodnja žaganega lesa in pro
izvodnja vseh vrst lesnih plošč. 

Za temeljne organizacije-proiz
vajalke pohištva so rezultruti go
spodarjenja v naslednji tabeli: 

vpreč jem so pomembni rudi oseb
ni dohodki in skupna por<~ba na 
delavca, saj nam povedo, koliko 
temeljne organizacije izločajo za 
osebne dohodke in skupno pora
bo zaposlenih. Iz tabele je videti, 
da samo dve temeljni organizaci
ji presegata pov.prečje skupine. 
Vse ostlrle pa imajo" osebne do
hodke in slkupno opombo pod po
vprečjem s:kupine. 

TOZD žagalnica sodi s skupi
no proizvajalcev žagane_ga lesa. 
V devetmesečnem obdobju je do
segla 185.433 dinarjev dohodka 
na zaposlenega in je pod po
vprečjem skupine, saj je poVipreč
ni dohodek na zapos-lenega za 
skupino 189.305 dinarjev. Kazalec 
ekonomičnosti za žagalnico je 
156 in nam pove, da dobimo 156 
dinarjev celotnega prihodka na 
sto dinarjev vloženih sredstev. 
če .primerjamo njeno ekonomič
nost s povprečjem sikupine, po
tem vidimo, da je ekonomičnost 
poslovanja žagalnice nad po
vprečjem, saj je kazalec ekono
mičnos-ti nad povprečjem in zna-

TOZD Dohodek 
na delavca 

Celotni prih. Doh. povpr. . OD in skup. 
porab. sredstev upor. post sr. poraba na del. 

Pohištvo 132.787 185 24 79.843 
Masiva 87.987 187 31 82.737 
Gaber 231.573 153 33 91.793 
Tapetništvo 128.000 139 24 77.527 
JeLka 178.915 181 44 98.653 
Povprečje 
skupin-e 153.872 158 36 89.063 
Povprečje 
lesne ind. 168.168 146 31 91.791 

Dohodek na zaposlenega nam 
pove, da sta temeljni organi-za
ciji Jelka i.n Gaber (po produk
tivnosti) nad povprečjem skUlpi
ne, temeljne organizacije Pohi
štvo, Masiva in Ta~petništvo pa 
pod poViprečjem. Najbolj zaosta
ja Masiva, saj je dosegala v de
vetmesečnem obdobju ·samo 
87.987 dinarjev dohodka na za
poslenega. Temeljni organizaciji 
Pohi9tvo in Ta.petn~štvo bi se 
kljub temu, da -sta nekoliko pod 
povprečjem, lahko uvr&tili med 
po""prečmo uspešne :proi-zvajalce 
pohištva, medtem ko spa-da Ga
ber z 231.573 din dohodka .na -za
poslenega med zelo uspešne pro
izvajalce pohištva. 

Kazalec ekonomičnosti nam 
pove, ·koHko celotnega prihodka 
dobimo na sto dinarjev vloženih 
sredstev. Najbolj ekonomično 
obračanje sredstev ima TOZD 
Masiva, saj dobi na sto dinarjev 
vloženih sredstev 187 dinarjev 
celotnega oprihodka, osledilta ji 
TOZD Pohištvo s 185 dinarjev 
in Jelka s 181 dinarji. Vse tri :te
meljne organizacije imajo ·kazal
ce ekonomičnosti nad povpreč
jem sk!Upine. Temeljna organiza
cija Gatber ima 133 dinarjev ce
lotnega prihodka na -sto dinarjev 
vloženih sredstev in je na po
vprečju ·skupine, pod povprečjem 
pa je Tapemištvo, saj dobi na 
sto dinarjev vloženih sredstev 
samo 139 dinarjev celotnega pri
hodka. 

Se bol iši kazalec kot ekono
mičnost je kazalec rentabilnosti, 
ker nam •pove, koliko novo ust
varjene vrednosti ustvari posa
me~na rt:emeljna organizacija na 
sto dinarjev vloženih sredstev. 
Največjo novo ustvarjeno vred

nost ima TOZD Jelka, saj ima 44 
dinarjev dohodka na s to dinar
_iev vloženih sredstev. Sledijo pa 
ji TOZD Gaber s 33 -dinarji, Ma
siva z 31 dinarji ter TOZD Ta
petništvo in Pohištvo s 24 dinarji 
dohodka na sto dinarjev vloženih 
sredstev. če pa primerjamo ka
zalce rentabilnosti s poViprečjem 
skupine, victimo, da ima samo 
TOZD Jelka rentabilnejše poslo
vanje od povprečja skupine. 

Za primerjavo z ostalimi te
meljnimi organizacijami in s po-

ša 43; za pO'II'prečje pa 35 dinar
iev dohodka na sto dinarjev vlo
ženih sredstev. Osebni dohodki in 
skupna poraba na zaposlenega, 
ki so za TOZD 89.574 dinarjev, so 
pod poV!prečjem skupine, saj so 
osebni dohodki in skiUI}Jna pora
ba na zaposlenega za stk.upino 
93.185 dinarjev. 

V skUJPino proizvaja1cev vseh 
vrst plošč pa se uvršča TOZD 
Iverka. V devetmesečnem obdob
ju je dosegla •skoraj dv(llkra,t več 
dohodka na zaposlenega -kot na 
je povprečje -skupine, saj je do
hodek na zaposlenega 349.514 di
nar,iev, za povprečje skupine pa 
178.070 dinarjev. Tudi kazalec 
ekonomičnosti je za temeljno or
ganizacijo •ugoden. Na sto di
narjev vloženih sredstev dobi 141 
dinarjev celotnega .prihodka, po
vprečje SkUJpine pa je samo 129. 
Nekoliko ·večja je r entabilnost 
temeljne organizacije, vendar je 
še vedno pod pOViprečjem, saj 
dobi 17 dinarjev dohodka na s to 
dinarjev vloženih -sredstev, po
Vlprečje Skot~~pine ·pa je 15 dinar
jev. Tudi osebni dohodki in ~kup
na poraba na delavca, •ki so za 
temeljno organizacijo 103.960 di
narjev, so nad povprečjem sku
pine. 

Primerjava devetmesečnih ka· 
zalcev gospodarjenja s .polletni-

Brestova vzorčna delavnica 

mi nam pove, da se stanje ni 
bistveno spremenilo. Temel.ine 
organizacije Iver-ka, Gaber in Jel
ka, ki so uspešno gospodariie v 
polletnem obdobju, so to nada
ljevale tudi v nas'lednjih treh me
secih. Ostale temeljne organiza
cije, ki so polletno poslovanje za
ključi:le s slabšimi rezultati, sta· 
nja niso bistveno izbO'ljšale tudi 
v devetmesečnem obdobju. TOZD 
žagalnica je v devetmesečnem 
obdobju dosegla nekoliko slabše 
rezul·tate gospodarjenja kot pa 
ob polletju, čeprav so glede na 
ostale •temeljne organizacije še 
zelo dobri. Vz-rok za nekoliko 
slabše rezultate je predvsem v 
pomanjkanju hlodovine. 

J. Korošec Brestov razstavni prostor na beograjskem sejmu 

Vodilni nakazali nove smeri v oblikovanju 
ZAPOZNELI VTISI Z LETOšNJEGA BEOGRAJSKEGA SEJMA POHišTVA 

Na sedemnajstem ·mednarod
nem sejmu <pohištva, opreme in 
notranje dekoracije v Beogradu, 
največji rt:akšni prireditvi pri nas 
in v ll:em delu Evrope nasploh, ~e 
od 16. do 21. novemb-ra nad 300 
domačih in tujih proizvajalcev 
pri:kazovalo vse tisto, kar pred
stavlja zadnje dose~e z nj-ihovih 
proizvodnih trakov •ter najnovej
še prototipe. Prav slednji, v iz
vedbi nekaterih naših vodilnih 
proizvajalcev, moroa IIlakazujejo 
novo smer v oblikovanju pohi
štva in dajejo upanje, da bomo 

dilnice MIKA, •katere avtor je 
arhitekt F['ance Berlič, je bil iz 
temeljne organizacije MASIVA, 
stoli in miza pa .iz žAGALNICE 
Stari trg. Jedilnica je izdelana 
v na-tur ibu!k.ovi izvedbi, sestavlja
jo jo vitrina, komcxla, jedilna 
miza in stoL Sk.Iadnoot linij in 
krivin daje jedilnici pečat mo
derne in ud ob ne garni· ture. Je
dilnica je zato s svojo obHko pri
tegnila prav vsakega obiskoval
ca. 

Tovarna •pohištva Jelka Begu
nje je prilkazala program BALI, 

Letošnji BRESTOV izvoz nad pričakovanji. Eden izmed kontejnerjev 
za luko 

lahko pri nakupu izb-irali tudi 
vrednejše in estetsko bogatej6e 
izdelke iz lesa. če le niso bili 
pri·kaza.ni programi i7Jdelani bolj 
zaradi lova na to ali ono prizna
nje in manj z resničmim name
nom, ·poživi-ti .ponudbo na doma
čem .tržišču. 

Novosti, 1.ki .so bile predstav
ljene na Brestovem ra2'1Stavnem 
prostoru in ·ki ·so plod sodelova
nja naših in zunanjih .strokovnih 
delavcev, so požele izjemno za
nimanje obiskovalcev in poslov
nih partnerjev. Naj na •kratk.o 
pregledamo .te novosti. Del je-

izdelan v devetih različnih ambi
entih. Avtorica programa, :ki po 
svoji funkcionalnosti in obli•ki so
di v sam vrh na sejmu prikaza
nega in ki ·predstavlja eno izmed 
prvih novosti sejma, je arh. Tat
jana Coloni iz Slovenijalesa. Se
stavi pr~kazujejo različne ambi
ente: jedilnico, ·ki •jo .dopolnjuje 
ta stol :in miza M-80, dnevno so
bo s sedežne garnituro VITRA, 
predsobo, delovni kotiček ter ne
katere od vrste mogočih kombi
nacij in prednosti, ki jih sistem 
BALI nudi z novim načinom 
montaže. Nosilne pokončne s tra
nice namreč Vlpnemo v strop, na
nje pa ·na-to »Obešamo« police in 
omarice. Tudi ttretja novost, Ka
tarina v •teak izvedbi, prihaja i-z 
Jelke. 

Tapetništvo iz Podskrajnika 
nadvse uspešno uresničuje za
stavljeni cilj v zvezi z razširi•tvi
jo proizvodnega programa z no
vimi modeli. Tako so bile iz te 
temeljne organizacije na sejmu 
prvič prikazane kar tri nove gax
niture: SAMO, TINA in BLAN
KA. Prvo sestavljata kot in fo
lej, osnovno gradivo obeh ele
mentov pa :sta ipren in poliure
tan, preoblečen v .kvaJi,tetno bla
go. GarnituTa se odBkuje ·s pri
jetno udobnostjo. P·rav tako je 
tudi TINA zar adi svoje moderne 
oblike, udobnosti in uporabnosti 
ležišča v2'!budila veli-ko zanima
nje. 

Med novosti sodita tudi kuhi
nja BREST 08 v temni izvedbi 

ter regal 121. Otroška soba TAN
DEM, ki je bila prikazana rtudi 
na ljubljanskem Salonu pohištva, 
pa je spet vzbudila pozornost in 
zanimanje obiS'kovalcev. 

Glede na dober sprejem vseh 
Brestovih novos-ti upajmo, da ne 
bo ostalo samo pri p r i:kazovanju 
vzorcev. V. Frim 

Eden izmed 
naših 
inovatorjev 

Ob koncu leta smo ugotavljali, 
ali smo izpolnitli -svoje zastavlje
ne naloge. Isto smo ugotatVljali 
tudi za področje inovatorstva. 
Ravno veli:ko ni bilo narejenega, 
toda nekaj je bilo ... Bili oso tudi 
predlogi za izboljšave. Eno iz
med njih je :prispeval tudi naš 
sogovornik Miloš HOMOVEC, in
stnJktor v IL -strojni. Naj ob tej 
priložnosti poudarim, da je že 
star Bres-tovec, zato tudi dobTo 
pozna kolekltiv. Da pa bi kaj več 
slišali o njegovih Tazmišlja.njih, 
sem mu zastavil nekaj vprašanj. 

- Kaj t e je vZJpodbudilo k raz
mišljanju? 

- Morll!Ill reči, da veliko opa
zujem, kako je z različnimi de
lovnimi operacijami. Zato mi ni 
vseeno, •katko in •koliko časa se 
dela. To je bil glavni motiv, da 
sem predlagal tehnično izbolj
šavo, čeprav posamezni•ki govori
jo, da je glavni vzrok denar. Pri 
meni res ni tako, saj je veliko 
časa že prej več delavcev delalo 
po mojem .predlogu. 

- Ali meniš, da so pri nas 
iskanja izboljšav i·n če so, zakaj? 

- Upam si trdi-ti, da -delavci 
razmišljajo, kako bi izboljšali 
proizvodnjo in '!!udi ·predlaga io ; 
predloge je treba le uresničiti. 
Vsak predlog bi b~lo treba st ro
kovno preštudirati. So še velitke 
rezerve, še veliko stvari bi se da
lo izboljšati. ·Delavec za strojem 
nima časa in tudi ne sposobno
sti, da bi .9VOj predlog ali iZibolj
šavo prenesel na papir. 

- Ali .ti podatek, da smo glede 
na inovacije čisto na dnu, ~aj 
pove? 

- Menim, da smo za to •krivi 
predv.sem sami. Kot sem že prej 
omenil, ideje in tudi razmišlja
nja so, toda vse premalo cenimo 
domače znanje. Raje uporablja
mo tujo tehnologijo, s tem pa 
si napravimo tudi težave. 

- Kaj predlagaš, da bi se se
danje stanje izbolj-šalo? 

- Predvsem več sodelovania 
med strokovnimi slu~bami in 
proizvodnjo. Tega •sodelovanja 
je sedaj bolj malo. Bredvsem 
imam v mislih vez: inštruktor
tehnolog-delavec v proizvodnji. 
Prepričan sem, da tbi ob boljšem 
sodelovanju imeli danes leto do
sti več izboljšav in predlogov, s 
tem pa •tudi bdljše rezu:Itate de
la. To je pa cilj nas vseh, vsaj 
bil bi naj . . . V. žnidaršič 

- ~ ---.__ ----- -
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Zrno do zrna 
KAKO SMO GOSPODARIL! PO NASIH TEMELJNIH 
ORGANIZACIJAH 

BREST postaja vse bolj številna družina temeljnih organizacij. 
čeprav si vse prizadevajo za naše skupne cilje, pa ima vsaka od njih 
svoje posebnosti, svoje težave in uspehe, bodisi v proizvodnji ali 
prodaji, bodisi v samoupravnem delu in organiziranju. 

Zato smo se odločili, da poleg celovitejše ocene Brestovega go
spodarjenja poskusimo prikazati tudi to, kako so letos gospodarile 
posamezne temeljne organizacije in kaj pričakujejo v prihodnjem 
letu. 

POHIŠTVO, TOVARNA POHIŠTVA CERKNICA 
Res, da nimamo še natančnih 

podatkov, .Ie-<te •bo vseboval za
ključni račun, ki bo narejen v 
prihodnjem februarju, vendar 
lahko !ldju'b temu že sedaj oce
mirno, kakšna so bila naša pri
zadevanja in kaikšni so bili re
zultati f!:eh prizadevanj pri dose
ganju načrtovanih nalog, ki smo 
si jih zastavili za leto 1979. 

Kljub najrazličnejšim težavam, 
s katerimi smo se .srečevali med 
letom, u gotavljamo, da smo na-

cenovno so naši izdelki med naj
dražjimi. 

Kaže pa, da ni-smo naredili vse
ga, kar :bi bili morali. Zlasti bi 
bilo potrebno več narediti pri 
zniževanju strošokov proi2vodnje, 
vključno pri boljšem izkorišča
nju delovnega časa, pri is•kan:ju 
boljšega designa in ne nazadnje 
morali bi bolj organizirano na
stopati na t rgu. 

Res je, da bomo zaradi pre
majhne prodaje na domačem tr-

Za POHISTVO letos: modernizacija proizvodnje 

črtovani vrednostni obseg proirz:
vodnje dosegli. Vendar ta ugoto
vitev še ne pomeni, da srno plan 
dosegli v celoti, saj je naše de'lo 
končano oziroma priznano šele 
takrat, ko naše izdelke prodamo 
in dobimo tudi plačilo zanje. 

Prav za plan prodaje ugotavlja
mo, da ni dosežen. Se celo več 
da nam je ostala ena in pol 
m~sečna proi.zvodnja na zalogi 
klJub temu, da smo izvozili za 
okrog 70 odstotkov več kot smo 
načrtovali. Nedvomno nam se
danje stanje pri prodaji pohfš
tva daje misliti, kaj vse je v-zrok, 
da na domačem trgu nismo mogli 
prodati vsega, kar smo načrto
vali, da bomo. 

Dejstvo sicer je, da so se pro
dajru pogoji v tl:em času spre
menili - na primer večja lastna 
udeležJba (30 %) pri na'kupu po
hištva na kredit, ka·snitev pri 
načrtu stanovanjske izgradnje, 
vse večje ponudbe na ti'gu, večja 
konkurenca pri designu, pa tudi 

gu imeli ob sprejemanju zalldjuč
nega računa tudi manj sredstl:ev 
za delitev, saj najbrž ne bomo 
dosegli niti 50 odstotkov načrto· 
vanega ostanka čistega dohodka. 

