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30. APRIL 1982 

Lesna industrija in izvoz 
PRIHODNJI RAZVOJ SAMOUPRAVLJANJA NA PODROČJU EKONOM
SKIH ODNOSOV S TUJINO- PRVI POGOJ ZA POVEČANJE IZVOZA 
PRISPEVEK BRESTOVIH DELAVCEV K RAZPRAVI NA DEVETEM KONGRESU 
SLOVENSKIH KOMUNISTOV 

Moja razprava o nekaterih problemih izvoza temelji predvsem na 
neposrednih izkušnjah ob izvozni usmerjenosti Bresta. Ker pa je 
Brest eden izmed najpomembnejših izvoznikov pohištva, saj je delež 
izvoza v njegovi proizvodnji več kot 20 odstotkov, velja ta proble
matika v glavnem za vso slovensko lesno industrijo. 

• Deveti knngres Zllf:U komunistov Slovenije 
bo prilofnosl za to, da lemeljito ocenimo, 
kaj smo v udnjem obdobju do!ii:egll~ pa ludi, 
fesa nismo uresnitlli, ter za lOt da .'f; na njem 

"" dotovorimo 7Jl na.(e nadaljnje naloge. 

Nedvomno ima lesna industri
ja v primerjavi z drugimi indu
strijami prednosti pri izvozu, saj 
temelji na domači surovinski os
novi. Tega se zavedajo tudi raz
vite države, saj je njihova lesna 
industrija močno razvita in hkra· 
ti tudi močno zavarovana pred 
tujo konkurenco. Poleg tega je 
lesna industrija zanimiva tudi 
zaradi sorazmemo majhnih na
ložb v nova delovna mesta, hitre
ga reševanja zaposlenosti in za
poslovanja ženske delovne sile. 

Omenjena dejstva so Jugoslavi
jo pripeljala do izgradnje precej
šnjih pohištvenih zmogljivosti, ki 
ob zmanjševanju domače porabe 
zahtevajo dodatno povečevanje 
izvoza. 
Večji delež izvoza v lesni indu

striji pa je bil v preteklosti ved· 
no povezan s slabšimi gospodar
skimi rezultati. Naj povemo, da 
so bili kazalci gospodarjenja za 
lesno industrijo v primerjavi s 
slovenskim gospodarstvom vedno 
slabši kot je bilo povprečje go
spodarstva. Nedvomno je temu 
botroval tudi sistem centralistič
nega zbiranja ter razdeljevanja 
deviz in deviznih pravic, pri če
mer je breme pri povečevanju 
izvoza nosil samo končni izvoz
nik. 

S prehodom na samoupravno 
urejanje zunanjetrgovinskega po
slovanja se je deloma popravil 
gospodarski položaj izvoznikov. 
V prvi fazi je prišlo do sprememb 
predvsem s tako imenovanimi 
»internimi stimulacijami izvoza« 
in z »odstopanjem deviz«, s čimer 
se je izvoz držal dohodkovno na 
pragu rentabilnosti. Dohodkovno 
povezovanje, še manj pa prizade
vanja za ustvarjanje skupnega 
proizvoda in s tem v zvezi tudi 
delitev skupnega deviznega pri
hodka, vse to pa žal še ni zaži· 
vel o. 

Verjetno prav ta zakasnitev pri 
oblikovanju skupnega deviznega 
prihodka povzroča močne pritis
ke v nasprotno smer. Ob spozna
njih, da je potrebna za povečeva
nje izvoza tudi prerazporeditev 
dohodka v korist izvoznikov, so 
se pojavile naslednje težnje: 

- zavlačevanje pri oblikova
nju skupnega prihodka in skup· 
nega deviznega prihodka, saj bi 
prehod nanj pomenil za vse tiste, 
ki imajo nizek izvoz in s tem tudi 
boljše dohodkovne rezultate, 
zmanjšanje njihove akumulativ
nosti, 

- izsiljevanje odstopa deviz in 
deviznih pravic, brez težnje po 
delitvi skupnega prihodka, tako 

Zmogli bomo in znali uspešno preseči objektivna protislovja, 
skozi katera se prebija naša družba. Izšli bomo iz sedanjih 
razmer, ki jih bremene številne notranje neusklajenosti in ma
terialne težave ter razni notranji in zunanji pritiski zaradi 
trdne privrženosti delavcev in delovnih ljudi ideji u; praksi 
socialističnega samoupravljanja. Izkušnje zadnjih let kažejo, 
da se delovni ljudje v težavnih razmerah še bolj čvrsto stmejo 
okrog zveze komunistov in drugih organiziranih naprednih sil 
socialističnega samoupravljanja. 

France Popit 
na kongresu slovenskih komunistov 

da se prek dejansko višjih cen 
ohranjajo stara razmerja, 

- zmanjševanje deleža deviz
nih pravic za izvoznike in celo 
težnja po vrnitvi na stari sistem, 
se pravi, administrativno zbiranje 
in razdeljevanje deviz in deviznih 
pravic. 

Ugotavljamo, da so pritiski v 
teh smereh vedno večji. Vendar 
se moramo zavedati, da popušča
nje tem pritiskom pomeni dvoje: 

l. korak nazaj v razvoju samo
upravljanja in odvzemanje pra
vice delavcem, da odločajo o re· 
zultatih svojega dela in o delitvi 
dohodka, vključno z deviznim 
dohodkom, 

2. korak nazaj v prizadevanjih 
za povečevanje izvoza, saj je ne
mogoče pričakovati, da bodo sa
mo napori končnega izvoznika 
obrodili enake sadove kot napori 
vseh, v reprodukcijsko verigo po· 
vezanih udeležencev. 

Iz teh razlogov ugotavljamo, da 
je prvi pogoj za povečevanje iz
voza in izboljšanje položaja na 
področju ekonomskih odnosov s 
tujino prav samoupravno ureja· 
nje tega področja. Seveda pa bo 
pri tem potrebno urediti še šte
vilna druga vprašanja. Naj ome
nimo samo nekatera. 

Izvoz in domači trg sta v tesni 
medsebojni odvisnosti. To pome
ni, da pri usmeritvi v izvoz, pli 
kateri dosegamo slabše dohod· 
kovne rezultate, nujno usklajuje· 
mo proizvodne zmogljivosti in 
dohodek s prodajo na domačem 
trgu. To pomeni, da uvoza, na· 
menjenega za izvozne programe, 
skoraj ni mogoče obravnavati 
posebej. Predvsem mislim pri 
tem na dva vidika: na ustrezno 
kreditno in devizno politiko, ki 
bi se morala odvisno od izvoza 
ustrezno odražati še bolj kot do
slej tudi v pogojih gospodarjenja 
na domačem trgu. 

Potrebno bo tudi trdneje in 
enotneje nastopati na tujfh trgih. 
Sedaj ugotavljamo, da se pre
malo povezujemo že v sloven
skem prostoru, kjer si proizva
jalci v glavnem prek dveh izvoz
nikov sami med seboj konkurira
mo na tujih trgih. še slabši je po
ložaj v okviru Jugoslavije, saj je 
splošno znano, kako si na tujem 
trgu znižujemo cene in s tem 
dohodek. Zato je večje povezo
vanje v okviru Slovenije in Jugo
slavije tudi važen pogoj za pove
čevanje izvoza. 

V naših prizadevanjih za pove
čevanje izvoza pa moramo temu 
ustrezno tudi spremljati tehno

(Konec na 2. strani) 

brestov 
• 

nSmrt je odvisna od tega, kako je kdo živel. če ste 
naredili kaj koristnega, vas bo to preživelo. Tudi če je 
kdo imel koristno vlogo v življenju, sveta še ne bo ko· 
nec, ko bo umrl. 

Kar je naredil, bo zmeraj ostalo. Veliko je odvisno od 
tega, kaj je kdo naredil za državo ali za ljudstvo. Zgodo· 
vina je dolg proces. Ljudje nikoli ne pozabijo, kaj je bilo 
dobrega pri kakem državniku. Tega dobrega v njegovih 
dejanjih se bodo zmeraj spominjali. 

Imamo pregovor: srečen je, kdor večno živi. To v res· 
nici pomeni, da je naredil kaj dobrega.cc 

TITO 
V teh dneh, ko se z vso spoštljivostjo spominjamo obletnice 

smrti tovariša TITA in obenem praznujemo dneve, ki obujajo 
spomine na našo revolucionamo družbeno rast, nam v zavesti 
še bolj oživi misel, kako je njegova osebnost neločljivo pre
pletena z našo bližnjo preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, 
z najbolj dragocenimi stranmi, ki jih je zapisala naša 
zgodovina. 

Zato nas morajo misli, ki zastanejo ob njegovem liku, ob 
velikem simbolu dela - l. maju, ob pomembnem datumu v 
rasti slovenstva in jugoslovanstva - 27. aprilu in ob dnevu 
zmage še bolj povezati v odgovomo dograjevanje naše sociali
stične samoupravne družbe, zrasle iz teh simbolov. 

OB PRAZNIKU DELA, DNEVU OSVOBODILNE FRONTE IN 
DNEVU ZMAGE ISKRENO čESTITAMO VSEM BRESTOVCEM 
IN OSTALIM OBčANOM! 
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dnose moramo spremin jar 
:NEPOSREDNE NALOGE PO KONGRESU 
SLOVENSKIH KOMUNISTOV 

Tovariš Popit je na devetem kongresu slovenskih komunistov kon
čal svoje poročilo z besedami: »Graditev socialističnih samoupravnih 
odnosov ustvarja pogoje, v katerih bo svobodna skupnost neposred
nih proizvajalcev v združenem delu upravljala z vsemi družbenimi 
zadevami in vodila reprodukcijske procese. V celoti bo razpolagala s 
proizvodi svojega dela, dejansko bo ustvarjala zase, za vsestranski 
razvoj vsakega človeka kot svobodne ustvarjalne človeške osebnosti. 
Zgodovinsko se bo uveljavila Jernejeva postava iz Cankarjevega 
Hlapca Jerneja, ki se glasi: Ti, ki si delal, tvoje je delo!« 

Za uresničitev tega cilja se je vredno boriti. To pa je glavna in 
najpomembnejša naloga članov in organizacij zveze komunistov v 
prihodnjem obdobju. 

Neposredne naloge in temeljni 
cilji delovanja komunistov, orga· 
nlziranih v osnovne organizacije, 
so opredeljeni v resoluciji, sprejeti 
na kongresu. Seveda v tem krat· 
kem sestavku ni mogoče opo
zoriti na vse naloge ln pomembne 
opredelitve, ki jih resolucija za
jema, zato bi se zadržal pred
vsem ob nalogah zveze komuni
stov pri prihodnjem družbeno 
ekonomskem razvoju naše druž. 
be: 

- Za celotni razvoj in utrjeva· 
nje socialističnega samoupravlja
nja in večjo učinkovitost gospo
darjenja je odločilna temeljita 
samoupravna preobrazba druž. 
beno ekonomskih odnosov pri go
spodarjenju s sredstvi tekoče 
(enostavne) ln razširjenje repro
dukcije. S tem hočemo doseči, da 
bodo ta sredstva upravljali in z 
njimi gospodarill delavci v zdru· 
ženem delu. 

V obdobju, ki je pred nami, 
mora združevanje dela in sred
stev na družbeno ekonomski pod
lagi skupno ustvarjenega dohod
ka in svobodne menjave dela po
stati prevladujoč odnos v druž.. 
beni reprodukciji. Ravno takšno 
združevanje dela in sredstev ter 
ustvarjanje skupnega dohodka je 
odločilnega pomena za doseganje 
boljših rezultatov pri gospodar· 
jenju s sredstvi družbene repro
dukcije. 

Da pa bomo to dosegli, mora
mo napraviti preobrat v nalož
beni politiki in sicer tako, da 
bomo naložbe, naše potrebe in 
želje uskladili z ustvarjenim do
hodkom ter v prvi vrsti povečali 
učinkovitost vloženih sredstev. 
Poiskati moramo notranje rezer· 
ve (te pa so v sleherni proizvodni 
sredini, pa tudi v negospodar· 
stvu), jih aktivirati z učinkovitej· 
šo izrabo proizvodnih zmogljivo
sti, s smotrnejšo delitvijo dela, 
boljšo organizacijo proizvodnje, 
z modernizacijo tehnoloških po
stopkov, z varčevanjem in tako 
naprej. 

Z družbeno ln ekonomsko 
smotrnejšo delitvijo ustvarjenega 
dohodka moramo naložbena sred-

LESNA INDUSTRIJA 
IN IZVOZ 
(Nadaljevanje s l. strani) 

loški razvoj v svetu. 2:al mi, kot 
majhna ekonomija, ne moremo 
izdelovati vse opreme doma (če
prav je viden napredek na tem 
področju predvsem z razvojem 
proizvodnje lesno obdelovalnih 
strojev v okviru delovnih organi· 
zacij s področja lesne industrije), 
zato bo uvoz opreme še vedno 
nujen. Vendar je uvoz opreme 
med vsemi kategorijami uvoza 
najbolj omejen, kar bo povzro· 
čalo tehnološko zaostajanje in 
večje težave pri vključevanju v 
mednarodno delitev dela. Zato 
moramo uvoz opreme tesneje po
vezati z izvozom. 

stva usmeriti v tiste načrtovane 
dejavnosti materialne proizvod
nje, ki kar najbolj omogočajo po· 
večanje učinkovitosti gospodarje
nja in izvomo naravnanost ter 
zagotavljajo trden in trajen go
spodarski razvoj. 

- Doseči moramo hitrejšo uve
ljavitev samoupravnega sistema 
na področju oblikovanja in delit· 
ve sredstev za osebne dohodke, 
ker bo takšen sistem bistveno 
prispeval k učinkovitejšemu go
spodarjenju ln upravljanju druž
benih sredstev. 

To je v sedanjih gospodarskih 
ln družbenih razmerah podlaga 
za celotno družbeno preobrazbo 
delavčevega dela ln za obllkova· 
nje ter utrjevanje njegovih druž.. 
beno gospodarskih interesov ter 
kakovosti delavčeve delovne, go
spodarsko poslovne in uprav· 
ljalske dejavnosti. To je torej 
podlaga za krepitev vloge delav· 
ca kot družbenega nosilca zdru
ženega dela in vseh odnosov v 
družbeni reprodukcijL 

Zavzemali se bomo, da bo oseb
ni dohodek delavca odvisen od 
zahtevnosti del in nalog, Id jih 
delavec opravlja, od količine in 
kakovosti njegovih izdelkov in 
storitev ter opravljenega dela, od 
gospodarne uporabe delovnih 
sredstev, predmetov dela, repro
dukcijskih materialov in energi· 
je. Prihranki v neposrednih pro
izvodnih stroških, Id bremenijo 
njegov proizvod ali storitev, se 
morajo v dogovorjenem deležu 
neposredno izraziti v višini oseb
nega dohodka. Zavzemati se mo
ramo za boljše vrednotenje pro
izvodnega in ustvarJalnega dela 
ter dela v težjih delovnih razme
rah. 

- Odločilnega pomena za ure
sničevanje politike gospodarske 

stabilizacije in za utrjevanje po· 
ložaja delavcev v družbeni repro
dukciji je korenita preobrazba 
sedanje gospodarske politike. 
Predvsem je treba krepiti soci
alistične samoupravne družbeno 
lastninske odnose in izhajajoč iz 
te opredelitve, dosegati večjo 
družbeno produktivnost dela in 
učinkovitost gospodarjenja. 

Gospodarska politika mora s 
sprejetimi instrumenti spodbu· 
jati delavce v združenem delu, da 
bodo pri odločanju o gospodar
jenju s sredstvi ln o celotnem po· 
slovanju v večji meri upoštevati 
objektivne gospodarske zakoni
tosti ter razmere na domače.m in 
tujem trgu in v večji meri uve
ljavljali merila za proizvodnjo in 
kakovost gospodarjenja, ki jih 
primava samoupravno organizi· 
ran trg, in skupno dogovorjene 
proizvodne, gospodarske in de
lovne normative. 

Prizadevali si bomo za rast ·pro
duktivnosti dela, ki nam edina 
lahko omogoča enakopravno in 
organizirano vključitev v medna· 
rodno menjavo in delitev dela. 

-Zavzemali se bomo, da bo 
manost bistveno več prispevala 
k uresničevanju dolgoročnih zgo
dovinskih interesov delavskega 
razreda in k zadovoljevanju ne
posrednih družbenih potreb. Z 
razvijanjem družbeno ekonom
skega in političnega sistema mo
ramo ustvariti takšne možnosti 
za poslovanje in gospodarjenje, 
da bosta razvoj lastnega razisko
valnega dela in hitrejše uvajanje 
inovacij v gospodarskem interesu 
delavcev v sleherni delovni orga
nizaciji in zato tudi sestavni del 
njihove poslovne in razvojne po
litike. Tako bomo z uvajanjem 
novega manja okrepili vlogo in 
pospešili razvoj raziskovalne de
javnosti v združenem delu ter 
tako sprostili ustvarjalne sposob
nosti delavcev. Oboje je osnova 
za zdrav gospodarski razvoj in 
za uspešno vključevanje v med· 
narodno delitev dela. 

Uresničevanje resolucije deve
tega kongresa je vsebinska in re
volucionarna naloga, ki zahteva 
od članov in organizacij zveze 
komunistov temeljite analize o 
stanju v svojih okoljih ter na tej 
podlagi tudi ustreme dejavnosti 
za spreminjanje sedanjih razmer 
in odnosov. Saj, kakor je rekel 
Karl Marx (preneseno v naše raz
mere), je premalo, da svet in od
nose v njem razlagamo, te odno
se in razmere je potrebno me
njati. To pa je naloga osnovnih 
organizacij zveze komunistov in 
vsakega komunista posebej. 

D. Frlan 

Naj na koncu ponovno pouda
rim, da je ureditev vseh omenje
nih in nekaterih drugih vprašanj 
sicer pomembna za povečevanje 
izvoza, da pa nedvomno ostaja 
kot osnovni cilj: nadaljnji razvoj 
samoupravljanja tudi na področ
ju ekonomskih odnosov s tujino. 
Pri tem imamo člani zveze komu
nistov še mnogo dela in odgovor
nosti. Razstava fotografij »Notranjska v NOBu v cerknmd. osnovni šoli 

BRESTOV OBZORNIK Bl 

Gostje so obiskali tudi Brestov salon pohištva 

Kongresno srečanje 
NASO OBCINO SO OBISKALI PREDSTAVNIKI KOROSKJH 
SLOVENCEV 

Devetega kongresa slovenskih komunistov se je udeležilo tudi več 
delegacij komunističnih in drugih naprednih organizacij iz tujine. 
Med njimi so gotovo posebno mesto imeli p reds1avni'lti slovenskih 
naprednih -skupnosti izza naše zahodne in severne meje. 

