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Naše gospodarjenje malce nad pričakovanji 
KAKO SMO GOSPODARI LI LETOS IN NALOGE V PR IH OD NJEM LETU 

Ob koncu vsakega leta skušamo razčleniti rezultate našega dela 
in ugotoviti značilnosti in pogoje za gospodarjenje. Ob zunanjih 
pogojih za gospodarjenje skušamo oceniti naše delo, naše gospo· 
darjenje. 

POGLAVITNE 
ZNACILNOSTI LETA 

Ob takšnih ocenah lahko 
ugotovimo več značilnosti, ki 
so nas spremljale v tem letu. 

V družbeno političnem pogle
du je to prvo leto, ko ni med 
nami več našega dragega pred
sednika Tita. Ta izguba je moč
no prizadela vse naše narode 
in narodnosti.. Prav je, da se ga 
čimvečkrat spomnimo, ne samo 
kot voditelja, ampak predvsem 
kot učitelja, ki je navdihoval 
nas in bo navdihoval prihodnje 
generacije. 

V družbeno ekonomskem 

Se po nečem je značilno le
tošnje leto. To je zadnje leto 
sedanjega srednjeročnega (pet
letnega) obdobja. V tem letu 
smo morali pregledati, kaj smo 
vse naredili od tistega, kar 
smo pred petimi leti načrtova
li. In ne samo to; pripraviti 
smo morali tudi programe za 
naslednje srednjeročno plan
sko obdobje. Skratka, nalog ni 
manjkalo. 

NASE GOSPODARJENJE 

Ob pregledu in seštevkih na
šega dela in poslovanja ne bi 
uporabljal številčnih p odatkov, 

ker so le-ti predmet stalne ob
ravnave in spremljanja bodisi 
v našem časopisu bodisi na sa
moupravnih organih in zborih 
delavcev. 

Velja ugotovitev, da so rezul
tati veliko ugodnejši kot smo 
jih načrtovali. To se nanaša na 
vse kazalce gospodarjenja. Po
sebej moram poudariti, da smo 
uspeli znižati zaloge za znatno 
več kot smo načrtovali. Od tod 
tudi boljši rezultati. 

Pojasniti je treba, da je bil v 
zalogah iz lanskega leta tudi del 
dohodka. Torej smo z odproda
jo zalog pridobili tudi ta doho
dek. Naj vas spomnim, da je 
bilo pred letom dni stanje 
obmjeno. Zaradi zamenjave 
proizvodnih programov smo 
imeli tudi manjšo prodajo, s 

pogledu je bilo letošnje leto -
leto stabilizacije, povečanih na
porov za čim večji izvoz, zavest
nega zmanjševanja življenjske 
ravni vseh zaposlenih. Zavest
no smo se odločili, da bomo 
zmanjšali vse vrste porabe, po
leg osebne tudi skupne in 
splošne ter za zmanjševanje 
vseh vrst naložb. 

Za lažje razumevanje nekaj glavnih številk: 

- celotni prihodek 
-dohodek 
- amortizacija 
- čisti OD na zaposlenega 
- proizvodnja 

-

1979 
1.421.641 

484.279 
66.573 

(v din) 6.053 
1.254.791 

v 000 
Ocena 1980 

2.206.767 
692.425 
121.752 

7.606 
1.539.143 

din 
Indeks 

155 
143 
183 
126 
123 

tem pa večje zaloge in manjši 
dohodek. 

K zmanjšanju zalog je poleg 
velikega povpraševanja na do
mačem trgu v drugem polletju 
precej prispeval večji izvoz, saj 
se je povpraševanje po naših iz
delkih po devalvacij! dinar
ja nekoliko okrepilo skoraj na 
vseh tujih trgih. 

Kakorkoli so rezultati gospo
darjenja ugodni, jih ne bi 
smeli sprejemati nekritično, 
saj bi nas to lahko uspavalo. 
Poudariti moram, da bi morali 
biti ti rezultati še ugodnejši, 
saj vse temeljne organizacije 
letos niso izpolnile zastavljenih 
nalog. Posebej Izrazito zaostaja 
proizvodnja za planom v naši 
največji temeljni organizaciji 

Pohištvu, tovarni pohištva 
Cerknica. Potrebne bodo te
meljite analize, zakaj takšno za
ostajanje, da bi lahko odpravi
li pomanjkljivosti in poveča
li produktivnost tako kot v 
ostalih temeljnih organizaci
jah. 

Družina Brestovih temeljnih 
organizacij je bogatejša za še 
enega člana, Letos smo dokon. 

Srečno 1987! 

čali in tudi pričeli z rednim 
obratovanjem v novi tovarni 
ognjeodpornih plošč - Mfne
ralki. V letu poskusnega obra
tovanja bo sicer prispevek no
ve temeljne organizacije k 
skupnemu rezultatu bolj skro
men. Vsekakor pa moramo ra
čunati, da se bo njen delež po
večal in da bo že v prihodnjem 
letu predstavljala dokajšnjo 
osvežitev Brestovih proizvod
nih programov. 

KAJ NAJ PRICAKUJEMO 
V PRIHODNJE? 

Kaj lahko pričakujemo v pri· 
hodnjem letu in katere naloge 
so najbolj Izpostavljene? 

Vsekakor moramo 11lčunati, 
da se bo bitka za stabiUzacljo 
nadaljevala. Zato si moramo 
prizadevati za čim znatnejši 
prispevek k večjim lzvoznim 
obveznostim slovenskega go
spodarstva. 

Tako smo tudi zastavili naš 
letni proizvodni in gospodarski 
načrt, temu primerna bo tudi 
naša poslovna politika. Na 
področju tujih tržišč je v tem 
času večje povpraševanje po 
naših Izdelkih kot pred letom 
dni, zato tudi načrtujemo kar 

(Konec na 2. strani) 

Tako. Pa smo spet na pragu novega leta, ko se vsi ne
kako podzavestno zamislimo v preteklost; kaj je prinesla 
v čustveni in miselni svet naše osebnosti, pa v družbeno 
okolje, ki se nas sleherni dan dotika s svojimi utripi. 
Z vznemirjenimi pričakovanji dihamo v prihodnost; kako 
jo b.omo ustvarjali v sebi in med soljudmi ... 

Ob izteku tega leta prvič v svobodni Jugoslaviji ne bomo 
poslušali novoletne poslanice, vedno z ljubeznijo pričako
vanih besed, našega dragega TITA. Tudi sicer leto ni 
bi lo lahko, saj je zahtevalo dosti trdega dela in samoodre
kanj, iskanja najrazličnejših poti za utrjevanje našega go
spodarstva in družbenih odnosov. 

Kako smo previharili in pregospodarili to leto na Brestu, 
temu j e posvečena naša novoletna številka. Poskusili smo 
pripraviti kolikor mogoče izčrpno oceno dogajanj, uspehov 
in težav v preteklem letu, pa tudi opozoriti na naloge, ki 
nas čakajo v prihodnje. Upamo, da nam je s pomočjo na
ših številnih sodelavcev to tudi vsaj malce uspelo. 

In prav našim sodelavcem naj ob tej priložnosti posebej 
velja iskrena zahvala in želja, da bi tudi naprej tvorno 
sodelovali in v glasilu ubirali korak z življenjskim utri
pom našega kolektiva. 

Najbrž pričakujete tudi posebno novoletno prilogo. Res 
smo jo pripravili, čeprav v precejšnjih porodnih mukah. 
To pot smo jo imenovali OBUDNIK, da bi z njo na svoj
stven način obudili spomine na preteklo leto, pa morda 
slučajno obudili tudi kakšno mrtvilo. Ce je kritična in 
zabavna, pa v teh dokaj resnih časih presodite sami; mi 
takšnega mnenja ne bi vsiljevati. 

V imenu našega uredniškega odbora želim vsem Brestov
cem in ostalim občanom srečno, predvsem pa uspešno 
novo leto! Uref!lnik 
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Odločili smo se, naj bi novoletna številka tudi tokrat predstavi
la kar se da celovit celoletni obračun našega letošnjega gospo
darjenja in dela - še posebej tudi na posameznih delovnih pod
ročjih, pomembnih za vse Brestovce. 

Zato smo odbrali tista področja, ki so ključna za naše poslo
vanje in oblikovanje samoupravnih odnosov, področja, o katerih 
je med delavci letos najpogosteje tekla beseda in bo najbrž tudi 
prihodnje leto. 

FINANČNO 
POSLOVANJE 

Težave z likvidnostjo 
Ob zaključku poslovnega leta 

je že navada, da delamo obraču
ne ali bilance o preteklem ob
dobju, z vsemi mogočimi stati
stičnimi primerjavami in oce
nami ter napovedmi za prihod
nje leto. 

Za leto 1980 so te ocene in pTi
merjave s prejšnjimi leti težje, 
ker je to leto resnično težko pri
merljivo zaradi vrste pomemb
nih dogodkov, ki so odločilno 
vplivali na poslovanje in njego
ve rezultate. 

Naj jih nekaj najvažnejših na
štejemo: energetska kriza, po
rast življenjskih stroškov prek 
vseh dogovorjenih meja in s tem 
zaostajanje realnih osebnih do
hodkov, kreditno monetarne 
spremembe in ukrepi ter s tem 
v zvezi tudi močno omejevanje 
potrošnje na vseh ravneh. Po
sebno ti ukrepi so prispevali, da 
je prišlo na finančnem področ
ju do velikih premrkov, kar za
deva gospodarjenje s sredstvi. 
V nekem smislu lahko govori
mo tudi o določenem spozna
I).ju, da so obratna sredstva in 
vlaganja v obratna s·redstva ti
,st) · ,~lement v procesu reproduk
.cJjt\· .. ki . odločilno vplivajo na 
p"roiZvocinjo in menjavo dela. 

Vsi ti dogodki preteklega po
slovnega leta Bresta seveda ni
so obšli,. temveč smo se ·Srečali 
z njimi ·s posebno ostrino. K te
mu je prav gotovo prispevala 
tudi gospodarska recesija v sve
tu, ki nas je prizadela zaradi na
še izvozne usmerjenosti. 

je izdelkov. Kreditiranje proda
je je doseglo že takšne razsežno
sti, da se je ena oblika vezave 
sredstev spremenila v drugo. 

Posledica takega stanja se za
to z vso ostrino odražajo na 
pro9tih denarnih sredstvih in s . 
tem na naši likvidni-plačilni 
sposobnosti. Zaradi slabe pla· 
čilne sposobnosti letos nismo 
mogli odplačevati anuitet za na
jete kredite za osnovna in obrat
na sredstva, niti nismo mogli 
poravnati obveznosti .po samo
upravnih dogovorih sprejetih 
na ravni občine (krajevne skup
nosti, izgradnja šolskih objek
tov in podobno). 

Vsekakor moramo ob pregle
dovanju dogodkov preteklega 
leta še posebej opozoriti, da 
smo ob vseh težavah, s .kateri
mi smo se srečevali, naleteli na 
razumevanje pri naiš poslovni 
banki, to je Gospodarski banki 
Ljubljana, pa t udi pri vseh in
teresnih skupnostih, s katerimi 
imamo sklenjene sporazume, pa 
teh obvezm.osti nismo mogli pla
čati. 

Prav pod težo znanih bremen, 
ki se prenašajo tudi v naslednje 
leto, so napovedi na področju 
gospodarjenja s sredstvi in pri 
obvladovanju finančnih tokov 
še naprej črnoglede. Za takšne 
napovedi je več razlogov. Go
spodarska stabilizacija, sredi 
katere smo, bo še naprej omeje
vala skupno in splošno potroš-

ENOTNI SI'STEM 
NAGRAJEVANJA 
'V' 

njo, s kreditno monetarno poli
tiko pa se bo omejevala finalna 
potrošnja in obseg investicijske 
po1irošnje, ki bo imel sicer se
lektiven pristop glede na pospe
ševanje izvoza in prestrukturi
ranja proizvodnih kapacitet. 

Novo srednjer-očno obdobje, 
v katerega vstopamo v letu 1981, 
naj bi bilo torej za Brest tudi le
to vlaganj v obratna sredstva le
to največjih naporov v obvlado
vanju blagovnih in denarnih to
kov ter s tem najracionalnejše 
vezave obratnih sredstev v zalo
gah gotovih izdelkov, zalogah 
repromaterialov in surovin ter 
nedovršene proizvodnje. Obrat
na sredstva, vložena v čezmer
nih zalogah, predstavljajo za
mrznjena sredstva, katerih 
vrednost je še vedno vprašljiva 
ali bolj preprosto povedano, 
blago v skladiščih še ni denar. 

Vsem delavcem Bresta in 
bralcem Obzornika želim srečno 
in uspešno leto 1981! 

T. Zigmund 

Bri a:mcliziranju vseh letošnjih 
dogodkov ne moremo :mimo 
dejstva, da smo imeli v tem le
hi· dve različni obdobji. V prvih 
OS:.fi:i.Th: ·mesecih beležiriw izred
no majhno povpraševanje po 
pohištvenih 'izdelkih, · medtem 
ko v preostalih mesecih tega le
ta. beležimo iz·redno in nenor
maJ.no povpraševanje po naših 
izdelkih. Ta dogajanja so imela 
za posledico v prvem obdobju 
velik ·porast· zalog gotovih izdel
kov · in ·s· ·.fem :vezavo obratnih 
sredstev v za·logah, v ·drugem 
obdobju pa še. ·dodatne zahteve 
trgovskih hiš za .potrošniško 
kredirtiranje pospešene proda-

Se dosti usklajevanja 
Zakon o združenem delu daje 

v svojih določilih posebej po
membno mesto uresničevanju 
načela delitve po delu in po re
zultatih dela. Zato tudi sindika
ti posvečajo v zadnjem času te
mu v.prašanju ·veliko pozornosti, 
saj n aj bi bili ravno sindikati 
tista sila, ki bi s svojo dejav
nostjo veliko pripomogla k 

Naše gospodarjenje ... 
· (Nadaljevanje s l. strani) 
~a 50 .:·odstotkov večji izvoz. Iz· 
:računi sicer nakazujejo, da iz
vozni ·-·programi v gospodar
skem .. smislu prinašajo ·celo 
manj ·kot pred ·devalvacijo, pri 
čemer .pa je treba poudariti, da 
je bil ugodni· učinek devalvaci
Je na naš izvoz precej kratko-
trajen. · 

Posebej bo· potrebno izpo
staviti. ·kvalitetne kazalce gospo· 
darjenja: . večjo · produktivnost, 
varčevanje na vseh področjjJ!, 
boljšo izrabo delo~ega časa, 
boljšo · org1ilnizacijo proizvod

. nje tp · drugo .. Poleg večjih izvoz
nih obveznosti, Id· nastopijo ta· 
koj z novim . letom in podaljša
nim · rokom dobave · za domači 
trg, vs'aj .. -;;r prvem polletju ne 
pričakujem · večjih : . težav pri 
prodaji' naših . izdelkov; Zanema
riti pa se:Veda' ·ne sniemo proble· 
ma:tike· poti-ošDiškili · la'editov, 
kajti z rastj0 cen bo primanj
kljaJ ·'k:'večjl: " 'Izdvajanje last
nih ' sredStev. ... ' za' ... potrošniške 
pedit~ '~Jj~• ' pomeni zmanjšano 
~ož~t..!.! •. .Y.~~ganja v osnovna 

sredstva in v modernizacijo se
danjih kapacitet. 
· Poglabljanje družbeno eko
nomskih samoupravnih odno
sov znotraj delovne organiza
cije in navzven ostanejo tudi v 
prihodnjem letu rdeča nit Bre· 
stovega razvoja. Tudi odprav
ljanje pomanjkljivosti v na
grajevanju po delu znotraj Bre
sta bo ena izmed pomembnej
ših nalog v naslednjem letu. 

Poudariti pa velja že večkrat 
ugotovljeno, da je dosedanji 
tridesetletni razvoj samo
upravljanja najboljša zagoto
vit~v, da bodo zastavljene nalo
ge tudi v celoti opravljene. 
Kmal~ po novem letu odha

jam na novo delovno dolžnost, 
zato naj izrabim to priložnost, 
da se vam sodelavcem in čla
nom Brestovih delovnih kolekti
vov iskreno zahvalim za dolgo. 
letno tovariško in delovno sode-
lovanje. · 

Obenem želim ··vsem članom 
Btestovih kolektivov srečno in 
uspehov polno novo leto 1981! 

ing. Jože Strle 

uresničevanju omenjenega na
čela. 

Brestovi delavci smo z refe
rendumom ob koncu leta 1977 
sprejeli sanioupravni sporazum 
o skupnih !)Snovah in merilih za 
pridobivanje in razporejanje 
dohodka, ki ureja tudi sistem 
delitve osebnih dohodkov. Z 
njim smo se od1očili za enotno 
metodologijo vrednotenja dela 
in za metodo vrednotenja učin
kovitosti pri delu za tista 
opravljena dela, ki jih ne meri 
mo neposredno. 

žal ·pa za čas od sprejema sa
moupravnega sporazuma do da
nes lahko ugotovimo, da smo si 
zastavili nalogo, ki je zvečine ni
smo uspeli uresničiti. Metodo
logijo vrednotenja dela, ki smo 
jo opredelili v samoupravnem 
sporazumu, uporabljata le dve 
temeljni organizaciji in še to le 
za de1o v neposredni proizvod
nji. Sistem vrednotenja učinko
vitosti pri delu pa je v manjši 
meri zaživel le v TOZD Prodaja 
in v Skupnih dejavnostih. 

O vprašanjih v zvezi s preho
dom na enotno metodologijo vred-

. notenja dela je v poletnih mese
cih poleg konference sindikata 
Bresta razpravljala tudi koordi
nacijska komisija za osebne do
hodke in opredelila naslednja 
stališča: 

- v delovni organizaciji je 
nujno potrebno poenotiti si
~tem vrednotenja dela, saj se
daj uporabljamo več sistemov; 

- nesprejemljiv je prehod s 
sedanjega stanja brez poveča
nja mase sredstev za osebne do. 
bodke; 
1 · - strokovne služb e naj pro
učijo možnosti za poenotenje 

sistema ter določijo čas in na
čin prehoda. 

V zadnjem času pa se je ak
tivnost za razrešitev vprašanj 
v zvezi z nagrajevanjem ponoY
no povečala. Delavski sveti te
meljnih organizacij in Skupnih 
dejavnosti so imenovali vsak po 
enega člana, ki sestavljajo stro
kovno komisijo, katere naloga 

NABAVA 

je prilagoditi sistem vrednote
nja dela tako, da bi bil sprejem
ljiv za naše razmere. Prav tako 
naj bi komisija postavila realne 
roke za razrešitev vprašanj na
grajevanja, katere naj bi spo
štovali z večjo mero odgovorno
sti kot do sedaj . 

M. Petan 

Velike težave s cenami 
Leto, ki mineva, se je z vsemi 

svojimi značilnostmi poslovanja 
na nabavnem področju predsta
vilo kot primer nestabilizacij· 
skega ravnanja, Izjema je bil sa
mo uvoz. 

Na domačem trgu je primanj
kovalo vseh vrst surovin in re
produkcijskega materiala. · Po
vpraševanje je preraslo ponud· 
bo in to je bil eden izmed vzro· 
kov, da so cene vsak dan nara· 
ščale v visokih odstotkih. 

Primera, ki ju omenjamo, se· 
veda nista osamljena. Cene fur
nirja, ki ga največ uporabljamo, 
je porasla z 12 dinarjev na 28 
dinarjev za kvadratni meter. 
Najnovejši cenik za enak furnir 
pa določa ceno 36 dinarjev za 
kvadratni meter. Cena lepila se 
je povišala s 5,54 dinarjev na 12 
dinarjev za kilogram. Poleg tega 
moramo ureo, eno izmed osnov· 
nih surovin pri proizvodnji lepi· 
la, nabavljati sami, tudi iz uvo· 
za. Nepredvideno smo morali v 
ta namen potrošiti nad 5 milijo· 
deviznih sredstev. 

Mnogim zahtevam po spremi
njanju cen ali drugih nabavnih 
pogojev se ni bilo mogoče zo
perstaviti, saj je za njimi stal 
edini proizvajalec oziroma do
dobavitelj, ali pa s samouprav
nim sporazumom povezani p ro
izvajalci oziroma dobavitelji, 
Porabnikom oziroma kupcem 
j e ostala izbira .med pristankom 
n a zahtevane pogoje, ali pa 
osta ti brez nekaterih surovin 
oziroma reprodukcijskih ma
terialov, V tako neenakem polo· 
žaju partnerjev pa o dohodkov
nih odnosih ni bilo mogoče niti 
razpravljati, kaj šele jih začeti 
uresničevati. 

Med največjimi težavami je 
bilo sedaj že ·kar pozabljeno li
·kvidnostno stanje. Med mnogi
mi pomembnimi negativnimi 
posledicami je nelik'Vidnost iz
stopala skozi ekonomski rezul
tat. Dohodek nam je zmanjše
vala in ga še zmanjšuje za obre
sti •kreditov, devalvacijo, drseči 
tečaj dinarja in razliko med 
nakupnim in prodajnim teča
jem tujih valut. Slednje tri ne
gativne posledice nelikvidnosti 
se v celoti kažejo samo pri zu
nanjetr-govinski dejavnosti, zla
sti pri uvozu. 

Med večjimi težavami pri na
bavljanju so bili pogosto sp re
minjajoči se predpisi, ki ureja
jo uvoz. Samo odstotek razpola 
galne pravice z ustvarjenimi de-

vizami se je spremenil štirikrat: 
s 100 odstotkov na 95,80, 35 in 
61 odstotkov. Ob vsaki spre
membi odstotka razpolagalne 
pravice z deviznimi prilivi in oh 
prehodu posameznega kvartala 
v drugo tromesečje ni bilo mo
goče dalj časa, .tudi en mesec, 
prijavi.ti nobenega uvoza pri Na
rodni banki. Pogoji za neredno 
preski'bo so bili torej dani v 
vsakem trenutku. 

Leto 1981 bo prvo leto nasled
njega srednjeročnega obdob
ja, ki mu pravimo obdobje sta
bilizacije. Ukrepi, ki naj bi utr
dili naše gospodarstvo, bodo z 
vso težo i.n odločnostjo vplivali 
na gospodarjenje tu v naši de
lovni organizaciji. Pričakujemo, 
da bo uvoz še naprej ostal ovi· 
ran z različnimi administra
tivnimi ukrepi. Izboljšanje pla
čilne bilance Jugoslavije je pač 
ena izmed osnovnih nalog v 
srednjeročnem obdobju 1981-
1985. 

Izvoz se bo povečal, torej lah
ko računamo na dovolj deviznih 
sredstev za uvoz potrebne opre
me, reprodukcijskih materia
lov in rezerv·nih delov. Založe
nost domačega trga z materiali, 
ki niso toliko odvisni od uvoza, 
se bo izboljšala, kar naj bi sta
biliziralo tudi cene in izboljšalo 
preskrbo. Likvidnostna situ
acija pa bo odraz težjih pogojev 
prodaje na domačem trgu. 

Ocenjenim posledicam stabili
zacij ske dobe bo morala biti 
prilagojena organizacija in delo · 
slUŽibe in posameznikov, da bo
do rezultati taki kot smo si jih 
zastavili v temeljih plana za le
to 1981 in v prihodnjem sred
njeročnem obdobju. Osnovne 
naloge za nabavno službo bodo 
vsekakor redna preskrba, naj
u godnejše zaloge, dolgoročnejše 
rešitve v iskanju virov preskrbe, 
kar najbolj ugodni nabavni in 
plačilni pogoji ter vestno ravna
nje z zaupanimi sredstvi. 

J. Kovačič 
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RAZVOJNO DELO 

Uresničevanje načrtov 
Za obdobje enega samega leta 

je razvojno delo objektivno tež
ko oceniti. Težko za tiste, ki pri 
razvoju delajo, še manj objek
tivna pa je lahko ocena drugih, 
ki uspešnost ali neuspešnost 
našega dela gledajo predvsem 
po novih objektih in novih stro
jih. 