Prevelike sedanje zaloge goto· 
vih izdelkov nam bodo povzro
čile tudi v letu 1980 velike težave 
zlasti tudi czato, .ker računamo, 
da bo v letu 1980 še manj :kup· 
cev, posebej še, če se uresničijo 
napovedi, da se bo la-stna udelež
ba pri nakupu pohi§tva dvign'ila 
od sedanjih 30 nekam do 50 od
storkov. Razumljivo je, da bomo 
mora:li zaradi čedalje slabših 
možnosti za prodaje na doma
čem trgu več ir.zvcxziti, pa čeprav 
pri izvozu dosegamo dokaj nizke 
cene, ki so rudi do 30 in več od
stotlrov irz,pod lastne cene izdel
ka. To pa seveda močno vpliva 
na zmanjšanje dohodka. 

Naj ob tej prHožnosti zaželim 
vsem Brestovcem srečno in 
ustvarjalno le to 1980! 

T. Bavdeik 

TOVARNA POHIŠTVA JELKA BEGUNJE 
Postalo j e že kar tradicija, da 

v decembrski -števill<:i našega gla
sila spregovorimo nekaj besed o 
dogodkih, težavah in uspehih v 
poslovnem letu, ·ki -se izteka. Me
nim, da je takšna oblika obve
ščanja primerna in koristna, saj 
tako seznanjamo ·kolektive z do
gajanji v posameznih temeljnih 
organizacij ah. 

Letošnje leto naj bi bilo za 
JELKO doka-j uspešno; vsaj nalo
ge na začetku leta smo s i zasta
vili tako. Načrtovali smo, da bo 
vrednootni obseg proizvodnje za 
50 odstotkov višji kot leto po
prej, dohodek za 54 odstotkov 
višji, čisti dohodek za 37 odstot
kov višji, rnaJSa sredstev za oseb
ne dohodke naj bi se povečala 
za 18 odstotkov in sredstva rza 
poslovni sklad naj bi bila kar 
štirikrat večja ·kot v 4etu 1978. 

Plan je bil rzastavljen očitno 
dokaj pogumno in na začetku 

BRESTOV OBZORNIK 

pogača • • • 
leta prepleten še s ·precej neznan
kami. Ta'ko na primer nismo <ve
deli, ali bo spremenjeni program 
proizvodnje na tr.gu zadovoljivo 
sprejet; tudi pri izvozu je rece
sija na ameriškem f!:r.gu napove
dovala težjo prodajo naših izdel
kov. PJačilno•bilančni položaj dr
žave pa je napovedoval nekatere 
omejitve na področju uvoza in s 
tem redno preskrbo z repromate
riali. Vse to se je ostreje pojav
ljalo zlasti v drugi .polovici leta in 
predvsem pri posrednem uvozu. 
Naš neposredni uvoz za nepo
sredno osk11bo ni občutil poseb
nega pomanjkanja demnih sred
stev, ker jih !Sami ustvarimo to
liko .kot jih potrebujemo. 

Zdaj, ko je leto okrog in so 
nam nekateri podatllki že znani, 
nekateri pa bodo šele ob koncu 
februarja, ko bo sestavljen za
ključni račun, lalrko že z goto
vostjo ugotovimo, da v-seh za
stavljenih nalog ne bomo izpol
nili. Načrt proiz<vodnje bomo si
cer dosegli, čeprav v strukturi 
proizvodnega programa nekoliko 
odstopamo od zastavljenega. Več 
kot smo načrtovali, smo izdelali 
programa ZALA, regalov Katari· 
na I. in IL smo i:z;de1ali manj, 
manj kot ·smo predvidevali, pa je 
tudi glasbenih regalov za izvoz. 
Kupec regalčkov je dvakrat pre
ložil dobavni ro'k in zadnja seri
ja, namesto da bi bila odprem
ljena v avgustu, bo šele v febru
arju prihodnje leto. Ceprav je iz
delani program za doseganje več
je vrednosti proizvodnje manj 
ugoden, smo načrt proizvodnje 
vseeno dosegli. 
Drugače pa bo pri ostalih ele

mentih plana. Ker prodaja ne 
gre tako kot smo načrtovali, bo 
celoten prihodek po ocenah do
segel le okrog 80 odstotkov načr
tovanega oziroma bo za več kot 
20 milijonov dinarjev manjši. Ce
prav so porabljena sredstva 
manjša kot smo načrtovali, pa 
vseeno dohodek ne bo dosežen 
v načrtovanem obsegu, čeprav 
bo bistveno večji kot je ibi:l v letu 
1978. Enako bo tudi z ostalimi 
elementi, s čistim dohodkom, iz
ločanjem v poslovni s·klad ill1 dru
gimi. 

Nekaj razlik bo tudi pri oseb
nih dohodkih in pri svobodni m e
njavi dela. Spremenjena struktu· 
ra proiz-vodnje ima za posledico 
tudi man1še odmike pri masi 
sredstev za osebne dohodke. Pri 
svobodni menjavi dela pa gre za 
spremenjene deleže, ker .posa
mezne temeljne organizacije niso 
dosegle predvidenega dohodka in 
bo doseženi dohodek tudi na 
splošno manjši kot je bilo načr
tovano. 

Ce bi hoteli strniti oceno za 
letošnje leto v nekaj stavkih, po
teni lahko ugotovimo, da je bilo 
težav precej, d a vseh zastavljenih 
nalog ne bomo dosegli, pa ·klrj.ub 
temu beležimo dinamičen vzpon 
na vseh področjih. Kaže pa, da 
smo bili ob začetku leta preveliki 
optimisti. 
Srečno, .zdravo in zadovoljstva 

polno NOVO LETO 1980 želim 
vsem zaposlenim! 

T. Kebe 

TOVARNA POHIŠTVA GABER STARI TRG 
če ocenjujemo poslovno leto 

1979, se je treba vseka:kor ozreti 
tudi nazaj, v leta 1972 do 1975. 
To so bila za Gaber leta J•skanja 
novih modelov kuhi-nj, ki so se 
več ali manj končala z neuspe
hom. Vsako leto smo tako me
njali tudi po <več neuspešnih mo
delov. Nosilni •program skozi vsa 
ta leta s.ta bili kuhinja VEGA 60 
oziroma VEGA 74 S, ki je hHa na 
trgu še vedno sprejemljiva, za 
nas pa cenovno sila neus-trezna, 
kar se je odražalo seveda tudi v 
poslovnih rezul taf!:ih. 

Proizvodna hala v GABRU 

V letu 1976 smo dali na trg 
novo kuhinjo BREST - OREH, 
s •ka te ro •smo tprešli tudi na nov 
korpus. Kuhinja se je na trgu 
takoj uveljavila zaradi prijetne 
fronte, pa tudi zaradi posreče
nega korpusa. Tako smo se od
ločili, da bo ta :lror;pus iiliodi:šče 
in da bomo na nespremenjenega 
dodajali različna vrata, predale 
in plošče in prešli na naroči:lni
ško proizvodnjo. V naslednjih le
tih smo na isti korpus kombini
rali še tri kuhinje in. sicer 
BREST 04, 04 S in 06. Pri treh 
kuhinjah smo ponu<lili •kupcu tu
di inačico, da si lahko izbere 
skupno delovno ploščo z vgrad
nimi štedilni-ki in pomi<valniki. 
Pri izbiri modelov •smo imeli do
kaj srečno roko, cenovno smo se 
nekje znašli med ostalimi proiz
vaj alci Jcuhinj, kar vse j e pripa-

. . , • r7tl 

moglo k ugodnemu poslovnemu 
letu 1979. 

Letošnja proizvodnja je bila 
značilna po tem, da je bilo 60 
odstotkov proizvodnje namenje
ne ~nanemu kupcu in da delež 
kuhinj pod skupno delovno p1o· 
ščo narašča, za kar morda nismo 
bili niti dovolj pripravljeni in 
opremljeni. Tako smo imeli ob
časne -motnje pri dobavah kup· 
cem, vendar do večjih zastojev 
ni prihajalo. 

V letu 1979 smo tako celotno 
proizvodnjo ~uhinj uspešno po-

sredovali na trg, vendar nas pe
stijo zaloge i!Z preteklih let, kar 
nam povzroča nema·le likvidnost
ne težav-e. Da bomo uspešno ob
vladali to stanje, je potrebno po
spešiti prodajo kuhinj z enkrat- . 
nimi prodajnimi a'kcijami in pa 
dati kuhinje tudi v izvoz, kar smo 
si zadali kot obvezujoča nalogo 
za poslovno leto 1980. 

Glede na stanje v jugoslovan
ski proizvodnji kuhinj, ki se ne
nehno širi, pa je osnovna naloga 
za poslovno •leto 1980 in za na
prej, .da glavno skr.b posvečamo 
designu kuhinj, opremljenosti in 
funkcionalnosti ter .p rek prodaje 
dosežemo boljši servis končnemu 
potrošniku. · 

VISem sodelavcem in vsem Bre
stovcem želim ·srečno novo leto 
1980 in velf.ko uspeha pri delu! 

B. Klešnik 

MASIVA, TOVARNA POHIŠTVA MARTINJAK 
Leto izteka, zato je prav, da 

ocenimo, 'kako smo delali in go
spodarili in kaj načrtujemo za 
prihodnje leto. 

Letos so bila za MASIVO po
membna tri različna obdobja. 

Pr vo je bilo v začetku leta, ko 
je bila zelo velika konjunktura 
na domačem trgu ob sorazmerno 
nizkih cenah naših izdelkov. V 
drugem obdobju je bil spreme
njen proizvodni program in po
pravljene cene; to je že sovpa-

dalo z mrtvo p rodajno sezono, 
pa tudi trgovci so si ustvarili 
premosti-tvene zaloge izdelkov. 
Vzrokov ni potrebno navajati. V 
tem času smo zabeležili zaradi 
normalnega obsega proizvodnje 
veliko naraščanje zalog gotovih 
izdelkov. Ce upoštevamo, da se je 
obseg proizvodnje gibal v načr
tovanih mejah, smo zaradi že 
omenjenega »p ridelali« v prvem 
polletju negativni poslovni rezul
tat. 

Skladno z zakonom o dohodku 
smo izdelali ustrezni sanacijski 
program, •ki naj b i zagotovil, da 
to negativno razli•ko pokrijemo 
do konca leta. 

Tretje obdobje je značilno po 
tem, da je bila pretežna večina 
naših proizvodov namenjenih za 
izvoz in sicer v celoti na konver
t ibilno področje. Pri tem je t re
ba ugotoviti, da bo načrt izvoza 
letos močno presežen, medtem 
ko bo prodaja na domačem trži· 
šču daleč pod načrtovano. To tudi 
vpliva·na r ezultate v drugem ;pol
letju, saj je sanacijski program v 
veliki meri temeljil na prodaji 
zalog gotovih izdelkov, ob proiz
vodnji za izvoz. Pri tem smo ra
čunali tudi na zmanjšanje zalog 
in stroškov obresti za obratna 
sredstva. 

Proizvodni načrt bo fizično do
sežen, finančno pa bo za nekaj 

(Konec na 5. ·strani) 
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Spet se novo leto nam ,obeta, 
spet bo lepa pesmica zapeta. 
Na vrata trka novo desetletje, 
ko vsakdo v njem iskal si svoje bo zavetje. 

Nekdo pri hiši bo aktiven, 
nekdo v šušmarstvu produktiven, 
nekdo bolniško bo nabiral. 
nekdo nam TOZD bo že saniral. 

Tam sredi zelenega maja 
se izgubila !flam je prodaja. 
Zdaj jo Brest po svetu išče, 
v Libiji je našel prvo zavetišče. 

·Denarja ni, denarja ni!• financar je vrtel kaseto. 
Zanj že letos je bilo ~prestopno leto. 
Se lani je beseda banke bila nam sinonim za našo srečo, 
a danes na trezorjih vidimo le še gorečo svečo. 

šele na koncu leta se nam je posvetilo, 
da tudi letos nas v SOZDU nič ni presenetilo. 
Nič kaj novega •niso iznašle naše glave bistre, 
o pač, predsednik šel je med ministre. 

Med letom iz Ljubljane imeli smo visok obisk, 
še bolj kot treba nam ga je !flaplhnil tisk. 
Pravijo, da se v Pohištvu skuhala je kaša. 
zaradi solidarnosti bila je skupna maša . 

še sreča, da potomci smo Krpana, 
da naših zob nam ne pobira slana. 
Tri leta so minila .. . minila je tpomlad. 
Naš zoboderski stroj, čeprav že star, je vedno mlad. 

ln še naprej imamo VZD in druge OD čire. 
Ce boljših ni, le-ti najboljša so osnova za prepire. 

8----

voTLO JE, 
v sREDI 
JE PA 
NI~ !VI, 1-

/(A"J uc ro, 

brestov 
• 

Osebne ocene v skupnih službah so cenjene kakor koline, 
na vsake mes'ce tri se srečnim pocedijo sline. 

Hlodovina čast dežele je domače, 
v vsaki drugi hiši žage povečujejo nam plače. 
Možje občinski pa modro le molčijo, 
saj proračun napolnijo si z industrijo. 

Adijo konkurenca! Se •združila• sta Gradnje in Gradišče. 
Temperatura ob ·združitvi• dosegla je vrelišče. 
Gradišče blok na Gradnjin -vrtec je postavil, 
pri licitacij! je pa Postojnčan Cerkničana davil. 

Za Glasom Notranjske prišel je :žaromet, 
v občini vzplamtel je kot komet. 
To dobra je rešitev časopisa iz zagat: 
občan ga plača dvakrat, saj je občan, pa tudi delegat. 

•Jamar• svojo je podobo na ogled postavil. 
Dela pri motelu, ki Jih tni začel, je že ustavil. 
Coprnik-hotel prepustil je županstvu za nadlogo, 
sam pa končal je s svojo glavno vlogo. 

Med letom v gospodarstvu smo denar tepežkall, 
da konec leta v SISIH bomo spet presežkali. 
Gospodarstvo zdaj po bankah na kolenih joče, 
pri nas pa je denarja kot dežja in toče . 

:žarnice so le gorenjske še brez krize, 
Bar caffe dobiš samo še izpod mize. 
Tudi z mesom so nas do obisti slekli ; 
če bo tako, tudi ila Bloških tekih po suhem bomo tekli. 

Kje bo Brestovec rezerve .v novem letu iskal? 
še kar naprej prodajo bo, finance fiksal. 
Stabilizacija pred vrati čaka te, občan, 
zato zavihajmo rokave in .pljunimo v dlani 

·- ... - .. 
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»Bo,« je rekel Pepe, potem 
ko se je za nekaj trenunkov 
ustavil in se v rebr-i, v kattero 
sta tiho rin~la z Nacetom, raz
gledoval po pisanem jesen
skem bukovju, u<i je v ndečih, 
rjavih in rumenih barvah goce
lo pod njima in vse naokrog. 

>>Bo. Tih, miren večer bo, 
oblačen, nobene sape. :2:ira je 
pa letos kot že dolgo ne. Lej, 
kar težke so veje.« Rekoč po
kaže na zrelo votlo bukev in 
podobna 1po žlamborju, da bi 
prisluhnil, če je živa, če se je v 
njej naselila siva, repata in br
kata vojska. 

»BO.« 
Zamolklo ·so peli ·s tari zliza

.ni podplati tPO kamnHi bližnJi
ci proti Sv. Antonu. Do koče 
se nista več ustavila. Ni~ta več 
iZJmenja·la misli. Vsak svoje sta 
mlela tpod nabitima nahrbtni
koma. Saj •težka ni-sta b~la: le 
s skrinjicami sta bila nabasa
na, pa malo špeha sta imela v 
njem, ·nekaj hrušk in vsaJk svo
jo zelenko žganja. Večer ho 
dolg. Bog ve, ka1kšni ljudje bo
do prišli in -ko}.i!ko se jim bo 
mudilo domov. 

Dospevši do lovske ·koče, Pe
pe odloži nahPbtnik na vega
sto klop .pod oknom, se sam 
spusti nanjo ter pomaknivši 
nahrbtnik vs.tran, naredi •pro
s tor tovarišu. 

»E, ja! Stare kosti. Veš, da 
mc že •kar ZJdela takšenle pot. 
Clovek le ni več tako, ko en
krat leze čez šestdeseto. Včasih 
mi ni. bilo nič večer za večerom 
prihajati sem gor. Tudi .po dva
krat sem šel v eni noči, če sem 
vmes 1mel še opravlkov v doli
ni, he he . . . « In se s ponosom 
in z rahlo otožnostjo zamisli v 
tiste večere, ko je tpr·ihajal •sem 
gor iz doline, nas·tavil, zdrvel 
nazaj k dekletu, povasoval .in 
se pogre!, ·proti jutru pa spet 
prišel in pobral plen. Ej, to 
so bila le ta in to so bila pol
hanja! 

Zanetila sta ogenj na jasi 
pre>d kočo. 'f.rsak in fra tja, ZJlo
ženega pod ·s topnicami, in drv 
za kočo se nista dotaknila. Na
ce je nalomi! suhega drobiža 
na ·spodnjih •vejah bli.žnj.ih 
smrekic, nagrabil z debelimi 
prsti šop suhe trave i·n pod
taknil vžigalice. Potem sta oba 
pridala suhljadi, ·ki je ni manj
kalo v gnmovju naokrog. Ve
selo je zaprasketal ogenj na 
jasi pred kočo. 
Po cesti od spodaj jetprismrdel 

kombi in se zapodil na travo 
med Ješčevje. Izza volana se 
izmota možakar srednj ih let. 
To je Nande s politilke. Odpre 
zadnja vra·ta avta, se -razgleda 
po dobrotah v njem, potem 
šele se ozre po .možeh, •ki si da
jeta opraVIka 'Pri ognju. 