Drugi dan kongresa, ko so delegati delali v komisijah, je CK ZKS 
delegacijam omogočil številna srečanja s člani zveze komunistov in 
z drugimi delavci v občinah, krajevnih skupnostih in delovnih orga
nizacijah v različnih !krajih Slovenije. 

Naša občina je ·tega dne imela v gosteh združeno delegacijo dveh 
koroških organizacij, katere sta predstavljala Filip Warasch in Feliks 
Wieser. Občino sta obiskail.a v spremstvu medobčinskih .sekretarjev za 
Gorenjsko in Koroško, tova.rišev Zdravka Krvine in Mitje Horvata. 

Za koroške Slovence je bilo srečanje z našo Notranjsko pravzaprav 
odkritje, saj smo geografsko in prometno dokaj odmaknjeni od 
nj>ihovih sicer pogostnih zvez z matično domovino dn Ljubljano kot 
njenim središčem. Zato pa je bilo naše srečanje toliko pristnejše, 
zanim-ivejše in morda celo obetavno, saj smo med dlugim v razgo
vorih nakazovali različne možnosti sodelovanja - od kulturnega do 
gospodarskega. Posamezne pobude so hll.e izražene na obeh straneh 
in tudi na obeh straneh z odobravanjem sprejete. 

Delegacijo smo najprej sprejeli v Ce111mi.ci, kjer smo v razgovoru 
goste seznanili z zemljepisnimi, zgodovinskimi, demografskimi, gospo
darskimi in drugimi značilnostmi občine, potem pa smo jih odpeljali 
na ogled naših poglavitnih gospodarskih zmogljivosti. 

V Loški dolini so si gostje z zanimanjem ogledali vse obrate Kovi· 
noplastike, v Cevk.n.ici pa Salon po~tva in Tovarno ivernih plošč, 

V obeh delovnih organizacijah so goste prijazmo in prisrčno spre
jeli predstavniki poslovodnili in samoupravnih organov ter vodstva 
družbenopolitičnih o.rganizacij, ki so jim v JQrajših razgovorih razložili 
razvoj_ ~elovnih organizacij ter njihovo samoupravno in .politično 
orgarn.zn.ranost. 

Zvečer smo v posloviLnem razgovoru goste seznanili še z delova
njem krajevnih skupnosti. 

Tako smo predstavnikom naših rojakov na avstrijskem Koroškem 
omogočili -kolikor so to ·V enem sicer zelo intenzivnem delovnem 
dnevu da - da so od blizu spoznali velike uspehe, pa tudi razvojne 
teža':e tega, zanje nekoliko odmaknjenega dela svoje matične do
movme. 

J. Praprotnik 

POZDRAVNA BRZOJAVKA DEVETEMU KONGRESU 
ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE 

Komunisti in delavci nad dvatisoččlanskega delovnega kolek
tiva BRESTA, industrije pohištva Cerknica, toplo pozdravljamo 
deveti kongres slovenskih komunistov. Ta kongres sovpada 
prav z obdobjem, ko naša socialistična samoupravna skupnost 
doživlja v svoji družbeni preobrazbi in gospodarskih gibanjih 
globlje vzgibe in premike. 

Zato pričakujemo, da bo prav gotovo kritično ocenil našo 
dosedanjo pot, sedan;i gospodarski in družbeno-politični tre
nutek, predvsem pa Jasno opredelil prihodnje naloge in cilje 
komunistov ter naše celotne družbe v prizadevanjih za obliko
vanje trdne osnove socialističnih samoupravnih odnosov in za 
utrjevanje našega f;OSpodars tva. Te naloge prav gotovo ne bodo 
lahke in neobvezu1oče in bodo pri sleherniku terjale skrajno 
odgovornost in prizadevnost. 

Posebno pomembne in zahtevne naloge čakajo nas, komuniste 
in vse ostale zavestne sile ob ustavni preobrazbi in utrjevanju 
gospodarstva; zavedamo se, da gre pri tem za izredno širok 
sklop pomembnih gospodarskih in družbeno-političnih vpra
šanj, s katerih rešitvijo bomo lahko uresničili naše samo
upravne vrednote. 

V času med osmim in devetim kongresom sta nas zapustila 
tovariša Tito in Kardelj, velikana naše revolucije, graditelja 
socialističnega samoupravljanja in neuvrščene politike. V svo
jem bogatem izročilu sta nam zapustila trden temelj za nada
ljevanje vsega, kar smo skupaj z njima opredelili kot trajnicu 
naše poti. To pa nas tudi zavezuje .. . 
. Pričakujemo, da bo kongres zastavil vrsto neposrednih nalog 
tn rešitev, ki bodo spodbuda za še hitrejše oblikovanje naše 
socialistične samoupravne skupnosti in reševanje sedanjih go
spodarskih zagat. 

S pozdravi vam pošiljamo iskrene želje za uspešno delo 
kongresa. 

Komunisti in delovni kolektiv BRESTA, 
industrije pohištva Cerknica 
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BRESTOV OBZORNIK 

O osle j v glavnem vse po načrtih 
ANALIZA O URESNIČEVANJU NAŠIH . 
SREDNJEROČNIH PLANSKIH DOKUMENTOV 

Kot je že iz sredstev javnega obveščanja znano, so bila odstopanja 
od srednjeročnega načrta v letu 1981 ter ocene za prihodnja leta tak 
šna, da bo potrebno preveriti, kako se uresničujejo srednjeročni 
plans~Q. dokumenti pri vseh nosilcih načrtovanja. 

Ker ·so spremenjeni pogoj·i v 
gospodarjenju za Jugoslavijo in 
za Slovenijo več ali manj znani, 
naj omenimo samo nekaj .bist
venih ugotovitev. 

Poslabšame plačilno bilančne 
možnosti drlave :in s tem v zvezi 
tudi vse težji pogoji za najema
nje tujih kreditov neposredno 
omejujejo naš celotni družbeni in 
gospodarski razvoj v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Zato bo 
potrebno povečati ·izvoz in izbolj
šati plačilno bilanco. 

Zaradi poravnavanja obveznosti 
do -tujine in zoženih možnosti za 
najemanje novih kreditov bo pri
šlo do odliva sredstev za razvojne 
namene, tako da bodo sredstva za 
naložbe bistveno manjša kot so 
bila načrtovana. Manjše možnosti 
za naložbe so povzročile, da se je 
zmanjšal •tudi najbolj dinamični 
pospeševalec ·rasti družbenega 
proizvoda. Z manjšo rastjo druž
benega proizvoda pa se zmanjšu
Jejo tudi vse ostale kategorije, od 
rasti zaposlenosti pa do stopenj 
rasti vseh oblik porabe. 

Spremenjeni pogoji :za gospo
darjenje so seveda vplivali tudi 
na gospodarjenje naše delovne 
organizacije. 

DRUžBENI PROIZVOD 
IN PROIZVODNJA 

Realna stopnja rasti družbene
ga proizvoda je za našo delovno 
organizacijo negativna. Odstopa
nja med temeljnimi organizaci
jami so različna, kar je tudi raz
umljivo, saj je naraščanje družbe
nega proizvoda odvisno od celot
nega naraščanja realizacije, pa 
tudi od relativnih odnosov med 
cenami surov.in in repromateri
alov ter končnimi ·izdelki. 

Predvidevanaa za leto 1982 ka
žejo, da bo dosežena resolucijska 
rast družbenega proizvoda, ven
.d.ar pa bodo še vedno odstopanja 
med temeljnimi organizacijami. 
V letih 1983-1985 pa bo potreb
no rast bistveno povečati, če ho
čemo doseči načrtovano stopnjo 
rasti za srednjeročno obdobje. 
Močno je v letu 1981 porasla 

proizvodnja v vseh temeljnih or
ganizacijah. Na osnov'i plana za 
leto 1982 ter pričakovanih gi· 
banj v naslednjih letih lahko pri
čakujemo uresničitev srednjeroč
nih planskih ciljev na področju 
proizvodnje. 

IZVOZ 

Kot v družbenem planu Slove
nije je tudi za našo delovno· or
ganizacijo izvoz življenjskega po
mena. Izvoz je pomemben zaradi 
razširitve trzišča, pa tudi zaradi 

izboljšanja devizne bilance. Ce
prav smo v letu 1981 v okviru de-· 
lovne organizacije dosegli realno 
za 20,8 odstotka večji izvoz, pa 
so stopnje rasti za posamezne .te
meljne organizacije zelo razLične. 
Visoke stopnje rasti za temeljni 
orgaarizacij-i lver.ka in Tapetništvo 
sta bolj posledica ·nizke osnove v 
letu 1980 kot pa wsokega izvoza 
v letu 1981. Manjši realni izvoz 
v nekaterih temeljnih organizaci
jah pa je posledica recesije na 
ameriškem trlišču in tudi na trgu 
žaganega lesa ter v nekaterih pri
merih tudi posledica enkratnih 
neponovljivih poslov, ki so bili v 
letu 1980. 

Ce bomo dosegli predvideno na
raščanje izvoza v letu 1982 za 
12 odstotkov, bo mnogo laže do· 
segljiv tudi srednjeročni načrt, v 
katerem predvidevamo povpreč
no letno rast izvoza :za 11,8 od
stotka. 

uvoz 
Neposredno vezan na izvoz pa 

je uvoz blaga in storitev iz tuj-ine. 
Izpolnjene obveznosti na pod
ročju izvoza in zadostna količina 
ustvarjenih deviznih sredstev bo
do seveda omogočile, da bomo 
dosegli tudi uvozne načrte. Ome
jitve na področju uvoza so po
vzročile, da je bilo naraščanje 
uvoza v letu 1981 manjše kot je 
bilo načrtovano. Na najnižjo mož
no mero se je zmanjšal predvsem 
uvoz opreme in nekaterih repro
materialov, kar je občasno po
vzročilo težave v proiZNodnji. Ne
kajkrat je bila zaradi pomanjka
nja repromaterialov ogrožena 
celo proizvodnja za izvoz, kar bo 
potrebno v naslednjih -letih vse
kakor odpraviti. 

Za leto 1982 načrtujemo višjo 
stopnjo naraščanja uvoza, ·ki pa 
bo uresničen samo, če bodo iz
polnjene tudi izvozne naJ.oge v 
okviiiU delovne organizacije. Uvoz 
pa bo pogojen tudi s stanjem 
plačilne bilance republike in fe· 
deracije do tujine, saj bo pove
čanje negativnega sald.a sprožilo 
zaviralne ukrepe za vse uvoznike. 
Načrtovana stopnja naraščanja 

uvoza po srednjeročnem načrtu 
je nekoliko višja od slovenskega 
pov·p:rečja, vendar je treba pou
dariti, da je tudi stopnja izvoza 
nad slovenskim povprečjem. Viš
ja stopnja uvoza gre predvsem 
na !I'aoun uvoza opreme v drugi 
polovici srednjeročnega obdobja, 
kar pa je nuj.no, če hočemo vsaj 
delno nadomestiti iztrošeno in za
starelo strojno opremo. Na uvoz 
opreme pa je vezano tudi pove
čanje produk!tivnosti predvsem v 
zadnjih letih srednjeročnega ob-

Zaga v TOZD Jelka razžaguje tudi drobno hlodovina 

dob ja. če ne bo uvoza ·opreme, bo 
to nedvomno povzročilo ·manjše 
naraščanje produktivnosti kot je 
predvideno v srednjeročnem na
črtu. 

ZAPOSLENOST 

Ker ponudba -lesnih izdelkov že 
krepko presega povpraševanje po 
pohištvu, v Sloveniji ni predvide
no povečanje proizvodnJe s širje
njem proizvodnih zmogljivos ti. 
Iz istih vzrokov se je število za
poslenih v lesni proizvodnji naše 
delovne organizacije v letu 1981 
zmanjšalo, v letu 1982 pa naj bi z 
izjemo proizvodnje žaganega lesa, 
:kjer se zaposlenost nekoLiko po
večuje, ostalo nespremenjeno. 
Povečalo pa se je število zapo

slenih v proizvodnji ognjeodpor
nih plošč, kar je tudi razumljivo, 
saj je bila normalna proizvodnja 
organizirana šele v drugi polovici 
leta 1980. Stevilo zaposlenih naj 
bi se nekoliko povečalo tudi pro
ti koncu srednjeročnega obdobja, 
seveda, .če se bo povečalo tudi 
po,vpraševanje po ognjeodpornih 
ploščah. 

Stevi.Jo zaposlenih 'se bo večalo 
,tudi v ·temeljni organizaciji Pro
daja predvsem na račun š1rjenja 
lastne maloprodajne mreže. 

Vsa ta povečanja pa malenkost
no vplivajo na za:poslenost v 
okviru delovne organizacije, saj 
je rast zaposlenosti povprečno 
letno po srednjeročnem načrtu 
samo 0,2 odstotlka. 

OSEBNI DOHODKI 

V letu 1981 beležimo tudi pa· 
dec realnih osebnih dohodkov. 
Glavni dejavnik, ki je usmerjal 
gibanje osebnih dohodkov v letu 
1981, je bil družbeni dogovor o 
razporejanju dohodka, <ki je pred
videval lO-odstotno počasnejša 
rast osebnih dohodkov od druž
benega proizvoda. Ker je v letu 
1981 rea:lni družbeni proizvod pa
del, je razumlj1vo, da so se zni· 
žali tudi realni osebni dohodki. 
Znižanje je še večje kot je bilo 
v povprečju za Slovenijo, saj je 
tudi padec družbenega proizvoda 
večji kot pa je bil v slovenskem 
merilu. 

Predvidevanja za leto 1982 ka
žejo, da bodo realni osebni do· 
hodki še realno stagnirali. Treba 
je pripomniti, da bo višina do
seženih osebnih dohodkov odvis· 
na od rezultatov gospodarjenja. 
Občutnejše povečanje predvsem 
·družbenega proizvoda bo seveda 
zaustavilo padanje osebnih do
hodkov. 

Ker je v naslednjih letih pred
videno povečanje družbenega pro
izvoda na račun večje produktiv
nosti in zniževanje zalog, pred
videvamo, da bodo v naslednjih 
letih naraščali tudi osebni do
hodki. 

* 
Na koncu lahko ugotovimo: 
- Srednjeročni plan uresniču· 

jemo na večini področij, v pro
izvodnji, izvozu, uvozu in zapo
slenosti. K temu je potrebno do
dati, da uresničujemo tudi plan 
naložb. 

- Odstopanja so pri družbe
. nem proizvodu in v posledici tega 
tudi pri osebnih dohodldh. Ven
dar je ta padec posledica visoke 
startne osnove v letu 1980, pa tudi 
povečanja zalog v letu 1981. 
Z zmanjševanjem zalog bo zato 
omogočen višji porast družbene
ga proizvoda in s tem tudi oseb
nih dohodkov. Zato lahko priča
kujemo, da se bo proti koncu 
srednjeročnega obdobja tudi to 
odstopanje zmanjšalo, čeprav 
verjetno še bo. 

Iz tega lahko zaključimo, da 
odstopanja od srednjeročnega 
načrta ruso takšna, da bi bilo 
potrebno dopolniti oziroma spre
meniti ·srednjeročne planske do
kumente. 

P. Oblak 
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Izdelano doma: korpusna stiskalnica, ki naj bi jo razstavili na ljub
ljanskem sejmu lesnobdelovalnih strojev 

Spet v Zagrebu 
BREST TUDI LETOS NA ZAGREBSKEM VELESEJMU 

Kakor vsako leto; smo tudi letos na prostoru naše prodajalne v 
Zagrebu poleg naših stalnih pohištvenih programov prikazali tudi 
novosti, ki so jih pripravile naše temeljne organizacije. Pripravili smo 
tudi vse ostalo potrebno, da bi bili poslovni razgovori z našimi kupci 
kar najbolj uspešni. 

V se to je bilo potrebno zaradi pričetka tradicionalnega spomladan
skega velesejma v Zagrebu. 

Ker je za nas, proizvajalce po
hištva, čas spomladanskega vele
sejma v tako imenovanem mrt
vem času za nove modele, je bilo 
opaziti le malo novosti. 

Vendar Brest le prrkazuje nekaj 
novosti: fronto na programu 
3 X 3, kuhinjo BREST 12 in se
dežno garnituro Ne1i. Vse naštete 
novosti so plod .delavcev strokov
nih služb temeljnih organizacij 
Pohištvo, Tapetništvo in Prodaja. 

Ceprav je že v proizvodnji in 
delno tudi na zalogi, pa je za 
Zagreb novost tudi program 
MlHA, ki so ga izdelali delavci 
Jelke. 

Zakaj novi modeli? Program 
3 X 3 v svoji prvotni izvedbi na 
tržišču ni doživel pričakovanega 
sprejema. Poleg naših napak, mi
slim kasnitev proizvodnje in s 
tem tudi postavitve v trgovinah, 
na premalo pripravljeno strakov· 
no montažo, odpremo ·in trans· 
port, smo ugotovili, da je bila 
skupna trgovska in naša napo· 
ved preveč optimistična. Zato 
smo že v začetku leta pričeli s 
pripravami nove fronte, ki naj 
bJ. omogočila pričakovane pro
dajne uspehe. 

V proizvodnem programu ku
hinj imamo kuhinje Brest 09, 10, 
10 S in 11. Klub ta:ko široki po· 

nudbi smo ugotovili, da smo v 
ponudbi zahtevnejših modelov 
prešibki. Ker s tipom kuhinje 
Brest 09 ne moremo pok.niti vseh 
potreb tržišča, smo pripravili 
nov tip kuhinj Brest 12, ki sodi 
v vrhnji razred kuhinjskega po
hištva. 

Sedežno garnituro Neli smo 
prikazali kot poskusno garnituro. 
Dobljena ocena bo odločala, ali 
bo garnitura naš rezervni pro· 
gram a1i ne. 

