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LETO XVII 

28. OKTOBRA 1983 

BRESTOVE POVEZAVE V NOTRANJSKI REGIJI SE KREPIJO 

V sodelovanju je moč • • • 
O sodelovanju med nekaterimi delovnimi organizacijami v notranj

ski regiji smo naše bralce že večkrat obvdčall. Vendar so btle infor
macije usmerjene bolj v to, ka1clni sporazumi in dogovori so bill 
sprejeti. Manj pa je btlo zapisanega o tem, kako v neposrednem živ· 
ljenju uresničujemo te dogovore. Zato bom poskušal tokrat omeniti 
predvsem tisto, kar je pravkar uresničeno, oziroma tisto, kar je v 
zaključni fazi uresničevanja. 

Naj najprej začnem z Bresto
vlm sodelovanjem z Javorjem iz 
Pivke. Vemo, da obe delovni or
ganizaciji zavezuje za povezova
nje podpisan sporazum o poslov
no tehničnem sodelovanju. 

Na tej osnovi smo se pred do
brim letom v naši regiji dogovo
rlll za koncentracijo drobnega 
tehničnega lesa iglavcev s po
dročja Gozdnega gospodarstva 
Postojna. Danes lahko že govori- . 
mo o uresničitvi tega dogovora. 
Poskusno je namreč začela izde
lovati Brestova temeljna ·organi
zacija Jelka strojno tesane trame 
iz omenjene surovine. Tako bo v 
letu 1984 na Jelkl predelane 
okrog 4000 kubičnih metrov drob
ne oblovine v trame različnih di
menzij, namenjenih za domače ln 
tuje tržišče. 

Druga zadeva so opažne plo§če, 
katerih proizvajalec je Javor. 
Brest se je z Javorjem dogovoril 

o sodelovanju tudi na tem po
dročju. Opustil je zamisel o last
ni proizvodnji opažnih plošč' in 
se obvezal z žaganJm lesom iglav
cev sodelovati pri proizvodnji 
Javorjevlh opažolh ,Plošč. Iz ku
poprodajnih odnosov naj bl z 
novim letom začeli poslovati na 
osnovah skupnega prihodka. . · 

Sedaj se obe delovni organiza
ciji dogovarjata o osnovah za po.. 
slovanje na skupnem prihodku. 
Strokovne službe izdelujejo kal
kulacije in standarde ter se do
govarjajo o vpr~anjih računo
vodske in komercialne tehnike. 
Tako naj bi v letu 1984 Brest po
slal v Javor za opažne plošče 6 
tisoč kubičnih metrov jelovega 
lesa. Kot vemo, so opažne plošče 
izvozni izdelek delovne organiza. 
elje Javor. 
Večja podjetja le5nopredelo

valne industrije v Sloveniji ln v 
na.Al regiji iščejo prestruk:turlra-

.· 

nje dela svoje proizvodnje tudi v 
programih strojne opreme za 
lesno industrijo. Javor je že do
kaj uveljavljen izdelovalec takš
ne opreme. Brest je pravzaprav 
do sedaj na tem področju iskal 
pravilno usmeritev. Na pobudo 
medobčinske gospodarske zbor-. 
nice in nekaterih lesnih podjetij 
v :Qašl regiji je bila financirana 
ln izdelana študija, ki naj bl od
govorila prav na vprašanje, kam 
naj se katera delovna organizaci
ja usmeri v pogledu strojegrad
nje. 
Danes so te usmeritve znane. 
Tako naj bl Brest usmerjal svoj 
razvoj strojegradnje na področje 
opreme za predmontažne in mon. 
tažne linije za pohištvo, v ne,ka
tero opremo za proizvodnjo obla
zinjenega pohištva, pa tudi v po
samezne samostojne stroje za 
laklrne linije, predvsem za nana
šanje površinskih materialov. 

Ker je za takšno kvalitetno 
proizvodnjo potrebna sodobna 
tehnološka opremljenost ter 
predvsem tudi znanje in lzkuš. 
nje, bodo našl proizvajalci aktiv
no pritegnili k sodelovanju tud.J 
Kovlnoplastiko in Kovlnd. Prvi 
naj bl izdeloval predvsem zahtev-

1 Del industrijske cone v Podskrajniku 

brestov 
•• 

Premalo se zavedamo, da je opiranje na. lastne sile edini iz. 
hod, če hočemo ostati samostojna, neodvisna ln v svet odprta 
socialistična samoupravna skupnost. Naš položaj je težak, a 
kakovostno gre za bistveno drugačne težave od tistih, ki smo 
jih imeli v preteklosti. Zakaj? Da bl objektivno razum eU ta po
ložaj ln zaradi resnice moramo poudariti, da se je Jugoslavija 
v temeljih spremenila. še vedno je država v razvoju v Evropi, 
vendar ne več nerazvlta in agrarno zaostala. Priključili smo se 
srednje razvitim industrijskim državam, z razvito gospodarsko 
in družbeno infrastrukturo. 

Uspelo nam je, da se z delom proizvodnje in uslug uspešno 
ln trajno vkijučujemo v mednarodno delitev dela ln stalno po
večujemo izvoz. Imamo lie velike rezerve v družbeni produktiv
nosti J}ela, predvsem v vellk.ih obstoječih, premalo lzkoriščenih 
proizvodnih zmogljivostih, v zmogljivostih raziskovalnega in 
razvojnega dela, ki niso dovolj uporabljene; v možnostih za 
povezovanje organizacij združenega dela; in končno, v učinko
vitejšem upravljanju in gospodarjenju z družbenimi stedstvi. 
Za aktiviranje teh rezerv ne potrebujemo pomembnejših \'la
ganj, treba je le odgovorno ln prizadevno uporabljati v proiz. 
vodnjl ·ln v šolah pridobljeno znanje. In še bi lahko n~tevalt. 

nejše strojne dele in sklope, dru
gi pa bl se vključeval s svojimi 
sistemi transportnih naprav !n 
varjenih konstrukcij. V nasled
njih fazah naj bl takšno sodelo
vanje prešlo tud.J v skupen ko
mercialni nastop na frgu, vključ
no z enotniml propagarulnlml 
gradivi. 

Naj na koncu omenim, da t~ 
' čejo v zadnjem času med Kovino

plastiko ln Brestom intenzivnejši 
poskusi pri izblrl skupnega pro
grama predvsem za tuje tržišče, 
v katerega bl bili vgrajeni izdelki 
Kovlnoplastike, kot surovina pa 
žagan les lglavcev iz Bresta. Po-

AndreJ Marinc na 8. seJI CK ZKS 

dobno naj bi poskušali uresničiti 
tudi nekatere oblike kooperacije 
na že osvojenih programih Kovi
noplastlke s področja programov 
lesenih karnis. . 

To je le nekaj novejših uspe
hov medsebojnih dogovorov v 
notranjski regiji. te upoštevamo 
tudi sodelovanje, ki se je med 
posameznimi delovnimi organi
zacijami vzpostavtlo v mlnullh 
letih ln o katerem je bllo že več 
napisanega, potem lahko ugoto
vimo, da se to sodelovanje res
nično poglablja. 

D. Mazlj 

UKREPI ZA IZPOLNJEVANJE LETOŠNJEGA 
PLANA 

Zaostrili tudi. odgovornost 
Delavski svet delovne organizacije je v oktobru ob obr avnavi dos~ 

ženlh poslovnih rezultatov Brestovlh temeljnih organizacij opozortl 
na izpolnjevanje že sprejetih ukrepov za uresničitev letne poslovne 
polltike ln plana, na spoštovanje sprejetih dodatnih ukrepov za iz
boljšanje likvidnosti Jn na izvajanje ukrepov posameznih temeljnih 
organizacij za· uresničevanje internih sanacijskih programov in sana
cijskega programa za temeljno organizacijo Pohištvo. Vse te ukrepe 
moramo izpolnjevati kolikor je le mogoče s polno prlzadevnostjo 
in odgovornostjo, vseh delavcev na Brestu. 

Hkrati je delavski svet pouda
ril, da je potrebno do konca leta 
1983' izpolniti še vrsto nalog, ki 
terjajo predvsem odgovorno delo 
vodllnlh delavcev ter vseh delav
cev v strokovnih službah. Pri tem 
je zlasti poudaril naslednje ski~ 
pe: 

1. poslovne rezultate moramo 
do konca leta izboljšati; doseči 

je treba vsaj načrtovano raven, 
in sicer pri celotnem prihodku, 
dohodku ln akumulaciji; 

2. ker letošnje načrtovane pro-
izvodnje ne dosegamo, so ogrož~ 

·ni poslovni rezultati nasploh: 
dohodek, akumulacija, osebni 
dohodki, izvoz, s tem pa tudi na
črtovane naložbe, likvidnost in 

(Konec na drugi strani) 

Ob občinskem prazniku čestitamo 
vsem delovnim ljudem in občanom 
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NAŠE GOSPODARJENJE V LETOŠNJJH DEVETIH MESECIH 

Obrisi končnih 
rezul a ov se že kažejo 

Kakor pravi pregovor, da se po jutru dan poma, v prenesenem po
menu lahko trdimo, da nam izidi poslovanja v devetih mesecih že 
kažejo obrise končnega letnega obračuna. Zato je toliko bolj po
membno, da pretehtamo in objektivno. ocenimo naša prizadevanja 
in slabosti, ki se nedvomno odražajo tudi v uspešnem ali manj uspeš
nem poslovanju. To pa naj nam bo vodilo pri gospodarjenju v me

. secih, ki so še pred nami do konca leta in pri oblikovanju poslovne 
politike za prihodnje leto. 

Splošne gospodarske .razmere, 
v katerih delujemo, so znane, saj 
je bilo o tem veliko napisanega 
in povedanega. Zato preidimo k 
obravnavi posameznih področij 
poslovnega procesa, ki ima vsako 
zase, še bolj pa v medsebojni po
vezanosti, velik vpliv na rezultate 
gospodarjen ja. 

PROIZVODNJA 

Doseganje načrtovanega obse
ga proizvodnje nam še vedno po
vzroča težave, bodisi na ravni 
delovne organizacije bodisi v ne
katerih temeljnih organizacijah. 
Letni načrt je izpolnjen le 68 
odstotno, kar pomeni vrednostno 
2.140.916.000 dina~rjev. V primer
javi z enakim obdobjem lanske
ga leta je vrednost proizvodnje 
večja za S odstotkov, za letošnjim 
letnim načrtom pa zaostaja za 
7 odstotkov. 

Z največjim zaostankom v od
stotkih (-19,2 odstotka) in v 
vrednosti (150.177.000 din) glede 
na letno načrtovano proizvodnjo 
se soočajo v temeljni organizaciji 
POHISTVO, sledijo pa še temelj
ne organizacije IVERKA, JELKA 
in MINERALKA. 

V Pohištvu še vedno povzro
ča težave program BASEL, ki za
h teva veliko vloženega (kvalitet
nega) dela. Sprejeli so ukrepe, ki 
bi pomagali pri reševanju nasta
lega stanja in sicer so uvedli tret
jo izmeno taJIIl, kjer so ugotov
ljena >>Ozka grla« v proizvodnji, 
delajo ob prostih sobotah, kad
rovsko so se okrepili in izbolj
šali oskrbo z ,reprodukcijskim 
materialom. 

Kljub vsem ukrepom pa še 
vedno ne dosegajo predvidenega 
obsega proizvodnje, saj terja pre
hod iz velikoserijske izdelave 
manj zahtevnih in že vpeljanih 
izdelkov na manjše serije zahtev
nejših izdelkov (za izvoz) boljšo 
organizacij o dela v vseh fazah 
proizvodnje, od priprave do mon
taže; pri tem pa jih čaka še ve
liko dela. 

Proizvodnja na Iverki je dose
žena glede na letni plan s 66,7 od
stotka, p r i čemer je letni načrt 
proizvodnje oplemenitenih plošč 
dosežen že s 94,6 odstotka, med
tem ko so pri proizvodnji suro-

vih plošč dosegli letni plan le 
60-odstotno. V veliki meri je tako 
s tanje posledica i;opada proizvod
nje že v prvem polletju zaradi 
okvar, ki so nastale zaradi tez
kih zimskih razmer v januarju 
in februarju. V tretjem trimeseč
ju pa so vzroki v desetdnevni 
moteni oskrbi z lesom in v slabi 

. :kakovosti lepila. Oprav>ljen j e bil 
tudi redni letni remont strojne 
opreme. 