Vendar lahko ocenjujemo, da 
je bilo leto 1980 za Brestov raz
voj uspešno, saj je ·bila dokon
čana precejšnja naložba za pro
izvodnjo ognjeodpornih plošč. 
Opravljenih je bilo tudi precej 
drugih del v zvezi z zastavljeni
mi razvojnimi cilji v prihod
n jem srednjeročnem obdobju. 

V zadnjem letu srednjeročne
ga obdobja, ki se izteka, si je 
razvojna služba prizadevala, po
iskati najboljše prihodnje raz
voj-ne usmeritve. V tem okviru 
so bile izdelane tehnološke š tu
dije za koncept centralnega su
šenja in decimiranja lesa. 

Kot ideja je bil opredeljen tu
di razvojni program za p roiz
vodnjo opažnih plošč. Zam.j so 
izdelani tehnološki načrt, mate
rialne bilance ter predračun 
stroškov. 

Dogovorjena je bila nadaljnja 
finalizacija ognjeodpornih plošč. 
Na tem področju pripravljamo 
študije ustrezne tehnologije za 
oplemenitenje z obrezom in raz
rezom oplemenitenih plošč, pa 
tudi za ·konstrukcijske rešitve 
prihodnjih >>Sendvič« elementov, 
izdelanih iz NEGOR plošč. 
Usmerili smo se tudi v izdelavo 
načrtov za nekaj lesno obdelo
valnih strojev in naprav v sklo
pu prizadevanj za razvoj stroje
gradnje na Br estu. 

Obdelali smo izhodišča in iz
delali bilance energetskih virov 
za raZJreševanje energetskih te
žav, ki se pojavljajo v posamez
nih temeljnih organizacijah in 
jih bo potrebno razreševati v 
sklopu ostalih srednjeročnih 
r azvojnih ciljev. Razčistili smo 
koncept za modernizacijo naše 
Masive, ki je opredeljen kot pr
vi razvojni cilj . 

ZADNJA NOVICA 

Predračunsko smo ovredno
tiH na trenutne cene vse dose
danje razvojne programe. To je 
pokazalo, da so naše želje in po
trebe občutno prevelike v pri
merjavi z možnostmi. Opravlje
ni so bili tudi nekateri organiza
cij ski i-n kadrovski premiki. Le
tos smo postavili zametke pri
hodnjemu konstrukcij-skemu od
de1ku za razvoj strojegradnje. 
Krepitev razvojnega dela pa je 
opredeljena tudi v temeljih pla
nov kot pomembna stvar za naš 
prihodnji razvoj. 

S temi deli smo ustvarili 
osnove za kasnejšo fazo, ki bo 
zajemala predvsem iz-delavo in
vesticijskih elaboratov za naj
nujnejše naložbe. V njih bomo 
lahko resnično ocenili tudi eko
nomsko učinkovitost posamez
nih programov. Precej optimi
stično gledano bi morda proti 
koncu prihodnjega leta le začeli 
že z nekaterimi neposrednimi 
pripravljalnimi deli pri uresni
čevam.ju posameznih naložb. Vse 
kakor pa bomo morali v skla
du z dogovorjeno svobodno me
njavo okrepiti kadrovsko delo 
pri projektiranju strojev, pa tu
di na področju tehnologije za 
predelavo lesa. 

Mislim, da pot za uresničitev 
naših razvojnih zamisli ne bo 
lahka. Investicijski programi 
bodo morali odgovoriti na vrsto 
vprašanj. Merila za prednostno 
izbi:ro za posam ezne naložbe so 
dokaj zahtevna, predvsem, kar 
zadeva učinkovitost vloženih 
sredstev. Skratka, filtrov, skozi 
katere bodo morali investicijski 
zahtevki, bo več in še gostej ši 
bodo. Zato je kvalitetno in vse
stransko poglobljeno delo pri 
posameznih projektnih zelo po
membno. 

Naj ob tej priložnosti želim 
vsem članom naše delovne orga
nizacije srečno in zadovoljno le
to 1981! 

D. Mazij 

že po zaldjučku redakcije so nam sporočili za Brest zelo 
prijetno novico: Gospodarska zbornica Jugoslavije, ki vsako 
leto podeljuje posebna priznanja in nagrade delovnim organi
zacijam in posameznikom, je podelila Brestovim delavcem 
dipl. ing. Tonetu Zidarju, dipl. ing. Jožetu Urbasu in ing. Jožetu 
Strletu posebno nagrado za dosežke ·na gospodarskem pod
ročju v letu 1980. 

To lepo priznanje je temeljilo na novi Brestovi delovni 
zmagi - naši Mincralki, katere tvorci so bili omenjeni so
delavci. 

Podelitev nagrad je bila 25. decembra 1980. 

PRIZADEVANJA 
ZA IZVOZ 

Visoko zastavljeni cilji 
Prva in osnovna ugotovitev je, 

da plan izvoza letos ne bo dose
žen, navkljub vsem, še dodat
nim prizadevanjem, da bi čim 
več izvozili. Razlogov za to je 
več in jih poskušajmo na krat
ko pojasniti. 

Menimo, da je bilo glede :na 
situacijo v svetu, kakršna je bi
la oktobra - novembra 1978. ko 
smo oblikovali plan za leto 1979, 
postavljanje plana v višini 12,7 
milijonov dolarjev izvoza nere
alno. Ne gre prezreti, da so 
Združene države Amerike, ki so 
slej ko prej naš najpomembnej
ši zunanji poslovni partner, 
krepko zabredle v recesijo, ki ni 
obetala nič dobrega. Za to leto 
smo izgubili pomembnega kup
ca, drugi pa so naročali manj 
pohištva kot pa smo prvotno 
načrtovali. Tako je TOZD Pohiš
tvo dobiJa manj naročil za iz
voz v Ameriko, medtem ko so 
za stolarna TOZD žagalnica po
polnoma izostala. 

Svoj optimizem pri oblikova
nju plana smo gradili tudi na 
pričakovanjih, da bo večji izvoz 
našega standardnega pohišt·va v 
države SEV. Le-ta je potem iz
ostal, delno zaradi cen, delno za
radi neustreznih modelov, neka
ko pa smo ga nadomestili z iz
vozom naročilniškega progra
ma v Vzhodno Nemčijo. 

meri z letošnjim planom oziro
ma za še večje povečanje v pri
merjavi s pričakovano realiza
cijo. Opt~mizem zanj nam vli
vajo predvsem nekoliko kon
kretnejši posli kot letos za 
končne izdelke, pa tudi večji de
lež primarne proizvodnje in mi
neralnih plošč, ki niso bile 
predmet letošnjega izvoza. 

Glede izvoza pohištva mora
mo poudariti, da bo tudi v pri
hodnjem letu težišče izvoza po 
obsegu in tudi finančno na na
ročil.iniškem programu. Za tega 
imamo izdelan dolgoročni pro
gram s kontinuiranimi, sukce
sivnimi dobavami zlasti na ame
riško tržišče, kar je zelo po
membno zaradi pravočasnega 
načrtovanja in s tem povezane 
pravočasne nabave ustreznih 
surovin in reprodukcijskega ma
teriala. 

Velhl<o si prizadevamo, ven
dar z manj uspeha pri prodaji 
našega standardnega progra
ma, ker niti po modelu, največ
krat pa niti po ceni ne ustreza 
zunanjemu kupcu. Treba pa je 

AVTOMATSKA 
OBDELAVA 
PODATKOV 

pošteno reči, da v tem trenutku 
nimamo pohištva v redni proiz
vodnji, ki bi ga lahko ponudili 
iZJbirčnemu zahodnemu tržišču 
po ,konkurenčnih cenah. 

Splošna prizadevanja po po
večanem izvozu, ki naj bi bila 
trajna strateška naloga na~ega 
gospodarstva, niso šla m1mo 
Bresta. Tudi mi se po svojih ob
jektivnih možnostih vključuje
mo v ta ·prizadevanja. Vendar 
pa moramo ostati pri »materi 
zemlji«, ko izvoz načrtujemo, 
tako glede na možnosti prodaje 
kot na objektivno danost naših 
iztrošenih tovarn. Pozabiti tudi 
ne smemo na domači trg, ki 
smo ga vrsto let oblikovali, pa 
tudi .ne na pomanjkljivo kadrov
sko zasedbo izvoznega oddelka, 
ki v sedanjem sestavu ni sposo
ben uresničiti postavljenih 
planskih ciljev. 
Načrt 16 milijonov dolarjev 

}zvoza je velik kot gora, k i sedaj 
izgleda nezavzetna, bo pa pre
magana, če nam bodo šli v prid 
vsi objek!tivni dejavniki. 

T. Lavrenčič 

Leto 1978 je bilo zelo uspešno 
za prodajo našega pohištva v 
Libijo. Morda nas je ta uspeh. 
ki je bilo pravzaprav enkratno 
naročilo, v tolild meri na\'dal s 
pretiranim optimizmom, da 
smo pod vtisom tega pretirano 
načrtovali tudi za leto 1979, zla
sti za TOZD Pohištvo. Naročil 
seveda potem ni bilo. 

Velika pričakovanja 

Poudariti velja, da je realno 
planiranje dva do ·tri mesece 
pred iztekom leta skoraj nemo
goče, zato prihaja do ugibanj -in 
so tako zgrajeni plani bolj sku
pek naših želja kot pa realnega 
stanja na tržišču. Tako je bil 
zlasti plan za TOZD Pohištvo 
kot najpomembnejšega izvozni
ka končnih izdelkov pretirano 
visok, da bi ga mogli doseči, 
medtem ko so bili plani ostalih 
temeljnih organizacij sicer real
n i, pa zaradi naštetih razlogov 
mestoma tudi nedosegljivi. 

Do motenj v izvozu je priha
jalo tudi na področju polfinal
nih proizvodov (žagan les, iver
ne plošče) . Medtem, oko je izvoz 
žaganega lesa v prvem letoš
njem polletju potekal normalno, 
pa je v drugem polletju izpod 
pričakovanj. Vzrok je iskati v 
cenah in okrepljeni konkurenci 
drugih ponudnikov (Avstrija, 
Cile, Kanada) v arabske dežele, 
kamor j e pretežno usmerjen 
naš -izvoz žaganega lesa. 

Okvirni plan izvoza za leto 
1981 je že izdelan in tako pri
pravljen za podrobnejšo obdela
vo. Ta p lan nas obvezuje za 30 
odstotno povečanje izvoza v pri-

Ce smo v leto 1980 prihajali z 
dokaj nejasnimi cilji oziroma 
možnostmi, potem to za leto 
1981 prav gotovo ne velja. Seve
da -pri tem mislimo na nov raču
nalnik, ki bo temelj napredku 
službe AOP, predvsem ·pa bi mo
ral biti temelj za splošni napre
dek informacijskega sistema na 
Brestu. 

Leto, ki mineva, naši službi ni 
nudilo bistvenega napredka. Bi
lo je polno negotovosti in nejas
nosti, zlasti takrat, ko smo zbi
rali vso mogoča dokumentacijo 
za prijavo najema novega raču
nalnika. 

Končno smo po velikih teža
vah 1n zapletih le uspeli. Pri 
tem moramo vedeti, da sta za 
tak tip stroja uspeli urediti na
bavno dokumentacijo le še dve 
organizaciji združenega dela v 
Sloveniji, čeprav je bilo zahtev
kov mnogo več. 

Obdelave, ki so vtečene v ka
za lu del avtomatske obdelave 
podatkov, so več ali manj stan
dar.dne. Ker zaradi omejenih ka
•pacitet deset let starega raču
nalnika ni bilo mogoče razširiti 
sedanjega obsega del, smo v 
preteklem letu poizkuš ali, da bi 
bile sedanje obdelave kolikor to
liko uspešno obdelane. M~slim, 
da nam je to v glavnem uspelo. 

Zadnji letošnji meseci in ne
kaj mesecev v letu 1981 so bili 

Bo dovolj hlodovine in žaga nega lesa? 

in bodo meseci intenzivnih pri
prav pri programiranju, posta
vitvi novih konceptov, tehnični 
pripravi in drugih del, potreb
nih za nov računalnik. Predvi
doma bomo nov ·računalnik do
bili že v prvem četrtletju. 

Naj strnemo glavne naloge, ki 
čakajo avtomatsko obdelavo po
datkov v letu 1981, v nekaj točk: 

reorganizacija službe (od
p irajo se nove naloge in dela, ki 
Jih zahteva način dela na novem 
računalniku) ; 

- prenos zajemanja podat
kov na mesto nastajanja; 

- večje sodelovanje uporab
nikov pri novih ali prenovljenih 
projektih (pomeni boljše sode
lovanje na relaciji AOP - te
meljne organizacije - službe 
na skupnih dejavnostih); 

- čimhitrejši prenos obdelav 
s s tare ga na nov računalnik 
(predvsem zaradi zmanJ sanja 
finančnih obveznosti); 

- samoizobraževanje in iz
obraževanje drugih; 

- postopno vpeljevanje vode
nja ·proizvodnje na Gabru (ki bi 
se v naslednjih le tih razširilo še 
na druge temeljne organizacije); 

- izgraditev obdelave mate
rialnega poslovanja kot prve 
aplikacije, ki bi bila zasnovana 
na novem računalniku na nov 
način. 

Torej dela bo mnogo, obračun 
pa spet ob naslednjem novem 
letu. 

Srečno 1981! 
F . Turk ml, 
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ORGANIZACIJA 
IN KADRI 

Več pozornosti org~nizaciji dela 
Na področju organizacije j :· 

bilo tudi letos narejenega zeb 
malo ali skoraj nič, tako kot že 
vrsto let. Z organizacijo se pe
klicno še vedno nihče ne ukvarja. 
Zato po naših temeljnih organi 
zacijah in skupnih dejavnostih ne 
enotno izvajajo organizacij ska 
načela, organizacija posamezni[~ 
dejavnosti pa se izvaja le delno 
oziroma gasimo nekatere nujne 
primere. Zelo počasi vključujemo 
v poslovanje modernejše metode 
dela in sredstva. Na posameznih 
področjih imamo preveč informu
cij , na drugih jih pa ni, ali pa so 
neustrezne, kasnijo, delovni po
stopki so različni in tako naprej . 

Takšno stanje moramo v letl.t 
1981 pričeti odpravljati in se 
usmeriti zlasti v: 

- posnetek in študij sedanje 
organiziranosti temeljnih organi
zacij služb in oddelkov, 

- ocenitev sedanjih delovnih 
postopkov in opravil, 

- analizo informacijskih si
stemov, 

- izdelavo primerjalne analize 
o organiziranosti Bresta s podob
nimi delovnimi organizacijami, 

- ekstenzivnem zaposlovanju, 
- pri dodeljevanju družbenih 

stanovanj, 
- v preslabem povezovanju z 

zunanjimi ustanovami, 
- slabo poklicno usmerjanje 

mladine, 
- še vedno slaba izobrazbena 

struktura zaposlenih, 
- pomanjkljivo štipendiranje 

in tako naprej. 
Ko prehajamo v novo srednje

ročno obdobje, bomo morali že 
v letu 1981 pričeti: 

- z bolj selektivnim zaposlo
vanjem in štipendiranjem, 

- s temeljitimi pripravami in 
izvajanjem usmerjenega izobraže
vanja, zlasti načrtovanja kadrov 
skih potreb in organizaciji proiz 
vodnega dela z izdelavo ustreznil1 
sistemov za napredovanje in raz
porejanje delavcev, 

- z uveljavitvijo bolj stimula
tivnega nagrajevanja, 

SAMOUPRAVNI 
ODNOSI 

- z bolj hitrim in ustreznejšim 
reševanjem socialnih vprašanj, 

- z boljšim funkcionalnim izo
braževanjem, 

- z najtesnejšim povezov..t
njem z osnovnimi šolami in šola
mi usmerjenega izobraževanja. 

- s preoblikovanjem kriterijev 
za dodeljevanje družbenih stano
vanj, pa še kaj. 

Nedvomno je osnovni dejavnik 
naše proizvodnje človek. Vsi, ne 
samo kadrovske službe, si mora
mo prizadevati, da bi bili zapo
sleni kar najbolj zadovoljni, da bi 
vladali v Brestu kar najbolj ši 
medsebojni odnosi in da bi imeli 
naši delavci dobre delovne po 
goje. Ce bomo pogumno začeli 
uresničevati te cilje, prav gotovo 
še večji uspehi Brestovega kolek
tiva ne bodo izostali. 

J. Otoničar 

- izdelava makro in mikro 
organizacijskih modelov. 

Da bi naštete naloge, ki so v 
bistvu razvojne, pričeli izvajati 
bo nujno, da kadrovsko okrepi 
mo organizacijsko funkcijo. K so
delovanju bomo pritegnili tudi 
uveljavljene strokovnjake izven 
delovne organizacije. 

Več enotnega dela! 

Posledice intenzivnega in siste
matičnega dela na organizacij
skem področju se morajo kazati 
v bolj intenzivnem zaposlovanju , 
v boljši izrabi delovnega časa, v 
bolj enakomerni obremenitvi in 
v večjem zadovoljstvu zaposle
nih. 

Organizacija in kadri so v naj 
tesnejši medsebojni soodvisnosti. 
Pripravljen je predlog, naj bi v 
enotni organizacij ska-kadrovski 
službi povezovali obe dejavnosti. 

Kadrovske funkcije smo oprav
ljali po veljavnih dogovorih in 
sporazumih in začrtani kadrovski 
politiki. Lahko ugotavljamo, d<• 
smo se ravnali po sprejetem drtl
žbenem dogovoru o kadrovski 
politiki, čeprav se tudi tu kažejo 
nekatere slabosti: 

- v preveliki zaprtosti temelj· 
nih organizacij pri razporejanju 
in napredovanju delavcev, 

- v anomalijah pr i nagrajeva
nju, 

Lahko bi ocenili, da smo pri 
oblikovanju samoupravnih od
nosov v BRESTU v fazi utrje
vanja le-teh. Osnovo za takšno 
delo pomenijo samoupravne 
organizacijske oblike, za katere 
smo se dogovorili na podlagi 
zdaj že >>kar starega« zakona o 
združenem delu. 

Z opravljeno delitvijo dela po 
temeljnih organizacijah in v de
loV!ll~ skupnosti Skupnih dejav
nosti smo oblikovali jedra za 
temeljno ugotawjanje intere
sov oziroma samoupravnih od
ločitev. S konstituiranjem 
TOZD MINERALKA se je sred
njeročni načrt za obdobje 1976 
-1980 tudi na :področju samo
upravnega organiziranja pre
maknil v njegov sklepni deL 

Povzamemo lahko, da je za 
nami obdobje določenega pre
strukturiranja in temu sledečih 
organizacijskih sprememb; ob
dobje živalmega, obsežnega in 
včasih kar zapletenega in na
pornega dela. 

Opažamo pa, cb z rastjo šte
vila članov velike BRESTOVE 
družine narašča tudi potreba po 

Iz pakirnega oddelka v TOZD POHISTVO 

usklajevanju interesov a-li vča
sih celo po usklajevanju različ
nih pogledov brez prave vsebin
ske osnove. Mogoče je beseda 
prehuda - toda gre za nekakš
no trmoglavo zapiranje posa
meznih temeljnih organizacij. 
Kot da je bolezen nalezljiva, se 
pogosto preseli tudi v odločanje 
v okviru temeljne organizacije 
same. Tako kdaj pa kdaj kar 
ostr.mimo nad tem, kako posa
mezni delavski svet odloči (ali 
ne odloči) o kakšni stvari, za ka
tero bi vsakdo pričakoval, da bo 
ra'Wlo obratno. 

Kar zadeva področje nepo
srednih materialnih odločitev, 
smo dosegli precejšen uspeh pri 
usklajevanju investicijskih že
lja oziroma pri določanju vrst
nega reda naložb. Idealnega so
zvočja sicer še ni, v glavnem pa 
le zmaguje.ta dve načeli: ena
kost s prednostjo večje socialne 
vaDnosti vseh ob smotrnem 
združevanju sredstev. 

Dohodkovne odnose na podla
gi združevanja dela oziroma 
sredstev smo razvili tudi v prak
si, ko je §lo za večja združeva
nja (IVERKA, MINERALKA). 
Zaradi doslej prete7m.o horizon
talne delitve dela se za manjša 
medsebojna sodelovanja upo
rabljajo v okviru delovne orga
nizacije dogovorjene cene. Te 
pa oblikujejo na podlagi ele
mentov, ki so v bistvu osnova 
tudi pri .dosledno izpeljanih do
hodkovnih odnosih (enotna me
todologija kalkulacij, enaki nor
mativi . .. ) 

Težje je usklajevanje na naj, 
bolj občutljivem področju -
pri osebnih dohodkih. Imamo 
sistem delitve, ali bolje, imeli 
smo ga, a smo ga tako »poprav
lja li«, da ga zdaj :kaže res teme
lji-to prevetriti. Krivi za to smo 
vsi, pa še nekaj botrov izven 
BRESTA je pomagalo k temu. 
Stanje seveda ni brezupno, tudi 
ne nemogoče in ne :povsem ne
pri-merno. Se je pa že pojavilo 
toliko vprašanj, da kličejo po 
rešitvi najprej organizacijskih 
in nato »delilnih« vprašanj. 

Vidne uspehe s mo dosegli na 
področju reševanja stanovanj
skih vprašanj. Tu menimo, da 
so odigrali pomembno vlogo do
slej razmeroma dobro urejeni 
odnosi s -samoupravnim spora 
zumom, ki ureja razdeljevanje 
posojil za stanovanjsko izgrad
njo in dodeljevanje ·stanovanj. 

Ko se ob letečem pregledu na
nizanih uspehov ali neuspehov 
v-prašamo, kaj naj predvsem 
storimo, da bodo uspehi še več
ji, smo si v odgovoru edini 

Pred centralnim skladiščem gotovih izdelkov 

predvsem v tem, da moramo 
mnogo zadev poenostaviti. Zla
sti moramo presekati z neplod
nim zamotavanjem manj po
membnih vprašanj. Dela vseh 
strokovnih slu2Jb (skupnih in ti
stih v posameznih temeljnih or
ganizacijah) moramo podvreči 
dovolj visokemu merilu kakovo
sti. 

Ob tako zastavljenem izhodi
šču bomo lahko zagova-rjali 
ustreznost organizacijskih in 
drugih rešitev in dobili skupne 

SVOBODNA 
MENJAVA 

popravke dosedanjih nepravil
nosti. Ti-stim, ki bodo kljub te
mu preobremenjeni s preve
liko količino koristolovstva in 
zapostavljanja interesov drugih 
sodelavcev in družbe kot celote, 
pa bi morali svoje povedati v 
okviru družbeno-političnih or
ganizacij - zlast i sindikata. Ce 
ne gr e drugače, pa tudi na sejah 
organov, na hodniku in na ce
sti. 

Razdiranje skupnih prizade
vanj pomeni škodo in nevarnost 
za vse nas in za vsakogar pose
bej. Torej: delati vestno, s1ro
kovno in zavzeto je naša dolž
nost - dobiti za to ustrezno 
plačilo in .priznanje je naša pra
vica, usklajevati množino inte
resov pa je naša sedanja, pri
hodnja in stalna delovna ter sa
moupravna družbeno-politična 
naloga. 

Z. Zabukovec 

Splet različnih nalog 
Pri ocenjevanju letošnjega 

poslovanja ne moremo mimo 
pogojev, v katerih smo gospoda
rili: na eni strani ob izredno vi
sokem višanju cen surovin in 
materiala in na drugi ob zavira
nju tega z vrsto administrativ
nih ukrepov. Vse to je vplivalo 
na pomanjkanje S•redstev za 
normalno poslovanje, na za
ostrene likvidnost, na težjo 
oskrbo proizvodnje z nekateri
mi materiali. 

Takšn i pogoji za poslovanje 
so zahtevali od delavcev v 
skupnih dejavnostih, da v teh 
nenormalnih razmerah oskrbi
jo temeljne organizacije s po
trebnimi sredstvi, surovinami 
~ materiali. yrsta ukrepov je 
bila predlagamh samoupravnim 
organom, ki so jih tudi sprejeli. 
Lahko ocenim, da smo jih tudi 
izpolnili in s ·tem dosegli takšne 
poslovne rezultate kot smo jih. 