Program MIHA smo prvič raz
stavili na lanskem salonu v Beo
gradu. Dobljene ugodne ocene in 
nujnost za zamenjavo proizvod
nega programa v J elki sta nare
kovali odločitev o uvedbi progra-. 
ma v proizvodnjo. 

Po prvih vtisih se zanimanje za 
nakup po.h!ištva zmanjšuje. Kup
cev je vse manj, kar pomeni, da 
bodo letos potrebna še večja pri
zadevanja v prodaji pohištva in 
še boljša povezava med proizvod
njo in trgovino. 

Za konec še .podatek o razstav
ljalcih. Razstavljalo je 1553 raz
stavljalcev iz Jugoslav.ije in 216 
razstavljalcev iz 19 dežel, skupaj 
torej 1769 razstavljalcev. 

V. Harmel 

Posnetek z lanskega zagrebškega velesejma 

PREDAVANJE 

Notranjski študentska klub prireja 7. maja ob 18. uri v sejni dvorani 
pod Ljubljansko banko predavanje Ptice na Cerkniškem jezeru. Pre· 
daval bo Janez Gregorij. 



4 

Sprejetih je vrsta ukrepov 
SPREJET SANACIJSKI PROGRAM ZA TOZD MINERALKA 

O lanskem poslovanju posameznih temeljnih organizacij in delovnE 
organizacije kot celote je tekla beseda že na zborih delavcev ob spre
jemanju zaključnega računa. Znano je, da je Mineralka v letu 1981 
poslovala z izgubo, ki znaša 16.200.133 dinarjev. 

Brez obveznosti za vračila sred
stev je bilo pokrite za 8.140.133 di
narjev izgube v okviru delovne 
organizacije (lastni rezervni sklad 
temeljne organizacije, rezervni 
sklad delovne organizacije, rezer
vni sklad SOZD Slovemjales -
delež Bresta in TOZD Prodaja iz 
ostanka čistega dohodka). Za os
tali del - nekrito izgubo v vi
šini 8.060.000 dinarjev pa je zapro
šen sklad skupnih rezerv občine 
Cerknica in rezervni sklad SOZD 
Slovenijales za sanacijski kredit. 

Zaradi nastale izgube so delav
ci temeljne organizacije na svo
jem zboru in na delavskem svetu 
sprejeli sklep o -uvedbi sanacij
skega postopka. 

Komisija za izvedbo sanacij
skega postopka, ·ki jo je imeno
val delavski svet temeljne orga
nizacije, je na osnovi analize o 
poslovanju temeljne organizacije 
ugotovila, da je poglavitni razlog 
za izgubo ker ne dosega celotne
ga prihodka, kar je posledica 
manjše prodaje v izvozu in na 
domačem trgu. Osnovni vzroki 
za manjši izvoz so naslednji: 

- za izvoz v razvite zahodne 
države so potrebni atesti od usta
nov, ki jih te države priznavajo, 
vendar zaradi dolgotrajnega po
stopka za njihovo :pridobitev še 
sedaj nimamo vseh potrebnih 
atestov; 

- oblikovana je strokovna sku
pina za obdelavo ponudb v izvozu 
in na domačem trgu, 

- kadrovsko je okrepljena iz
vozna služba, 

- sodelovali smo na sejmih 
gradbeništva v Iraku in Sofiji, 

- v skladu s pogodbo odprem
ljamo plošče Magnokromu. 

Poleg naštetih ukrepov, •ki so 
že uresničeni, je komisija za iz
vedbo sanacijskega postopka 
ugotovHa, da je za uspešno sana
cijo potrebno odprodati vse za
loge in sprotno proizvodnjo, s 
tem da se cene plošč v drugi po
lovici leta na domačem trgu po
večajo za 15 odstotkov. Za to so 
potrebDii še dodatni ukrepi: 

- zagotoviti zadostne kolicine 
surovin, 

- izdelati je potrebno sistem 
konstrukcijskih rešitev sten in 
stropov z visoko ognjevarnimi in 
akustičnimi lastnostmi ter -si za 
njih pridobiti potrebne ateste, 

- pridobiti moramo še nasled
nje ateste za prodajo na zuna
njem tržišču: 

a) DOT atest (le-tega priznava 
za ladjedelništvo in gradbeništvo 
večina evropskih držav), 

b) atest za material za področ
je Zahodne Nemčije, 

c) zdravstveni atest za prodajo 
plošč v Sovjetsko zvezo, 

-- kadrovsko okrepiti razvojno 
službo, 

- analizirati je potrebno vse 
objekte, kjer je predvidena ognje
varna zaščita in podrobneje in
formirati projektantS'ke organi
zacije o uporabi ognjeodpornih 
plošč, 

- sodelovati je treba na vseh 
pomembnejših gradbenih sejmih 
v J ugosla:v1ji, 

- z izvoznimi organizacijami 
moramo organizirati redne me
sečne sestanke v zvezi z izpolnje
vanjem letnih pogodb, 

-- preusmeriti je treba uvoz 
vermikulita s konvertibilnega na 
klirinško področje, 

- izdelati moramo katalog in 
ga primerno oblikovati za posa
mezno tržišče, 

- sprejeti je treba vsako po
nudbo, s katero se pokrivajo ma
terialni stroš·ki in izdelavni oseb
ni dohodki in je namenjena izvo
zu na konvertibilno tržišče. 

To je le nekaj ukrepov, ki jih 
je potrebno izpeljati za uspešno 
sanacijo. V sanacijskem progra
mu, ki so ga sprejeli delavci te
meljne organizacije Mineralka na 
svojem zboru, je predvideno, da 
bo temeljna organizacija prva 
tri četrtletja še vedno poslovala 
z izgubo in je pozitivni rezultat 
predviden šele ob koncu leta 1982. 
Vendar bodo tudi konec leta re
zultati tako nizki, da se bo sana· 
cija v bistvu končala šele l. 1983. 

M. Siraj - pri ladij,skih ploščah je faza 
začetka ponudbe za izgradnjo 
ladje pa do izdelane ladje zelo 
velika; 

- v države v razvoju in v 
vzhodne socialistične države je 
mogoče izvažati samo finalizirane 
plošče v obliki že končanih kon
strukcijskih rešitev ~predelne ste
ne, spuščeni stropi in podobno). 

Čim krajši dobavni rok! 

Na domačem trgu je bila pro
daja nekoliko boljša, vendar tudi 
ni šla po predvidevanjih. Pogla
vitni vzroki za to so: 

- nepoznavanje in nezaupanje 
v naše plošče v ladjedelnicah; 

- manj gradbenih del in nepo
znavanje naših gradbenih plošč; 

- namesto lahkih gradbenih 
plošč, ki se uporabljajo predvsem 
za izdelavo vrat, kjer se zahteva 
ognjevarnost, še vedno uporab
ljajo druge materiale; 

- za finalizirane plošče tudi v 
letu 1981 še nismo imeli vseh 
us treznih atestov in jih zato tudi 
nismo bili sposobni v večji količi
ni nuditi tržišču. 

Po drugi strani so se tudi po
goji za gospodarjenje temeljne 
organizacije v letu 1981 bistveno 
poslabšali, saj so občutno porasle 
zaloge gotovih izdelkov in vezale 
velika finančna sredstva, ki jih 
temeljni organizaciji primanjku
je. Zaradi naraščanja zalog je 
bila zmanjšana proizvodnja, kar 
je pogojevalo porast fiksnih ma
terialnih stroškov na enoto. Ne
koliko so bil.i preseženi tudi stro
ški na enoto pri surovinah kot 
posledica prenizko načrtovanih 
normativov. Na področju razpo
rejanja dohodka je bilo ugotov
ljeno, da so bile obresti za 15,5 
odstotka večje od dohodka, vse 
obveznosti Jz dohodka pa so bile 
za 42.3 odstotka večje od dohod
ka. Poleg tega so obveznosti iz 
dohodka glede na leto 1980 na· 
raščale hitreje od dohodka. 

Za odstranitev vzrokov pri iz
gubi in za zagotovitev uspešnega 
poslovanja temeljne organizacije 
so bili nekateri ukrepi že izpol
njeni: 

- uvedeno je delo v eni izme
ni, 

- v proizvodnjo je vpeljan nov 
tip plošče, za katerega se uporab
lja več domačih vezivnih kompo
nent in ima širše možnosti za 
uporabo, 

IZ NASEGA SALONA POHISTVA 
V SARAJEVU 

Veseli smo vsakega, še posebej 
pa nenaročenega prispevka, Id 
nam ga pošljejo naši delavci, in 
še ·posebej takšnega, ki izraža 
skrb in prizadevanja za čim bolj
še poslovanje. Iz našega sarajev
skega salona pohištva, na katere
ga delo in prodajne uspehe je si
cer dosti kritičnih pripomb, smo 
dobili takšen prispevek. Poslala 
ga je Mevla Mlivo in ga nekoliko 
skrajšanega objavljamo v tej 
številld. 

* 
Ob koncu marca je bilo v pro

storih sarajevskega salona pohišt
va snemanje televizijske oddaje 
»Zabavni kalendar«. V njej je bil 
pri•kazan tudi del Brestove$a 
proiz-vodnega programa, pri ce
mer je bil v ospredju program 
3 X 3. Oddaja teče cel-o uro, je 
odmevna, gledll'ti. jo je moč v 
Bosni dn Hercegovini, po Hrvatski 
in del-u Slovenije, errkrat pa jo še 
ponovijo. 

Verjetno ni prezgodaj, če re
čem, da je reklama za Brestove 
izde~ke uspela, saj je obiskoval
cev in kupcev mnogo več kot 
kdajkoli prej; večina jih pove, 
da doslej za prostore našega sa
lona niso niti vedeli, čeprav so 
le-ti v središču mesta. 

Obiskovalcev je torej veliko več 
in tudi zanimanja za naše izdelke 
je več, so pa tudi zadržki, da 
kupcem ne moremo v celoti ust
reči. Večina namreč želi pohištvo 
takoj ali pa v najkrajšem dobav
n.em roku. To pa je največja te
žava, saj jim nudimo dobavm rok 
30 dni, pa še tega včasih ne mo· 
remo izpolniti. 

vanju plana. Vsi v tej veng1 se 
moramo potruditi, da bi čim več 
prodali in dosegli zagotovljene 
cilje. Cilji pa so isti: doseči čim
boljše uspehe v našem poslova
nju. 

* 
Seveda imajo težave z našimi 

dobavnimi roki tudi širše razsež
nosti. Zato smo zaprosili predsta
vnike naše prodajne službe, da 
napišejo nekaj tudi o njih, saj 
bi tako laže razumeli, zakaj naši 
dobavni roki niso takšni kot si 
kupci želijo. Zal je ostalo samo 
pri dogovorih ... 

Pa še to: naša nova sodelavka 
predlaga, da bi morda uvedli stal· 
no rubriko, v kateri bi sodelo
vali delavci iz vseh naših proda· 
jain, izmenjavali mnenja in izkuš
nje, pisali o uspehih in težavah. 
Od srca pozdravljamo to pobu
do; upamo, da bodo o njej brali 
tudi v naših drugih salonih, jo 
sprejeli in s svojimi prispevki 
obudili k življenju. 

BRESTOV OBZORNIK 

Skladišče naših ognjeodpomih plošč 

Za uspešnejše delo 
Brestove varnostne službe 

V organizaciji in delu službe za zavarovanje družbenega premože
nja je bilo več let čutiti vrsto slabosti in pomanjkljivosti. Varnostniki 
za svoje delo niso imeli primernih navodil, poleg tega pa so bili tudi 
p remalo poučeni o tem, kako naj ta dela opravljajo. Ce k temu pri
štejemo še dejstvo, da njihovega dela v nočnem času in ob dela pro
stih dnevih v zadnjih dveh letih ni nihče usklajeval in nadziral ni 
čudno, da je bilo njihovo delo v splošnem slabo. To se je kazalo zl~stl 
v tem, da je v nekaterih temeljnih organizacijah in pri nekaterlll 
vamostnikih lahko prišel na varovano območje praktično kdorkoli, 
da je bila možnost za odtujevanje družbenega premoženja, da ni 
bilo pravega nadzora nad zapuščanjem dela med delovnim časom 
in podobno. 

Slabosti, ki so hromile delo 
varnostne službe, so zdaj v glav
nem odpravljene. Večji del jih od
pravlja že novi pravHnik o orga
nizacij.i in delu te službe, ki ga 
je pred kratkim sprejel delavski 
svet delovne organizacije, saj eno
tno v Brestu ukrepa in določa 
zlasti: 

- organizacijo službe za fizič
no varovanje družbenega premo
ženja na varovanih območjih; 

- osnovne pogoje, J<i jih mo
rajo :izpolnjevati delavci te služ
be jn njihova pooblastila; 

- splošne ukrepe v zvezi z 
varstvom premoženja; 

- osnovna dela in naloge var
nostnikov in način določanja nji
hovih posebnih delovnih obvez
nosti; 

- naloge organov upravljanja 
in odgovornih oseb v zvezi z vo
denjem službe za varovanje pre
moženja, odpravljanjem napak 
na tem področju in nadzorom 
nad izpolnjevanjem del in nalog 
varnostnikov. 

Organizacija te službe bo po 
novem pravilniku ostala približ
no enaka kot doslej . Sedanje 
število vratarsko-čuvajskih mest 
na posameznih varovanih območ
jih j e pravilnik potrdil kot ob
vezni minimum, s tem da se de
lavski sveti temeljnih organizacij 
na -teh Območjih lahko odločijo za 
popolnejšo obliko varstva. Tudi 
vodstvo varnostnikov je še na
prej zaupano vodjem splošnih 
služb (tajni-kom) temeljnih orga-

nizacij. Neposredni vodja službe 
za varovanje premoženja (na do
ločenem varovanem območju) bo 
torej tajnik ene izmed temeljnih 
organizacij, Ici ima delovne pro
s tore na tem področju. Nova pa 
je funkcija usklajevanja in nad
zora. Delo vseh varnostnikov v 
delovni organizaciji bo usklajeval 
in nadziral referent za splošni 
lj-udski odpor in družbeno samo
zaščito. 

Varovanje premoženja je za
htevno delo, ki ga ne more opra
vljati •kdorkoli. Zato pravilnik 
določa tudi osnovne pogoje, ki 
jih morajo izpolnjevati delavci, 
da lahko ta dela opravljajo. Var
nostnik ne more biti delavec, ki 
je obsojen za kaznivo dejanje 
a:li je v kazenskem .postopku za 
taiko dejanje ali če nima primer
nih moralno političnih lastnosti. 
Pomemben pogoj za opravljanje 
tega dela je tudi obiskovanje po
sebnega tečaja in uspešno oprav
ljen izpit za varnostnike. 

V poglavju o sploš·nih ukrepih 
v zvezi z varstvom premoženja 
so urejena številna vprašanja, ki 
zadevajo pl'iha:janje delavcev Bre
sta in drugih ljudi na varovano 
področje, prinašanje dn odnašan~e 
blaga, način izdajanja dovolilmc 
za zapuščanje dela med delovnim 
časom ali za prihajanje na varo
vano področje po rednem delov
nem času in druga. Določila v 
zvezi s te m glede na sedanjo 
prakso n e predstavljajo bistve
nih novost•i, novost pa je, da so 
zapisana v samoupravnem sploš
nem aktu in da je njihova kršitev 
ustrezno sankcionirana. To velja 
tudi za določila v zvezi z delom 
in nalogami varnostnikov in od
govornih oseb v Brestu, ki so 
zadolžene za -delovanje te službe 
v skla-du s sprejetimi merili. 

Za varnostnioke je bil v febru
arju organiziran tudi poseben 
~tirideseturilli tečaj. Na njem so 
bili izčrpno seznanjeni s svojimi 
nalogami v zvezi z varstvom pre
moženja in biH strokovno pou
čeni o njihovem izpolnjevanju. 
Po zaključku tečaja so uspešno 
opravili tudi preizkus znanja, ki 
ga zahteva novi prav,ilnik. 

S sprejetjem pra'VIilnika in po
učitvijo varnostnikov so se os
nove za boljše delo na področju 
varstva družbenega premoženja 
močno !izboljšale. Za'Vedati pa se 
moramo, da bodo vse slabosti 
na tem področju odpravljene sa
mo tedaj, če bomo sprejeta me
rila tudi dosledno upoštevali. - zagotovljena je kontrola, da 

teče poraba surovin v okviru 
normativov, 

Zato prosim vse, ki to lahko 
store, od proizvodnih temeljnih 
organizacij do prodajne, da bi 
dobili naročeno blago v najkraj
šem možnem času. Tako nam 
bodo pomagali, da se izvlečemo 
iz sedanje krize in se začne les t
vica prodaje vzpenjati k izpolnje- Glavna vratamica v TOZD POHISTVO V. 1:nidaršič 
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Nič kaj obetaven. začetek leta 
OB PERIODIČNEM OBRAčUNU ZA PRVO 
LETOŠNJE TRIMESEČJE 

že pri sestavi letošnjega gospodarskega načrta so precej pesimi· 
stične napovedi in res nam že prvo trimesečje nakazuje, da se nam 
tudi letos obeta zelo težavno leto. Težave se pojavljajo na vsakem 
koraku in pri vsaki stopnji reprodukcijskega procesa. Ker pa ima 
vsaka zase svoje posebnosti, jih preglejmo po vrsti. 

PROIZVODNJA 

Obseg proizvodnje, ki je za de
lovno organizacijo samo za 0,7 od
stotka pod načrtovanim, kaže, kot 
da je bila proizvodnja v prvem 
trimesečju brez večjih težav. Ven· 
dar ni tako. čedalje slabša zalo· 
ženost domačega trga s potrebni· 
mi repromateriali, izsiljevanja za 
višjimi cenami ali pa tudi d eviz· 
nimi plačili, so povzročala v pro
izvodnji vrsto težav, ki smo jih 
sicer reševali v samih temeljnih 
organizacijah, pa tudi v okviru 
delovne organizacije, so pa nega
tivno vplivali na obseg proizvod
nje. 

V prvem trimesečju je bila za
dovoljiva samo oskrba z lesno su
rovino in sicer predvsem zaradi 
ugodnih vremenskih razmer ter 
novih sporazumov z gozdarji. 