V Jelki je močno pod planom 
.proizvodnja pohištva, saj je zao-
6 tanelk vrednosti dosežene proiz
vodnje za letnim načrtom kar 27 
odstotkov. Izdelovali so pred
vsem izdelke za izvoz, kar seveda 
pomeni doseganje nižjih cen kot 
na domačem trgu. 

Proizvodnja na žagi zaostaja le 
3 odsto(ke za letnim planom, do
segli pa bi boljš.i rezultat, če bi 
lahko še naprej proizvajali v treh 
izmenah ob boljši kvaliteti hlo
dovine. Prešli so namreč .Qa raz
rez drobne hlodovine, kjer so 
učinki manjši. 

Mineralka je dosegla le:tni plan 
proizvodnje z 69,5 odstotka. Načrt 
je bil postavljen ob predvidenem 
delu v dveh izmenah. Proizvodnja 
pa je bila v januarju, februarju, 
aprilu in maju organizirana v eni 
izmeni; v dveh izmenah pa se je 
delalo v marcu, delu junija, v 
juliju in avgustu. Občasno so 
delali . tudi glede na zahteve kup
cev v treh izmenah. 

Proizvodnja v Mineralki se si
cer-giblje v o k\riru mesečnih na· 
črtov oziroma je v devetih me
-secih celo presežena za 22 od
s totkov. Na;večji presežek meseč
no načrtovane proizvodnje je bil 
v septembru in sicer 45 odstot
kov. 

V drugih temeljnih organiza
cijah so načrtovano proizvodnjo 
. dosegli, pa tudi presegli. Rezl.ll
tati bi bili lahko še ugodnejši, 
vendar se je zatikala .predvsem 
pri dobavi proizvodov iz :koope.
·racije. 

NABAVA 

Tudi v tem obdobju lahko ugo
tavljamo motenost oskrbe z re
produkcijskim materialom. Naj
večje težave so bile :pd nabavi 
hrastavega furnirja, žaganega le-

Delo za izvoz - iz m ontažnega oddelka v TOZD POHISTVO 

sa, iprena in lepila za Iverko. 
Značilnost tretjega trimesečja je 
odmrznitev oziroma legalizacija 
višjih cen materialov. Tako so 
nekatere dej-anske cene presegle 
planske tudi do sto odstotkov. 

Težav p ri oskrbi s hlodovina ni 
bilo, zato je bilo delo obeh žag 
nemoteno. Oskrba Iverke s teh-

. ničnim lesom pa je vsak dan bolj 
vprašljiva še posebej zato, ker 
se bliža zima in bi morali za ta 
čas pripraviti večje zaloge. Vzro
ki za vse težjo nabavo so v ne
usklajenih cenah lesa, v velikem 
.izpadu sečnje v zasebnem sek
torju, v večji obveznosti gozdnih 
gospodarstev pri oskrbi prebi
valstva z drvmi, v pomanjkanju 
vagonov (kronična jesenska »bo
lezen«), v pomanjkanju nafte in 
ne nazadnje tudi v slabših plačil
nih pogojih, ki j-ih zara-di našega 
nelikvidnega •položaja lahko po
nudimo. 

Se vedno se zaosnrujejo plačilni 
pogoji (roki oziroma način plači-. 
la, višja obrestna mera), naraš
čajo pa tudi ->:ahteve dobaviteljev 
po združevanju deviznih sredstev. 
Uvoz je bil v letošnjih devetih 
mesecih dosežen z 58,9 odstotka 
glede na letni plan. V tretjem tri
mesečju smo imeli nekoliko manj 
težav pri pridobivanju garancij 
pri Ljubljanski baJllki zaradi več
jih deviznih prrlivov kot pa so 
bili v I. ·polletju. 

R~polagalna pravica z deviza
mi je bila v avgustu znižana s 
65 odstotkov na 47,3 odstotka, 
prišlo pa je tudi do spremembe 
zakona o kontigentu wednosti za 
rezervne dele, s čimer s e je po
daljšal postopek uvoza za me
sec dni. 

Pri uvozu surovin in reproduk
cijskega materiala je bHo največ 
težav z vermHrulitom iz Sovjet
ske zveze za Mineralko, zato smo 
morali del količin -interventno 
uvoziti s ·konvertibilnega področ
ja. 

Uvoz opreme je še naprej ovi
ran. Potrebno je pridobivati še 
nova, dodatna soglasja od repub
liških in zveznih organov. V tem 
trenutku pričakujemo soglasje za 
uvoz opreme za Masiva. 

Devizna sredstva, ki smo jih 
morali združevati z domačimi do
bavitelji, smo zagotavljali v skla
du z obveznostmi. 
Največ težav nam povzroča in

terventni uvoz, ki mora biti opra
vljen v zelo ·kratkem roku, kar pa 
je zelo težko izvedljivo zaradi 
administrativnih ovir, ki so po
stavljene pri uvozu blaga. 

BRESTOV OBZORNIK 

Prvi pogoj za samoupravno in delegatsko odločanje so ustrez. 
ne strokovne podlage, ki morajo biti kakovostne in z imenom 
in priimkom. Za uveljavlj-anje odgovornosti pa je najpomemb
nejše, da odločno prenehamo z raznimi oblikami socializacije 
izgub, ki so posledica slabega gospodarjenja. Zaostrene gospo- _ 
darske razmere zmanjšujejo te možnosti in lahko bomo uve. 
!javljali le nujno solidarnost do delavcev. 

Proti neuspešnemu poslovanju in gospodarjenju - pa tudi 
proti vsakršnemu drugačnemu neodgovornemu javnemu delo
vanju - moramo nastopiti tako, da z ra1očnirn prepihom v oko
ljih, kjer se to dogaja, sposobnejšim posameznikom in skupi
nam omogočimo, da na podlagi predloženih programov in pre
teklega uspešnega dela pridobijo zaupanje kolektivov in delov
nih ljudi. Odločilni naj bodo manje, sposobnost in opredelje. 
nost za sistem socialističnega samoupravljanja. Odgovornost 
moramo uveljavljati le konkretno, sicer je to le prazno govor
jenje, kjer se kaže na druge - navadno zunaj tovarniškega, 
krajevnega, občinskega in republiškega plotu . 

PRODAJA 

Domači trg 
Načr.tovana letošnja p rodaja ni 

bistveno večja od lanske, kar po
meni manjši fizičm obseg pro
daje. 

Se vedno se soočamo z enakimi 
težavami kot smo jih ugotovili. 
pri !POlletnem obračunu in se 
·kažejo p redvsem v vplivu trga, 
na katerega pa se prepočasi od
zivamo. Odpravljanje .lastnih sla
bosti, ki se odražajo v desortira

Andrej Marinc: na 8. seji CK ZKS 

menitenimi ivemimi ploščami pa 
smo se uspeli vrniti na tržišče 
šele v zadnjih mesecih; 

- žagan les je še vedno iskru1o 
blago, zato večjih težav pr-i pro· 
daji ni ; 

- prodaja mineralnil1 plošč 
poteka po zastavljenem progra· 
mu in je vrednostno nekoliko 
presežena; ker je v obdelavi več 
večjih projektov, računamo, da 
s prodajo ne bo večjih težav. 

nosti prograJIIlOV, pri težavah s Izvoz 
kooperacija, v prepočasnem upo-
števanju zahtev trga in v podalj- Pomembnosti izvoza za BREST 
ševanju dobavnih rokov, ni do- in n ašo skupnost nasploh ni po
volj uspešno. To .pa obenem slabo trebno več utemeljevati. Zato so 
vpliva na dosedanji dober s loves bili tudi izvozni načrti za letoš
naše delovne organizacije. nje leto postavljeni zelo ·visoko 
Značilnosti prodaje pri posa- (načrt izvoza v skupnem znesku 

meznih programih oziroma izdel- je 15.038.000 dinarjev in je za 
kih so naslednje: 24 odstotkov večji od lanskega). 

- ugoden odziv trži:šča na pro- Vendar v svojih prizadevanjih 
gr31Ill MAJA-O; ne uspevamo popolnoma, saj smo 

- prodaja programa 3 X 3 je v obravnavanem obdobju dosegli 
še naprej slaba ·kljub posamez- letni načrt z 59 odstotki, kar po
nim prodajmm akcijam; meni enako raven izvoza kot v 

- v Masi vi 9e proizvodnja za enakem obdobju lani (v dolarjih), 
domači trg nizka, zato se zmanj- dinarsko pa je to povečanje kar 
šujejo zaloge stolov B-2 in B-3; za sto odstotkov (vpliv rasti teča· 

- pri kuhinjah so še vedno jev tujih valut). Največji zaosta
velike težave z dobavnimi roki, nek za načrtovanim izvozom je v 
pri katerih preveč kasnimo, zato Pohištvu, saj je letni p lan dose
se nalffi .lahko 1:ak odnos do tkup- žen le 38 odstotno, •tako da bo 
cev maščuje pri sklepanju pro- tudi ob koncu leta zaostanek še 
dajnih poslov za na.slednje leto; vedno velik. Slabše od p lana je 

- Jelkin progr.a:m MIHA j e za tudi v Jelki .in Zagalnici, vendar 
kupce še vedno nezanimiv, zato se bo tam do konca leta mogoče 
je bil uveden nov izdelek in sicer približaJti zastavljenemu cilju. 
spalnica TATJANA; prva serija TII"Žni položaj v izvozu 15e je od 
je že prodana, lkončni učinki pa začetka leta pa do danes bistv'.!no 
bodo znani koncem leta; - spremenil predvsem v nasled> 

- •tapetniški i:zrle1ki so prilaga- nje~: 
jeni ok.usu in zahtevam ·kupcev, _oživelo je tržišče Združenih 
zato pri prodaji ni težav; držav Amerike, 

- prodaja .surovih ivernih 
plošč poteka normalno, z ople- (Konec na 3. strani) 

Zaostrili tudi odgovornost 
(Nadaljevanje s l. strani) 
tako naprej. Zato morata biti iz
polnitev letnega plana oziroma s 
sanacijskim p rogramom oprede. 
ljena proizvodnja naša osnovna 
naloga, ki ji bodo podrejene vse 
druge dejavnosti. To pomeni, da 
je potrebno organizirati delo tu
dl ob prostih sobotah in ob nede
ljah ter uvajati druge, tretje in 
četrte izmene povsod tam, -kjer 
poslovni proces to zahteva. 

Pri tem pa se v nobenem pri
meru ne sme poslabšati kvaliteta 
izdelkov. V temeljnih organizaci
jah in v delovn.t skupnosti skup
nih dejavnosti morajo sprejeti 
ukrepe za izboljšanje delovne di
scipline in odnosa do dela, da bi 
tako povečali produktivnost dela. 

3. Izvoznih ciljev, ·postavljenih 
v letnem planu, ne uresničujemo 
in so močno okrnjeni. Nujno je, 
da si zaradi tega v zadnjem tri
mesečju kolikor je le mogoče 
p rizadevamo, da rokovne načrte 
dosledno spoštujemo in da spo
štujemo tudi kvaliteto. 

4. Prodaja na domačem trgu v 
fizičnem obsegu močno pada, 
Vzrokov za to je gotovo več. Pla
nu p rodaje moramo do konca 
leta posvetiti kar največjo pozor
nost in prizadevanja v vsej te
meljni organizaciji Prodaja. Iz
boljšati moramo servis, delo pri 
rt:klamaci}ah ter transportu in 
zmanjšati obseg poškodovanega 

blaga na poti. Izboljšati moramo 
kvaliteto dela v naših prodajal· 
nah in v vsej organizaciji v okvi. 
ru TOZD Prodaja. Pripraviti je 
treba predlog reorganizacije ozi
roma dopolnitve organizacije 
vseh dejavnosti. v Prodaji, opre. 
deljeni že v nalogah strokovne 
skupine za to področje. 

