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• •• lasilo delovne o an1zac1 

Srečujemo se z vse večjimi težavami 
NEKATERA VPRAŠANJA O POSPEŠEVANJU EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO 

Ta razmišljanja· temeljijo predvsem na izvozni usmerjenosti Bre
sta ln na neposrednih vprašanjih, ki jo taka usmerjenost povzroča. 
Ker sodi Brest med pomembnejše slovenske izvoznike pohištva 
(mimogrede: delež izvoza v Brestovi proizvodnji znaša okrog 20 
odstotkov, s tem da je del proizvodnje namenjene nadomeščanju 
uvoza; na primer iverne plošče za proizvajalke pohištva in ognje
odporne plošče za ladjedelništvo), bi veljala ta razmišljanja ne
dvomno tudi za ostalo pohištveno oziroma lesno industrijo. 

Nedvomno ima lesna industri
ja pri izvozu nekatere predno
sti, ker v dobršni meri temelji 
na domači surovinski osnovi. Te
ga se zavedajo tudi razvite dr· 
žave, saj je njihova lesna in· 
dustrija močno razvita in hkra· 
ti tudi trdno zavarovana pred 
tujo konkurenco. Poleg tega je 
lesna industrija zanimiva tudi 
zaradi sorazmerno majhnih vla· 
ganj za nova delovna mesta, za
radi hitrega reševanja zaposle· 
nosti in zaposlitve ženske de
lovne sile. 

Posledica vsega tega je v Ju
goslaviji pripeljala do izgradnje 
precejšnjih pohištvenih zmoglji
vosti. Ob omejevanju porabe, 
vse manjši stanovanjski izgrad
nji in ne nazadnje ob zaostreni 
kreditno-monetarni politiki, ki 

ne pospešuje domače porabe 
(omejevanje potrošniških kredi
tov in vse večja stopnja lastne 
udeležbe sredstev), se nam po
stavlja v ospredje pravzaprav 
edina možnost - .še hitrejše ve
čanje izvoza. Seveda se moramo 
zavedati, da daje recesija v sve
tu pečat tudi na.šemu izvozu kar 
zadeva možnosti za njegovo rast, 
še bolj pa uspešnosti pri prido
bivanju dohodka. 
Večji izvoz proizvodov lesne 

industrije je bil v preteklosti, pa 
tudi danes vedno povezan s slab
šimi gospodarskimi rezultati. 
Naj povemo, da so bili in so tu
di sedaj kazalci gospodarjenja 
za lesno industrijo, ki je izvozno 
usmerjena, v urimerjavi z osta
lim gospodarstvom vedno slabši 
kot je povprečje slovenskega go-

spodarstva (izjema so le kazalci, 
merjeni s povurečno uporabljeni· 
mi sredstvi, Id so zaradi slabše 
opremljenosti lesne industrije 
ugodnejši od povprečja sloven
skega gospodarstva). Ob takšnih 
ugotovitvah se nam vsiljujejo ne
katera vprašanja, ki bi z ustrez
no razrešitvijo · le-teh nesporno 
vplivala na hitrejšo rast izvoza. 

1. S prihodkovnim in dohod
kovnim povezovanjem lesarstva 
znotraj in izven panoge - v re
proverigi - prav gotovo ne mo
remo biti zadovoljni. 

Relativno USP.ešno smo zasta
vili in uveljavljamo skupno načr
tovanje v okviru delovnih orga
nizacij, pa tudi sestavljene or· 
ganizacije, v okviru SISEOT in 
v skupnih pianih v odnosih med 
proizvodnjo in trgovino. Zelo 
malo pa smo napravili za uve
ljavljanje usklajenega načrtova
nja. Ta pomanjkljivost nastaja 
predvsem zaradi prešibkih pri
hodkovnih in dohodkovnih pove
zav z gozdarji in s proizvajalci 
reprodukcijskih materialov v re
proverigi. S prihodkovnimi in 
dohodkovnimi ,povezavami med 
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Iz klejame v našl temeljni organizaciji POHISTVO 

lesarstvom in gozdarstvom smo 
lahko le delno zadovoljni. Dose
gli smo sicer usklajeno politiko 
na področju načrtovanja in spo
razumevanja v politiki cen, so
vlaganj lesarstva v gozdarstvo za 
boljše izkoriščanje gozdov in za
gotovitev surovin, sovlaganj v 
mehanizirana manipulativna skla
dišča in podobno. O pridobiva
nju in delitvi skupnega prihod
ka pa že več let tečejo le raz
prave, ki v neposrednih odnosih 
ne dajejo ustreznih uspehov. 
Temu primerno je medsebojno 
premalo odvisna tudi akumula
cija v lesarstvo oziroma goz· 
dars tvu. 
Nič boljši ni položaj s prihod· 

kovnimi razmerji v reproverlgi, 
kjer so bili sicer doseženi tudi 
v okviru sestavljene organizacije 
nekateri sporazumi, vendar iz
ključno .za združevanje deviz. 
Vsekakor je to premalo. te tako 
okrnjenim deviznim bilancam 
smo bili v lesarstvu z združeva
njem prisiljeni zmanjšati neto 
devizne učinke v korist ostalega 
dela reproverige. Pri · tem pa 
smo bili dohodkovno oškodova
ni, v podrejenem položaju, saj 
se nismo uspeli dogovoriti za 
skupni prihodek in za skupno 
delitev ustvarjenega - nižjega 
dohodka, pridobljenega z izvo
zom. 

V zelo podobnem položaju 
smo proizvajalci v razmerjih do 
trgovine. Imamo sicer skupno 
načrtovanje, zelo malo pa pra
vih prihodkovnih odnosov in 
skupnega rizika. 

2. Na tujih trgih bi morali na· 
stopati bolj enotno in trdno. 
Ugotavljamo, da smo premalo 
povezani že v slovenskem prosto
ru. Se slabši ie položaj v okviru 
Jugoslavije, saj je splošno zna· 
no, da si na tujem trgu tudi 
sami medsebojno znižujemo ce
ne. Zato je večje .povezovanje, 
tudi v okviru gospodarskih zbor
nic, za večji izvoz zelo pomemb
no vprašanje. 

3. Dohodkovna motiviranost je 
izrazito vprašljiva. Delno bi jo 
morali reševati z novo vsebino 
povezav v reproverigi, pa tudi s 
trgovino, delno pa z drugačnim 
tretiranjem izvoza v naši družbi. 

Naj omenimo samo dva pri
mera: 

- Učinke devalvacije, ki naj 
bi se odločilno odrazili v dohod
ku izvoznika, praktično iznlčimo: 
z izsiljevanjem novih cen od doba
viteljev, z zmanjševanjem izvoz
nih premij, z nezmanjšanimi da
jatvami na uvoz repromaterialov 
za izvoz in podobnim. Ob tem, 

da velja ugotovitev, kako realna 
vednost dinarja do konvertibil
nih valut še vedno ni opredelje
na in da so nesorazmerja med 
prodajo in dohodkom, dobljenim 
na domačem in tujem trgu še 
vedno občutna. To pa pomeni, 
da je prodaja na domačem trgu 
v dohodkovnem pogledu v pre
več ugodnem položaju. 

- Pri sedanjem pridobivanju 
dohodka z izvozom moramo nuj
no povezovati tudi pridobivanje 
dohodka na domačem trgu. 
Manjši dohodek v izvozu mora· 
mo vsaj delno nadomestiti z do
hodkom, pridobljenim s prodajo 
na domačem trgu. Pri tem misli
mo predvsem na naslednje: 

Na ustrezno kreditno politiko, 
ki mora omogočati izvoz (celo 
pri tem imamo težave s plačili 
oziroma s kreditiranjem premij 
za pospeševanje izvoza), ustrezno 
pa mora slediti tudi prodajni 
politiki na domačem trgu (po
trošniški krediti, premostitven! 
krediti za zaloge in podobno). S 
takšno politiko bl vsaj delno 
omilili položaj lesne oziroma 
predvsem pohištvene industrije, 
ki zaradi svoje usmeritve v iz. 
voz dohodkovno ni sposobna iz
dvajati dovolj sredstev v poslov
ni sklad za obratna sredstva. 

4. In še nekaj je, kar nedvom
no sodi v celovitost omenjenih 
vpra.šanj in ki izrazito zadeva 
Brest. To ~e vprašanje moderni
zacije proizvodnih zmogljivosti. 
Vprašanje je za nas še hujše; 
pred nami so naložbe, ki ne bo
do dajale ekonomskih učinkov 
(rekonstrukcija - kotlovnice), so 
pa nujno potrebne za ohranitev 
sedanjega izvoza in predvsem za 
njegovo r ast. 

Dejstvo je, da nam ak.umula
cija, ki jo slabi predvsem izvoz, 
ne omogoča sredstev za razšir
jeno reprodukcijo; pogosto pa 
je okrnjena celo enostavna re
produkcija (na primer: sredstva 
amortizacije komaj zadoščajo za 
odplačila starih anuitet za osnov
na in celo obratna sredstva). 

To pa pomeni, da smo ob se
danji politiki poslovnih bank in 
zveznih predpisov (le-ti zahteva· 
jo pri naložbah že 80 odstotni 
delež lastnih sredstev) ob silno 
majhni ak.umulaciji (posledica iz. 
voza), onemogočili modernizacijo 
proizvodnje in s tem konkurenč
nost na vedno bolj zahtevnih iz. 
voznih tržiščih (kvaliteta, avto
matizacija in podobno). 

D. Mlinar 
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Vstopamo v težavno leto 
NEKAJ OSNOVNIH IZHODišč NAŠE LETOŠNJE POSLOVNE POLITIKE 

Naše letošnje planske dokumente sestavljata predvsem dva akta: 
plan Jn poslovna politika. V poslovni politiki so oblikovane temelj
ne usmeritve letošnjega razvoja Jn poslovanja, plan pa neposredno 
(v številkah) dopolnjuje te usmeritve. V tem sestavku želimo ne
ko":ko podrobneje spregovoriti o temeljnih ciljih letošnjega gospo
darJenja, ki so opredeljeni v poslovni politiki, o planu pa mogoče 
v eni izmed prihodnjih številk, ko bodo v celoti znani posamezni 
kazalci. 

Za izhodišča, na katePih teme
lji poslovna pol!itids:a za le to 1983, 
nam služ.ijo resolucija o politiki 
izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v ~etu 1983, srednje
ročni .planski dokume~DJt:i temelj
nih in delovne organizaci1e in 
še posebej ocena ures.ničevanja 
srednjeročnega plana Bresta iz 
leta 1982. 

V tej oceni ugata'Vljamo, da so 
se pogoji gospodarjenja lani bist
veno zaostri'li in sicer na 'Več 
področjih: 

- pomanjkanje repromateria
lov Jn zastoji v proizvodnji; 

- povečanje izvoza zaradi 
oskrbe iz uvoza in odplačevanja 
obveznosti, s čimer je zelo pa
dala dohodkovnost; 

- nižja prodaja na domačem 
trgu od načrtovane zaradi padca 
realnih osebnih dohodkov, višjih 
obrestnih mer in pologa, kar je 
zaostrila naše likvidnostne teža
ve, ker so bili prilivi prenizki; 

- zelo zmanjšana razpolagama 
pravica z deviznimi prilivi, kar 
ni zadoščala za normalno oskr
bo proizvodnje iz uvoza; 

- zelo povečana amortizacija 
zaradi novih amortizacijskih sto
penj, kar povečuje porabljena 
sredstva in zmanjšuje dohodek. 

Lanska proizvodnja je v pri
merjava z letom poprej fizično 
upadla. To je pred'Vsem posle
dica manjše proizvodnje v Mine
rallci in Iver-Ici ter nižje produk
ti<w:~osti v Pohištvu, .pa tuili v 
os·tai1ih pohiiŠtJveruih temeljnih or
ga!llli.zacijah (nepravočasne doba
ve repromaterualov, ·s:premembe 
izvoznih naroč:ill, manJŠe serije, 
pr.ilaga;janje tržišču in podobno). 

Ugodnejšo snko kaže [izvoz, še 
posebn:o na konvertrlbilno pod
ročje. Ta1kšrui n apori za večji iz
voz so bili nedvomno potrebni, 
saj smo se kljub temu sreče
va'li s težavami pri zagotovitvi 
potrebnih dev.i2,ni>h sredstev za 
uvoz iin združevamje v reprove
rigi. Seveda so k •tem težavam 
pri'Pomog•le tudi spremembe de
vU(lllega zakona (zelo zmanjšana 
razpolagalna pravdca z devjznim.i 
pril:i'Vi). 

Realno pa-danje družbenega 
proitzvoda se je nadaljeva;lo t udi 
v letu 1982, na kar je vplivala 
predvsem večja amortizacija. 

Pa-dec rasti družbenega proiz
voda pa je močno vplival na 
manjšo porabo 'Vseh v.rst, na do
sežene rezultate, zlasti pa na 
slabo ~.hlcvidnostno stanje. 

Tud~ osebni dohodki kažejo v 
letu 1982 reaien pad t;c, ki pa ga 
beležijo tudi osebni dohodki v 
Slovellli;ji. Hkra·ti smo z osebni
mi dohodki pod povprečjem pa
noge in občilne. Tudi letos se 
nam na tem področju ne obetajo 
neke korenite spremembe na bo
lje, kajti predlog družbenega do
govora o razporejanju doho'Chl<a 
in čistega dohodka v letu 1983 
še ostreje postavlj a odviisnos t 
vseh vrst porabe, torej tudi oseb
ne, na dosežene rezultate gospo
darjenja. 

La:ni smo bili v stabilizacijsikih 
prizadevanjih na Brestu uspešni 
predvsem na področju izvoza, 
uvoza, zaposlovanja 1n naložb, 
realen padec pa smo zabelež~li 
pri proizvodnji, družbenem pro
izvodu in osebnih dohodk·ih. 

OSREDNJE MESTO IMA ZUNA
NJE TRGOVINSKA MENJAVA 

Na prvo mesto je v naši le
tošnjd pos;J.ovni politi·kli vseka•kor 
postaJVljena zun-anje trgovinska 
menjava, predvsem ia.voz na kan
vevtibilno področje. V tem letu 
naj bi •reamo povečali konverti
bilrn izvoz vsaj ·toliko kot leta 
1982, kli•rinškega pa celo nekaj 
več. Osnovno izhoilišče po vseh 
temeljnih organ~·zacijah nam mo
ra biti, da Illihče ne miža že 
doseženega izvoza. Večjo rast iz
voza pa naj bi beležili :pri 1zdel
lcih, k,i so se do sedaj le malo 
uveljavljali na svetovnem trži
šču. To so predvsem tape1ln!iški 
izdelki, kuhinje in negor plošče. 
Poiskati pa bomo morailii tudi 
nekatere nove proi-zvode, name
njene za izvoz (na p rimer mon
tažni kontejnerji). 

Glede na stopnjo obdelave se 
bo delež izvoza spreminjal v ko· 
Pis.t končnih i.zde1kO'V in negor 
plošč. Za itzpo.l!nitev zastavljenih 
ciljev bomo moraili uresniOi•ti več 
ukrepov: 

- uskladiti izvome načrte z 
vsemi izvozniki; 
-opredeliti interne stimulacije 

na devizne prilive; 
- izdelati program nastopa

nja na sejmih v tujini; 
- zagotoviti, da se sprejmejo 

vsi izvozni posli, namenjeni na 
konvertibilna tržišča, pri katerih 
se pokrivajo direktni stroški in 
osebni dohodki izdelave; 

- nadaljevati s tako kadrov
sko politiko, ki bo zagotavljala 
kadre za delo v izvozu . .. 

S problemske konference o povezovanju prizadevanj za večji izvoz 

Poslovna polititka uvoza teme· 
ljli na dejstvu, da se bo moraia 
v celoti prilagajati izvoznim do
sežkom, po drugi st:rafl!i pa tudi 
spreminja1očim se predpisom o 
razpolaganju z devi!Znimi priJ.dvii. 