Se slabši položaj kot na doma· 
čem trgu pa je na področju uvo
za. Tako kot drugi uvozniki je 
tudi Brest pod vsemi uvoznimi 
omejitvami, s tem da mu povzro· 
ča težave pri uvozu tudi zagotav
ljanje deviznih sredstev. Zmanj· 
šana uvozna kvota ter pomanjka· 
nje deviz sta povzročila, da smo 
popolnoma ustavili uvoz nekate
rih materialov, kar je seveda 
vplivalo tudi na obseg proizvod-

- . --- ,. --

----
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Do uvoženega furnirja so vse težje poti 

Medtem ko sta proizvodnji ža
ganega lesa in masivnega pohišt
va tekli po zastavljenih načrtih, 
pa je prihajalo do občasnih težav 
v proizvodnji furniranega pohi· 
štva na Jelki, pa tudi v Pohištvu. 
Pomanjkljiva je bila predvsem os· 
krba z uvoznimi furnirji in s pro
izvodi kemične industrije. 

Do podobnih pojavov je priha
jalo tudi v Tapetništvu, kjer so 
še vedno težave z nabavo tapet
niškega blaga in poliuteranskih 
komponent ter na Iverki, kjer je 
proizvodnja oplemenitenih plošč 
tekla pretežno samo v eni izme
ni. 

Do odstopov od načrtovanega 
obsega je prišlo tudi na Mineral
ki, vendar je potrebno poudariti, 
da se ta proizvodnja giblje v 
okviru sanacijskega programa, ki 
predvideva v prvem polletju pro
izvodnjo samo v eni izmeni, 
manjšo proizvodnjo pa naj bi po· 
tem nadomestili v drugem pol
letju. 

NABAVA 

Stanje na nabavnem trgu se je 
v I. trimesečju še bolj zaostrila 
kot v preteklem letu. Zaradi 
prenešenih uvoznih omejitev iz 
preteklega leta so domači proiz· 
vajalci še v slabšem položaju, 
tako da so se začele ponekod že 
trgati reprodukcijske vezi. Poleg 
tega je za vse več materialov po
trebno zdr uževati tudi devizna 
sredstva ali pa celo uvažati suro· 
vine, če hočemo priti do potreb· 
nih materialov. Zato je tudi ra· 
zumljivo, da je kljub povečanim 
naporom vedno teže oskrbovati 
proizvodnjo z zahtevano količino, 
pa tudi kvaliteto. 

Vedno težji položaj je tudi na 
področju materiala za vzdrževa
nje in rezervnih delov, saj je po
nudba vedno bolj skopa in je po
trebno vse več rezervnih delov 

nje, predvsem polyuretana v Ta
petništvu. 

Ker bodo težave pri preskrbi 
tudi še v prihodnjih mesecih, bo 
potrebna še večja selekcija pri 
uvozu ne samo repromaterlalov, 
ampak tudi materialov za vzdr
ževanje. 

PRODAJA - domači trg 

če primerjamo rezultate pro· 
daje na domačem trgu z načrto
vanimi, potem lahko rečemo, da 
se je prodaja za celoten Brest 
gibala v okviru zastavljenih ci-

Jjev, posebno če upoštevamo, da 
smo načrtovali v I. polletju 40 
odstotkov predvidene letne pro
daje, v drugem pa 60 odstotkov. 

Nad pričakovanji je bila pred
vsem prodaja kuhinjskega pohiš
tva, tapetniških izdelkov in žaga
nega lesa. Prodaja furniranega 
pohištva je nekoliko slabša, po
sebno pri temeljni organizaciji 
Jelka. Pod načrtovano je bila tudi 
prodaja masivnega pohištva in 
ivernih plošč, kjer je nižja pro
daja posledica predvsem manjše 
proizvodnje oplemenitenih plošč. 

čeprav se je prodaja mineral
nih plošč bistveno povečala, pa še 
vedno ni na načrtovani ravni, ta· 
ko da bo potrebno za večjo pro· 
dajo posebno v gradbeništvu vlo
žiti še veliko dela tako glede teh
noloških rešitev kot novih prodaj· 
nih metod. ' 

IZVOZ 

Podobne rezultate kot na do
mačem trgu smo dosegli tudi v 
izvozu. Dosegli smo 22,4 odstot· 
ka letnega plana. če upoštevamo 
določilo plana o 40 odstotkih iz
voza v prvem polletju in 60 od· 
stotkov v drugem, je izvoz v okvi· 
ru načrtovanega. 

Seveda pa so razlike med te
meljnimi organizacijami precejš· 
nje; od Iverke, ki je krepko nad 
planom, pa do Tapetništva in Mi· 
neralke, ki sta izvozila šele sim· 
bolične količine. 

Izvozni rezultati bi bili lahko še 
boljši, vendar vlada na ameri· 
škem trgu recesija, ki bistveno 
zmanjšuje izvoz masivnega po
hištva. Podobno je tudi z žaga· 
nim lesom, kjer je še vedno ču· 
titi upadanje cen. 

Izvoz mineralnih plošč je še 
vedno težaven, predvsem zato, 
ker je povezan s potrebnimi ate· 
sti, ki pa naj bi jih dobili v dru· 
dem in tretjem trimesečju. Večje 
rezultate intenzivnega dela pd 
izvozu mineralnih plošč lahko 
pričakujemo šele v drugem pol· 
let ju. 

FINANčNI REZULTATI 

Ker ob pisanju tega sestavka 
še nimamo vseh podatkov o re
zultatih gospodarjenja, lahko re· 
čemo le, da le-ti za delovno orga
nizacijo niso ugodni, saj predvi
devamo, da bodo štiri temeljne 
organizacije in sicer Iverka, Po
hištvo, Tapetništvo in Mineralka 
v izgubi. Ker delitev dohodka še 
ni opravljena, sedaj težko piše
mo o uspešnosti ali neuspešnosti 
posameznih temeljnih organiza
cij. Seveda bodo o vseh teh re
zultatih delavci seznanjeni na 

uvažati. Tudi naša IVERKA ne daje pričakovanih rezultatov 

Odprema v centralnem skladišču gotovih izdelkov 

svojih zborih, ko bodo obravnava
li periodični obračun. 

Osvetlili pa bi nekaj vzrokov, 
ki so pripeljali do takih rezul
tatov. 

l. Letos smo začeli vrednotiti 
zaloge samo po izdelavnem ma· 
terialu. To pomeni, da se izdalav
ni material prenaša na zaloge 
gotovih proizvodov in od tam na 
stroške v sorazmerju z realizacijo 
prodanih proizvodov. Ves ostali 
režijski material in vsi ostali re· 
žijski stroški pa se prenašajo med 
stroške že v obdobju, v katerem 
nastanejo, kar pomeni, da jih je 
.potr ebno pokrivati iz sprotnega 
dohodka. S tem ukrepom smo 
očistili zaloge vseh stroškov, ki 
vanje ne sodijo, pa tudi morebit
ne skrite izgube ob previsokem 
vrednotenju zalog. 

Res pa je, da ta ukrep bistveno 
vpliva tudi na finančni rezultat, 
saj je potrebno ne glede na višino 
realizacije pokrivati vse režijske 
stroške. Ob zelo zmanjšani rea· 
lizaciji je torej razumljivo, da bo 
prihajalo do slabšega finančnega 
rezultata. 

2. Letos je bil spremenjen tudi 
način obračunavanja amortizaci· 
je. V preteklih letih smo obraču· 
navali minimalno amortizacijo po 
zakonskih stopnjah in pa pospe
šeno amortizacijo, ki je bila se
stavni del dohodka in se je dolo
čala glede na možnosti obračuna. 
Ob slabšem rezultatu se pospeše
na amortizacija ni obračunavala. 

V letu 1982 pa so se povečale 
amortizacijske stopnje za mini
malno amortizacijo, tako da je 
ta sedaj večja kot je bila prej 
minimalna in pospešena amorti· 
zacija. Ker pa so to stopnje, ki so 
določene z zakonom, jih ni moč 
zniževati, kar pomeni, da je 
potrebno obračunavati amorti· 
zacijo po teh povišanih stopnjah 
ne glede na finančni rezultat. 

3. Letos smo s planom predvi· 
deli povečanje cen v okviru re
publiškega dogovora o povečanju 
cen za primarne in za končne 

proizvode. Ker pa so bile cene ves 
januar in tudi skoraj ves februar 
zamrznjene, smo prodajali sko· 
raj vse trimesečje po nižjih ce
nah kot smo jih predvideli s pla
nom. Pri nekaterih izdelkih še 
sedaj nismo dosegli predvidenih 
prodajnih cen. Zato je tudi ra
zumljivo, da je vrednostni obseg 
prodaje bistveno nižji, kljub te· 
mu, da je fizični obseg na načrto
vani ravni. 

4. Na finančni rezultat vpliva 
tudi neusklajena politika cen pri 
surovinah in materialih ter go
tovih proizvodih. Medtem ko so 
cene skoro vseh materialov na· 
rasle že v februarju in v začetku 
marca, pa jih mi zaradi admini
strativnih ali pa drugih vzrokov 
pri cenah gotovih proizvodov še 
nismo dohiteli. Tako prihaja do 
neskladij med cenami vhodnih 
materialov in cenami izhodnih iz
delkov. Zaostajanje v splošnem 
naraščanju cen se seveda takoj 
odrazi tudi na slabšem finanč
nem r ezultatu. 

Nedvomno se bo potrebno ob 
obravnavanih rezultatih prvega 
tromesečja tudi resno in odgo
vorno dogovoriti o vseh potreb
nih ukrepih, kako naše prihodnje 
gospodarjenje izboljšati. 

J. Korošec 

Prometna 
• vzgoJa 

OBCINSKO SOLSKO 
TEKMOVANJE 
»KAJ VES O PROMETU?« 

V okviru prizadevanj za izbolj
šanje prometne varnosti je svet 
za preventi.vo in vzgoj o v cest
nem prometu tudi letos organizi
r al občinsko šolsko tekmovanje 
»kaj veš o prometu?« Tekmova
nje je bilo 20. ap11ila p red osnov
no šolo v Cerknici. Na njem je 
sodelovalo 19 pionirjev, ki so 
opravili teoretični preizkus zna
nja iz prometnih predpisov in 
tekmovali v spretnostni vožnji s 
kolesi. 

Najboljša sta bila pionirja iz 
osnovne šole Cerknica Boštjan 
SMALC in Klemen KOVAčič, ki 
si delita prvo mesto in bosta tek· 
movala tudi na republiškem tek· 
movanju v Brežicah. 

Drugi je bil Tone PUNTAR iz 
osnovne šole Rakek, tretji pa 
Dar.ko KRASEVEC iz osnovn e 
šole Cerknica. 

Najboljšim so bila podeljena 
odličja in diplome, ostali pa so 
dobili značke. 

V okviru akcije NNNP bo svet 
na jesen organiziral p o svojem 
programu še akcije: OTROK v 
prometu, KOLO v prometu, TRA· 
KTOR, VARNOSTNI PAS in 
TEHNičNO BREZHIBNO VOZI· 
LO. 

Z njimi želimo ugotoviti, kako 
udeleženci v prometu upoštevajo 
prometne predpise, obenem pa 
želimo vplivati n a bolj kulturne 
in humane odnose med vozniki, 
kolesarji in pešci ter tako vplivati 
na zm anjšanje prometnih ne
sreč. 

J. Troha 

. -- -- -··--- --·· 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
MARLES in V·rhniški LIKO sta 

dobibllka velikega mednarodn~ 
ga priznanja FURNITURE EURO
PE 1981, ki ga vsako leto podelju
je španska revija mednarodnega 
slovesa EUROMEBLE. Doslej je 
to priznanje dobilo le nekaj več
jih sl.ovenslcih proizvajalcev po
hištva. Nagrado podeljujejo or· 
ganizacijam, ki so v lesni indu
striji posebno uspešne po svojem 
oblikovanju, izvozu, -kvaliteti ter 
po ugledu v mednarodni pohištve
ni izmenjaVIi nasploh. 

V ALPLESOVEM računalniš
kem centru tečejo sedaj nasled· 
nje obdelave: vnos podatkov o 
kupcih, izdelkih in repromateri
alih, 'Vnos naročil kupcev, obliko
vanje odpremne dokumentacije s 
kontrolo zalog izdelkov, knjiže
nje prejemov izdelkov v skladi
ščih, fakturiranje in testno obli
kovanje odprtih postavk, analiza 
naročil za potrebe načrtovanja 
proizvodnje in prodaje, knjiže
nje prejemov in izdaje reproma
teriala, razni izpisi in tabele. Stro· 
kovno-operativne službe imajo na 
voljo 13 terrninaiov. 

V SAVINJI niso zadovoljni z 
lanskim izvozom, saj niso dosegli 
zastavljenih izvoznih načrtov. Ne
koliko bolje je v prvih letošnjih 
mesecih z izvozom žaganega lesa 
te·r ploskovnega in masivnega po
hištva, izvoz furnirja pa ni dose
gel načrtovanih količin; pričaku
jejo, da bodo 'Večje količine fur
nirja ·prodane na vzhodno tržišče. 

ELAN je letošnjo planiško pri
red itev izkoristil tudi za še en 
test in popularizacijo novih ska· 
kalnih smuči. Za test so smuči 
ponudili skakalcem iz Združene 
drža'Ve Amerike .in Kanade, ki do· 
slej takšnih smuči še niso preiz· 
kusili. Ska•kaki so jih močno 
pohvalili. Tudi vsi prisotni tre
nerji so na .posebnem sestanku 
menili, da so te smuči dovolj var
ne in primerne tudi za vsa večja 
tekmovanja. Seveda pa bodo mo
rale dati· svoje soglasje še druge 
us-trezne mednarodne komisije. 
Omeniti velja še, da se je Elan 
dogovoril za lep posel - izvoz 
ročk za uteži v Alžirija. 

JELOVICA je lani dosegla izr~ 
dne izvome uspehe, pa tudi sicer 
lepe poslovne rezultate. Letos naj 
bi izvozili za 250 milijonov dinar· 
jev in to na konvertibilno pod
ročje, kar je izredno visoka ob-

veza. že v prvih letošnjih mese
cih je bilo sklenjenih pogodb za 
80 milijonov dinarjev. Računajo 
še na večje sodelovanje z grad
beno operativo v Iraku, poslali pa 
so tudi vrsto ponudb v druge de
žele (Libijo, Alžirija, Sovjetsko 
zvezo, Italijo). Največ uspehov 
pričakujejo s posli v Iraku. 

V STOLU ugotavljajo, da so 
lani zaključili dve pomembni na
ložbi - tapetniško delavnico in 
obrat družbene -prehrane. Načrt 
investicij je sicer izpolnjen le s 
53 odstotki, vendar so nekateri 
stroji dn oprema že naročeni, ta
ko da bodo v celoti uresničili in· 
vesticijski načrt opreme letos. 

SLOVENIJALES - trgovina je 
v sodelovanju še z dvema delov
nima organizacijama iz Jugosla
v-ije podpisala v Moskvi hkrati 
dve pogodbi v skupni vrednosti 
12 milijonov klirinšlcih dolarjev. 
Gre predvsem za opremo najraz-

ličnejših objektov, s čimer se je 
Slovenijales že doslej trdno uve
ljavil na sovjetskem tržišču. 

V MEBLU je lani poraslo št~ 
vilo inovacij. 115 delavcev Mebla 
je prijavilo 108 tehničnih izbolj
šav in .koristnih predlogov. Na os
novi realiziranih inventivnih pre
dlogov, kjer je bil izračun možen, 
je znašala kalkulativna gospodar
ska korist 6.409.057 dinarjev; to 
je tudi osnova za izračun 201.449 
dinarjev inovacijsk4h dohodkov 
za izplačilo. 

LESNINA letos prvič sodeluje 
tudi na razstavi pohištva v Libiji, 
v Tripoliju. Na njej razstavlja 
spalnice, jedilnice in sedežne gar
niture - .izdelke nekaterih njenih 
proizvodnih temeljnih organiza
cij, pa tudi dr.ugih jugoslovan
skih proizvajalcev pohištva. Se
veda si na osnovi te r~stave obe
ta tudi kakšne izvozne posle. 

Koristen obisk 
STROKOVNA EKSKURZIJA V šiPADU 

Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana je v aprilu orga
niziralo strokovno ekskurzijo v Bosno. Ekskurzije se je udeležilo 42 
lesarjev iz delovnih organizacij in ustanov iz Ljubljane in širše 
ljubljanske okolice. 

Program je bil precej zgoščen. Vsi ogledi in razgovori so bili v de· 
!ovnih oziroma temeljnih organizacijah šiPADA. Zato naj najprej 
na kratko predstavim SOUR (sestavljeno organizacijo združenega 
dela) šiPAD Sarajevo. 

SIPAD združuje .gozdno gospo
darske, lesno predelovalne in 
trgovske delovne organizacije v 
Bosni in Hercegovini. 

Sestavljena je iz 22 delovnih 
oziroma 242 temeljnih organiza
oij združenega dela. SIP AD gospo· 
dari s 1.511.000 hektari gozdov in 
gozdnih zemljišč, kar je za polo
vico več kot je vseh slovenskih 
gozdov. Letno zasadijo pri pogo
zdovanju nad 40 milijonov sadik. 
Skupno ima več ·kot 70.000 zapo· 
slenih. V letu 1980 je imel 48.629,3 
milijonov (novih) dinarjev celot
nega opvihodka in 10.635,8 milijo
nov čistega dohodka. Povprečni 
čisti osebni dohodki pa so bili 
istega leta 6.228 dinarjev na de
lavca. 

V preteklih nekaj letih je imel 
SIPAD v svojem projektu »13+ 6u 
v načrtu izgradnjo 13 novih to-

varn in 6 rekons trukcij . Nekatere 
izmed slednjih smo si tudi ogle
dali. 

V Bihacu smo si ogledali pro· 
rizvodnjo v delovni organizaciji 
UNA in sicer v treh temeljnih 
organizacijah: v FAGUSU - pro· 
izvodnjo masivnega pohištva iz 
bukovine, v BINA proizvodnjo 
pohištva za predšolske ustanove, 
šole in pisarne ter novo nastaja
joča temeljno organizacijo za 
proizvodnjo kovinskega pohištva. 
Pred petJimi leti je bila v Bihaču 
~amo žaga, sedaj pa so pravza
prav že štii1i temeljne organiza
cije s skupno realizacijo v pretek
lem letu 560 milijonov dinarjev. 
Izvozili so 32 odstotkov celotne 
proizvodnje. 