5. Zaradi nadpovprečno velike 
odsotnosti z dela zaradi bolezni 
mora organizacijsko kadrovska 
služba na osnovi analize ugotovi
ti prave vzroke in na tej osnovi 
pripraviti predloge, da bi v pri
hodnje te izostanke zmanjšali. 

Izpolnjevanje teh sklepov bo. 
mo ugotavljali sproti, ob koncu 
leta - ob obravnavi zaključnih 
računo~ - pa bomo še posebej 
ugotavljali odgovornost indivi
dualnih poslovodnih organov na 
ravni delovne organizacije in te· 
meljnih organizacij, in sicer na 
delavskih svetih temeljnih orga
nizacij in delavskem svetu delov
ne organiza.cije; v primerih več
jih odstopanj od zastavljenih ci
l jev bomo sklepali o zaupnici. 

Delavski sveti temeljnih orga
nizacij in Skupnih dejavnosti 
morajo na podoben način opre· 
deliti in zaostriti odgovornost za 
boljše delo in doseganje postav
l jenih ciljev tudi za druge stro
kovne delavce temeljnih organi
zacij in še posebej v Skupnih de. 
javnostih. 

1 
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BRESTOV OBZORNIK 

POSLOVANJE PREK SPC CRNUCE 

Nova iskanja 
v naši prodaji 

Delovna organizacija Slovenija
les - trgovina gradi v Crnu
čah veliko distributivno-J?rodajno 
skladišče. Sedanja sklad1ščna po
vršina 4000 kvadratnih metrov se 
bo povečala na približno 16.000 
kvadratnih metrov. Skladišče bo 
urejeno po regalnem sistemu, 
imelo bo železniški tir in svoj od
delek za pakiranje pohištvenih 
elementov s približno 80 zaposle
nimi. 

Zamisel o poslovanju SPC 
Cmuče je zastavljena tako, da 
Slovenijales v proizvodnih delov
nih organizacijah naroča svoje 
ali dogovorjene modele pohištva 
in jih iz tega centra prodaja v 
lastnih trgovinah, pa tudi drugim 
kupcem kot svoje ekskluzivne 
modele. Na sedanji površini so 
tako vpeljali prodajo sestavljive.. 
ga programa Vista Savinje iz Ce
lja in kuhinjo Hana iz Svea Za
gorje. Poskušali so uvesti tudi 
našo spalnico Andreja, vendar ta 
prodaja ni uspela. V novem cen
tru predvidevajo organizirati 
ekskluzivno prodajo za 30 do 40 
pohištvenih programov. 

Skladno s to zamislijo smo ob 
sodelovanju arhitektov iz Slove
nijalesa razvili v Jelki nov sestav
ljivi pohištveni program Helena. 

Program je bil razstavljen na je
senskem zagrebškem velesejmu 
na Slovenijalesovem prostoru in 
je bil z njihove str:ani, pa tudi s 
strani kupcev dobro ocenjen. 
Prodaja je zamišljena tako, da bo 
Jelka izdelovala elemente (vrata, 
stranice, pregrade in drugo) in 
jih pakirane na paletah dobavlja
la v Crnuče, tam pa bodo po de· 
janski prodaji v trgovinah skupaj 
pakirali vertikale oziroma sesta
ve in jih dobavljali kupcem. 
Prva oziroma ničelna serija je 
bila že dana v proizvodnjo, oprav
ljena je šifracija elementov, v 
pripravi je prospekt in ne nazad
nje, odobrene so dogovorjene 
cene, pa tudi dogovorjeno raz.. 
merje za delitev stroškov in ob
veznosti v okviru celotnega posla. 

To je naš prvi dejansko eksklu
zivni model, s katerim se bomo 
poskusili vključiti v poslovanje 
prek tega centra. Pričakujemo, 
da bo v celoti :pokril proste 
zmogljivo&ti za domače tržišče v 
Jelki. Prodaja naj bi stekla v za
četku februarja prihodnje leto. 
Od uspeha tega programa, pa 
tudi samega centra, pa bo odvis-

. no naše prihodnje sodelovanje v 
zastavljenem konceptu SPC Crnu
če. 

F. Mele 

Letos so delavci v organizacijah združepega dela bolje gospo
darlli in ustvarlli večjo rast dohodka od celotnega prihodka; 
tudi akumulacija narašča hitreje kot poraba. To je, čeprav gre 
na škodo osebnega dohodka, dobro, saj dokazuje veliko strez
nitev. Vendar pa vse to še zdaleč ne sme biti povod za samo
zadovoljstvo in samovšečnost. Naš prvi skupni cilj je zaustaviti 
miževanje realnih osebnih dohodkov. Prav tako je treba ohra
niti kakovosten razvoj kulture, manosti, šolstva in zdravstva, 
izhajajoč iz opredelitve, da so tudi te dejavnosti produktivne 
sile družbe. 

Andrej Marinc na 8. seji CK ZKS 

· Obrisi končnih 
rezultatov se že kažejo 
(Nadaljevanje z 2. strani) 

- povpraševanje po naših iz
delkih se je povečalo praktično 
na vseh področjih, 

- vzpostavljamo stike s kupci, 
s katerimi doslej sploh nismo so
delovali. 

Vse to pomeni, da je naročil 
dovolj do konca tega m tudi za 
prve mesece prihodnjega leta. 
Ker pa brez težav ne gre, ome
nimo zopet kasnitev dobav ter 
novo slabost - pade<: kakovosti 
naših izdelkov. 

FINANl:NI REZULTATI 

Finančni rezultati so ugodnejši 
kot so bili ob polletju. Glavne 
značilnosti so v tem, da se je iz
guba v POHISTVU zmanjšala z 
59.005.000 na 37.333.000 dinarjev, 
da so v GABRU, JELK! in PRO
DAJI rezultati skromni, da pa 
imamo tu~i uspešne temeljne 
orgaiD.izacije, ki so za sedanje 
razmere dosegle zelo ugodne re
zultate. To so ZAGALNICA, MA
SIVA, TAPETNISTVO in tudi 
MINERALKA. 

Pri tem se kaže velik vpliv do
seganja proizvodnega piana (iz
jema je GABER) na finančni re
zultat, zato bodo morali v PO
HISTVU, JELK! in IVERKI več 
pozornosti posvetiti organizaciji 
dela,. naraščanju produktivnosti 
in storilnosti, če hočejo v zaklju
čnem računu (.in tudi naprej) be
ležiti ugodnejše številke. 

Celotni prihodek, ki . j e bil do
sežen v delovni organizaciji je od 
lanskega (enako obdobje) višji 
za 27 odstotkov, porabljena sred
stva za 26 odstotkov, dohodek pa 
za 30 odstotkov. V primerjavi z 

- -

letnim planom pa smo dosegli 
celotni prihodek s 77 odstotki, 
porabljena sredstva s 77,2 in do
hodek s 7q,2 odstotka. Vidimo, da 
porabljena sredstva še vedno na
raščajo hitreje od celotnega pri
hodka in dohodka, ki pa je kljub 
temu ne:!,<.oliko nad načrtovano 
vrednostjo. · 
Največjo obremenitev v obvez

nostih, ki jih izdvaj amo iz dohod
ka, predstavljajo obresti, ki so 
tudi glavni vzrok, da ·ni dosežen 
načrtovan čisti dohodek (65,5 od
stotka letnega načrta, indeks v 
primerjavi z enakim lanskim ob
dobjem je 114). 

Razlogi so znani. Zaaadi zane
marjanja vlaganj v lastna obrat
na sredstva v preteklosti smo v 
sedanjih razmerah .Prisiljeni po
' slovati z izposoje.nimi sredstvi. 
To pa ni več poceni, saj se ob
restne mere dvigajo vsakih nekaj 
mesecev, lastne akumulacije pa 
tudi še ne ustvarimo toliko, da bi 
lahko stanje občutneje izboljšali. 
Zato hi se morali vsi zavedati, da 
moramo za vsak nepravilno ali 
po nepotrebnem potrošen ozi
roma napačno vložen dinar pla
čevati tudi visoke obresti. 

V poslovni sklad so izdvojile 
sredstva temeljne organizacije 
ZAGALNICA, MASIVA, TAPET
NISTVO in MINERALKA. Ce bi 
sklepali po tem, kako so se rezul
ta1i iz trimesečja v trimesečje iz
boljševali, kakšna prizadevanja 
so še !Vedno pri:sotna, da bi do· 
segli načrtovane cilje, potem lal1· 
ko upamo, da bomo pri ocenje
vanju poslovanja za leto 1983 za
pisali še kaj bolj ugodnega. 

P. ~ovšca 

·. 

Nov iverač v naši IVERKI (več o tem v prihodnjem mesecu) 

Naše skladišče tudi v Sara je vu 
Pred nekaj leti smo pričeli širi

ti prodajo pohištva na domačem 
trgu prek dislociranih skladišč v 
različnih krajih države. Zamisel 
se je pokazala za uspešno, saj je 
:prodaja na področjih, kjer smo 
uneli skladišča, bistveno narasla. 
Zato smo odpovedali skladišča, 
ki smo jih imeli v najemu doma, 
in tako zmanjšali strošek inter
nih prevozov ter prešli v ~!avnem 
s· kamionskega na železmški pre
voz. Strošek za najem skladišč je 
bil v celoti pokrit z razliko v ceni 
med kamionskim in železniškim 
prevozom. 

Do sedaj nam je uspelo orga
nizirati odpremo iz skladišč v 
Zagrebu, Beogradu, Skopju in 
Splitu. Eno izmed večjih nepo
kritih področij v Jugoslaviji je 
bila Bosna, kar je krepko obču
tila tudi naš prodajalna v Sara
jevu, ki je praviloma imela dalj
še dobavne roke kot konkurenč
ne prodajalne, ki so imele lastna 
skladišča. 

V iskanje skladišča v Sarajevu 
je bilo vloženega mnogo truda, 
vendar vse do sedaj nismo uspeli 
najti zadovoljive rešitve. V po
moč so nam priskočili postojnski 
železničarji, pa tudi podjetje 
Transport iz Beograda, ki ima 
svojo temeljno organizacijo v Sa
rajevu. Tako smo se dogovorili, 
da nam le-ta da v najem 300 kva
dratnih metrov skladiščnega pro
stora z ustrezno pisarno, telefo-
nom in podobnim. . 
Skladišče je v Hadžicih (zem

ljepisno središče Jugoslavije) bli
zu Sarajeva. Zgradba je nova in 
j e v okviru delovnih prostorov 
Transporta Beograd, TOZD Sa
obračaj Sarajevo. Začetna cena 

najemnine je sicer razmeroma 
visoka, vendar je dogovorjena za 
prvi dve leti v nespremenjeni vi
šini, pozneje pa se bo popravljala 
glede na splošno gibanje cen. 

V oddaljenosti treh kilometrov 
~e najbližja železniška postaja, ki 
1ma možnost za razkladanje va
gonov pod streho. Vse transport
ne storitve, pa tudi fizično delov
no silo nam bo zagotovila TOZD 
Saobracaj Sarajevo. Tudi · v tem 
primeru bo stroške najemnine in 
obratovanja skladišča pokrila 
razlika v ceni prevozov. Se več, 

izračuni kažejo, da bi morali ob 
sedanjem obsegu poslovanja pri
hraniti okrog dva milijona dinar
jev na leto. 

S skladiščem v Sarajevu je v 
glavnem zaključen . proces pre- . 
usmeritve v distribuciji našega 
pohištva. V ·celoti pa bo potreb
no ?Ceniti vse. ~kladiščno poslo
vanJe, odpraviti napake, k i se 
prepogosto dogajajo, in določiti 
ukrepe za čimbolj učinkovito 
poslovanje posameznih skladišč. 

F. Mele 

OBISK SOVJETSKE DELEGACIJE 
0": 18._ do 28. oktobra je bila v Ljubljani razstava »Znanost, 

tehnika m ekonomika Beloruske SSR«. Ob tej priložnosti se je 
v Sloveniji mudila posebna delegacija Beloruske SSR, ki jo je 
vodil namestnik predsednika sveta ministrov Beloruske SSR 
Leonid Semjonovič FIRISANOV. Namen tega obiska je bilo še 
tesnejše poglabljanje sodelovanja med republikama - Slove
nijo in Belorusijo. 