Temeljni cilji pa so: 
- prednost pri uvozu repro· 

materiala za programe, namenje
ne v izvoz na konvertibilno pod
ročje; 

- uvažali bomo le tiste mate
riale in surovine, ki jih ne pro
izvajajo na domačem trgu; 

- povsod tam, kjer bo možno, 
bomo uvoz reprodukcijskega ma
teriala izvajali na osnovi predpi
sa vezave uvoza ~ izvoz; 

- izkoriščali bomo vse mož
nosti uvoza po maloobmejnem 
sporazumu; · 

- iskali bomo najugodnejše 
ponudnike, kar zadeva cene, pla
čilne pogoje, dobavne roke Jn 
kvaliteto blaga. 

PRODAJA NA DOMACEM TRGU 
- PREDVSEM ZA ZNI2:EVA
NJE ZALOG 

Osnovna naloga prodaje na do
mačem trgu je, da bo spremlja
la pr~vodne zmogljivosti te
meljnih orgamzaci.Jj za domači 
trg in v temeljnih organizacijah, 
kjer so zaloge prevelike, le·te tudi 
odproda·la. Prav gotovo se bodo 
zaostreni prodajni pogoji nada
ljevati tudi letos, zato bo potreb
na še večja uči111'k.OVtitost in pro
dornost temeljne organizacije 
Prodaja, pa tudi večj:i posluh 
proizvodnje do zahtev prodaje 
oriroma trga. p,rodaja bo v tem 
letu posebno pozornost posvetila 
mtrejšemu poslovanju, organi.z,i
rala bo poslovanje prek termrl.na
lov ter org~rala poslovno eno
to v Maked0Illi1i. 

Poleg tega ima prodaja še na
slednje naloge: 

- Na osnovi predlogov stro
kovnih komisij, ki jih je imeno
val skupni delavski svet, mora 
poleg dosedanjih programov plo
skovnega pohištva (KATARINA 
WH, MAJA, MIHA in 3 X 3) iz
delati dodatni program za TOZD 
Pohištvo, Id bo dobro sprejem
ljiv na trgu ter program MIHA 
iz TOZD Jelka spremeniti tako, 
da bo cenovno sprejemljiv na 
trgu. 

- Pri prodaji kuhinj, ki jih je 
tržišče dobro sprejelo že lani, 
se moramo v celoti držati po
stavljenih dobavnih rokov, pove
čati proizvodnjo kuhinje Brest-
09 ln čimprej dati na trg spre
m enjeni tip kuhinje Brest-12. 

- Z masi'V'Ilimi. in tapetniš1cimi 
·izdelkli. bomo morali dopollnjeva
ti predvsem celov.1tost našega 'Po
hišt va. 

- V maloprodajni mreZI mo
ramo ustremo rešiti vprašanja 

BRESTOV OBZORNIK 

Razrez ivernih plošč v TOZD IVERKA 

skladiščnih prostorov in izpeljati 
sanacijo trgovine v Sarajevu. 

- Krepili bomo odnose z več
jimi trgovskimi hišami in upo
rabljali njihove izkušnje pri iz
biri orogramov. 

- Večjo pozornost bomo po
svetili smotrni izrabi sredstev 
za propagando, ki bodo v celoti 
podrejena potrebam prodaje na
ših proizvodov. 

- Pri oblikovanju izdelkov se 
bomo oprli predvsem na lastne 
kadre. 

- Vse več tovora moramo 
preusmeriti na železnico ter za
gotoviti hitrejšo odpremo. 

Pri prodaja žaganega lesa bo
mo raZ'Wjali prihodkov-ne odno
se, iverne plošče pa bomo zago
tavljali predvsem ·kupcem, s ka
terimi že imamo vZJposta'Vljene 
prihodkovne odnose. P.ri prodajli 
negor plošč pa bomo izpolnjevali 
že sprejete sklepe za sanacijo 
in uspešno poslovanje Mdneral· 
k e. 

NABAVA NA DOMACEM TRGU 
MORA ZAGOTAVLJATI SRED-
STVA ZA REPRODUKCIJO . 

Omejevanje uvoza In dodatino 
omejevanje razpolaganja z deviz· 

(Nadaljevanje na 3. strani) 

Skupna prizadevanja 
za večji izvoz 

15. januarja je bila na Brestu problemska konferenca o ključnih 
nalogah in dejavnostih pri povezovanju gozdarstva, kmetijstva in 
lesne predelave s posebnim poudarkom uveljavljanja dobodkovnih 
odnosov in doseganju večjega izvoza v celotni reprodukcijski verigi. 

Brestovi .komunisti so se v 
prizadevanja za večji izvoz vklju
čili. že na konferenci, ki je bila 
2. oktobra lann v Celju o temi 
»Slovenijales in ekonomski odno· 
si s tuj ino s posebnim pogle
dom na planske na1oge v irz,vozu.« 
Na konferenci so bili sprejeti 
števd1nli sklepi, ki naj bi jih čla
nice se511:aJVljene organizacije Slo· 
venj,jales poskušale v kar največ
j~ možni meri tudi ures·ničiti. 

Naša naloga je, so zapi.sa:1i v 
sklepih, da se zaJVZemamo za iz
polnitev sprejetih obveznosti 
kljub zaostrenia:n pogojem poslo
vanja. Posebno skrb je potrebno 
posvetiti rokom, kvalJi.teti in ce· 
nam našega izvoza. Vsak delavec 
v sestavljeni. or-ga.nizadjrl. mora 
vedeti, da so naše li!zvQI.Zne obvez
nosti del šh·šega dogovora in da 
svoJih obve7JDOS1ti ne moremo 
prevaliti :na dl'uge. 

Dogovorili so se za dosd.edno 
irzlpolnjevanje sprejetih nMog v 
zve7li. z izvozom tako za proiz
vodne članice, pa tudi za delov· 
no organizacijo TrgOVIina. S sled
njo moramo opredelliti še nere
šeno vpraša.nje dohodkoVUle po
vezanostli. in -skupnega ri.Ziiika, pa 
tudi usklajenega nastopa z osta
limi irl:vo2llllli. 

Med š tevih1limi vprašanji, ki so 
j~h oprede!lid.i v sldepfu, je za.p;itSa
no ru-di: »Z g07Jda•rstvom je tire
ba najti ustrezno pavezavo s se
stavljeno organizadjo aJO. z vklju
Qi,tvijo oziroma na drug način, 
da bi s tem zagotovtili ustre7ll1ejše 
in kvatlltetno dogova:rjanje. To je 
treba predlagartJ.i na problemski 
konferenci centraLnega komiteja 
:l'iveze komunistov Slovendje.« 

Kot plodno nadaljevanje te po
bude je deloVUla skupilna sloven· 
skega cent•ralnega ·komiteja zveze 
komuni'Sito'V že v decembru pri
pravila obš1mo gradivo o pove
zovanju gozdali'S·tva in lesne pre
dela'Ve. 

Tako temeljito pr.ipora'Vljeno 
gradivo s sklepi celjske konferen
ce iln pr.ipambami delovne sku
pirne Brestovih komund·stov, so 

bitLi. os·nova za problemsko kon· 
ferenco, omenjeno na začetku. 
Pr>Isotni so ugodno ocenili gra
divo, k•i ga je o omenjenih vpra· 
šanjJh pri'Pravd.la delovna sk~i
na ce.ntrallnega koxmteja, menili 
pa so še, :d:a je premalo vkJju
cena trgov.ma. 

V žilvahni ra2pravJ, ki je sle· 
dila uvodmm besedam Draga Ma· 
zija, so b:iia jasno izpostavljena 
nekatera vprašanja, ki jih bo po· 
trebno čim prej ustrezno r ešiti, 
če hočemo doseči vi•soko zastav· 
ljene i.rz.vo.zne cilje. 

Naj nanizam nekaj pomemb
nejših sklepov .i!ll ugotovitev. 

- Več pozornosti bomo mora· 
li posvetiti dohodkovnemu pove· 
zovanju tned gozdarstvonn, lesno 
predelovalno industrijo in trgo
vino. 

- Izvoz je v prihodnje naša 
edina rešitev. Ob velikih priza· 
devanjih komunistov in strokov· 
nih delavcev je bil v letu 1982 
dosežen doslej rekorden izvoz. 

- Glede na zaostritve v kre
ditno-monetarnem sistemu, na 
padanje kupne moči prebival
stva in ob dvigu življenjskih 
stroškov bomo domačo prodajo 
zelo težko povečevali. Zato bodo 
nujni novi napori za večji izvoz. 

- Produktivnost v pohištveno
predelovalni industriji pada. Po· 
trebno bo kvalitetno, strokovno 
reševati ta vprašanja. 

- Brest že vrsto let stopnjuje 
vsa prizadevanja za izvoz, kar 
mu znižuje dohodek in z njim 
povezano akumulacijo. Posledica 
tega je tehnološka zastarelost, ki 
slabi konkurenčno sposobnost na 
domačih in na tujih trgih. 

. Ce bi vsa rčl'Z!mi§ljanja, ugoto
VIlltve ·im sklepe, ki smo jih sli
šali na našd problemski konfe
renci, Sltnrui.1i v eno m4se!l, potem 
lahko rečemo, da smo soočeni s 
štev.iJ.Irimi težavami, vendar pri
pravljeni., da vaz naše proizvod
nje peljemo dalje, z vztrll!inim, 
odgovornim in pnirzadevnim de
lom. 

V. Sega 
r 
1 
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BRESTOV OBZORNIK 3 

Vstopamo težavno leto 
(Nadaljevanje z 2. ·strani) 
nimi S>redstvi bosta letos še bolj 
zaostrila .pogoje za nabavo Te
promaterialov in S·urovrion na do
mačem nrgu. Prmudba ustreznih 
mateilia'lov se zmanjšuJe, zaradd. 
siromašenja uvoznih komponent 
pa je voprašljtiva tudi kvaliteta 
le-teh. ZavedaTi se moramo, da 
je večina naših doba'Vtiteljev po
sredno ail.i neposredno vezanih 
na uvozne su:rovtine. Zato se bo 
pogojevanje dobav z z:dTUževa
niem deV>il:roih sredstev .aJ•i z uvo
zom suroVIin za predelavo še 
stopnjevala. 

Tudi osk.rba z rezervnimi deli 
tn matertiaH za vz<iri.ev.atnje bo 
čedalje težja, saj sedaoj veljavni 
predpisi prepovedujejo uvoz opre
me. Nekolii'ko boljše stanje pa 
pred,•idevamo prti oskrbi z les
nimi surovrilnami. 

Zato bo v teh razmerah po
glavitna naloga naibave, da redno 
oskrbuje proizvodnjo z ustrez- · 
n~mi suroVIirrlami in repromate
ria1i uSJtrezne kNa~i1tete in dogo
vorjene kol:ičine ob 6im manj
ših stroškdh. Glede na te težave 
se bomo za dosego omenjenih 
cilij ev orgarnzirar1i tako, da. bo~ o 
motraj delovne orgaruzaoJe 
vzposrtav1i:lii. tesnejše sodelovanje. 
Istočasno bomo znova proučili 
vse možne v.ire naha'Ve na do
mačem trgu in z n~irrrri navezali 
te9nejše stike. 
K~jub omenjenim teža'Vam se 

zaloge reproma1el'ia!lov ne sme
jo povečart:i, saj bi s tem. povzro
čili večjo vezaNo obrat:mh sred
stev in slabše hilkMidnost:no sta
nje. 

PROIZVODNJA SE MORA PRI
LAGAJATI TRžNIM RAZME
RAM 

Z boljšo orga.n:i.zaci1o dela v 
proizvocLnj~ in boljšo iez;rabo de· 
lov:nega časa moramo doseči, da 
bomo Jcljub manjšim seril~a~ in 
nov.im izdelkom nadomesmh mo· 
rebitne pToizovodne zastoje. Izpol
njevanje zastavljenih p~Oiizvod
nih načr.tov mora posrtatli osnov· 
na obveza proizvodnih temeljnih 
organizacij tudi _v z_aostremili IJO: 
gojih gospodarJenJa. V. cel~ti 
bo imela prednost prmzvodnJa 
za izvoz. 

Pomembni. za izpolnjevanje do
~ovorjenih načrto.v proizvodnje 
postajata tudf. notr~ja in zuna· 
nja koope_ra,?I·Ja. BolJ odgoyorno 
im obvezuJOCe bomo mor.ad.ti spo· 
štovati takšne dogovore, saj s 
tem pravrzaprav dopo~njujemo 
celovitost Brestovega programa. 

Učim.•kovirteje moramo odprarv
ljati ozka grla v proizvodnji, ker 
omejujejo njen fJ:z,ični obseg. Ce 
bodo zahteva!le izvozne potrebe 
ali potrebe domačega trga, bo
mo moral:i na nekaterih ključ!'llih 
mestih zagotO'VIiltli tudi veči~men
sko del'C. Povečati bomo morali 
vaTčevanje z energijo in dosled
neje izpolnjevati uk,repe na tem 
področju. 

FINANCNO POSLOV ANJE JE V 
POGOJIH KORENITIH SPRE
MEMB KREDITNO-MONETAR
NE POLITIKE 

Na tem področju so Brestovi 
sedanjd naponi usmerjeni pred· 
vsem v zagotovlitev nujno potreb
nih denamdrh sredstvtih za mož
nosti plačevanja zapadlih obvez
nos t:i in s tem tudi za nemoteno 
proizvodnjo oziroma celotni po
slovni proces. Zaostreni pogoji 
klreditno-mo.netarne ·polit·ike in 
reamo p adanje kupne moči .pre· 
bivalstva zmanjšujejo prodajo 
"''hištva, s tem pa tudi pridobi
vanje dohodka. To pa pO'V'ZToča 
preveliko .veza'V'o -sredstev :v za
logah ia:l hude likvidnostne te· 
žave. Sedanja poii>ti.ka poslovnih 
banik p a omejuje vse vrste 
kred~·tdTanja in s tem zmanj
šuje financi.ranje sprotnega po
slovanja. Izjema je le kreditiTa
nje izvoza n a konvertibilno pod
ročje, zato je tudi v tem pogledu 
nujno potrebno povečevati izvoz. 

- - - ----

Za izboljšanje likvidnostmega 
stanja mora.mo nujno izpolniti 
vrsto na•log, pred'Vsem pa: 

- zmanjšati vezavo v obratnih 
sredstvih (večji delež naročilni
ške proizvodnje, določiti največ
je zneske sredstev za nabavo re
produkcijskih materialov v posa
meznem mesecu za vsako TOZD, 
opredeliti najugodnejše proizvod
ne serije z upoštevanjem zahtev 
tržišča, odprodati nepotrebne 
materiale in podobno); 

- povečati delež proizvodnje 
. za izvoz na konvertibilno področ
je; 
. - vsako naložbo posebej pro
učiti s stališča likvidnostnega po
ložaja TOZD in celotne delovne 
organizacije; 

- za vsako pomembnejše vzdr
ževanje opreme in zgradb mora
mo poprej pripraviti analizo eko
nomske upravičenosti in finanč
ne možnosti; 

- pri sovlaganju moramo dati 
prednost poslovnim partnerjem 
v reprodukcijski verigi in sicer 
izključno na dohodkovnih raz
merjih; 

- tudi sovlaganja sredstev z 
zunanjimi poslovnimi partnerji v 
temeljne organizacije Bresta mo
ramo zasnovati na osnovi do
hodkovnih odnosov. 

SlaJbo li!kv.idnostm.o iu akumu
lativno s<tanje nam onemogoča 
rudi večje naložbe. 

NALOtBE SO ODVISNE OD 
SREDSTEV. NAMENJENE SO 
LE ZA ZAGOTAVLJANJE PROIZ
VODNJE 

Ze v srednjeročnem načrtu 
smo naložbe zmlllll'jšal:i na naj
manjšo moi;no mero, kar nam 
je naTekoval prirmanj1lcljaj V•itrov 
sredstev. Tudi sedaj se to še 
vedrno kaže in sredstva za nalož· 
be oo v bistvu na voljo le v 
TOZD Zaga.b:uica. V vseh temeljnih 
organizaoi~ah bodo možne le .~'!lj~ 
ne nadomestJi.tve opreme v vn·sm1 
20 o dstotne mi-nimalne amortiza
cije. . 

Nekaj sredstev b~mo mo;_a~ 
zagotoviti za VlaganJe v razsJn
tev marloprodajne mreže in za 
nakup terminalov kot smo to 
oprede Liu v srednjeročnem na
črtu. 