Letos so se nadaljevali napori 
za utrjevan je našega gospodar 
stva, kar se je odrazilo tudi pri 
zaposlovanju delavcev v Skup
nih dejavnostih, saj nismo pove
čevali števila delavcev. Omejili 
smo vrsto stroškov. Osebni do
hodki so se gibali v skladu z 
družbenim dogovorom. Oprav
ljene so bile naloge za poveča
nje i:z;voza in zmanjšanje uvo-
za. 

Na področju načrtovanja so 
bile opravljene strokovne pri
prave za obravnavo različnih 
planskih dokumentov za sred
njeročno obdobje 1981- 1985. 
Usklajevanje med posameznimi 
nosilci načrtovanja je zahte
valo od strokovnih služb stro
kovne predloge za osnutke sa
moupravnih sporazumov. V tem 
letu se je oblikovala nova te
meljna organizacija Mineralka. 
Se b i lahko našteval dela in na-

Joge, ki so bile v glavnem 
uspešno opravljene na vseh 
področjih delovanja Skupnih 
dejavnosti, vendar bodo o teh 
več pisali odgovorni nosilci po
sameznih del. 

V prihodnjem letu nas čaka
jo nove naloge, ki izvirajo iz 
sprejetih temeljev srednjeroč
nega plana. Naj poudarim Z;]asti 
naslednje: 

- strokovne priprave sred
njeročnega načrta, 

- izdelava organizacije Bre
sta po opredeljenem programu, 

- reorganizacija informacij
skega sistema, 

- naloge v zvezi s poveča
nj em .izvoza, 

- organizacij ska in kadrov
ska okrepitev razvojne službe, 

- naloge v zvezi z usmerje
nim izobraževanjem. 

Zaostreni pogoji za poslova
nje bodo tudi pri opravljanju 
sprotnih nalog zahtevali od vseh 
delavcev v skupnih dejavnostih, 
še več naporov in odgovornosti. 

Menim, da bomo tudi v pri
hodnjem letu dosegli zastavlje
ne cilje skupaj z delavci temelj
nih organizacij združenega dela. 
Vsem delavcem želim srečno in 
uspešno leto 1981! 

J . Hren 

-- --· .~ 
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LETOŠNJE »VROČE« TEME e LETOŠNJE »VROČE« TEME e LETOŠNJE >>VROČE« TEME e LETOŠNJE »VROČE« TEME 

USMERJENO 
iZOBRAŽEVANJE 
IN BREST 

Kje in kako se bomo§izobraževali? 
Dogajanja na področju izo

braževanja so bila letos dokaj 
burna, posebej še proti koncu 
leta. V aprilu je bil sprejet za
kon o usmerjenem izobraževa
nju in določil l. september 1981 
kot zadnji rok za pričetek izva
janja novih programov. V okto
bru pa je izobraževalna skup
nost Slovenije pripravila v so
delovanju z drugimi dejavniki 
predlog za razmestitev izvaja
nja vzgojno izobraževalnih pro
gramov (po domače povedano, 
kje bodo prihodnje šole). V tem 
času se tudi oblikujejo merila 
za razmeščanje izvajanja pro
gramov. Doslej so se izoblikova
la naslednja merila: 

- na določenem območju mo
rajo bi ti izdelane načrtovane po
trebe po kadrih za vsaj tri raz. 
rede (90 učencev); 

- na tem območju naj bo 
razvita tudi gospodatrska de
javnost, ki bo podlaga za izvaja
nje proizvodnega dela oziroma 
delovne prakse učencev; -

vsem kadrovske potrebe, kakrš
ne imamo v naši družbi. Prve 
rezultate pa bo dajal šele v letu 
1983, ko bodo prihajali iz šol pr
vi diplomanti po dveh letih šo
lanja. 

V posebni izobraževalni skup
nosti lesarstva, v kateri oprav
ljamo svobodno menjavo dela 
(mi denar, šole pa kadre), naj 
bi se dogovorili, kje izvajati le
sarske programe za -potrebe le
sarskih delovnih organizacij. 
Dosedanje šole imajo dovolj ve
like kapacitete za sprejem vseh 
810 učencev, kolikor jih načrtu
jemo letno lesaTji v Sloveniji na 
sedanjih lokacijah (Nova Gori
ca, Ljubljana - Skofja Loka in 
Maribor). 

Za Brest so ta središča dokaj 
neugodna, kar potrjujejo tudi 
podatki o vključevanju učencl!v 
z našega kadrovskega območja. 
Letošnje ·šolsko leto je najslab· 
še. V Skofjo Loko in v Ljublja
no so se vključili le štirje učen-

OBVEŠČANJE 

ci. Ne predstavljamo pa si mno
žičnega vključevanja naše mla
dine v Novo Gorico. 

Odgovornosti za kadrovsko 
reprodukcijo naša delovna orga
nizacija seveda ne more v celoti 
prenesti na druge dejavnike. Se 
vedno bomo izvajali usmerja
nje, štipendiranje, izvajanje de
lovne prakse ter sodelovali s šo
lami pri izvajanju programov, 
pri posodabljanju programov in 
učnih vsebin, pa tudi ocenjevali, 
kje se bodo izvajali programi. 

Na skupščini posebne izobra
ževalne skupnosti lesarstva, ki 
je bila 12. decembra, ni bilo do
seženega soglasja o mreži šol za
radi nesklepčnosti delegatov 
uporabnikov. Ponovno bo skup
ščina sklicana v januarju. 

Cas beži, učencem in staršem 
pa moramo pravi čas povedati, 
kje bodo potekali posamezni 
vzgojnovarstveni programi. Spet 
bo manjkalo časa ... 

F. Turšič 

- načrtovane potrebe morajo 
biti usklajene z dolgoročnim 
gospodarskim razvojem določe
nega območja, še posebej manj 
razvitih; Ni se še vraslo v zavest 

- programi se izvajajo celo
vito - pomeni za vse ravni po
klicev ene stroke; 

- izvajati je treba vse na
čine izobraževanja (pred vsto
pom v delo, iz dela in ob delu); 

- na takem območju mora 
biti dovolj priliva učencev iz 
osnovnih šol; 

omogočene morajo biti 
možnosti za bivanje učencev iz 
oddaljenejših krajev v domo
vih· 
~ izobraževanje je treba iz

vajati za več območij. 
Ce nadrobno pogledamo posa

mezna merila, Postojna izpol
njuje vse naštete ·pogoje bodisi 
po trenutnih bodisi po dolgo
ročnih potrebah po lesarskih 
kadrih. 

Ker imamo le podatke o ka
drovskih potrebah na Brestu, 
si jih oglejmo. Od 2256 delavcev, 
zaposlenih na koncu letošnjega 
leta, jih kar 1500 opravlja delo 
s področja lesarstva. V to šte
vilko so zajeti seveda vsi delav
ci v proizvodnji. Ce hočemo te 
delavce nadomestiti v tridese
tih letih, potrebujemo letno pet
deset učencev. Podobne kadrov
ske potrebe imajo tudi v Javor
ju in Lesonitu. 

V tem srednjeročnem ob
dobju se bo tudi kadtrovanj e 
usmerilo na mladino iz našega 
kadrovskega zaledja. Kadrova
nje iz vrst nezaposlenega kmeč
kega prebivalstva je že zdavnaj 
usahnilo. 

Nov vzgojno izobraževalni 
sistem skuša zadovoljiti pred-

Prav gotovo ne kaže znova po
navljati vsega tistega, kar je bilo 
že neštetokrat zapisanega in po· 
vedanega o pomenu obveščanja 
v naši socialistični samoupravni 
družbi. Vse to lahko še prepo
gosto slišimo in beremo pravza
prav vsepovsod, tako da besede 
skoraj že izgubljajo svoj pomen. 
Tudi ce se kje kdaj v samoupra· 
vnih postopkih kaj »zalomi« ali 
pride celo do nezdravih pojavov, 
zelo hitro najdemo opravičilo m 
obrazložitev: krivo je pomanjklji
vo obveščanje. 

Nedvomno pa velja pribiti ugo
tovitev: nemogoče si je zamisliti 
resnično samoupravno organizi
rano družbo in samoupravno Oll
ločanje brez objektivnega, j a:;:
nega in temeljitega obveščanja 
delavcev in občanov. 

Menim, da na Brestu - vsaj v 
primerjavi z nekaterimi drugimi 
delovnimi organizacijami - po · 
svečama obveščanju dokajšnjo 
pozornost in skrb. Oblikovan j e 
sistem pisnih informacij (glasilo, 
Informator, bilten, druga gradiva 
za organe upravljanja ali vse de
lavce) z jasno opredeljenimi kon· 
cepti in vlogo. 

Precej težje je z delegatskimi 
informacijami, čeprav poskuša
mo pripravljati povzetke bodisi 
v Informatorju bodisi v gradivih 
za ustrezne organe upravljanja 
ali delegacije. Vendar je tega pre
več, preveč je nepreglednosti in 
nesistematičnosti, pa neustreznih 
gradiv, da bi v sedanjih pogojib 
to zmogli. Sodim, da je večji del 
krivde za takšno s tanje vendarle 

Iz cerlmiškega Salona pohištva - letošnja nagrajenka v Beogradu 

pri tistih izven delovne organiza· 
cije, ki to gradivo pripravljajo. 

Lahko pa mirne duše zatrdimo: 
če želi biti naš delavec celovito 
obveščen, ima na voljo dovolj 
pisnih informacij, ki so zvečine 
tudi ustrezno pripravljene (to ne 
velja v celoti za delegatska gra
diva) . 

Premalo pozornosti pa posve
čamo neposrednim- ustnim in
formacijam. Ob sprejemanju naj
pomembnejših gradiv imamo obi· 
čajno le dva-tri poročevalce, ki 
potem švigajo po temeljnih or
ganizacijah kot »leteči potniki.« 
Premalo opredeljeno in sistema
tično pripravljeno je tudi delo· 
vanje sindikalnih (informativnih) 
skupin in s tem v zvezi tudi pre
tok povratnih informacij . 

Vendar smo vsaj ob pomemb
nejših zadevah dosegli znaten na
predek tudi pri zbiranju in učin
kovitosti povratnih informacij. 

Ko smo že pri sindikalnih sku
pinah: sindikati so si za eno iz· 
med najpomembnejših nalog za
stavili odgovomost za obveščanje 
v združenem delu. Vsaj za Brest 
lahlm trdimo, da svoje vloge 
sploh niso odigrali. Niti enkrat 
samkrat niso (na ka terikoli ravni} 
ocenili našega sistema obvešča
nja in njegove učinkovitosti, kai 
šele, da bi dajali pobude in g:o. 
vsebinsko usmerjali. 

Ceprav dobiva prav v zadnjem 
času obveščanje zelo pomembno 
m esto \- našem družbenem življe
nju . pa se to še ni povsem vraslo 
v zavest vseh od;5ovornih za obve
ščanje. To prav gotcvo velja tudi 
z::i vrsto odgovornih delavcev na 
Brestu. 

In naloge v prihodnjem le tu? 
Lahko jih je povedati zelo na 
kratko. čeprav obsegajo obširen 
in zahteven splet: odpraviti mo
ramo čimveč pomanjkljivosti, ki 
jih ugotavljamo iz leta v leto. 

B. Levec 

Posnetek iz proizvodnje v TOZD GABER 

DRUŽBENI 
STANDARD 

Skrb za delavce 
Pri nas velja prepričanje, da 

je področje družbene prehrane 
odlično urejeno. To je seveda 
tudi r es, če se primerjamo z de
lovnimi organizacijami, ki za to 
do sedaj niso še nič ali malo na
pravile. Tudi jedilnik je razno
lik; cena obrokov, ki jih plača 
delavec, je nizka, in tako je vsaj 
na prvi pogled res vse v redu. 

Družbena prehrana mora za
gotoviti celodnevno prehrano, 
mi pa pripravljamo obroke gle
de na delovne izmene, se pravi, 
dvakrat do trikrat v 24 urah. To 
pa seveda pomeni samo topel 
obrok med delom. Delavec nima 
možnosti, da bi kosil ali večer
jal v obratu družbene prehrane. 
Med petimi kuhinjami in razde
ljevalnico hrane na Brestu sta 
dokaj urejeni le dve kuhinji (ža
gal.nica in Jelka) in razdelj eval
nica herka, ostale pa delujejo 
na meji zmogljivosti in primer
nosti. 

Se največ težav je s kuhinjo 
v Cerknici, kjer pripravljajo 65 
odstotkov vseh obrokov. Kuhi
nja je tehnološko neprimerna 
in zastarela, oprema je pomanj
kljiva in osebju le s skrajno po
žrtvovalnostjo uspeva pripraviti 
dopoldanski obrok. Ce ne bo 
prišlo do izgradnje centralnega 
obrata družbene prehrane v 
Cerknici, bo nujno potrebno ku
hinjo čimprej temeljito obno
viti, če nočemo, da bi se pri nas 
dogodila kaj podobnega kot se 
je letos v Novi Gorici. 

Stanje v ostalih dveh kuhi
njah je enako, le da tam pri
prav:ljajo občutno manj obro
kov. 

Letošnje leto je bilo tudi kri
tično zaradi preskrbe z živili. 
Cesa vse je primanjkovalo, ne 

bi naštevali. Omeniti pa mora
mo, da naši delavci tega niso 
preveč občutili, razen seveda 
občasnih sprememb jedilnika, 
ko posameznih živil v tistem 
trenutku ni bilo na voljo. Več 
težav je bilo s cenami, saj so za 
nekatera živila rastle z vrtogla
vo naglica. Naj navedemo naj
bolj drastičen primer: cena go
renjskih (kranjskih) klobas je 
bila še v juliju 74,39 din za kilo
gram, sedaj •pa je cena »bio
škili<< (-kranjskih) klobas 151,59 
din za .kilogram. 

Ozimnico smo preskrbeli pra
vočasno in po ugodnih cenah, 
kar velja tudi za ·premog (razen 
za cene, ki so določene). Težave 
so pri nabavi fižola, ·ki ga letos 
primanjkuje, saj je letina nekje 
za 85 odsto~kov nižja od lan
ske. Zato bo tudi cena visoka. 

Na ostalih področjih družbe
nega standarda je najbolj raz
veseljivo dejstvo, da bomo v pri
hodnje imeli šestnajst počitni
ških 'Prikolic in petnajst tropo
steljnih sob v dij aškem domu v 
Piranu, s čimer bo rešeno pere
če vprašanje letovanja delav
cev. 

Novih stanovanj letos ni bilo 
zgrajenih, zato tudi nakupa ni 
bilo (prevideva se za l. 1981), le 
pet delavcev se je preselilo v no
ve hiše in s tem sprostilo tri 
dvosobna in dve trisobni stano
vanji. 

Organizirane dnevne in te
denske r ekreacije za delavce je 
manj kot jo je bilo pretekla le
ta. To je razumljivo, saj samo 
amaterski delavci na tem pod
ročju ne morejo opraviti vsega, 
kar je za tako številen kolektiv 
potrebno. 

P. Kovšca 

Organiziran prevoz na delo in z dela za vse Brestovce, ki so v to 
pač primorani 

- -
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Predsedniki delavskih svetov ocenju·ej • • • 
Samoupravljanje vse bolj postaja neločljivi del našega družbene

ga in gospodarskega sistema, saj delavci o vseh pomembnih zade
vah odločajo neposredno ali prek številnih organov upravljanja. 

V tej številki smo poskusili predstaviti naše celovito gospodar
jenje po posameznih delovnih področjih, predsednike delavskih 
svetov pa smo zaprosili, naj ocenijo gospodarjenje in samouprav
ljanje po posameznih temeljnih organizacijah. 

IGOR GORNIK - predsednik 
delavskega sveta delovne orga
nizacije 

Leto 1980, ali kot ga radi ime
nujemo »s tabilizacijsko leto«, 
nam je narekovalo nove naloge 
in tudi težave. Zato se je skup
ni delavski svet ukvarJal z vpra· 
šanji, kako povečati storilnost 
dela, kako bolje organizirati de· 
lo, kako bolje izrabiti sredstva 
za delo, znanje in t ehnologijo. 
Prizadevanja so se obrestovala, 
saj menim, da smo gos podarili z 
nižjimi stroški, bolje varčevali, 
bolje organizirali izrabo delov
nega časa in izboljšali odnos do 
dela. 

Kljub temu je v poslovanju 
Bresta prisotnih troje sklepov 
težavnih vprašanj: 

- oskrba proizvodnje s suro-
vinami in repromateriali, 

- liJkvidnostna problematika, 
- potrošniško kreditiranje, 
Vseskozi smo ugotavljali, da 

je oskrba proizvodnje z osnov· 
nimi surovinami in repromate. 
riali vedno bolj težavna, za ne
katere vrste materialov pa zelo 
kritična. še posebno je kritično, 
kar zadeva oskrbo proizvodnje 
z materiali domače ·industrije 
predvsem tiste, ki je vezana 
na uvoz. Dobavitelji nimajo m a
teriala iz uvoza , Brest 1pa nima 
dovolj možnosti za združevanj e 
deviznih sredstev, da bi pokr i
val zahteve vseh dobaviteljev. 
Največj-i problem, .ki je sp rem 
ljal letošnje gospodarjenje v 
Brestu je bilo nedvomno likvid
nostno s tanje. Avgusta je lik· 
vidnostna s ituacija dosegla že 
kritično točko . Zato smo za 
plačilo obveznosti tujim dobavi
teljem :l:'!jeli p remostitveni de
vizni kredit. 

S spremenjeno k reditno mo
netarno politiko se je za nakup 
p ohištva povečal polog, istočas
no pa je banka ·prenehala dajati 
dodatna sredstva za potrošni
ško kreditiranje. Zato je Brest 
povečal obseg izvoza. Za proda
jo n a domačem t rgu p a smo del 
sredstev iz poslovnega sklada 
namenili za potrošniške kredite. 

Omeniti moram, da smo to le
to praznovali tridesetletnico sa
moupravljanja na Brestu in ob 
tej priložnosti svečano odprli 
našo novo tovarno ognjeodpor
nih plošč. Ta tovarna pomeni 
velik korak naprej pri pr e
strukturiranju Bresta . 

Prihodnje leto nas čaka zelo 
težavno delo p ri metodologiji 
vrednotenja zahtevnosti dela. 
Naloga nas vseh bo, da ta vpra
šanja čimprej rešimo tako, .kot 
smo si zas tavili. Sicer bomo 
ostali tam, kjer smo lani in le
tos. 

To je bil kratek pregled dela . 
prizadevanj, težav in uspehov, 
ki ga je opravil delavski svet 
delovne organizacije v tem le
tu. 

Vsem Brestovcem bi rad ob 
tej priložnosti zaželel uspešno 
novo leto 1981! 

JOžE BAVEC - TOZD POHI
šTVO CERKNICA 

Ce se na kratko ozremo na 
naše delo v preteklem letu, lah
ko ugotovimo naslednje: 

Delavski svet naše temeljne 
organizacije je imel trinajst red
nih in tri izredne seje. Vsebin· 
ski poudarek sej je bil na tem, 
da bi čim uspešneje gospodari
li in se stabilizacijsko obnašali. 
Najbolj zaskrbljujoče je, da ne 
bomo v celoti dosegli letnega 
plana proizvodnje. 

Vzrok temu je, da smo razši
rili ponudbo na trgu, primanj
kovalo pa je tudi posameznih 
kvalitetnih repromaterialov in 
surovin, pa tudi delovne sile smo 
imeli manj kot je bilo predvide
no s planom. 

Posebno vprašanje je tudi na
grajevanje po delu, saj nimamo 
enotnega sistema nagrajevanja, 
pa čeprav o tem govorimo in 
razpravljalT'.o že tri leta. 

/ 
\ 

/ 

Prodaja n aših izdelkov na do
mačem trgu je bila sicer uspeš
na, vendar še vedno močno od
visna od različnih potrošniških 
mrzlic, zato mislim, da bo tre
ba v prihodnj e še bolj povečati 
izvoz. · 

Mislim, da bomo morali v n a
slednjem letu še bolj skrbno go
spodariti in se stabilizacij sko 
obnašati, kajti le tako bomo iz
polnili na loge, ki nas čakajo v 
prihodnje. 

Vsem Brestovcem želim zdra
vo, srečno in delovnih uspehov 
polno novo leto! 

JOžiCA šKERLJ - TOZD JEL
KA, Begunje 

Leto 1980 nam bo še dolgo 
ostalo v spominu kot leto veli
kih preobratov, sprememb in t e
žav. Pretežni del leta smo se 
ukvarjali z vprašanjem, kako 
odpraviti izgubo, ki se je pojav
ljala vse od prvega tromesečja 
dalje. Pri analiziranju vzrokov 
za izgube smo se srečevali z iz
redno slabo prodajo pohištva. 

V t retjem tromesečju pa se je 
proti pričakovanjem prodaja ta
ko povečala, da smo že devet · 
mesečno poslovanje zaključili po
zitivno. Poleg prodaje na doma
čem trgu so bili sklenjeni dogo
vori za izvoz 3000 regalov Kata
r ine za Libijo. S tem smo izred
no znižali zaloge. Cena za te re
gale je bila zelo ugodna, kar je 
pri izvoznih poslih izredna red
kost. Del tega posla bomo iz
vozili v prihodnjem letu. 

Ugotavljamo, da smo presegli 
načrtovani izvoz, saj bomo 40 
odstotkov celotne proizvodnje iz
vozili. V prizadevanja za uresni
čitev izvoznih poslov se je z vso 
resnostjo vključil ves kolektiv. 

Delavci so se odločili, da bodo 
v novembru in decembru delali 
tudi vse proste sobote. Kljub te
mu, da so bile čez vse leto ve
like težave pri zagotavljanju su
rovin in repromateriala, pa bo 
plan proizvodnje za leto 1980 
presežen. 

že sedaj lahko ugotovimo, da 
bomo iztekajoče leto uspešno za· 
ključili. 

Zavedamo pa se, da uspešer: 
zaključek tega leta ne pomem 
razrešitve vseh težav v letu 1981. 
Prepričani smo, da se bomo tu
di v prihodnjem letu srečevali 
z zviševanjem cen surovin in re
promaterialov, motnjami v pre
skrbi, vprašanji prodaje in lik
vidnosti. 

Bistvenega pomena bo, da te
meljito proučimo proizvodne 
programe. Zastavili bomo vse si
le, da bi novečali proizvodnjo, 
žal pa moramo ugotoviti, da brez 
modernizacije proizvodnje bist
venega napredka ne more mo do
seči. 

Celotna naša družba si je za
dala težko in odgovorno nalogo 
- stabilizacijo gospodarstva. Tu
di BREST mora prispevati svoj 
delež k temu. Zavedati pa se 
moramo, da samo delavci v ne
posredni proizvodnji ne morejo 
prenesti celotnega bremena na 
svojih ramenih, zato je nujno, 
da se v stabilizacijska prizadeva
nja vključujejo tudi vse režij
ske službe v temeljni organiza
CIJI, Skupne dejavnosti in TOZD 
Prodaja. Učinkovitost teh služb 
je tr eba povečati, ker menimo, 
da so na tem področju še pre
cej šnje rezerve. 

želja n as vseh je, da bi ob 
zaključku naslednjega leta l ah
ko ugotovili, da smo gospoda
r ili bolje k ot v letu 1980. 

IVAN šKRLJ - TOZD MASIVA, 
Mar tinjak 

Letos je naš delavski svet zelo 
marljivo de loval; imel je dva
najst rednih in eno izredn o se
jo. Udeležba na sejah je bila v 
povprečju 75 odstotkov. 

Na sejah je bila obravnavanih 
vrsta pomembnih zadev. 

Najprej se je konstituiral in 
imenoval svoje komisije. 

Zatem je obravnaval in veri
ficiral zaključni račun za leto 
·1979, sprejel plan ter stabiliza
cijske ukrepe za leto 1980. Ime· 
novan je bil novi individualni 
poslovodni organ naše temeljne 
organizacije. 

Delavski svet je obravnaval in 
verificiral tromesečna poslovna 
poročila in v zvezi s tem spre
jemal ustrezne ukrepe za od
stranitev pomanjkljivosti. Raz
pravljali smo o poslovanju ob
rata družbene prehrane v naši 
temeljni oragnizaciji. 