V okviru obiskov, ki so jih namenili delovnim kolektivom so 
poleg Iskre in še nekaterih drugih delovnih organizacij obiskali 
tudi Brest. 

Po uvodnih razgo.vorih, ki jih je popestrilo predvajanje filma 
o negorljivih ploščah, so si z zanimanjem ogledali Mineralko 
in Pohištvo. Po ogledu so se porajala številna vprašanja. Naj
večjo pozornost in zanimanje so posvetili mlneralni plošči nje-
nim lastnostim in uporabnosti. ' 

Možnosti sodelovanja z Belorusijo so na številnih področjih 
prav tako interes in tudi že nekatere izkušnje. Za Brest so bnl 
pogovori zelo zanimivi, saj se odpirajo možnosti blagovne me
njave, kooperacije in celo interes za izmenjavo tehnologije. 

Upajmo, da se bo na osnovi razgovorov razvilo še tesnejše 
gospodarsko sodelovanje v korist in zadovoljstvo obeh strani. 

V. Sega 

Osnovna sestava našega proizvodnega programa MAJA-BL 

~ - -- ~-----·~ 
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OSKRBA S SUROVINAMI IN REPROMATERIALI NA IVERKI 

Vse več težav z nabavo 
Proizvodnja lvemJh plošč ne potrebuje velikega števila razllčnth 

surovin in materialov. Lahko bi mislili, da pri nabavi le-teh ni te
žav, ker je zadeva utečena in se program ne spreminja. Vendar 
pa do težav prt nabavi vseeno prihaja. Zakaj? Tovarna ivemJh plošč 
potrebuje surovine in repromatertale v velikih količinah. Za tako 
velike količine ni mogoče ustvarjati velikih zalog, saj je omejena 
s skladiščnimi zmogljivostmi, rokom uporabnosti in angažiranjem 
finančnih sredstev. 

CeškoS'I.ovaške za okrog 40 od
stotkov višjo ceno kot na doma
čem trgu. To je le začasna reši
tev, saj je količina -tega lepila 
le za približno štirinajstd.nevno 
obratovanje. 
Dolgoročno naj bi se stanje z 

oskrbo uree in s tem lepila iz
boljšalo, ko bo začela obratovati 
nova tovarna uree v Kutini, ven
dar bodo cene te uree znatno 
višje od sedanjih cen, zahteva
jo pa tudi vel±ko devizno ude
ležbo. Kdaj bo to, pa zaenkrat 
ni mogoče točno predvideti. 

Zato mora biti dobava nekaterih glavnih surovin in repromate
rtalov (lepilo, mazut, lesni ostanki in podobno) sprotna, vsako. 
dnevna. Težava je tudi v tem, da ob pomanjkanju posameznih ma
terialov ni mogoče izdelovati nekih drugih izdelkov, ki bi lahko na
domestili »osnovnic program. 

Oglejmo si, kako je z nabavo 
nekaterih najvažnejših surovin 
in repromaterialov. 

Les in lesni ostanki so glavna 
surovina za tizdelavo ivernih 
plošč. Letno predela tovarna nad 
100.000 kubičnih metrov lesa. Od 
tega je okrog 55 odstotkov gozd
nih sortimentov in 45 odstotkov 
lesnih ostankov. Sestava gozdnih 
sortimentov se iz leta v leto spre. 
minja na škodo metrskega lesa, 
kar nam povzroča težave z ne
usklajenostjo zmogljivosti iveril
nikdv. 

Da bi te težave odpravili, smo 
se odločili za 'nabavo novega ive
rilnika za dolžinsko celulozo. 

Za gozdne sortimente je značil
no nihanje pri poseku in spravi
lu od leta do leta, še bolj pa se
zonsko nihanje. Znano je, da je 
dobava v zimskem obdobju sko
raj ustavljena, zato je potrebno 
že v jesenskih mesecih ustvariti 
nujno zalogo za zimo. To pa ni 
vedno lahko; še posebej so teža
ve letos, ·saj je bil posek lesa, 
ki je namenjen za izdelavo 
plošč, sorazmerno majhen, pove
čuje se poraba lesa za kurjavo, 
svoje pa so odigrale tudi neenat
ne cene. 

Da bi prebrodili težave pri na
bavi lesa, si bo morala nabavna 
služba kar najbolj prizadevati, 
s cenami pa se bo potrebno pri
lagajati zahtevam trga. 

Tudi sama tovarna ivernili 
plošč lahko veliko prispeva k re
ševanju težav, posebno s čim 
večjo predelavo lesnih ostankov 
in debelejših gozdnih sortimen
tov. Da b1 bilo mogoče predelati 
več debelejših gozdnih sortimen
tov, katerih odkup je včasih po
goj za dobavo normalnega lesa, 
smo se odločili, . da nabavimo 
stroj za cepljenje lesa. 

Pri uporabi lesnih ostankov je 
občutno padla uporaba sekan
cev, saj je bila le-ta v letu 1979 
23 odstotkdv od vse količine le
sa, v prvem polletju 1983 pa le 
9,5 odstotka. Vzrok za to so stal
no večje okvare pri napravah za 
transport in mletje sekancev, pa 
tudi premajhno prizadevanje lju
di, Iq poslužujejo in vzdržujejo 
te naprave. 

Da bi delno odpravili vzroke, 
nameravamo verižni transport 
sekancev zamenjati z gumijastim 
transporterjem, istočasno pa sta 
potrebna večja zavzetost in do
slednejše izpolnjevanje delovnih 

Skladišče surovin na naši IVERKI 

nalog delavcev, ki so odgovorni 
za pravcilno delovanje omenjenih 
naprav. Da bi odpravili vplive 
sezonskega nihanja dobave les
nih ostaiOkov, bo treba v pri
hodnje povečati skladiščne pro
store za te materiale. 

Lepilo je za lesom drugi naj
važnejši material, ki ga uporab
ljamo pri izdelavi plošč. Težave 
pri nabavi lepila se pojavlJajo v 
glavnem za.radi pomanjkanja 
uree, osnovne surovine za izde
lavo le-tega. Na jugoslovanskem 
trgu uree kronično primanjkuje, 
posebno še v spomladanski in 
jesenski sezoni, ko je velika po
raba v kmetijstvu, saj je urea 
eno izmed osnovnih gnojil. 

Proizvajalec lepila INA Nafta 
Lendava rešuje pomanjkanje z 
uvozom predvsem s kliriškega 
področja, kar pa vedno ni mo
goče (vezani posli, izguba dohod
ka, zastoji v transportu, carin
ske formalnosti). 
Občasno je potrebno ureo ali 

lepHo uvoZlti s konvertibilnega 
trga, za kar pa so potrebne de
vize, ki jih Iverka s svojim re
lativno majhnim izvozom težko 
zagotovi. Devizne obremenitve pa 
je težko prenašati na kupce 
plošč, saj tudi te pesti pomanj
kanje deviz. Trenutno rešujemo 
pomanjkanje lepila z uvozom iz 

Mazut je za obratovanje tovar
ne nujen. Letno ga porabimo 
okrog 6.000 ton, .kar predstavlja 
dnevno skoraj eno cisterno s 
prikolico. Samoumevno je, da 
je ob naftni krizi. moteno obra
tovanje tovarne, posebno v zcim
skem obdobju, .ko je velikokrat 
onemogočen pravočasen prevoz. 
Pri tem smo praktično nemočni. 
K boljši preskrbljenosti lahko 
prispevamo le s čim bolj racio
nalno porabo in rvsakodnevnim 
spremljanjem zalog, ki pa so v 
kritičnih obdobjih za preskrbo 
tudi omejene na najmanjšo 
možno mero. 

S te~p. prispevkom sem hotel 
opozoriti le na nekatere glavne 
in trenutno večje .težave pri 
oskrbi lverke. To pa še zdaleč 
niso vse -težave. Naj pri tem 
omenim satmo rezervne dele, ka
terih uvoz je otežkočen, na do
mačem trgu pa ni vedno vsega 
in pravočasno na voljo. Znane 
so tudi ·težasve z nabavo mela
minske folije (posebno dezeni) 
za oplemealitenje ivernih plošč. 
Vse te rteža'Ve pa se da zadovo
ljivo reševati ob pravočasnem 
;in polnem prizadevanju delav
cev Iverke, Bresta in naših po
slovnih partnerjev. 

A. Drobnič 

VIŠJEŠOLSKI šTUDIJ V CERKNICI BO 
Poročali smo že o nameravanem organiziranju višješolskega štu

dija lesarstva v Cerknici, o zbiranju kandidatov ter o dogovarjanju 
s fakulteto in izobraževalno skupnostjo lesarstva, ln obljubili, da bo. 
mo o tem še kaj povedali. 

Organi posebne izobraževalne skupnosti so dali takšnemu izobra
ževanju vso podporo, obenem pa zahtevali, naj se prt tem študiju 
zagotovi tudi ustrezna kvaliteta. 

6. oktobra je bil na Brestu opravljen vpis. Vpisalo se je 28 Brestovlh 
delavcev, trije delavci iz temeljnih organizacij Javorja in en delavec
učitelj praktičnega pouka iz Postojne. Nekaj kandidatov pa je znova 
pretehtalo svoje sposobnosti in možnosti ter odstopilo. Predavanja 
bo obiskovalo tudi sedem Brestovlh delavcev, ki še nimajo izpolnje
nih vpisnih pogojev (praksa, sprejemni izpiti). 

V tem času se je oglasila delavska univerza iz Postojne, češ kako 
to, da Brest organizira višješolski študij, ko pa ni registriran za takš
no dejavnost. V odgovor je zadostovalo pojasnilo, da študij organi
zira fakulteta v Ljubljani, le izvaja ga izven svojega sedeža ter se 
tako približuje študentom in tako znižuje stroške študija delavcem. 
Začetek predavanj je bil načrtovan za drugo polovico oktobra, toda 

zaradi časovne obremenitve predavateljev je prestavljen v prvo po. 
lovico novembra. 

Sveti za kadrovske zadeve po temeljnih organizacijah pa v teh dneh 
sklepajo o dodelitvi pomoči prt študiju ob delu, kajti po novem 
samoupravnem sporazumu o izobraževanju je to v njihovi pristoj-
nosti. · 

-
- - . . 
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BIWSTOV OBZORNIK 

Tudi tale zložaj bukovih desk je vse diažji 

..... 

[edalje višje cene 
NABAVA BUKOVINE 
ZA MASIVNE ELEMENTE 

Začela se je nova sezona za na
bavo bukovega žaganega lesa. 
Lastnosti bukovine namreč zahte
vajo, da je praviloma čas sečnje 
od 15. avgusta do l. aprila. To se 
pravi, da bukovine za žaganje ne 
bi smeli sekati med njeno vege
tacijo. Razrez hlodov v deske pa 
naj bi bil od l. septembra do 31. 
maja. 

Z upoštevanjem teh zakonito
sti bi si zagotovili mnogo kvali
tetnejši žagan les in če prišteje
mo še čas naravnega sušenja, 
nam vse to narekuje sezonsko 
nabavo. 

Skladišča v naših temeljnih or
ganizacijah so bila v tem letu za
dovoljivo oskrbovana. Večina na
ših dobaviteljev trenutno nima 
na zalogi bukove hlodovine, ven
dar nam zagotavljajo, da jo bodo 
dobili in nam nažagali želene di
menzije. V zadnjem času je ču
titi vse večje povpraševanje po 
bukovem lesu, posebno v debeli
nah 32, 60 in 70 milimetrov. 

Na splošno je opaziti, da je 
vsako leto manj kvalitetne~a le
sa, namenjenega za prodajo na 
domačem trgu. Naj omenim ne
kaj razlogov: 

- znatno višje cene za izvoz, 
-pomanjkanje deviznih sred-

stev, 
- žagars·ki obrati vse več pre

delajo v elemente za izvoz, 

- porast lastne porabe za ma
sivno pohištvo. 