V načrtu imajo še izgradnjo to
varne stilnega r.ohištva, tovarno 
masivnega pohištva, tovarno re· 
galov in t.ovarno parketa. 

Obisk iz Osijeka 
V Bosanskem Petrovcu smo si 

ogledali v delovni organizaciji 
OSTRELJ žago, tovarno vrat in 
v Krnjevši Fano proizvodnjo 
masivnega pohištva iz bukovine. 
Tovarna vrat izdela letno 250.000 
notranjih vrat (kril) , tovarna 
Fana pa 250.000 stolov. Obe tovar
ni sta novi, zmogljivosti pa precej 
večje kot je sedanj a proizvodnja. 

Leto dni je minilo, odkar se je 
v mladinski osnovni organizacij~ 
GABRA porod.Ha misel, da bi na· 
vezali stike s .sorodno osnovno 
organizacijo. Naključje je h otelo, 
da je b.ila iz Mobilie Osijek. Tako 
so naši mladinci že lani obiskali 
mladince iz tovarne Mobilia Osi
jek. Istočasno pa so ti mladinci 
predlagali, da se naša mladinska 
organizacija seznani tudi z mla
dino Pivovarne Osijek. Na tem 
srečanju so se dogovorili tudi za 
srečanje na Brestu. želeli so si 
ogledati Brestove temeljne orga
nizacije in seveda turistične zani
mivosti Loške doline, Cerkniške 
doline in Postojnske jame. 

Seveda si vseh naših tovarn ne 
bi mogli ogledati v enem dnevu, 
zato smo se odločili, da si ogle
dajo GABER, žAGALNICO in 
IVERKO. Najprej smo j.ih sezna· 
nili z našim proizvodnim progra
mom in si pri tem ogledali tudi 
naš salon, v katerem so naši iz· 
delki predstavljeni. Po ogledu 
Gahra smo ime.ki kratko srečanje 
z zakusko, ob čemer smo mladini 
iz Osijeka predstavili našo tovar
no, obenem pa izmenjali izkušnje 
o de1u mladinske .organizacije, o 
t ehnologiji in o samoupravljanju 
v tovarni. 

Moram reči, da so bili presene
čeni nad disciplino in redom v to
vami, pa tudi 1kvaliteto izdelkov. 
Seveda si teh pohval nismo vzeli 

preveč k srcu, saj vemo, da se da 
tudi pri nas še marsikaj izbolj· 
šati na vseh omenjenih področjih. 
Zanimive so bile primerjave O· 
sebnih dohodkov .pri nas in v nji
hovi tovarni, pri čemer so pri nas 
najnižji in .povprečni osebni do· 
hoditi za približno 100 tisoč starih 
dinarjev višji, sicer pa si glede na 
prejšnje ugotovitve najbrž to tudi 
zaslužimo. 

Po ogledu naših temeljnih orga
nizacij ~mo na koncu veselo za· 
rajati v cerkniški novi restavra· 
ciji. Tam so se nam pridružili 
tudi drugi predstavniki mladin
ske organizacije Bresta. Upam, 
da niso samo veselo rajati, ampak 
tudi razmišljali, kako bodo tudi 
oni organizirali kakšno podobno 
srečanje. 

Takšno srečanje ima namreč 
širše zasnove, predvsem krepitev 
bratstva in enotnosti med jugo· 
slovanskimi narodi. 

Marsikdo -izmed vas se bo vpra· 
šal, kdo je financiral to srečanje, 
ko ipa vemo, da mladinska orga· 
nizacija nima dosti ·sredstev. Naši 
mladinci bodo te stroške povrnili 
sami in sicer tako, da bodo de
lali v tovarni dve ali več prostih 
sobot. 

Z dobro idej.o in organizacijo 
ter z dobro voljo se da napraviti 
vse. Pri tem pa se je treba držati 
načela »V slogi je moču. 

I. Gornik 

Načrtujejo še izgradnjo nove 
žage in ,decimirnice. 

V Ključu smo si ogledali žago, 
tovarno panelnih plošč in tovar
no pohištva Previja v Donji Pre
viji. Prva dva sta stara obrata, 
slednji pa je nova tovarna masiv
nega pohištva s 330 zaposlenimi. 
V kratkem nameravajo zgraditi 
še tovarno korpusnega pohištva. 

V Jajcu smo obiskali pr-oizvod
njo gradbenih elementov, vrat, 
oken in drugih stavbno mizarskih 
proizvodov. 

V Donjem Vakufu smo obiskali 
delovno organizacijo JANJ oziro· 
ma tovarno -plošč in furnirja, to· 
varno montažnih hiš in tovarno 
stavbno mizarsldh proizvodov. 
.Brvi dve sta novi, zadnja pa že 
nekaj let obratuje. 

Od vseh teh dvanajstih temelj · 
nih organizacij smo videli dve 
žagi, ki obratujeta 5 do 7 let, 3 
stare in 7 novih tovarn. Povsod 
so bile najprej zgrajene žage, ki 
so -predstavljale začetke poznej
še lesne industrije. Za vse nove 
tovarne lahko v splošnem ocenim, 
da so zgrajene na nerazvitih pod
ročjih. Opremljene so z najno
vejšo, wdobno, predvsem uvože
no strojno in drugo opremo, ki 
pa je izkoriščena šele polovično. 
Zelo veliko strojev namreč stoji. 

BRESTOV OBZORNIK 

Skladišče repromaterialov v TOZD Pohištvo 

V vseh novih tovarnah so za· 
posleni mladi delavci, povprečne 
starosti 20 do 24 let. Primanjkuje 
jim delavcev s 'kvalifikacijo in s 
srednješolsko izobrazbo. Nekate
re imajo veliko fluktuacija de
lovne sile. Na sploš:qo jim pri
manjkuje izkušenj. Največ proiz
vajajo po naročilu in nimajo še 
ustaljenih proizvodnih progra· 
mov. Zaradi vsega tega so nove 
tovarne premalo izkoriščene. 

V Sarajevu so nam na IRC 
(raziskovalno razvojni center) 
predstavniki SIPADA in IRC 
predstavili še celoten SIPAD in 
IRC. Ogledali smo si njihove 
laboratorije. V odkritem razgo
voru so nam izrazili pripravlje
nost in želje za sodelovanje in 
kooperacija s slovensko lesno in· 
dustrijo. 

Povsod so nas zelo prisrčno in 
gostoljubno sprejeli vodilni de
lavci posameznih delovnih temelj· 
nih organizacij. 

Omenim naj še, da so za našo 
ekskurzijo organizirali tudi krat· 
ko predavanje in razgovor 5 
predstavnikom olimpijskega ko
miteja, ki nam je prikazal, kako 
potekajo pri·prave na zimske 
olimpijske igre, ki bodo febru· 
arja 1984 v Sarajevu. 

Zadnji dan je bil namenjen 
vrnitvi v Slovenijo. Vmes smo si 
v Jajcu ogledali še spominski mu
zej, kjer je bilo 2. zasedanje 
AVNOJ in na Kozari spomenik 
žrtvam, padlim ;v NOB. 

Na koncu lahko rečem, da smo 
v.ideli veliko lesno industrijskih 
temeljnih organizacij. Njihovi vo
dilni delavci so ·nam odkrito pri· 
kazali dobre in slabe strani nji· 
hovih ·tovarn, ki so zvečine šele 
pred kratkim začele obratovati. 
Zato menim, da smo dobili do
kaj natančen pregled o stanju in 
možnostih lesne •industrije v tej 
republiki in da je bila ekskurzija 
zares poučna. 

J. Majerle 
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BRESTOV OBZORNIK 

življenjska pot štefana Bogov
čiča, •lci opravlja dela in naloge 
referenta za splošne zadeve v 
delovni skupnosti Skupnih de
javnosti, je prežeta z bogatim 
družbenopolitičnim življenjem in 
z vrsto dejavnosti v najrazličncj
sih društvih. 

Rodil se je pred dvainpetdeseti
mi leti, daleč od Notranjske, v 
Breganskem selu na Dolenjskem. 
Njegova visoka rast mu je omo· 
gočila, da se je že kot trinajst
leten fantič aktivno vključil v na
rodno osvobodilni boj na Dolenj
skem. 

V prvem povojnem obdobju je 
najprej študiral, nato pa se je 
kar po vrsti udeleževal mladin
~kih delovnih akoij. Sprva le lo
kalnih, končal pa je kot koman
dant in dvakratni udarnik IV. 
slovenske brigade Jožeta Tekav
ca. 

Po odsluženju vojaškega roka v 
Titovi gardi se je znova posvetil 
študiju. Obiskoval je višjo kad
rovsko-socialno šolo v Kranju. 
V časopisu je zasledil oglas, da 
Bres t potrebuje kadrovika. Pri
javil se je in bil sprejet. 

Cerknica in njena okolica sta s 
svojimi naravnimi lepotami Ste
fana povsem prevzeli. Kasneje je 
svojo pPizadevnost tesno povezo
val z najrazličnejšimi dejavno· 
strni - s članstvom -v strelskem 
društvu, v ribiški družini, s foto
grafiranjem, dopisništvom ... 

Ves ta čas pa je opravljal tudi 
pomembne politične funkcije. 

32 najrazličnejših diplom in 
priznan j ter srebrni znak sindi
katov Slovenije potrjuje, da je 

Kakor smo sejali, tako bomo želi 

NAŠI LJUDJE 
Stefan Bogovčič človek, ki je k 
razvoju naše samoupravne soci
alistične družbe prispeval velik 
delež. 

ln njegova sedanjost? 
Dolgoletna in vztrajna bolezen 

mu je sicer pobrala precej teles
n ih moct, življenjskega optimiz. 
ma p:l šc zdaleč ne. Se vedno je 
<.ldaven in ustvarjalen. 

že vrsto let skoraj ni bilo ~tc
vilke Brestovega obzorn.ika, v ka
teri ne bi bilo rubrike »Naše ma· 
lo mesto«, ki jo v celoti ureja nas 
sogovornik. Zadovoljen je nad 
tem, da se je več zadev, o katerih 
je bilo v Brestovem obzorniku 
govora, kasneje tudi. rešilo. 

In ker smo že 'Pri Brestovem 
obzorniku; Stefan trdi, da so red
ke delovne organizacije, v kate
rih bi imeli obveščanje delavcev 
tako celovito rešeno. 

Glede težav, s katerimi se Brest 
sooča v današnjem času, pa meni, 
da so v celoti povezane z današ
njem gospodarskim stanjem v 
Jugoslaviji in v svetu. 

Na Brestu bi bilo potrebno po
svetiti več pozornosti razvoju iz
delkov, raziskovanju t·rga, siste
mu nagrajevanja, predvsem pa 
človeku- delavcu. Vsak delavec 
naj bi opravljal svoje delo in na
loge z veseljem in voljo. Več bi 
moralo biti tudi družabnega živ
ljenja, da bi se delavci med sabo 
spoznali in tesneje povezali. 

O njegovem predlogu, naj bi 
vsako !eto organizirali pohod Bre
stovih delavcev na Slivnica, Snež
nik ... je vredno razmi-sliti. 

Pa še o nečem je vredno raz
misliti - o ljudeh, ki ne morejo 
verjeti, da se je okoli predloga 
za delovni- solidarnostnO. dan za 
uresničitev programpv krajevnih 
skupnosti dvignilo tolilk.o nepotre
bnega prahu. Naš sogovornik, 
nekdanji udarnik, to kratkomalo 
težko razume. 

In dokler so v naš·i samouprav
ni socialistični družbi tudi takšni 
delavci, se nam ni potrebno bati, 
da ne bi premaga1i težav, s ka-te
rimi se soočamo danes. 

Z. Jerič 

Informativni dan 
ni samo za študente 

20. marca je za š tudente in 
predvsem za prihodnje študente 
(dijake) notranjski študent5ki 
klub pripravil informativni dan. 
K sodelovanju so se kot gostje 
odzvali predsta,vnika kadrovskih 
služb Bresta in Kovinoplastike 
Franc Turšič i-n Rudi Mlakar, 
predstavnik občinske izobraže
valne skupnosti Franc Dolničar 
in tovarišica Svetova iz zavoda 
za zaposlovanje. 

K sodelovanju smo tako kot 
prejšnja leta ·vabili še predsedni
ka izvršnega sveta, predstavnike 
socialistične zveze, zveze komu
nistov in mladine, vendar se le-ti 
vabilu žal niso odzvali. Prisotnih 
je bilo precej š tudentov in le ena 
prihodnja brucka. 

Najprej je bila na vrsti pred
stavitev dela in organiziranosti 
notr:mjskega študentskega kluba. 

Omenjeno je bilo tudi dejstvo, da 
imajo po drugih občinah študent
ski klubi s stalnimi viri sredstev 
financiranje urejeno, za našega 
pa vemo, da so nam brucovanja 
že nekaj let edini vir dohodka. 
Studentje smo spregovorili o na
činu in možnostih za vseljevanja 
v študentske domove, o delu pri 
študentskem servisu in o ugod
nostrlh, ki j.ih imaš kot študent. 

Z našimi gosti je nato beseda 
stekla o kadrovanju, štipendira
nju in o zaposlovanju. Razgovora 
o režimih šolanja na posameznih 
fakultetah ni bilo, ker ni bilo pri
sotnih dijakov, katere bi stvar 
morala zanimati. 

Ob informativnem dnevu pa 
smo vendar prišli do nekateril1 
ugotovitev: 

V občini kar naenkrat močno 
primanjkuje pedagoškega kadra. 
Težave z zaposlovanjem se pove
čujejo, v pianih delovnih organi
zacijah pa ni povečevanja zapo
slovanja. Opaziti je bilo premajh
no povezanost ljudi, ki se ukvar
jajo s kadrovanjem, saj so že na 
ravni občine velilke razlike v delu 
in razmišljanjih. 

Dana je možnost in nujno bi 
bilo, da teh informativnih dnevov 
ne jemljemo kot formalnost, ne 
študentje ne dijaki in tudi ne 
ljudje, ki usmerjajo razvoj ob
čine in oblikujejo politiko izo
braževanja, .kadrovanja in zapo
slovanja. Le tako bi se izognili 
nekaterim nejasnostim ob prej 
omenjenih vprašanjih in informa
tivni dan bi tako dosegel svoj 
namen. 

Ob :poslabšanju splošnega go
spodarskega položaja in s tem 
možnosti za zaposlovanje je tako 
majhen obisk na informativnem 
dnevu povsem nerazumljiv. Upa
mo, da bo drugo leto bolje, pri
hodnje študente pa, če niso prišli 
tokrat, pričakujemo na jesen. 

Notranjski študentski klub 

TRADICIONALNO 
PRVOMAJSKO SRECANJE 

Telesno kulturno društvo SO
VICA in družbeno .politične orga
nizacije iz Grahovega v sodelova
nju z Brestovimi temeljnimi or
ganizacijami organizi-rajo tradici
onalni pohod vseh delovnih ljudi 
in občanov na Slivnica. Pohod je 
l. maja s shodom pri koči lov
skega društva Grahovo. 

Za srečanje je pripravljen kraj
š i kulturni program, seveda pa 
tudi partizanski golaž in prijatelj
sko tekmovanje med nogometni
mi in balinarskimi ekipami ter v 
vlečenju vrvi . 

V. Jerič 

Ze dva meseca zaman čakamo informacij o organiziranju letošnjih 
letovanj. Zato samo fotografija .•. 

Uporaba Negor plošč 
v grad ben iš tvu 

V strnjenih naseljih z veliko 
zgostitvijo prebivals tva so požari 
in njihove posledice posebno ne
varni, saj ogrožajo veliko človeš
k ih življenj, povzročajo pa tudi 
izgubo materialnih sredstev. 

Zato je treba v takih okoljih 
upoštevati vse zavarovalne ukre· 
pe že pri projektiranju, kasneje 
pa tudi pri izdelavi objektov. To 
pomeni, da je treba v s tavbe 
ugrajevati ustrezna negorljiva 
gradiva. 

Kotlovnica je po svojih značil
nostih prostor, v katerem lahko 
nastane požar. Vrata iz negorljive 
plošče NEGOR učinkovito ustavi
jo širjenje požara. 

Z gradnjo predelne stene iz kla
s·ičnega opečnega zidu je onemo
gočena gibljivost pri ureditvi pro
storov, nanašanje ometa zadržu
je hitro gradnjo, prostori pa se 
dodatno navlažijo. Zato v sodob
nih sistemih graditve objektov 
uporabljajo predelne stene za su
ho montažo. Tako so na Brestu 
narejeni načrti in protot:ipi raz
ličnih sistemov sten. Te predelne 
stene so bile testirane na zavodu 
za raziskavo materiala in kons
trukcij v Ljubljani. 

Tako imamo že predelne stene 
ognjeodpornih razredov F-30, F-60 
in F-120. Ognjeodporni razred se 
določi tako, da se preizkusno peč 
zapre s predelna steno. V peči se 
z izogorevanjem plina doseže za
htevano temperaturo, ki je po 30 
minutah 821° C, po 60 minutah 
925° C, po 90 minutah 986° C in po 
120 minutah 1029" C. Na zunanji 
strani pa se s tipalnimi termo
metri na več mestih m eri te mpe
raturo na steni. 

Vzorec predelne stene na izpo
stavljeni strani ne sme preseči 
povprečne temperature 140" C nad 
začetno temperaturo, v nobenem 
primeru pa temperature 1!!0' C. 
Prav tako se na zunanji s trani 
ne sme pojaviti plamen, pa tudi 
plini, ki izhajajo na spojih, ne 
smejo vneti kosma bombažne 
vate, ki se ga drži 1,5 centimetra 

od stene na mestu izhajajočih pli
nov. 

Ognejodpornostni razred pa je 
čas, v katerem se ni pokazala no
bena prej omenjena sprememba. 
Tako je lahko F-15, F-30, F-60, 
.F-70, F-120 ... do F-480. 

Za celovito protipožarno zava
rovanje prostora pa ne zadošča, 
da imamo samo protipožarne ste
ne, temveč moramo ustrezno za
varovati tudi strop. To najlaže 
dosežemo z visečim protipožar· 
nim stropom iz NEGOR plošč. 
V visečo kovinsko konstrukcijo 
vstavimo elemente visečega stro
pa v različnih obdelavah in do
datno pokrijemo z mineralno vol
no. 