Delavski svet je bil redno se
znanjen o likvidnostnem staniu 
delovne organizacije BREST in 
v zvezi s tem sprejemal ustrez
ne sklepe. Obravnavani so bili 
temelji plana razvoja naše te· 
m~line organizacije za leto 1981 
- 1985 in temelji plana samo
upravnih interP«nih skupnosti 
občine in republike. 

Sprejel je tudi vrsto samo
upravnih sporazumov. Verifici
ral je pripombe in predloge iz 
javne razprave na zborih delav
cev ter jih posredoval odgovor
nim službam v Brestu in ob
čini. 

Ocenjujemo, da bomo letošnje 
poslovanje uspešno zaključili. 
še posebej smo veseli, da bomo 
letošnji planirani izvoz tudi iz
polnili kljub hudim težavam pri 
preskrbi z repromateriali in su
rovinami. Tudi načrtovani fizič
ni obseg proizvodnje bo po pred
videvanjih dosežen. Splošna oce
na našega gospodarjenja bo ta
ko dokaj ugodna, h krati pa nam 
mora biti to še večja vzpodbuda 
za delo v naprej. 

Ob tem moram poudariti, da 
do rekonstrukcije tovarne osta
ne še naprej odprto vprašanje 
kvalitete dela in konkurenčnosti 
doma in v izvozu. Vse te težave 
bomo morali ublažiti z izredno 
požrtvovalnim delom vseh za
poslenih, v primeru večjih težav 
pa računamo na pomoč drugih 
temeljnih organizacij. 

Ker je bilo leto 1980 s tabili
zacijsko leto, je bilo delo samo
upravnih organov še bolj po
membno in upam, da so spre
jeti sklepi našega delavskega sve
ta prispevali svoj delež v stabi
lizacijskih ukrepih. 

V letu 1981 želim vsem de
lavcem BRESTA veliko poslov
nih uspehov, pa tudi osebnega 
zadovoljstva! 

TONE CVETKO - TOZD TA· 
PETNišTVO, Cerknica 

Leto 1980 je bilo leto stabili
zacije našega gospodarstva, kar 
je zelo močno vpliva lo tudi na 
delo in gospodarjenje v Tapet
ništvu. Ob sprejemanju letnega 
načrta za leto 1980 smo si po· 
stavili zelo visoke cilje v pri
merjavi s prejšnjimi leti, a jih 
nismo v celoti uspeli doseči za
r adi različnih vzrokov . če pa po
gledamo samo nekaj kazalcev, 
bomo videli, da smo zastavlje
ne cilje v glavnem dosegli ali pa 
tudi presegli. 

Proizvodnjo smo načrtovali v 
višini 13,3 milija rde in ocenju
jemo, d a bo dosežena vrednost
no 12,9 m ilijarde a li 97 odstot
kov z 98 odstotki delovne sile. 
če pa merimo proizvodnjo p o 
planskih cenah p a ugotovimo, da 
bo plan fizično izpolnjen s 107 
odstotki. Razlika nam predstav
lj a razliko v cenah, ki jih ni
smo dosegli. Enako ugodne re
zultate beležimo tudi na pod
ročju prodaje. Načrtovali smo 
c~lotno prodajo v višini 14,8 mi
lijarde, po oceni pa jo bomo do
segli 15,2 milijarde ali 102 od
s totka letnega plana. S tem, ko 
se je prodaja gibala po načrtu, 
smo uspeli znižati tudi zaloge s 
3,3 milijarde na 1,3 milijarde, kar 
je v okviru planskih ciljev. Vsi 
ti u sp ehi so plod prizadevanj in 
dela vsega kolektiva in ukrepov, 
ki so jih sprejeli organi uprav
ljanja. 

Ce smo lahko zadovoljni z re
zultati proizvodnje in prodaje, 
pa n e moremo biti zadovoljni z 

rezultati gospodarjenja, z ostan· 
kom dohodka, ki je po ocenah 
manjši kot smo ga načrtovali. 
To je v glavnem posledica prehi
tre rasti materialnih stroškov, 
katere ne spremlja ustrezna rast 
cen končnih izdelkov. 

Delež materialnih stroškov je 
rastel znatno hitreje kot celotni 
p rihodek, se pravi, da prodajne 
cene niso spremliale porabe ma-

terialov. Oben em pa lahko ugo
tovimo, da delež osebnih dohod
kov izdelave stalno pada. Ostali 
kazalci nam kažejo na rast pro
duktivnosti. Posledica hitrejše 
ras ti cen repromaterialov od r a
s ti celotnega prihodka je , da 
stalno pada stopnja pokritja in 
da n a naše uspešno ali neuspeš
no gospodarjenje v veliki m eri 
vpliva jo zunanji pogoji. 

Vse to pa postavlja pred naše 
organe upravljanja dodatne na
loge, da bi poiskali vse rezerve 
materialov (zamenjavo s cenej
šimi), pri časih in v boljši or
ganizaciji dela, če hočemo, da 
bomo v letu 1981 uspešnejši kot 
letos. 

Ob koncu svoje ocene želim 
vsem članom kolektiva in orga
nom upravljanja v letu 1981 
mnogo delovnih uspehov in oseb
n ega zadovoljstva. Isto želim 
vsem članom Brestovih temelj
nih organizacij in skupnosti 
skupnih služb. 

STANE TRUDEN- TOZD GA
BER, Stari trg 

Letošnj e gospodarjenje v na
ši temeljni organizaciji bi lahko 
ocenil kot zadovoljivo, saj mo
ramo upoštevati, da smo bili v 
letu velikih st abilizacijskih uk
repov. 

Kjer pa so u sp ehi, tam so tu
di težave. Težave so se vseskozi 
pojavljale pri nabavi rep roma
terialov, les0n.ita, oplemenitenih 

plošč, m elamina in tako naprej. 
Te t ežave so povzročale, da ni
smo mogli pravočasno dobavlja
ti kuhinj kupcem. Seveda so bi
la zato potrebna prizadevanja 
vseh nas, ki delamo v tem ko
lektivu, da smo take težave pre· 
b rodili. 

(Konec na 7. s trani) 



OBUDITVE 1980 
Celo leto, dan na dan, grabila nas jE> pridnost, 
Celo leto noč in dan pri nas bila je nelikvidnost. 
Bog Merkur nam tik pred zdajci je naklonil srečo , 
sicer financar bi v blagajni skoraj nam ugasnil svečo . 

Merkur pa ne veljal bi kakor velik bog, 
če kar tako, brez haska. nas rešil bi zalog. 
ln z blagom so šli tudi dinarcki v potrošniške kredite, 
zdaj Tonček v financah še naprej poslušal bo levite.· 

Tik za tem. ko ščukin je tolmun usahnil, 
na plan je nov izvir vode jo mahnil. 
V njem dovolj prostora je za krape in za ščuke; 
ker ni zalog, pa potnik (al i nekdo drugi) nam povzroča muke. 

Rekli boste. to je pa že druga zqor:!ba; 
re.; re : za prvo sklepcno<>t konference bo igrala godba. 
Eno sklepčnost pa si institucija je le zagotovi la. 
1-o na Brestu krivc:e re iz prejšnje kitice lovil ;j. 

lverka letos je postala rnis klistirja 
do sprave na sodišeu še ne bo premirja. 
Cena iverk pa ostajo.~ še naprej v granit vklesan simbol, 
zato , da ve se, od kod nRprej začne se glavobol. 

Tako bi rekel , da je našim TOZD-om plan taprwi dedek Mraz, 
saj enkrnt na pet let od sreče jim žari obraz. 
Ta zaželi si novo iver. ta spet. da fabrika bi rasla kakor kvas; 
ja. ja. vaš drani dedek Mraz odnesel želje bo v deveto vas. 

Začelo se je tudi z gor in gor in gor! 
SP.veda mislimo zaloge mineralnih plošč Ne~6r. 
Imamo pa idejo, kako se jih znebiti kar na tone. 
po vseh hodnikih si zgradimo hiške za marone. D 
Direktor se POHISTVA tudi letos bo "pod zobno ambulanto• 1skal. 
Le-ta je skoraj že nared. da človek bi od sreče vriskal. 
Kdor čakal je s popravili zob. zares naredil je potezo, 1 
odslej bo namreč rabil ambulanto IP. še za proteza. ~ 
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če pravimo, da imamo pri nas kaj v čislih, 
potem pri regiji ali pri SOZD-u smo v mislih. 
Za SOZD lahko bi rekli , da počasi srce nam osvaja, 
le regi jca nam sem pa tja še ponagaja. 

Cerkničan! in okolica zares smo zviti. 
Kadar nam najbolje gre, postanemo pa nerazviti. 
Ne vemo čisto še, za kaj bomo ta dar republike rabili, 
če drugega ne. smo z. imenom nekaj pridobil i. 

Zaman obr.an je letos stopal v mesarijo, 
komur meso je padlo v cekar, videl re Marijo. 
Potem pod roko zbrali smo novčiče, 
sod<~j dobiš vsega, in bike in prašiče . 

Poglejmo še, kaj delala sta SIS-ka iz obeh kultur. 
Se vedno se lepo držita shujševalnih kur. 
Nam fizkulturnik rije se naprej krog šole tam dvorišče, 
mladina pa z Neco in Tomažkom polni gledališče. 

Dobro staro leto z dnevom več šele se nam izteka, 
pa že nov srednjeročni plan pred vrati veka. 
ln občina in SIS-i še ves december stopnje so klepali , 
da gospodarstvu lepše bi kosti obrali . 

rurizem bo šc naprej komedija zabavna, 
v planu, v kolon• znesek, črtica je ravna. 
Jamar vztrajno ::ie obljublja nam motelc , plaže .. . 
samo ciganka ve, če hcca se ali pa samo laže. 

O jezeru spet novim mislim so kal i pognalo 
ln GornJi Jadran so za nekaj časa Iz nCJših glav pregnale 
Al ' na ljubljansko ali pa primorsko stran ho tekla iz naše luže 

voda? 
Tudi v Butalah niso vedeli , kam šla bo pamet, ko skočila bo iz 

soda. 

Na koncu voščim vam veselo novo leto . 
pa da nihče na delu ne bo vlekel dreto. 
2elim, da delali bi po akordu in ne na čas. 
da vsakemu občanu vsaj za luknjo bi odpeli pas! 

- --~ -~- • - - -~ - - J - ,.. -- - - -~- o • • ~ 



Nekoč je živela lepa, vesela in 
debela krčmarica. Imela je sedem 
sinov in veliko veselje je imela z 
njimi, saj so bili vsi delavni in bi· 
stri dovolj, da so si sami služili 
svoj kruh in so tudi njej, kadar je 
bilo treba, radi priskočili na po. 
magaj. Vsi so se poženili in vsi so 
ostali blizu nje, le najmlajši - Be· 
njamin je bil še sam in je kazalo, 
da bo ostal doma. Vsak ponedeljek 
so se dobili in pretresli prejšnji 
in prihodnji teden. Tudi so se kdaj 
spril, vendar pa njihovi spori niso 
razdrli slave, ki si jo je ustvarila 
krčmarica v svojih dobrih letih. 

Mati se je trudila, da bi svojo 
ljubezen delila med vse enako, 
vendar je ob prikrlvanem zavida· 
nju vseh starejših sinov vendarle 
tudi prikrito, z neko posebno skrb
jo najbolj ljubila najmlajšega. Tudi 
Benjamin ji je svojo ljubezen vra· 
čal s tem, da je bil edini med sino
vi, ki je hotel v vsem nadaljevati 
delo svoje matere. 

Njena krčma je namreč po de· 
želi slovela po svojih dobrih krva. 
vicah. Od oktobra do maja so leto 
za letom njeni prostori dišali po 
meti in po majaronu, po strtem po
pru in zmečkanem česnu, po kuha· 
nih svinjskih glavah in tudi po ti· 
stem toplo zatohlem vonju kadeče· 
ga se svinjskega črevesja, ki daje 
tej zadevi poseben čar in domač
nost kmečkega praznovanja. 

Od malega je Benjanim užival ob 
teh vonjavah. Gledal je klavcu pod 
nož in pod spretne roznate prste. 
Spet in spet je v napetem priča· 
kovanju zrl v odprti prašičji trebuh 
ln bil ves srečen v trenutku, ko se 
je velika napihnjeno modrikasta 
gmota toplih črev prevalila iz obe
šenega prašlča v velik pocinkan 
škaf. Bil je zraven, ko je potem 
mesar prekucnil to živo uhajajočo 
maso na klavni stol in rešil čre
vesja masti, ki se bo potem cvrla 
na velikem štedilniku in se zmleta 
vrnila v obsežno plastično kad 
med riž in ješprenj, med ravno 
prav gosto, ravno prav slano in 
ravno prav začinjeno dišečo meso 
za krvavice. 

Stal je zraven klavca, ko je s 
premrlimi rdečimi rokami pral čre
va, gledal v razmočene odpadke na 
tleh in ugotavljal, kaj je jedla ta 
žival še včeraj, ko se ji še sanjalo 
ni, da bo že danes končala na sto· 
Ju slavne krčmarice. 

Potem se je začelo delo, pri ka· 
terem je smel tudi sam sodelo· 
vati. Vrtel je nmašino«, s katero so 
mleli kuhano svinjsko glavo, poda
jal je klavcu špine in celo pogum· 
no pokušal, kot je videl mesarja, 
krvavo goščo, s katero je klavec 
polnil prozorna svinjska čreve-
sa ... 

Fant je odraščal. Mati krčmari
ca je sivela in vse več gospodar
skih zadev prepuščala svojemu Be
njaminu. Ta se je lotil obnove in 
mati mu ni branila. Pomagala mu 
je in tudi vse starejše sinove na
govorila, da so vsak po svoje pod
prli najmlajšega v obnovi starega, 
skupnega doma. 

Benjamin je hotel slavo svoje 
krčme obdržati in jo še bolj opre
ti na tisto, s čimer je mati najbolj 

zaslovela, po eemer so jo poznali 
povsod po deželi - na krvavice. 
Zamislil si je torej novo klavnico. 

Moderniziral je naprave, s katerimi 
je sicer še zmeraj delal stari kla. 
vec. Toda, če je prej zaklal in pre· 
delal vsak četrtek po eno žival , je 
zdaj v istem času z mnogo manj 

trpljenja obdelal dve; če je prej 
večji del dneva prezebal na dvori· 
šču, je zdaj delal na toplem; ni več 
pral črev na studencu, kjer se mu 
je kljub kačji slini redno zanohta
lo, pretočil jih je pod pipo in v 
bojlerju nikoli ni zmanjkalo tudi to· 
ple vode. 

Benjamin je tako povečal števi· 
lo svojih krvavic, lažje je ustregel 
vse večjemu številu gostov, ki so 
prihajali, da bi uro ali dve uživali 
ob dobri večerji v krčmi all pa so 
se le mimogrede ustavili, da bi od
nesli dragocen zavoj s seboj in si 
tako doma, čeprav le v zoprnem 
bloku, poskušali pričarati večer 
svojega otroštva - s krvavicami 
in kislim zeljem. 

Benjaminu ni bilo težko dobiti 
novih odjemalcev in vesel je bil, 
da njegova gostilna ob večjem 
obisku ni izgubljala glasu, ki ji ga 
je s poštenim delom pridobila ma
ti. Bilo je prelepo, da bi moglo tra· 
jati. Najprej se je podražil riž. Sa. 
moupravno. čez noč. Za stosedem
deset odstotkov. Benjanima Je bo
lelo srce: uKrvavice so vendar riž. 
Pol krvavice je riž. Ali naj moj stal
ni gost, ki je včeraj dal za kilo tri, 
da jutri zanjo pet jurjev? Kaj bo re· 
kel tisti gost, ki že leto za letom 
vsak teden od oktobra do maja 
;emlje pri meni po tri kile tega bla
ga? Zdaj je položil na točilno mizo 
stotaka in spil še dva deci, jutri bo 
za dva rdeča dobil isto in nekaj 
drobiža • . ·" 

Benjamin je do naslednjega če
trtka slabo spal. Podražil je svoje 
klobase le za jurja. Tvegal je manj
ši dobiček za dober glas. Poskusil 
je. šel je od gosta do gosta. Sam 
je postregel vsakemu, ki je zahte
val krvavice in mu razložil podra
žitev. Nihče se ni razburil. Ljudje 

so sprejeli z razumevanjem: nKaj 
tisto, dobro je, da so in da so do
bre.« 

Oddahnil si je. Spet je spal mir· 
neje. Njegova krčma bo ostala zna. 
na, spoštovana. Po prvem večeru 
je preračuna!, kje se da stisniti, da 
bo krvavica vendar ostala dobra in 
da bo dobiček vendar še vreden 
imena. Zaspal je potolažen, pamir
jen. Zjutraj si je spusil prvi sivi las 
in žvižgajoče stopil za točilno 
mizo. 

Ni dolgo žvižgal. Podražili so se 
prašiči. Za dvestodvajset od
stotkov. Benjamina je stisnilo: uKr· 
vavica je vendar svinja. Pol krva
vice je svinja.« To je bilo manj 
kot dva meseca za rižem. uKaj 
storiti? že doslej sem Imel krva
vice le še za vabo, za glas, zato, 
da sem ljudem delal veselje, da jih 
nisem razočaral, dobička ni bilo 
nič. Od samega ljudskega veselja 
ne bom mogel živeti.« 

Benjamin spet ni spal. Računal 
je, peš in z di:;Jitronom. Daleč v 
svetlo jutro. ln dopoldne je kla· 
vec, ne da bl vedel, zašpinil prve 
klobase po šest jurjev za kilo. 

Spet je šel Benjamin zvečer med 
goste. Spet je sam zavijal zajetne 
pakete mimovozečlm odjemal· 
cem, spet se je opravičeval, spet 
razlagal svoje poklicne težave . .. 

Ljudje pa so mleli, rezali velike 
zapečene kolobarje, prilagali na vi
lice kislo zelje z ocvirki, pustili, da 
jim toplo diši pod nos in mahali 
z roko: nDobro je, da so in da so 
dobre!« 

Benjanlm si je naslednje jutro 
spulil naslednjih sedem do osem 
belih las. Stopil je za točilno mizo. 
Malo utrujen, žvižgal pa ni več. 

V naslednjih tednih se je podra. 
žil 
česen, 
nato ješprenj, 
potem špine, 
zatem sol, 
nato čreva, 
pa poper, 
potem nafta ... 

Po klavca je hodil zmeraj sam in 
domov ga je odpeljal vsak četrtek 
zvečer. NI ga hotel menjati. Ne 
le od njega in od mame, ki je še 
zmeraj od daleč nadzirala delo s 
krvavicami, tudi od klavca je od· 
v1sno, kako bo stvar narejena in 
usklajena. Ali bo tega ali onega du· 
ha preveč, ali bodo premalo all 
ravno prav ~;Jane in goste. 

Krvavice so bile zdaj že po osem 
jurjev, vendar jih je še zmeraj de· 
lal, še zmeraj prodajal, še zmeraj 
so bile pri njem najboljše in nikoli 
jih ni imel preveč. Ljudje so priha· 
jali kot prej. Jedli so jih in hvalili. 
Morda so malo teže našteli zara
čunano vsoto, dajali so manj na· 
pitnine, navsezadnje pa so le re
kli: "Dobro je, da so in da so do· 
bre.u 

Benjamin si ni več pulil las -
bil bi že plešast. Pustil je siveti in 
je postajal vse bolj in bolj podoben 
svoji stari materi. Ta si ni več 
upala med goste. Ni znala več 
prav zaračunati svoje dobre krva
vice. 

Vendar je šlo. Vmes je prišel še 
neparni četrtek. Benjamin bi mo
ral zaradi krvavic kupiti nov avto. 
Odločil se je, da bo zamenjal dan 
klanja. Zdaj je klal v petek. S tem 
je zamešal štrene gostom. Ves 
dan je visel pri telefonu in obve
ščal stalne stranke, pa je kljub te· 
mu zvečer imel polno gostilno raz. 
očaranih sladokuscev. Tolažil je, 
kolikor je mogel. Vedel je, da jih 
bo nekaj izgubil, vendar je raču
nal, da bo večina, ko se privadi no
vemu režimu, ostala. Navsezadnje 
imajo tudi gostje neparne številke. 
ln res je bilo tako. Ze drugi teden 
se je le malo poznalo, tretji pa nič 
več. Krvavice so šle: nše dobro 
je, da so in da so dobre.« 

ln je šlo. Dokler ni počilo. Lepe
ga petka, bilo je trinajstega, ko je 
ravno velika črna mačka lizala na 
dvorišču izpod praznega klavnega 
stola lužico črne strjene krvi - se 
prikaže na vratih inšpektor. Ne sa· 
nltarni. S tem je bil Benjamin od 
nove klavnice dalje malone prija. 
telj. Tržni inšpektor. Inšpektor za 
cene. Inšpektor. 

nPo čem prodajate krvavice?« 
uRiž je po šest jurjev.« 

»Po čem pa krvavice?cc 
nPrašiči so po osem jurjev,« 
»Po čem prodajate krvavice?« 
»Poper je šel za tristo odstot-

kov gor, sol za stodvajset, jas
prenj za dvestoosemdeset, maja
ron je kot žafran, po česen sem 
moral na Hrvaško, po čreva v 
Trst..·" 

»PO čem prodajate krvavice?« 
ln je inšpektor sedel v kot za 

prazno gostilniško mizo in je pisal. 
Pisal je v dvojniku. Pisal je prija
vo. 

Zdaj je Benjamin star. še kolje. 
še prevaža ob petkih klavca od do
ma in domov, še sede včasih med 
goste in z njimi spregovori o dra· 
ginji, pa o prašičih, ki jih zdaj, ko 
je cena skočila, ni več težko do· 

biti ... Veselja pa nima več nobe
nega. Krvavice so menda še zme· 
raj dobre. Sam jih ne pokusi več. 
Dela iz navade, ker pač nekaj mo· 
ra delati, ker ima rad svojo mater 
in je ne misli razočarati, ker ima 
klavnico in navsezadnje z ljudmi 
Jn s sanitarnim dobre odnose. 

Od ponedeljka do petka se vozi 
na sodišče, na občino, na združe· 
nje obrtnikov, na zbornico, na za. 
vod za cene in zavod za plan ... 
Spoznal je na teh potovanjih že do· 
bršen del države in njenih orga. 
nov. Pustil se je prepričati, da ima 
inšpektor pravo ceno, ve pa tudi. 
da je krvavicam po tri jurje že 
zdavnaj odzvonilo in da jih tudi po 
osem ne bo mogel dolgo vec pro
dajati. 

Sicer pa: dobro je, da so in da 
so dobre. 

Podobnost z našimi kraji je zgolj 
nakljucna 

ANEKDOT/\ 
Po opravljeni diplomski nalo

gi s temo »Vpliv spomladanske. 
ga sonca na taljenjl' o;nega in 
povečano spolno aktivnost O<!· 
katerih domal:ih zivali« se ic 
dolgoletni študcn t končno vrnil 
domov. Obiskal je vso ljubo 
:l.lahto, ki mu je mcd študijem 
tako izdatno denarno pomat~ala, 
da je kot družboslovec lahko te
densko vsaj enkrat obiskal 
spodnje prostore hotela Slon. 
kadil ameriške cigarete, degu. 
stiral izbrane pijače ter opazo
val navade in razvade ljudi. Ob· 
vcznost zahvale ga je vodila tu
di k stricu, upokojencmu knji
govodji. 

- Stric, končal sem! je v ro
kah vrtel diplomo. 

- No, in kaj si pravzaprav 
študiral? ga je vprašal stric. -
Po tvoji pisavi sodeč bi bil lah
ko zdravni:k, po vsebini pisem 
pa, oprosti izrazu, sklepam, da 
si popoln idiot. Ne bi ti škodilo, 
da greš za nekaj let nazaj v 
osnovno šolo! 

.. 



.. 

To je samo delček le tošnjih planskih dokumentov (pošiljka občin
skih SlS in KS), ki naj bi j ih nadrobno poznali vsi delovni ljudje 
in občani. Razumeli pa so jih približno t akole ... 