Da bi v prihodnje zagotovili 
potrebne količine bukovega lesa 
ustreznih dimenzij, si moramo 
prizadevati za: 

- stalno iskanje novih dobavi. 
teljev (druge republike); 

- nabavo hlodov za razrez na 
lastnih obratih; · 

- na daljše obdobje načrto
vati rabo elementov (friz). 

V devetih mesecih letošnjega 
leta je bilo nabavljenih kar 8500 
kubičnih metrov bukovega lesa; 
oc;i tega je kupljeno v Sloveniji 
67 odstotkov, v drugih republikah 
8 odstotkov; razžagano doma 25 
odstotkov (žagalnica in Jelka). 

V strukturi cene postaja vse 
pomembnejša p<;>stavka cena pre
voza, ki znaša že do 15 odstotkov 
cene blaga. To nam je narekova
lo, da smo od nekaterih dobavi
teljev preusmerili prevoz po že
leznici, ki je znatno cenejši. 

V avgustu je stopil v veljavo 
tudi nov cenik za žagan les vseh 
vrst; za bukev je cena višja za 
24,5 odstotka. Ob stalnem nara
ščanju potreb po bukovem lesu 
je nenehno čutiti pritisk na povi
šanje· cen. V obdobju enega leta 
je cena v povprečju narasla za 
indeks 114. 

Vse to nam narekuje, da si mo. 
ramo .kar najbolj prizadevati za 
čim racionalnejše trošenje lesa, 
ki .postaja vse bolj iskan in je 
vedno dražji. 

l. Intihar 

PRIPRAVE NA LETOSNJE VOUTVE 

Decembra bomo volili 
V decembru bo potekel dveletni mandat delegatom v organih uprav

ljanja delovne organizacije, temeljnih organizacij in delovne skupno
sti in bomo tako spet volili nove delegate v vse naše samoupravne 
organe za .naslednjo mandatno dobo. · 

V vsaki temeljni organizaciji 
in v delovni skupnosti so se do 
20. oktobra na razširjenih sejah 
izvršnih .odborov osnovnih orga
nizacij sindikata skupaj z osnov
no organizacijo zveze komunistov 
in mlad.i.Iie evidentirali -kandidati 
za samoupravne or.gane temelj
ne organizacije oziroma delovne 
skupnosti in v samoupravne or
gane delovne organizacije. 
Istočasno so bili evidentirani 

tudi kandidati za nova vodstva v 
vseh družbenopolitičnih organi
zacijah. Lista evidentiranih kan
didatov je objavljena na vseh 
oglasnih deskah v temeljnih or
ganizacijah oziroma v delovni 
skupnosti, in sicer za deset do 
štirinajst dni. 

·V začetku novembra bo delav
ski svet delovne organizacije raz
pisal volitve, ki naj bi bile v času 
od 10. do 15. decembra, in ·bo 
istočasno imenoval tudi vse vo
lilne organe. 

Po razpisu volitev bo izvršni 
odbor osnovne organizacije sin
dikata v vsaki temeljni organiza
ciji oziroma v delovni organiza. 

ciji sklical po sindikalnih skupi
nah kandidacijske konference. Te 
konference je treba opraviti naj
pozneje petnajst dni pred dne
vom volitev in na katerih . bodo 
delavCi določili listo kandidatov 
za delegate v vse samoupravne 
organe. 

Sprejeto kandidatno listo je tre
ba najkasneje deset dni pred 
dnevom volitev poslati volilni 
·komisiji. Tej listi je treba prilo
žiti tudi pismeni pristanek vsake. 
ga kandidata, ki je bil predlagan, 
da sprejme kandidaturo. 

Sprejeto kandidatno listo raz
glasi najpozneje pet dni pred 
dnevom volitev volilna komisija 
na oglasnih deskah. 

Ce želimo, da bodo volitve 
uspešno potekale in da bomo 
imeli v prihodnjem mandatnem 
obdobju kar najbolj delavne in 
učinkovite samoupravne organe1 moramo vsi delavci kar najbolj 
zavzeto sodelovati že v poprejš
njem postopku, saj je to pravica 
in hkrati dolžnost vseh delavcev. 

A. Perčič 
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BRESTOVOBZO~K s 

Pril _oga: OBZORNIK ZA · oBČANE 
DELO KOMUNISTOV IN NJIHOVIH OSNOVNIH ORGANIZACIJ 
PO 8. SEJI CK ZKS 

Predvsem v svojih delovnih okoljih 
Centralni komite slovenskih komunistov je na svoji 8. seji razprav

ljal o nalogah pd ur~ničevanju gospodarske stabillzaci~e ter kritično 
ocenil svojo dejavnost ln dejavnost članov, organizacij in organov 
zveze komunistov. Pri tem je poudaril, da sprejeti program dolgo
ročne gospodarske stabilizacije že celovito opredeljuje smer za de
javnosti vseh družbenih sil ter odpira perspektivo gospodarskega ln 
družbenega razvoja Jugoslavije. 

Ko poskušamo iz velikeg~ šte· 
vila pomembnih sklepov in sta
lišč ter sprejetih usmeritev izlu
ščiti za dejavnosti v posameznih 
delovnih okoljih najpomembnej
še, je prav, da izhajamo iz sklepne 
besede predsednika centralnega 
komiteja Andreja Marinca na 8. 
seji in ob tem poudarimo: Seje 
ne moremo jemati le kot preloma 
z obdobjem nekega liberalizma 
in liberalne politike, temveč 
predvsem kot bistveno fazo v pri· 
zadevanjih zveze komunistov in 
družbe za uresničevanje politike 
gospodarske stabilizacije, torej 
programa, ki smo ga sprejeli v 
najodgovornejših organih v fe
deraciji. Istočasno pa mora ta 
seja pomeniti tudi mobilizacijo 
vseh organiziranih subjektivnih 
sil za cilje našega delavskega raz· 
r~da in delovnih ljudi. 

Temu cilju je bila prilagojena 
že široka javna razprava, v ka
teri je sodelovalo veliko število 
komunistov in osnovnih organi
zacij, kar pomeni, da so že pri· 
prave na sejo komuniste spodbu
dile tudi k izpolnjevanju sklepov 
in usmeritev. Poudariti je potreb· 
no, da so cilji ln interesi zveze 
komunistov hkrati tudi cilji in 
interesi delavskega razreda in de-

lovnih ljudi tako, da v sistemu 
naše socialistične in politične de
mokracije prevzamejo oblast v 
svoje roke. Le tako bo zveza ko
munistov ohranjala svojo avant
gardno vlogo ter opravila poslan· 
stvo komunistov v našem siste
mu in naši družbi. 

Na seji je bilo poudarjeno, da 
smo v zadnjem času dosegli ne
katere uspehe: kakovostno rast 
industrijske in kmetijske proiz
vodnje, povečanje izvoza na kon· 
vertibilno področje, večjo uskla· 
)enost celotne porabe z realnimi 
dohodkovnimi možnostmi ter 
ustreznejše razporejanje dohod
ka. Se vedno pa ne objavljamo 
bistvenih vzrokov za sedanje go
spodarske in družbene razmere, 
ki se kažejo v inflaciji, padanju 
življenjskega standarda ter zago
tavljanju zunanje in notranje lik· 
vidnosti. 

Pri opredelitvi nalog in na po
dlagi programa dolgoročne go
spodarske stabilizacije pa mora
mo komunisti uresničiti pred· 
vsem (posebej omenjam zadolžit· 
ve komunistov v združenem de· 
lu): v delovnih organizacijah mo
ramo poiskati notranje rezerve in 

· se opreti na lastne sile, tako da 
bomo dali pobude in se v delav· 

LETOŠNJA OBČINSKA PRIZ_NANJA 

Tudi ob letošnjem občinskem prazniku so bila na slovesni 
seji vseh zborov občinske skupščine podeljena priznanja in 
plakete zaslužnim delovnim kolektivom in posameznikom. 

PRIZNANJA OBCINE CERKNICA >>19. OKTOBER« so letos 
dobili: 

- MERCATOR -KMETIJSKA ZADRUGA CERKNICA - za 
dosežene uspehe v 35-letnem delovanju in za pomembne rezul· 
tate na področju organiziranja združenih kmetov; 

-BREST CERKNICA- TOZD MASIVA MARTINJAK- za 
dosežene rezultate na področju proizvodnje in pomembne 
uspehe na podrOčju izvoza pohištva; 

- GLASBENA SOLA FRAN GERBIC RAKEK - za uspešno 
25-letno delovanje in za dosežene uspehe pri vključevanju v 
družbeno življenje. 

PLAKETE pa so dobili: ANTON KEBE, FRANC KRANJC, 
LUDVIK LA VRIC, VLADO MALNAR, JOZE MLAKAR in AN
TON OBREZA za dolgoletno družbenopolltično delovanje in za 
pomembne uspehe, dosežene v samoupravnih organizacijah 
združenega dela, v krajevnih skupnostih in občini, za uspešno 
povezovanje združenega dela s krajevno skupnostjo in za po
memben prispevek k izpopolnjevanju tehnoloških postopkov v 
proizvodnji. 

Na slovesni seji sta bUl podeljeni tudi dve državni odliko
vanji. Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugosla
vije je za posebne zasluge na področju javnega delovanja, ki 
pomeni prispevek k splošnemu napredku države, odllkovalo 
z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM FRANCA 
MEKINO in ALOJZA ZAKRAJSKA. 

skih svetih in sindikatih zavze
mali za to, da bodo poslovodni 
organi in strokovni delavci pred
ložili organom upravljanja ust
rezne strokovne predloge za: 

- takojšnje preverjanje ure· 
sničevanja proizvodnih in izvoz
nih načrtov ter ustrezno obliko
vanje planov za leto 1984; 

- pregled dinarskih in deviz· 
nih obveznosti in terjatev ter 
priprava neposrednih programov 
za njihovo izpolnjevanje; 

- samoupravno povezovanje 
delovnih organizacij ter združeva
nje dela in sredstev za skupni 
izvoz ter razporejanje tako pri· 
dobljenih deviz; 

- izboljšanje samoupravne or· 
g;miziranosti ter krepitev svobod
ne menjave dela znotr.aj organi
zacij združenega dela; 

- polna izraba proizvodnih 
zmogljivosti in tehnologije za 
varčevanje z reprodukcijskim 
materialom in energijo ter za 
takšno organiziranost in uprav
ljanje procesov dela, ki bosta 
podrejena zahtevam po nemoteni 
proizvodnji ob boljši izrabi delov
nega in obratovalnega časa; 

- bolj učinkovito uvajanje zna
nja ter razvijanje ·inovacijske de
javnosti ob povezovanju s stro
kovnitnj in raziskovalilimi orga. 
nizacijami; 

- usmerjanje dela akumulaci
je za združevanje sredstev, ki naj 
omogočajo odpiranje novih delov-

S svečaite seje občinske skupščine ob našem prazniku 

nih mest, produktivno zaposlova
nje ter povečevanje realnega do· 
hodka; 

- hitrejše in doslednejše uve· 
ljavljanje družbenih meril za 
uresničevanje kadrovske politike. 

To so tiste ključne usmeritve, 
ki so jih dolžni komunisti v orga
nizacijah združenega dela uresni
čiti. Pri tem je potrebno zagoto
viti, da postane program dolgo
ročne gospodarske stabilizacije 
temelj za idejnopolitične diferen· 
ciaclje med komunisti. Ob uvelja· 
vljanju tovariške kritike in samo
kritike morajo organizacije in 
člani zveze komunistov v demo
kratičnem postopku oceniti od· 
govornost in izreči vzgojno poli· 
tične ukrepe, z izključitvijo vred, 

vsem tistim članom, ki sprejetih 
usmeritev, nalog in programa 
dolgoročne stabilizacije ne bodo 
uresničevali; če gre za člane orga· 
nov zveze komunistov in drugih 
družbenih ustanov, pa tudi za· 
četi postopek za njihovo razre
šitev oziroma odpoklic. 