Mnogokrat moramo zavarovati 
tudi jeklene nosilce, saj je vsem 
znano, da jekleni nosilci v po
žaru izgubijo svoje trdnostne in 
nosilne lastnosti. Na jeklene no
silce z nosilnimi držali pritrdimo 
kovinske kotnike, nanje pa privi
jačimo NEGOR plošče. Prostor 
med nosilcem in oblogo iz NE
GOR plošče zapolnimo z mineral
no volno, vogale pa še dodatno 
zavarujemo s kovinskimi kotniki. 

V javnih zgradbah, kjer se zbi
ra mnogo ljudi, kot so hotelske 
avle, kinodvorane, konferenčne 
dvorane, izdelamo obloga iz NE
GOR plošč. Na steno pritrdilno 
letve, nanje privijačimo NEGOR 
plošče, fuge pa zapremo z okras
nimi letvami. 

Zaradi pomanjkanja stanovanj 
večkrat urejajo tudi podstrešne 
prostore, zato je mogoče tudi za 
oblogo lesenega ostrešja upora
biti oblogo iz negorljivih gradbe
nih plošč NEGOR. 

Poleg uporabe v gradbeništvu 
lahko plošče uporabimo tudi v 
stanovanjih za zmanjšanje odva
janja toplote v zid za radiatorji, 
za podloge električnih kuhalni
kov, za zavarovanje ostrešja ob 
dimnikih, za vstavitev med ku
hinjski element in štedilnik in za 
podloge pri vseh vrs t ah peči. 

B. Skerlj 

Kegljišče obnavljamo 
Kegljaški klub Brest je večini 

večjih delovnih organizacij v naši 
občini poslal prošnjo za denarno 
pomoč pri obnovi tekmovalnega 
dela kegljišča. Vse delovne orga
nizacije (z izjemo Kovinda in 
Kartonažne Rakek) so že prispe
vale 120.000 dinarjev, kegljaški 
klub pa še 80.000 dinarjev, tako 
da obnovitvena dela nemoteno 
potekajo. Posebej se velja zahva
liti za denarno pomoč sindikalni 
organizaciji SAP Cerknica, kjer 
je sicer samo 25 zaposlenih de
lavcev. 

Z zbranimi sredstvi je kegljaški 
klub nabavil nove 'keglje in krog
le, zamenjal kroglovode, deske 
položnice in odbojne zavese na 
stezah ter zasilno uredil garde
robe. Do republiškega prvenstva 
posameznikov, ki bo septembra, 
pa je treba urediti še kopalnico 

s tuši in toplo vodo. Ureditev go
stinskega dela in sanitarij pa je 
prevzel Brest. 

Upamo, da bodo vsa obnovit
vena dela končana pravočasno in 
da bomo republiško prvenstvo 
nemoteno in uspešno izpeljali. 

F. Gornik 
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Novi vrtec-lepa p( obitev 
MNENJA STARŠEV 

Starši so z novim vrtcem zelo 
zadovoljni. V prejšnjem vrtcu je 
bila namreč velika stiska s pro
storom, obenem pa ni ustrezal ni
ti osnovnim pogojem za vzgojno 
varstveno delo. 

Varstvo v v1tcu znajo ceniti 
posebno tisti, ki nimajo druge 
možnosti za varstvo otrok. S tem, 
ko otroke oddamo v varstvo, smo 
tudi na delovnih mestih bolj spro
ščeni in ustvarjalni. Seveda se 
pojavljajo tudi težave, za kater~ 
pa so krivi tudi starši. Nekaten 
starši so resnično premalo po
zorni na to, kako otroka oble
čejo, pa so nevšečnosti tu. 

Ceprav je noVIi vrtec sodo~no 
zgrajen, pa je njegova okolica 
neurejena. Posebne težave so ob 
slabem vremenu. Ureditev okoli
ce pa je prav gotovo stv~r tu~ 
širše družbene skupnosti. Tudi 
smetnjaki pri vrtcu so postav: 
ljeni na neprimernem mestu, saJ 
je več smeti zunaj kot v njih. 

S prehrano in kurjavo v vrtcu 
je večina staršev zadov<;>ljnih. ~e· 
kateri se nad hrano SJ.cer pnto
žujejo, da je enolična i!J. slabo 
pripravljena. Glede kurJave pa 
so pripombe predvsem na odde: 
lek za mlajšo skupino otrok, saJ 
otroke večkrat preoblečejo v 
mrzlem hodniku in zato pride do 
p rehladov. 

Starši so posebej zadovoljni 
tudi s tem, da vzgojitelj-ice peljejo 
skupino otrok k zobozdravniku 
ali na zdravniški preg·led, kar pri
hrani staršem precej dragocene
ga časa. 
Največ pripomb so dali starši 

k W.sakim oskrbovalninam in k 
plačilom za mesec dni vnaprej. 
Razpon med skupinami bi moral 
biti vsekakor večji, skladen s po
prečnimi osebnimi dohodki star
šev. 

.KA&AJ 
v 

Prti tako majhnem odbitku za 
hrano (na dan 20,50 dinarjev~ 
starši otrok za posamezne dm 
običajno ne odjavljajo. Morda bi 
to lahko storile vzgojitelj ice same 
za svojo skupino. Ce otroka ni v 
vrtec do določene ure, bi ga same 
od javile. 

VODSTVO VRTCA 
Marija TURK, ravnateljica 
Z novim vrtcem v Cerknici so 

se pogoji za vzgojo in varstvo 
zelo izboljšali, saj v dnevno var 
stvo lahko sprejmemo okrog 240 
otrok. že od jeseni dalje smo vse 
prošnje za sprejem v vrtec ugod
no rešili. Trenutno imamo v cerk
niškem vrtcu 201 otroka. Zado
ščeno je tudi sanitarno-higien
skim predpisom, saj je vrtec 
zgrajen po veljavnih normativih. 

V novih prostorih imamo tudi 
pralnico, zato smo našo dejav
nost razširili na pranje perila za 
dojenčke. S tem smo starše zelo 
razbremenili, saj jim ni potrebno 
nositi plenic v vrtec in iz njega. 

Naložba je bila končana oktob
ra lani in je veljala 33 milijonov 
dinarjev. Tri milijone se je zbra
lo iz samoprispevka občanov za 
izgradnjo šol, nekaj je prispevala 
cerkniška krajevna skupnost, za 
18,5 milijona je bilo najetega 
bančnega kredita, ostalo pa se je 
zbralo na osnovi posebnega sa
moupravnega sporazuma. 

že od začetka kurilnega obdob
ja so bile težave s centralno kur
javo. Kotlovnico imamo skupno 
z bloki, ki so v neposredni bli· 
žini vrtca. Dolgo časa je trajalo, 
da smo jo spravili v tek. Ko pa j~ 
začela delovati, je bilo vedno kaJ 
narobe. 

Jeseni smo se s centralnim za
vodom za napredek gospodinj
stva dogovorili o sestavljanju je
dilnikov in organizaciji dela v 

KN.JSKOJEZEROIN OKOLICA 
(Nadaljevanje i:z prejšnje številke) 

Leta 1892. je napravila v začetku 
meseca maja strahovita povodenj v 
Loški, Cerknišld in v Planinski dolini 
nei:zrečeno veliko škode ter uničila 
vso posetev. Pri cenitvi in ugoto
vitvi teh poškodb je okr. komisar 
župnek prošnje posestnikov i:z Cerk· 
niške občine obnovil, naj se jim v~aj 
glavni požiralniki očistijo, pa oblast 
tega z ozirom na niže ležečo Pla· 
ninsko dolino ni dovolila. Leta 1910. 
se je zbralo nekaj posestnikov iz 
Dolenjega jezera in Dolenje vasi ter 
so pod vodstvom M. Martinčiča de· 
!ali v Mali Karlovici in jo očistili 
temeljito in razstrelili tudi nekaj 
ovir. 

Uspeh je bil nepričakovan. Od 
tega leta so visoke vode veliko hi
treje odtekale in jezero je redno 
vsako leto popolnoma presahnilo. 
To jih je spodbudilo k nadaljnjemu 
delu, ki ga je pa vojna prekinila. 
Takoj po preobratu so !znova načeli 
misel, kako bi osušili jezero, to je, 
kako bi odvedli neovirano in v naj· 
krajšem času tudi zastajajočo nizko 
vodo. 

Sredi meseca marca 1919. je pre
vzel vodstvo politične ekspoziture v 
Cerknici vladni svetnik :Zupnek, ki 
se je takoj lotil priprav za odpeljavo 
nizke jezerske vode. že 19. marca 
je priredil z najboljšim poznavalcem 
Cerkniškega jezera, z Matijo Mar· 
tinčičem, obširno jezersko ekspedi-

eljo do požiralnikov Nartov, Svinjske 
jame, Male ln Velike Karlovice ter 
razkazoval posestnikom, kje in kako 
je jezersko reko Stržen od Ušive 
loke naprej mimo Nartov ln Svinjske 
jame do Male in Velike Karlovice 
razširiti in poglobiti, da bo mogla 
nizka jezerska voda pravočasno od· 
teči. 

Pri ponovnih ekspedicijah je vladni 
svetnik Zupnek svoje načrte na licu 
mesta zakoličil ter za udeležene 
občine ln podobčine napravil potreb· 
ne prošnje in vlogo do vlade in mi· 
nistrstva za izposlovanje 50-odstotne 
državne podpore. Obenem je opeto
vano vodil dotične deputacije k via· 
di in h gospodom ministrom. Res je 
izposloval, da se je vršil julija me· 
seca 1920. leta uradni komisijski 
ogled ter prepričal strokovnjake, da 
so potrdili njegove načrte ln prora· 
čune. Zatem je dekretiral ust<Jnovi· 
tev vodne zadruge za osušenje je
zera oziroma za odvajanje nizke nje· 
gove vode. 

že leta 1921. se je ustanovila vod· 
na zadruga s sedežem v Cerknici v 
ta namen, da osuši Cerkniško jeze· 
ro. Konec junija istega leta se je z 
deli že pričelo. Danes, po treh letih 
dela, je dosedanji uspeh prav zado
voljiv. 

Dela, katera je vodna zadruga pod 
tehničnim vodstvom generalne in
špekcije voda v Ljubljani Izvrš ila, 
obsegajo: 

kuhinjah. V kuhinji lahko pripra
vimo 800 kosil dnevno. Da bi čim 
bolje izkoristili njene zmogljivo
sti, smo se odločili, da v njej pri
pravljamo hrano tudi za enote 
v Grahovem, Begunjah in na Ra
keku. 

Vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok opravljamo v skladu z 
vzgojnim programom in deloy
nim načrtom. Predšolska vzgoja 
je namreč del enotnega sistema 
vzgoje in izobraževanja v Slove
niji in temelji na izhodiščih zve
zne skupščine o vzgoji i? izobr~
ževanju na samoupravm podlagi. 

Hkrati z novim organiziranjem 
vrtcev v občini smo prešli tudi 
na nov način odplačevanja oskrb· 
nin- plačevanje vnaprej. 

Za vsakega otroka je treba vna
prej plačati celotni znesek sku
pine (enajst sku~in). Za vs_ak pre
tekli mesec pa Je opravljen ob· 
račun. Tako se ta znesek prenaša 
iz meseca v m esec, dokler ni ot
rok za stalno izpisan iz vrtca. 
Rok odjave je en mesec. V zad· 
njem tromesečju starši dokaj 
redno plačujejo oskrbnino, ima
mo pa še >>zastarele« dolžnike. 

Okolica vr tca je popolnoma 
neurejena. Ceprav je bila D;aložba 
že zaključena, smo z veliko te
žavo prišli do sredstev za raz
svetlja~o pred vrtcem. Končn~ 
nam je izvršni odbor skupnosti 
za otroško varstvo odobril po
trebna sredstva. Prošnjo smo po
slali tudi na krajevno skupnost , 
ki pa nam je odgovorila, da ni
ma sredstev. Tako smo samo 
delno uredili dostop do vrtca. S 
hišnim svetom sosednjega bloka 
pa se dogovarjamo, da bomo sku 
paj uredili pros~or med vrtce~ 
in bloki. Ker mroamo posebnih 
namenskih sredstev, bomo posku
šali s prostovoljnimi delovnimi 
akcijami. 

Oprema novega vrtca je še ved
no pomanjkljiva. Opremljeni sta 

1. Iztrebljenje in poglobitev poži· 
ralnikov. Očiščeni so sedaj glavni 
požiralnik! : Velika in Mala Karlo
vica ter Rakovski mostek. Ta dela 
bodo pospeševala odtok visoke ln 
srednje vode. Za odvajanje nizke vo
de so pa razširili in poglobili ali na 
novo odprli naslednje požiralnike: 
Svinjsko jamo, Kamenje in pet po· 
žiralnlkov v Nartih. 

2. Izkopali so in poglobili glavno 
dovajalno strugo Stržena za nizko 
vodo k požiralnikom v dolžini enega 
kilometra. 

3. Regulirati so stranska potoka 
žirovniščico ln Grahovščico. 

4. Prekopali so velika ovinka na 
glavni strugi Stržena od Ušive loke 
do Svinjske jame. 

Do sedaj je potrošen za ta dela 
poldrugi milijon kron. Uspehi so že 
sedaj velild in so interesenti z njimi 
zelo zadovoljni. Dela v navedeni 
smeri se bodo še nadaljevala ter bo 
izvršena popolna melijoracija Cerk· 
niškega jezera. V načrtu so še: regu· 
lacija vseh dotokov, naprava osuše
valnih jarkov ln nadaljnje raziskova
nje podzemeljsldh odtokov. 

Kakor je torej razvidno, se okorl
ščajo prebivalci z jezersko ravnino 
obilo. Ko bodo vodne razmere vsaj 
v glavnem urejene, bodo prihodki 
neprecenljivega pomena za tamošnje 
prebivalstvo. Povzdignila se bo po
sebno živinoreja, ki .bo poleg lesne 
trgovine glavni vir siromašnega pre· 
bivals tva. 

RIBJI LOV 

Jezero je velikanski ribnik, ki ga 
je ustvarila priroda. Rib je v njem 
vedno .dovolj. Ščuk je največ, ke r 
so jako rodovitne. Ujeli so že 14 ki· 
iogramov težko ščuko. številni so 
tudi okusni linji ali šlajni. Ta riba 
je izvrstna tudi posušena in neko· 
liko v dimu prekajena. Dobri so tudi 
menki, podobni jeguljam, ki pa niso 
tako debeli. Najmanj rodovitni in 
čislani so klini. Postrvi ni v jezeru, 
ker je voda večkrat kalna, so pa v 
stranskih potokih. 

bili samo pralnica in kuhinja, 
delno pa igralnice in garderoba. 
Manjkajo nam še mizice in stoli 
za otroke posameznih starosti, 
vsa pisarniška oprema, oprema 
za zbornico in hodnike ter več
namenski prostor. 

V Begunjah dmamo en oddelek 
z devetimi otroki. Po mnenju in· 
špekcijske slufbe je ta enota po
polnoma neprimerna za opravlja
nje varstvene dejavnosti, kmetij
ska zadruga Cerknica pa nam za 
dva majhna prostora zaračunava 
tudi pretirano veliko stanarino 
(4100 dinarjev mesečno). 

Ko se prične doba pomladne suše, 
se zapazi, kako polagoma pada po
vršje vode od tedna do tedna. Naj
prvo se posuše više ležeče jame, 
namreč Velika Karlovica, Okence in 
Rakovski mostek. V istem času se 
pokaže iz vode tako imenovani ri
biški kamen, to je skala v jezeru 
blizu Dolenjega jezera. To je ribičem 
težko pričakovano znamenje, da bo 
jezero, kakor uči izkušnja, ob ugod
nem vremenu odteklo poplnoma v 
štirinajstih dneh. 

Gibanja ob jezerskem nabrežju v 
tem času se ne da popisati. Možaki, 
ženske in otroci hite iz sosednjih 
vasi, da postanejo deležni bogatega 
ribjega lova. Več nego tri sto napol 
nagih mož gazi v vrsti skozi plitvej· 
še kraje po jezeru ln vlači sake za 
seboj. Komaj je ena jama odtekla, 
da si upa vanjo eden ali drugi mo· 
žak, že plane tja na obrežje čaka
joča tropa ribičev, in zdaj se prične 
lov. Nekaj korakov v vodo, in že ima 
prva vrsta ribičev polne mrež~, ki ji~ 
obrnejo na suho, da spraviJo SVOJ 
plen. Zopet noter in ven toliko časa, 
dokler ne odteče voda popolnoma iz 
jame. 

Dostikrat ne morejo dovolj hitro 
opravljati svojega posla, kajti sil!"o 
odtekajoča voda je že brez usmiiJe· 
nja pogoltnila veliko nakopičenih rib. 

Voda ne odteka po vsem jezeru 
naenkrat, ker ne leže vse jame ena
ko visoko. V isti vrsti, po kateri se 
suše jame, se vrsti tudi ribji lov. 
Loviti začno pri Vodonosu, potem v 
Rešetu ter nazadnje na Leviščih. 
V posameznih jamah ribarijo le malo 
ur, tako da je glavni lov že v treh 
ali štirih dneh končan. 

Vozovi morajo biti pripravljeni za 
odvažanje nalovljenih rib, ker dru
gače se na vročem soncu sparijo 
in usmradijo. Manjše ribice ostanejo 
mrtve po tleh, ker jih nihče ne po
bira. Povodna zelišča ln rastline ve· 
nejo in trstje se na vročem soncu 
razgreje. Vse to dela neprijeten 
vzduh, ki je povzročal poprej celo 
bolezen. 

Leta 1871. je popolnoma izginila 
voda komaj 6. septembra na Levi-

BRESTOV OBZORNIK 

Podobno je tudi v Novi vasi, 
Tam imamo en mešan oddelek za 
otroke do sedmih let. Vrtec je v 
stari stavbi, ki je last Novolita. 
Pozimi ni tekoče vode, sanitarije 
so neurejene, dostop do vrtca je 
po lesenih in strmih stopnicah, 
izolacije ni, vrata so zbita iz iver
ke in podobno. 

V enoti Rakek je dotrajana peč 
za centralno ogrevanje, streha 
pušča. Se letos bo nujno potreb· 
no streho popraviti. Tudi v enoti 
Stari trg je vrsta nedodelanih 
stvari. 