Usk aje o n t t v nje 
IZ POROCILA S SEJE 
DEI.AVSKE GA SVE TA 

K drugi točki dnevnega reda: na.'i 
srednjeročni plan - ko7.erija 

(Posneto po magnetofonu) 

»Pod to točko dnevnega reda 
mo ramo, M: pravi m ora te , hočem 
reči . naj hi sprejeli planske ·t ktc, 
ki z.adcvajo naše prihodn i~.' živ
l,i cn je. Za l gradi va n i dovolj 1 :1 
vse člane (no, sa j ve1·jc tno !W 
tudi hrali ne hi), nekaj r,a ra · L 

nismo prejeli. Pa saj , tova1·iš i , ,n 
ni tako pome mbno. Po me m bno " 
tem trenu tku je to, da mi, :.c p ra
vi vi, ,. roku :.prej me te Lo na~o 
rundallll'nta lno os no vo, kar Lc ml' 
lj i pl:mO\' go tovo so. 

Kot sem pouda ril , na j pon o
vim, da gre za t rdna izhodi ča 
naših s tartnih osnov za novo 
obdobje. To obdobje mora mo 
vnaprej oceniti iz vseh vidikov. 
Prcdvscm :/elim roudadt i, da naš 
pbn ne pomen i cnkra lnt!, :.tihij
~ kc in iz.oliranc ali časovno c>d
maknjc nc a kcije. Naš plan , to, 
dclco;ati , :/.el im posebej pouda ril!, 
je trezno in realno prcmiš ljcnu 
s t:tlna, usklajena in i:"l S O \ no u je· 
majoča se dciaYnos t . 

Zda j pu k ' ;eh ini. Cc ho ckna r . 

Razdruženo združeno delo. Celo 
kovno povezati v skupni grozd 

homo gradili no vo toYarno. Dc
naJ· bo.' .:c na m !!li hu dala hank:t. 
Banka nam 1~a ho dala, cc homo 
imeli tudi nekaj svo jega . Svo.ic!!:l 
bomo i mcli. (·t• homo dobro po 
~lm•ali in go~pod<t rili . To pa p r;n 
~~o10vo ho mo . če ho inflacija 1a· 
JCzena. Inflaci jo homo ..:aje;.il i . 
sa i ima mo !. tabllizadjo. /.a ka te ro 
c; toj i in se napenja v~a dntžh a 
in celo dr/ava (kar poglejte 
dnevno časori sjc !) . 

Ttlrci. ko homo ukinili inrlu
cijo, bomo šc hi trcjc krenili v 
noy razvoj in ta nova tova rna po
meni bis tven ko ra k. Ni pa tovarna 
dovolj za naprede k. Moramo biti 
tudi zdra vi . kulturni in izšolani 
in vami, pa ~c špor tniki ic prav, 
Čl' smo. Zato p redlagam, da sprej
m e mo takoj. da ne bo pre pozno 
tudi os tale temelje p lano\', ki Sil 
gotovo tako skrbno prouceni ko t 
na!i in šc s topnj e bos te dobil i, 
popravljene scvcda, morda že da 
m·c;, tako so obljubili , če ne pa 
jutl"i. Veste. saj n ima smi s la, d :.: 
h i se ;.ato šc enkra t scs tajali ia 
za krajcvnrJ ..,J.;up nost je ru šcsa 
spo razu mov, pa \'Ctcrinarji so 
na m poslal i in mes tn i vodovod . 
Ko že omcn ja mo in sprejemamo 
inrrastrukturo, sprejmimo še le
tališča in plin , ves te socasno . da 
bo usklajeno z možnos tmi luških 
k apacitet in glej Le, na elektro f!O· 
spod a rs tvo bi bi l kmalu pozabil. 
Potem bi bi la pa tema in n am 
ne hi bilo dovolj jasno . 

Joj , saj res. še iz občine ~.r · 
nam pos lali s taJ gča in ro kovnik 
w iz\'eclbo. No. vidite, scm van• 
po vedal že na začet ku, da je a 
dc\'a ncodložljiva . Pomembno .ic, 
da jo spe ljc mo v roku. Vsebino 
pa sem va m na kra tko 1>iccr. av 
osnovi venda rle pravka r razložil. 

Tako! 
Predlagam , d a . . « • 

Info macije , ob 
na vis i s ijaj 

e l ane 

TOZD POHišTVO ni kar ta
ko naša največja in sploh te
meljna organizacija. Predčasno 
smo bili že poročali, kako smo 
v njej dosegli nekaj čez 40 od
stotno rast produktivnosti. Ver
jamemo pa lahko, da je bil to 
šele začetek. Zdaj, ko v tovarni 
vladata vzorna čistoča in red ter 
z odpravo vseh ozkih grl, lahko 
pričakujemo novih vzponov v 
vrtoglave višine napredka. 

TOZD IVERKA je s pomočjo 
najodgovornejših družbeno-po
litičnih in strokovnih objek
tivno-subjektivnih dejavnikov 
rešila problem cen svojih izdel
kov. Problema pravzaprav sploh 
ni bilo. Očitno so si ga izmislile 
nezdrave strukture, da b i tako 
zmanjševale pomen zdravih sil. 
Zdaj, ko je ta pojav odpravljen, 
temeljna organizacija že vrača 
ostalim njihova vložena sred
stva in jim daje tudi del dohod
ka. Redno! Reklamacij ni ; še 
posebej reklamacij ni v izvozu. 

TOZD MASIVA ima soraz
merno sodobno tehnologijo. Se
danji prostori so v celoti pri
merni tudi za še novejšo, ki je 
že zastavljena z novim koncep· 
tom, katerega jasnost kar izziva 
na njegovo uresničitev. Mikro 
in makro rešitve so sad lastnih 
strokovnih sil ln prizadevanj. 
To pa je potegnilo za seboj tu
di posebno skrb zunanjih dejav
nikov, saj so vse glavne ceste do 
te temeljne organizacije asfalti
r ane. 

TOZD ZAGALNICA ima sicer 
nekaj težav s pomanjkanjem 
skladlščnih prostorov 7.a hlodo
vlno. Zlasti so z n jo pritisnili 
zasebniki, ker se jim to bolj iz
plača kot žaganje v lastnih, 
bolj ali manj improviziranih ža
gah. Problem rešujejo tudi z ze. 
lo uspešno in masovno koopera
cijo. Lepenke za izdelavo emba
laže ne manjka, zato razmišlja
jo o uvedbi dela ,. š tirih izme
nah. 

TOZD GABER ima vzorno 
usklajene dosedanje zaloge z 
elementi iz nove proizvodnje. 
Verjetno je to gla vni razlog, da 
so vsa naročila kupcev skoraj v 

celoti uresničena. Dobiček 
(oproščeno naj bo temu izrazu) 
v tej temeljni organizaciji ra ste 
- tako kot lani. Delavcev je 
včasih kar preveč, saj jih pri
vabljajo visoki osebni do
hodki. 

TOZD JELKA se je v celoti 
lepo vključila v družinsko skup
nos t delovne organizacije. Prav 
gotovo se j i j e lo že bogato 
obres tovalo. Hvaležnost drugim 
temeljnim organizacijam zato 
izraža skor aj na vsakem kora
ku. Z njim i je že uskla dila svojo 

proizvodno dejavnost in zlasti 
tudi pravilnike in samoupravne 
sporazume. 

TOZD PRODAJA je v okviru 
svojega poslovc:nja z drugimi tr
govskimi organizacijami zgra
dila celovit sistem dohodkovnih 
odnosov. Tako so marže in dru
gi načini, ki so že preživeli, za
menjani z novimi. V okviru sa
me temeljne organizacije so 
razvili socialističen sistem na
grajevanja potnikov. Zasluga te 
temeljne organizacije je, da so 
izginile zaloge - denar pa tudi. 
S tem so izkoreninili kakršno 
koli možnost 7-ll razvoj odtuje
nih centrov moči. 

TOZD TAPETNišTVO je te
meljna organizacija, ki je prva 
krepko presegla evropske nor
mative. Za to gre zasluga samo
upravni zrelosti, pa tudi sploš
nim delovnim pogojem in orga. 
nizacijskim prijemom. Tudi ko
operacija je pripomogla k stal
nemu zniževanju stroškov. 

TOZD MINERALKA je kot 
vsaka nova organizacija brez te
žav. V celoti so uredili tudi svo· 
je samoupravne akte, kar so 
zlahka obvladali. Z uvo7.om in 
izvo7.om ni težav; prodaja, zla
sti ekskluzivna, poteka točno po 
dogovorih. ·Osebje v celoti ob
vlada vso avtomatiko; izvoz 
lastne tehnologije sledi. 

SKUPNE DE JAVNOSTI so 
uredile medsebojne odnose do 
vseh drugih temeljnih organiza-

cij . Službe mcd seboj tesno in 
plodno sodelujejo, kar je zaslu
ga na novo zastavljeni in celo
vito i:r.peljani organiziranosti. 
Posebej vel.fa poudariti, da so 
se zmanjšali administrath•ni 

-
------ ---

stroški in obseg pisanja za 
okrog 50 odstotkov ter da sta 
delovna disciplina in vnema 
prav vsakega delavca na višku . 

BREST kot celota predstavlja 
vedno in v vsakem primeru 
homogen kolektiv. Zaradi stal
nih modernizacij, zlasti teh v 
zadnjem času, produktivnost str
mo raste. To se odraža tudi na 
osebnih dohodkih oziroma na 

enotnosti meril za njihovo do
ločanje. Enotnost se kaže tudi 
v svobodni menjavi dela, za ka· 
tero zahtevajo temeljne organi
zacije, da jo moramo še bolj 
osvoboditi. Vse to in stalne or
ganizacijske izboljšave so skup
no z zunanjimi vplivi pripomo
gle k likvidnosti. še večje uspe
he bomo dosegli s pomočjo jas
no zastavljenih razvojnih usme
ritev in njihovih realnih mož· 
nosti. Planiramo združevanje 
sredstev tudi drugih in pričaku
jemo izdatno podporo . 

Zaradi opisanega stanja in 
brezproblematičnosti je poslova-

nje razmeroma lahko in skoraj 
enollčno. Delati bomo m orali 
na tem, da sprožimo kak pro
blem, pa čeprav umeten. Upa
mo na učinkovito pomoč šir še 
družbene skupnosti. 

LJUŠ[JANA 

------ --- -----· -..____........ 

--- --------
- Kam pa kam, v tem snegu? 

- Ma, naveličal sem se kar naprej pisariti in potovati med 
nismo mogli iz naših TOZD dohod- Bres tom in ljubljanskimi ustanova mi, pa sem odločil, da bi se tam 

k ar stalno usedel v samoupravno hišo cen. 

. ----~ - - " - .. - . _ .. _ . -.. ~ 

-- -



-w CERKNIŠKI ŽAROMET 

'Zeleni telefon resnice 
V birokratskih predalih, v agendah, kolegijskih blokih, beležnicah, 

notezib, zvezkih z ravnimi linijami, kvadratnimi linijami, na ser
vietnih papirčkih in v zaspanih glavah birokratov se je nabralo 
totiko marenj, jadikovanj, vprašanj delovnih ljudi in občanov in 
tudi tistih, ki mednje ne sodijo, da je prav, izkoristiti letošnji 
OBUDNIK za odgovore, ki jih vse to ljudstvo, delovni ljudje, ob
čani in drugi na delegatskih telesih, delegacijah, skupščinah, razno 
raznih svetih, zborih, konferencah, shodih, posvetovanjih, simpo
zijih, v časopisju, v delegatskih gradivih, delegatskih materialih, 
delegatskih odgovorih, delegatskih vprašanjih, obvestilih, v Urad· 
nem listu, v lokainih in regijskih glasilih, medregijskih glasilih, 
revijah, vseslovenskih glasilih, v statistikJ in v vseh drugih medijih 
javnega in samoupravnega odločanja in obveščanja ter v časopisju 
za pametne Slovence, niso dobili. 

Prav je, da končno le zvedo resnico. 

Vprašanje: Kakšno vodo pije
mo v obtini Cerknica? 

Odgovor: Tam, kjer jo imajo, 
je nm.:c.:lno slaba, vsem pa ne 
škodi. 

Vprašanje: Je res kaj na tem, 
da uuajo Ccrkničani regijski sin
drom? 

Odgovor: Dva regijska sindro
ma imajo Cerknh.:ani. Eden je 
ljubljanski, drugi pa postojnski. 

Vprašanje: Smo razvita ali ne
rmwita občina? 

Odgovor: Smo. 

Vprašanje: Cigava je žičnica 
na Blokal1? 

Odgovor: Ali je se? 

Vprašanje: Ali bodo cene grad
beništva ~c rasle? 

Odgovor: Smešno, saj gradbe
ništvo ne pozna cen, ampak ir.
<k:kse ras Li. 

Vprašanje: Zakaj v občini ni
mamo dumačih jajc? 

Odgovor: .No, čisto brez njih 
nismo, pa tudi kvaliteta je do
b ra, sicer bi jih ženske tako ne 
iskale. 

Vprašanje: Slišati je, da bomo 
dobili šc ene, železnico? 

Odgovor: Res je, nobenega pro
blema ni. Samo seštukati je po
tn:bno Brestov industrijski tir 
z Rakekom. 

Vprašanje: Ali lahko gradim 
hišo na Rakeku? 

Odgovor: Načelno da, prav 
lahko pa ne. 

Vprašanje: Kako lahko posta
nem obrtnik v naši občini? 

Odgovor: Začnite s šusmar
s tvom, nadaljujte s popoldan
skim delom in boste zanesljivo 
končah kot kvalificiran šušmar. 

Vprašanje: Kdaj bo asfaltira
na ces ta Cerknica- Martinjak? 

Odgovor: Saj je! 

Vprašanje: Ali bo komunalna 
skupnost poskrbela za pluženjc 
od Sčurkovcga do Podporobka? 

Odgovor: Oprostite, napačna 
.lveza! 

Vprašanje: Kdaj bo zgrajen 
motel v Cerkmci? 

Odgovor: Ker m bil z~rajen 
v predmmulem sre<lnjeročnern 
obdobju, ker m hilo sredstev v 
minulem srednjeročnem obdob
ju in ker so investitorji v pri
hodnjem srednjeročnem obdob
ju omejeni, motel zanesljivo bo. 

Vprašanje: Koliko časa bomo 
se hodili po nakupih v Ljublja
no? 

Odgovor: Dokler ne burno 
t.graclili šc ene blagovnice \' ju
govzhodnem delu občine. 

Vprašanje: Kaj ste ukrenili, 
da bi bila občinska skupsčinska 
dvorana bolje ogrevana? 

Odgovor: Ustanovili smo kuri
~čni odbor. 

Vprašanje: Slisati je, da boste 
zgradili centralni vcleobrat druž
bent! prehrane. Je res kaj na 
tem? 

Odgovor: Bi rekel, da je res, 
saj so s kulinaričnimi poskus1 v 
občinski kleti že začeli. 

Vprašanje: Dobil sem fleten 
uleus duodeni. Sranje! Kako le! 

Odgovor: Verjetno se hranite 
v obratih druzbene prehrane v 
Cerknici. 

Vprašanje: Kaj ste u krenili, da 
bi onemogočili prodor stekline 
v našo občino? 

Odgovor: Pa res nič m: vidite 
in veste. Stekle lisice jo že na 
vrhu Cmarm.nika ubrišejo nazaj. 
ker jim dimna zavcsa cerkni
škega smetišča ne da skozt. 

Vprašanje: Kaj so odgovorni 
ukrenili za varnost drsalec" na 
Cerkniškem jezeru? 

Odgovor: Prepovedali so drsa
nje. 

Vprašanje: PreceJ pohval je 
slišati na ra<-lW avtobu:,arjcv! 

Odgovor: Prav je tako. V mi
nulem srednjeročnem obdobJu 
so uspeli preprečiti clochmerl
ška dogajanja na avtobusni po
staji v Starem trgu. Avtobusno 
postajo so enol>tavno zaprli. 

Vprašanje: Kakšno bo vreme 
v februarju? 

Odgovor: Po našem bo pljnn 
dra, saj so razpisani Bloški teki 

VpraSanje: V Begunjah so po
stavili fiberglas školjko za Javno 
telefonsko govorilnico. Kaj :t:t 
vraga pocne izvršni svet, da te
lefonskega aparata še ni priklju
čil? 

Odgovor: Begunjci so tiči in 
imajo zaradi vrtnarstva radi ti
če. Menda je zadc\a tičem na
menjena. 

Vprašanje: Kaj pomeni krati
ca AZZMSdkps? 

Odgovor: Agencija za združe· 
vanje mladih src disko kluba 
Podslivnica. 

Vprašanje: Kdaj bomo dobili 
telefon v Otavah? 

Odgovor: Stabilizacija je. LO· 
variš! Svetujemo vam, da St 
vpii;ctc v tcčaj za oddajanje in 
spoznavanje dimnih Signalov, za 
primer meglenega vremena p~ 
s i zdrcsirate poštnega goloba. 

Vprašanje: Kdaj bomo dobili 
sodobno lekarno v Loški dolinP 

Odgovor: Preveč s te se raz
crkljali. Ce so vaši dedje bo 
lezni z zeliščnimi rcnijami zdra
vili, oa jih dajte še vi! Sicer 
pa ste bili v dolini vedno zdra
vi. 

Vprašanje: Rakov škocjan, 
kot osnovni in prvi rekreativni 
in recepcijski turi!.tični center 
občine Cerknica nekako spi. Bo 
kdo kaj ukrenil, da bi zaživel 
Lako, da bi postal res center? 

Odgovor: Tovariš1ca, to pa ne 
gre kar cez noč. Zaceli so vzpod
budno z mladinskim rekreativ
nim turizmom v večernih urah. 
ker pa je v mladini bodočnost, 
j e procvit Rakovega Skoejana 
zagotovljen. V sobah hotela so 
instalirati s like Sandokana. 

Ker smo že OBUDNIK, obudimo stare spomine na sočne, trdne, 
polne, ljubko oblikovane, zdrave, jedre sadeže, ki jih marsikdo že 
dalj časa ni niti videl niti otipal, kaj šele okusil 

lnovacija 
Po \"Zoru naših vrlih telcvizijccv, pri katerih je .~pica filma časov

no pogosto daljša od njegove vsebine, je tudi nas obšla želja po uve
ljavitvi naših imen na trgu. Samoupravno smo se dogovorili, da bo 
odslej vsak element upremljen 1. imoni očetov in mater, ki so soul' 
tovali pri njegovem spoc·etju in roJstvu. 

-Zamisel: 

- herko razrezal: 

- Iver ko na finu obrezal: 

- Robove furmral· 

- Kose zatiplal: 

- Kose med prevozom trikrat 
prevrnil (ne po svoji krivdi)· 

- Pante pnvila oziroma 
zabila: 

- Tipk namazala: 

- Element sti!>nila: 

- Cveke zabila (trije so pogle-
dali ven): 

- Zapakiral: 

- Na a\·to naložil : 

o 

Cene Plagijat 

Jože · s pa rov ec 

Janez Natancni 

Drago Hitri 

Sla\·ko Pn.:ciwik 

Tone Neruda 

Angelca Bože.! 

Marija Nasuho 

Marija Tamočna 

[za Dajganaravno:H 

Disko Niganikoli 

Milan Vcdnožcjcn 

._,lO j 

0°~ #ul mit -
Glede na sklepe nekaterih temeljnih organizacij predlagajo stro
kovnjaki za obrambna vprašanja takle način upravljanja z novimi 
počitniškimi prikolicami 

DARILO 
Nedavno tega je s šopkom rež 

obiskal direktorja splošnih za
dcv Bresta mlad mož. Direktor
ju je ponudil rože in povedal, da 
jih namenja Brestovim telefo
nistom. 
To bodo veseli, pa šc vzpodbud
no jim bo, je menil presenečeni 
direktor. 

»Cvetje sem prinesel za to, ker 
sem mislil, da so telefonisti po
mrli .. ·" 

(Prirejeno po uličnih čenčah) 

Prizadevanja 
za olepšavo 
Cerknice 

Na vhodu v Cerknico je nek
do, ne ve se natanko zakaj, po
stavil izredno lično b~rako. Bolj 
bistre lokacije z estetskih vidikov 
in vidikov varnosti šolskih otrok 
ob priključku na regionalno Ct!
sto bi si skorajda ne mogel omi
sliti. Da je arhitektonska kom
pozicija še lepša, jo zaljša blizu 
barake viseče - stoječi drog za 
obešanje zastav, ki jih, mimo
grede, šc le-La ni videl. 

Sodobni 
cerkniški 
aforizmi 

Tako zelo smo se trudili, da 
bi postali neraz11iti, da nam jo.: 
Lo z::\rc~ uspelo .. . 

Ni problemov v nasi občini, 
če nekaterih reči nimamo; pro
blemi so, če kakšnu reč v ent 
kraj..:vni skupnosti imamo, v 
drugt pa ne. 

TEST IZ. NOVE 
MATE MI\TII<.E 

f't/APIŠI ŠTtll.l PRIMEU 
P/1./tZNE Hf./fJŽ/C€! 

~0110Y: 
- ,.ic:,'te7' tO(~ IVE I.I(E: .. .. 
-~. t: POHISTV4 .. .. 
-ll..r. TAPETII/STV/4 .. 
-~.r. t; Aa~ ta· 

GS"~eh ... 

Najnovejša matematika v prak
tični uporabi 



Zelo ustvarjalna obravnava 
Prt!dsedujoči je dvakrat za

kašljal, nato pa zaeel : 
»Tcwarišice in tovariši, danes 

bomo obravnavali stabilizacijo 
in temelje planov za pl"ihodnjc 
srednjeročno obdobje!« 

Vso zadevo je nameraval po 
lastnih močeh šc na kratko ob
razložiti, tedaj pa: 

»Hop, nismo še vsi!« se vme
ša Jaka, že pred sedmimi leti iz
voljeni član ver ifikacijske komi
sije, misleč, da mu je poslan
stvo tega mandata zaupano do 
smrti in nadal jcval: »Manjkajo 
šc tri gospe iz pisarn, pa tudi od 
ta ,črnih' so le nekakšni pred
stavniki. Počakat prosim, zbor 
velja za vse!cc se obrnil kot na
šopirjen puran in počasi sedeL 

S tem stalii;čcm JC predsedu
joi:emu popolnoma 1·aztrr;al mi
sli, ki jih je nameraval ~c po\'c
dati. Nekaj je zamrmral, se ozrl 
po hescd žcljnemu občinstvu 
ter po ugotovljcnem vzdušju 
dni hescdo poročcvalcu. 

Mož je rutinsko odpel uro na 
roki, pri sosedu šc prckontroli
ral njeno točnost , nakar jo ic 
položil predse na mizo. porav
nal kup map. ki jih jC' imel pred 
seboj , globokn zajel <;apo in 
startal: 

»Us-pešnost gospodarske sta
bilizacije je nekje nujna in od
visna od vseh subjektivnih sil 
m ohjcktivnih dejavnikov, od 
st ruk ture družbene nadgrad
nje ter od popolne angažirano
sti vsakega subjekta in ou vseh 
d ružbeno političnih sil in od pri
zadevanj delovnih Jiudi in obča
nov in od resnione ga odločanja 
delavcev, da nekje sami raz:pola
b'ajo z minulim, seda.njim in bo
uočim delom in z rezultati dc
la . . . « 

Prekinil ga je Kazimir, ki mu 
nikoli ni vse jasno: 

»Tovariš, pogosto slisim in be
rem o delovnih ljudeh in obča
nih. Kakšna je pravzaprav raz
lika mcd njimi?« 

Govornik je rahlo skomignil z 
rameni in pojasnil : »Pa v bistvu 
so nekje oboji 1 judje.« 

»NO,« se je 7.aV7.cl Kazimir, 
»potem pa recimo bobu bob. 
človeku človek in ljudem ljud
je!« 

Tisti za mizo mu JC prikimal 
m nadaljeval. 

,.us tvariti moramo take pogo
je gospodarjenja. da pride ne
kje do popolnega izraza dohod
kovna povczano~t v celotni veri
cii družbene reprodukcije in do 
prestrukturiranja proizvodnje 
povsod tam, kjer so za to dani 
objektivni pogoji.« 

Medklic: »Kakšne bodo pa 
pl ače? Kaj pa material? K~r ga 
.-edno zmanjka, vsak dan stoji
mo po kakšno uro!u 
Poročevalce je med tem srk

nil požirek radenske in nada
lj.;val: 

»Težiti moramo po popolni 
uvelJavitvi samoupravljanja in 
k nadaljnjemu razvOJU delegat
skega si tema ... « 

.Johanca ob toplem radiatorju 
JC mislila, da govori latinsko. 
Nekajkrat je šc pomežiknila, 
končno pa z odprtimi usti za
spala. Njen sosed na drugi stra-

m 1zvora toplote pa o.;e je zazrl 
v strop in se predal meditaci
jam. 