Centralni komite svojim čla
nom tudi nalaga, da pri uresniče
vanju programa dolgoročne go
spodarske stabilizacije stalno de· 
lujejo med komunisti v osnovnih 
organizacijah, spremljajo njihovo 
dejavnost, jo spodbujajo in 
usmerj~jo ter centralnemu komi· 
teju poročajo o doseženih re
zultatih oziroma o ovirah in na· 
sprotovanjih. To pa je pomembo 
na novost. 

D. Frlan 

LETOSNJA PRAZNOVANJA OBčiNSKEGA PRAZNIKA 

Vrsta uspelih prireditev 
V zadnjem času obsega okvir praznovanja občinskega praznika 

19. oktobra že krog stalnejših prireditev manifestativnega značaja. 
Ob njih pa se pojavljajo še priložnostne slovesnosti, ki največkrat 
obeležujejo delovne jubileje. Tako je bilo tudUetos. 

le in jubilej poživila s priložnost. 
nim koncertom. 

Na praznik, 19. oktober, so se 
sestali predstavniki gospodarstev 
pobratenlh občin Cerknica in Ca
bar in na delovnem srečanju ugo
'tovlli, da so medsebojne vezi do
bre, da pa je še cela vrsta mož. 
nosti oziroma področij, na kate
rih se odnosi med gospodarstvo
ma lahko še poglobijo oziroma 
povsem na novo razvijajo. 

Letošnje praznovanje občinske
ga praznika, ki je bilo že dvajse
to po vrsti, se je pričelo 24. sep
tembra s slovesno počastitvijo 
40-letnice ustanovitve Bračlčeve 
brigade in Notranjskega odreda 
pri gradu Snežnik, nadaljevalo pa 
se Je s teniškim turnirjem v Dov. 
cah in prvenstvom osnovnih šol 
za prehodni pokal kolesarskega 
kluba Gradišče Iz Cerknice. Ta 
prireditev si je že zagotovila stal
nost in se bosta njena kvaliteta 
ter razsežnost še povečali; po
dobno pa obljubljajo privrženci 
belega športa, da bo tudi teniški 
turnir postal tradicionalen in da 
bo kvalitetno rasel. 

Delegati zborov občinske skup. 
ščine ter vodstev družbenopoli
tičnih organizacij in samouprav

. nih interesnih skupnosti so poča. 
stili občinski praznik s slovesnim 
zasedanjem. Na izredno prijetni 
slovesnosti je bil slavnostni go
vornik predsednik skupščine ob
čine Cerknica Edo Lenarčič, ki je 
v svojem govoru prikazal zad
nje pridobitve družbenopolitične 
skupnosti, nato pa poudaril ne
katera področja oziroma naloge, 
ki jih bo treba v prihodnje dodo
bra opredeliti in uresničevati. Na 
zasedanju so bila podeljena or
ganizacijam združenega dela trl 
priznanja občine Cerknica >>19. 
oktober«, šest posameznikov je 
prejelo plakete občine Cerknica, 
izročeni pa sta bili tudi dve viso. 
ki državni odlikovanji. 

Posebno slovesne trenutk~ na 
tej prireditvi je predstavljala 
obeležitev 40-letnlce proglasitve 
Staneta Semiča-Dakija za narod
nega heroja. Stane Semič-Daki, 
naš rojak, legendat:nl partizanski 
komandant in častni občan ob· 

. čine Cerknica, ki je ob tej prilož. 
nosti prejel posebno darilo - le
seno skulpturo, je v zahvalnih 
besedah potrdil, da bo ostal tak· 

šen, kot je - naš Daki. Svečanost 
je sklenil kulturni program, ki 
so ga izvajali moški pevski zbor 
Tabor iz · Cerknice in pionirji 
cerkniške osnovne šole s samo 
njim lastno neposrednostjo in 
prisrčnost jo. 

Občinski praznik je hkrati tudi 
krajevni praznik krajevne skup
nosti Loška dolina, ki je letos 
praznovanje združila s svojim 
največjim delovnim kolektivom 
- Kovinoplastika. To praznova
nje je bilo v znamenju nove de
lovne · zmage, saj so delavci 
Orodjarne odprli nove proizvod
ne prostore, ki jim bodo omogo
čili proizvodnjo programsko in 
tehnološko zahtevnejših izdelkov 
z malo vloženega materiala in 
energije ter ob uporabi več zna
nja in dela, kar ta kolektiv že 
ima. 

Mercator- Kmetijska zadruga 
iz Cerknice je v okviru prazno
vanj slavila 35 let svojega delo
vanja in ob tej priložnosti na 
slavnostni seji zadružnega sveta 
podelila priznanja svojim naj. 
zaslužnejšim kooperantom. Glas
bena šola Frana Gerbiča pa je 
obeležila 25-letnico svojega delo
vanja na slavnostni seji sveta šo-

V okviru letošnjih praznovanj 
občinskega praznika je bil tudi 
razgovor o doseženih rezultatih v 
razvojni poti krajevne skupnosti 
Cajnarje-Zilce z opredelitvijo ne
katerih nalog v prihodnjem raz
voju te manj razvite krajevne 
skupnosti. Udeleženci razgovora 
so nato obeležili začetek del na 
vodovodu Osredek in zaključek 
del na elektro omrežju Korošče 
in Koščaki, ki že oziroma bosta 
pomenlli veliko pridobitev za 
krajane tega predela cerkniške 
občine • 
L~tošnja prazn9vanja je zaklju

čil tradicionalni množični pohod 
na Slivnico, ki je bil letos že pe. 
tič. Stevilni naši občani ter člani 
Slovenskega planinskega društva 
iz Trsta in p laninci iz Domžal, ki 
so se sešli na Slivnici, so v pri
jetnem srečanju sklenili nova po
znanstva in prijateljstva ter si 
nabrali novih delovnih moči. 

A. Pavlič 

Veliko neracionalnosti je tudi " krajevnih skupnostih. Ste. 
vUnim željam in ambi~ljam za ·razvoj ln komunalno urejanje · 
na tej stopnji produktivnosti in dohodka, ki ga dosegamo, ni
smo kos. Nič se ne bo zgodilo, če bomo za nekaj let odložili 
in bolje domislili in pripravili različne negospodarske investi
cije in če bomo v občinah in v republiki materialno prisiljeni 
smotrneje ravnati in se tudi ustrezno samoupravno organizirati. 
Nič slabega ne bo, če bomo uspešno udarniško delo krajanov 
v vaških krajevnih skupnostih pri urejanju vodovodov, cest, 
Igrišč na ustrezen način posnemali tudi v mestnih naseljih. 

Andrej Marinc na 8. seji CK ZKS 

-- -----
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JUBILEJ GLASBENE SOLE FRANA GERBICA 

Cetrt stoletja uspešnega dela 
Ob letošnjem občinskem praz

niku je tudi glasbena šola Fr ana 
Gerbiča praznovala svoj jubilej 
- 25-letnico ustanovitve glasbene 
šole. 

Leta 1958 je takratni občinski 
ljudski odbor Cerknica sprejel 
sklep o ustanovi tvi glasbene šole 
s sede-:lem na Rakeku. Ta sklep 
je bil sprejet na pobudo društva 
prijateljev mladine na Rakeku. 

Takratni pogoji za delo glasbe
ne šole so bili zelo skromni. Ni 
bilo niti instrumentov niti pri
mernih prostorov, pedagogi pa so 
se vozili iz Ljubljane in Postoj
ne. Z izredno zavzetostjo organi
zatorjev in peda~ogov pa so bili 
ustvarjeni pogoJi za pospešen 
razvoj glasbene šole, ki je tako 
postala nepogrešljiv dejavnik v 
kulturnem življenju naše občine. 
2:e leta 1960 je pričel z delom od
delek glasbene šole v Cerknici, 
leta 1963 oddelek glasbene šole v 
Starem trgu in leta 1965 oddelek 
v Novi vasi. Tako je bila mreža 
glasbenega šolstva v naši občini 
popolna. 

Leta 1962 se je naši glasbeni 
šoli pridružil še oddelek glasbene 
šole v Logatcu, ki je deloval do 
leta 1967. Glasbena šola se je ta
krat zaradi medobčinskega zna
čaja preimenovala v Notr anjski 
zavod za glasbeno vzgojo. · 

Leta 1963 se je gla~bena šola 
poimenovala po skladatelju in 
pedagogu Franu Gerbiču. Ob tem 
moramo povedati, da je bil ce rk
niški rojak Fran Gerbič prvi rav
natelj Glasbene matice v Ljub
ljani. 

pi.halnima orkestroma · Cerknica 
in Kovinoplastike Lož. 

V poklicni študij glasbe je bilo 
v teh letih usmerj enih 28 učen
cev. Da bi zadostili potrebam po 
teh pedagoških delavcih v glas
benih in osnovnih šolah, smo v 
planskih dokumentih naše šole 
p redvideli potrebe do leta 1985. 
Tako se sedaj izobražuje v vzgoj
no izobraževalnem programu 
glasba-ples sedem naših učencev, 
ki bodo zapolnili vrzel v pomanj. 
kanju glasbenih pedagogov v na-

. ši D bčini. 
V kulturnem življenju naše ob· 

čine je delež glasbene šole n e
dvomnD pomemben, saj sodeluje 
s svojimi učenci-solisti in an
sambli skoraj na vseh prireditvah 
in pr oslavah. V tem svojem delo
vanju je glasbena šola najtesneje 
povezana z osnovnimi šolami, 
družbenopoli ti čni mi organizacija
mi in društvi. 

Pomembno je tudi sodelovanje 
z RTV Ljubljana, kjer vsa-ko leto 
posnamemo samostojen pr<>
gram. Glasbena šola redno sode
luje tudi na vseh revijah mladih 
glasbenikov v organizaciji dru
štva glasbenih pedagogov. Na re
publiških tekmovanjih učencev 
in študentov glasbe smD dobili 
dve nagradi, in sicer tretje mesto 
za violina in šesto m esto za kla
vir. 

Ce upoštevamo dejstvo, da d a
nes obiskuje glasbeno šolo 183 
učencev, smo lahko prepričani, 
da bomD tudi v prihodnje lahko 
še bolj številno sodelovali na teh 
najpomembnejših prireditvah. 

Za svoje dosedanje delo je 
glasbena šola prejela vrsto pri
znanj in pohval. Med drugim je 
leta 1972 prejela priznanje Osvo
bodilne fronte slovenskega naro
da, leta 1978 posebno priznanje 
kulturne in izobraževalne skup
nosti občine Cerknica ter v letoš. 
njem, jubilejnem letu, najvišj e 
občinsko priznanje »19. oktober«. 

Naj končam z mislijo predsed
nika skupnosti glasbenih šof Slo
venije prof. Matije Tercelja ob 
jubileju naše glasbene šole: 

»Gotovo je bilo težko začeti z 
glasbeno dejavnostjo, ki je imela 
malo tradicije - toda mnogo za
nimanja mladega rodu in tudi 
starejših. Z neumornim delom 
glasbenih pedagogov in njihovih 
učencev ter s podporo mnogih 
ljubiteljev te lepe umetnosti si je 
glasbena šola dobila svoje mesto 
v občini. S svojim razvejanlm in 
kvalitetnim delom se je tako 
vrasla v občino, da je ni mogoče 
več pogrešati. Mislim, da tudi v 
cerkniški občini prihajajo do 
spoznanja, da ni dobro investi
rati samo ZA človeka, temveč 
tudi V CLOVEKA! V imenu slo
venskih glasbenih šol bi se rad 
zahvalil ~a razumevanje in pod
poro glasbeni šoli Frana Gerbiča 
in dal priznanje vsem družbenim 
dejavnikom občine Cerknica. Ce
stitam vsem učiteljem glasbene 
šole k njeni 25-letnici in jim že
lim tudi vnapr ej veliko glasbenih 
uspehov.« 

M. Rebol j 
Glasbeno šolstvo je na Sloven

skem v povojnih letih doživelo 
velik razvoj. Druga za drugo so 
se ustanavljale glasbene šole in 
tako ima danes vsaka naša obči
na glasbeno šolo. S tem pa so se 
pojavile tudi težave, bodisi kar 
zadeva pedagoški kader, bodisi 
šols·ke prostore in ne nazadnje 
tudi finančna vprašanja. Za raz· 
reševanje vseh teh zadev so bili 
potrebni izredni napori družbe
nih dejavnikov, pa tudi delavcev 
glasbenih šol. 