Skupaj s sovlaga.telji in delno 
s sredst\lli poslovne banke bo~o 
zagootovoild sredstva za grad?JO 
kotJ.ov.nice v TOZD i:agalruca. 
Kljub temu je potrebno pred 
vsaJko naložbo preverim n.aše fi. 
nančne možnosti. Za TOZD Ma· 
silva iJll Jel'ka bomo v letu 1983 
pi'ipraV'ili načrte, elaborate .~n 
osta!l.o pot•rebno dokumenrt;;tCi') ~ 
za prti čete k izgradnje lrotlovmc, k~ 
so opredeljene za n aslednja leta 
srednjeročm.ega obdobja. 

POSEBNO POZORNOST ZAP~ 
SLOV ANJU 

i:e v srednjeročnili plansklih 
dokumenltiih smo zapisal:i, da se 
šteVIiJo zaposlenih ne bi sprem~
n jalo, r azen ob š.iritv.i. mal-opro· 
dajne m reže ali ob povečevanj~ 
proizvodnje za izVQz. Posebe1 
smo poudari.hi, da naj se noY! 
delavci zaJI)Oslujejo v neposredm 
pro.i.zvodnjd alti pri. sotrokovno
ustva<rjalnem delu. 

Glede na to, da smo v prvih 
dveh letih t 2:ko zastavljene d lje 
i~Zpolnj.eva1i i·n glede n a naše po
trebe v sedanjih cirružbeno eko
nOITl'Sokih pogojdh moramo ob so· 
delovanju dr-užbeno politi.Qni.h, 
samoupravnih in stTokovnih or· 
ganov v letu 1983 na tem po~
ročju izpolniti ziasUi. naslednJe 
naJloge: 

- zagotoviti takšno število in 
strukturo delavcev, ki bosta 
omogočala doseganje zastavlje
nih ciljev TOZD in delcvne or
ganizacije; 

- zagotavljati, da bodo delav
ci zastoje v proizvodnji oziroma 
izvozna naročila reševali najprej 
s prerazporejanjem delovnega ča
sa v smislu 42-urnega tednika ali 
s prerazporejanjem v okviru de
lovne organizacije; če pa to ne bo 

mogoče, z delnim koriščenjem 
letnega dopusta; 

- opravljati strogo selektiv
nost pri zaposlovanju novih de
lavcev za boljšo kvalifikacijsko 
strukturo in omogočiti zaposlitev 
vsem štipendistom Bresta; 

- zagotoviti kar največjo so
cialno. varnost Brestovim delav
cem tako, da se vsem zaposle
nim omogoča ·delo. 

OSTALE NALOGE ZA UCINK~ 
VITEJSE POSLOVANJE IN PO
GLABLJANJE SAMOUPRAVNIH 
ODNOSOV 

Eno iZ>med zelo pomembnili pod
ročij je prav gotovo tudi pove
zovanje v reprovcrigi ('predvsem 
z gozdarjli in s trgovrino), kjer 
bo potrebno poenotim skupne 
opredeli-tve 1clju6ruih nalog, s po
sebnli.m poudarkom na uveljav
ljanju dohodkO'VIl'lih odnosov in 
doseganju večjega iZ'V'Oza v celot
ni reprodukcirj-skd vertigi. 

Letos bo SJove!Illija'les~trgov.ina 
odp-rla nov skladiščno-prodajni 
cenrter v črnučah. V to poslova
nje se bo z enim ploskoV111i.m 
in enim kuhi.n'js:Icirm programom 
V'ključ:il tudi Brest in sicer po 
načelih skupnega pr.ihodka. Brest 
ima tud~ z vsemd večjum trgov
skJ.md hišami podpisane samo
upra'Vlle spo.razume o skupnem 
prtihodlru, lci jih bomo mora:lri. v 
letu 1983 dopo'lrutti in v nekate
rih pogledih usklad!iti z veljavru
mi predpisU.. 

Zaostreni prod.aj<Illi pogoji na 
domačem in na z,unanjem trži
šču pa nam natrekujejo, da v 
naš prrogram vključimo sprem
ljanje i,zgcr-adnje in opremljanje 
različnih vrst družben~h an na· 
menslcih objektov. To pa pome
rui, da se moramo usposobiti za 
obvladovanje naročilniškega tr
ga. V ta namen bomo ob1ikovai.i 
povezovalne a:k,ti'VIlOS·ti v prtiJpra'V
ljalnem inžemrtingu. 

Letos bomo nadaljevali s ši
ritvijo terminalske mreže po te
m eljllllih organrlzacijah in Skup
nrih dejavnostih. Na področju no
vih obdelav bo glavna akti'Virrost 
usmerjena v vodenje proizvod
nje, nadaljev.ald pa bomo tudi s 
prenosom posameznih evidenc 
na računalnik Doseči moramo, 
da bodo podatki in rezul1ati na 
vseh izhodnih ltisttinah pravtilni, 
zato moramo že dosedanje evi
dence uskladiti in r.aoiona1izJ.ratti. 
Letos predv.ideva:mo tudi razširi
tev sodclovanj a z zunanjoimi upo· 

Povri:inska obdelava v TOZD MASIVA 

ra~bn.i:lci (občina Cer.Jmica, ALpe
tour Skofja Loka). 

V sodelovanju z družbeno-po
litičnim~ organ~zacijami, posebej 
·sin<fri:k.a·ti, bo potrebno stalno 
sprem~jati uOinkoW.tos1 in funk
cionalnost posameznih medijev 
ter vlogo vseh odgovornih za ob· 
veščanje. Poleg glasila morajo 
tudi druge interne informacije 
hitreje spremljati samoupravna 
in druga dogajanja in kolikor 
mogoče obveščati vnaprej, pred 
samoupravnim odločanjem. Od 
predlagateljic samoupravnih in 
delegatskih gradiv bo tteba za. 
htevart:i. tudi kratke in razumlj-ive 
povzetke. Posebno pozornost bo 
pottebno pos·vetlioti organizJ..ranju 
javn·ih ra2'p'rav, 2!lasti o najpo· 
membnejših samoupravnih in 
delega.tsk.ih dokumentih, pri če
mer mo raj o imeti pomembno 
vsebinsko vl<lgo 2!1asti družbeno 
pol:i tične organi.z.acij e. 

Ustvarjanje dohodka mora te
melj'~ti na kvahta1:1!\IIIJJih faktorjih. 
Doseči moramo ndžjo rast porab
ljenih sredstev kot enega izmed 
kazalcev bolj smotrne porabe 
surov.i:n in repromateria.lov. P.ri 
ra2lporejanju dohodka moramo 
zagotoviti počasnejše rast sred
stev za vse obHke porabe ter hi· 

trejšo rast sredstev za razširitev 
mart.eda:lne osoove dela . Pri delit
vi osebnih dohodkov moramo 
upoštevati določila dogovora o 
uresničevanju družbene usmerit
ve razporejanja dohodka. P.riza
devaJ.i si bomo, da zaustaovimo 
padanje realnih osebnih dohod
kov, kar pa bo možno le ob 
večjem doseganju dohodka ozi
roma čistega dohodka in izvoz
nib rezultatov. 

* 
Ooitno je torej, da poslovna 

politika za-stavlja pred nas za
htevne in odgovorne naloge na 
vseh ključnih področj·ih poslo
vanja. Le-te pa bomo morali tudi 
izpoJni.tii, če bomo hoteli doseči 
zastavljene oiolje, opredeljene že 
v srednjeročnih plans·k.ih doku
menttih in biti vsaj t:o1iko uspeš
ni, ali bolj kot v prvih dveh le
tili SJrednjeročnega obdobja prti 
stabilixi.Tan•ju gos<podarstva. 

To so le kratici povzetki bistve
nih izhodišč naše letošnje poslov
ne politike, Id bo med obravna
vo morda doŽiivela še kakšne 
spremembe. Prav pa je, da so 
dela.voi obveščeni vsaj o glavnih 
poslovn4h aiJjih preden bodo ta 
dokument sprejemali. 

M. Siraj 

Avtomoto društvo Cerknica razpisuje 

LICITACIJ O 
za prodajo avtomobila Zastava 750, letnik 1979. licitacija bo v ne

deljo, 6. februarja ob 10. uri v prostorih društva, Partizanska 17 

v Cerknici. Avtomobil je v voznem stanju. 

Iz naše MINERALKE, ki že dosega uz;:>rlnejše rezultate 

... - -· - ----~ 



~-. . . -~- - ---.,J-~·- ... -.-·····~-
-- -- - -- - - --------------- -- --- -- -- ~- --- ---

4 

Zahtevne naloge za letošnjo proizvodnjo 
Letos bo gospodarjenje še težje kot je bilo ·v letu 1982. 

Prizadevati si bomo morali za še večjo proizvodnjo za izvoz. 
Zelo previdno in nadvse odgovorno pa bomo morali priprav· 
ljati tudi proizvodnjo izdelkov za domači trg. Serije bodo 
tudi v prihodnje manjše od takšnih, ki zagotavljajo celoten 
izkoristek proizvodnih zmogljivosti. 

Letos bo zaostrena oskrba z ne
kasterimd. repromater.iali. Pri oskr
bi z repromaterial-i, še posebno s 
tistimi, za katere so potrebna 
devizna sredstva, bo imela pred
nost izvo~na proizNodnja. Nada
ljevati bomo morali s prizade
vanji, da bo delež uvoznih mate
rialov v naš.ih il:dellcih č-im manj
ši. 

Poostriti bomo morali tudi 
odgovornost za kvaliteto naših 
.izdelkov. Ceprav bomo vgrajeva
li več domačih ma•terialov, pa 
naših izdelkov ne bomo smeli 
osiromaši tri.. 

Z boljšo organizacijo dela v 
proizvodnji in z boljšo izrabo 
delovnega časa moramo doseči, 
da bomo kljub manišim serijam 
nadomestiloi proizvodne zastoje. 
I~polnjevanje sprejetih proizvod
nih načrtov mora postati osnov
na obveznost prowodnih teme
nih organizaai1 tudi v zaostrenih 
pogojih gospodarjenja. 

Izpolnjevanje proizvodnih na
črtov mora bi ti naša osnovna 
.naloga tudi ~ri obvladovanju 
stroškov. Uvajanje novih proiz
vodn-ih programov mora biti 
vnaprej dobr.o in odgovorno pri
pravljeno. Lanske ·izkušnje je tre
ba pri tem opravJ,lu s pr.i:dom 
uporabiti. P·ri tem pa imata naj
bolj odgovorno nal<>go prodll!ja 
in proizvodnja. 

Kar zadeva zaloge gotovih iz
delkov, pa tudi surovin in re
promaterialov, lani svojih nalog 
nismo zadovoljli.vo oprav.i:li. Naše 
likVIi.dnostne razmere in visoka 
cena kapita•la zahtevajo, da bo
mo morali biti letos neprimerno 
bolj kr-itični, ko bo šlo za neiz
polnjevanje nalog, ki se nanaša
jo na zniževanje zalog. 

Pri tem bomo moraLi tudi v 
prihodnje imeti nadvse odgovor
no nalogo -lansiranje proizvodnih 
nalogov in analize o možnostih 
trga. Na.tančne in hitrejše evi
dence o zalogah posameznih ele
mento v ter natanooo načrtova
nje prodaje pa nam morajo biti 
vodilo pr.i obLikovanju količin 
posamemih izdelkov, ki bodo da
ni v proizvod!njo. 

Z vpra·šanjem za1og gotovih 
izdelkov je tesno povezano hl
tro in sprotno kompletliranje od
premnih nalogov. Pri -tem odgo
vornem delu moramo resnično 
spremenim naše navade in odgo
vornosti. .Ceha za slabo ali ne
odgovorno delo pri kompletira
nju izdelkov je biol.a doslej pre
velika. Naloge strokovnjakov, ki 
vodijo in načrtujejo --oizvodnjo, 
morajo biotJ v tem, da bomo do
govorjene dobavne roke dosled
no spoštovali. Tiste proizvodnje, 

ki še nimajo vpeljanega termml
ranja proizvodnje, morajo to 
obhlko dela čimpTej uveljavhi. 
P.rodaja in računalniška obdela
va podatkov pa mora ta proizvod
nji posredovati kval-itetna poro
či·la o potrebah za kompletiranje 
izdelkov. 

Vse bolj pomembni pri izpol
njevanju dogovorjenih proizvod
nih načrtov posta:jata notranja 
>in zunanja kooperacija. Ta obli
ka proizvodnega sodelovanja bo 
morala tudi v prihodnje dopol
njevati celovJtost Brestovega pro
grama. Bolj odgovorno kot do
slej bodo morale temeljne or
gamizacije spoštovati dobavne ro
ke, dogovorjene koLičine in kva
liteto polizdelk<>v. Z neodgovor
no kooperacija napravimo naše
mu s·kupnemu delu več škode 
ko t kor~sti. 

Z dodatini.mi ukrepi, bodiS'i s 
p rerazporeditvami delovnega ča
sa, delavcmr in z drugimi oblika
mi, moramo medsebojne proiz
vodne obveznosti obvezno spo
š.tovati, kar zadeva roke, kvali
t eto in količ.ino. 

V naši proizvodnji moramo 
učinkoviteje odpraVIljati ozka g-r
la. Tega zaenkrat ne moremo 
oprav~ti z naložbami, ampak 
predvsem z uvajanjem nočnega 
dela in dela v prost!ih dnev.ih. 

Pri. tem bomo morali uveljav
-ljati u·krepe, ki se nanašajo na 
izpolnitev števila delovnih ur v 
letnem merilu. Naša proizvodna 
obveznost v zaost•renih pogojih 
gospodarjenja mora biti, da bo
mo po potrebi uvajali tu cli tri 
.in š tinillzmen:sko delo na vseh 
kij učnih delovnih mestih, če bo
do to zahtevale izvozne potrebe 
aLi potrebe domačega trga. 

Strokovnjaki, ki vodijo ·in na
črtujejo proizvodnjo, bodo mo
ra1i nadaJ.jevati s prizadevanji za 
bolj prhlagodljivo proizvodnjo. 
To bodo od nas zahtevale tržne 
razmere pl'i prodaj.i in pri oskr
bi proizvodnje z r epromaterJaH, 
pa tudi tehnološke potrebe po 
novih programih 1n pogodbenih 
rok.ih za proizvodnjo izdellrov. 
P·r•i tem se moramo zavedati na
ših pomanjkljoivoslli v tehnolo
ški opremlienost·i in zmogljivo
sti (sušilnice, nekateri s troji). 

V okVIiru skromnih možno s ti za 
model:'libizacij-o naše proil:vodnje 
bomo morali letos najodgovorne
je na-črtovati naše naložbe. Odlo
oitve bodo morale temeljli.ti na 
tem, da bomo naše proi2vodne 
programe dv-ignili na takšno ra
ven, k.i jo zahteva svetovno trži
šče v oblikovnem in kvailitetnem 
pogledu. Te zahteve pa bomo lah
ko uresničm le, ce bomo ob 

Delo prl valjčni brusilki (iz TOZD žagalnica) 

skromnih finančnih možnosllih 
resnično kupili. takšno opremo, 
ki bo omogoča'la to proizvodnjo. 

Neprimerno bolj pozorni bomo 
morali biti pri pr.iopravi proizvod
nje, načr-tovanju tehnoloških po
stopkov in konstrukciji i2delkov, 
kar se tiče standardizacije in ti
pi-zacije posameznih delov po
hištva in vgrajenih repromateri
alov. S tem bomo v marsičem 
poenostavi'li našo proizvodnjo in 
zmanjšal-i zaloge potrebnega re
proma.teDiala. 

PrJ naročanju potrebnega re
proma•teriala in surov•in bo treba 
odgovorneje postavljati norma
tive, dajati na·roč~la in spoštova
ti najkrajše dobavne roke. Spri
č-o nekaoterih izredno dragih na
ših repromaterialov, še posebno 
ti·stih, za katere so ponrebna tu
di dev-izna sredstva, lahko z več
jo odgovornostjo vseh, ki sodelu
jejo v proizvodnem procesu, pri
hra-Il'imo veliko denarja. 
Odločneje borno zaostri·1i tudi 

varčevanje z energijo. Ukrepe, 
ki smo jih v zvezi s tem spre
jeli v vseh temeljnih organi-za
cijah, bomo dosledno uresničeva
li. Z boljšo organizacijo proiz
vodnje bomo povečaH tudi efek
tivni čas strojnega dela i-n zmanj
šaH stroške časa. 