»Na vprašanje o plačah Št' ni 
bilo odgovora!cc je poVJ.dignil 
svoj glas Gabrijel. »Vsako bab
šc, ki je včeraj prišlo v službo 
na občino ali na sis, ima trikrat 
wčjo plačo kot jaz. ki mi stroj 
že opetindvajset let pre;i.i na pr
ste. Dva mi .ic že skrajšal!« 

»O tem bomo rovorili v ra7.
pravi, sicer pa poročevalec še ni 
zaključil svojega izvajanja!cc je 
svoj pomirjevalni vpliv t.astavil 
predsedujoči. 

Poročevakc jl.. pogledal na 
uro, nekaj zašepetal vodji zbora 
ter preklopil na temelje planov. 

N,icgO'I.'C besede so dale s lutili, 
da sadi ro~,ice na pusta, peščena 
tla brez vode. Kljub črnogledim 
napovedim je hotel poslušalcem 
vliti ,·saj malo upanja in zaupa
nja v prihodno~t. Prijel je za 
najbolj debelo mapo in jo ne
kam l."l!dno zavihtel okrog sebe. 
Predsedujoči je moral <;kloniti 
glavo, nasproti njega sedeči po
slušalec pa se je strahoma po
maknil nekoliko nazaj. Spomnil 
se je bil namreč dog-odka pred 
pol stoletja, ko ga je kaplan ~ 

kateki7mom mahnil po glavi, 
ker se ni 'llaucil deset božjih za
povedi. 

Mož je z mapo v roki začel 
govoriti o načrtih temeljne or
ganizacije, krajevne skupnosti, 
pa o vseh ~isih, kot :-.c obkajno 
izražamo. Večina poslu.~akcv je 
'" govoru iskala načrte za nepo
sredne koristi. Med mnogimi 
razočaranimi se je našel tudi 
Gregor: 

»Kaj pa bo s potjo \ 2'.abjo 
Luzo? Nihee je noce niti vzdr
ževati niti plužiti pozimi. Zakaj 
potem dajemo denar?« 
Poročevalec je v tem času od

prl mapo, obrnil še kakšno polo
vico tistega pisanja ter se začel 
poigravati s š tc.vilkami, odstot
ki in njihovimi desetinkami. S 
prstom je hitel po napisanih že
ljah s taku naglico kot bi hotel 
IBM-u n apovedati vojno. Tudi 
vse medklice je hote ali n<'hote 
prcslii;al. 

Enolic".no nizanje podatkov 
je !imelo za posledico, da je ve
denju Johancc za pečjo sledilo 
šc nekaj poslušalcev. 

Nekateri so morali »nujncw 
domov. Aktivno je ostalo le še 
jedro, ki je ves cas sodelovalo. 
Poročilo je bilo pri koncu. 

Poročevalec je vprašujoi'e po
gledal gledalce in na uro. 

»ZahYaljujem se tovarišu za 
izčrpno poročilo in prosim 7a 
vprašanja,<• 5<! je trudil predsc
duj0či. 

».Ta, vprašanja so že bil::~ po
stavljena, čakamo še na odgo
vor. Kakšne bodo plače, kako 
bo s plužcnjem ceste " ?.:abjo 
Lužo!« je zadom·lo kot recital. 

Mož je med zap<:>njanjem un· 
ponovno vstnl : 

»0 plačal! sem vam 1.e pove
dal, vsaj !. dor mc Je poslušal 
mcd poročilom. Ka1 zadeva plu
ženjc ceste v tisto lužo, pa je 
odvisno od vremenc;kih raz
mer. Nadejamo 'iC, da ne bo 
snega.•< 

Medtem je tovarniški zvonec 
najavil konec »šihta« . V tr"uut
ku so bili vsi problem! rc:-icni. 

To ni prizor iz grozljivke. Posneli smo ga med letom nekje v bli
žini Loškega 

Atest za naše negorljive plošče 

)) 
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Hišica na hodniku naše upravne hiše naj bi pospešila prodajo 
NEGOR plošč. Mar ni to črna gradnja? 

Imamo grozno resen 
mladi rod 

Da bi bila' naša novoletna »zabavna« priloga čimbolj »podružblje
nacc, smo k sodelovanju povabili tudi učence ccrkniške osnovne šo
le, naj z besedo ali risbo čimbolj duhovito pričarajo pričakovanje 
dedka Mraza. 

Odziv je bil kar lep: nekaj nad sto prispevkov. Zal pa v njih ni 
bilo skoraj prav nič duhovitega ali zabavnega. To nam prepričljivo 
dokazuje, da imamo sila resno mladino. 

Nekaj malega pa smo iz tega kupa vendarle izluščili. 

Dragi dedek Mraz! 

Pridi čim prej k nam! Ali si 
.le registriral sanke? Kakšno 
stcvilko si dobil; parno ali ne
parna? Samo tega se bojim, da 
mi ne boš mogel kupiti darila, 
ker boš denar porabil za nafto. 
Ah da, dandanes je že vse tako 
in tako drago. če pa ti bo slu
čajno o;;talo kaj denarja, mi ku
pi take klešče, da bom cvcke ' 
redovalnici izvijal v petice. 

Denis žugčič, 7. d . 

Dragi dedek Mraz! 

:--Ja" razred ima v rcdovalnici 
že velik kup cvekov. Z njimi bi 
lahko zbili celo barako. Z3.to ne 
bi nikomur škodil kilogram pa
meti. Pomisli tudi na st<>dion v 
Kolenu; na n,iem raste plevel. 
Zato pripdji precej semen za 
tra\'O. Zame pa prinesi kaksno 
pre\·ozno sredstvo, na priml~r 
enosedcžuo letalo. Ker je pr> na
ših gostilnah Yeliko pijancev. 
prinesi nekaj brezalkoholncga 
vina, piva in zganJa. 

Matjaž Zakrajšek., 7. d 

Dragi dedek Mraz! 

Najprej se ti pra\· lepo zahva
ljujem za lansko darilo. Moram 
pa ti svetovati. da ne bi letos 
zopet prišel skozi naš dimnik, 
ker ni bil še ometen. Kot skriv
nost pa ti zaupam, da ne smes 
priti peš, kajti na naših pločni
kih je letos velika poledica s še 
hujšimi posledicami. 

Da ti ne pride na pamet, da bi 
slucajno prišel s pasjo vprego i:1. 
dciclc Eskimov, kajti pri nas 
imamo mačko, ki bi <;peljala 
t\ojo \'prcgo naravnost na naj· 
bližje drevo. 

ln šc nekaj; pri nas imamo 
cncr~ctsko stisko in lahko se 
zgodi, da bo zmanjkalo elektri
ke in da ne boš nič videl, pa boš 
lahko dal darilo, ki si ga name. 
nil meni, komu drugemu. 

Najbolj pa si želim, da mi pri 
neseš koš pctic, ki bi jih name. 
stila ,. redovalnico. 

Barbara Modec, 7. d . 

Brestov novoletni OBUDNIK - do
datek h glasilu delovne organizacije. 
Novoletne spomine so obujali: Fran
ce MLAKAR, Danilo MLINAR, Ja
nez PRAPROTNIK. France STERLE 
in Zdravko ZABUKOVEC. 
Zaradi njih lažje predstave sta jih 
risala Kožo KOS in Zdravko ZABU
KOVEC. slikal pa Jože šKERU. 
Nad njimi je kot odgovorni in glav
ni bdel Božo LEVEC. 
Obuditve sta v strani zmetala Miha 
KOZAMERNIK in TONE MULH. 
V črke jih je obudila in razmnožila 
~ELEZNišKA TISKARNA v Ljubljani. 
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POMOTA 

NAGRADNI RAZPIS 

Za krajšanje zimskih uric ob 
no\'oletnih praznikih smo vam 
spet pripravili nagradno križan
ko. Ker je že dolgo nismo imeli 
in ker je zelo lahka, pričakuje

mo rekordno število rešitev. 

In nagrade? 

I. nagrada 200 din, 

2. nagrada 150 din, 

3. nagrada 100 din, 
in pet nagrad po 50 din. 

Rešitve s pripisom »nagradna 
kr.Uanka« pošljite uredništvu naj
kasneje do vkljueno 20. januarja 
1981. 

Pri reševanju vam :i.f"limo ne
k aj zabave, pri žrebanju pa čim
več sreče! 
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V UJ. 
AVT. OLl.IA~ 

ZA AlrrJGLIJO 

l. l. ob 16. un in 19.30 -- ameri!'ki fantastični film SUPERMAN. 
2. 1. ob 16. un m 19.30 -- italijanska komedija MOž, IMENOVAN 

BULDOZER. 
3. l. ub 1').30 in 4. l. ob 16. uri -- italijanski western SREBRNO 

SEDLO. 
4. 1. ob 19.30 angleški vohunski film ZADEVA ODESA. 
5. l. ob 19.30 ameriški ljubezenski rilm ROMANTICNI DOžiV-

LJAJ! CASANOVL. 
8. 1. ob 19.30 - angleški vojni film NORMA REE. 

10. l. ob 19.30 in 11. l. ob 16. uri -- ameriški pustolovski film MA
SCEVANJE CLOVEKA PAJKA. 

Il. l. ob 10. uri -- poljski mladinski film LJUBEZEN MORA 
lJ MRETI. 

11. l. ob 1 CJ.30 -- aml!riška komedija GOSPA, Kl IZGINJA 
12. J. ob 16. uri in 19.30 -- jugoslovanski vojni film PARTIZANSKA 

ESKADRILJA. 
IS. l. ob 19.30 -- jugoslovanski Jjubetenski film DNEVI SANJ. 
17. l. ob 19.30 in 18 .1 ob 16. uri -- ameriški glasbeni film LASJE. 
11:1. l. ob 19.30 -- italijanski .kriminalni film DOžiVUAJI ZASEB-

~EGA DETEKTIVA. 
19 l. ub 19.30 ·- kanadska kriminalka SHERLOK HOLMES IN 

JACK RAZPARAC. 
22. l. ob 1~.30 -- italijanska kriminalka SUMLJIVA LJUBEZEN. 
24. l. ub 19.30 in 25. l. ob 16. uri -- ameriška drama TRENUTEK 

ZA TRENUTKOM. 
25. 1. ob 19.30 -- ameriški ljubt.:zenski film MOž, KI JE UUBlL 

ZENSKE. 
26. l. ob 19.30 -- jugoslovanska komedija DAJ, KAR DAš. 
29. l. ob 19.30 -- ameriški akcijski film :NEVAREN PRELAZ. 
30. l. ob 19.30 -- italijanska kriminalka POSEIJNA POLICIJA PROTI 

MAFIJI. 
31. l. ob 19.30 -italijanska komedija PAR -- NEPAR. 

MEJNA č.lt· 
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ŠESTI BLOŠKI TEKI 
Prireditelji Bloških tekov so 

se že kar navadili, da jim jo 
vedno zagode vreme, ko pride 
čas tekov. Tudi pretekli teden je 
bilo videti tako, saj je odjuga v 
začetku tedna pobrala ze skoraj 
ves sneg. K sreči pa je bilo to 
le kratkotrajno in VI. BLOSKI 
TEKI so bili v okulj u, kakršne
ga si jf:' le želeti. Sl!veda bi bilo 
še lepšl!, .:;l! bi bil dan hladnej
ši in soncen, sa,i bi prišla šc bolj 
do izraza lepota zasneženih Blok, 
pa tudi ,,zamazanih« smuči bi 
bilo manj. 

V smučine vseh treh bloških 
tekov se je v nedeljo, 21. decem
bra pognalo 1300 navdušenih te· 
kačev in tek:1-:ic v <>tarusti od 
treh do enainsedemdeset let. 
Vseh prijavljenih je bilu čez 
dva tisoč, ker pa so bili TEK 1 

ADOL r 
{LJUO.ttOlt.) 

611(0V 

GL A~ 

prelu/.em s februarja na ucCl' ln· 
ber in ker je bila to prva večja 
tckaška prireditev v tej sc:wm, 
veliko prijavljencev na TEKE 
ni bilo. 

Kljub temu lahko rečemo, da 
so VJ. BLOšKI TEKI uspeli, saj 
je bilo udeležencev več kot lani, 
organizacijo tekov pa ~o v glav
nem vsi le hvalili . 

Omenimo naj š~ to, da je te
kačev iz naše občine vsako leto 
več in da je moč zaslediti teka· 
ške smučine, ki so jih zarisali 
rekreativci , od Rakeka do Lu· 
ške doline. 

Prihodnji, VII. BLOšKI TEKI, 
bodo v nedeljo, 1. februarja 1981 
v Nuvi vasi. če pa tam snega ne 
bo, bodo organizatorji poskušali 
srečo na rezervnih progah pod 
Snežnikom. P. Kovšca 

SOLIDARNOST NI PRAZNA BESEDA 
Takoj, k.<? s~o zvedel! . :ta uničuj oči potre.s , ~i je .prizadej~_l s~J· 

sednjo, pnjateljsko ItahJO, smo se m ladr elam Rucccg..t knza 11 
cerkniške občine vključili ,. akcijo Clovek človeku. 
Učenci 8. razreda naše šole smu v Krajevni skupnosti .Jože Pe

trovčič Cerknica, ki šteje malo manj kot pet tisoč krajanov, zbirali 
denarne prispevke. Izpred nobenih vrat, na katera smu potrkali, 
nismo odšli praznih rok. Tako smo zbrali štiri milijone starih 
dinarjev . 

Upamo. da bo sicer skromna vsota denarja -- kamcnčl'k v mo
zaiku človeške solidarnosti -- pomagala p;raditi. kar je kruta narava 
uničila. 

... 
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Predsedniki delavskih svetov ocenjujejo • • • 
(Nadaljevanje s 6. strani) 
Največja težava, ki nas je 

spremljala vse leto, pa je bila, 
ker zaradi stabilizacijskih ukre
pov nismo smeli povišati cene 
kuhinjam, cene surovin za kuhi· 
nje pa so se stalno povečevale. 
To se bo poznalo tudi pri za
ključnem računu, ki ne bo tako 
uspešen kot je bil lansko leto. 

Za uspeh temeljne organizaci
je pa bi omenil dvoje: prodrli 
smo na tuje tržišče s kuhinjami 
in otroškimi posteljami in posre
čilo se nam je izdelati kuhinje, 
ki so bile zelo iskane na našem 
tržišču. 

Delavski svet je letos budno 
spremljal poslovanje temeljne 
organizacije. Imeli smo devet 
sej, na katerih je bila udeležba 
95 odstotna. Bili smo stalno v 
stikih z drugimi organi uprav
ljanja, tako smo skupaj laže re
ševali težave, ki so nas trle. Na 
sejah so me najbolj motili naj
različnejši samoupravni sporazu
mi, ki so bili skoraj na vsaki 
seji. Velikokrat je bilo treba do· 
bro premisliti, da smo jih spre
jeli. 

Se posebej bi ob tem trenutku 
poudaril, da delegati samouprav
nih interesnih skupnosti in zbo
ra združenega dela premalo so
delujejo z delavskim svetom in 
na zbor.ih delavcev. Delavski 
svet in delavci bi morali biti 
obveščeni, kaj se je sklepala na 
sejah. Ce bi poročali, bi veliko 
lažje razpravljali in sklepali na 
zborih delavcev. Zato želim da 
bi to v prihodnjem letu bolj 
zaživelo, da bi se občutilo nji
hovo delovanje. 

Vsi organi upravljanja z de
lavskim svetom vred bomo ime
Ii v letu, ki je p red nami, veliko 
dela. Cakajo nas velike naloge. 
Letni plan, pa tudi srednjeročni 
sta sprejeta. Treba pa jih bo 
uresničiti, zato bo treba več in 
bolje delati, če hočemo izpolniti 
naloge, ki smo si jih zadali. 

Za nas je to še bolj pomemb
no. Novo leto začenjamo tako 
rekoč popolnoma na novo z no
vimi kuhinjami. V prihodnjih le· 
tih stabilizacije bodo potrebna 
še večja prizadevanja kot to le
to, ki je za nami. Morali bomo 
še bolj budno spremljati tržišče 
in cene, zlasti surovin in repro
materialov. Zadovoljiti pa bomo 
morali zlasti kupce s tem, da 
zmanjšamo dobavne roke. 

Da bi bilo v novem letu vse 
tako kot bi radi, želim vsem 
Brestovim delavcem, posebno pa 
delavcem v našem kolektivu 
srečno in 7<>dovoljno leto 1981. 

FRANC KRASEVEC - TOZD 
ZAGALNICA STARI TRG 

V letu 1980 smo v naši te
meljni organizaciji uspešno po
slovali. To pa ne pomeni, da ni
smo imeli težav, s katerimi smo 
se srečevali vse leto. 

Največje težave so z pomanj
kanjem hlodovine, kar ima za 
posledico enoizmensko obra
tovanje na žagi in s tem tudi 
manjši dohodek. Enake težave 
je imel tudi oddelek Kartonaža 
z občasnim pomanjkanjem le
penke. 

Delavski svet je ta vprašanja 
redno spremljal, temu ustrezno 

tudi ukrepal in si prizadeval, da 
bi bile posledice č~m manjše. 
Težave smo rešili tako, da smo 
delavce druge izmene razporedi
li v ostale delovne enote, pa tu
di v TOZD GABER, kar pa je 
tudi dokaz dobrega sodelovanja 
z njimi. 

Za člane delavskega sveta 
moram reči, da se zavedajo svo
jih dolžnosti. Nobena seja zara
di nesklepčnosti ni odpadla. Ze
lo delavne so tudi vse komisi
je, pa tudi delavska kontrola, 
saj se sestaja najmanj enkrat 
mesečno. Vsi uspehi, ki smo jih 
dosegli v tem letu, pa so plod 
vsega ·kolektiva. 

V letu 1981 bi želel .kolektivu 
BRESTA mnogo delovnih uspe
hov, osebne sreče in zdravja. 

ZDRAVKO ZABUKOVEC 
SKUPNE DEJAVNOSTI 

Naše delo v letu 1980 je bilo 
dokaj pisano. Pričelo se je kot 
običajno s prepričevanjem po
sameznikov, naj prevzamejo 
predsedniške in druge obvezno
sti. Je že tako, da so odločitve 
organov vedno bolj pod kritič
nim očesom, kar je .prav. Zahte
va ·pa seveda tak način več na
porov in doslednosti. 

Tudi sicer smo imeli največ 
težav in ukrepanja na kad<rov
skem in v zvezi s tem na orgH· 
nizacijskem področju. Ugotav
ljamo, da nam primanjkuje 
strokoVIJlih kadrov za najraz
ličnejša dela. Ce odmi-slimo ne
katere primere osebnih .razlo
gov, potem so za to v gla':'nem 
dvojni razlogi: posamezniki po
stavljajo večje zahteve kot jim 
samoupravno moremo (ali hoče
mo) ugoditi in pa dejstvo, da 
smo na deželi, kjer v svojem re
la tivno hitrem razvoju nimamo 
spremljajočega kadrovskega za
ledja. Tako smo bili prisiljeni 
včasih tudi nesistematično »kr· 
pa:ti luknje« in tako reševati ne
nadoma nastala vprašanja z del
nimi -spremembami razvida del 
oziroma nalog in z zadevami, ki 
se na take spremembe vežejo. 

Posebno pozornost je delav
ski svet letos posvetil reševanju 
vprašanj s področja ·s tano
vanj-skega gospodarstva. Z ne
katerimi svojimi odločitvami je 
posegel v dodeljevanje stan<?
vanjskih posojil in stanovanj. 
Prav tako smo se z organi Skup
nih dejavnosti vključili v neka
tere akcije za napredek na pod
ročju družbenega standarda (le
tovanja, regresi .. . ). 

Na področju samoupravnega 
urejanja oziroma odločanja ve
lja omeniti, da smo izpeljali po
stopek za sprejem IIl.ovega sta
·tuta Skupnih dejavnosti in za 
odločitve v zvezi s planskimi do
kumenti za obdobje 1981- 1985. 

Delavski svet j e odločal tudi o 
samoUJpravnih aktih, ki ure
jajo razmerja, usklajena z dru
gimi organizacijami združenega 

dela - izven BRESTA. V mislih 
imam ·na primer družbeni do
govor o osnovah kadrovske po
litike v občini Cerknica ter sa
moUJpravni S>porazum o štipendi
ranju v občini Cerknica. 

Precej drobnih, pa tudi manj 
drobnih vprašanj, tako »za spro-

ti«, so obravnavali organi v zve
zi z osebnimi dohodki. Nekaj te
žav je bilo tudi pri čisto vsak
danjih, hišnih in dvoriščnih te
žavah. 

Tako se odvija delo in odloča
nje v organih in na 1Jborih. Ci
sto sprotnih in ponavljajočih se 

težav ozi·roma nalog pravzaprav 
niti omenili nismo - pa največ
krat niti niso nepomembne. 

Kaj naj si želimo za novo le
to? 

Miru, s-loge, zdravja in da bi 
ne bili brez dela. Vse ostale ovi
re bomo pa že kako premagali. 

(. 

·' 

Zima tudi na mostu ob Cerkniškem jezeru 

Sindikati v minulem letu 
Novo izvoljena konferenca os

novnih organizacij Brestovih sin· 
dikatov je svoje delo prevzela v 
zelo neugodni gospodarski stu
aciji, ki ni kazala obetov za iz
boljšanje. Zato so se morali pred
vsem s temi vprašanji spoprije
ti vsi odgovorni delavci Bresta, 
pa tudi družbenopolitične organi 
zacije. 

Stanje je bilo izjemno resno, 
še posebej na področju prodaje 
iverk, kjer je prodajna cena ko 
maj pokrivala stroške lepila in 
surovin, vse ostale stroške pa so 
morali pokrivati kupci s kom
penzacijami. Vsa ta gibanja so 
pripeljala Brest do tega, ko znot 
raj nismo mogli ukreniti ničesar 
več. Vsa ta vprašanja smo zato 
obravnavali na skupni seji s 
predsednikom republiškega sveta 
sindikatov Vinkom Hafnerjem, 
ki je za naše težave pokazal do
kajšne razumevanje. 

ž:e takoj na začetku mandata 
smo se spopr ijeli tudi z razreše· 
vanjem vprašanj o prehodu na 
enoten sistem nagrajevanja po 
delu, kar se vleče že nekaj let. 
Po nadrobnih analizah in primer
javah starega sistema z novim 
je bilo pred kratkim na sestanku 
predsednikov osnovnih organiza
cij in direktorjev temeljnih orga· 
nizacij dogovorjeno, da v prihod
njem letu pridemo na enoten si· 
stem. 

V ta namen je bila ustanovlje 
na posebna komisija, ki bo mo 
rala uskladiti zahteve posameznih 
temeljnih organizacij in obenem 
prilagoditi metodologijo oziroma 
kriterije za delitev našim razme
ram. Komisija že dela; upajmo, 
da bo uspešna. 

že dalj časa, lahko rečem, da 
že kar od snovanja Bresta, se 
vleče vprašanje letovanja naših 
delavcev. Rešujemo ga na vs:! 
mogoče načine. :l:e v marcu smo 
se dogovorili, da nabavimo več 
prikolic za kampiranje. Kljub ve
likim finančnim težavam so p ri· 
kolice že nabavljene; nabaviti je 
treba le še opremo zanje. Glede 
n a vsa dosedanja prizadevanja in 

uspehe sodimo, da bomo v njih 
letovali že prihodnje leto. 

Poleg tega pa se dogovarjamo 
tudi za najem več sob v dijaškem 
domu v Portorožu po izjemno 
ugodni ceni. Pogoj je le sofinan· 
ciranje dokončne izgradnje doma. 