Pripravila: M. Dragolič 

ščih pod Otokom. Ker ni jezero od· 
teklo prej že dve leti, so ljudje pri· 
čakovali, da nalove izredno veliko 
rib. Iz vseh vasi so prihajali ribiči 
in drugi z vrečami, vedno ožji je bil 
krog okoli jam, ki so kakor vselej 
ob tej priliki bile obdane z mrežami. 
Kolikor bolj se je stiskala voda, to· 
liko bolj so se gostile ribe. Pri mre· 
žab so jih kar zajemali. 

Ko so čolni bili polni, so jih spra. 
vljali na kupe na suhem ravno tako 
kakor krompir na njivi, dokler ni 
zopet prišel voz. Posebno zadnje 
četrt ure, ko so do jam pritisnili tudi 
drugi ljudje, ki so med trstjem in po 
suhem pobirali ribe, so se tam pri 
jami gnetli, vpili in grabili, kakor bl 
bilo šlo za zlato, ne za ribe. Hitro so 
bili čolni na suhem. še nekaj minut 
in tudi kotline okoli požiralnlkov so 
bile prazne. Ljudje so planili vanje 
in na ribe, kar jih ni odnesla voda s 
seboj. 

Tisto leto je bilo toliko rib, koli· 
kor jih niso še pomnili ljudje. Ra
čunali so, da so jih na Leviščih ujeli 
nad 20.000 kilogramov, v vsem je· 
zeru pa skoraj trikrat toliko. Tedanji 
najemnik lova, Anton Kraševec jih 
je potegnil z enim samim vlekom 
blizu tisoč kilogramov. Leta 1887. 
so jih ujeli blizu 40.000 kilogramov 
leto pozneje pa polovico manj. V 
zadnjih letih ni lov več tako obilen, 
ker se nizka voda hitreje odteka. 

Ko voda odteče pod zemljo skozi 
zadnjo jamo, je glavni lov končan, 
voda pa ostane le po potoških stru· 
gah. Drugod je jezero suho. Kar osta· 
ne še rib po strugah, nimajo seveda 
tudi poslej miru. Trnek, sak, mreža, 
vse te priprave so vedno za njimi, 
in ako pritisne suša, polove skoraj 
vse, kar jih ni šlo z vodo v podze· 
meljske prostore. 

Mnogo rib odpeljejo in razneso na 
razne vetrove, ali večino použijejo 
ribiči in vaščani iz jezerske oko
lice. Suše jih na preprost način: pre
parajo jih, otrebijo ln nasole, potem 
jih pa suše v dimniku. Tisti čas se 
razš irja daleč naokoli zoprn ln nepri· 
jeten duh po ribah. 

(Se bo nadaljevalo) 
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BRESTOV OBZORNIK 

(fflnfffssTJ®ii~[g]~D·~[J[Jl]o~~ ~~n>I~~č~~~~~~~rjanl!!.i~i.Ančka 
d, bilo šolske ~kupnosti osno~e Levarjeva pa iz Grahovega. 

~ 1iii- šole _NotranJskega odreda lZ Nekateri pa so se odločili za 
~\ Cer.kruce: v umetnike, ki .so jim všeč, čeprav 

G L 5 1 L CJ L.-< c::J L ~L.-< -r 1 V A »3. ap["~la bo naša sola prazno; niso iz njihovega ·kraja. Tako so 
vala SVOJ dan. Ker ste pred leti predstavili flavttistko Ireno Gra
tud~ vi v njej nese?ič_no razdajali fenauerjevo, karikaturista Boža 
~Vo_Je znan)evcerknišk~m c;>troko~, Kosa, Marjana Mančka, pisatelji
zeh~o -~an sole prež_lVt?ti z va~m. co in pisatelja Branko Jurca, An
Z ucenc1 ~omo .?bujah_ sp~mme tona Ingoliča, Miroslava Krleža, 
na leta, ki ste Jih prež1veh med igralca Borica Carvazzo. 

(Iz številke 55 - 30. april 1972) 

ORU~BENI PROGRAM RAZVOJA OBčiNE CERKNICA 1971-1975 

Tako ;ndustrija an turizem v širšem smislu predstavljata glavna strateška 
oilja gospodarskega razvoja občine in to v dimenzijah. ·ki bodo poleg izčrpa
vanja lastnih virov zaposlovanja zahtevale še priseljevanje delovne sile, 
predvsem .kvalificirane, strokovne proFile. Vse gospodarske, pa tudi druž
bene dejavnosti v občini bi morale v svojih programskih usmeritvah težiti 
bolj all manj k razvojnemu do~ioišču teh dveh glavnih dejavnikov. 

!VERNE PLOščE - KRIZA OSKRBE 

Vkljub lastl'lt tovarni •ivernih plošč tudi BREST nima dovolj plošč. Raču
namo, da bo nastopila kaj kmalu kriza. P11i tem mislim na Tovarno pohištva 
v Cerkniol, medtem ko je v Tovarni pohištva Stari trg vprašanje opleme
nltenlh plošč prisotno že sedaj. Zaradi zmanjšanja možnosti uvoza plošč 
smo morali ustaviti vse dobave lanskoletnim kupcem. t-~'ečani obseg pro
izvodnje, predvsem pa sprememba v •izdelkih tovarne vpUvaJ.:- na večjo po
trošnjo iverk, saj smo v prvih treh mesecih porabili za sto odstotkov več 
plošč <kot lani v prvem tromesečju. Oplemenltf!nih plošč bomo rabili 
17.000 m'. Kje jih bomo dobil·!? 

ZAGREBšKI VELESEJEM 

ln posl·!, boste vprašalti? Da, bHo jih je nekaj, največ v sredo, 19. apr41a, 
ko je prišlo največ trgovcev. Na sejmu so vsaj videli , kaj je program Bar
bara. Všeč jim je ; pravJjo, da bo šla še dolgo v prodajo. Tudi posameznih 
kupcev je bilo precej. Alri to ne govor.i, da bi tudi m'i odprl·! trgovl.no na 
sejmu? Zakaj ne? 

STO TISOč STOLOV K-33 
Dolgoletna tradicija TQvarne lesnih izdelkov. Id se je prav od predvojnih 

časov ukvarjala izključno s pnimarno dejavnostjo, je deloma porušena. 
Z uspehom io trudom vseh zaposlenih je uspelo to, česar s.l pred nekaj 
leti ni predstavljal niti največji optimist, da bo v sorazmerno kratkem 
času ta tradicija porušena s proizvodnjo samostojnega končnega proiz
voda, stola K-33. 

FILM BREST - BARBARA - BREST 

Fabula filma prikazuje očeta 'ln hče11kico, ki se igrata s kockami tako, da 
sestavljata zloženko. To je prav tako preptosto, kot pri sestavljanju zlo
ženk •z programa Barbara. To sestavljanje ni nič drugačno kot tisto s 
kockami. Zato je program Barbara tako preprosto sestavljati, spreminjati 
sestave, danes tak model - jutri že drugačen. Pravi hobby za žene, k1 lju
bijo spremembe! 

PRAVILNIK O TEHNičNIH IZBOUSAVAH JE ZASTAREL 

Kakorkoli že, sedanji pravilrTik je treba popraviti, da bi dosegli na tem 
področju določen napredek -in zainteresiralrJ zaposlene za lnten21lvnejše raz
mišljanje o racionalizaciji in o drugih izboljšavah na področju tehnologije, 
organizacije ln drugod. 

OBčNI ZBOR SINDIKATOV 
Brestov obzornik se kot javno občilo, za katero vemo. da ga bero celo 

posameznikl na drugih celinah, zaradi takšne razširjenosti včasih izogiba 
polemičnih člankov in odkritih spopadov mnenj. 

Zbor je menil, da mora biti demokratičnost v konstruktivnem Iskanju 
boljših rešitev v argumentirani polemik-i zagotovljena tudi v tem glasilu. 
Posluh našega glasila za takšno .krJtiko ne more škoditi ugledu podjetja, 
temveč kvečjemu opozarja domačega, pa tudi zunanjega bralca na odprtost 
sistema, kaže 11a problematiko ln angaž~ra širši krog članov delovne skup
nosti za najustreznejše reševanje spornih pogledov. 

šol_ski.J:l:li klopmi ~er~ške šole. Vse priznanje njihovemu delu. 
Uč1t~lp kot gos~JtelJl se. bom~ Ni čudno, da imajo tako radi ra
trudili, da skup~J. z učenc;l dolg_ zlične veje umetnosti; v S. a so na 
n~ bomo pozab~h 3. aprila. P~- vprašanje, kateri predmet jim je 
dite, da ~odo plsane _besede 0~1- najljubši odgovorili da je poleg 
vele, da s1 bomo segh <v dlan m b ' 1 v~ · 
za trenutek ujeli čas, na katerega telovad eto s ovenscma. 
imamo tako lepe spomine!« 

In res smo ujeli nepozabne 
spomine. Po dvajsetih letih zopet 
v Cerknici. Kakšne -spremembe! 
Cerknica je dožri.vela velik napre
dek. Pred dvajsetimi leti še pre
cej kmečko pryjetno <;>~olje se j~ 
spremenilo 'V mdustnJsko sredt
šče Cerkniške doline. 

Polni priča!k:ovanj smo se pe
ljali proti novi šoli, ki je prese
netila s svojo mogočnostjo. Svet
li prostori, široki hodniki, tel~ 
vadnica, ki bi jo zavidala mar~l
katera ljubljanska šola, pa cvetJa, 
prijazni obrazi nekdanjih in f!P· 
vih učiteljev, tudi nekdanJih 
učencev. Povsod vzoren red, slike 
učencev - mladih umetnikov, 
urejeni prostori - •kažejo na 
sposobno roko, ki vodi mladi rod. 

V prvem nadstropju razstava, 
ki pripoveduje o junaških bojih 
Not·ranjskega odreda. V r~r.e
dih borci ~pripovedujejo o vehkib 
dneh NOB na cerkniškem področ
ju . Topel je njihov stik z mladi
mi. 

V drugem nadstropju razstava 
razrednih Slk:upnos·ti. Kakšna ust
varjalnost! Panoji govore o zna
nih osebnostih, ki so kakorkoli 
povezane s cerknišokim šolskim 
okolišem. Pripovedujejo nam o 
velikem glasbeniku - Cerkničanu 
Franu Gerbiču. 

V S. a so se posvetili Maksimu 
Gaspariju in na estetsko urejeni 
razstavi preds·tavili besedne ume
tnike: Frana Milčinskega, rojaka 
iz Loža, pa Maltevža Haceta - ne
pozabnega pisca partizanskih 
zgodb, ki jih tako rndi prebirajo. 
T-udi pesnice in pesniki so našli 
svoj prostor na panojih: Magda 
Stražišarjeva, Marička :tnidarši
čeva, pa Niko Grafenauer. Ponos
ni so rudi na 'igralce. Cerkničana 

Nepozabno bo srečanje z učen
ci in učitelj.i na šoli, morda pa še 
bolj v prelepem gostišču ob Cer
kniškem Jezeru, ko ·smo segli v 
roke priJateljev in nekdanjih 
učencev - nekoč drobnega Lud
vika, Leskovca, Branislja, sedaj 
zrelih mož. Pred dvaj-setimi pa ... 

Verjetno je največje priznanje 
v stisku rok m žarenju v očeh -
priznanje za minulo delo, kar v 
tem primeru ne zveni ·kot fraza. 

Prijatelji iz Cerknice, pripravili 
ste res nepozabno srečanje -
poslikani krožnik, izdelek učen
cev S. a - pa bo ·lepšal prihod
nost. 

Sonja Verbčeva, Ljubljana 
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Akcija o QZgradnjl nove tovarne ivernih plošč je stekla. To tinvestlcijo je 
treba podpreti. Istočasno pa ~e razumljivo, da moramo misliti tudi na nova 
vlaganja v Tovarno pohištva. Oprema bo v .nekaj letih lztrošena. Večina 
strojev bo v nekaj letih ekonomsko ~n tehnično zastarela. Vzporedno s tem 
pa bo treba tehnologijo prilagoditi sodobnejšim potrebam trga. Marketing 
načelo , ki temelji na proizvodnji za trg. :ne pa za zalogo, bo moralo postati 
osnovno vodilo. T-ak način proizvodnje bo terjal celotno rekonstrukcJjo to
varne. Zato bo treba zbirati sredstva nekaj let, da bomo nalogi finančno 
kos. 

DROBNE Z BRESTA 
V skupnih službah smo kupiH nov ko~lrni stroj nizozemske proizvodnje 

po japonski licenci. Zdaj pa veselo stoji v brezdelju. Možni sta dve rešitvi: 
uvoz papirja ali pa izvoz tistih, k·i so kupili tak stroj, ne da bl poprej ugo
tovili , da potrebuje amerišk1 papir in švedske kemlkalje. Smo za medna
rodno sodelovanje. 

Tudi letos razburljivo 
KONCANA JE OBCINSKA 
TRIM LIGA 
V MALEM NOGOMETU 

Letošnje t.rli.msko tekmovanje v 
malem nogometu je opravičilo 
vsa pričakovanja: še večjo mno
žičnost (že blizu 1SO tekmoval
cev), vse več gledalcev na tribu
nah, mnogo nadvse razburljivih 
srečanj, preobratov in presene
čenj, športno obnašanje igralcev, 
boljše sojenje, napetost do kon
ca . .. 

Sele zadnje kolo je namreč dalo 
dokončno razvrstitev in razreši
tev negotovostli: na zmagovalna 
mesto je potisnila moštvo DISCA 
pred favorita LOSKO DOLINO 
(nekaj tekem sta zanjo igrala 

tudi brarta Voljč), ki je vodila vse 
dotlej . Najbolj prijetno je prese
netila ekipa PINK PANTHER, ki 
je daleč .najmlajša, z atraktivno 
·in hitro igro ter četrtJi.m. mestom, 
razočarala pa sta lani najbolje 
uv.rščena OKLAHOMA in ZEJA. 
Oslala moštava so -se uvrs·tila več 
a1i manj po pričakovanjih. 

Pa še to, da slučajno ne bi bilo. 
pomote: ·kljub številnim tujim na
zivom moštev ni šlo za mednarod
no .prvenstvo, ·pač pa za čisto do
mače, notranjsko, občinsko ... 

Neuradni končni vrstni red: 1. 
Disco, 2. Loška doliDa, 3. Oklaho
ma, 4. Pink Pantber, 5. Rockerji, 
6. teja, 7. Kamna gorica, 8. Pod
slivnica, 9. Sovica, 10. Sedem mla
dih, 11. Stoletni, 12. Veterani. 

V akciji za zbiranje odpadnega papirja so se poseb-no izkazali 
učenci osnovne šole našega malega mesta. V treh ietošnjih mesecih 
so zbrali 10.170 ·kilogramov odpadnega papirja. Pri zbiranju tekmujejo 
razred1 med seboj. Papir odkupuje Tozd Surovina iz Ljubljane, Ici 
jim je dala na voljo poseben !kontejner za shranjevanje papirja. 
Večjo količino .so učenci dobili tudi :iz arhiva Brestovih Skupnih de
javnosti. Denar, •ki ga 'bodo dobili iz :iztržka, bodo koristno uporabili 
za šolske ekskurzije in druge namene. 

* 
Ob hiši in ograji pri avtobusni postaji našega malega mesta je 

ob delovnih dnevih pravcata tkolesamica. Kolesa rparJcirajo zvečine 
učenci raznih šol, Id se pripeljejo do avtobusa in od tod nadaljujejo 
avtobusno vožnjo v Ljubljano ali v Postojno. Ceravno večina koles 
ni zaklenjenih, ni večjili .primerov ·kraje, čeravno se tu pa tam tudi to 
zgodi. Morda ne bi bilo odveč, da bi odgovorni določili poseben pro
stor in ga opremim s stojali za kolesa. Tako bi bil videz lepši in var
nost večja. 

* 
Pomlad je pred nami. Ceravno še ni prave vročine, je čutiti spo

mladansko prebujanje posebno ob <vrtovih. Večina lastnikov jih že 
p11idno pripravlja za spomladansko !Setev. Tudi za ureditev okolice 
so zasebrri:ki že poskrbeli. 
Drugače je okoli zgradb v družbeni lasti. Za snaga in red okoli 

njih se malokdo zmeni. Posebni prrimer so stanovanjski bloki, iki 
rumajo centralne kurjave. Vsa okenca je »okrašena« z zalogami ku
riva, kar ne daje naHepšega videza. Posebno neurejena je okolica 
treh blokov pri Brestu. Le -redki posamezniki sem m tja kaj po
spravijo. Pohvaiiti velja prizadevanje tova.ri.šice :tagarjeve, ki na 
zelenici pred svojim stanovanjem ureja nekakšne rožnalte otočke. 
Ceravno ji več cvetlic populijo, se nenehno trudi, da jih zasadi z 
noV'imi. Pobuda je torej vredna posnemanja, le več enotnega dogo
varjanja bi bilo treba. 

- -- ~ - -- -·~-----""~--... - - ... -
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Za to našo stalno rubrike sem 
izbra'l Brestovega upokojenca 
Alojza· GORNIKA iz Grahovega, 
ki je v pokoju že od polletja 19S9. 
leta. · 

V Brestovi temeljni organizaci
ji MASIVA oziroma takratni To
varni pohištva Martinjak je bil 
že od same povojne obnove Uese
ni 194S). Opravljal je dela žago
vodje in skladiščnika, •kasneje je 
postal obratovodja, proti koncu 
syoje delovne dobe pa je oprav
ljal dela tajnika, nakar je šel v 
pokoj. Potem je nekaj časa opra
vljal delo honorarno, vendar se 
je moral zaradi hude bolezni 
umakniti iz vse bolj napornega 
delovnega ritma. Kljub lepi sta
rosti - 78 letom, se sedaj tova
riš Gornik živo spominja vseh 
teh dogodkov, o katerih je vneto 
pripovedoval. 

Tudi sedaj redno spremlja do
gajanja na Brestu, saj prebere 
vse članke iz Brestovega obzor
nika, veliko pa izve tudi iz pogo
vorov z Brestovimi delavci. 

Ko sva primerjala proizvodnjo 
prej in sedaj, je .poudaril, da je 
obseg neprimerno večji, pa tudi 
organizacija dela na višji ravni. 