Klic nepotvorjene narave 

Danes ima glasbeno šolstvo 
j asno začrtano pot. Vzgojno izo
braževalno delo glasbenih šol se 
v glavnem odvija v t reh smer eh: 

- vzgoja glasbenikov-amater
jev, ki bodo sposobni sodelovati 
v različnih glasbenih ljubiteljskih 
skupinah, 

- vzgoja poslušalcev glasbenih 
umetnin, ki bodo obenem nosilci 
zanimanja za glasbeno kulturo, in 

- vzgoja kadrov, ki bodo po
klicno nadaljevali študij glasbe 
na srednjih, višj ih in visokih 
glasbenih šolah . 

V petindvajsetih letih je našo 
glasbeno šolo obiskovalo nad 
1650 učencev. Od teh jih že dobr
šen del deluje na področju ljubi
teljske glasbene dejavnosti . Tudi 
vzgoja kadrov za potrebe pihal
nih orkestrov je dala odlične 
rezul tate, saj v obeh naših pihal
n ih orkestrih deluje že . vrsta 
mladih glasbenikov. To je vseka
kor posledica samoupravnega 
sporazuma, sklenjenega p red ne
kaj leti. med glasbeno šolo ter 

:le v septembrski števllld Obzor
nika smo nekaj zapisali o letoš· 
njem bivanju naših tabornikov v 
Breginjskem kotu. Tokrat naj za
pis sklenemo z željo, da bi se 
čimveč občanov malce nadrob
neje seznanilo z dejavnostjo, kJ 
jo premalo poznamo. 

Letos je preživelo poletje v lepo 
urejenem taboru odreda Jezerska 
ščuka · 80 tabomilkov; od ti>Stih 
najml;i~jših, ki so komaj »absol
vi'l'ali« malo šolo, do nekaterih 
mož in žena »V najlepših« letih. 
Največ je bhlo vendarle osnovno· 
šolske mladine, medtem Jeo so 
vodniki in vodrrice skoraj vsi od 
kraja srednješDlci. 

Prav o teh je treba povedati 
dobro . besedo, saj na njihovih 
ramah ·leži skoraj vse neposred· 
no delo, vsi strokovni in ·vzgojni 
vplivi na mlade tabon:Jii.ke. In 
treba ·je .Priznati, da ima cerk· 
niški odred v tem času ne le 
dObre, pač pa odlične vodni•ke, 
•katerim človek · z veseljem iln 
brez skr>bi prepusti svojega 
otroka rv 1aborni<ško »obdelavo«. 

To so danes še srednješolci; 
jutr i lahko .pciča:kujemo iz njih 
naj;bo1jše -teritorialce in tudi 
odlič-ne vojaške ·starešine .. Polni 
so dorruselnosti in samoini.ciaJt.j. 

~. 

Zapoznelo: Zelški koncerti (New Swing quartet). O kulturi pri nas pa 
sicer noče nihče pisati? 

ve, polilli :manja lill1 iznajdljivosti, 
polni tudi delavoljnosti in lepih 
odnosov do mladih, ·ki so jim 
zaupani. Zato J~h j e l!reba. pod· 
preti. Treba jrm je omogočiti, 
da bodo svoje delo nadaljevali 
.in boga.te :izkuš·nje prenašoo na 
mlajše taborn:i·ke, na nove vod
nike in vodnice. 

Ker so vsi skupaj skromni 
ljudje, ne potrebujemo velitko: 
predvsem mora1no spodbudo in 
kdaj ka<kšno finančno in mate
rialno .injekcijo, ki jim bo om<>
gDoila vzdrževa.t.i in obnavljati 
doka.j s-kromno gospoda:rstvo, ki 
ga imajo - šotore, opremo za 

. kuhinjo in prvo pomoč i>n morda 
še kaj. Večina n jPhove sedanje 
opreme je močno -dotrajana: 
preživela 1e doslej osem večjih 
1n ce}{) vrsto tekmovalnih .in de
monstracij-skih t abor.jenj ;· nj1hov 
fond oso osiromašile tudi soli
darnos tne akcije, saj so cerkni· 
ški ta~rni•ki ~I?-eraj -izdatnD po
magali, pa naJ Je šlo za Breginj 
za Ba!ll'ja Luko ali za Crno go: 
ro ... Tudi tD je ena izmed šte
v•Hni:h taborntških vr.ednot - hu-
matnost :in soLidarnost. · 

Stll!l'ejši tabornilci smo v Pod
b~lj o te~ precej razm1šljali. Ste
viknDst clanstva nll!l'ašča in se 
razrašča ·po vsej · občini . Na5e 
počitnice s o bile g<>tovo najce· 
nejše in po vsebini ·nedvomnD 
najrbogatej še. V časih, ka·kršni 
so, in kot. se nam še obetajo, 
bo tak načm letovanja gDtovo še 
~rivlačnejši za mnogo mladih, ki 
s1 ne booo mogli privoščiti česa 
dražj ega. Morda tudi s·indikalne 
prikolice ne. 

Kad če oo delavski sveti ali irz
vrši odbori sindiikatov namenili 
taborn~kom k<a~k miH1onček za 
nove šotoce, kakor je za zgled 
že storil Novolit na Blokah . Kaj 
če bi občinski štab teritorita'l!ne 
obrambe ·kaj močneje prisluhnil 
tej organizaciji, katere dejavnost 
mu je t'3lko neverjetno sorodna·? 
Z ma•lo r.arzumevanja in prisluha 
težnja-m ~n težarva.m sodobne 
mladine lahko v kratkem času 
veliko naredimo. Saj gre za naše 
ljudi. Za nj-ihovo telesno, dušev
no in idejno zdravje. 

J. Praprotnik 

BRESTOV OBZORNIK 

Slavnostni koncert ob jubileju 

NA ROB STABILIZACIJSKIM UKREPOM NA PODROCJU 
IZOBRA2EV ANJA 

Marsikaj nedomišljenega 
. Pr ed dobrim letom je str okovni svet SR Slovenije za vzgojo in 

izobraževanje sprejel smernice za delo osnovnih šol. Le-te naj bi uza. 
konile Pozitivno prakso nekaterih osnovnih šol, ki so na lastno po. 
budo ter s pomočjo širše družbene skupnosti vpeljavaJe· marsikatere 
spremembe in novosti, ki naj bi bile sedaj obveznost in dolžnost vseh 
šol v naši r epubliki. Lahko rečemo, da so smernice odprle pot orga
nizacijski in vsebinski preobrazbi osnovnih šol. 

Osnovna šola naj bi v svoje 
delo vnašala elem ente celodnevne 
šole, se pravi, naj bi širila obseg 
interesnih dejavnosti, izvajala re. 
kreativne odmore, skrbela za 
boljšo pr ehrano učencev, s svo
jim življenjem in delom naj b i 
se tesno povezovala s svojim 
okoljem. Spremenili so se učni 
načrti za nekatere ·predmete ozi
roma razrede. V tem šolskem 
letu že poteka pouk od l. do 3. 
razreda po novem programu. 

Med novosti sodijo tudi kultur
ni in naravoslovni dnevi ter dne
vi, namenjeni družbeno korist· 
nemu in ·proizvodnemu delu. 

Pisanje· podrobnih učnih načr
tov je padlo na ramena učiteljev . 
Koliko dragocenega časa bo 
to pedagoškim delavcem vzelo! 
Kljub številnim ustanovam, še 
posebej zavoda za šolstvo, so ŠO· 
le ·pri tako odgovorni nalogi osta-· 
le same. Mnogo koristneje bi 
bilo, da bi namesto zamudnega 
pisanja in prepisovanja (kako 
nespametno obremenjevanje uči· 
teljev) namenili čas za neposred
no d elo z otroki. 

Spremenjeni učni načrti, .vna. 
šanje svežih vsebin in dogodkov 
terjajo od učitelja še večjo stro
kovno širino in družbeno razgle
danost, kar ga sili v nenehno 
lastno izobraževanje in izpopol
njevanje. 

Reforma torej nalaga učiteljem 
nove obveznosti, vse zahtevnejše 
naloge. Ce bodo zastavljeni smo
tri i.n cilj i doseženi, j e odvisno 
predvsem od učitelj ev. Sola živi 
in pada z učitelJem. Ta stara pe
dagoška ugotovitev j e bila v živ· 
ljenju že mnogokrat .potrjena. In 
prav zato je še toliko bolj nera
zumljiv predlog o povečani učru 
obveznosti. Ali predlagatelj (re
publiška izobraževalna skupnost) 
ne ve, da tudi učitelji, kot vsi de. 
lavci v združenem delu, opravijo 
letno 2184 ur, delajo torej po
vprečno 42 ur na teden? Ali se 
jim bo zmanjšalo drugo delo; 
morebiti administrativno in do
kumentacijsko? Ker v predlogu 
te možnosti ni razbrati, lahko 
sklepamo, da gre resnično za po
večanje delovne obveznosti. Pro
svetni delavci so pripravljeni de
lati tudi več kot 42 ur tedensko, 
če bodo to storili tudi drugi. 

Marsikatero delo je razvoj zna
nosti in tehnologije poenostavil, 
olajšal; vzgoJno izobraževalno 
delo pa postaJa iz leta v leto za
htevnejše. Ne le da se množijo 
naloge, tudi otroci prihajajo v 
šolo vse manj socializirani. Pri 
učencih se pojavljajo vedno bolj 
moteče oblike vedenja, kot so · 
agresivnost, predrznost, nedelav
nost. Vzroke za tD J?ripisujemo 
predvsem družini; k1 j e zaradi 
drugačnega načina življenja in 

preobremenjenosti n jenih članov 
v svoji vzgojni funkciji popustila. 

Res pa je tudi, da družina, šo
la in drugi dejavniki, na primer 
družbeno okolje, družbenopolitič
ne organizacije in skupnosti, 
združeno delo, množična občila, 
ki vplivajo na vzgojo mladega 
rodu, ne delujejo usklajeno, vča. 
sih celo nasprotujoče. Zato je šo
la kljub velikim prizadevanjem 
na nekaterih vzgojnih področjih 
še posebej pri obli·kovanju mo
ralnih vrednot, premalD učinko
vita. 

Mladina vse manj ceni znanje 
kot vrednoto, za katero bi se bilo 
vredno potegovati. Učence je po
trebno nenehno spodbujati k 
učenju. Vse več je tudi takih, ki . 
imajo nižj i učni uspeh, kot so 
njihove zmožnosti. Učitelja raz
veseljuje nj ihov uspeh, ga notra
nje osrečuje in mu vliva vol jo 
do dela. Tega notranjega zado-

. volj s tva pa je vse m anj, kar ga 
poleg slabega družbenega vredno
tenja dela nezadovoljnega. 

Prav zato je fluktuacija učite
ljev večja kot pri drugih pokli
cih. Vzgojno izobraževalno delo 
terja veliko m ero potrpežlj ivosti 
in uspešno bo le, če bo učitelj 
dobro poznal učence. Osnovno je, 
da pozna učenčevo osebnost, nje. 
gov značaj, temperament, potre
be, interese. Vedeti mora, kaj 
dela otrok v prostem času. Vsak 
učenec je svet zase, zato naj bi 
bila pouk in vzgojno delo indivi
dualizirana in diferencirana. 

To pa je še nekako mogoče le 
v oddelkih do 25 učencev. Kako 
lahko razumemo zahtevo, da naj 
bo v oddelkih po 36 učencev? Ali 
lahko temu sploh rečemo varče
vanje, če se pri tem dela ·pedago. 
ška škoda? Ali ne bi ola j šali uči
t eljem dela pri pripravi na učne 
ure? Koliko časa izgubi, ko pri
pravlja uč.ne pripomočke, ki bi 
se jih dalo industrijsko izdelo
vati? Ce ·priprave ne bi terjale 
toliko časa, bi tahko razmišljali 
o večji učni obveznosti pedago. 
ških delavcev. 