»Kaj pa lomita to trl]]jav, 
saj je koča zunaj in motraj 
polna .klarter! Pejta sem, da 
znesemo .to šaro v ·kuhinjo!« 

Moža obotavljaje kreneta k 
avtu, 'POgledata vanj - in ima
ta kaj vide ti: pet zabojev .piva, 
dva zaboja vina, veli-ko oranž-

no posodo mletega za čevap
čiče, zelenkasta oposodo že na
taknjenih ražnjičev, ogromen 
pekač zarebrnic, cel škaf klo
bas, mrežasto vrečo čebule in 
karton raznih Eta kumaric, 
vloženih papri:k in drugih srb
skih solat in še kartonasta 

~ka•t·la, v tkateri je videti kis, 
olje, vrečke popra, celega in 
mletega, tkitlo ali dve kave, os lad
kor, .sol in vse. mogoče druge 
drobnarije, od vžigalic, cigaret, 
zobotrebcev in špin, do plastič
nih in papirnatih .kozarčkov, 
krožnikov in pladnjev. Na vrhu 
je kraljeval ogromen kos slani
ne, širO'ka klop za voznikovim 
sedežem tpa je bila čez in čez 
založena s škat-lami, polnimi 
štruc in hlebcev. 

»Ej ,« si misli Nace, če bi to
le imeli leta dvai.nš-tiridcset v 
partizanih!« 

Pepe pa pravi: »Kaj bomo do 
spomladi tpolhali?« in se sopo
mni, da onadva ·s CiLko v dveh 
letih -ne poraibita toli,ko mesni
ne in pijače •kot je je .tu !pri
pravljene za en sam večer. 

Medtem, ko nosijo vso to 
kramo v k·uhinjo, nekaj ·stvari 
morajo pus1iti kar v veži, se v 
grmovje okrog koče že zariva
jo novi avtomobili. Iz nekate
rih ·se skobaca le po eden, iz 
drugih dva, tudi po štirje. Vsi 
čudno našemljeni, kot bi se
stavljali odpravo na Himalajo: 
v gojzericah in močnih nogavi
cah, pumparicah, z .debelimi ze
lenimi in belimi jopicami, v 
prešitih bundah, s čudnimi klo
buki, ka~pami in kučmami na 
glavah ... Z vseh rpa odsevajo 
hkrati standard in odgovornost 
ter položaj in trdnost tega po
ložaja. 

Nace in Pepe v svojih okrog
lih cajhastih hlačah in kratkih 
suknjičih nos-ita in 'PrekJladata 
kramo, tudi če je ni več treba; 
vmes pos•kušata med prihaja
jočimi prepoznati občinske, 

medobčinske in republiške 

fl.llilkcionarje in direktorje, ki 
se hrupno pozdravljajo pred 
kočo in rinejo tudi že vanjo. 
Potem -stopita ·do Nandeta, ki 
z zavihanimi rokavi in v belem 
predpasni:ku mesi ma.so za če
vapčiče, hkrati pa organizira z 
nekaterimi bolj domačimi po-

nujanje atperiltiva, in mu mi.mo
grcde oznanita, da gresta na
stavlja'! z izgovorom »dokler 
se šc vidi« , ČCiprav bi se v res
nici le rada čimprej izmotala 
iz te čudne polharske dmšči, 

ne. 
Ne da bi čakala odgovora, 

saj ju Nande v splošnem po
zdravljanju in sploh veliki za
poslenosoti -tudi ni ne slišali ne 
opazil, ·se izmuzneta pred ko
čo, čim bolj neopazno vzameta 
vsak svoj nahrbtnih (Nacetove
ga je medtem nekdo že •presta
vil na trske pod stopnicami) 
in izgineta v grmovje za kočo. 

Tu je mir. Le eden izmed go
stov stoji tam na robu in ·se 
razgleduje po deželi Notranj
ski ter samotno prisluškuje je
seni okrog sebe. Ko začuti za 
sabo 'polharja, se obrne k nji
ma z ugotovitvijo: »Lepo je tu 
gori.« 

»Lepo,« potrdi Pepe, ·pogleda 
najprej nazaj h .koči in na obe 
strani, potem tpa seže v na
hrbtnik in izmed skrinjic pri
deče zelenko: »Boste posku
si.li ?« :2:e izpuli zamašek, oble
čen v ličkanje in ponudi gostu: 
»Le! Je še lanski.« 

Go9t potegne, se strese, od
hrka in pohvali. Pepe ponudi 
še Nacetu, nazadnje nagne še 
sam. Precej dolgo ne odstavi, 
vidi se, da ga je bil potreben in 
da je zdaj pri·praYljen za svoj e 
delo. 

»Zdaj morava nastavi:t,« pra
vi in baše zelenko nazaj m ed 
skrinjice. »Grem lahko z va
ma?« vtpraša gost in že krenejo 
dolgih .korakov, iščoč prehodov 
med mladim smrečjem proti 
visokemu staremu gozdu, ki se 

razteza globoko v dolino ~n da
leč po pobočju gore proti ve
černi strani. 

V tem se okrog koče in v 
njej razrašča pravo svatovsko 
razpoloženje. Prv-i čevapčiči so 
pečeni, prvi ražnjiči tudi. Ok
rog ognja, ki sta ga zanetila 
Nace in Pepc, in na .katerem 
so zdaj že navZJkriž naložene 
debele bukovc klaftre, sedi in 
čepi venec funkcionarjev. Vsak 
drži svojo dolgo leskovo šibo, 
na katere koncu je nat.aknjena 
polovica kranjske, ter jo ob
rača, greje, peče in smodi. Tu 
pa tam komu pade v ogenj, br
ska nekaj časa za njo, osmodi 
pri tem nekaj kocin, potem tpa 

natak·ne drugo, zdaj bolj čvr
sto in bolj pazljivo kot 'prvič . 

Vmes se pije: Ta se je odlo
čil za tpivo, ta za belo in oni za 
črno vino. Vsakemu po njega-
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vem okusu! Ena od žena že 
ponuja kavo v •plastičnih ko
zarčkih, druge so se vključile 
v vesele i-n resne družbe pri 
ognju, v kuhinji in v lovski so
bi, kjer gorijo pli.nske svetilke 
in s svojo belo .sve~lobo delajo 
obraze zelenkaste in čudno 
utrujene. 

Družbe so se že oblikovale: 
Na mogočno rogovje jelenov 
in zanikrne parožke srnjakov 
na lesenih stenah lovske sob<.: 
se obešaje resne besede, k,ot so 
i·nvesticije, akumulacija, kredi
ti, obresti, sisi, splošna poraba, 
infrastruktura, energija, cene, 
repromateriali, izvoz, inflacija, 
konjunkttura, recesija, zapira
nje trga 'in podobne .. . 

V ognju tpred kočo izgoreva
jo splošni a1kti, zakon o zdru
ženem delu, delavska kontrola, 
s~ndikalne skupine, skupna •po
raba, dellitev po delu , .kva!ilteta, 
k-ul turni animatorji, za-ključni 
računi, občni zbori in sindikal
ne konference . . . 

Ob dolgi mizi nedaleč stran, 
vendar malo v senci, se soraz
mer.no mlada družba od ča·sa 
do časa hrupno zasmeje, po
tem .pa ~pet ·prisluhne živemu 
leks~konu najnovejših medna
rodnih, zveznih in republiških 
vicev, s ;katerimi osi Ljubljan
čani v teh :pustih jesenskih 
dneh .preganjajo dopoldansko 
meglo .po ·pisarnah, •po sejnih 
sobah ·in po lokalih ... 

V tem se je dodobra znočilo . 

Naša polharska •trojka je v ob
sežnem krogu nastavila svojih 
oseminšestdeset skrinjic, na
pol posedla ·napol polegla v 
mah neda!leč stran od koče, 

vendar tako .daleč, da je hrup 
in svetloba od •tam nista mo
tila, in •počasi tpra~nila Pepeto
vo in Nacetovo zelenko. Pri
sluškovali so v gozd za seboj 
in Pepe je mirno razkladal ča
se i:oprcd vojne, ko je v teh 

(Poglej tja čez . . . ) 
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Eno čisto zgrešeno pismo dedku Mrazu 
Dragi moj dedek Mraz! 

Letos imam tako željo, za ka
tero sem prepričan, da m i jo 
boš lahko il'.polnil. 

Pišem ti kot član disciplinske 
komisije, a naj takoj povem, da 
se n e zavajaj, saj ima to z d is
ciplino zelo malo skupnega. Ne 
bi rad zavlačeval svojih misli na 
dolgo in široko kot na sestanku 
sindikalne skupine , ker ti pišem 
v svojem prostem času, zato ta
koj po~lejva. kaj me žuli! 

su prišli domači, ni bilo ZU11a· 
n jcga člana in obratno. Enkrat 
ali dvakrat, .ko smo bili zbrani 
vsi, ni prišel osumljenec, drugič 
spet nobena od -prič. 

Jaz predlagam zelo enostavno 
rešitev: ker smo skoraj vsi ob
čan i, posebej pa še delavci na
šega kolektiva dovolj zreli, naj 
se disciplinska komisija ukine. 
v ,sa'k, ki bo •prekršil delovno dolž
nost, naj se zavestno pokesa in 
se sam pismeno prijavi dela\'Sike
mu svetu. Pismena pr ijava mo·r a 
vsebovati -tudi predlog disciplin
skega ukrepa, v nasprotnem pri-

meru delavski svet .prijave ne bo 
obravnaval. Tudi, če bo kršitelj 
lepo prosil, ne! 

čisto za vsak primer, če nam 
opisani način ne bo takoj stekel, 
pa •te, dragi dedek prosim, da mi 
prineseš za to prehodno obdob
je: 

l. eno knjigo, v kateri bodo 
podrobno obrazložene naslednje 
besede: lcnoba, -malomarnost in 
koristoljubnost in 

2. eno debelo leskovo palico. 
Te prisrčno pozdravlja pred

sednik disciplinsskc komisije 
žcgnov Blaž 

Vse skupaj se je začelo, ko so 
nas kandidirali za člane disciplin
skih kom isij . Upirali smo se z 
v.-;cmi !; tirimi, kot da h i na'> pred
lagali za poskusne zajec, ki jim 
bodo vcepili garje. Mnogi so s<: 
otepli prvega navala in so s..: 
srečno i7.mazali vsa j za dve leti. 
Drugi, ki smo bili nekoliko pre
malo odločni , pa smo zdaj to, 
kar smo. Jaz, da ti povem čisto 
po pravici , sem pri'Stal zato, ker 
so mi šele tovari ši, ki so mc 
predlagali za kandi-data, odprli 
oči , kako sem dober. Delavec in 
občan! Milina, pooscbljena pr a· 
vičnost in natančnost, oplemeni
tena z zavestno samoupravljal
~ko odločnos tjo. Pa še boljš i od 
tega da sem, so m i rekli, a sem 
precej že pozabil. 

Poprejšnja obravnava 

Potem se j e nadaljevalo, kakor 
se je bi lo zače lo. Ni~če izmed 
nas. ki smo bili soglasno izvolje
ni, ni hotel biti predsednik dis· 
c ip !inske komisije. Prav tako, ko t 
se je b ilo primerilo dve leti pred 
tem. ko sem bil član samouprav
ne delav.ske kontrole . Izvoljene
mu predsedni,ku smo takrat pri
govarjali mi, navadni člani ko
misije. Najbolj razgledan in naj
bolj pravi čen izmed nas da je, 
poleg tega pa mu bomo vsi po
magali in tudi sicer je •ta nje
gova funkcija z~olj formalna, kot 
recimo samoupraJvna delavska 
kontrola v SOZD. Nič ni poma
galo, enostavno smo morali po
noviti volitve in izvoljen je bil, 
kajpada najboljši izm ed nas, se 
pravi -jaz. 

Tedaj so se. ·dragi dedek, mojc 
tegobe šele pričele. Ne bom t i 
opisoYal, kako nihče izmed kršil
ccv delovnih dolžnosti nikoli ni 
bil nič kriv. Vsa:kega so imeli na 
piki , vsem se je godila krivica, 
\'Si so imeli morebitne majhne 
napake zaradi preobilice dela -
celo tisti, ki so bil i prijavljeni 
naši komisiji zaradi ne-dela. Naj
huje je bilo S'k licati, .pravzaprav 
dobiti skupaj celo komis·ijo. če 

Je že tako. Razprave, ki zade
vajo denar, njegovo pridobivanje 
ali porabo, so vedno vroče. Tako 
je bilo tudi letos, 'ko smo s·klepali 
o uporabi prcsdJkov s redstev SlS 
družbenih de javnosti. še preden 
je prišla zadeva na zbore delav
cev, so se sestajalc skupine, da 
se. izkrešcjo mnenja. · 

Tak >>zborček« se je, sicer brez 
dnevnega r eda, oblikoval tudi ob 
gostilniškem pultu . Po besediče
nju o vsem mogočem se je pogo
vor končno osredotočil na ta 
bist vcna vprašanja. 

- Potrebovali h i kupe denar· 
ja. Saj vidite potrebe: šola, vr
tce, ceste, vodovod, kanalizacija. 
Pa kaj bi našteval, saj stanje vsi 
dobro poznamo, je dejal delegat 

Moderna noč med 
slovenskimi polharji 

(. .. semkaj!) 
/!.Ozdovih služi·! svoj vsakdanji 
kruh s sekiro in žago, ko je 
med voj n o s tpuško kontroliral 
ta in šc širši del Notranjske in 
kako je po vojni s šolarji tod 
okrog nabiral žir za o lje in ka
ko zdaj -pravzaprav tudi tu ni 
več pravega miru in je tudi 
polhov vse manj kot včasih. 

Ko so spred koče zaslišcvli 
najprej l judsko, potem pa vse 
bolj Avseni•lwvo pesem in vrišč 
že preveč razgrete druščine, ki 
je v tem že čisto pozabila na 
prave in na sk·ri.te na,mene te
ga spolhanja, -se j e troj·ka počasi 
d\'ignila in se še enkrat odpra
vila po isbi rpot i od bu:kve do 
gabra, da •pobere skrinjice, pol
ne in ·prazne. Le najbolj glo
boko v gozdu, kamor trušč od 
koče n i segel, j e iz Siproženih 
skrinjic mahaJ!o nekaj -kosma
tih repkov. 

Vrnili so se h koči. Ogenj 
pred njo je :pojenjaval. Nihče 
ni več nanj natk.Jadal debelih 
bukovih tpolen, v koči je še po
litizirala dO'kaj trezna in resna 

dru?.ba, na klopeh ob mtzt pa 
je razredčena prejšnja vicar
ska skupina zdaj zaJteglo pre
pevala starc ruske romance. 

Vel i-ko avtov je že odpeljalo 
v dolino . Nande je pospravlj al 
n ed otaknjene zarebrnice .n azaj 
v svoj kombi, 'pobiraJ! najoči-t
nejšo plastično svin jarij e •po 
jasi pred .kočo in jo m e ta l na 
ogenj, vmes pa s;ilil •preostale 
goste, naj za božjo voljo po
Sipravijo vsaj t isto, ,kar je osta
lo pečenega. Delil je •papir, v 
ka,terega so utrujeni gostje za
vijali mrzle čevapčiče, ražnjiče 
in vsaJk po ·pol hlebca domače
ga .kruh a iz pekarne na Vrh
niki. 

Za ·polhe ni nihče vprašal in 
edini .polhar izmed številnih go
stov j e tiho potegni1l Naceta in 
Pepeta ter njune n ahrbtnike v 
dolino. V Nacetovi kuhinji so 
ob novi s teklenici še dolgo go
vor ili in ob ssLo vesu sta oba do
mačina hkrati ;ponudila svoje
mu gostu vse ujete polhe. š t i
rinajst jih je bilo. 

v krajevn i skupnosti . No, pa tudi 
s tem denarjem bi lahko nekaj 
napravi li , seveda če hi ga zdru
žili. 

Samoizvoljeni zborovodja (pa 
ne pevski) s predlogom ni bil za
dovoljen. Ostro ga je zavrnil: 

- Ceste in šole naj gradi rc
pub J,ika, vodovod in kanalizacijo 

pa občina. Zakaj pa ju imamo? 
ter nagni l kozarec. 

- če bi b i:lo po mojem, b i 
zgradili trim stezo, na koncu s te
ze pa b i postavili majhen buffet. 
Saj veste kako je? človek bi pri
šel vroč .na cilj, pa je dobro, da 
k aj popije, !'>icer se še prehladi, 
je utemeljeval svojo zam isel kan
didat za skorajšnjo upokojitev. 

- Ta predlog je že bolj spre
jemljiv! je odobravajoče priki
mal zborovodja. 

- Kaj pa ·kultura? se je vme
ša l nepoklicni režiser. Naš kultur
ni dom komaj še zasluži to im ~... 
Streha ·pušča, igralce zebe. V ta
kih pogoj-ih ni mogoče kaj pa
metnega spraviti 'skupaj . 

- Kaj pa ti misliš? je nada
ljeval z zasliševanjem zbrovodja 
ter pogledal Miška. Kulturnikovo 
mnenje pa je preslišal. 

-Jaz bi napravi l veliko ljud
sko rajanje, hk. če obi kaj os talo 
pa bi nadabjevald naslednji dan 
po sisnditka,lnih skupinah, hk. Do
kler ne bi bili račun i čis ti, hk. 

Ni dokončal svojih m isli. želo
dcc ga je resno opozoril , da je že 
skrajni čas za krm lj enje !!Olo
bov n a dvorišču . 

Zbor je nadaljeval delo. Prav 
tedaj se je pojavil znani •knjižni 
molj ter po krat<kem p r isluhu de
jal: 

- Knjige, prijatelj i, knjige b i 
ku-pili! V knj igah je znanje, v 
znanju je moč! je skoro roteče 
izrazi l svoje m~sl i . 