Zaostriti bomo moraJ.i tudi od
govornost pri proiz.vodno-skla
diščn:i in odpremni dokumenta
ciji, kar je osnova za pravočas
ne in urejene ev-idence, ki nam 
jih omogočajo računalnik in no
vi terminal~. Slabe posledice ma
lomarnega in neodgovornega od
nosa do pnwilnega iZipolnjeva
nja dokuanentov v proizvodnji in 
po skladiščih ter pravočasnega 
d<>stavljanja dokumentov v raču
nalniško obdelavo so prevelike, 
da bi takšno delo lahko dopu
stJ·li. 

Vseka-kor tudi našo proizvod
njo čakajo letos zahtevne nalo
ge, če naj dosežemo osnovne go
spodarske ci·lje, ki smo si jih za
stavili. D. Mazij 

Zaposlovanje 
letos 
V OBRAVNAVI JE SAMO
UPRAVNI SPORAZUM O ZAPO
SLOVANJU V OBCINI CERK· 
NICA . 

V januarju so delavski sve ti 
naših temeljnih organizacij ob
ravnavaH m sprejerrurli predlog 
sll'lllouprav:nega sporazuma o 
usklajeva-nju letnih načrtov za
poslovanja v občini Cerknica. 

Takšna oblika letnega načrto
vanja je bi-la prvič uvedena lani 
in je temel-j•ila .tudi na srednje
ročnih usmer-itvah družbeno-eko
nomskega razvoja na področju 
zaposlovanja. Poudarjeni so bili 
predvsem produ!lcH<vno in selek
tivno zaposlovanje, prestrukturi
ranje gospodarstva, ~z,vozne 
usmeritve, izbol;ševanje kvalifi
·kadjske sestave zaposlenih, 
zmanjševanje režijskih in admi
nistraotivnih del ter omejevanje 
del izven rednega delovnega raz
merja. 

Predlog samoupravnega spora
zuma za le to 1983 vsebuje v glav
nem ena·ke osnovne usmeritve 
·kot lani, še bolj ·pa so pouda·rje
na jzvoz:na usmeritev, za-poslova
nje štipend isrov, zaposlovanje 
iskalcev zaposlitve ter prekvali
fikaci:ja .in zaposlovanje tehnolo
ških viškov delavcev. Da bi -iz
boljšali kva•l:i:fi•kacijsko sestavo 
zaposlenih, je v sporazumu po
udarjeno zaposlovanje pripravni
kov, ki organizacije združenega 
dela z manj lk:ot polovičnim de
ležem delavcev s profili od V. 
kvalif>i•kacijske stopnje navzgor 
zavezuje, da mora1o zaposliti 
najmanj enega pripravnika na 
sto delavcev. 

To pa pomeni, da bomo morali 
na Brestu zaposli-ti najmanj tPi
indvajset pripra.'v'llikov. 

A. Sega 

BRESTOV OBZORNIK 

Posnetek iz naše proizvodnje 

Svetlejša prihodnost? 
OB LETOšNJEM MEDNARODNEM SEJMU V KOLNU 

Položaja pohištvene industrije v tem trenutku ni mogoče oceniti 
kot rožnatega; kdo bi lahko temu oporekal? Gospodarska recesija, 
ki že nekaj časa moti državne in mednarodne gospodarske tokove, 
tud:i naši panogi ni prizanesla. Zato je verjetno dajal mednarodni 
sejem pohištva v zahodnonemškem Kolnu, ki smo ga obiskali, ne· 
koliko zaprt vtis. 

Za razsta'VO je to nekooJoiko 
čudna ocena. Pa vendar. Velliko 
od skoraj 1400 razstavljalcev se 
je na 212.000 kvadratnih metrih 
razsta'Vne pov-ršine predstavilo 
neka·ko zadržamo. Se nikoli do
slej nJ bil'9 dosegljivega -talro ma
lo prospektnega gradiva, še ni'ko
H niso bili »vohuni« tako neza
želeni. Doseženo .kakovostno ra
ven svojega pohištva so proiz-va
jalci hoteli tehtati pretežno s 
svojimi trgovskimi partnerji .iu 
ne s lronkurenti. 

Razvoj v proizvodnji .pohištva 
se je oči•nno razvejal v dve po
polnoma jasni smeili, z zelo ma~o 
vmesnega tipanja. Na eni strani 
je značilno velikoserijsko pohiš
tvo, ·ki je praktično v celoti 
»>blečeno« v umetme foHje. Ven
dar to niso folli'je dz,pred desetih, 
petnajstih let. Pili raxpozmwanju 
(primerjalno s furnirj em) delajo 
težave tudi največj4m strokovnja
kom in šele -pozoren ogled da ve
deti o poreklu materiala. 

To -je nadvse pomembna ugo
tovitev, saj so tako vse doseda
nje ·prednosti fum~rja (kot na
ravnega materia-la) v primerjav-i 
s folijarrui izgubljene. Temu smo 
v veLiki meri vsekakor krivi pro
izvajalci pohištva sami. Z vsemi 
mogočimi postopki s mo se ~ru
diii, da bi naše pohištvo ob upo
rabi naravnih matePia·lov dobiio 
sintetični v·idez, s tem pa smo na 
široko odprli vra-ta kemij:i, ki 
priložos ti ni zamudila. Omenje
no »simetično« pohištvo krasijo 
š tevilni dodMki, ki so prav tako 
oblečeni v folije in zelo redko v 
furnir. 

Nasprotna, vendar očitna smer 
v proizvodnji pohištva je postalo 
»naravno« pohištvo. Nekateri mu 
pravijo »pravo« pohištvo. Vsi ele
menti (razen okovja), ki tak iz-

delek sestavLjajo, so izdelani iz 
masivnega lesa in običajno tudi 
tisti deli, za katere bi vsakdo 
pričakoval, da so ·izdelani na 
pri.mer .iz furnirane iverke. Ma
sivna tikov-ina, hra-st, češnja. Iz
delki, ki zares navdušujejo! 

Cl:ovek, ki· se ne more odvmiti 
od misli, da gozdov nismo za· 
čeH izkor-iščati šele včeraj in 
da zaloge lesa nikoli 111iso bile 
neomejene, TJride ob razmišlja
nju vseeno do ugotovitve, da 
obe nakazani smeri v razvoju 
pohiš tva končno pomenHa ide
alno sožitje tudi z vidika ·izkori
ščanja oziroma porabe surov-in. 
Na eni stran.i je to torej množič· 
no »sintetično« pohištvo, v kate
rem je prek plošč vgrajen manj 
kvalitetni les ion na drugi strani 
vi:soko'kvalitetni »nara'VITii« izdel
ki, ki zahtevajo tudi primerno 
kvalitetne surov-ine. In J ugoslo
vani? 

Jugoslavija, z letno proizvod
njo pohišt·va v v-rednosti 70 no
vih milijarr-d dina<rjev, se je m 
nekaj s to kvadratnih metrih 
raz·stavne površ·ione prek trgov
skih organi~acij -predstavila v ·de
želi, v kMeili se proda največ 
pohištva na prebivalca. ItaHjaa1i, 
ki nas po vrednos ti proizvodnje 
ne dosegajo, so v znamenju svo
j ih jzvoznih prizadevanj zasedli 
eno celo sejemsko halo. Slednje 
samo v dokaz, da na tako sk·rom
nem prostoru verjetno nis mo 
uspel1i p okaza t·i vsega, kar zmo
remo. 

Se besedo o barv.nih tonih, ki 
so preveva-li sejemske ·i-zderke. To 
so bili p redvsem naravni toni 
bora, hrasta, češnje in zopet 
b eJlo em ajliramo pohištvo. Svetle 
barve torej . Ali napovedujejo tu
di svetlejšo prihodnost? 

D. Lesar 

VOZNIŠKA DOVOLJENJA ZA VOŽNJO 
TRAKTORJEV 

Republiški zakon o varnosti cestnega prometa, .ki je stopil 
v veljavo v začetku leta 1983, ureja tudi področje vožnJe in 
delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Po zakonu bodo 
morali imeti vsi vozniki traktorjev izpit za: delo in ravnanje 
s traktorjem in traktorskimi priključki. To določilo zakona 
bo pričelo veljati s l. aprilom 1983, do takrat pa lahl<o vsi, 
ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil B, C ali D kategorije, vozijo traktol'. 
Občani, ki imajo dovoljenje za omenjene kategorije, lahko 

vložijo vlogo na Oddelku za notranje zadeve občine Cerknica 
za izdajo vozniškega dovoljenja za traktor. K vlogi priložijo 
fotografsko sliko, kolek za 68 din in veljavno vozniško dovo
ljenje za B, C ali D kategorijo. Fotografska slika ne sme biti 
starejša od 6 mesecev, vellkost slike pa je 3,5 cm X 4,5 cm. 
Občani, ki prebivajo na območju krajevnih skupnosti Nova 

vas in Loška dolina, lahko vložijo vlogo na krajevnem uradu 
v Novi vasi oziroma v Starem trgu. Zadnji rok zn vlogo je 
31. marec 1983. leta. 
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BRESTOV OBZORNIK 

Delegati govore 
Pred nekako štirimi leti smo pričeli s stalno rubril:o »Delegati 

govore«, vendar je žal po slabem letu (kot tudi več dn.tgih rubrik) 
utihnila. Iz več razlogov smo se odločili, da jo znova oživlmo. Ob
čani so se po preteklih volitvah v novem mandatu že vživeti v 
svoja nova delegatska opravila, predvsem pa je dosedanje delovanje 
delegatS'kega sistema že dalo celo vrsto izkušenj, dobrih ln s labih. 
Poskusili bomo, da bodo naši delegnti o teh izkušnjah soregovorHi 
t~1~i v prihodnjih številkah. Temeljni kamen smo tokrat že posta
VIli ••• 

- Delegatski sistem poznate. 
Kaj misll.te o njem? 

- Vpraša.nje bi lahko ocenil 
tudi kot nekoli-ko p rovokativno. 
V zadnjem času je namreč sH
šati precej glasov o tem, ali 
ni nemara delegats·k·i samouprav
ni sistem sokrivec za vrsto te
žav, s katerimi se srečujemo. 
Takšno staloišče je seveda eno
stlransko. K-ljub temu pa velja 
dobronamerno opozarjati na ne
katere napake, kJ smo jih opa-
7jJ.i v preteklih letih. Takole na 
hi•tro bi pomisl•il na tri glavne 
zavore v delegatskem sis temu. 

P·rva je v tem, da smo s icer že 
precej razVIili pota in načine de
h!gatskega odločanja - delamo 
pa drugače. Mnoge driavne ali 
poldr.lavne siJe želijo (s sicer 
:r.elo previdni·mi pl'ijemi) prika
,mti objektivno pogojene težave 
i·n celo težave, ki so jim botro
vale same, kot posledico neučin
kovitosti a.Ji premajhne učinkovi
tosti dele~atskega sistema. Tako 
laže ribarijo v k a l·n cm. 
Včas·ih pomisHm, ati ni nema

ra delno tt1di v tem vzrok za 
slabo prJpravljenc ali vsebinsko 
nerealne predlcgc - na eni stra
ni, ter v zelo zapleteni zakono· 
dajno-pravni ured~·tvi, ki daje ob
vezen okvir samoupravnemu 
odločanju - na drugi strani. 
Tako sm o priča ncsmiselnemu 

položaju - administrad~a vodi 
skoraj vse, odgovornost oziroma 
posledice pa zadevajo tiste, ki 
so vodeni. 

Druga. zavora je pravzapra': 
nasprotJe prve. Gre za preceJ 
mno~ičen pojav, ko demokracijo 
(demos = ljuds tvo, krllltein = 
vladati) r azumemo ta;ko široko, 
da razpravljamo in se pogajamo 
vsi, ob vsaki priložnosti in o 
vsem. Nemalokrat se zapletemo 
celo ob izpolnjevanju takih n a
log, za katere je povsem jasno, 
da jili m oramo izpo1niti. Ze 
Engels je ugotovil, da to ni več 
samouprava, saj mo.ramo potem, 
ko smo samoupravno opredeH1i 
cilj, oditi vsak v svoje delovne 
p rostore, na kater.ih (je dejal) bi 
moralo poisati : »0, vi, ki vstopa
te, vsako avtonomijo pusti.te.« To 
pa z drugi!J.ni besedami pomeni: 
naredimo vsak na svojem delov
nem mestu tis to, o čemer smo 
se dogovorili in ne pogajajmo 
se v prazno. 

Tretji problem je socialno-psi
hoLoškega značaja. Na zunaj je 
viden kct nesklepčnost, lagodnost, 
nezMl'imanje i•n neodgovornost. 
Vzroki za ·te pojave pa so raz
lični in celo nasprotni. Včasih že 
izvoldmo pasivne (lepše zveni kot 
lene) delegate . Poleg tega je v 
človeški naravi, da posameznika 
vrsta zadev ne zanima. Torej mo-

IZIDI JANUARSKEGA REFERENDUMA IN VOLITEV 

V vseh naših temeljnih organizacijah je bi l 12. januarja referen
dum o združitvi delovne organizacije SILVAPRODUKT Ljubljana 
v SOZD Slovenijales - proizvodnja in t rgovina in o sprejemu spre
memb in dopolnitev samoupravnega sporazuma o združitvi v SOZD 
Slovenijales. 

V vseh temeljnih organizacijah je referendum uspel, saj se je v 
'saki temeljni organizaciji večina delavcev opredelila za združitev 
omenjene nove deloVIne organizacije v SOZD Slovenijales in za spre
jem sprememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma o zdru
žitvi v SOZD Slovenijales. 
Istočasno z referendumom so bile tudi volitve v samoupravne 

organe SOZD Slovenijales. Delavci so v vseh temeljnih organizaci
jah z veoi·no glasov irzvoJi.li v delavski svet SOZD Slovc·nidales na
slednje delegate: Franca Trudna - iz TOZD Gaber, Mitjo Stroch
:.acka - iz TOZD P;>hištvo in Viktorja Jeriča - iz TOZD Masiva. 

V komisijo s~!moupruvne delavske kontrole SOZD Slovenijales je 
bH v vseh temeljnih organi-zacijah izvoljen Srečo Drobnič - iz 
TOZD Tapetništvo. 

V vsaki t emeljni organizaciji so delavci volili tudi delcgaota za 
zbor jQ1'f:ome ba:nke SOZD SloveniJales. V zbor i·n terne banke so 
bili izvoljeru: Vanda Hace (Gaber), Stane Zigmund (žaga·lnica), 
Boris Rupar (Jelka), Marija Braniselj (Tapetništvo), Franc Udovč 
(lverka), Ivan Zabukovec (Masiva), Miro Horvat (Pohištvo) Slavko 
Mišič (Prodaja), Milan Stritof (Mineralka). 

V i-zvršilne organe delavskega sveta SOZD Sloveni jales so bili 
imenovani: 

Vojko Harmel - v odbor za plan in marketing; 
Igor Gornik - v o:.lbor za ekonom ska, finanl:na, c.lev'.;:na in kre

ditna vprašanj a; 
Drago Mazij - v odbor za usklaj ... vanje investic ij ; 
Jože Hren - v oc.Jbor za razvoj samoup ravne organiziranosti in 

dohodkovnih odnosov. A. Perčič 

Predsednik zbora krajevnih skup
nosti, Zdravko Zabukovec 

ramo pri kandidiranju delegatov 
pazi!fi, koga usmerimo v posa
mezno vrsto dejavnosti. In konč
no - mnogi občani so najprej 
zelo ognjev·iti delegati OZJioroma 
samoup ravlj aki, a se kasneje 
nekako skrhajo, bodisi zaradi 
neuspehov ali pa zaradi preveli· 
kih naporOIV. Zal zagnanim jav
nim delavcem ne znamo dat i 
priznanja, ki j'im gre. Naj bodo 
\-zrokii taki ah drugačni - dolo
čena lagodnost se •je razlezla 
med nami - kot vlaga v stari 
hiši . 