Z občinskega sindikalnega sYe
ta smo dobili pobudo, naj bi v 
Cerknici zgradili centralni obrat 
družbene prehrane, kjer bi bilo 
možno dobiti poleg malice tudi 
kosilo in večerjo. Glede na to, da 
ima Brest družbeno prehrano 
(maJice) dobro organizirano, so 
bile razprave na Brestu dokaj 
mlačne. Menimo pa, da kot me
r ila za standard ne smemo je
mati zgolj tople maJice, temveč 

je treba zlasti delavcem, ki biva
jo v našem kraju samo začasno. 
nuditi tudi kaj več. Mogoče je 
bil eden od vzrokov .za mlačnost 
v razpravah tudi premalo nadrob· 
no izdelano oziroma preslabo pri
pravljeno gradivo. Upajmo, da 
akcija ne bo zamrla in bo na 
koncu le uspela. 

Letos smo v oktobru organizi
rali tudi obisk grobnice tovariša 
Tita. Obisk je zelo lepo uspel, 
saj se ga je udeležilo nad štiristo 
Brestovcev. 

Dela v prihodnejm letu ne bo 
manjkalo. Treba bo opraviti Št! 
nekatere naloge, ki jih letos ni:>· 
mo uspeli, prav gotovo pa so 
pred nami tudi nove. 

F. Mele ml. 

Mlade je premalo čutiti 
Leto se izteka in zato je prav, 

da ocenimo tudi delovanje, pri
zadevanja in težave, s katerimi 
so se srečavale osnovne organi· 
zacij e zveze socialistične mlad.i
ne v Brestovih temeljnih organi
zacijah. 

V začetku leta je bil na pobudo 
mladih iz Tapetništva sklican se
stanek vseh predstavnikov osnov
n ih organizacij, s čimer je spet 
zaživel koordinacijski svet mla
dine na Brestu. Tako smo laže 

reševali skupna vprašanja in pri 
pravljali skupne aktivnosti. Prav 
tako je koordinacijski svet pove
zoval Brestove osnovne organiza
cije z drugimi osnovnimi organi 
zacij ami v SOZD Slovenijales. 

V vseh tem eljnih organizacijah 
so mladi imeli volilne program
ske konference, na katerih so 
izvolili vodstvo in si zastavili 
programe za delo v letu 1980. Za
stavljene naloge pa niso bile 

(Konec na 8. strani) 

DELO DRUžBENO-POLITičNIH ORGANIZACIJ 

V tej številki smo želeli oceniti tudi delo družbeno-političnih 
organizacij ua Brestu. Prispevke smo dobili o delu sindikata in 
mladine, žal pa ne zveze komunistov. To je nekje razumljivo, ne 
pa opravičljivo. Očitno namreč je, da se osnovne organizacije vse 
preveč zapirajo za svoje zidove, da se njihovo delo premalo kaže 
navzven tudi v občinski konferenci in da se Brestovi komunisti 
letos niso sestali niti enkrat na skupnem sestanku ob reševanju 
skupnih - Brestovih vprašanj, ki jih prav letos gotovo ni bilo 
malo. 

Ob takšnih dejstvih je bilo vsekakor težko najti nekoga, ki bi 
celovito informiral o delu Brestovih komunistov; prav gotovo pa 
se bo treba prihodnje leto resno pogovoriti tudi o organiziranosti 
ter o metodah in oblikah dela komunistov na Brestu. 

--- -
~·:e .. -·-~ . -- - -· J - · ' •• - -~ • • ' ~ 
~- - . 
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Kramljanja ob novem letu • • • 
Takole na prelomu starega leta z novim prav radi pokramlja

mo s sodelavci in bližnjimi o vsem mogočem: kaj smo počeli v 
starem letu, koliko uspehov in težav nam je prineslo, kaj so po
čeli drugi, kako smo gospodarili, kaj se je dogajalo v naši družbi 
in v svetu, kaj nam bo prinesla prihodnost, pa še o čem ... 
Delček tega smo poskusili zajeti tudi v naše glasilo. 
Zato so se ččlani uredniškega odbora odločili, da z nekaterimi 

našimi delavci sproščeno in nevezano pokramljajo o teh in drugih 
zadevah ter razgovore zapišejo. 

Ana TURK - TOZD MASIVA 
Martinjak 

Mislim, da je kljub težavam v 
začetku leta, ko je bilo precej 
zalog in srno imeli občutek, da 
bo manj dela in seveda tudi 
manjši osebni dohodki , v drugi 
polovici leta šlo n a bolje. Storit
nost dela je večja, toda osebni do· 
hodki so še vedno n izki. 

Stabilizacija - ta pojem se šc 
ni uveljavil v neposrednem živ
ljenju toliko kot je pomemben. 
Ne bi se sm elo vse začeti in kor.
čati pri delavcu v proizvodnji. 
temveč naj vsak prispeva svoj 
delež, da se čim prej izkopljemo 
iz sedanjih težav. 

V prihodnjem le tu bo treb-:t 
še več dela t i in potrpeti v tak;;
nih pogojih dela, čeprav si vsi. 
v naši tovarni želimo boljših de
lovnih pogojev in trdnih, dolgo
ročnih p r oizvodnih programov. 

Kot dolgole tna članica kolek
tiva pa sem prepričana, da im:t 
Brest vse pogoje za pr ihodnj i 
razvoj. 

Franc HACE 
TOZD GABER 

analitik v 

Za nami spet ostaja eno le to 
našega dela, t r uda in p rizadevanj 
za uresničitev načrtov, ki srno jill 
sprejeli v začetku leta. 

Na kratko bi dejal, da sem z 
uspehi zadovoljen. Upam, da bo
do letos ostale v s ldadiščih ze:o 
m ajh ne zaloge naše proizvodnje, 

saj je bilo povpraševanje po na· 
ših izdelkih večje od proizvodnih 
zmogljivosti. 

Kljub doseženim uspehom p.'1 
ne moremo mimo nekaterih d~i
stev, ki so vplivala, da rezultati 
niso bili še boljši. Težave smo 
imeli z večkrat podraž~nimi r e · 
promateriali, z rezilnim orodjem 
in ne nazadn je, tudi z ukinitvijo 
dosedanjega programa kuhinj ter 
uvedbo novega programa. 

Tudi za prihodnje leto sem za
skrbljen predvsem zaradi nered
ne dobave materialov, iztroše~1e 
strojne opreme, ki je v kratkem 
ne bomo mogli zamenj:-.ti, konč 
no pa so vprašljive turJ.i visok~ 
cene novih kuhinj glede na kup
no moč potrošnikov. 

C:eprav smo v težki gospodar
ski situaciji, upam, da bomo z 
večjo delovno prizadevnostjo to 
obdobje le prebrodili. 

Novoletne praznike bom kakor 
večina naših delavcev dočak<J!. 
doma v krogu družine ob telcvi· 
zorju. 

Na koncu želim vsem delavcem 
na Gabru in vsemu kolektivu 
BRESTA srečno, zdravo in uspeš
no novo leto. 

Vojko DOBRIN - skladiščnik 
repromateriala v TOZD Mineral
ka 

Prvič sem prišel na Brest leta 
1959 kot vajenec strojno ključav
ničarske smeri. Datum mi ie 
ostal še posebno v spominu zat~>. 

Mlade je premalo čutiti 
(Nadaljevanje s 7. strani) 

opravljene v celoti, še več, v ne
katerih temeljnih organizacijah 
mladih skoraj ni bilo čutiti. 

Vzrokov za neaktivnost mladih 
je b ilo več: od nezan imanja m la
d ih pa do nedelavnosti p redsed 
nika a li predsedstva. Vendar pa 
so bile nekatere osnovne organiza
cije zelo delavne, saj so tri med 
naj bolj šimi v tekmovanju, ki ga 
je organiziral koordinacijski S\'et 
mladine SOZD Slovenijales. Po· 
leg tega je koordinacij ski svet 
Bresta dobil priznan je, ki ga po
delj uje najbolj deJavnim osnov
nim organizacijam za dan m la
dosti občinska konferenca. 

Med drugim so mladi na Bre
stu sodelovali pr i razpravah in 
sprejemanju tromesečnih in pol
letnih obračunov, samoupravnib 
sporazumov in podob nih aktov. 
Organizirali so sprejem zvezne 
štafete mladosti in sodelovali na 
številnih športnih tekmovanjih. 
V nekaterih temeljnih organiza· 
cijah so bile delovn e akcije, več 
mladincev pa se je udeležilo 
akcije nistra 80«. Na področju 

splošn e ljudske obrambe in druž
bene samozaščite so m ladi sode
lovali pri sestavi obrambnih nn· 
črtov in se vključili v akcijo >>ni : 
nas n e sme presenetiti«. 

še vedno pa je bilo premalo 
čutiti m lade v sam oupravni;1 
organih. Premalo so se trudili za 
izboljšanje produktivnosti dela, 
discipline , zmanjšanje odsotnosti 
z dela in podobno. Zato bodo te 
naloge na prvem mestu v delo
vanju m ladine v p rihodnjem le lu. 

Nenehno bomo morali b itl 
usmerjeni k problemom mladih 
delavcev, k večji možnosti za 
vključevanje m ladih delavcev v 
samoupravlj anje. Odgovorni smo. 
da skrbimo za ustvarjanje tak. 
šnih pogojev, k i bodo omogočili. 
da bo čimveč m ladih v organih 
upravljanja in v delegacijah, s či
mer bi resnično zagotovili u velj a
v ljanje posamičnih in skupnih in
teresov mladih delavcev. 

Naj na koncu zaželim v imenu 
vseh mladih delovnim ljudem 
Bresta srečno, zdravo in pri delt... 
uspehov polno novo le to. 

B. Bajc 

ker je teden dni kasneje pogo
rela tovarna, del današnje TOZD 
pohištvo. 
časi po požaru so b ili težki. De

lali smo, kot p ravi rek, >>od zore 
do mraka«, tudi ob nedeljah, pro
stih sobot pa takrat tako in tako 
še ni bilo. Po obnovi sem delal v 
mehanični delavnici, vmes p :.t 
sem odslužil vojaški rok. V dc· 
lavnici sem ostal vse do lew 
1979, ko sem bil premeščen k 

montaži tovarne ognjeodpornih 
plošč, sedaj pa delam kot skla· 
diščnik rezervnih delov. 

Naloge, ki sem jih doslej opra
vljal, so bile zelo raznolike, pa 
tudi sedan je delo je po svoje Z:l· 
nim ivo. 

V naši temeljni organizaciji 
sem predsednik izvršnega odbora 
osnovne sindikalne organizacije. 
Načrtov za prihodnje leto je ve
liko in upam, da bom vse zamiš
ljeno tud i uresničil. 

Prosti čas? Tega skorajda ni· 
mam. k olikor pa ga že imam, ga 
najraje p reživim v krogu svoje 
družine. 

V prihajajočem novem letu že· 
lim uredništvu, pa tudi vsem 
drugim delavcem delovne organi
zacije obilo osebnega zadovolj
stva in uspehov pri delu in doma 
.Naši temeljni organizad ii pa 7e
Iim uspešen razvoj in čim večjo 
p rodajo izdelkov. 

Marija LEVEC, glavna kuharica 
v TOZD žAGALNICA Stari trg 

Letos so bile splošno znane te
žave s preskrbo, posebno živil in 
mesa. Slabša oskrb a nam je res 
povzročala preglavice, ker pa 
imamo v Brestu dobro organi
zirano preskrbo hrane, nam to 
ni povzročalo prevelikih težav. 
Resda smo morali spreminjati 
j edilnike in je bil zaradi tega tu
di kakšen očitek, toda v glav
nem mislim, da so bili delavci 
s h rano zadovoljn i. Moram re
či , da sem tudi v svojim delom 
in sodelavkami zadovoljna. 
Imamo tudi take pogoje za de
lo v k uhinji, da se da kar dobro 
delati. 

Kolikor s lišim in kolikor mi 
povedo tudi dru gi delavci, ki se 
hranijo pri nas, so s hrano za
dovoljni. Vsak pravi, da imamo 
najboljšo restavracijo na Bre
stu. Največje zadovoljstvo mi 

je, če pobiramo prazne krožni
ke po mizah, ker je to znamenje, 
da kuhamo za vse in da so vsi 
zadovoljni. 

Ob novem letu želim, da bi se 
v Jugoslaviji v prihodnjem letu 
izkopali iz težav, in da bi mir v 
svetu, čeravno j e zdaj okrnjen, 
še vedno trajal. 

Kako ocenjuje iztekajoče s~ 
leto in kakšna so pričakovanja v 
naslednjem, smo poprašali sekre
tarj a osnovne organizacije Zveze 
l·.omunistov in vodj:J žag.: na 
JELK! GVIDA SVETA. 

»Izteka se leto, polno negoto
vosti in hitr ih preobratov. Ko u
gotavljamo, da načrtovane pro· 
iz.vodnje na žagi ne bomo dosegli, 
pa nas veseli ugotovitev, da bo 
proizvodnja pohištva letni načrt 
občutno presegla. 

Pomanjkanje hlodovine po·nro
ča naši proizvodnji vsako leto 
več težav. JELKA dobiva vso h lo
dovino iz zasebnega sektorj a. 
Vsem pa nam je znano, da posek 
lesa v zasebnem sektorju mnogo 
zaostaja za načrtovanim in taKo 
dobimo vsako leto manj hlodo
vine. To pomanjkdl.Ilje skušamo 
nadomestiti z odkupom hlodovi· 
ne listavcev v drugih republikah. 
Cene te h lodovine pa naraščajo 
mnogo hi treje kot cene žaganega 
lesa. 

S prodajo žaganega lesa v tem 
letu ni bilo težav. V zadnjem ča
su pa se na zunanjem trgu že 
srečujemo z močno konkurenco 
in je že občutiti pritisk na zniže
van je cen. 

Glede delovnih pogojev na žagi 
moram ugotoviti, da so izredr:o 
slabi in da to večkrat pozabljamo 
pri vrednotenju dela. 

Ko ugotavljamo, da bomo lelo 
1980 uspešno zaključili, pa ne 
smerno pozabiti, da tudi leto 
1981 ne bo lahko. Splošnemu pri
zadevanju za stabilizacijo bomo 
morali tudi mi primakniti svoj 
delež in sicer predvsem z večjo 
delovno prizadevnostjo, z boljšo 
organizacijo in usmerjenostjo v 
izvoz. 
Srednjeročni program predvi

deva, naj bi se JELKA v nasled· 
njem srednjeročnem obdobju u
smerila v nadaljnjo p redelavo 
ognjeodpornih plošč. Mislim pa, 
da je potrebn o za tako usmeritev 
temeljito proučiti vse stvari, do 
ne b i izpeljali naložbe, ki ne b ::> 
dala rezultatov. 

Z delovanjem družbeno-politi-:
nih organizacij v letu 1980 ne mo
remo bit i zadovoljni. Sindika lna 
organizacija je mnogo bolj de 
lavna kot je bila v preteklosti, za 
druge organizacije pa tega ne mo· 
remo trditi. Ugotavlj amo, da je 
v osnovni organizacij i zveze Ko
munistov vključenih premalo n~c
ših delavcev in da se mladinska 
organizacija nikakor ne more or· 
ganizirati tako, da bi delovala . 

Prihodnje leto nas čaka ogrom· 
no nalog in od nas vseh je od
visno, kako jih bomo izpolnili . 

Mar<>. KOS - TOZD TAPET
NišTVO 

Mara KOS si je zadnji trenu· 
tek vzela čas za razgovor. 

Na vprašanje, ali je na svojem 
delovnem mestu zadovoljna, je 
odgovorila, da je bila v tem letu 
večkrat nezadovoljna kot pa z:1 
clovoljna. Vzroki za s laco voljo 
so tudi pri njej, tako kot pri ve· 
čini delavcev v naš i temelj ni or 
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ganizaciji, osebni dohodki, ki se 
ji zdijo v primerjavi z režijskimi 
službami premajhni. 

Moti jo tudi to, da norme 
rastejo brez kakršnih večjih teh· 
noloških izboljšav in to, da mora 
pogosto m enjavati dela. Tako 
mora vsak delavec znati oprav· 
ljati vsa dela, večkrat pa se zgodi, 
da ravno težka fizična dela, ki se 
v primerjavi z lažjimi, vendar za· 
htevnejšimi deli, enako ocenjena, 
vedno opravljajo le delavci, ki 
t.clesno to zmorejo, zaslužek p<' 
je na koncu isti ali pa celo večji 
za lažja dela. 

Sama meni, da bi se dalo veliko 
stvari še izboljšati. Na vprašan je, 
ali se ji zdi, da smo se letos do 
volj stabilizacijsko obnašali, je 
odgovorila pritrdilno in da je to 
čutiti na vseh področjih. 

Potrdila je tudi, da je bilo v 
preteklem letu v tapetništvu si· 
cer čutiti nekatere spremembe, 
predvsem pri izbolj šanju delov
nih p ogojev, vendar se ji zdi, da 
je zar adi prostorske s tiske v na
ši temeljni organizaciji težko pri· 
čakovati kaj več. 

Ob izteku starega leta in začet 
ku novega se navadno najraje spo· 
minj amo samo veselih trenutkov 
Toda Mari bo ostalo letošnje leto 
v žalostnem spominu. Močno stH 
jo p rizadeli sestrina smrt in 
smrt tovariša Tita. 

Na koncu r azgovora si je zaže· 
le la v naslednjih letih predvsem 
zdravja in sreče v družini. Enako 
želi vsem sodelavcem. 

Delovni organizaciji pa želi 
čimvečjo produktivnost in seveda 
tu~i prodajo izdelkov, v svetu pa 
m tr. 

Z:J. novoletno kramljanje sem 
zaprosila Ivanko BRANCELJ, ld 
je že dvaj set let glavna delavka 
na formatni krožni žali Gabiani 
v Il. strojni - TOZD POHišTVO 

Z delom je zadovolj na , saj v 
oddelku opravlja zelo zahtevno 
delo. J ezijo jo majhne serije i l· 
delk~v. ker se za pripravlj anje 
s troJa porabi preveč časa in se 
zato malo naredi. Poudarila je 
tudi, da bi morali posvetiti ve..: 
pozornosti nabavi rezervnih de
lov za st roje, k er so ti zvečine 
stari in izrabljeni, pa jih je treb:t 
za nemoteno de lo redno obnav
ljati. Ka r zadeva discipline, meni. 
d~ o njej samo razpravljamo, vid
m h rezultatov pa ni. Ne odobrava 
p a vedenja in odnos mladih do 
nadrejenih in starejših delavcev. 

Na vprašanje, kaj si želi v pr i
hodnjem letu, je odgovorila: 

>>V prihodnjem letu si želim, 
da b i končno le prešli n a eno~ 
ten s istem nagrajevanja. Morali 
pa b i bolje ovrednotiti fizično de 
lo, da bi preprečili odhajanje iz 
neposredne pr oizvodnje v režijo.« 

Mi pa ji zaželimo še veliko de
lovnih uspehov in veliko osebne 
sreče. 

MIRO MLINAR, referent v TOZD 
Prodaja 

- Kako ocenjujete preteklo 
le to? 

Ocenjujem ga kot eno težjih, 
leto, v kaLerem smo izgubili 
osebnost, ki je Jugoslaviji veliko 
pomenila. 

V tem letu so nas pestila po
manjkanja nekaterih osnovnih 
izdelkov in materialov, pa tudi 

(Konec na 9. strani) 
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Novoletna kramljanja fi • • 
(Nadaljevanje z 8. strani) 

cene in življenjski stroški so na· 
raščali hitreje kot je bilo na
črtovano in kot smo si želeli. 
Tržišče je bilo nenasitno in pro· 
izvodnja ga · ni mogla dohajati. 
Tudi svetovne razmere so se po· 
slabšale, žarišča so se odpirala 
eno za drugim, skratka, leto, ka
kršnega si človek ne želi. Edino, 
kar bi bilo važno ·poudariti: le· 
tos smo dokazali marsikomu, da 
tudi naprej ostajamo trdno na 
naši poti - poti samoupravne· 
ga socializma in neodvisnosti. 

- Stabilizacija? 
Menim, da za tiste organizaci· 

je in posameznike, ki so se ob
našali kot dobri gospodarji, sta
bilizacija ne pomeni prikrajša
nje, ampak priznanje in zaupa
nje, da je takšen odnos do uprav
ljanja z družbenimi sredstvi pra
vilen. Za tiste druge, ki jih je 

žal več, pa je stabilizacija po· 
menila pravo streznitev. 

živeti na račun drugega je iz
koriščevalsko in nepošteno, zato 
menim, da je treba stabilizacij
ska prizadevanja podpreti na 
vseh ravneh in to ne samo z be
sedami, ampak tudi z dejanji. 

- Kaj si obetate v nasled
njem letu? 

Ce bi se pesniško izrazil, bi 
rekel da pričakujem »trd« boj 
za obstanek, vendar pod besedo 
»trd« mislim na fair in pošteno 
igro, kjer se moramo zavedati, 
da smo vsi člani te skupnosti in 
sredstva, ki so nam dana v upo-

TONČKA DROBNič 

rabo, kar se da smortno upo
rabiti. 
Pričakujem in močno si želim, 

da bi ustvarili naše že zastavlje
ne cilje in tako prispevali k 
uspehu naše širše skupnosti. 
Pričakujem tudi več prožnosti 

v sodelovanju med našimi te
meljnimi organizacijami, ker je 
tudi to eden izmed pomembnih 
dejavnikov za lažje doseganje 
zastavljenih ciljev. 

HELENA MARKUP - preva
jalka v nabavni službi Skupnih 
dejavnosti 

Ker sem večni optimist, se 
vedno nagi:bam k misli, da se 
navsezadnje vse uredi. Sprijaz
·nim se s stanjem, kakršno je in 
si rečem, da bi bilo lahko še 
slabše. Težavam se ne umikam, 
temveč se z njimi spopadam in 
jih skušam kar najbolje rešiti. 
Težave pa so bile in bodo. Bile 
so v preskrbi, pa naj bo v pro
izvodnji, ali kje drugje, ko ni 
bilo praška in olja. To smo pre
brodili in zase lahko rečem, da 
sem vedno dobre volje in se dr
ži-m pregovora: za dežjem ved
no pride sonce. 

Silvestrovala bom v Ljublja
ni, kjer bom - kot že pet let 
nazaj varovala vnučko. 

Prihodnje leto grem v pokoj 
in ne bom več tako obremenje
na, pa čeprav sem v služ:bo ra
da vedno hodila. Da ·pa ne bi bil 
prehod tako boleč, se bom mal
ce ukvarjala s p rosveto, pa tudi 
z občasnim honorarnim delom. 

Ker se poslavljam želim ko
lektivu BRESTA veli:ko sreče in 
uspeha v prihodnjem letu. 

Novoletne pogovore so pri
pravili člani uredniškega odbora 

V partizane 
(Nadaljevanje in lmnec) 

Vsa družina je bila doma. Gospo
dar Matija je sedel na klopi pred 
hišo in kadil cigaro, gospodinja je 
imela opravka v mlinu, drugi pa so 
prebirali sadje za čebeljnjakom. 
Pogovarjali smo se o vsakdanjih 
stvareh, o delu, vremenu in o po
dobnem. Vprašanje, ali vedo kaj o 
partizanih, mi kar ni moglo z jezi· 
ka, čeprav je v meni vse trepetalo 
od nestrpnosti . 

Ko sva bila s stricem Matijo za 
trenutek sama pred hišo, sem 
vendarle vprašala. Menda je čutil , 
kaj se dogaja v meni. Začudeno in 
dobrohotno me je pogledal in po· 
vedal, da so se zadnje dni že dvakrat 
oglasili. Več pa ni rekel, ker je te· 
daj pristopila gospodinja in mi da
la velik kos kruha. Vzela sem ga 
in se zahvalila. Potem so prišli 
pred hišo še drugi člani družine, 
ki so pravkar končali z delom in 
sedli na klop. Pokazali so mi še 
gredo ob čebeljnjaku, ki je bila 
polna dišečih in negovanih rož. 
Malo nad čebelnjakom je bil kozo· 
lee, takoj za njim nad potjo pa se 
je že začenjal gozd. 

Vsa sem bila napeta in nestrp
na, ker se je z vsakim trenutkom 
bližal čas, ko bo treba domov; ob 

sedmih je bila namreč policijska 
ura. 