- Osel butasti , kaj ti pade v 
glavo? Le kdo ima danes šc čas 
za branje knjig, razen tebe. Si 
znorel? se je razhudil zborovodja. 

Ni zaključil razprave. Razoča
ran nad mislijo in predlogi :neka
terih udeležencev je zapustil zbor 
ter godrnjaje pnisedel k bližnji 
mizi. še pred tem je velel .nataka
rici, naj mu postreže še z enim 
kozarčkom žganega. 
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Dva nagca v vodi 
Mojih dni sva s prijateljem ko

sila na Dolgi senožeti. Soparen 
dan, senožet pa dolga in š iroka, 
s korajda tolikšna kot maribor
sko letališče (videl ga še nisem, 
bog mc obvarji). 

In sva se znašla v vodici, ne 
globlji od dveh, treh palcev. Mrz
li. Takih potočkov je na Blokah 
dosti. Kakopak kopalk nisva ime
la, pa kaj bi, saj sva bila s-kupaj 
na š telengi. 

Pa glej ga spaka. Od nekod sta 
se vzela dva kmeta. Midva sva 
se hit ro prisesala, kot pijaovke v 
Zadjem kraju na nage ritke ljub
ljanskih in domačih nudistov, na 
plitvo dnescc in kalila bisLro vo-

do, da bi se golota in sramota n e 
videli. Na najino nesrečo se je 
par usedel le par !korakov od na
ju n a brežino. Prikurila s ta ciga
reto. 

Medtem sta se pogovarjala o 
vremenu, o Dolgi -senožeti, o ne
rezni travi, o davkih, pa spet o 
vremenu, lepo, počasi - premiš
ljeno, po ikmetiško. Pridno sva 
kalila vodo, neskončno dolgo, šc 
nekaj časa potem, ·ko sta po treh 
ali štirih pokajenih cigaretah le 
odšla .proti Porobkovcm u. 

Zlezla sva iz .st r upeno mrzle 
bloške vodice in verjemite mi, 
da tistega dne ne bi bila primer
na za štelcngo. 

... ~ -- ~ 
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Tako kot naši oblikovalci (navadno iz tujih revij in razstav) , tudi 
mi predstavljamo nov originalni model. Imena še nismo izbrali (v ta 
namen bo imenovana posebna komisija), vendar že sedaj opozarjamo 
na izjemne odlike in p1·ednosti prototipa: predvsem sta to kvaliteta 
in lepota prednje fronte, izrazito uporabni in estetski nastavki ter 
obla oprijemala; konstruktorji so še posebej pazili na kvaliteto zad· 
nje fronte, pa tudi na skladnost in povezanost vseh omenjenih ele· 
men tov. 

- Ali je na Brestu prva svetovna vojna? 
-Ne, VZD-1! 

- Ali je na Brestu druga svetovna vojna? 
-Ne, VZD-2! 

- Kaj bo pa s tretjo svetovno vojno (VZD-3); kdaj bo? 

OBDELNIK 

Iz projekta gornji Jadran 
Pred slabim desetletjem so se 

območju Cerkniškega jezera od
prle silne perspektive, morda še 
bolj silne kot tedaj, ko si je av· 
strijski cesar zaželel nekajkrat 
na leto pri nas turistično dihati 
notranjski zrak. 

Za Združene .narode je bil na· 
mreč narejen projekt »Gornji Ja· 
dran« in v njem piše vse, kar se 
bo pri nas godilo oziroma bi se 
moralo že zdaj dogajati. Iz tega 
obsežnega (in najbrž tudi dra· 
gega) projekta si oglejmo le ne· 
kaj drobcev, kaj pravzaprav ima
mo na Cerkniškem . 

- Razvidno j~·. da je Cerknica 
na najugodnejšem položaju gle
de na lego, vendar pa ji mučno 
konkurirajo Postojna in Plitvice. 

- Program nastaniLev predvi· 
deva v prihodnjih 6-8 letih (t. j. 
okrog 1980), izgradnjo 1000 turi
stičnih ležišč - 100 ležišč v vi
soki B kategoriji, 300 ležišč v 
srednji B kategoriji itd. 

Javne službe: c) uLroški vrtci 
in nega oLrok, popravilo avtomo· 
bilov in servisi, popravilo in s~:.r
vis za plovne objekte. 

K ultura in zabava: knjižn ica, 
galerija, kino dvorana, nočni 
·klub, m ladinSJki k lub. 

- Dolenje jezero je predlaga· 
no za preobrazbo v turistično ri· 
biško vas. 

- Območje v s meri naselja 
Dolenja vas je predlagano za ta
borjenje in razvoj svobodnih ak
Livnosti - sprehodi, vožnje za 
zabavo Ueepi, sani), obala •pa sa· 
motnemu kopanju, soočenju in 

~tf 
~K 't' V:J\l 

Ej, tega pa menda ni v projektu! 

različnim športom, ki 7.ahtevajo 
večje pmste površine (streljanje 
z lokom, golf ipd.). 

- Center (območje Goden
Klinji vrh) je zamišljen kot sklop 
objektov, grajenih v rastru, z 

AHALNA 

možnostjo etapne izvedbe. Poleg 
omenjenih programskih elemen
tov je prostor predviden tudi za 
jahalnu šolo (cv. dresura psov) . 
Jasa na pol poti mcd otokom in 
Klinjim vrhom je zaradi izrazi· 
tih naravnih pogojev in lege na
menjena za kraški muzt!j 111 ga
lerijo na prosLem. 

- Predvideno je pristajanje in 
vzletavanje heli•lwpterjcv (helio· 
port) na območju mcd Cerknico 
in Dolenjim jezerom. 

---=-fi~-~-~ 
Kaj pa delata na helioportu? 

To je zares samo nekaj majce· 
nih drobcev iz bogastva naše tu
ristične sedanjosti in prihodno
sti. O ostalih pridobitvah pa kdaj 
(bogve, kdaj) drugič. 

Goveje dilel'l1e 
Junija lcLos, malo pred kresom, 

se je okrog štirideset govejih re· 
pov proti vsem prometnim in 
drugim sodobnim običajem odlo
čilo za poseben .podvig. Podrli so 
samodejnega električnega pa
stirja in dostojanstveno zakora
čili mimo mitnice na Uncu, ne 
da bi vzeli kartice, na avtomobil
sko cesto. Razlog, ki je gnal ubo. 
ge živali v nevarno početje, bi 
nam goLOvo ostal skrit, če ne bi 
neki naš dopisnik nekaj dni kas
neje - u kresu - slučajno za. 
spal bl izu pašnika s prapretnim 
semenom " čevljih, pa je tako ne
hote prisluhnil pogovoru dveh 
postavnih volov, ki sta prežveko
vala ob svetlobi polne lune. 

»Sem slišal,« je rekel Sivec, »da 
ljudje govorijo, kako ste name· 
noma počakali polnoči iz četrtka 
na petek, ker so nekateri bili nc
parni.« 

»Mu , ta je basa,« mu odvrne 
Lisec. »Brigajo nas tiste njihove 
us larije - hočem reči človeka
rije. Saj res, ti nisi bil z nami. 
No, ti bom jaz povedal, kako je 
bilo. Vsega je bil kriv Rogatec. 
Trdil je, da moramo malo v svet, 
če smo prava živina. Sicer, da bo
mo ustali zaplankana stara go
veda in se ne bomo znali odlo· 
čati v stvareh, ki se nam bližajo. 

Kajti, Listi čas so se razširile 
govorice, da nas bodo odgnali, ka
mor se bo pastirjem zahotelo. 
Drugi spet su trdili, da to ne dr
ži in da nas bodo prej vprašali, 
kam želimo iti v zakol. Krava 
Muka pa je trdila, da je najbolj 
pametno ostati doma, v občini. 
Poslušala j e namreč gospodinje 
in slišala o najslabši izbiri mesa 
prav v naših krajih. To se pravi: 
ne ·riniti drugam, kajti tam te 
bodo gotovo zaklali za druge, do
ma pa živiš bolj svobodno, če
prav vbsih ob pičli krmi. 

žal, dragi moj Sivec, je Roga
tec tiščal kot lačno tele v dete
Ijo. Po svetu, v širša območja, da 
moramo iti, je trdil, da su mu 
kar pene vrele iz gobca. Pa smo 
šli. Kot veš, smo takoj, ko smo 
se pretihotapili mimo mitnice, 
prišli v ogrado. Lepo sicer, toda 
bila je ograda. Ozka in dolga. In 
samo dve smeri smo imeli : v 

Ljubljano ali v Postojno. Večina 
se nas je odločila za Ljubljanu, 
drugi za Postojno. Veš, pa je bilo 
vseeno. Nihče ni dosegel cilja. To
variši miličnixi in t udi nekaj ci
vilistov so nas lepo usmeril i tja, 
od koder smo prišli. 

Veš, Sivec, vsaj nekaj pa sem 
le ugotovil. Tiste ograd~ su za 

ljudi in če ~i krava, vol ali kaj 
podobnega, je bolje, da si doma, 
ker imaš sicer same težave. Ku 
pa pride tvoj čas, te lepo zako· 
ljejo v domačem tkraju. Poleg pa 
še kakšnega teleta. S tem bomo 
naredili enkrat tudi veselje na· 
šim gospodinjam, ne pa s::>.mu ti· 
stim iz drugih regij .« 

Naš dopisnik je bil seveda ve· 
sel ob tolikšni zavesti vola Lisca. 
Od veselja se je postavil na gla
vo, pri čemer mu je padlo pra· 
promo seme iz čevljev in ni več 
razumel, kaj sta pohlevna vola šc 
m~prej glasno razmišljala. škoda, 
morda bi šc kaj iz\·edcl! 

Izreden primerek PROSTORSKEGA PLANIRANJA. Na doslej pro
metno zelo nevarni cesti Cerknica- Martinjak so razširili cestišče in 
ga na novo asfaltirali. Istočasno so postavili nove drogove za elek
trično napeljavo kar na cestišče. Občani menijo, da gre za novo te· 
žavno preizkušnjo vseh voznikov najrazličnejših vozil 



OBDELNIK 

Požar na Kosmatem hribu 
Pri krčmarju NANGJ se je res 

vredno oglasiti. Ni pretirano či
sto, vse je zakaje.no, postrL'Žba 
ni bo~ ve kakšna, pa vendarle je 
tako, kot mora pri krčmarju 
NANGI biti. Marsikatero sem 
že zvedel, pa sem jo pozabil. Be
seda navadno nanese pri njem 
na preteklost, govori se o voja
ških podvigih in šc o polno dru
gih rečeh, tudi takih, katerih n i 
vredno in spodobno zapisovati. 

Kmalu po vojni so delavni za
družniki kosi li in sušili s t:no vi
soko ~ori na Kosmatem hr ibu. 
Vreme tako, da ·bi človek veno
mer v senci sedel in občudoval 
nebeške lepote doline pod seboj 
in šc posebej tiste v jcrbasu in 
bari:rlah . Kaj bi se človek •preveč 
pehal, naj se seno samo su ši ! Tu · 
di grabljice so m uhe in brencl ji 
radi videl i, kdo bi se potemtakem 
preveč cvrl na soncu . Jn so p il i 
in prepevali pod plavim nebom, 
se valili v dvoje pod košate ja
vorje, si pretipava li obisti, nad 
njimi in pod njimi, da je bilo 
kaj. Res lep delovni dan! 

Seno se je samo posušilo, skup 
smo ga zgrabili in za hcc nalo
žili velik parizanski voz, ga ob-

ll ači li šc z vejam i, saJ Je precej 
šprikclj v šaragah manjkalo. Dan 
se j e iztekal, vsi so zlezli na voz 
in se vsak po svoji podje tnost i 
zarili v d išeče seno. Eni sami, 
clrUfTi pa, tisti, ki jim zmera j ra
ta, pa v dvoje. Tako je bilo men
da od vekomaj. 
Nesreča po · s reči rada p r ide. 

Konja , vojni plen, ki sta bi la bo~
Vl! katere narodnosti in ki s ta 
doživela že ho!;ve ka tero smolo, 
nista potegnila in nista potegn i
la in voz ic stal , kot bi ne bil n a 
kol.csih. Ni šlo zle pa, ni šlo zgrda, 
ni šlo zlepa . Hihitajoči voz je 
s tal. On im na vozu ni bi lo dolg
čas. 

Pa je Ic od nekod obla~tno pri
korakal upravnik zadruge >>Nagli 
preporod« in h itro zakl juči l , vo
dilni to znajo, da je treba konje 
premakniti s kunštjo. Vzel je 
šop sena, ga vn~el pod konje in 
zažgal. Konja ·s ta ·potegnila in 
prema·knila voz Je nekaj sežnjev. 
toli'ko, da je prišel ogenj pod voz. 

Seveda je zgorel voz, pa tudi 
nekaj rahlo opečenih r iti bi se 
našlo, so šc pristavili dedci pri 
krčmarju NANGI in se privoš
l,jivo in sprijeno režali v elim. 

Nekaj (pa ne vse) o Brestu 
Bres1 je drcvesna v-rsta srcei

n je, južne in \"Zhodnc Evrope ter 
severne Afrike . Na severu sega 
vse t ja do 70. vzporedni-ka. Zna
n ih je veli·ko vrst, p r i nas pred
vsem poljski a li nižinski in gor
ski brest. Za iZJkoriščanje v les
ni industriji je p'I'i nas zanimiv 
Ic gor.<>ki ·brest. To plemenito 
drevo ne raste v strnjenih sesto
j ih , temveč se meša z os talimi 
'rstami plemeni.tih listavcev, ki 
jim ugajajo predvsem dobra in 
vlažna tla. 

Pred nekaj desetletj i je bil 
predvsem gorski brest pri nas 
in nas sploh v Evropi boli .raz
širjen, zato je bilo tudi več bre
stovcga lesa. Sedaj je na žalost 
bresta vse manj . 

Vzro·k temu je v izumiranju te
ga p lemeni tega listovca. že več 
lot ga nezadržno uničuje tako 
imenovana »nizozcms:ka brestova 
bolezen<< . Nizozemska zato, ker 
so jo najprej ugotovili ·tam. K 
šc hitrejšemu razvoju bolezni je 
pripomo:r,la tudi posebna vrsta 
kaparja. 

že od nekdaj je brest veljal za 
lep in kvaliteten les. Zato je ra
zumljivo, da -so ga od nekda j 
uporabl j ali za oplemeni len je po
vršin. 

V naši preteklosti je b ila po 
vse j ver jetnosLi br es tova dreves
na v ro-ta v naših kraj ih hol i raz
širjena in mcd ljudstvom čis la
na, saj so po tej drevesni zvrs t i 
baje dob ili imena večji in manj
ši zasclki po vsej n aši domovini 
v viš inSikih in nižinskih p r edelih. 
Brskajoč po kartah je soime

njakov bres-ta z več ko t tristo 

prebivalc i kar devetnajst v J u
goslavij i. 

V Slovenij i je vasica Bres t pri 
Igu. 

V Istr i sta dve vasici. Ena je 
nad B uzetom, druga pa pr i Učki. 
P-rištejemo še lahko znano pr i
stanišče za trajek.te BRESTOVA 
pri Plok minu. Vas Brest je tud i v 
Makecf'onij~ p ri Kumanovem na 
nadmorski viš ini čez 1000 me
trov, pa tudi idilična vas ica z le
senimi hišami je s tem imenom 
ob cesti Bosanstk;i Novi-Petri
nje. BRIJEST je pri Goraždu. 
BRIJESTA pa na otoku Pelješac. 
BRESTOVO je pri Prnjavoru 
ob reki Ukrini, BRESTOVNIK 
pri Smederevu in HRESTAC pri 
Sremski Mit rovici. 

Vasi in zaselke z imenom BRE
STOVAC so šc pr.i Nišu, Leskov
cu, SlavonSki Požegi in pri Boru; 
znana j e Brestovačka Ban ja . V 
Sloveniji pa je pri nekdanjih t ra
pist ih in p o njihovi ču.koladi zna
na Brestanica pri Krš·kcm. Vemo 
tudi za BRESTOVICO pri Sežan i. 

Najbolj znano ime BREST zu
naj naših meja je ob vcl i•kih bo
j ih zadnje vojne trdnjava Brest 
v Rusiji. Marsikdo pozna tudi Vl'· 
li•ko f'rancos•ko mesto BREST 
(nogometni klub iz tega mesta 
igra v pr vi francoski ligi, eden 
boljših igra lcev je nekdanji di
namovec Vabec). 

če b i b rs-kali še naprej, bi za 
gotovo zasledili števjJne inačice 
bres ta; od vasi, zase lkov do naj
različnejših delovnih organizacij. 

š. Bogovčič 

Kandidata za odbor delavske kontrole. Ta dva menda ne bosta po
sebej grizla 

PA S J I DR EK 
Na Brestu j e veliko lovcev, 

vseh viž in sort. 
Bilo je lepega solčncga decem

brskega dne. Mraz j e bil, da je 
škripalu pod nogami. Primerilo 
se je, da 1SO š li lovci na lu.v, lajali 
in lovi li so po grapah naše raz-

brzdane zcmljicc, pa nič. Upehani 
so se spravil i k malic i. Skoraj 
vsakdo j e potegnil iz te l cčnjaka 
po nekaj . Eni ga\'ri l ovičevo, dru
gi domačo. Delili so s i vse, od 
vselej je bilo tako, tudi pijačo 
med seboj, za sapo, ki je bila od 
vselej, je in bo sestavn i del Jova. 
Tako je bilo tudi tis tega lepega, 
mrzlega, solčnega, decembrskega 
dne. Ulova ni bilo, 1pa so nabrit i 
lovci le izkoristili ta dan. 