In zdaj k jedru odgovora! Mi
slim, da j e delegatski sistem, p r i 
t:emer misli m predvsem tudi sa
moupravno odločanje v organi
zacijah združnega dela, tist a de
mokratična oblri:ka odločanja, ki 
omogoča začetek uresničevanja 
globokega človeškega načela o 
enakopravnosti oziroma enako· 
vrednosti. Prepričan sem, da je 
prednost tega sistema prcveloika, 
da bi ga napadali zaradi drobnih 
napak, Jci so se pojavile v njem. 

- V čem vidite rešitev opisa
nih pomanjkljivosti oziroma kak
šen naj bi bil vzoren delegat? 

- Dejal bi, eh !JOlr~bujemo 
temelj it pop ravek našega ravfla· 
nja v smer: več dej<mske samo· 
uprave pri glavnih odločitvah in 
manj prJ izva;anju jasn o dogo
vorjenih nalog. V nekem smislu 
bi torej morali razmej.iti med 
pomemb-ndm in izvedbenim. Na
dalje, vlogo različnih »centrov 
moči« izven delegatskega s iste
ma moramo zmanjša:t·i na naj
manjšo možno mero. Delegate, to 
se pravi, vse občane, moramo 
čim bolj i.n s talno izobraževati 
in dajati vso, zlasti pa moralno 
množi·čno podporo poštenim, 
skromnlim, a deJavnim delega
tom ter drugi-m javnim delav-
cem. 

Vzoren delegat je p o moje 
nepres tano aktiven pr i sprem
ljanju vprašanj, ki jih zastopa, 
zna povezovat i in usklajevati in
terese, daje občanom povratne 
in formacije, prepričuje in j e 
odl·očen, zna pnisluhni ~i tudi 
življenjskim potrebam in upravi
čenim zah tevam drugih ohl:anov 
ter na podlagi vsega tega iZJbrati 
najbolj primemo rešitev. Dobro 
je, če pri vsem tem ohrani mi r
ne živce. 

- J e veliko takšnih delegatov? 

- Ne. Toda n jihovo število bo 
ras tlo, če bo ras tla podpora iz 
baze, ki j ih je delcg:ira la . 

- Trenutno ste med drugim 
predsednik zbora krajevnih skup
nosti v skupščini občine Cerk
nica. Kakšno je vaše delo? 

- Cc hočem biti iskren, mo
r am reč:!i, kako sem prjčakoval, 
da bo bolj zapleteno. Razlogi, da 
se zadeve rešujejo razmeroma 
spro ti, so pozitivni in nega•tivni. 
Med poziti·vne štejem, da so de
legaoti vestni, saj se v našem 
zboru v tej mandatni dobi še 
ni pojavHo vprašan je sklepčno
sti ter da so gradiva , ki jih pri
pravijo u strezne službe, razme
roma ustrezna. 

Med negativne razloge pa sodi 
dej s tvo, da se občinska skupšči
na pra•v v pričetku t ega man
datega obdobja neka·ko vklaplja 
v pretežno dt"Lavno-administra
ti·vno vodeni pristop k stabiliza-

cijskim dejavnost·im in nima 
kdo ve kako vidnih izv.irnih od
ločitev glede pomembnejših za
dev. 

Opra·vljanje funkcije prcdsed
n~ka ;rbora kraievnoih slcunnosti 
pa je kljub opisanim »olajševal
mm okoliščinam« dovolj .razgi
bano. Večkrat se srečujemo z 
vprašanji, ki so na prvi pogled 
manj pomembna in nimajo »Ši
rJ.nc«, a je od njihove rešitve v 
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veliki me1•i odvisno raepoloženje 
prebivalcev občine ali vsaj posa
m ezne krajevne skupnost:1 . Zato 
morajo biti taka \'pr ašanja re
šena konk,retno in ne zgolj na
čelno. Tudi sicer · bomo sku šali 
v tem mandatnem obdobju čim 
več odločitev nasloniti na trdna 
tla. Pravzaprav bomo k temu pri
siljeni. O tem pa kdaj drugič. 

Pripravila V. Sega 

Napet proizvodni načrt 
že iz naJSlova je mogoče skle

pati, da imamo proizvnctnj..:> 
v p rvem polletju že pokrito 
s pogo-dbami za izvoz ~n oS'talimi 
posli. Na delavskem svetu sm o 
zato sklenrili, da bomo delali 
tucli .na proste sobote in v delo 
vključili v okv.iru možnosti čim· 
več reži jsktih delavcev. Računa
mo, da bomo ta•ko deJ.oma ubla· 
žili ozka grla. 

Ob tem je p ot reb-no dodati, da 
imamo vel1ko .novih izdelkov z 
razmeroma maihnli·mi serij-ami, 
kar pomeni daljše pripnw.Jja}ne 
z<!!ključne čase. Za;to bi radi do
segli krajše cikluse p roizvodnje, 
venda-r naletimo pri tem na nam 
vsem znane t ežave s sr edstvi za 
novo opremo, za posodobitev 
prohzvodnje. 

Ne b i želel pisati o vprašanj ih 
v zvezJ z modernizacijo proiz
vodnje, čepraN se v sedanji bitki 
za izvoz boj.bm, da bomo kmalu 
»prekra!fki«. Ze dejs tvo, da se 
vsi naši bližnji »Sosedje v ma
sivnem pohištvu« Logatec, Verd, 
Bač, d a ne govor~om o Lipi in 
Radorcljah, pdlagajajo novim 
proitzvodnim programom (pre· 
hod od kolonia~l-nega v m oder
nejši stil pohištva, moderni:r.aci· 

j a proi.zvodnje) govori namreč o 
tem , da bomo tud~ p ri nas mo
raH storiti zelo ·konkretne ko
rake, če bomo hotel·i obddatJi v 
proizvodnji sedanji visoki dele2 
izvoza. 

PoudaPi·ti moram, da trenutna 
ozka grla rešujemo s prerazpo
redi1vami delavcev po vsej to
varni im da pri tem nimamo te
žacv, ker so dela·vci seznanjeni 
s sedanjim položajem io:J. t o z ra
zumevanjem sprejemajo. 

Veliko težav imamo z vedno 
slabšo kvalilteto, hkrati za z ved
no dražjhn.i repromaterJali kot 
so laki, kartoni, razredoila, lepi
la . .. iz domače plX>i~odn,je. To 
niso samo n.aša mnenja, to so 
grožnje kupcev, da našega blaga 
s tako kvali:teto ne bodo več 
jemali. O t em bi se veljalo po
govoriiti tudi š-irše, v ok·vdru 
združenja lesars-tva, saj ob takih 
pogojih ne bomo mogli dolgo 
vzdržatri.. 

Ob koncu bi pozval vse de
lavce, da se temelji1to posvetijo 
svojemu področju dela .in. ga po 
najboljših močeh tudi opravijo. 
Le ta~o bomo doseg1i boljše re
zu! tate gospodaJI'j enja. 

M. Kusič 

Delna nadomestitev stanarin 
Vse hišne svete, temeljne orga

nizacije in delovne skupnosti že
limo opozoriti na uveljavljanje 
prav.ice do delne nadomesti.tve 
stanarin tistih nosilil.cev stanovanj
ske pravice, ki izpolnjujejo me
rila, določena s pravilnikom o 
pogojih in merilih za delno na
domeščanje stan arin imetnikom 
stanovanjske pravice v občini 
Cerkica, ki ga je sprejel zbor 
uporabnikov skupšoin e samo
uprav.ne stanovanjske skupnosti 
občine Cerknica na redni seji v 
lanskem decembnt. 

Imetn.i·k stanovanjske pravice 
je upravičen do delne nadome
s titve stana11ine, če je višina 
letnega do.kazUivega dohodka go
spodinjstva glede na š·tevJ.lo nje
govih članov manjša od mejne
ga zneska, določenega v tabeli, 
ki je sestavni del .pravilnika. 

Do delne nadomestitve stana
r ine ni upravičen imet-nik stano
vam.iske prav-ice v naslednjih pri
mer.ih: 

- če oddaja s tanovanje ali 
d~l stanovanja v podnajem, 

- če uporablja stanovanje a li 
elel s ta novan ia za p oslovne pro
store ali za obrtno d ejavnost , 

- če je imetni•k st:movanjske 
pra\. ice ali eden od čl::;nov gospo
dinjs tva imetnik vselj-ivega stano
vanja, vseljive stanovanjske hiše 
ali Yikenda, 

- če· zaseda nadstandardno sta
novanje in odkloni ponujeno za
menjavo za s tandar dno sta-nova
nje, 

- če je imetnJ.k stanovanjske 
prav.ice a l·i eden od članov go
spodinjstva imetnik motornega 
čolna nad 3,5 KW ali avtomobila 
nad 1300 ccm, starega do 5 let. 

Pravico do delne nadomestit· 
ve s tanarine uveljavljajo upra
vičenci s pismenim zahtevkom, 
ki ga vložijo pri stanovan is ki 
skupnosti. Zahtevku ,ie potrebno 
predložiti. naslednja dokazila: 

- potrdiolo o letnih dokazljivrh 
dohodkih članov gospodinjstva 
zu preteklo leto, · 

- potrdilo o številu članov 
gospodinjstva, 

- izjavo upravičenca s kat ero 
izjavlja: 

- o dru~h dohodllcih gospo· 
dinjstva, 

- da stanovanje ali del sta· 
novanja ne daje v podnajem ali 
da stanovanj a ne Ul)JOrablja za 
poslovne namene oziroma ob rtno 
dejavnost, 

- da imetnik stanovanjske 
pravice ali eden od članov go· 
spodinjstva ni lastnik vselj ive 
stanovanjske hiše, V·ikenda, avto· 
mobila nad 1300 ccm, starega do 
S let ali motornega čolna nad 
3,5KW. 

Nosilci stanovanjske pravice, 
ki izpolnjujejo pogoje za prido
bitev pravice do delne nadome
stitve s tanarine, naj p ošljejo 
svoj zahtevek s podpisano izja· 
vo, potrdilom o dohodkih gospo
dinjstva za leto 1982 in potrdi
lom o številu članov gospodinj
stva DO VKLJUCNO 15. FEBRU
ARJA na naslov: Samoupravna 
stanovanjska skupnost občine 
Cerknica, Cesta 4. maja 51. 

M. Drobruč 

.... - ------. 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
V Jelovici gre h koncu gradnja 

skladišča za koinpletacijo izdelkov 
starvbnega pohiš tva, s katero so 
pi'!ičeLi sredi lanskega leta. Skla
diščna hala je dolga 80, široka 
pa 25 metrov ilu je zgrajena v 
dveh etažah. V klellni bo skLadi
šče repromafteriaJ.a, v pritličju pa 
bodo gotovi .izdelki. Grajena je 
v armirano-betonski izvedbi z 
monta:ža:to strešno konstrukcijo. 
V sklopu tega objek!ta je tudi 
zaklonišče OSlll.Ovne zaščite za 
dvesto oseb. Skupna vrednost 
opra<Vljenih del je dobrih pet mi
lii.jard im pol stamh dinarjev. 

V TOVARNI MERIL si priza
devaj-o, da bi pospešili inovacij
sko dejavnost. Te deja.v.nosti po
prej slrorajda ni bil).o, po spre
jetju sarnouprcwnega sporazuma 
za to področje pa je bilo lani 
prija vljea:J!ih že 14 inovacijskih 
predlogov. 

Tudi LESNINA se namerava 
intenzilv!Ileje vključiti v reklam
no-propagandne ~cije ob sara
jevskih :zll.rnskih o}impijskih 
1grah. Nekaj relcloonnih akcij v 
zveri s tem so že pripraviLi, na-

"drobnejši program pa bo izde
lan v kratkem. Ocenjujejo, da bi 
za učink:owtejši propaga:ndni na
stop na igrah potrebovali vsaj 
dva do t:ri milijone dodatnih 
sred-stev za propagando. 

JAVOROVA temeljna organiza
cija Izvoz-uvoz v Seža!Dii, ki je 
bila ustaa:J.ovljena pred petimi le
ti, opravlja okrog 95 odstotlcov 
celotne maloobmejne menjave s 
slovensldmi f·innami v Ita-liji. Z 
ustanoviltvijo slovenskega meša
nega podjetja HOBLES v Bene
čiji pa se je J-avor vključi[ tudi 
v višje obl.:ilke gospodarskega so-

(Nadaljevanje iz .prejšnje številke) 

Trdili so, da je tisto leto obrodila 
pšenica kot še nikoli. Moj oče je 
s hlapci tovoril ogromne vozove 
žita in ga vlagal med late v kozol
cu. ln tako voz za vozom . . . Moj 
oče, šolani oficir, večletni vojaški 
veteran s kolajnami in pohvalami, 
je zdaj ves preznojen hitel s spra· 
vilam pšenice. Ves obraz mu je 
sijal od sreče, ker je vreme ugod-
no ... 

To je moj oče, ki sem ga začel 
gledati z novimi očmi: če . . . če 
bi bil v oficirski uniformi res tak 
med kot trdi moja mama, bi oče 
zdaj ne mogel biti srečen, četudi 
bi pšenica imela zlato zrnje ... sem 
preudarja!, a lotil se nisem nobene
ga dela. 

Mati se je nekako umirila in me 
je spet na s ilo hotela naučiti kla
virja. Zaman. Ni me veselilo, ker 
se na glasbo sploh nisem razumel. 
Rad pa sem gledal delavce, kadar 
so hiteli s spravilom sena, če se 
je kisalo vreme. Toda jaz se nisem 
mogel sprijazniti z umazanimi ro· 
kami, obleko in znojem. Fuj . . . ! 

Obvisel sem pri hiši kot sračje 
gnezdo, iz katerega je zletel še po· 
slednji mladič. A name se je pri· 
lepila mati in me posiljevala s svo
jo ljubeznijo in milimi prošnjami, 
naj se prostovoljno prijavim v voja
ško enoto. ln tako sem v večnem 
kolebanju med njeno vsiljivostjo in 
svojo neodločnostjo zamudil še zad
njo priložnost za kmetijsko šolo; 
osemnajstletnih mladeničev zaradi 

delovanja. Poleg zunanje-trgovin
skega posl0f\laq1ja za Javor oprav
lja ta teme}j:na orgamzacija iz. 
vozne in uvozne posle po malo
obmejn~h sporatzumih še za p11i
bHžno dvajset slovenskih delov
nih orgamzadj. 

LIP Bled se že dalj časa ukvarr
ja s proizvodnjo strojne opreme 
za lastne potrebe. Zdaj so se od
loči-li, da bi to proizvodnjo Wpo
polnil~ in jo namenila za vse ju
goslovarnsko trži:šče, karr je ob 
uvoz·nih omej~tvah še posebej !pO
membno. V ta namen so že pod
piosalii. pogodbo o kooperaoiji z 
avstrijsko .fiirmo Springer, nedav
no pa samouprsovm sporazum o 
združeva.nju dela in sredstev za 
skupno poslovanje z ljubljaa:J.
sk1m Commerce. Le-ta bo oprav
ljal raziskavo domačega in tuje
ga trga, skrbel za reklamo in 
propagando, vzposta<Vljal sllike s 
kupci ilu sklepal z njimi pogodbe 
ter sovlagal v razv:oj te pro.irz
vodnje. LIP pa bo proi:Dvajal in 
r.aa.vija:l izdel-ke iz pogodbe s 
Spningerjem: lupi.-lrrike za les, 
stroje za izdelavo g·redic, sekal
nike, stroje za letvičenje in re
zerw:te dele. Sedaj že proizvaja 
transpor:t:nlO opremo, tako da ves 
program predstavlja zaokroženo 
celoto. 

Ena izmed pomembnih dejav
nos·ti. temeljne organizacije SLO
VENIJALES - trgovina Proles 
je tudi zastopstvo švedske firme 
Volvo BM za stroje, ki. jih upo
rabljaJo predvsem v gradbe.ni.·š
tvu in lesna industriji. V zadnjem 
času se preusmerjajo tudi v pro
dajo strojev našim d.elaJWI!im or
ganizacijam, kJ opravljajo inve
sticijska dela v tujmi.. V Ira:k so 
prodali že 60 s-trojev, za kaltere 

vpoklica v redni vojaški rok namreč 
niso več sprejemali. Tedaj se mi 
je šele posvetilo, da je zmagala 
mati, ki se poslej ni več zanimala 
zame. Kot utrujen vojskovodja se 
je umaknila v svoje prostore, pa 
se vsa posvetila glasbi in branju 
nemške literature. 