Vendar pa je posebej poudaril, 
da -se je v tistih ietih po vojni 
delo opravljalo z veliko zagnano
stjo, po dvanajst in več ur na 
dan, vse dneve v tednu. Oprav
ljenega je bilo veliko prostovolj
nega dela, ki ga je 'Sedaj na žalost 
vedno manj. Tudi delavec, ki je 

opravljal vodilna dela, je moral 
opravljati še najrazličnejša dru
ga; sedaj pa je delitev dela ozko 
specializ1rana, kar pa zvišuje 
stroš·ke proizvodnje. 

Pogovor je stekel tudi o teža
vah, ki se porajajo v Brestu in 
v lesni industriji nasploh. 

Izrazil je bojazen, da s takšno 
ekspanzijo 'kot do sedaj lesna 
industrija ne :bo več napredovala, 
saj je ob tem cela vrsta težav, 
•predvsem lesna surov.ina, ki je je 
vedno manj, ostra konkurenca, 
likvidnostne težave in podobno. 
Na koncu sem ga vprašal, .kaj 
meni o perspektivi tovarne v 
Martinjaku. 

. 
- -·-----,---~---
. ~. ·. -~ 

-- ----- .. - .. • .... ~~"' 

Tovariš Gornik z .zan.iJinanjem 
spremlja ves njen dosedanji raz
voj, vendar pravri., da bo glede na 
tezave, s katerimi se •Srečuje lesna 
industrija, po <vsej verjetnosti 
otežkočena tudi rekonstrukcija, 
na katero se pripravljamo že 
vrsto let. 

V želji, da bi še dolgo užival 
sadove zaslužene pokojnine, sva 
se prisrčno poslovila. 

V. Jerič 
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[erknitani v prvi ligi! 
NAJVECJI USPEH CERKNISKE KOSARKE DOSLEJ 

Košarkarji v I. in II. slovenski ligi so končali s tekmovanjem. Mo· 
štvo Cerknice, lci je nastopalo :v drugi ligi - zahod, je doseglo doslej 
svoj največji uspeh- prvo mesto in s tem praV'i.co do tekmovanja 
med najboljšimi slovenskimi košarkarskimi moštvi. 

Veliko samoodpovedovanje in trdo delo, tlci sta trajala kar devet 
mesecev, sta se obrestovala. Poplačan je ves trud ob napornih tre
ningih, ki so billi. Šltirikrat na teden, včasih pa tudi vsak dan. Igralci 
so na vseh tekmah pokarza1i veliko borbenosti in znanja ter iz tekme 
v tekmo igrali bolje. 

Po prvem delu tekmovanja, v katerem smo osvojiJi prvo mesto, 
smo sicer imeli dva spodrsljaja, ko smo izgubil!i doma z Gostolom 
in takoj potem v gosteh s Postojno, nato pa smo zmagaLi sedemkrat 
zapored in na koncu delili l. mesto z enakim števHom točk kot Po
stojna. Tako je bila potrebna še tretja tekma, v '.kateri smo z zelo 
kvalitetno igro ter ob podpori številnih cerk:nišlcih privržencev ko
šarke zmagali in se tako uvrstlili. v prvo ligo. 

REZULTATI CERKNICE: 

Cerknica : Gostol 
Cerknica : Postojna 
Cerknica : Radovljica 
Cerknica : Lesonit 
Cerknica : Lokainvest 
Cer.knica : Koper 
Cerknica : Vrhnika 
Cerknica : Tolmin 
Cerknica : Jesenace 

prvi del 
81 : 86 (44 : 41) 
84: 81 (44: 41) 
87: 81 (46: 49) 
95 : 87 (52 : 36) 
92 : 86 (46: 39) 

112: 96 (48 : 39) 
73 : 72 (39 : 44) 
86: 69 (38 : 36) 
7S : 74 (50 : 48) 

drugi del Točke 

67 : 77 (38 : 36) o 
93 : 98 (43: 47) 2 
78 : 72 (31 : 34) 4 
75 : 74 (34 : 39) 4 
91 : 71 (40 : 36) 4 
82 : 81 (28 : 47) 4 

102 : 66 (40 : 37) 4 
75 : 73 (33 : 37) 4 
88 : 74 (38 : 36) 4 

KONCNA LESTVICA: 

l. Cevknica 18 15 3 30 
2. Postojna 18 15 3 30 
3. Gosto! 18 12 6 24 
4. Jesenice 18 11 7 22 
S. Koper 18 9 9 18 
6. Tolmin 18 9 9 18 
7. Radovljica 18 7 11 14 
8. Vrhnika 18 s 13 10 
9. Lesonit 18 s 13 9 (-1) 

10. Lokainvest 18 2 16 4 

Odločilna tretja tekma na Vrhmki: Cerkinica : Postojna 93 : 90 (SO : 47) 
Pred nami je sedaj nastop v prvi ligi lin s tem tudi nove obveznosti. 

Naš letošnji cilj bo, obstati v ligi. To pa ·bo zelo te21ko, saj sta dva 
ključna igralca že odšla v· vojsko, eden pa bo odšel jeseni. Toda upaan, 
da bomo z veliko truda in naporom vseh tudi v tem uspeli, da ~ahko 
v prihodnjih letih pričakujemo še veliko pnijetnih novic in dobrih 
rezultatov košarkarjev Cerknice. 

Ob tej priložnosti •Se zahvaljujem vsem navijačem za bodrenje 
zlasti na tekmi z Jesenicami in na zadnj:i. odločilni tekmi na Vrhniki 
s Postojno. 

D. Jernejčič 

Filmi v maju 
l. S. ob 16. in 20. uri - ameriška komedija JERRY ISCE DELO. 
2. S. ob 16. in 20. uri - i·talija:nska komedija PAZI DA NE BO 

ZMEDE. ' 
3. S. ob 16. in 20. uri - ameriška drama MESTNI COWBOY. 
6. S. ob 20. uri - ameriški pustolovski film BEG IZ ALCATRAZA. 
8. S. ob 20. uri in 9. S. ob 16. uri - japonski znanstveno fantastični 

film VIRUS. 
9. 5. ob 20. uri - angleška kriminafta Mc VI CAR. 

10. S. ob 20. uri - jugoslovanski film SE SPOMINJAS DOLY BELL. 
13. S. ob 20. uri - ameriški glasbeni film XANADU. 
15. S. ob 16. in 20. uri - ameriški zgodovinski film PRISEGA MA

SCEVALCA. 
16. 5. ob 16. in 20. uri - amerišok:i film -katastrofe PLAZ. 
17. S. ob 16. in 20. uri - honkonški 'karate fiilm KRALJ BOKSAR

JEV. 
20. S. ob 20. uri - nemš>ka kriminalka SPIM S SVOJIM MORILCEM. 
22. 5. ob 20. uri in 23. 5. ob 16. uri - amerišlci glasbeni film GLASBE 

NIKOLI DOVOU. 
23. S . . ob 20. ur.i - ameviški pustolovski .fiilm ALI JE PILOT V 

LETALU? 
24. 5. ob 20. ur~ - francoska komedija UKROCENI SOVRAžNIK 

Z ENSK. 
27. S. ob 20. ul'i -nemški erotični film MADAME IN NJENA NE

CAKINJA. 
29. S. ob 20. uri in 30. S. ob 16. uri - ameriški akcijski film NAPAD 

NA PLOSCAD JENNYFER. 
30. 5. ob 20. uri - ameriška drama PRIPRAVITE ROBCKE. 
31. S. ob 20. uri - jugoslovanska drama SAMO ENKRAT SE UUBI. 

BRESTOV OBZORNIK 

v 

Sportni portreti 
Tokrat je bil naš sogovornik 

FRANC šTRUKELJ, predsednik 
odbora za šport in rekreacijo na 
Brestu. Zaposlen je v Brestovi 
temeljni organizaciji Prodaja, 
kjer opravlja dela in naloge vod
je vzorčne delavnice. 

- Koliko Brestovih delavcev 
se redno ali občasno ukvarja s 
športno rekreacijo? 

S športno rekreacijo se ukvarja 
zelo malo Brestovih delavcev. 
Ocenjujemo, da se v krajevni 
skupnosti Cerknica redno rekre· 
ira le ocakih 50 Brestovih delav
cev, občasno pa največ sto, pred
vsem v zimskem času (smučar
ski teki). Pri Brestovi športno
rekreativni dejavnosti pogrešamo 
predvsem ženske, ki jih skorajda 
ni, razen pri -strelski sekciji. 

- Znano je, da so bila v času 
sedemdesetih let zelo popularna 
tekmovanja med Brestovimi te
meljnimi organizacijami, pa tudi 
med službami in oddelld v okviru 
temeljnih organizacij. Zakaj teh 
tekmovanj ni več? 

Zaradi nerazumevanja nekate
rih delavcev na BreSitu je bilo leta 

KEGLJASKE NOVICE 

Na Brestovem kegljišču se je 
končala občinska kegljaška liga. 
Tudi tokrat je zmagalo moštvo 
Kovinoplastike in tako osvojilo 
pokal v trajno ·last. Brestovi keg· 
ljači so se uvrstili šele na peto 
mesto. 
Rezultati: 
l. Kovinoplastika 
2. Kartonaža 
3. Mavtinjak 
4. Gozdavstvo 
S. Brest 
6. Mladinci 
7. SAP 
8. Upokojenci 
9. Občina 

10. Gradišče 
11. Komunala 
12. Kovind 

22 točk 
18 točk 
18 točk 
16 točk 
14 točk 
14 točk 
10 točk 
8 točk 
6 točk 

4 točke 
2 točki 
O točk 

MLADINCI IN MLADINKE 
USPEšNI NA REPUBLišKEM 
TEKMOVANJU 

Mladinci in mlarlin:k:e so uspe
šno zastopali Brestove barve na 
republiškem ekipnem prvenstvu. 
Mladinci so ·bili šesti med 32 na
stopajočimi ekiipami, mladinke 
pa so prvič nastopile na repub
liškem prvenstvu in z nepopolno 
ekipo zasedle 7. mesto. 
REZULTATI 
Mladinci 
I . Hidro 
2. Gradis 
3. Konstruktor 
6. Brest 
Mladinke 
l. Konstruktor 
2. Celje 
3. Zalec 
7. Brest 

Med posamezniki je bil Roman 
Korošec enajsti, Edo Temč dva
najsti, pri mladinkah pa je bila 
Jana AI'har osma, Ana Urbas pa 
deseta. Prvenstvo posameznikov 
in posameznic se bo še nadalje
valo v jesenskem delu. 

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

Glavni ln odgovorni urednik Božo 
LEVEC 
Ureja uredniški odbor: Vojko HARMEL, VIk
tor JERič, Slavko KLANčAR, Srečo KNAP, 
Jože KOROšEC, Darko LESAR, Božo LEVEC, 
Franc MLAKAR, Danilo MLINAR, Janez 
OPEKA ln Franc TURIIč.. 
Foto: Jože šKRU 
Odbor za obveščanje je drldbenl organ 
upravljanja. Predsednik odbora: Anton 
PERčič. 

·Tiska ~elezniška tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 
Glasilo sodi med proizvode Iz 7. točke 
prvega odstavka 36. člena z.akona o ob· 
davčenju proinodov ln atoritev v prometu, 
za katere se ne plačuje temeljni davek 
od prometa prolnodov (mnenje sekretaria· 
ta za informiranje izvrinega sveta SR Slo
venije It. 421·1/72 z dne 24. oktobra 
1974). 

1980 ukinjeno delovno mesto 
športnega referenta. Takrat je 
tudi začela zamirati športno-re
kreacijska dejavnost na Brestu, 
tako da smo danes na področju 
športa in rekreacije tam, kjer 
smo bili pred desetimi leti. Sport
ni referent je bil v bistvu pobud
nik in organizator rekreacije v 
Brestu, lani se je to vprašanje 
zasilno rešilo z združevanjem 
dela na področju stanovanjskih 
zadev, kar pa tudi ni prineslo 
boljše rešitve. 

- Po ukinitvi LESARIAD pred 
nekaj leti se sedaj pojavljajo tek· 
movanja v okviru sestavljenih or· 
ganizacij (Slovenijales, Uniles). 
All so ta tekmovanja bolj racio
nabna bl cenejša? 

Ze v času LESARIAD so bila 
tudi tekmovanja v okviru SOZD 
Slovenijales, vendar le zimske 
igre. Po priporočilu republiškega 
sindikalnega sveta, da se ukinejo 
razne - IJADE in z utemeljitvi· 
jo, da so te vrste tekmovanj pre
drage, smo se bolj posvetili tek
movanjem v okviru sestavljene 
organizacije. Prav sedaj so v pri· 
pravi tudi letne igre, 1ki jih orga
nizira delovna organizacija Savi· 
nja Celje v septembru. Mislim, 
da ta tekmovanja niso nič bolj 
racionalna ali cenejša, saj so 
stroški tekmovanj približno ena
ki. 

- Omenil si, da ste v Brestu 
na področju športa bl rekreacije 
tam, kjer ste bili pred desetimi 
leti. Kaj predlagaš, da bi se sta· 
nje izboljšalo? 

.Mislim, da bi bilo potrebno na 
Brestu spet vzpostaviti delo špor
nega referenta ter na to delovno 
mesto postaviti človeka, ki bi bil 
z mislijo in s srcem pri tem delu, 
ne pa da dela samo tisto, kar 
dobi za nalogo, ob tem pa je brez 
idej za delo. Kvalitetno delo špor· 
tnega ·referenta je polnih osem 

ur, ogromno časa pa porabi tudi 
v popoldanskih urah za izvedbo 
in organizacijo različnih tekmo
vanj v okviru delovne in temelj· 
nih organizacij. 

Sportni referent naj bi prevzel 
tudi vso organizacijo letovanj 
ter organiz:iranje aktivnega oddi
ha, katerega v Brestu še ne po
znamo. V nekaterih delovnih or· 
ganizacij ah :izven naše občine je 
aktivni oddih namreč ena izmed 
najbolj priljubljenih oblik za iz. 
rabo letnega dopusta. 

Zavedati se moramo, da šport· 
na rekreacija ni samo merilo mo
či na tekmovanjih, ampak je to 
množična dejavnost. Oblik šport· 
ne rekreacije je ogromno, bodisi 
v rednem delovnem času bodisi 
izven njega, samo poiskati jih je 
treba ter jih pravilno in zavestno 
zastaviti in izpeljati. 

- Koga predlagaš za nasled· 
njega sogovornika? 

Clanom košarkarskega kluba 
Cerknica čestitam uvrstitev v 
prvo slovensko ligo in predlagam 
za naslednjega sogovornika nji· 
hovega trenerja Dušana Jemejči· 
ča, ki ima veliko zaslug za ta 
veliki uspeh cerkniške košarke. 

Pripravil F. Gornik 

Ni strahu za podmladek 
TUDI NAJMLAJši STRELCI 
USPE SNI 

Strelska družina BREST je pri
pravila tekmovanje v streljanju z 
zračno puško za cerkniško osnov
no šolo, pa tudi občinsko tekmo
vanje za osnovne šole. Na šol
skem tekmovanju je nastopilo 28 
pionirjev in 8 pionirk. 

Na občinskem tekmovanju sta 
lahko nastopili po dve izbrani 
ekipi pionirjev in pioni·rk iz vsake 
šole, pa tudi posamezniki. Kljub 
razpisu in razgovorom na tekmo
vanju nista -sodelovali osnovni 
šoli Nova vas m Stari trg. Iz dru
gih osnovnih šol pa je tekmovalo 
20 pionirjev in 10 p10nirk. Kljub 
temu, da še ne vadijo dolgo, je 
6 pionirjev in pionirk doseglo 
normo (140 U!:rogov) za značko 
»dObrega strelca« ter pravico do 
nastopa :na regijskem tekmovanju 
v Pivki. 

Solsko tekmovanje: 
PIONIRJI: 
l. Kebe Gorazd 
2. Braniselj Boris 
3. KočevaT Erik 
PIONIRKE: 

159 krogov 
146 krogov 
144 krogov 

l. Sivec Jasna 96 krogov 
2. Kebe Jasna 95 krogov 
3. Ponikvar Diana 79 krogov 

Občinsko šolsko tekmovanje: 
PIONIRJI: 
l. Kebe Gorazd 

OS Cenknica 
157 krogov 

SPORTNE PRIREDITVE V MAJU 

Občblske športne lige mladih 

2. Ivan čič Jože 
OS Cenknica 

3. Verbič Jani 
OS Ce:nknica 

PIONIRKE: 
l. Sivec Jasna 

OS Ce:nknica 
2. Otoničar Ines 

OS Cerknica 
3. Ponikvar Diana 

OS Cerknica 
EKIPNO: 
PIONIRJI: 
l. OS Cerknica I. 
2. OS Cerknica II. 
3. OS Rakek 
PIONIRKE: 

144 krogov 

140 krogov 

154 krogov 

125 krogov 

107 krogov 

411 krogov 
392 krogov 
278 krogov 

l. OS Cerknica I. 365 krogov 
2. OS Cerknica II. 295 krogov 
3. OS Grahovo 175 krogov 

Prehodna pokala za p-ionirje in 
pionirke je osvojila osnovna šola 
»Notranjski odred« Cerknica. 

Na regijskem tekmovanju not· 
ranj-sko-kraške regije ·so pionirji 
in pionirke zasedli drugo mesto. 
Med posamezniki sta bila najbolj
ša Kebe Gorazd in Sivec Jasna 
na četrtem mestu ter izpolnila 
·normo za nastop na republiškem 
tekmovanju. 

Republiško tekmovanje je bilo 
v Kamniku, nastopilo pa je 81 
pionirjev in 40 pionirk. Jasna 
Sivec je s 152 krogi zasedla 16. 
mesto, Gorazd Kebe s 153 krogi 
pa 51. mesto. 

F. Malme 

9. S. - kegljanje - kegljišče Bresta v Cerknici ob 8. uri 
16. 5. - košarka - telovadnica osnovne šole v Cerknici ob 8. uri 
22. S. -mali nogomet - igrišče ob osnovni šoli v Cerknici ob 8. uri 
Občinska nogometna Uga (veliki nogomet) 

Tekme so vsako nedeljo v maju na nogometnih igriščih :v Cerknici, 
na Rakeku, v. Cajnarjih in v Novi vasi. 

Nastopa osem moštev. Pričetki tekem med 9. uro lin 10.30. 
Tradicionalni prvomajski množični pohod na Slivnico 
Odhod l. maja ob 8. uri izpred Bresta. 
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