Ko je odšel nj ihov lovski pri
jatelj Rosomavh za grm, da bi 

oteščal svoj mehur, so mlajši ja 
drno zamenjali vel1k :tm rznjen 
pasji drek z njegovo domačo d i
šečo salamo. Prav naj m u bo, ko 
pa je tako skop! Naj-boljše vedno 
poje kje na skr ivai . 

Na poti domov pa so le upleni
li zajca. Ne ve se, koliko šiber 
je dobil pod grešno kožo. 

čez eno uro so že b ili v go
st ilni pri »Prsati Lojzki«, ki j im 
je zadevo (zajca) v aj moht pri
pravila. In so lovci jedli, hvalili 
proizvod narave, zlasti pa j im je 
bil všeč ajmohtov žmaht. Roso
mavh pa nič, mešal je in m ešal 
pu skodcli in se duhtcče jedi ni 
dotaknil. Vpraševali so ga vse
vprek, za•kaj se dobrote ne do
takne. In zakaj venomer meša po 
skodeli. Ja, j e rekel Rosomavh, 
iščem in iščem, da bi našel vsaj 
kakšen košček klobase, ki sem jo 
narezal pri Lojzki v kuhinji v 
ajmoht. 

Odtlej šc nisem opazil, da bi 
pri »Prsati Lojzki« šc kdaj jedl i 
zajčji ajmoh t. 

Pred časom smo dobili nove modeme smetnjake. Tale (za b lagov
nica) je ves čas zaklenjen. Zakaj? 

BRESTOV NOVOLETNI OBDEL· 
NIK. Posamezne zadeve so obde
lova li: Danilo MLINAR, Janez 
PRAPROTNIK, Zdravko ZABU
KOVEC, France STERLE, Božo 
LEVEC in Franc MLAKAR. 

Z risanjem sta se i7i.ivljala Božo 
KOS in Zdravko Zabukovec, s 
slikanjem pa Jože šKRLJ. 

Za vsebinsko obdelavo je odgo 
voren Božo LEVEC. 

Ročna obdelava Mirko LESKO
VEC. 

S trojna i·n tehnološka obdelava 
žELEZNišKA TISKARNA v 

- Dragi dedek Mraz, jaz bi pa le rad vedel, kaj vse se skriva v teh bogatih paketih, preden jih sprejmem.. . Lj ublj ani. 

Koristne 
informacije 
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Opojni vonj sveže skuhane ju
tranje kave se j e toplo prelil v 
prijetno, prij ateljsko, k olegialno 
in sploh vzdušje , nekoliko plava
j oče ·v oblakih gostega cigaretne
ga dima. 

- že \'eš, d a j o bo Pepc po 
bral v S trojemo ntažo? Tristo jur
.iev bo imel več! žena, ki je šla 
pred letom na sisc, je pa sploh 
zadovoljna. 

- Eh , mi pa tukaj ga-ramo, pa 
za tako .plačo ! 

- Maričlka je spet noseča .. . 
Včeraj je b ila pri ginekologu. 

- Ej, kako s e vse h itro spleta 
in r azpleta. Milena in Kori se 
mend a Iočujeta in za avto se ba
je bolj ravsata 'kot za otroke. 

- Veš, d a je Fr anceljnu spet 
telefoni rala tista ... no, tista, ki 
mu Muki ali ka·ko že reče. 

- Pa mož? Sicer pa ti bedaki 
nič ne v edo! 

- To je že dolgčas ... Joj, da 
ne pozabim! Zaupno vam povem, 
da dobijo j utr i kavo, vendar jo 
b o menda tako malo, da jo b o 
največ p od pu ltom . 

- Hudič vsega nam manj-ka , 
vse se d raži; p a tako življenje! 
čez nede ljo greva z možem m alo 
ven, pa sva skoraj ob dvesto jur
jev. Koliko ibo šele silvestrovanje 
v Portorožu! 

Skozi vr ata pokuka u rednik to
varniškega glasila, opr emlje n s 
·kislim obrazom. 

- Mar ija , kot boga te prosim 
za tisti članek o sestanku osnov
ne organizacije! in ga od nese. 

- S.pet bomo b rali flance! N i
kjer pa ne dobiš .p ravih , zanirrni
vih in zares koristnih informacij! 
de -delovno ljud stvo in se zlago
ma r azide .po -sobah in .za m ize, 
ki jih pr edvideva razvid del in 
nalog. 

Mlati či 
Tole z.godbico pa le moram p o

vedati. že za voljo mojega deda, 
ki j o je r ad pripovedoval. Pripo
vedoval nam jo je t a•krat, ko ga 
je imel m alo pod kapo, b ili pa so 
to resda redki svetki. Morda jo 
je povedal večkrat zato, ker :je 
b il na s·taros-t že :pozabljiv, ali pa 
morda zato, ker smo se mu zdeli 
p rcb u tas ti , da b i si jo zapomn ili. 

Mlatili so . S eepci. Pika - po
ka, p ika - pok . . . Fant je so se 
ob tak ih opravilih r adi skušali , 
kdo je huj, -kdo je bolj 'prebrisan . 
Tis ti dan so se dajali , kdo zna 
nogo a li obe nogi dat i za vrat 
(svoj). 

P-rišel je čas obeda. Umazani 
od prahu so •Se v izbi vrgli na 
štruklje in niso opazili , da do
mače Lizike n i med nj imi. Ona 
je med tem, osemnajs tletnica , 
poskusila z ,Jevo nogo za vrat 
(svoj) . Počasi je šlo , še malo, še 
malo . . . in u:spela je. Se druga 
noga - desn a, ta je šla še težje. 
še malo, še malo, h op in že ~ta 
b il i obe nogi za vratom (·svojim). 
Tis t i h ip se je dekle ovedlo. Ka
ko z nogami raz vrat? 

Rešili so jo mlatiči , ki so p o 
obedu prišli na pod. 

No, v m oj i dobi dekleta šc 
niso nosila spodnjih hlaok, ISC je 
lisjaško reža l m oj ded. Takrat 
še .slutil nisem , kaj je im el v 
mi-slih, ko se je hahljal iz.pod 
svetlih bvk ov. 

Testament 
Vse dolge dn i zakona se n ista 

posebno dobro razumela. Ko so 
pred umirajočega gospodarja pri
peljali notarja, da b i m u zapisal 
poslednjo voljo, je le-ta vprašal 
umirajočega: »Komu volite p re
moženje?« Umirajoči z muko : 
»Živina in tali naj .gredo !pO ot-ro
cih, h iša naj pa nanjo pade,« je 
pokazal na priJetno dr-užico. 
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FILMI V JANUARJU 

KATRA 

l. 1. ob 16. uri in ob 19.30 - angleški zgodovinski film ZACNITE 
Z REVOLUCIJO, PRIDEM POZNEJE. 

2.1. ob 16. uri - risanka KONJICEK GRBAVCEK. 
2.1. ob 19.30- italijanska kriminalka SMRTONOSNE ROžE. 
3. l. ob 19.30 - francoska drama POTA NA JUG. 

5.1. ob 19.30 - italijanska drama TO JE ZARES LJUBEZEN. 

6. l. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriški ·pustolovski film BRODO
LOMCI IZ BOINGA - 747. 

7. l. ob 19.30 - nizozemski vojni film BOJ ZA žiVLJENJE lN 
SMRT. 

10. 1. ob 19.30 - japonska kriminalka DOKAZ. 

12. l. ob 19.30 in 13.1. ob 16. u ri - japonS'ki kara te film JUNAK 
DIVJINE 

13.1. ob 19.30- ameriš·ka drama NEDOSEGLJIVA SARA. 
14. l. ob 19.30 - jugoslovanska drama OKVARA. 

17. 1. ob 19.30 - ameriški pustolovski film PUSTOLOVEC. 
19. l. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriški pustolovski film OTOK NA 

STREHI SVETA. 
20.1. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriška komedija ZMEšNJAVA V 

AFRIKI. 

2l. l. ob 19.30 - š-panska: kriminalka POLICIJSKI PES. 

24. l. ob 19.30- jugoslovanska drama žiVEMU CLOVEKU SE VSE 
ZGODI. 

26. l. ob 19.30 in 27. l. ob 16. uri- ameriški pustolovski film ZAKLAD 
MATACUMBE. 

27. l. ob 19.30 - ameriška komedija LIMONIN SLADOLED. 
28. l. ob 19.30 - francoska drama MADAM CLAUDE. 

31. l. ob 16. uri - ameriške risarrke CUDEžNI SVET RACMANA 
JAKE. 

31. l. ob 19.30 - ameriški western ZADNJI STREL. 

OBDELNIK 

PO.S.f8lt.'A 
VRSTA 

SMREK 

T~OP, 

G~UČA 
BOGINJA 
NESREČE 

JAPOf>I SICI 

DR08l.f 

IVO 
ZUPAN SNOVI 

ANTIČNI 
80G 

VOJNE 

NAOAV 

GRŠKA ALM 
ČRKA TKAČtVA 

SAPA 

PROPElER 

DROG 

RESITE\-- NAGRADNE KRižAN
KE 

SKUPšCINA - TIHI OCEAN 
- AKORD - PO - ML - OD
PAD - POLO - VADA- RE
PUBLIKE- VPAD - BREGINJ
KE - CINOBER - OPNA -
SKLADBICA - OPATIJA - MI
NOLTA - RVANJE- PEKO
EZOP - KOBRA - ADANA -
ARAK - VNETI - SR - NU
MERIRKA - TINA- JI -ANA
TOM - SOLD - ION - ETER 
- EKS - TL - NOMENJ -
ME - LE - ERIK - OBRAT 
- BRATKO - BALKAN - PRT 
- AMARO - IDA - PRAKTI-
KANT - ONAN - PREDSED
NIK - BRENK - TITO - DI
ANA- NARTA. 

IZID NAGRADNEGA žREBANJA 

Na nagradni razpis iz prejšnje 
številke je prišlo le 71 rešitev. 
Komisija je izmed njih lzžrebala 
naslednje' nagrajence: 

50 din prejmejo Jože Brence, 
Tabor 32, Cerknica, Frenk Krajc, 
Dolenja vas 12 c, 61380 Cerknica 
in Romana Zidar, Partizanska 4, 
Cerknica; 

100 din ·dobi Tatjana Stefančič, 
Sinja gorica ·n. h., Cerknica; 

120 din Ludvik Dekleva, TOZD 
Prodaja, Cerknica in 

200 din Petra Kovšca, Pot na 
Kilovec n. h., 61381 Rakek. 

Nagrajencem čestitamo! Na· 
grade lahko dvignejo v blagajni 
Skupnih dejavnosti, ostalim pa 
jih bomo posla li po pošti. 

RAD IJ 

AI.UNIN IJ 

OTOkAR 
~tRSOVANI 

PIRWAT 
NIKOLAI 

PLANINEC 

DOliNA 

TRAČNICA 
PRAŠH!JI ULOV 

RAS "LAO IČ 

O~SKA 

SIN BOl, 

OZNAKA 

Klik -klak! 
Delavcev v sobah ob vhodu 

na skupne dejavnosti ne moti 
kaj dosti celodnevno klik-klaka
nje fotokopirnega stroja, je pa 
to posebno vprašanje,' ki ga velja 
omeniti. 

Poleg razmnoževalnega stroja 
in stroja za izdelavo matric je 
to edina takšna tehnika, razen 
v TOZD Gaber, kjer je moč po 
hitrem postopku dobiti kopijo 
potrebnega dokumenta, ki ni ve. 
čji od formata A-4. 

Stroj zahteva natančno rav
nanje, ker se sicer takoj pokva-

NAGRADNI RAZPIS 

Tudi za letošnje novoletne praz. 
nike in za tiho zabavo med njimi 
smo pripravili nagradno križan
ko. 

Seveda vas tudi tokrat čakajo 
.nagrade; 

- prva nagrada 200 din, 
- druga nagrada 150 din, 
- tretja nagrada 100 din, 
- pet nagrad po 50 din. 
Rešitve s pripisom »nagradna 

križanka« pošljite uredništvu 
najkasneje do vključno 23. janu
arja 1980. leta. 

Seveda vam ob reševanju želi· 
mo nekaj zabave, pri žrebanju 
pa čim več sreče! 

ri. že lep čas se dogaja, da raz
lične osebe kopirajo vse mogo
če, če je potrebno ali ne. So po
samezniki, ki pridejo s celimi 
katalogi. 

Ko odgovorna oseba zahteva 
naročilnico, kratko malo pobe
rejo šila in kopita in kopije ni· 
so več nujno potrebne. Razmno
žujejo celo obrazce, ki so ver
jetno na voljo v bližnji knji
garni. 

Razmnožuje se vse, kar se ko
mu zdi, ali ne ljubi prepisati. 
Pri vsem tem pa, kot je praksa, 
nihče ne misli na stroške. En· 
kratni obisk serviserja z manj· 
šim popravilom stane poprečno 
dvesto starih tisočakov. Ena fo. 
tokopija stane pet novih dinar· 
jev. Poprečno v delovnem času 
stroj vrže 387 fotokopij in še v 
poprečju najmanj štirikrat dnev· 
no ga je treba rešiti zamašene
ga papirja. Kaj bi bilo, če bi bi
lo potrebno za vsako okvaro kli
cati serviserja? 

Trudimo se, da je stroj za nuj
ne potrebe vedno pripravljen, 
zato pričakujemo, da vsi tisti, 
ki menijo, da je to vse >>naše«, 
upoštevajo, da to »naše« tudi 
racionalno in s pridom uporab
ljajo, če ni prisotne odgovorne 
osebe. 

S. Bogovčič 



BRESTOV OBZO~ 

Zr do zrna 
(Nadaljevanje .s 4. strani) 

odstotkov nižji od načrtovanega 
prav zaradi povečane proizvod
nje za izvoz, kjer za enake pro
izvode dosegama mnogo nižje 
cene. 

Za leto 1980 zelo optimistično 
.. načrtujemo večjo proizvodnjo, 

saj nam prvi izračuni kažejo po
večanje kar za 23 odstotkov ob 
3 odstotnem povečanje števila za
poslenih. Seveda pa je ta načrt 
pogojen s prodajnimi načrti in 
medsebojnimi kooperacijskimi 
odnosi. N1lčrnujemo, da moramo 
v prihodnjem letu povečati pro
izvodnjo za izvoz, 1ki naj bi obse
gal nad 31 odstotkov celotnega 
prihodka. 

.. 

Ocenjujemo, da bodo instru
menti notranjega premiranja iz-

Ob vhodu v TOZD MASIVA 

voza oziroma zaviranja uvoza na
domestili izpad dohodka pri po
večanih naporih za izvoz. 

Poudariti je potrebno tudi, ·da 
proizvodni program ni v celoti 
pokrit. Tudi ni še jasno, kaj bo 

v prihodnjem letu vodilni pro
gram v proizvodnji stolov, kar 
bo vsekakor povzročalo vsaj v 
začetku leta mnogo težav že pri 
tako razdrobljeni proizvodnji. 

In še želje za leto 1980. Verjet
no izražam željo 'ViSega kolektiva, 
da bi v tem letu, letu mirovanja 
naložb, v srednjeročnem načrtu 
razvoja Bresta za obdobje 1981-
86 dokončno opredelili status in 
razvoj TOZD MASIVA. Ugotav
ljamo namreč, da zastarelost teh
nologije, zlasti pa energetike, ne 
dajeta več možnosti za uspešno 
poslovanje in gospodarjenje. S 
srednjeročnim načrtom želimo 
ustvariti pogoje za prihodnji ra
voj TOZD, kraja in tudi krajevne 
skupnosti. 

Vsem sodelavcem in vsem Bre
stovcem pa želim več dobrega 
medsebojnega sodelovanja, lepih 
delovnih uspehov in vsem mnogo 
osebnega zadovoljstva! 

J. Mele 

IVERKA, TOVARNA IVERNIH PLOšč 
Ceprav še ne moremo ·povsem 

zanesljivo govoriti o uspešnosti 
letošnjega poslovanja v naši te
meljni organizaciji, so nekatere 
stvari vendarle znane. Naša te
meljna organizacija fizičnega ob
sega proizvodnje ne bo izpolnila, 
vrednostno pa bo proizvodnja 
blizu načrrt:ovani. Upamo, da bo
mo tudi v finančnem pogledu 
zaključili leto kolikor toliko 
ugodno. 

bri. Občasne težave ne smejo 
biti merilo za preveč kritično 
presojo prizadevanj kolektiva v 
vsem letu. 

Delo v temeljni in delovni or· 
ganizaciji ·so v vsem letu sprem
ljali samoupravni organi. Mi
slim, .da je bilo njihovo delo pri 
razreševanju sprotnih vprašanj 
uspešno. •Preveč pa so biH nede
Javni nekateri delegati, ki zasto
pajo naš kolektiv v različnih sa-

Pred IVEkKO je včasih premalo surovin 

Glavne težave, ki so spr emljale 
naše letošnje delo na proizvod
nem področju, so bile neredne 
doba'Ve lepila, nekoliko kritična 
oskrba s ·surovinami v začetku 
leta ter nekaj večjih okvar na 
postrojenju. To •SO tudi glavni 
vzroki za količinsko manjšo !pro
izvodnjo. 

Kar zadeva medsebojne odnose 
v kolekti'Vu, ·sodim, da so bili do-

moupravnih skupnostih izven 
Bresta. 