Leta 1890, ko mi je bilo dvajset 
let, sem dobil uradno obvestilo ln 
poziv na sedemletno služenje red
nega vojaškega roka. V sebi sem 
preklel vse avstrijske vojaške za
I<One, mater z njenim vmešavanjem 
in histeričnim jokom, pa nazadnje 
še samega sebe, ker se nisem 
znal rešiti, ko je bil še čas. 

Prvič v življenju sem se zaupal 
očetu in ga milo prosil, naj me re
ši prekleta vojaščine. 

»Premislil bom,« je tiho odvrnil, 
se starčevsko kislo nasmehnil in 
odšel proti hlevom s težkim kora
kom kot da je bila moja prošnja 
zanj le .preveliko breme . .. 

O, zdaj !}a šele razumem! Prav 
ti prekleti partizani so me morali 
ostriči, da sem končno doumel oče
tovo stisko .. . 

Tiste dni pa sem kot vohun 
oprezal za vsakim očetovim kora
kom in (o, sramota) prisluškoval 
celo njegovemu pogovoru z mojo 
materjo; revež pa si je priboril nje
no dovoljenje za desetminutni po
menek - s pismeno prošnjo ... 

Pod veliko jablano v kotu obzid
ja ga je čakala s knjigo v roki ob 
času, ki mu ga je določila. 

Kako lep je bil takrat moj oče! 
Sveže obrit in oblečen kot iz škat· 

zagotavljajo tudi rezervne dele 
i.n tehnično pomoč. 

ELAN je podpisal samouprav
ni sporazum s sarajevskim pod
jetjem Centrotrans o prenovHvi 
TRIM objek1la na Paiah pri Sa
raje<VU. Obnov-ljeni objekt bodo 
uporalbljili skupaj z Alpino, ki 
je tudi podpisala omenjeni spo
ra;z;um, med ZJims.kiimi ol:innpijski
mi igrami. Po tem sporazumu in 
dogoVIOru z obema republ-i.škirna 
gospodan-ski:ma zboi'Illicama, bodo 
za prenov.iJtev namenjena le sred
stva, k!i jih že tako namenjajo 
za obnovo in razvoj nerarzviroih 
republik in pdkra:jirn in sicer v 
viši!Illi S milij0111ov dinarjev. 

GLIN Nazarje namerava letoos 
povečati izvoz za 18,5 odstotlca; 
zmanjšallii. bodo pr.oizvodnjo 
oken, .povečal!i pa proizvodnjo 
senčil in kompletnili staJVbno mi
zarskih irzdelkov, sami bodo pre
deladi več !rot polovri.oo letne pro
i'ZVodnje ivernih plošč, v žagariji 
bodo povečali delež namenskega 
žaganja hl:odovine, -investrrali bo
do sam.o v opremo m obnovi1-
ve sedarnjdh objekt.ov, produkti'V
nos t pa naj bi narasla za 6 od
stotkov. 

V HOJI so lanski program na
ložb skoraj v celoti izpolnili, če
prav so se otepati s težavami. 
Jugoslovanski doba.vitelji namreč 
kasruijo z dogov.orjemrnn r.olci, na
bava iz uvoza pa je močno otež
kočena. Za nadož:berui program so 
pombili dkrog 23 milijonov 
sredstev; šlo pa je v glavnem le 
za obnovitvena dela po temelj
nih organiJZacijah ter za naba.vo 
nujno potrebnih s~rojev in na
prav. 

lice je prihajal po peščeni potki 
med jagodičevim nasadom. Prismeh
ljal se ji je nasproti in ji ponudil 
obe roki v pozdrav. 

A so mu roke omahnile in na· 
smeh okamenel, ko je rekla: »Kaj 
še želiš od mene, Luka Ozimnik? 
Ali si končno spregledal, da ne so
diš med hlapce in .dekle za isto 
mizo?! Ali celo upaš, da ti bom 
podala roko v spravo? O, motiš se, 
Luka Ozimnikl Predolgo si vztrajal 
v svoji zmoti, ker ne prenesem niti 
misli na tvojo hlapčevsko zateleba
nos t, četudi si tokrat oblečen kot 
se spodobi!« 

Za razliko od materine zajedljivo
sti pa je bil očetov glas miren in 
zbran: 

»Pozdravljena, Klara, moja nekoč 
tako ljubljena žena! V spominu na 
začetek najlne poti v nemških me
stih mi je pri .srcu tako lepo . . . 
Lepo in hudo obenem . . . Kar de
vet otrok si ml rodila, Klara, in 
hvala ti za to. Kako neskončno 
sem bli srečen tiste čase ob po
gledu na lepa živa bitjeca, ki so 
žal umrla, še predno so doživela 
peto pomlad . . . Kar sedem mladih 
življenj, kri najine krvi imava v 
grobnici dunajskega pokopališča. 
Draga moja, zelo sem ·bil prizadet 
ob toliko izgubah in razumem, da 
ie bilo še težje, ker si dva od njih 
pokopala sama, ko sem bil na fron
ti . . ·" 

Osorno ga je prekinila: »Ne čve· 
kaj mi solzavih oslarij, Luka Ozim
nik! Povej mi na kratko, kaj sploh 
še želiš od mene!« 

Odkašljal se je in dejal: »Ne 
tako, Klara! Upam, da je v tebi 
še toliko plemenitega materinskega 
srca, saj te prosim za najinega 
edinega sina samo kanček razu
mevanja in dobre volje .. ·" 

»No, in?« je kriknila ter se so
vražno zasrepela vanj. 

»Najin Janez me je lepo prosil, 
naj ga rešim vojaščine. V danih 
okoliščinah bi ml to tudi uspelo, 
če soglašaš, da ga za nekaj let 
vpišemo v primerno šolo, da si bo 
izoblilcoval duševnost in razširil ob· 
zorje.« 

»Nikoli!« je zarjula. »Moj lvek 
mora postati oficir zlepa ali zgr
da!<< je z udarcem noge ob tla pod· 
krepila svojo odločitev. 

V STOLU so izpolnili lanske iz· 
vozne obveznosti za lron'VertibH· 
ni t-rg. Cepra.v so j:im padli v 
vodo irz:VOOD!i posli z nekaterimi 
vetiktimi annerilšlcimi kupci, jim 
je uspeJo, da so si pravočasno 
pi'!iskrbeli zannenjave; delno na 
samem anneriŠik:em trn'Šču, delno 
pa v Evropi i!n na Srednjem 
vzhodu. Zlasti je potrebno po
udariti pomen inzeni-rlirrg poslov, 
ki so jili dosegli na ira&kem tr
illču; brez njih bi bili ixvozn.i 
dosežJkJ dosti maa:J.j ugodni. Obe
tajo si prodor v svet tudi z no
v:im programom la:rnel!ioranega 
pohišt·va. 

~ 

BRESTOV OBZORNIK 

MARLES izvaža svoje montaž. 
ne hiše že od leta 1968. V seda
njd-h gospodaJrslci'h razmerah pa 
so se prizadevanja za večjli izvoz 
še stop:rl'jeva:J.a; v pretek;loilh letih 
predvsem v evropske d!rža.ve, v 
zadnjem ča;su pa -tudi: na nova 
tri.išča - na Bližn ii vzhod m v 
afutške dežele. Nedaf\IIlo so -slcle· 
mli večji irzvoznri posel s Tama
ni io. Tam bo Marles postaiVil. 26 
montefuili objektov s skupno 
površino 2.407 ~vadmtnih me
trov in v v•rednos1ii. 1.235.000 
dolarjev. Podoben večji ia:vozni 
posel -si Olbetaijo tudi v af·I1iški 
državlici Benin. 

Pravnik odgovarja 
Vprašanje: 

V nekaterih temelj.nih o.rgani
zaci1ah je bciol posamemim de
lavcem pni osebnem dohodku ob
računan tudi poseben doda1:ek za 
neprekinjen delovn!i čas. Ta do
datek s-o tem delavcem obraču
na<Vali zato, ker so oprav·ljaol-i 
dela neprekinjeno ves delov·ni 
čas. Ti delavci naj talka ne bi 
imeli polurnega odmora in s tem 
tudi ne možnosti, da bi šLi na 
madioo. 

A1i. je tako obračunavanje do
da1ka prav.ilno in v slcladu z na
šimi samouprarwrimi akti? 

Odgovor: 

Tak dodatek v naš·ih samo
upravnih s.p:lošnih alkltih s pod
ročja deliitNe d-ohod:ka in sred
stev za osebne dohod!ke ni bil 
nikoli opredeljen, saj bi bi:l tudi 
v nasprotju s ši.ršimi predpisi 
oziroma dog-ovori. 

Delavec ima pri delu z nepre
trganim polmm delovnim ča-som 
pravko do odmora. Odmor m ed 
delom je določen v enkratnem 
trajanju in se ga ne sme dolo
čiti na začetlkiu ali koncu delov-

»Toda, Klara! Ne rini z glavo 
skozi zid, ker prisiljena reč nikoli 
ni dobra! Najin Janez je že večji 
od naju in Ima pravico soodločati 
o svoji prihodnosti!« je odločno 
pribil oče. 

A mati je kot besna sova planila 
vanj in mu primazala klofuto: »Mol
či, prekleti slabič! lvek mora k 
vojakom in pika! Kot mati imam 
pravico usmeriti ga, kamor želim! 
Si mar pozabil, da bo šele čez šti
ri leta polnoleten?! Gorje njemu 
in tudi tebi, če mu boš poskusil 
preprečiti pot do uniforme!« 
Oče je smrtno prebledel, si po

tipal udarjeno lice, a ponosno od
hajajoči ženi vrgel še tole: »Klara! 
Bodi vendar človeška! Kar obsede
na si od svoje večne vojaščine ... 
Zdaj šele vem, da je otroška vzgo· 
jiteljica, ki je bila ,priča smrti 
treh najinih malčkov, govorila res
nico . . . Obsodila te je, Klara, da 
so umirali zaradi tvoje vojaške dre· 
sure!« · 

Obrisal si je znoj in solze, ko se 
je opotekal po stezic! v dom. 

Kakšna škoda, ker se ni ozrl, da 
bi videl svojo Klaro, ki je odprtih 
ust hlastala za zrakom in se ujela 
ob deblo jablane ... 

V bližnjem ribezovem grmičju 
sem čepel in trepetal od groze. Pol
no grlo suhih solza me je dušilo. 
da sem si zaželel smrti. Nenadoma 
pa sta me objela divji srd in želja, 
da bi jo zadavil. Zravnal sem se, 
hotel izkričatl vanjo ves strup oro
panega otroštva in planiti . .. 

Toda moč notranje razbolelosti 
mi je v hipu ohromila telo, da sem 
le zagrgral, lovil z rokama ravno
težje in padel med ribez. Moje oči 
so še ujele jablano z odrevenelo 
materino postavo, ko sem v zad· 
njem odtenku obupa in brezupa 
rinil med grmiči do obzidja in uto
n.il v nezavest ... 

Predramil me je glas opoldan
skega zvona in klicanje poslov h 
kosilu. Vse popoldne so me iskali. 
Obhajalo me je zadovoljstvo zaradi 
njihove zaskrbljenosti, ker me niso 
našli . šele naslednji dan me je 
okrog poldne izbezal iz ribeza moj 
prijatelj Mirenček, ki . ga je moj 
oče še prejšnji večer priklical na 
pomoč. 

nega časa. Iz tega izhaja, da je 
treba delo organizirati taiko, da 
bo vsak delavec imel med delov· 
nim časom odmor. O razporedit
vi odmora odloča delavski svet, 
kJ glede na orgaa:J.ia:acijo in po· 
tek dela v temelj:ni organizacija 
določi, kdaj bo imel posamezen 
delaJVec odmor. 

Za čas odsotnosti z dela zara
·di po1urnega dnevnega odmora 
dobi delaJVec nadomesti'lo oseb
nega dohodka, izračunana na 
podlagi obračunane vrednosti 
točke v vsa:kem mesecu. 

Delavec poleg nadomestila 
osebnega dohodka ne more d:o
bivalli še posebnega dodatka za 
to, ker naj bi delal neprek,injeno 
ve-s deloVIni čas, brez odmora, 
ampak se mu mora ta odmor 
zagotowti. Ce orga'Il'izacija .in rpo
tek dela zahtevata, da se posa
mezna dela opra'VIljajo nepreki
njeno, potem je del-o potrebno 
organi~ka:ti tako, da bodo lahko 
vsi delavci, k!i opra'VIljajo taka 
dela, imeli odmor Jn sicer najprej 
ena (.na primer poloVIica delav
cev), na1o pa še druga sk.upina. 

A. Perčič 

Mirenček? Oh, da ... ! Mirenček! 
se je zdramil v sedanjost stari 
Ozimnik. Med svojim samogovorom 
in podoživljanjem preteklosti se 
je slekel do golega, vrgel vse cu
nje na hodnik in se hitro zaklenil. 
še dobro, da je imel v umivalni 
omarici poln vrč čiste vode. četudi 
je bila mrzla, mu je izprala smrad 
in ga osvežila. Umazano vodo je 
zlil ven kar skozi križe odprtega 
okna ... 

Toda, groza! Ko je v velikem 
ogledalu zagledal svojo podobo, se 
skoraj ni prepoznal. Zastriženi tem· 
ni križ je kot pečat usode med po· 
beljenimi gostimi kodri nemo rjo
vel vanj svojo obsodbo . . . Prav ta· 
ko kot nekoč v ribezu ga je tokrat 
stresal mraz pod toplo odejo v 
lastni postelji, ko je tudi spanec 
pobegnil od njega. 

Moral se bo ostriči na balin! je 
pomislil. Saj to je čisto preprosto 
opravilo, ki ga zna s leherni vaščan. 
Toda frizerja, ki bi bil poklicno za
vezan v molk, vsa Poljana ne pre
more. Nekoč je bil on sam namig
nil Italijanom in so oba frizerska 
salona zažgali s Fedelakovo doma
čijo vred . . . Njemu, Ozimniku, se 
je takrat zdelo vse prav; kaj naj 
bi vendar počela kar dva frizerja 
z belimi rokami in uglajenim vede
njem v kmečki Poljani?! 

ln zdaj? All naj ga uredi sosed 
Klepec, ki mu kljub svoji razcefra
ni bajti še pozdrava ne privošči? 
Ali celo Žitove, ki ima v jeziku 
strup devetih modrasov? Brrr . .. Da 
bi mu ta hlapčevska reva šarila s 
svojimi parklji po glavi? Ne! Ne in 
ne! Pa bo vseeno moral nekaj po· 
gruntati . . . ! 

Takrat ga je iz ribeza privlekel 
in ga odpeljal na svoj dom njegov 
prijatelj Mirenček. Tudi ostrigel ga 
je in ga za odhod k vojakom od· 
peljal na postajo, ko je spotoma 
naložil še njegovega očeta Lu
ko .. . Takrat . . . Seveda! Mirenček 
je bil njegov prijatelj in posestni· 
kov sin! ln Mirenček še živi, hvala 
bogu! Pa strojček za striženje tudi 
še ima . . . Da, Mirenček! je še 
pomislil na svojo rešitev in se po· 
kril čez glavo .. . 

.(Se bo nadaljevalo)_ 



BRESTOV OBZORNIK 

brestov 

(Iz številke 64 - 31 . januar 1973) 

VKUUCUJEMO SE V PROCES STABILIZACIJE. Plan za leto 1973 v javni 
razpravi. 

Glede na zakonsko določilo o možnostih investiranja in o zagotav>i·tvi 
trajnih obratnih sredstev se pojavlja v planu kot težavno vprašanje zago
t.Q\\itev potrebn·ih ob-ratnih s·redstev za nemoten potek poslovanja. Na tem 
področ}u smo prlpravi.li vrsto ukrepov za sanacijo obratnlh sredstev, ven
dar bo treba z-agotoviti tudi dodatne vire financiranja. To v.prašanje je 
o21ko povezano z zagotovitvijo potrošniških posojil, s čimer bi povečali 
prodajo, ln z vel iko disciplino na področju vseh zalog v podjetju. Ugod
nejše stanje zatog je osnovni cilj vseh pri-stojnih služb v Brestu. 