Tedaj sta iz gozda po poti od 
kozolca sem prišla dva partizana, 
oba Grahovca, moja sovascana 
Matevžkov Stane in Petrov Jože. 
Nisem mogla verjeti. Pomela sem 
si oči, če me ne varajo. Stisnili 
smo si roke. Prvi je spregovoril 
Stane: nKaj si tukaj?« 

»Da,« sem dahnila in ga gledala. 
Takoj zatem je rekel: »Zvečer 

lahko pridemo pote, tako kot smo 
se dogovorili zadnjič. Ob desetih 
čakaj nad hišo pri borovcih!« 

»Bom,« sem hlastnila . . . Stane 
mi je moral še enkrat zagotoviti, 
da prav gotovo pridejo na dogovor· 
jeno mesto, šele nato sem verjela, 
da je to res. Vprašal me je še, ka
ko je pri nas doma. Tako kot ved
no ... 

Od veselja sem bila vsa iz sebe. 
V trenutku se je vse spremenilo. 
Ne vem, ali sem se kaj poslovila 
ali ne. Hitela sem po poti navzgor 
do ceste kot da se mi noge ne do. 
tikajo tal . V ovinku na Kovačnici je 
po cesti prišel nasproti moški; ne· 
mara je bil kdo z Bločic. Od silne
ga tihega veselja, ki sem ga čutila 
v sebi, ko sem dobila zvezo s par
tizani, bi rada storila kaj dobrega 
karkoli. 
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Bogatitev likovne kulture 
MEDNARODNA RAZSTAVA 
OTROSKIH EKSLIBRISOV 
NADALJEVANJE AKCIJE, KI 
SE JE ZACELA V CERKNICI 

Leta 1974 sta društvo Exlibr is 
Sloveniae in revija Pionir pripra
vila akcijo »Otroški ekslibris«. 
Iz veHkega kupa malih grafik
ekslibrisov je žirija izbrala naj
boljše. Te so pokazali na raz
s ta vi, prvič v salonu pohištva 
tovarne Brest, ki je bila pokro
viteljica akcije. Potem je razsta
va potovala po mnogih sloven
skih krajih. 

Zaradi uspeha leta 1974 in ve
likega zanimanja med otroci za 
ekslibris je bila leta 1978 po
dobna akcija, to pot v jugoslo
vanskem merilu. Zopet so otro
ci izdelali veliko ekslibrisov in 
zopet je razstava potovala po 
Sloveniji. 

Sedaj pa so društvo Exlibris 
Sloveniae, revija Pionir in 

Ko je ta moški prišel mimo, sem 
mu dala, kar sem imela v rokah, 
kos kruha, kos dobrega kruha. 

ln ž sem odhitela po cesti na
prej. Ura se je bližala sedmi. Malo 
pred vasjo sem zavila po bližnj!ci 
prek njiv. še nekaj minut, pa bern 
dom<J. Ko sem šla mimo hišice na 
koncu vasi, je pred njo sedel sta
rejši mož, Pelanov Miha. »Stričkou 
smo mu rekli. Bil je .pošten in sa
motarski človek. Vedno sem mu 
zaupala. Vede l je, da bom prej ali 
slej odšla v partizane. 

»Kaj delate, stričko?u sem ga 
ogovorila. 

Kot bi se vzdramil iz zamišljeno· 
stl, se je vzravnal in zazrl vame. 
Nekaj časa me je molč~ gledal. 
Natanko sem vedela, da ve, kaj na· 
meravam· storiti danes. Se je mol
čal in me meril z očmi. Zatem je 
zamišljeno rekel: »Pa res misliš iti 
v partizane?u Oba ~va molčala. 
tez trenutek je zavzdihnil: »Veš, 
škoda te je!u 

Nisem odgovorila, le roko sem 
mu dala in krepko stisnila njegovo 
žuli::~vo desnico. »Zdravi ostanite, 
stričko in na svidenje!« Nato sem 
stekla. 

Doma sem se lotila hišnih del 
kot navadno, kajti nihče ni smel 
niti posumiti, da bom ta večer od
šla v partizane. Med delom sem 
skrivaj znašala svoje stvari iz hi
še in jih na bližnji njivi poskrila v 
koruzo. 

Kolikor bolj se je bližal čas od· 
hoda, toliko bolj se je v meni stop
njevala čudna napetost, ki je do· 
slej še nisem občutila. Cutila sem 

osnovna šola Komenda Moste 
znova pozvali otroke, naj izde
lajo eksliibrise. To pot poziv ni 
bil poslan samo jugoslovanskim 
otrokom, ampak širom pa sve
tu. Veliko računajo tudi na so
delovanje otrok naših izseljen
cev in dela v cev na začasnem de
lu v tujini. Otroci morajo do 
srede leta 1981 poslati eks-libri· 
se, ·potem pa bo žirija izbrala 
najboljše. Iz njih bo pripravlje
na razstava, ki bo prvič pokaza. 
na na osnovni šoli Komenda 
Moste. Potem bodo ekslibrisi 
potovali po Sloveniji. 

Ideja, ki se je začela pred še
stimi leti s sodelovanjem Bre· 
sta, je torej pognala globoke 
korenine. Nova akcija za m ed
narodno razstavo otroških eks
librisov bo ponesla glas o gra
fičnih sposobnostih slovenskih 
in jugoslovans·kih otrok daleč 
po svetu. S tem bodo slišali tu
di ime Brest, kot ime pokrovi te· 

znoj; kaplje mrzlega potu so mi 
stale na čelu. Kaj podobnega se z 
mano še nikdar ni dogajalo ... Ne· 
kaj se je trgalo v meni, trgaJo ne
ustavljivo in dokončno. Nekaj je 
odpadalo od mene, odpadalo za 
zmeraj. Spoznanje, da poslej z do. 
mom in svojci nimam več skup· 
nih poti . Morda se tudi nikdar več 
ne bomo videli. 

še sem si dala opravka v sobi. 
Dobre pol ure sem imela še časa. 
Naslonila sem se na predalnik in 
strmela v luč, ki je stala na njem. 
Luč je dolgočasno obletavala 
drobna vešča. Predalnik je bil po
krit z vezenim prtom, ki je bil moje 
ročno delo. Vezla sem ga ob zim· 
skih dneh in večerih. Zamišljeno 
sem zrla v vezenje, v pisan vzorec 
in drobne čipke, kot da bi iz njih 
hotela prebrati, koliko svetlih de
kliških sanj in misli se je spletlo 
ob tihem vezenju, ob tem prijet
nem delu. 

Potem sem oblekla jopico. Goi· 
zerje sem nesla v rokah; vse dru· 
go je bilo že zunaj. Hitro sem sto· 
pila čez hišni prag in pri jezu ne· 
slišno zavila čez brv in naprej pod 
razsvetljenim kuhinjskim oknom. 
S previdnimi koraki sem stopala 
po travi in trepetala, ali me ne bo 
kdo opazil. Zgrabili bi me . . • Na 
koncu njive pri veliki češnji sem 
opazila, da teče domača mačka za 
menoj. Dobrikala se mi je okrog 
nog. Pobožala sem jo, nato pa se 
pognala v grič k borovcem. Tam 
sem se splazila v leskov grm, ta
ko da sem bila popolnoma zakrita. 
Na vse strani sem napeto prisluš· 
kovala. Vse je bilo tiho ... 

lja prve take razstave. Sicer ime 
Brest med ljubitelji ekslibrisa 
po svetu ni neznano, saj so do
bili kataloge z razstave otroških 
ekslibrisov iz leta 1974 vsi ude
leženci mednarodnega eksli
bris kongresa na Bledu. 

Otroci imajo ekslibris poseb
no radi. Privlačijo jih grafične 
tehnike, v katerih je ekslibris 
izdelan, obenem pa vidijo v eks
librisu praktično uporabnost, 
saj je to listek, ki ga nalepimo 
na notranjo stran sprednjih 
knjižnih platnic. Ker mora biti 
na ekslibrisu napisano ime last
nika, ekslibris v knjigi torej po
ve, čigava je knjiga. Vemo pa, 
da so mnogi otroci ob akcijah 
leta 1974 in 1978 lepi.Ji v knjige 
ekslibrise s svojim imenom. 

želeti je samo, da bi tudi pri 
mednarodni razstavi otroških 
ekslibri•sov sodelovalo čimveč 
notranjskih otrok. 

R. Pavlovec 

Na poti, ki pelje nad njivami ob 
vznožju špičke, je nekaj zašumelo, 
potem pa je bilo čutiti tihe korake 
po travi. ln res! Na poseki se je 
pokazala znana postava, za njo še 
druga, še tretja ... 

Stekla sem k njim. Nekdo je 
vprašal: nSi ti, Tončka.« »Da!« sem 
dahnila. 

Brez besed smo se vsi po vrsti 
objeli. V teh krepkih stiskih je hi· 
lo povedano vse, besed ni .bilo tre. 
ba. Prišli so Stane, Vrbč Ivo, An· 
drej Zabukovec, Zalka, Dragica, Jo. 
že, Tomo. Sami partizani. 

»No, zdaj si pa naša!« so rekli. 
Povedala sem jim, da imam na nji
vi med koruzo še s krite svoje stva. 
ri. šli smo ponje. Potem smo se 
zvrstili v kratko kolono in odšli po 
stezi nad njivami Podgričniki, mi· 
mo pokopališča, čez cesto proti 
Križni gori. 

To noč sem postala partizanka 
in zame se je začelo novo življe. 
nje. 

Pravzaprav v vsem tem ni bilo 
nič nenavadnega. Ni mi bilo težko, 
privaditi se novemu. okolju, življe
nju v gozdu na prostem, nevarno
stim in bojem. 

Kakšen teden za tem smo se 
partizani s Križne gore ·in iz dru
gih krajev sešli v gozdovih pod 
Snežnikom, blizu Babne police. 
Tam je bil v Otrobovcu ustanov
ljen Loški odred. Dodeljena sem 
bila v prvo četo prvega bataljona. 
Velika želja .se mi je izpolnila. V 
krvavih dneh okupacije sem stopi· 
la na pot boja za svobodo, za bolj· 
še in srečnejše življenje,. . · . · 
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Grafični list cerkniške učenke špelce Knez 

6. GRAFIČNI BIENALE JUGOSLOVANSKIH 
OTROK 

Taksen je naslov obširnega, likovno bogatega in obče človeško 
občutenega izbora otroških grafičnih listov, ki smo si jih ogledali 
sredi novembra v Kostanjevici na Krki. 

Začetki bienala otroške grafike v Kostanjevici segajo dobro de
setletje nazaj in ni slučaj, da je bil ravno v Kostanjevici na Krki. 
Kostanjevica je likovno središče s častitljivo tradicijo starega ci
stercianskega samostana. V njegovih prostorih so bogate galerije 
srednjeveške dediščine in obširen izbor velikih mojstrov sodobne
g_a ~lovenske.&a likovnega ustv~rjanja: Božidarja Jakca, Toneta Kra
lJa m domacma Franceta Gorjupa. V Lamutovem salonu si redno 
sledijo likovne razstave. 

Zun~.j samostana, v enkratnem okolju najstarejšega mesta na 
DolenJskem, nas preseneti edinstvena galerija v naravi z več kot 
sto lesenimi kipi, ki so jih v okviru kiparskega simpozija Forma 
viva ustvarili sodobni kiparji z vsega sveta. 

V tem okolju in vzdušju je v sako drugo leto grafični bienale 
o~roške grafil~e. Jugoslavije. Tudi našim otrokom uspe, da ob izred
ru konkurenci IZ vse Jugoslavije in ob strogih merilih žirije že več 
let zapored razstavljajo. 

Tako je bil tudi letos izmed osmih poslanih grafičnih listov iz
bran grafični list učenke 7. a razreda špelce KNEZ. Za izredni 
uspeh so dobili diplo~o učenka, naša šola ~n likovni pedagog iz 
rok čast~.ega predsedruka, uglednega beograJskega grafika Boška 
Karanov1ca. 

V SPOMIN 
Po daljši in neozdravljivi bo

lezni smo se v začetku decembra 
poslovili od Franja žAGARJA. 

Rojen leta 1935 v hrvaški vasici 
Zbitki se je kmalu odtrgal od do
mačije ter se odpravil kot dela · 
vec iskat boljšega kruha. Ob delu 
se je usposobil za elektrikarja. 
že leta 1961 se je ustalil v Cerk 
nici. Bil je eden prvih delavcev že 
ob začetku obratovanja starc 
I verke, kjer je opravljal različne 
naloge od delavca, obratovnega 
elektrikarja in izmenovodje. 

S temi izkušnjami je bil kasne· 
je sodelavec doslej največje Bre
stove naložbe - v izgradnji in 
obratovanju nove tovarne ivernib 
plošč, kjer mu je bila zaupana 
naloga vzdrževanja naprav. 

Franja žagarja bomo po njego· 
vem velikem optimizmu in le nje
mu značilno šegavostjo, s katero 
je celo v najtežjih trenutkih znal 
ustvarjati vedro delovno razpolo
ženje, ohranili v trajnem sporni· 
nu. 

Delovna skupnost TOZD žagal
nica sporoča žalostno novico, da 
nas je v novembru v svojem 49. 
letu starosti po težki bolezni za 
vedno zapustila naša upokojen-

K. Knez 

ka IV ANKA RA VšELJ iz Višev
ka. 

V temeljni organizaciji, v eno
ti stolarna, je bila zaposlena od 
leta 1970 pa do invalidske upo
kojitve leta 1979. 

Vsi, ki smo jo poznali, jo bo
mo ohranili v spominu kot vest
no in dobro sodelavka. 

Delovni kolektiv 
TOZD žagalnica Stari trg 

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

Glavni in odgovorni urednik Božo 
LEVEC. 
Urej11 uradniški odbor: Marta DRAGOLič, 
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Božo LEVEC, 
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton 
OBREZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRič, 
Bano š KERU, Franc TURK, Irena ZEM· 
UAK in Viktor žNIDARšič. Foto: Jože 
škrlj. 

Tiska železniška tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glatllo sodi med proizvode Iz 1. točke 
prvega odstavka 36. i!lana zakona o obdav· 
čanju proizvodov ln storltav v prometu, za 
katero •• no pllli:ujo temeljni diiVak od 
prometa proizvodov (mnenJ• sekretariata :ra 
lnforml11111jo lzwrinaga svata SR 51..-.lja, 
št. 421-1/72 z dna 24. oktobra 1974) 

v 

Sportni portreti 
Tokrat vam predstavljamo 

FRANCA KANDAl<ETA iz vasi 
Dane 

Rojen je bil 10. marca 1928. v 
Danah, zaposlen je v Kovinopla
stiki Lož, doma pa se ukvarja 
tudi s kmetijstvom. 

Kakšna je bila vaša športna 
pot? 

Leta 1947 sem prvič nastopil 
na smučarskem tekaškem tek
movanju, ki ga je tedaj organi
ziral TVD PAkTIZAN Loška 
dolina. Tekel sem na preprostih 
smučeh z jermenom, z leskovi
mi palicami, seveda brez maž, 
in zmagal. 

Odšel sem v vojsko v Radov
ljico, kjer sem od Toneta Do
lenca spoznal osnove mazanja 
in tekmovanja. Po izbirnih tek
mah sem se uvrstil na vsear
madno prvenstvo, ki je bilo na 
J ahorini. Tam sem bil šesti v 
konkurenci najboljših jugoslo
vanskih smučarskih tekačev. Le
ta 1950 sem bil deveti na med
narodnem tekmovanju v Planici, 
leta 1951 pa slovenski prvak. 

S treningi in tekmovanji sem 
nadalj eval tudi po prihodu iz 
vojske. Poleg vseh domačih tek
movanj sem se kot član državne 
reprezentance udeležil tudi tek
movanj v Avstriji, Italiji, Zahod· 
ni Nemčiji, Svedski in Finski. 

Največji mednarodni uspeh 
sem po mojem mnenju dosegel 
leta 1954 na svetovnem prven
stvu v Falunu na Svedskem, 
kjer sem bil za Hlebanjo naj
bolje uvrščen Jugoslovan. 

Leta 1956 pa sem zaradi bo· 
Jezni v družini prenehal tekmo
vati. 

Kako si se počutil kot držav. 
ni reprezentant? 

V državni reprezentanci sem 
se kot Notranjec med Gorenjci 
vedno počutil malo odrinjen. 
Smučke sem si moral mazati 
sam, ker so ostali skrivali, kako 
si mažejo. Pri mazanju pa mi je 
zelo pomagal izdelovalec maž 
Istenič, ki mi je maže dal za
stonj, da sem jih preizkušal. 

Kaj mislite o sedanjih razme
rah v smučanju? 

Sedaj so razmere mnogo bolj
še kot so bile. Jaz sem si poti 
na tekmovanje plačeval sam, 
maže kupoval sam in treniral 
sam. Sedaj pa imajo mladi vse 
možnosti za trening pod stro
kovnim vodstvom, dobijo ustrez
no opremo in imajo možnosti, 
da se udeležijo mnogih tekmo
vanj. 

Teki na smučeh so postali ze
lo množični in skoraj ni nede
lje, da ne bi bilo kakšnega tek
movanja. K množičnosti je 

\Li~:;a~r[FU~lk 
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(Iz številke 39 - 31. decembra 1970) 

O POSLOVNI POLITIKI V LETU 1971 

Kot je znano, so uveljavljene določene omejitve (restrikcije) pred
vsem kar zadeva cene, omejitve denar.nih sredstev, omejitve uvoza, ne· 
stimulativen izvoz itd ., zaradi česar so celotno gospodarstvo in tudi 
banke postale skoraj popolnoma nesposobne, plačevati blago al i sto
ritve v medsebojnem prometu. če tudi pravi·lno ocenjujemo, da imajo 
ti ukrepi za cilj umiritev neskladnosti med proizvodnjo in potrošnjo in 
da bi v tako umirjenem položaju izdelali stabi lizacijske ukrepe za pri
hodnjo etapa gospodarskega razvoja v državi, je vendar dejstvo, da nihče 
v gospodarstvu niti malo ne ve, do kakšnih sprememb bo vse prišlo v 
okviru programa stabilizacije . 

PRED PLANOM ZA PRIHODNJE LETO 

Na področju oblikovanja proizvodov imamo izdelan nov program dnev· 
nih s ob, Tamaro, Polano, Barbaro, sklenjena pa je tudi pogodba o po· 
s lovnem sodel·ovanju s švedskim arhitektom Kai Larsenom pri obliko
vanju novih dnevnih sob in sedežnih garnitur za domače in tuje tržišče. 
Naša tolikšna prizadevanja na področju obl ikovanja proizvooov so torej 
posledice rezultatov razi·skovanja tržišča, zlasti pa zadnjih stabilizacijskih 
ukrepov na področju potrošnje. 

SEMINAR ZA DOPISNIKE 

Razveseljivo je, da se je seminarja udeležilo trinajst mlajš ih dopisni· 
kov, pogrešali pa smo nekatere stalne dopisnike našega glasila. Kaže, 
da se bomo dogovorili za nadaljevanje in dopolnitev tega seminarja v 
prvih mesecih 1971. leta. 

~OTRESA PO VEčJEM IZVOZU 

Da se .ne bi ponovila situacija iz letošnjega leta, smo našo komer· 
cia lno aktivnost usmerili na zahodnoevropska tržišča. Vse do letos izvoz 
v Zahodno Nemčijo za nas -ni bil zanimiv. Cene, ki s mo jih dosegali na 
tem tržišču, so bile tako nizke, da se nam prodaja ni izplačala. 

Po revalvaciji marke in dodatni petodstotni premi·ji pa so se pojavile 
možnosti za vključevanje v to tržišče. 

USPEH TUDI NA POLJSKEM 

Prav je, da Brest svoje prodajne prijeme uveljavlja tudi na takih 
področjih, ki doslej zanj iz razumljivih razlogov niso bila zanimiva. Vzhod 
bo z ·redno plačilno sposobnostjo postal zanimivejši tud i zategadelj, ker 
bo mogoče tja plasirati naš standardni program dnevnih sob in jedilnic 
v večjih kol ičinah, kar za konvertibilni zahod ne moremo trditi. 

HITREJE ODPRAVLJATI 

Naš skladiščni prostor je prav gotovo dovolj velik, seveda pa bi 
morali. biti izdelki vskladiščeni načrtno in strokovno. Večji red v skladi
ščih bi omogočil hitrejšo in doslednejšo odpremo, po drugi strani pa tudi 
~itrejše nakla~anje. Zaradi nereda, ki je trenutno v skladiščih gotovih 
1zdelkov, sedaJ nakladaJO kamione tri do štiri ure in več. 

APOLO (iz novoletne zabavne priloge) 

_ V d~bl. ko_ so se . produkt~vne s ile tako neslutena razvi le, da delajo 
ze _tudi vse zensk_e 1n otroc1 po tamalem po 16 ur na dan, je izbira 
~ec ja. Od vsak~anJlh . poslovn ih porazov utrujeni samoupravljalci so v no
ceh brez spanJa valJaJO .po Aleksandrah, Klavdijah, Patricijah, Barbarah, 
Monikah, vzhodnjaško usmerjeni po Tamarah, domačijsko zavedni po Po
lonah . .. vsak po svojem okusu pač. 

BRESTOV OBZORNIK 

mnogo pripomogla tudi opre
ma, saj sem jaz denimo v za
četku tekmoval z lesenimi 
smučmi in leskovimi palicami, 
poglejte pa tekmovalce in nji
hovo opremo na kakšni množič
ni prireditvi sedaj! 

Kaj je šport v širšem smi
slu? 

Sport je za vsakogar zelo 
zd1:av, pa naj bo človek mlad ali 
star. Orodna telovadba in smu
čanje povečujeta odpornost člo
veškega organizma za vse vrste 
naporov. Zato vsakemu človeku 
priporočam šport, vendar je vse 
potrebno delati z veseljem. 

Koga predlagate za predstavi
tev v naslednji številki? 

Slavka Bergleza, nekdanjega 
telovadca in odličnega organi
zatorja. 

VELESLALOM 
NA SLIVNICI 

B. Skerlj 

14. decembra ~o marljivi člar.: 
smučarskega lduba iz Cerknice· 
pripravili zadnje rekreacijsko te· 
kmovanje v tem letu. Sami ga 
imenujejo l>kriterij prvega sne· 
ga«. Na zasneženi in zamegljeni 
Slivnici se je zbralo nad lOU ude
ležencev rekreacijskega veleslalo· 
ma v vseh kategorijah. 
Zmagovalci v posameznih kate .. 
Cicibani 

l. Klančar Tomaž, 32,00 
Ci ci banke 

l. Zabukovec Olga, 1,18,00 
Pionirji 

l. Turk Matjaž, 1.00,00 
Pionir ke 

l. Smrdu Nena, 1.00,20 
ML mladinci 

l. Virant Pavel, 1.28,00 
ML mladinke 

l. Kočevar Anita, 1.16,20 
St. mladinci 

l. šega Roman, 56,00 
St. mladinke 

l. šega Mojca, 1.13,80 
člani 

l. Jakopin Boris, 52,30 
članice 

l. Debevc Metoda, 1.18 OO 
Veterani ' 

l. Sega Vasja, 57,20 

NAšl UPOKOJENCI 

Novembra letos je odšla v po· 
koj naša dolgoletna sodelavka 
LjUDMILA INTIHAR iz Nadle· 
ska. 

V naši temeljni organizaciji se 
je zaposlila l. 3. 1965. V pokoj 
je odšla z opravljanja del in na
log >>pakiranje izdelkov« iz de
lovne enote stolarna. 
Istočasno se je iz delovnega 

kolektiva poslovila še ena dolgo
letna sodelavka - veteranka na
še temeljne organizacije ANTO
NIJA LAVRič iz Markovca. V 
naši organizaciji se je zaposlila 
že v avgustu 1955. leta sprva kot 
delavka v tedanji zabojarni, v 
pokoj pa je odšla z delovnega 
mesta >>Čiščenje v proizvodnji« v 
oddelku stolarna. 

Delovni kolektiv se jima za· 
hvaljuje za njuno dolgoletno mar
ljivo de lo in jima želi še mno· 
go zdravih in srečnih let. 

Delovni kolektiv 
TOZD žagalnica Stari trg 