Prihodnje leto bo moral biti 
naš osnovni cilj zopet boj za 
čimvečjo proizvodnjo. Po naših 
izdelkih bo rudi naslednje leto 
večje pO'Vipraševanje. Zato mora
mo uporabiti dobre izkušnje iz 
letošnjega leta in usmeriti vsa 
prizadevanja za čimbolj nemo· 
teno proizvodnjo. Zelo pomemb-

pogača • • • 
na bodo tudi v prihodnje dogo
varjanja z našimi •kupci !pri pre
vzemanju dela bremena zaradi 
skokovitih rasti cen osnovnih su
rovin in repromaterialov pri pro
izvodnji iverk. Samo večja pro
duktivnost znotraj temeljne or-

ganizacije temu prav .gotovo ne 
bo kos. 

Na koncu starega leta želim 
vsem delavcem Iverke in osta
lim Brestovcem uspešno leto 
1980! 

D. Mazij 

TAPETNIŠTVO, OBLAZINJENO POHI'ŠTVO 
Zelo težko je ocenjevati gos.podarjenje v naši temeljni organizaciji, 

saj dela samostojno šele dve leti in zato ni nobenih kazalcev iz 
preteklega obdobja, razen za leto 1978. Pa tudi 1i niso ·realni, če upo
števamo, da je bila proizvodnja tapetni.šlkih izdelkov organizirana v 
novih prostorih in .pod drugačnimi pogoji kot v tovarni Martinjak 
če pogledamo proizvodnjo in jo primerjamo z letom 1978, lahko 

ugotovimo veli:k napredek. Proizvodnja v letu 1978 je znašala 59.704.000 
dinarjev, za leto 1979 pa je ocena 101.460.000 dinarjev ali vrednostno 
za 70 odstotkov več. 

Iz tega :kratkega vidimo da se je stanje na področju .proizvodnje 
popravilo, vendar pa poslovni rezultati niso taki kot jih •bi na podlagi 
tega lahko .priča-kovali. V letu 1978 je imelo Ttllpetništvo 55.283.000 
dinarjev celotnega !prihodka, za leto 1979 ;pa ga ocenjujemo na 
84.000.000 dinarjev ali za 52 odstotkov. To je velik skok, vendar glede 
na doseženo proizvodnjo pomeni nazadovanje, •kar se odraža v pove
čanih zalogah in v premajhnem ostanku čistega dohodka za letošnje 
leto. Zelo nanimivi so tudi rezultati sor odnih tovarn, ·ki nam kažejo, 
da smo še zmerom izpod povprečja naše strake. To nam izpričujejo 
naslednji kazalci gospodarjenja za devet mesecev v letu 1979. 

Cisti Do ho-

S Celotni Dohodek do ho- dek 
t. zap. prihodek delavca de k za 

na razpo re. 
delavca di tev 

Meblo Nova Gorica 258 152.698,000 208.533 154.739 54.060.000 
TOZD Oblazinjeno 
pohištvo 
Nova oprema 304 128.464.000 135.249 108.253 41.116.000 
Slovenj Gradec 
TOZD Tapetništvo 127 57.922.000 128.000 80.299 16.256.000 
Brest Cerknica 
TAPO Ljubljana 88 55.848.000 107.964 94.527 9.501.000 

Vsi ti kazalci gospodarjenja podobnih temeljnih organizacij v slo
venskem prostoru nas zavezujejo, da še intenzivneje iščemo vse re
zerve, ki jih še imamo v organizaciji, tehnologiji, no:vih modelih, 
produktivnosti, delovni disciplini ali pa prilagajanju zahtevam trga. 

Ena poglavitnih nalog vseh nas, pa tudi organov upravljanja ter 
sindikata je, da spoznamo, kako vse naše pravice izvirajo iz dela, 
ker edino delo ustvarja presežno vrednost, s katero naj razpolaga 
delavec - samou pravljalec. Samo zakon tega ne nudi, ker če nismo 
ničesar ustvarili nimamo tudi kaj deliti. Zato se moramo v prihod
nje še .bolj obrniti vase ter odpraviti vse pomanj·kljivosti in ovire pri 
našem delu. 
Pričakovanje, kakšni ·bodo r ezultati gospodarjenja v letu 1980, pa 

je pesimistično, posebno še, če upoštevamo dejstvo, da cene repro
materialov nezadržno naraščajo in ni videti načina, kako bomo re
ševali vsa ta vprašanja. 

Sicer pa srečno 1980! J. Gornik 

5 

ŽAGALNICA, TOVAR· 
NA LESNIH IZDELKOV 

Leto 1979 bo vsak čas za nami. 
Uspehe in neuspehe našega de
la pa sicer spremljamo ~Sproti in 
lahko že pred za!kljuOkom leta 
ocenimo, kako smo poslovali in 
kaj smo dosegli. 

Programi dela in Ietnd načrt, 
ki smo ga ~&prejeli na začetku po
slovnega leta, vsebujejo elemente 
in cilje, ki jih je btlo potrebno 
upoštevati in sproti analizirati. 
Mis1im, da smo na tem področju 
dosegli dokaj velik naipredek. Pri
zadevnost in skrb za doseganJe 
zastavljenih na:log sta ibi:li pri
sotni vse leto pri vseh Zaiposle
nih. Da je temu ta'ko, se kaže tu
di v pregledu in obravnavi fi
nančnrih kazalcev za devetmeseč
no obdobje. -Dohodek na dela:vca 
je v primerjavi s planom večji za 
35 odstotkov, za enak odstotetk 
pa tudi čisti dohodek na delavca. 
Osebni dohodki so večji za 6 od
stotkov. Tako je poViprečni oseb
ni dohodek v temeljni orgooizoa
ciji za devet mesecev 5.564,00 di
narjev. 

Dokaj ugodni re:wltati pa ne 
povedo, da smo •se srečevaJi z 
v11sto težav. Gotovo je na prvem 
mestu !pomanjkanje hlodovine. V 
prvi polovici novembra je pri
šlo zanlJdi tega do enotedenskega 
zastoja v proizvodnji žagalinice. 
Res, da so bili v prejšnjih .Jetih 
tudi že mooj'ši d~adi ·v zims\kih 
mesecih, vendar pa je v vseh po
vojnih 'letih to prvič, da je zmanj
kalo hlodovine v tem letnem ča
su. 

Dobava hlodovine je bila že VISe 
leto v zaostanku. Ali hlodovina 
bo ali je ne bo, tega pa nam v 
tem trenutku ne more nthče za
gotoviti. Pri vsej mehandzaciji v 
gozdovih smo še vedno odvisni 
od vremeDJS!ki<h !pogojev. Takoj se 
pojavlja v;prašanje, ·kam ;z delav
ci, iki delajo v žagalnici in na 
skladišču žaganega lesa. Kaiko za
gotoviti redno delo? Prav gotovo 
to vprašanje zadeva tudi ·Šiiršo 
skupnost. Izpad proizvodnje po
vzroči izpad potrebnih sredstev 
za kritje oSitalih obveznosti. Nuj
no je, da se v reševa!Ilje teh vpra
šanj vključijo vsi pristojni go
spodarski in .političnd organi. 

Proizvodnja v ostalih dveh eno
tah, v stolarni in v kartonstki em· 
balaži, ni bi:la tako v;prašljiva in 
zaskrbljujoča. Re:wltati v teh 
enotah niso bdli pravi odraz mož
nosti ia1 !kapacitet. Letos se iz
teka oziroma v drugem !POlletju 
je izpadla proizvodnja stola 530 
za ameriškega kupca. lis·kali smo 
nove p roizvode, !ki ·so nadomesti
li i2lpad !proizvodnje. O večjlih in 
popolnih serijah ni bilo moč raz
mišljati. Ta!ko smo izlpa:d nado
mestili z manjšimi serij-ami ogro
dij za taipet:ništvo, kar pa je ime
lo za posledico nižji ohseg pro· 
izvodnje in tudi to, da ta enota 
plana ni dosegla. 

Težave s surovinami (leipenka) 
pa je čez vse leto imela tudi pro
izvodnja embalaže. Večkrat se je 
proizvodnja ustavila. Neizkori
ščene proizvodne zmog-ljivosti te 
enote pa onemogočajo boljše re
zultate. 

(Konec na 6. strani) 
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Zrno do zrna 
(Nadaljevanje s 5. strani) 
Kljub težavam, ki so bile v 

proizvodnj i, ·pa so ocene samo
upravnih organov in družbeno 
političnih dejaWlikov v temeljni 
organizaciji pozitivne, 'kar zade· 
va samoupravna pnizadevanja 
večine zaposlen ih. Samoupravni 
odnosi in obveščanje ter posledi
ca teh tudi medsebojni odnosi 
niso samo parola, temveč živ
ljenjska nuja pri našem delu. 

Leto 1979 se je izteklo, je že 
staro; pred vrani je novo, ki bo 
zahtevalo mnogo naporov že na 
samem začetku, v -dogovarjanjih 
za nove planske naloge in obvez
nosti. Izkušnje, .pr1dohljene v pre
teklih letih nam bodo gotovo 
v pomoč ·pri odpravljanju rt:istih 
težav, s katerimi smo se sreče
vali. Morali bomo opustiti in od
prawti vse ti·s·to, za :k-ar vemo, da 
ni bilo dobro. Prepričan sem, da 
bomo prišli do -cilja samo z do
slednim medsebojnim -dogovarja
njem in razumevanjem. 

Vsem članom temeljne in de· 
lov.ne organizacije srečno in us
peha polno novo leto 1980! 

A. Pišek 

TOZD PRODAJA 
Za leto 1979 smo pre>dvidevali, 

da bo prodaja ob normalnih trž
nih pogojih <Spremljala proizvod
njo temeljnih organizacij. Ce je 
bil že prooviden i:z.pad prodaje 
v prvem polletju, .pa je bil v dru
gem polle>tj-u nepričakovan. Raz
logi za to so zelo različni. 

V prvem !pOlletju je -vplivalo 
na manj-šo prodajo pohištvenih 
temeljnih or.ganizacij menjavanje 
proizvodnega programa, v polet
nih m esecih pa povečanje polo
ga pri prodaji na .potrošniš-ki -kre
dit od 10 na 30 odstotkov. Ce k 
temu dodamo še zaostajanje sta
novanjske gradnje in pa zmanj-

ševanje .kupne moči ter večio 
ponudbo, potem 'Vidimo, da je 
letošnje J.eto zahtevalo še poseb
no obdelavo trga, pa .tudi zahte
valo še posebno prizadevnost 
prodajnih d elavcev. 

Prodaja po temeljnih .organiza
cijah se je gibala zelo rarz:lično. 
Lahko -smo zadovoljni le s proda
jo :Im-hinj , kjer prevladuje pred
vsem naročillni§ki -sisotem. Ven
dar so se tudi pri prodaji ~u
hinjskih elementov -pojav;ljale 
težave in sicer lpTedolg rok do
bave, n e-celovite dobave in po· 
dobno, -kar je ·slabo vplivalo na 
sloves podjetja. 

Posebne težave so se pojav
ljale pri prodaji ploskovnega po
hištva. Program Katarina, ki smo 
ga prodajali v treh inačicah in 
sicer loot KATARINA BL, KATA
RINA WH in KATARINA I in II 
je bil zelo različno sprejet. Pro
daja KATARINE BL je bila del
no :pod pričakovanji, -vendar še 
dokaj uspešna. Videti pa je, da 
je omenjeni program že v zato
nu, saj je prodaja že v rahlem 
upadanju. KATARINO WH '91110 
začeli uvajati na tr,gu v j-uniju. 
Prodaja omenjenega programa 
nenehno r aste in računamo, da 
s'e bo iz meseca v .mesec ·poveče
vala. KATARINE I ali II pa trži-

šče ni sprejelo in smo jo zato 
prenehali proizvajati. 

Le>tos smo dokončno vzeli iz 
proizvodnje program ZALA. 

Pri prodaji ta!petniških izdel
kov smo razširili ponudbo; se
dežne garniture proizvajamo tu
di po naročilu. Osnovni program 
je bil letos IVA in MOJCA. S po
večano ponudbo pa tu-di prodaja 
stalno raste. 

Velike težave so bile tudi pri 
prodaji st:olov, saj se ni uspelo 
najti taik·šen model, ki bi lahko 
zadovoljil kapacitete tovarne in 
bil tržno zanimiv. Zaradi izpada 
letošnje prodaje, saj zaloge ne
ka<terih temeljnih organizacij že 
kažejo na izredno stanje, bo po
trebno !Sprejeti vrsto lllkre>pov za 
iz:boljšanje prodaje. 

Predvsem bo potrebno doseči 
večjo povezavo Prodaje s proiz
vodnimi temeljnimi organizacija
mi, ·saj bi proda:li več, če bi p-ra
vočasno Ukrepali ter zagotovili 
hitrejšo in solidnejšo -dostavo iz
delkov našw kupcem. Odprav~ti 
je potrebno nekompletne doba
ve, reorganizirati serviiSno službo. 
Povečati moramo našo agresiv
nost na trgu, razčistiti pa tudi 
nerešena vprašanja s trgov.skimi 
hišami. Preglooati moramo na
šo prisotnost in po možnosti us
peti, da povsod pred.5tavimo ce
loten program našim kupcem. 
Povečevart:i bo po.trebno prodajo 
v la!Stni trgovski mreži in doseči 
zastavljene cilje, da 40 odstotkov 
proizvodnje prodajo naše lastne 
prodajalne. 

Kljub >temu, da je tkon'kurenca 
pri prodaji pohištva zelo močna, 
pa sodim, da bo lpTOdaja lahko 
pOkrivala proizvodnjo, če bomo 
uresničili omenjene sklepe in če 
bomo skladno s povečano proiz
vodnjo širili svoj prodajni asor
timan. Trenutni .proizvodni pro
gram je namreč preozek za tako 
veliko •proizvodnjo. 

Prodaja •Primarnih izdelkov ni 
bila '111prašlji'Va, lahko pa bi pro
dali več oplem enitenih plošč, če 
bi uspeli obdelati celotno jugo
slovansko trži-šče. Vsekakor pa 
so tudi pri oplemen~enih iver
kah velike .težave pri obdelavi 
trga, saj je ponudba teh :plošč 
iz dneva vdan večja. S. Zidar 

SKU~NE DEJAVNOSTI 
Ko ocenjujemo letošnje poslo

vanje, ne moremo milmo pogo
jev, v katerih smo gospodarili: 
na eni s trani ob izredno viso
kem zvišanju cen surovin in ma
teriala in na drugi ob zaviranju 
tega z vr.sto administratMl.ih 
ukrepov. Vse to je vplivalo na 
pomanjkanje sredstev za normal
no poslovanje, na zaostrene lik
vidnost, na slabšo konkurenč· 
nost naših iroelkov na tujih trži
ščih in na težjo oskrbo proiz
vodnje z nekaterimi materiali. 

Takšni pogoji poslovanja so 
narekovali delavcem v Slrupnih 
dejavnostih, da v teh nenormal
nih ra2iffierah oskr-bijo temeljne 
organizacije s potrebnimi sred
stvi, surovinami in materiali. 

V letu 1979 so bi'le pravno kon
stituirane nove temeljne organi-

pogača 
zacije, sprejetih je bila vrsta 
splošnih ak,tov, moo njimi samo
uprav.ni s-porazum o delovnih 
razmerjih 1ter razvid del in nalog. 
V postopku je sprememba samo
upravnega sporazuma o sik!upnih 
osnovah in merilih za pridobiva
nje in razporejanje dohodka. 

Opravljene so bile strokovne 
priprave - delovni osnut:ki: ana
liza o uresničevanju srednjeroč
nega načrta 1976-1980, analiza o 
mož.nostih razvoja 1981-1985, 
smernice za sroonjeročni plan in 
elementi za sklepanje samo
upravnih sporazumov o temeljih 
plana za vse temeljne organiza
cije in za S'kupne dejavnosti. 

Menim, da so delavci Skupnih 
dejavnosti zvečine zadovoljivo 
opravili svoje naJ.oge. 

V pripra'Vljenih dokumentih za 
srednjeročni načrt smo si posta
vili jasne cilje, iz katerih bodo 
izvirale tudi naloge SkUipnih de
javnosti, naloge posameznih 
služb. Okrepiti bomo morali zla
sti strokov.no delo na vseh pod
ročjih in zmanjševati delež ru
tinskega dela z avtomat•sko ob
delavo podatkov. V-se to pa za
hteva, da se bomo v skladu z na
šimi prihodnjimi cilj~ i-n potre
bami ust-rezno organizirali in ka
drovsko ra~oredili. 

Poleg sprotnega dela posamez
nih služb naj zlasti poudarim na
slednje naloge v letu 1980: 

• • • 

- d ela v zvezi z oblikovanjem 
TOZD Mjnera:lka; 

- dopolnitev splošnih aktov s 
stanovanjsikega področja, izobra
ževanja, varstva pri delu in dru
gih; 

- strokovne .priprave srednje
ročnega načrta; 

- izdela·va organizacije Bresta 
po opredeljenem .programu; 

- reorganizacija informacij
skega s istema; 

- organizacijsko in kadrov-sko 
okrepitev razvojne s lužbe; 

- stalno spremljanje rezulta-

BRESTOV OBZORNIK 

tov poslovanja, primerjanje s so
rodnimi temeljnimi organizacija
mi in soprotno seznanjanje delav
cev· 

__: naloge v zvezi s povečeva
njem izvoza. 

Pre.pričan sem, da bomo tudi v 
prihodnjem letu dosegli zas.tav
ljene c.ilje in tako :skupaj z de
lavci temeljnih organizacij dose
gli tudi pričalkovane rezultate. 
Vsem delav-cem delovne skupno· 
sti in delovne organizacije želim 
srečno in uspešno leto 1980! 