Iz predloga plana za leto 1973 l.ahko sklepamo, da ho leto 1973 leto 
naporov za aktivno vključevanje podjetja v stabilizacijski proces. Zato 
je racionalizacija stroškov in splošno varčevanje osnovna naloga vseh 
zaposlenih. Planski cilji in obveznosti pa nas tesno povezujejo na ·vseh 
stopnjah .poslovnega procesa. 

POSLOVNO USPEšNOST ZA STABILIZACIJO 

Da bi Brest čimprej splaval iz pogojev stabilizacije v resnično stabilno 
gospodarsko organi;z.aci.j.o, da bl &i delovna skupnost zagotovila sooill'loo 
varnost in blagostanje in da bi se tudi prihodnji e~spanzijl -podjetja čim 
manj poznalo obdobje prehodnih zao.strenih pogojev, so komunisti poleg 
drugih ukrepov, ki j.ih zajema plan, delov.ni s kupnosti predlagali tudi 
konkretni .prispevek vsakega posameznika. Kolektivi naj bi se po tem 
predlogu odpovedali poslovni uspešno.sN za leto 1973 il) tako z okroglo 
300 milijoni dinarjev oočutno povečal i kval ~tetna obratn.a s redstva, s tem 
pa pripomogli tudi k usmerjanju ostanka dohodka v investicije. 

Najštevi.l.nejši kol·ektiv BRESTA. Tovarna pohištva Ce.rkn.ica, je ob spre
jemanju plana prvi spremenil predlog v sklep in obvezo. V teh dneh jim 
sledijo vsi drugi kolektivi. 

PRED USTANAVLJANJEM TOZD 

Da ne ·bi prišlo do kakršnih koli resni.h nesoglasij in da ne bi hi-la s tem 
okrnjen-a enotnost podjetja, je treba o vprašanjih TOZD i.n njiho.vih med
sebojnolh razmerjih sp.rožilbi kar najširšo javno ·ra21pravo. Vedeti moramo, 
da proces ustanavljanja TOZD praktično ni nikol·i končan . Spremembe 
v organizacfji oziroma v struktu.rl podjetja ter njegova rast spreminjajo 
tudi tpoložaj enot in njihovih pogojev za ustanovlt·ev TOZD. 

OSEBNI DOHODKI V LETU 1972 
Skladno z rastjo proi21vodnih rezultatov po poslovnih enotah in v celot

nem podjetju so naraščali tudi osebni dohodki zaposlenih. V pretekl<ih 
letih je imel Brest v primeri z drugimi podjetji lesne indLJStrj.je v Slo
veniji nekoliko slabše osebne dohodke. V l. 1972 smo na Brestu v pri
meri z .letam 1971 povečali popreč.ne osebne dohodke za 38 Ofo, tako da 

. smo dosegli poprečne osebne dohodke 1.823 dinarjev. Osebni dohodki 
so po posameznih poslo.vnih eootah skoraj Slk·ladno naraščali. Lahko trdi
mo, da je bila taka rast osebnih dohodkov r-ealna, če upoštevamo večjo 
produkt!Jv>nost dela in večji obseg proizvodnje. 

BOLJSI čASl ZA TRGOVINO IN GOSTINSTVO? 
Nedvomno si lahko od tako zastav.l•jenih integraoLjsklih .pove-zav, kli so 

s~ladne tudi s pr.ogramom turrstičnega razvoja našeg.a širšega območja 
(:pr·edvsem rekreac~jskli in z.Lmsk.ošportni tur.izem) precej obetamo. 

P.rogram re v prvi fazi predvideva gradnjo hotela ob Cerkni'Škem jeze-ru 
z Ltrejenim kopališčem ter investicijske .posege v Rak.ovem Skocjanu in 
Gradu Snežnik. Možnosti pa so t.udi za prihodnje precejšnje. 

V trgovdni oi pričakovati večjih investicij •in novih objektov. Pač pa 
obl.jubljaj.o ·več)'o založenost trgov.in in večjo i~biro, zlasti v obOinsklih 
sredl•ščih, da bl tako obdržali čimv·eč kupcev On s tem seveda sredstev) 
na našem obmooju. 

Ker bo najbrž tudi kadr.ovs·ka politi·ka cen.tralti,2li rana ·ln nameravajo 
tudi za izobr-aževanje kadr-ov prilspevatl več s redstev, si je obetati tudi 
kvalitetnejšo .postrežbo v gosti'ščih in trgovinah. 

KDAJ KNJI2NICA V CERKNICI 
Kulturna skupnost obči ne Cerknica s i je med -d rugimi zastav·Ua nalogo, 

da čimprej usposobi občinsl«> matično knjižnico . . Zapuščina je v precej 
klavmem stanju - reven knjižni kmd, neustrezne evidence, pomanjkljiv 
iment.ar. Da bi kln}i:žnica zados tila vsem zakonskim zahtevam, bo potreb
nega še p·recej dela. Morda bo knji žnica odprta za javno.st ne'kje v marcu. 

Vse več zanimanja 
TUDI LETOS ZIMSKA TRIM 
LIGA V MALEM NOGOMETU 

V letošnji llimski li'gi sodeluje 
21 moštev, ki so raroeljena v 
dve skupini. V A skupini tek
mujejo Loška dolina, Rockerji, 
žeja, Kamna gorica, Sporting, 
Lakotnili, Odpis.ani, Amater, Ra
kek 1 in Mala gora, v skupini 
B pa Olclahoma, Pink Panther, 
PodsliV'llica, Sov.ica, Stoletni, Je
zero, Dolenja vas, Trim ekiipa, 
Rakek 2, Gozdarj<i in Apaoi. 

V A skupini so odigrati !lvi ko
la in trenutno vodi ekipa Ra
kek l. V B skupini pa so odi
grali že pet !rol m vodi eikii.pa 
Pink P81lltber. 

Zanimanje za tekme je zelo 
veli·lro, saj si jih ogleda vsaoko 
nedeljo tudi do 300 gledalcev. 
Tud!i sicer je liga rekordna v več 

pogledih: ve~iko ekip, veliko šte
v-ilo igralcev (220) in veldiko go
lov (154 aU 3,85 na tekmo). 

Tekmovanje poteka ob nede
ljah v telovadnici osnovne šole 
v Cenlmtioi in traja od 8. do 
15. ure. Do k:onca tekmovanja 
je še devet kol; lrončalo p a se 
bo 13. marca. 

Ko bo k-ončmo tekmovanje v 
obeh skupinah, bodo še medse
bojna srečmja med enako uvr
ščenimi moštvi iz obeh !>kupin. 
Ta srečanja bodo tudi dala 
končni vrstni red. 

Na podlagi teh uvrstitev bosta 
drugo leto ustanoV'ljeni prva in 
druga liga; v prvi Ligi bo prvlih 
deset ekip iz letošnjega tekmo
vanja. 

Ljubitelje nogometa vabimo na 
ogled tekem. 

V. Kralj 
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Dosti potreb - malo sredstev 
O DELOVANJU KRAJEVNE SKUPNOSTI CERKNICA V PRETEKLIH 
šTIRIH LETIH 

Pri sprejemanju letošnjega Brestovega delovnega koledarja so se 
razprave večkrat zatikale ob predvideni dodatni delovni soboti, s 
katero bi Brestovi delavci solidarnostno prispevali del svojih oseb
nih dohodkov za delovanje krajevnih skupnosti. Takšna oblika fi
nančne pomoči krajevni skupnosti je že vrsto let lepo utečena v 
Loški dolini, na ostalem območju občine pa si svojo pot šele utira. 

Brestovi delavci so v razpravah menili, da so premalo obveščeni, 
kako so tako zbrana sredstva izkoriščena oziroma, da nasploh 
premalo vedo o delovanju organov krajevnih skupnosti. To kaže, 
da kljub obilici lnformaclj in gradiv, sistemi obveščanja v naši 
občini niso dovolj učinkoviti. Menili so še, da bi morala biti takšna 
družbena akcija za zbiranje sredstev enotna za vse delavce v ob
čini; ugotavljali so namreč, da cela vrsta gospodarskih in nego
spodarskih organizacij stoji ob strani in se ne zmeni za takšno 
obliko solidarnostne pomoči za delovanje, ki je v korist vsem kra
janom. 

Da bi zapolnili vrzeli v obveščanju o delu krajevnih skupnosti, 
smo zaprosili vodstvo krajevne skupnosti Cerknica, iz katere je 
največ Brestovcev, naj nam posreduje poročilo o svojem delu. 

Skupščina krajevne skupnosti sej. Obravnaval je in sprejemal 
Cerknica se je v svojem man- plane prihodkov i:n odhodkov ter 
datnem obdobju sestala trikrat. reševal sprotna vprašanja. V tem 
Sklicana je bila sicer petkrat, štiriletnem obdobju smo ustva· 
vendar dvakrat ni bila sklepčna. rili 7.662.000 din prihodka (glej 
Kasneje smo se skliou skupšči- tabele!) 
ne odpovedali, ker so priprave 
nesmi·selne, če potem delegatov 
ni. Opazil!i smo, da je bilo števi
lo delegatov preveliko (60 dele
gatov) in smo predlagali, naj 
se število delgatskih mest skrči 
na 29. 

Svet krajevne skupnosti je 
imel med svojim mandatom 21 

PRIHODKI 

Pri:sp. iz doh. TOZD po 
sam. S<p<>r. 0,85 Ofo od OD 
Dohodki od peskokopov 
Na·iemnine od grobov 
Najem. za mrliško ka;pelo, 
vemco in opremo 
P·mdaja pogreb. opreme 
Taksa o.d upor. trž:nice 
Prisp. za vzdrž. sporo. NOV 
Prisp. krajanov za asfalt. 
cest 
Nadomest. za odvoz smeti 
Dohodek po sam. spor. za 
fi.namc. LO i1n DSZ 
Pilisp. za ulJor. stavb. zem. 
Delež na cl:oh. LB 
Rami drobni dohodki 
Dotadja 
Vračilo depozilta 
Enodinev. odstoplj. za:služ. 

Skupaj 

ODHODKI 

Oseb. d~h. tajo:rika 
in računovodje 
Nadomest. voljenim 
Na:k.up inventarja 
Potni stroškQ 
Str. zasedainja org. KS 
Str. za pisar. mater. 
Bančni stroški 
Najemn. im čišč. prost. 
Ogrev . .im razsv. KS 
Telefon in poštnrina 
Reprezen:t. ion proslave 
Uradni listi 
Odpis drob. inv. 
Dot. DPO, klub sam., VVZ 
Pomoč prizadetim občanom 
ab nesrečah 
Razni drugi stroški 
Nagra.da komisiji za 
pvipravo plana 81-85 

Skupaj 

ODHODKI - KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Anwteta RTV Lj.- pretvor. 
J avna razsvetljava 
Prisp. za izg:r. VVZ 
Vzdrž. zelenic im spomenikov 
Vrorževanje cest 
Pluženje in kid. snej!a 
Odvoz smeti 
Urejooje pokopališča 
čiščenje ulic 
Nabava mdiške opreme 
Amortizacija 
Vodarina 
Raa:ni drugi stroški 
Spl. ljud. odpor in CZ 
Cesta v Vidmu, Dol. Jezero 
Dol vas 
Zavarovalna premija 
Dotacija društvom 
Skupaj funkc. str. in stroški 
komunalne dejavnosti 

Odhodki so v tem obdobju zna· 
šali 6.968.000 din. Na funkcional
ne ·strošoke odpade pr~bli.žno 19 
odstotkov vseh odhodkov. Pri 
tem gre za osebne dohodke taj
nika in računovodje, najemnino 
in ogrevanje prostorov, pisarni
ii-Ici m81terial in podobno. Ostalo 
pa je bilo porabljeno za vzdrže-

1979 

337.487,00 
2.907,00 

57.125,00 

18.060,00 
169.862,00 
16.403,00 
8.000,00 

25.118,00 
11.550,00 

32.250,00 
558.036,00 

18.136,00 
26.918,00 

1,360.567,00 

1979 

198.471,00 
36.810,00 
34.656,00 
7.046,00 
3.840,00 
8.678,00 
2.271,00 
7.760,00 

19.880,00 
7.772,00 
1.932,00 
1.410,00 

14.400,00 
30.240,00 

13.000,00 
7.418,00 

395.584,00 

1979 

83.122,00 
192.089,00 

12.967,00 
148.461,00 

2.392,00 
14.209,00 
10.417,00 
11.660,00 

102.783,00 
18.172,00 
1.618,00 

16.007,00 

613.897,00 

1,009.481 ,OO 

1980 

262.283,00 

25.075,00 
264.314,00 

14.809,00 
8.000,00 

77.742,00 
17.100,00 

51.750,00 
547.498,00 
21.302,00 
23.062,00 
95.004,00 

205.689,00 

1,607.429.00 

1980 

221.288,00 

7.832,00 
3.280,00 
8.500,00 

19.016,00 
9.525,00 

760,00 
13.709,00 

283.910,00 

1980 

83.123,00 
199.757,00 

10.048,00 

17.550,00 
10.832,00 
13.535,00 
9.462,00 

228.409,00 

8.119,00 
10.849,00 

981.880,00 
2.116,00 

25.560,00 
1 ,601.241 ,OO 

1,885.156,00 

vanje ja'Vne razsvetlj-,.ve, za na
bavo mrlliške opreme, za vzdr
ževanje pokopaLišča, m vzdrže
V.aiiJ.je in pluženje cest ter za 
modernizacijo ulic. Za asfaJ tira
nje ulic smo porabili 2.810.000 
d<irn (brez ureditve pešpoti proti 
šo1i in popravila cest pri Bla
govnki in protli Dolenji vaSii, kar 
je stalo dodat!nih 1.200.000 din). 

P·recejšnja postavka je tudi ob
veznost pr i s-oudeležbi izgradnje 
vrtca. Podroben pregled odhod
kov je videti v tabeli. 

Pili občanih pa je še preveč 
prisotna md.sel, da je za razreše
vanje teh vprašanj poklicana šir
ša družbeno-politična skupnost. 
Ce ne bi že imeli samopriospevka 
za izgradnjo šolslcih prosoorov, 
potem bi ga morali razpisati, ker 
bi le tako lahko dostojno uredili 
naša n81Selj.a. Zato bi bilo po
trebno, da bi pripravili program 
za nov samopdspevek za uredi
tev narseldj s sekundarno kana
JriJz,acijo, jaMlo razsvetljavo in as
faltirn:nje vseh ulic, ureditev 
robmkov, pl.očniikov in podobno. 
Cerknica postaja iz leta v leto 
bolj mestno naselje in zato je 
potrebno te zadeve čimprej re
šiiti. 

1981 1982 (9 mes.) 

1,772.992,00 1,105.127,00 

76.459,00 

73.073,00 
308.195,00 280.359,00 

12.329,00 7.730,00 

441.979,00 59.950,00 
41.198,00 
59.670,00 
70.000,00 

114.180,00 

271.278,00 

2,779.436,00 1,915.089,00 = 
= 7,662.521,00 

1981 1982 (9mes.) 

241.630,00 231236,00 

56.008,00 63.308,00 

37.051,00 
1.915,00 

17.880,00 

40.000,00 

346.026,00 331.595,00 

1981 1982 (9 mes.) 

238.757,00 190.874,00 
200.924,00 200.924,00 

14.393,00 
54.777,00 21.063,00 
12.000,00 26.022,00 
22.521,00 11.272,00 
18.298,00 32.498,00 

10.565,00 
221.133,00 215.100,00 

6.721,00 
975,00 

1,180.713 ,OO 657.855,00 
1.667,00 

25.443,00 20.000,00 
2,008.754,00 1,387.148,00 

2,354.780,00 1,718.743,00 = 
= 6,968.160,00 

. . - -...- - - - -~ - - ~ ._,.---.. ---
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8 RRESTOV OBZORNIK 

It ra ·n turizem 
KDOR ZATAJI ETNOGRAFSKE IN NARAVNE POSEBNOSTI, 
NIMA TURISTičNE PERSPEKTIVE 

Pogled kulturne skupnosti Cerknica na etnografsko in turistič
no dejavnost 

V TOZD Masiva so poostrili varnostne ukrepe. Med drugim so ob 
vhodu poleg dosedanje »rampe« dodali še »rampico«. Ta novi var· 
nostni ukrep je prvi v živo občutil poštar z mopedom ... 