J. Hren 

Predsedniki delavskih svetov govorijo 
Samoupravljanje postaja čedalje pomembnejši vidik gospodarje

nja, saj o vseh pomembnih zadevah odločajo delavci neposredno ali 
v organih upravljanja. Zato smo za letošnjo novoletno številko za
prosili predsednike delavskih svetov, naj na kratko ocenijo samo
upravna dogajanja v delovni, predvsem pa po svojih temeljnih orga
nizacijah. 

MARJAN KUSič, predsednik 
skupnega delavskega sveta 

Letos je bila gla'VIla skrb vseh 
Brestovih organov upravljanja 
namenjena litkvidnosti delovne 
organizacije. 

Tako smo že apdla sprejeli 
ustrezne sklepe, ki naj bi iklj.ub 
izredno s'labi prodaji izdelkov na 
domačem trgu zagotovili nemo
teno poslovanje. Sedaj :vi:dimo, da 
nam je to v precej-šnji meri tudi 
uspelo, .sa•j med letom ni bilo 
kakšnih posebno hudih zastojev, 
razen v TOZD Iverka zara-di 'le>pi
la in goriva ter deloma v TOZD 
žagalnica, kjer niso imeli dovolj 
hlodovine. 

Manjši naprooek je bil storjen 
tudi z obravnavanjem osnutka o 
metodologiji vrednotenja zahtev
nosti dela. Manjši .pravim zato, 
ker se o tem že .precej časa go
vori, žal pa pre>malo narooi. To 
pa zato, ker je to .področje mor
da najbolj občutljivo. Naloga nas 
vseh bo, d a v ,prihodnjem letu 
ta v-prašanja čimprej rešimo ta· 
ko 'kot smo si zastavili, ne da bi 
pri tem iskali izjeme. Sicer bo
mo ostali ta:m, kjer smo le>tos. 

Dela v tovarni ognjevarnih 
plošč grooo h ·koncu, zato je bilo 
potrebno določiti organizacijsko
kadrovske naloge; skratka, or
ganizirati moramo novo temeljno 
organizacijo, da bo po poizkus-

nem obratovanju delo nemoteno 
steklo. 

Od olQtobra je v javni ra~ravi 
samoupravni sporazum za po
speševanje izvoza v okviru de
lovne organizacije, ·kar naj bi še 
letos pomagalo i1lvoznim temelj
nim organizacijam k izboljšanju 
sooanjega stanja. 

To je bil le kratek pregled dela , 
ki ga je opravil delavski svet de
lovne organizacije letos. 

Ob izteku mandata bi rad za
želel novim članom delavskega 
sveta 'Veliko u>Speha pri delu, sta
rim članom pa se zahvaljujem 
za .dobro sodelovanje. 

Vsem Brestovcem bi r ad ob 
tej priložnosti zaželel uspešno 
novo leto 1980 in veliko dobre vo
lj e ·pri reševanju vsakdanjih te
žav! 

JOZE BAVEC - predsednik 
delavskega sveta TOZD 
POHišTVO 

1 
Naš delavski svet je imel letos 

dvanaj·s t re>dnih }n dve izredni 
seji. 

Udeležba na -sejah je bila v 
glavnem med 60 in 70 odstotki, 
včasih pa tudi vprašljiva. Vzroki 
so bHi v glavne>m objektivni, vča
sih pa tudi osebni. 

Na sejah smo obravnavali in 
reševali sprotna vprašanja in 

sprejemali različne samouprav· 
ne sporazume. 

Sprejeli smo -vrsto ukrepov za 
večjo .produktivnost in za uspeš
no gospodarjenje, ;ker je bila te
meljna organizacija v r esnih .te
žavah, •pa tudi .perspektiva ni 
preveč rožnata. 

Posebne težave povzročajo po
večane zaloge gotovih izdel·kov, 
kar ·kaže, da bomo morali v pri
hodnje čim več izvažati. 

Poglavje zase je tudi enoten 
sistem nagrajevanja po delu za 
vso delovno organizacijo, saj se 
do sedaj še ni uveljavil, tpa bo kot 
kaže, le zaživel. 

Mislim, da bodo morali v ·pri
hodnje novi delegati v delavskem 
svetu še bolj zavzeto i-n sproti <e
ševart:i vsa "V!prašanja v temelj-ni 
organizaciji in aiktivno •spremlja
ti družbena dogajanja. 

Vsem delavcem Bresta želim 
v letu 1980 obilko -us·pehov in 
osebne sreče! 

MIRKO HITI, predsednik de
lavskega sveta TOZD MASIVA 

Delo samoupravnih organov je 
bilo v letu , ki se izteka, precej 
zahtevno in razgibano. 

Naš ·delavski svet je imel 14 
sej. Glavne zadeve, o katerih 
smo razpravljali, pa ·so bile: ob
ravnava in sprejem p lana za leto 
1979, verifikacija za-ključnega ra
čuna za le>to 1978, obrav<nava in 
sprejem ·periodičnih obračunov, 
obravnava in -sprejem različnih 
samoupravnih s-porazumov in ob
ravnava inventurnih popi-sov. 

Veliko dela sta 1mela tudi svet 
za osebne dohodke in ·svet za ka· 

(Nadaljevanje na 7. strani) 
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P sedniki delavskih svetov govorijo 
(Nadaljevanje s 6. strani) 

droVSike, socialne in stanovanjske 
zadeve. Vzrok temu so nižji 
osebni dohodki v primerjavi z 
delovnimi organizacijami drugih 
strok v občini , :kar je povzročrlo 
veliko f.luktuacijo delovne sile. 
Novo sprejetim delavcem je bilo 
treba .zagotoviti Sltanovanja, kar 
je ·bila velika težava, dokler še 
niso bila izprazndena stanovanja 
delavcev, !ln so si ~radili lasme 
domove. Potrebno je bilo tudi 
precej truda in časa za usposo
birtev pri opravljanju del. 

Posebno naJS je prizadel nega
tiven rezultat ob ;periodičnem ob
računu za p rvo polletje in za 
tretje tromesečje. Takoj smo se 
lotili reševanja nas-tale izgube. 
Sprejet j e bil predlog ukrepov, 
katerih večino smo i~olnili. 

Za tak rezultat smo bili delno 
krivi tudi sami, glavni vxroki za 
to pa so izvozna proizvodnja 
~od ceno), zastarela Sltrojt.na teh
nologija in neprimerni prostori, 
kar vse onemogoča našo !konku
renčno sposobnost. 

V planu za leto 1979, ki je bil 
sprejet, je bila ena izmed gla.rvnih 
nalog pridobitev lokacije za novo 
tovarno. Tudi srednjeročni načrt 
razvoja Bresta je predvidel iz
gradnjo nove 1ovarne. Zato bi 
bilo prav, da bi sedaj dali pred
nost naši temeljni organizaciji 
pred drugimi, 'ki so v glavnem že 
vse rekonstruir-ane. Le tako se 
bodo rodili dobri rezultati in do
sežki. 

V novem letu žel~m kolektivu 
čim boljše delovne us-r.ehe in 
uresničitev zastavljenih cfljev, de
lavcem pa zdr avja ter sreče v 
življenju. 

PETER KRA~mVEC, predsed
nik delavskega sveta TOZD TA
PETNišTVO 
če na kratko ocenim nekatera 

dogajanja rv naši temeljni ovgani
zaciji, bi lahko začel: 

Leto 1979 smo začeli bolj op
timistično kot leto poprej, -saj 
smo prejšnje leto končali z iz
gubo. že v začet%:u smo začeli z 
večjimi napori, da bi dosegli za
stavljene cilje. 'Poiskati smo mo
rali dodatne koopera.Illte, kajti 
brez njih bi bila vsa -naša priza
devanja !Zaman. Na tržišče smo 
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dali nekaj novih garnitur in po
večali izbi·ro blaga. S poveča
njem proizvodnje, novih garnitur 
in -izborom blaga so se pojavile 
težave v proizvodnji, pa tudi v 
medsebojnih odnosih. 

Po prvih dveh mesecih se je 
začelo stanje očima popravLjati; 
prvič smo dosegli mesečni plan 
- pričel se je lov za zamujenim. 
Kljub teža'Vam v -temeljni orga
nizaciji, v službah in med de
lavci smo us-pešno privozili h 
konou leta, tako da bomo cilj, .ki 
smo si ga v začetlku -leta zasta
vili, celo presegli. 
če naj ocenim delovanje samo

uprawllh organov, je bilo dokaj 
v redu, vendar še pomanjkljivo 
in bomo marali v prihodnje te 
napake popraviti. Naj pohvali:rn 
tudi sindikat kot prvega nosilca 
pohvale ali graJe - pri reševa
nju težav v proi12:vodnji in med
sebojnih odnosih. Ne bi hotel po
zabiti tudi ostalih organov uprarv-

ljanja, ·ki so si prizadevali za naš 
boljši jutri. 
~e vedno čutim premalo -sode· 

lovanja med temeljno organiza
cijo in skupnimi -službami. Bolj 
bi morali uporabljati njihove 
usluge! 

Delavcem V'sega Brestovega 
kolektiva bi zaželel velbk:o delov· 
nih uspehov in osebne sreče v 
letu 19801 

šTEFAN DAJC, predsednik de
lavskega sveta TOZD 1:AGALNI
CA 

Bliža se ·lronec koledarskega le
ta, pa tudi mandatne dobe seda
njih samoupravnih organov. Za
to je čas, da pregledamo naše 
delo. Velikih težav pri nas ni bilo, 
če izvzamemo pomanjkanje hlo
dovine v n<:YVemJbru. Tedaj je pri
šlo do zastoja v proizvodnji na 
žagalnici in do pomanj-kanJa le
penke v kantonaži. Upamo, da se 
bo to uredilo in da v proizvodnji 
ne bo Za5tojev. 

Z lerošnjim .poslova-njem smo 
zaldovoljni, saj je bila :prodaja 
normalna in je zM:o tudi dohodek 
primeren. Bil bi pa znatno višji, 
če ne bi bilo omenjenih zastojev 
v proizvodnji. Samoupravni orga
ni so sproti !Sledhli dobavam hlo· 
dovine in lepenke, zato so tudi 
ukrepali in sez-nanjali delavce s 
stanjem. Osebne dohodke smo 
12plačevali v mejah uspešnosti 
poslovanja. Ugotavljamo pa, da 
osebni dohocl1<:i naraščajo počas· 
neje koct pa cene i7Jdelkov široke 
potrošnje. Zato bo treba tudi 
to vprašanje -rešiti, ker opažamo, 
da nam odhajajo mladi delavci 
predvsem za-radi osebnih dohod
kov in pogojev dela. Mislim, da 
pri odmeri osebnega dohodka 
premalo upoštevamo pogoje 
dela. 

Cilj samoupr-av.ljanja i:n dele
gatskega sistema je, da bi bil 
VISak delavec prisoten pri sood
ločanju in da bi bil seznanjen z 
vsemi dogajanji v rtemeljni orga
nizaciji, zato mi•slim, da je tpO· 
tre'bno še bolj okrepiti delo po 
sindikalnih .s-lrupinah. Razlage po 
sim:likalni.h ~Skupinah so bolj 
učin·kovite, :ker je 2lbranih manj 
delavcev, laže jih je spremljati, 
laže in več delavcev lahlk:o raz
pravlja. ~e več pozornosti bomo 
morali posvetiti tudi obveščanju 
delegatov in delavcev. Zdi se mi, 
da za to nismo naredili toliko kot 
bi lahko oziroma ·kot bi morali, 
da bi nas delega.ti lahlro res 
uspešno zastopali. Delasvska kon
trola je svojo nalogo dobro 
opravljala in je bila povsod pri
sotna, pa tudi uk:re.pala je. 

Ob tej priložnoot1 želim rv-semu 
kolek·tivu 'Srečno in US!pešno novo 
leto 1980! 

STANE TRUDEN, predsednik 
delavskega sveta TOZD GABER 

Kot predsednik dela~ega 
sveta bi predvsem ocenil letošnje 
delo tega organa. Delavslti svet 
je imel v tem letu kar 28 sej, na 
katerih \Smo bil vedno s'klepčni. 
Vsi člani so b ili pred vsa!ko sejo 
pravočasno seznanjeni, kakšen bo 
dnevni red. Tako je lahko prišel 
vsak pripravljen na sejo in je 
bilo sprejemanje različnih samo
uprav·nih sporazumov in d.ogo-

vorov veliko lažje. Bil sem, skrat
ka, zadovoljen z delom delaV'Ske
ga sveta. Zato želim, da bi tudi 
novo izvoljeni delavski svet 
usrpešno reševal naloge, ki ga ča
kajo v dveletni mandatni dobi. 

Komisija za osebne dohodke je 
imela letos posebno težko nalo
go, saj se je dogovarjala z dru
gimi temeljnimi organizacijami 
o enotnem si-stemu vrednotenja 
del in nalog. Prepričan sem, da 
bo novi sistem zadovoljiv in da 
ga bodo delarvci sprejeli. že \Se· 
daj smo imeli pri nas raxrnerje 
med -najnižjimi in najvi~jimi 
osebnimi dohodki zelo majhno, 
posebno, če ga .primerjamo z 
ostalimi podjetji. želim, da bi bil 
novi sistem še <pra'Vičnejš.i pri 
delitvi osebnih dohodkov. 

DelavSka kontrola je sodelo
vala le pri reševanju nekaterih 
vprašanj in tako lahko ocenimo 
to le kot delni u-speh. Res pa ika
že, da le oži111lja in to je že nekaj. 
Zdi -se mi, da člani te IJromisije 
potrebujejo veliko znanja. Po
trebni bi bili učinkoviti seminar· 
ji. Le taiko bi lahko imeli pregled 
nad vsem :kar- se dogaja ·V pod
jetju, laže bi 5e poglalbljali v po
samezna vprašanja in jih nad-zi
rali. 

Posl<YVni svet je pri nas res 
pravi strokovni organ, ki zna 
pravilno in pravočasno rešiti vse 
težave, 'ki nastajajo v proizvod
nji. Sodeloval sem na nekaJter.i.b 
sejah in sem ocenil, -da pravilno 
rešuje !VSe svoje naloge. Mislim, 
da je v veliki meri njeg<YVa za
sluga, da taiko uspešno končuje
mo letošnje poslovno leto. 

Vsem 071ganom upravljanja in 
ostalim članom kolekrt:iva želim 
še naprej us-pešno in srečno novo 
leto 19801 

NIKO SVELC, predsednik de· 
lavskega sveta TOZD PRODAJA 

Letos -se je prodaja dokončno 
izdbli'kovala in zaživela kot te· 
meljna organizacija. Začelo se je 
s planom, kot vedno . . . Imeno
van je bil vršilec do1žnosti direk
tarja, istočasno pa raz;pisano de
lovno mesto direktorja. 

Med: drugim smo obr-a.rvnavali 
samoupravni sporazum o merilih 
razporejanja čistega dohodka in 
o delitvi sredstev za osebne do
hodke, panožni sporazum. Spre
jemali smo samouprarvni Sip<>ra
zum o urejanju :stanovanjskih za
dev, pa spet periodični obračun, 
pa še in še. 

Sprejet je bilsamoupra:vni spo
razum o osnovah in merilih za 
pridobivanje in rllZJ!Orejanje do
hodka i-n že je bido .tl.x tromesečje 
in verifikacija periodičnega dbra
čuna ... 

Veli:ko težav smo imeli s .s'k.lepč. 
nostjo na sejah delavskega sveta, 
pa tudi na 2lborih delavcev ni 
bilo .dosti bolje. Obravnavana 
~rašanja niso šla v širino -kot 
da delavci ne bi bili zainteresi
rani. Zdi ISe mi, da je pri nas 
vse preveč prisot-na brezbrižnost 
v samoupravnih tokovih in od
ločitvah. 

Srečali smo se z vprašanjem 
disciplinske :komisije. člane smo 

še neka'ko iZ'voliii, kandi<iatu:re za 
predsednika 'komisije pa ni hotel 
sprejeti nihče. 

Težave 50 se nekako rešile. Or
gall.kacija prodaje je nekje i2pe
ljana, zasedena so ključna mes-ta, 
brez katerih ne gre. 

Pred nami so nove volitve. 
Za novo leto pa vsall:emu, kar 

si najbolj želi. 

ANA KOGEJ - predsednica 
delavskega sveta Skupnih 
dejavnosti 

V drugi polovici mandatnega 
obdobja se je naš delavski -svet 
sestal desetkrat, kar je šestkrat 
manj lkot lami. Toda kdjub mamj
šemu štev·ilu sej je bilo delo zelo 
živahno in razgibano. 

Nadaljevali smo z nerešenimi 
vprašanji iz lanskega leta; obrav
navali in sprejemali smo precej 
važnih samoupravnih odločitev 
v okviru naše delovne skupnosti 
in organizacije, mmoge pa so bi
le tudi širšega pomena. Reševali 
smo dosti »Občutlj~vih« in nepri
jetnih 'VIprašanj iz najra;zličnej
ših področij ~kadrovsko, stana-

Novoletni • • mt nt 
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vanjs.ko, organizacijsko, discip
linsko, v Z'Vezi z nagrajevanjem 
in podobno). 

Prav .na koncu našega manda
ta pa smo -se srečali z najhujšim 
problemom: z i~ubo na skupnih 
dejavnostih. Kak:oi'J<oli bo to 
Y.prašanje rešeno, je glavna na
loga vseh delavcev na Skupnih 
dejavno~tih kvalitetnejše in učin
kovitejše delo. Samo ta'ko se bo
mo lahko opravičili pred temelj
nimi organizacijami. 
čeprav smo se člani delav&ke

ga sveta in njegovih izvršilnih 
organov trudili, da bi dolimosti 
in obveznosti, ki so nam bile na
ložene, kar najbolje QPravljali, 
smo pri našem delu marsikdaj 
ugotovili, da ni vse tcd<:o kot bi 
moralo biti. 