Za občino Cerik:nica (oriroma 
za ožjo Notronjsk.o) neizpodbiJt:
oo veljajo ·tri dejstva: prvo -
zelo bogata etnografska dediščdJna 
in 1kulturna zgodovina (ki jd so
dobni utrilp ži.vljenja :iJn gospo
daTslci razvoj občine iz leta v 
leto brišeta sledi); 

drugo - lepa ·nararv:a s sve
tovno ZJnanimi znamenitostmi; 

Si:stem družbenega načr.tova
nja m saliiioupravljanja bi do
segel svoj osnovni namen, če bi 
se za vse družbene a!kcije dogo
varjali v imenu širšega družbe
nega ci!nteresa, temu primerno 
r:a2deiliiH nalloge in razvili obli1ko 
pomoči :iJn sodelOIVanja. Ker pa 
tega Dli, se vsak oprijemlje svoje 
odreš:i!lne b:i!l.ke - >>Zihera-štva«, 
kii. pomeni: z družberri.mi sred
stvi prežilveti brez napora in brez 
zavesti, da je treba ta sredstva 
oplemeniltit!i v .prid š4ršega inte
resa in •l.ror.iJstrl.. 

Kegljaške novice tretje dejstvo pa nima s pr
v1ma dvema nobene logriiČne po
vezave - nerazvito gostinstvo 
·in turizem. 

Vse 1:0 so za'Stk.1:bljujoča dej
stNa predvsem zart:o, !ker jemlje
mo piTVi dve kot breme in ne 
kot prednost. Za nekatere ZII!a
menitosti (predvsem nm-avne) bi 
celo raje, da »ponilknejo<<, kot da 
nas s svojo vsakodnevno pri.sot
nostjo »Ščipajo« po vesti in opo
zarjajo, da bo slej ko prej tre
ba nekaj srorirtli. S tem pa seve
da ne smemo enačiti nmenja 
večine cet1kniških občanov, ki se 
sprašujejo, zaikaj se ustavljamo 
ob osnovnih vprašanjih, saj po
meni vsako Vllaganje in prela
ganje !izgubo časa in denarja. 

BO USPELA UVRSTITEV 
V PRVO LIGO? 

Konča\lo se je moštvena tekmo
vanje v zahodU skupini druge 
slovenske Hge v kegljanju. Zlasti 
je bilo napeto ZJaključno tekmo
vanje v Ljubljani, saj so šele 
zadnji meni odloči'li zmagovalca. 
Vse se je l!lajbolje izteklo za 
Brest, lci je zmaga\1. pred Teks
tino iz Ajdovščine in se tako 
uvrstirl med osem najboljših slo
venskih moštev. 

Vrstni red: 

t. BREST, Cerknica 20.233 keg
ljev 

2. TEKSTINA, Ajdovščina 20.228 
kegljev 

3. SCT, Ljubljana 20.120 kegljev 
4. HIDRO, Medvode 20.118 keg

ljev 
S. IZOLA, Iwla 19.662 kegljev 
6. GORICA, N. Gorica, 19.603 keg

lji 
7. JESENICE, Jesenice 19.343 

kegljev 
8. PROTEUS, Postojna 18.907 

kegljev 

,Sklepni del tekmova~ja za uvr
stitey v pryo slovensko ligo bo 
22. m . 23. Januarja v Ljubljani 
ter S. m 6. februarja v Cateških 
Toplicah in v Krškem. Nastopile 
bodo ekipe Celja, Tekst~la -
Slovana (peto illl šesto uvrščena 
iz lanske prve lige), Rudarja iz 
Trbovelj (prvak vzhodn lige) ter 
Bresta (prvak zahodne lige). 

Najboljši dve moštvi se bosta 
uvrst~li v prvo slovensko ligo, v 
katen bo nastopa-lo šest elcip po 
ligaškem sistemu. 

VODSTVO TUDI V PRIMOR· 
SKO-NOTRANJSKI LIGI 

Na kegljišču v Cerknici je eki
pa Br~sta v_ 4. kolu primorsko
not~anJs.ke !.Ige premagala ekipo 
Gonce m obenem dosegla tudi 
nov ekipni rekord cerkniškega 
keo'liišča s 5515 keglji. 

BREST 5515 (Založm.ik 964, Ur
bas 891, Mulec 897, Prešeren 911 
Turk 927, Gornik 92S) ' 

GORICA 5186 (Peršolja 890 Ve
Lišček 849, Skrt 819, Radoča/ 894 
Pahor 829, Grmek 905) ' 

Vrstni red po 4. kolu: 
l. Brest 
2. Tekstina 
3. Gorica 
4. Izola 
S. Tomos 
6. Proteus 

GROMOV MEMORIAL 

8 točk 
6 točk 
4 točke 
2 točki 
2 točki 
O točk 

- Tekmovanje je bilo 2. in 
3. januarja. 

- Nastopilo je 28 moških dvo
j:ic iz vse Slovenije. 

- Zmagala je dvojica iz Ma
ribora. 

Vrstni red: 
l. Konstruktor, Maribor 1896 

(Pihlar 949, Frajzman 947) 
2. Brest, Cerknica 1870 (Turk 

951, Gornik 919) 
3. Tekstina, Ajdovščina 18S7, (Mi

slej 995, Turk 862) 
4. Hmezad, žalec 1841 (Kalčič 

945, Cehovin 896) 
5. Gradis, Ljubljana 1840 (Marin

ček 91S, Janša 925) 

6. Brest, Cerknica 180S (Mulec 
896, Ptrešeren 909) 

KEGLJAšKA TRIM LIGA 
Na kegljišču v Cerknici gre 

h koncu občinska trim liga v 
!kegljanju (borbene igre). Tre
nutno je v vodstvu ekipa Marti
niaka, ki ima tudi največ mož· 
nosni za osvojdotev prvega mesta. 

V začetku februarja pa se bo 
.začela občinska trim liga v dis
cipld.ni 6 X 100 !učajev mešano. 
Nastopilo bo 12 ekip v dveh li
gah. Keglj aš ka tekmovanja se 
bodo predvidoma končala v 
marcu. 

Lestvica tekmovanja v borbenih 
igrah po 10. kolu: 
l. MaJI"tinjak 
2. KovJ.noplastilka 
3. Brest 
4. SAP 
5. Gozdarstvo 
6. Elektro 
7. Upokojenci 
8. Mladinoi 
9. Kovind 

10. Avtomon:taža 
11. Gradišče 
12. Občina 
13. Kar.tonaža 

18. točk 
16 točk 
16 točk 
14 took 
12 točk 
12 .točk 
8 točk 
8 točk 
8 točk 
6 točk 
6 točk 

2 toolci 

KVALIFIKACIJE ZA VSTOP V I. 
SLOVENSKO LIGO 
REZULTATI PO DVEH NASTO· 
PIH (kegljd.šči Gradisa lin Mak· 
sa Perca v Ljubljani) 

Pili vsem tem je omtno, da 
me je k pj_.sam:ju tega čl..aruka 
vzpodbudila odpoved pustnega 
karnevala. Zakaj je moral orga
Illizacijsr!vi odbor klolli.ti .pod težo 
težav? Zato, ker vsaika prixedi
tev, ki kNalirtetno raste iz leta 
v leto, preraste društveno orga
niziranost in zahteva širši pri:stop 
o2liro.ma de.hitev nalog. Usoda pust
ne prireditve je bila v tem, da 
smo jo vezal~ na gostinsko-turi
stični značaj. 

Res je l!laš karnev.aJl etnograf
sk!i in bi se mora'Ja pri tem 

l. CELJE 10157 (522S, 4932) še nedavno - kvalitetna in množična prireditev 
2. T. SLOV AN 10062 (S190 in 

4872) 
3. BREST 
4. RUDAR 
BREST -

1660 

10051 (S186 in 486S) 
9991 (5082 in 4909) 

Urbas (861, 799) 

Prešeren (857, 823) - 1680 · 
Mulec (853, 804) - 1657 
Turk (898, 790) - 1688 
Založnik (839, 808) - 1647 
Gornik (878, 841) - 1719 kegljev. 

Zakaj j e na tem področju tako? 
Zato, ker se ne znamo povezati 
in organizirati. Vsak po svoje 
načrtujemo, vsak po svoje se 
ukvarjamo z vprašanji finančne 
in ·organizacij ske nauave. Takšno 
stanje ustva<rja tudi »ekonom
ska« miselnost, •ki daje prednost 
"čistemu« gospodarstvu. 

Filmi v februarju 
3. 2. ob 19.30 - ameriški western JEZDECI NA DOLGE PROGE. 
5. 2. ob 19.30 in 6. 2. ob 16. uri - hongkongški karate film CU

DEžNI MOJSTER KUNG FUJA. 
6. 2. ob 19.30 - amergki akcijski film NAPAD NA POLICIJSKO 

POSTAJO. 

DNEVI JUGOSLOVANSKEGA FILMA 

7. 2. ob 16. uri in ob 19.30 - jugoslovanska komedija POT OKOLI 
SVETA. 

8. 2. ob 16. uri i~ ob 19.30 - jugoslovanski vojni film 13. JULIJ. 
10. 2. ob 19.30 - JUgoslovanska vojna drama PREGON 
11. 2. ob 19.30 - jugoslov·anska drama SMRT GOSPODA GOLUžE. 

12. 2. ob 19.30 in 13. II. ob 16. uri - hongkongška komedija PO
GODBA. 

13. 2. ob 19.30 - ameriška srhlj ivka KRVAVA MATURANTSKA 
NOč. 

14. 2. ob 19.30 -:- ~meriška kriminalka GOLJUFIVA IGRA. 
17. 2. ob 16. un m ob 19.30 - ameriški pustolovski film POD

ZEMLJE MONTREALA. 
18. 2. ob 17. uri. - ameriške risanke KJE STA TOM IN JERRY? 
18. 2. ob 19.30 m 20. 2. ob 19.30 - ameriška grozljivka PETEK 

TRINAJSTEGA. ' 
19. 2. ob 19.30 in 20. 2. ob 16. uri - ameriški pustolovski film 

BEG S PADALOM. 
21. 2. ob 16. in ob 19.30 - japonskd pustolovskJi. fiirlm MASKIRANI 

VOZNIK. 
24. 2. ob 19.30 -:- ameriška komedija šTIRJE LETNI CASI. 
26. 2. ob 19.30 m 27. 2. ob 16. mi - ameriška komedija JUDY 

V UNIFORMI. 
27. 2. ob 19.30 - angleška kriminalka UBIJALEC IZ SLUšALKE 
28. 2. ob 19.30 - ameriška kriminalka VISOKA TARCA. · 

delu odlramti rudi vloga kulturne 
skupnosti. (Od.Tae; kulturne poli
tike je v tem, da je karneval 
vsaj deloma postal to, kaT je.) 
Ob širši družbeni ·aikciji bi tudi 
ku~rt>urna ·Skupnost in zveza kul
turnih orgam:izaoij prispevali svoj 
delež. Vendar pa mora biti j as
no, da mti ema ni·ti druga orga
nizacija ne more p revzem go
stinsko-turist-ičnega dela, saj gre 
vendar za družbeno opredeljeno 
delitev dela in sredstev. 

Tako gre za delitev dela in 
sredstev -tudi na področju etlllo
grafije in varstva naravne dedi
ščine. Kulrturna .skupnost je na
črtovala za sedanje srednjeroč· 
no obdobje postavitev polharske 
zbiT-ke in zb:iranj e etnografskega 

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

Glavni in odgovorni urednik Božo 
LEVEC 
Ureja uredniški odbor: Vojko HARMEL 
Vi~tor JERIC, Sreeo KNAP, Darko LESAR: 
Bozo LEVEC, Matija MišiC, Franc MLA· 
KAR, Danilo MLINAR, Janez OPEKA Vanda 
šEGA, Marjan šiRAJ in Franc TURš .. C. 

Foto: Joze šKRLJ 

Odbor za obveščanje je družbeni organ 
upravljanja. Predsednik odbora: Anton 
PERC IC. 

Tiska železniška tis karna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 
Glasilo sodi med proizvode Iz 7. točke 
prvega odstavka 36. člena zakona o ob· 
davčenju proizvodov ln storitev v prometu, 
za katere se ne plačuje temeljni davek 
od prometa proizvodov (mnenje sekretaria· 
ta za informiranje izvršnega sveta SR Slo· 
venije št. 421-1/72 z dne 24. oktobra 
1974). 

gradriiva za zbilrki »bloška smuča· 
rirj a« iJl1 "cerkniško jezer.o« ter 
sanacijo pa'I1ka pri gradu Snež· 
nilk. 

Vsa ta dejtaJVD.ost in postavlja· 
nje raiZI!l>ih zbir.k sta jalova; če 
bomo na področju gostinstva in 
tunirzma vrgli .puško :v •koruzo. 
Vsaka Slt'Var mora imeti. svoj 
namen. Namen teh alkcij pa je, 
pri!l.Gia:Cllti posebnosti naše pokra· 
jillle čim škšemu ·krogu 1judi. 
Mielirmo, da s-o na:nwne in e11llo
grafs'ke značiLnosti osnovru adut 
za razvoj načrtne-ga turizma, Ici 
bi naj imel stalm.o tullistično 
ponudbo. Do tega pa ne bomo 
pr:i.šli s stJihijoskimi akcijami ruti 
z g.radnjo kvm motelov, aJIDpak 
s kulturno .ponudbo .im, kultlivi· 
rano pokraj!ino. 

Zato so vse te akcije, k:i jih 
vodimo prek ku1turl!le skupnosti, 
bodi>Si finančno a'l1i samo strokov
no, vezane na svoj osnovni na· 
men - razJVOj turizma, sicer 
lahko govorimo o razmetavanju 
diružbenih sredstev. 

M. Pesek 

REšiTEV NAGRADNE KRI· 
ZANKE 

SPREHAJALEC- EROTOMA
NIJA- šiPAD - KAS - TS 
- NIVO - TOM - LETO -
TABLETA SEVALNIK -
IKRE - PRETVARJANJE -
CIA - ES - SOTOCJE - NE
AKTIVNOST - D - OMEN -
AC - JK - TRN - ALARMI· 
RATI - GARJE - NOE - SA· 
GAN - FLOMASTER - LN -
ANTON - TARA - ARAK -
SA - KA - ATO - ENAčAJ 
- TIPA - ALPINA - VITAL
NOST - EVEREST - OL -
JOAN - EKIPA- VS - SNO
VALKA - VALENCA - CAPIN 
- OIDIJ- NJASA - TA - OV 
- SELEN - AV - BP -
STENJ - TI - ELEVATOR -
KALCE - ROKA VI CA - !NICI· 
ALA - AMORET - TREMA -
AGA- KOZARišCE - NEPAL 
- UN ERA - AJVAR -
TRAKT - AT 

IZID NAGRADNEGA žREBA· 
NJA 

Tokrat so se križankarji res· 
nično izkazali. Kljub dvema 
manj šima napakama IJ["i izdela'Vi 
novoletne križank:e so nam do 
rD'ka poslati rekordnih 167 rešitev. 

Izmed rrjdrh je posebna komi-si
ja izžrebaJa naslednje nagrajen· 
ce: 

100 din dobijo Sašo Kovač, Pe
ščenk n. h. Cerkn<ica, Jožica 
Hladnik, TOZD lverka •in Mate· 
ja Lah, Peščenk n. h . Cerknica; 
300 din prejme Tončka Kovšca, 
Kamna gorica z. š. 28, Cerknica; 

SOO din pa Jože Jadrič, Kamna 
gorica n. h., Cerknica. 

II. zvezeik NotranJskih lis tov 
dobitta Jernej šmalc, Loško -
Cedmica in Lidija Ule, Cesta na 
jezero 11, Cenk!ruica. 

Nagrajencem čestitamo! 

Nagrade lahko dvignejo v bla· 
gajni Skupnih dejavnosti ali pa 
jim jih bomo poslali po pošti; 
knjižni nagradi pa nagrajenca 
dobita osebno pri glavnem ured
niku. 
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