Novemu delavskemu svetu in 
njegovim izvršilnim organom že. 
lim, da bi čimprej prebrodili za
četne <težave in uspešno nadalje
vali z odgovornim delom, vsem 
delavcem Bresta pa us-pešno in 
zadovoljno 1980! 

pogovori. • • 
Ob novem letu radi pokramljamo med seboj o vse mogočem, o 

tem, kaj in kako smo delali, o sodelavcab, o naših kuvertah, o uspe
hib, ki smo jih dosegli sami all v ~iršl skupnosti, o težavah, željah, 
hotenjih .. . 

Nekaj takega smo poskusili tudi prek našega glasila. 
Nekaj Brestovih delavcev smo povpra~all: 
- kateri letošnji dogodek jim je ostal najbolj v spominu oziroma 

se jim zdi posebej pomemben; 
- katera osebnost je po njihovem mnenju imela letos pri doga

janjih v svetu posebno vlogo in bl ji lahko rekli »osebnost leta«· 
- pa ~e bolj osebno: kje bodo silvetrovall Jn kakšne novol~tne 

želje imajo. 
Kaj so nam torej povedali: 

šTEFAN BAJC - Tovarna po
hištva JELKA 

- Najpomembnej-ši dogodek 
leta 1979 je vsekaik:or !konferenca 
neuvrščenih v Havani. Na tej 
konferenci se je gibanje neuvr
ščenih znova utr.dilo. Ponorvno je 
potrdila, da je politika Jugosla
vije pravilna in da njen ugled v 
svei!U stalno raste. 

Za dcla'Vce, ki še nimamo ure
jenih s!l:anovanj:S.kih ra:mner, pa 
je zelo pomembno tudi to, da 
smo ustanovili enoto stanovanj
ske zadruge v Begunjah. 

-Zame in za večino Jugoslo
vanov je osebnost leta, lahko tr
dim, tudi stoletja, tova!l."iš Tito. 
V tem letu je &pet dokazal, da je 
največji državni-k in neomajen 
borec za mir na svetu. Prav po 
njegovi zaslugi se je havanska 

konferenca neuvrščenih u&pešno 
končala. 

- Silvestroval bom v druži-n
skem :krogu. 

- V novem letu .si želim, da 
bi ·stekla 'Prodaja našega pohiš· 
tva. Moja osebna želja pa je, da 
bi uredili vse :potrebno za začetek 
gradnje stanovanjskih hiš "' okvi
ru stanovanjs-ke zadruge v Begu
njah. 

IVAN PERUšEK, skladiščnik 
gotovih izdelkov v TOZD GABER 
Stari Trg, tudi namestnik pred
sedDWka delavskega sveta. 

- Ker me ·kot skladiščruka go. 
tovih izdelkov najbolj zanima od
prema :lruhinj, 1e zame največji 
letošnji dogodek odprema v ok
tobru, ko smo odposlali nad 8000 
kuhinjskih elemeutov BREST -04 
in Brest -04/S. če primerjam od· 
premo za eno \leto nazaj, smo jo 
povečali za več kot 100 odstot
kov. Moram pa ~poudariti, da je 
to plod velikega pTizadevanja 
vseh, ki smo neposredno poveza
ni s skladiščem. 

- Brez tpremisleka je zame 
osebnost leta naš predsednik 
nto. Njegovo ime je .tesno po
vezano z veli-kimi političnimi do
godki v tem ~etu, pri čemer je 
najpomembnejša loonfcrenca ne
uvrščenih držav. 

- Silvestroval 1bom verjet:no 
kar doma, v krogu svoje družine 
Sicer pa je do novega leta še ne
kaj dni in nič ne vem1, kam nas 
bo še pot zanesla. 

- P·redvsem si želim, da bi se 
naslednje leto vsa:j delno iz.bo1j
ša'li delovni pogoji. Nemogoče je 

(Nadaljevanje na 8. strani) 
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na primer delati v s-kladišču za 
kt.•hinje Bre.c;t - 04/S, ki je zelo 

majhno v njem pa je več tkot 70 
wst elementov. Letos smo imeli 
V!Saj to srečo, da je bilo lepo vre
me in smo cele dneve s·kladiščili 
kar zunaj. Tudi v prihodnjem le
tu si želim vsaj lepega vremena, 
če ne bo novih skladiščnih 'J?TO· 
storov. želim 1tudi, da bi bilo 
naslednje poslovno leto tako 
spešno kot letošnje. Sicer pa že
lim vsemu kolektivu zdravo in 
uspešno novo leto! 

LEOPOLD KOZIKAR- IVERKA 
- Letošnje leto je bilo dobe

sedno natrpano z najrazličnejši
mi dogodki v svetu, pa tudi v 
ožji domovini. V ospredju pozor
nosti so bili vsekakor za~pleti na 
Srednjem -vzhodu, v južni Afr.hlO 
in drugod. V domovini pa je po 
mojem potres v Crni gori dogo
dek, ki je pritegnil pozornost 
slehernega Jugoslovana. Težlko pa 
bi dejal, kateri dogodek mi je 
ostal v posebnem spominu. 

/ 
/ 

- Sam ne vem, komu bi dal 
prednost, saj so se mnogi veliko 
prizadevali za dobrobit vsega 
človeštva, ~ak na svojem pod
ročju. Na primer tovarišu Titu 
je u spelo utr<liti enot-nost m ed 
neuvrščenimi na konferenci v Ha
vani. Je pa še veliko drugih, ki 
zaslužijo we spoštovanje. 

- Silvestroval bom letos kar 
doma, ker mi tren-utno to še naj
bolj ustreza. 

- Predvsem ISi ~elim ostati 
zdrav, da bi na svetu zavladal 
mir in da na'S bližajoča gospodar
ska kriza ne bi preveč prizadela. 

BARICA MULEC, mlada, a 
dolgoletna delavka v strojnem 
brušenju v TOZD MASIVA 

!Qjub težavnemu .delu je vedno 
dobre vol je. Obzornik rada be
re, čeprav ni preveč rada dala 
izjave zanj. 

-Najlepši letošnji dogodek za 
našo dr·užino -je bila vselitev v 
novo hišo. Res je bilo veliko tru
da in odpovedovanj. 

- Najbolj jo v zadnjem času 
navdušujejo naši smučarji, po
sebno pa Bojan Križaj, ki nas od
lično zastopa doma in na tujem. 
»Clovek s toliok šno voljo n am 

pogovori • • • 
vsem daje lep .primer, kako trdo 
je treba delati za uresničitev za
stavljenih ciljev.« 

- Letos bom pričakala novo 
leto v družinskem •krogu in 
upam, da bo kaT najlepše. 

- Veliko želja imam; kateri 
človek j ih pa nima? Mislim, da 
mi ni treba .posebej poudaJrja:ti, 
da najbolj želim zdravja druži
ni in sebi. Med skritimi željami 
je tudi, da bi se nam dvignili 
osebni dohodki. Rada bi dobila 
gradbeni kredit, s ·katerim bi po
storili še nujna dela pri hiši. Ko 
sem že pri besedi, bi vsem Bre
stovcem zaželela vse najboljše 
v novem letu! 

žiVOTA MILUTINOVIC -
prodajalec v salonu pohištva 
Beograd, TOZD Prodaja 

- Najpomem'bnejši letošnji 
dogodek je zame 'Preureditev do
sedanjih slcladiščnih prostoro:v v 
prodajalno .pohištva v Beogradu. 
To je velik Brestov, pa tudi moj 
osebni uspeh. Srečen in ponosen 
sem na to, da so mi sodelavci iz 
Slovenije ~aupali delo prodajal
ca v novem salonu pohištva. S 
sodelavci, s •katerimi smo bili 
vedno rv lepih odnosih, SIIllO osrt:a
li ·skupaj, os·el:xni dohodek se mi 
je povišal , pa tudi samo delo -
prodajanje, svetovanje, mi daje 
več zadovolj-stva i:n upam, da tu
di u spehi ne bodo izostali. 

- Najrvečja osebnost v mojem 
dosedanjem in prihodnjem živ· 
ljenju je hila in bo vedno .Je ena 
- <tovariš T)to. Nikakor :ne mo
rem mimo njega, njegovih dose
danjih izjemnih uspehov v sve
tu in ne nazadnje, mimo njegove
ga letošnjega »zgodovinskega go
vora« na !konferenci neuvrščenih 
držav v Havani. 

- Kakor vedno, bom tudi ·to
·krat prjča!kal novo leto skupaj z 
otrokoma in ženo. Intimnemu vz
dušju se bodo pridružili tudi mo
ji najboljši prijatelji. 

- Za prihodnje si želim pred
vsem mir v ·svenu in da bi tova
niš Tito živel še mnogo let. želim 
si ·tudi, da bi mova Brestova .pro
dajaLna v prihodnjem letu kar 
najbolje ·poslovala in dosegla pri
čakovane rezultate. Vsem Bre
stovcem .pa lep !pOZdrav irz Beo
grada ter ·srečno in uspešno no
vo leto! 

V TOZD POHISTVO smo za 
n ovoletno kramljanje izbrali To-

neta KLANCARJA. Takoj je bil 
pripravljen sodelovati. Med dru
gim j e povedal, da je po poklicu 
krojač, da pa že več let oprav
lja vratarsko s lužbo, 'ki je vse 
prej kot lahko, hkrati pa je po
udaril, da je po svoje tudi zani
miva. 

- Naj·bolj se spominjam do
godka, ko je delavski svet skle
nil prepovedati izhod iz tovarne 
med delo.vnim časom. Delavci te
ga ne razumejo oziroma tudi no
čejo razUlllleti, da je moja naloga 
opravljati službo. Zato smo iz
postavljeni celo žaljivkam in 
psovkam. 

- Za osebnoS/1: leta se ni mo
gel odločiti. 

- Si-lvestroval bom verjetno 
kar v -slu:llbi (v vratarnici). 

- Vsem 51kupaj želim srečno 
novo leto 1980, predvsem pa 
zdravja. 

DARINKA GLAžAR - pripra
va za lakirno v žagalnici 

- Letos me je nadvse prizade
la nesreča ob potresu v CTni go
ri, ki je terjala toliko gorja med 
tamkajšnjim prebivalstvom. 

- Osebnos.t leta je nedvomno 
naš predsedni·k, :tovariš Tito. Ob
čudujem ga, ker kljub visoki sta
rosti zmore tako velike napore 
za ut:Tjevanje mednaTodnih od
nosov in za mir v svetu. 

- Silves tTOVala bom .doma, v 
krogu svoje družine. 

- Ob novem letu želim vsem 
delovnim ljudem, še posebej ko
lektivu BRBSTA veliko zdravja 
in delovnih uspehov in pa da bi 
bil mir med narodi, da ne bi bhlo 
vojne. 

SONJA KOVšCA -
Skupne dejavnosti 

1 

/ 

- Eden izmed n ajpomembnej
ših svetovnih dogodkov je bila 
prav gotovo !konferenca neuvršče
nih držav rv Havani, na Brestu pa 
izgradnja nove tovarne ognjevar
nih plošč. 

- Osebnost leta je zame naš 
predsednik TITO - borec za mir 
in za sožirtje, ki se je prav na 
konferenci neuvrščenih še pose
bej Z'avzemal za enotnost le-teh 
in so prav po .njegovi zaslugi do
bile še večjo veljavo in .priznanje 
v svetu ilil postale še večja proti
utež blokovski politiki. Po mo
jem mnenju si je že velikokrat 
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zaslužil Nobelovo nagrado za mir. 
- Zaradi majhnih otrok sem 

zadnja 1leta silvestrovala kar do
ma, letos pa bova z možem do
čakala novo leto nekje v .Pos·toj· 
ni. 

- Novoletne želje? V novem 
letu si želim predvsem zdravja 
družini, mir v svetu, delovnim 
ljudem Bresta in ostalim obča
nom •pa ve1i:ko zadovoljstva in de
lovnih uspehov. 

Pogovore so pripravili : V. žni
daršič, I. Lilkar, J. Skrij, ž. Zem
ljak, F. Truden, M. šepec, J . Ope
ka in Z. Jerič 

Ob koncu leta sestavlj-amo razrazličnejše bilance in podobne 
stvari, je prav, da tudi v tej rubriki ugotovimo, .če so pikre, toda 
dobronamerne pripombe kaj zalegle. 

- O snagi in urejenosti (1beri - ·smetiščih) v našem malem mestu 
smo bore malo pisali. Ugotavljamo pa lahko ob vsakem 1kora!k.u, da 
nas samo sneg lahko ~reši najrazličnejšega cvetja v obliki papirja, 
polivinila in podobne krame. Imamo uradno smetišče na Kamni go
rici. So pa še ·Številna neuradna. Novo je pri nekdanjem nogomet
nem igrišču. Blagovnica je dobila lep smetnjak in ga skrbno za'kle:pa, 
da ne bi .kdo od stanovalcev 1kaj notri prineseL 

- Pripomba o ceveh pri buffetu na Peščen'ku je zalegla. Cevi so iz
gini-le, zamenjala jih je hlodovina od bližnjih \Stanovalcev. 

- Turizem na jezeru bodo verjetno še naprej igrali ribiči, ·saj je 
celo dom na Sli-vnici upOkojen. 

- Tudi maškerado bomo še imeli, saj je zbadljivk čedalje več. 
- AMD Cerknica smo spomladi pohvalili, češ, kako skrbi za voz-

ništki ·kader. 
Pohvala jih je tako prevzela, da njena športna komisija ni orga

nizirali nobene :pri-reditve. 
- Tudi pohod· po poteh domicilnih enot Notranjlske bo še, samo 

kuhali si verjetno ne bodo sami. 
- Tržnica je z ene strani zasteklena, da ne bi ;pre:pih odpihal šte

vilnih zelenjavnih konkurentov. 
- Spomladanski pogin postrvi je ribni~ki rezervat v Cerkniščici 

tako prizadel, da v vodi sedaj kraljuje le nekaj klenjih repov. 
- Tudi tabla za Dolenjo vas je na svojem mestu, čeravno nekoliko 

zverižena. 
- Najbolj obiskani prireditvi v našem malem mestu sta bili ko· 

lesarska dirka in trim pohod na Slivnica. 
- Pustne ma.§kerade je ibolje ne omenjati. Taki kot ·sta bili zadnji 

dve leti, za gotovo ne bo več. 
- Najbolj obremenjen parkirni prostor je vsekakor Brestov, po

sebno v času razprodaje. Se so in še bodo t~rki posebneži, ki še 
borih tristo metrov do delovnega mesta ne morejo v pomočjo svo
jih nog. 

- Poštarji se še vedno (in se še bodo) ubadali z neoštevilčenimi 
hišami in s pa'Sjimi mrhami. 

- že 'kar preveč smo pisali o dveh lokalih, kjer prodajajo tobak in 
liJteraturo. želeli smo, da bi vsaj eden <>4 njij-u posloval tudi v ne
deljo dopoldan. Zagodli so nam -tako, da so še ob sobotah popoldne 
za;prti. Horuk v stabilizacijsko leto 1980! 

IZ NOVOLETNE PRILOGE 1969 

Likvidnost Brest ni trla, 
sicer ta reč še ni umrla. 
Banke fige so ·k azale, 
»Š tacune« niso pokopale. 

Komunisti Bresta letos nismo s ta li, 
enkrat celo smo se sestali, 
ko se šli smo aktiviste 
in s-prejeli mlade v .komun~ste. 

Naši upokojenci 
V TOZD POHišTVO, Tovarni 

pohištva Cerknica, so letos od
šli v pokoj naslednji člani de
lovnega kolektiva: 

Zofija šKRU iz Selščka; na 
Brestu je delala 13 let; 

Janez KLOBUCAR iz Begunj; 
na Brestu je delal 24 let; 

Jože KOS iz Cerknice; ·na Bre
stu je delal 31 let; 

Ivan KEBE iz Cel'knice; na 
Brestu je delal 25 let; 

Tilka CIMERMANCIC iz Be
gunj; na Brestu je delala 25 leJt; 

Marija KEBE iz Dolenjega je
zera; na .Brestu je delala 24 let; 

Francka JANKOVIC iz Cerklni
ce; na Brestu je delala 18 let; 

Jože BECAJ iz Cerk:nice; na 
Brestu je delal 12 let; 

Cilka KVASNIK ·iz Cerknice; 
na Bres·tu je delala 24 let; 

v s eptembru pa nas je pretres-

la žalostna vest , da je v 40. letu 
starosti umrla. 

Vsem ostalim upokojencem .pa 
želimo obilo •sreče in zdravja v 
novem letu 1980! 

Kolektiv TOZD POHISTVO 
Cerknica 

BRESTOV OBZORNIK - gluUo delovne 
alrupnoad Breat Cerknica n. sol. o. Glavni 
ln odcovoml urednik Bo!o LEVEC. Ureja 
urednlJld odbor: Franjo GAGULA, Vojko 
HARMEL, Božo LEVEC, Danllo MLINAR, 
Leopold OBLAK, Janez OPEKA, Andrej 
SEGA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN, 
~eni ZEMLJAK ln VIktor miDARSIC. 
Foto: Jože SKRU. Tiska 2elem!Jka 11· 
skarna v Ljubljani. Naklada 2800 Izvodov. 

Glasilo sodi med proizvode lx 7. točke 
prvega odstavka 36. člena zakona o obdav· 
6evanju proizvodov ln storitev v prometu, 
za katere se ne plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje seluetariata 
za Informiranje izvrlnega sveta SR Slovc
uije It. 411-lm -. dDe :U. oktobra 1974), 