Razumemo, da zaostrene ger 
spodarske razmere zahtevajo var· 
čevanje tudi v šolstvu. Toda ne 
pozabimo, da smo pri vzgojno izo. 
braževalnem delu varčevali že 
takrat, ko o stabilizaciji še slišali 
nismo. 

KakD naj načrtujemo svoje de. 
lo? Morda v skladu s smernica
mi, ki so, naj povem še enkrat, 
obvezne, ali v skladu z vse manj· 
širni možnostmi? Naj pobira:mo 
prispevke za interesne dejavno· 
sti, podaljšano bivanje, fakuJta. 
tivni pouk? Ce bi bilo temu tako, 
potem skoraj ne moremo več go
voriti o demokratičnosti šolstva. 

Ali ne bi raje počistili z nepO· 
t rebno administraciJo in biro-

(Konec na 7. strani) 



BRESTOV OBZORNIK 

PROIZVODNJA, ORGANIZACIJA IN OBVEZNOSTI V TOZD GABER 

Odpraviti moramo vrsto slabosti 
Naša temel~na organizacija je v prvem polletju poslovala na meji 

rentabilnosti in ekonomičnosti, čeprav bi ga morala zaključiti z iz. 
gubo, ker ni bil opravljen poračun s TOZD Pohištvo za nekatera 
kooperacijska dela. Zato je vprašljivo tudi poslovanje v prvih devetih 
mesecih. Po prvih internih izračunih poslovanja je predvidena manj
!ia izguba, ki bo nastala zaradi neplačanih terjatev in zveznih stimu
lacij za izvoženo blago. 

Zaradi vseh naštetih dogajanj 
je bil v temeljni organizaciji iz. 
delan interni sanacij ski program, 
iz katerega so razvidni vzroki za 
takšno i)oslovanje, in program za 
izboljšanje stanja. 

Glavni vzroki za slabe rezultate 
poslovanja so: 

_: povečanje vhodnih cen ma
terialov, 

- prepozno povečanje cen na
ših izdelkov, · 

- večja usmeritev v izvoz in 
doseganje slabših cen v izvozu, 

- slaba oskrba z materiali 
predvsem iz kooperacije, kar 
ima za posledico slabo organiza
cijo dela v proizvodnji. 

TEZAVE S CENAMI 

Neizpodbitno je dejstvo, da 
bodo cene materialov še naprej 
naraščale. V prvih osmih mesecih 
so se cene osnovnih materialov 
za proizvodnjo kuhinj v naši te
meljni organizaciji povečale za 
približno 40 odstotkov. Za ilu
stracijo naj omenim, da znaša to 
povečanje cen materialov v pri
merjavi s porabo enakih materia
lov v preteklem letu od 5 do 6 
milijard dinarjev. 

Izhod iz tega labirinta naraslih 
cen materialov vidimo predvsem 
v dolgoročnem povezovanju s te· 
mi proizvajalci materialov, pred
vsem na osnovi dohodkovnih od
nosov. V nekaterih primerih je 
možnost tudi za skupen izvoz 
oziroma skupno nastopanje na 
zunanjem trgu. Prvi poskusi 
takšnega povezovanja, ki ga ure
ja posebni samoupravni spora
zum o pospeševanju izvoza, so že 
zaživeli, vendar samo v okviru 
naše delovne organizacije. V na
slednjem letu pa moramo za tak 
način poslovanja pridobiti tudi 
druge delovne organizacije. 

Cene materialov so se torej po. 
večale, cene naših končnih izdel
kov pa so mirovale, ker je v tem 
času veljal zakon o zamrznitvi 
cen. Zato smo cene našim izdel
kom povišali šele v avgustu. Pro
izvodnja pa je v tem času izde
lala manj izdelkov za domači 
trg, kot je bilo naročil. Zato ima
mo pri odpremi kuhinj dvomese. 
čen zamik. Ta zamik pa vpliva 
na rezultat poslovanja, saj se bo 
vpliv višjih cen naših izdelkov 
poznal šele v novembru in de
cembru. Kljub tako poznemu 
povečanju cen našim izdelkom 
izračuni kažejo, da bomo do kon
ca leta rezultat izboljšali in za
ključili leto z majhnim ostankom 
dohodka. 

Iz izkušenj vidimo, da moramo 
hitro ukrepati in imeti nekatere 
programe izdelkov vedno v rezer
vi za zapolnitev proizvodnje in 
prodaje. Za prihodnje leto mora
mo izdelati realne letne plane in 
pri tem upoštevati predvidend 
inflacijo in realne cene materia
lov. Večji poudarek moramo da
jati izdelkom za kooperacija ozi-

roma del proizvodnih zmogljivo
sti usmeriti za zunanje koaperan
te in z njimi skleniti pogodbo 
oziroma samoupravni sporazum, 
.ki naj opredeljuje drseče cene 
glede na višje cene materialov, 
ki jih bomo vgrajevali v izdelke 
za kooperante. 

NAS IZVOZ 

V tem letu imamo na osnovi 
sedanjih tehnoloških možnosti 
večjo izvozno usmerjenost. Naša 
temeljna organizacija se namreč 
uvršča med pretežne izvoznike. 
Ce pa hočemo še naprej ostati 
izvozniki, se moramo organizacij
sko in tehnološko pripraviti za 
izvozne kvalitete in kratke do
bavne roke za posamezna tržišča. 

To pa •pomeni, da moramo 
standardizirati sestavne dele ku
hinjskih omaric, ki bodo enake 
za domači trg in za izvoz. Pogoj 
za takšno organiziranost pa je 
nekoliko večji uvoz predvsem le
pila za robno lepljenje folije in 
robne folije. S tem bomo prema
gali začetniške težave pri hitrem 
kompletiranju za izvoz in za do
mači trg. 

Izvoz naj v naslednjem-letu te
melji na dosedanjih kupcih, tako 
da nekatere kupce, ki naše izdel
ke slabo plačujejo, tudi odslovi
mo oziroma prekinemo pogodbe 
in osvajamo nova tržišča in nove 
kupce, pri katerih bomo dosegli 
boljše cene. To je tudi osnovni 
pogoj za rentabilno poslovanje. 

ZA BOUSO PROIZVODNJO 

Se letos moramo pričeti z izo
braževanjem manjkajočih ka
drov predvsem IV. in V. stopnje 
izobrazbe. To so glavni delavci 
pri strojih, kar nam bo omogo
čalo stalno uvajanje tretje izme
ne oziroma reševanje ozkih grl v 
i)roizvodnji. Analize so pokazale, 
da vse preveč časa izgubimo prav 
s pripravami ključnih strojev za 
proizvodni proces . Zato dosega
mo slabe efektivne čase, ki sedaj 
predstavljajo 35 odstotkov celot
nega delovnega časa. 

K slabemu izkoristku delovne
ga časa je potrebno prišteti tudi 
uvajalne ·čase, izredne nenormi
rane serije izdelkov in vse več 
zastojev oziroma okvar ključnih 
strojev. Temeljito reorganizacijo 
je potrebno opraviti tudi na po
dročju vzdrževalne službe, ki 
mora dobiti konkretne zadolžit· 
ve. 

Zastoji v proizvodnji se pojav
ljajo tudi zaradi nedobave neka
terih materialov. Ugotavljamo, 
da so temu vzrok subjektivne in 
objektivne okoliščine. Velikokrat 
prevzamemo dela, ki jih ne ob
delamo do podrobnosti, s čimer 
si nakopljemo· težave pri drugem, 
že utečenem delu. Lep primer za 
to so kuhinje za Saudova Arabi
jo, s katerimi smo sicer presegli 
izvozne načrte za leto 1983, ven-

MARSIKAJ NEDOMISUENEGA IN NEZIVUENJSKEGA 
(Nadaljevanje s 6. strani) 
kratskimi strukturami zunaj šol. 
s tva? 

Pa tudi v povezanosti z organi
zacijami združenega dela vidim 
rešitev. Te nam bi pomagale 
predvsem pri izvajanju progra. 
mov interesnih dejavnosti. Men
torji naj bi v svojem -rednem de
lovnem času vodili krožke ali or
ganizacije. Prvi koraki so že 
storjeni. Pričakujemo in upamo 
tudi na pomoč pri organizaciji 
družbeno koristnega in proizvod
nega dela. Morda bi si učenci z 

delom lahko prislužili kakšen di
nar za ekskurzije in oglede kul
turnih prireditev? Ali so možno
sti? 

S skupnimi močmi in razume. 
vanjem vseh družbenih dejavni
kov jih bomo našli. Ce bo temu 
tako, potem stabilizacija v šol
stYU ne bo toliko prizadela tistih, 
katerim smo dolžni omogočiti 
vse najboljše - naših otrok, kaj
ti naložba v človeka (otroka) je 
najboljša naložba. 

M. Lavrenčič 

dar smo s tem posegom skoraj 
ustavili prodajo na domačem 
trgu podobnega tipa kuhinj . Ko
operant nam namreč ne more 
izdelati večjih količin ročajev in 
masivnih letev za omenjeni tip 
kuhinje. 

Podobne težave imamo tudi s 
kuhinjo Brest-09, ki jo v tem tre
nutku izdelujemo v petih razli& 
nih barvah in inačicah. Barve so 
različne, ker izdelujejo vrata raz
lični kooperanti. S tem smo si 
ustvarili ogromno težav na trgu, 
ker stranke zaradi slabe kvalitete 
in različnih barv vrat prodane iz. 
delke reklamirajo. Zaostrili smo 
-kontrolo kvalitete, stroške rekla
macij pa bomo morali prenesti 
na naše kooperante, ki nam vra
ta izdelujejo. Ker delamo kuhi
njo Brest-09 v petih inačicah, za
loge težko kompletiramo in ima
mo zato velike zaostanke pri do
bavah teh kuhinj končnim kup
cem. 

S takšnim načinom proizvod
nje izredno težko načrtujemo 
proizvodnjo in naročamo vrata 
pri naših kooperantih, ki tudi 
kasnijo s svojimi dobavami ozi
roma ne izdelujejo celotnih na
ročil, ampak samo polovične ko-
ličine. . 

Zato si povečujemo zaloge, ki 
pa nam vežejo obratna Sredstva. 
Da do takšnih napak ne bi priha
jalo tudi v prihodnje, se je po
trebno vezati samo na enega ko
operanta, kateremu pa moramo 
postaviti ostre pogoje glede kva
litete, dobave in načina plačila 
teh izdelkov. 

Tudi pri izdelavi drugih kuhinj 
imamo podobne težave. Zato 
predlagamo, da bomo izdelovali 
v prihodnjem letu največ štiri ti
pe kuhinj, ostanek prostih zmog. 
ljivosti pa bomo namenili za iz
voz in za žunanje kooperante, 
predvsem na liniji postforming. 

Da bi dosegli načrtovane re
zultate, pa moramo predvsem iz
boljšati organiziranost proizvod
nje, način odpreme, izkoristek 
materialov in kvaliteto. Na vseh 
naštetih področjih moramo po
iskati nove rešitve. 

Ob sprejetih obvezah pa ugo
tavljamo, da nimamo prostih 
zmogljivosti, da bi jih izpolnili. 
Zato že sedaj delamo vse proste 
sobote in občasno organiziramo 
triizmensko delo. Kljub dodat
nim organizacijskim posegom pa 
vseh obveznosti ne bomo izpol
nili, če ne bomo bolje organizi
rali proizvodnje, dali poudarka 
kvaliteti in bolje izkoristili svo
jega delovnega časa za produk
tivno delo. 

l. Gornik 

Marjan Kusič v imenu kolektiva 
TOZD MASIVA sprejema najviš
je občinsko priznanje za izvozne 
dosežke 
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ZOPET NOV PRIPOMOČEK PRI-DELU 
Podoben naslov ste v našem glasilu med novicami a TOZD TA· 

PETNISTVO lahko že večkrat zasledili. Spomnimo se dveh naprav 
za šivanje gumbov, stroja za razrez PVC folije in dakrona, krožne 
žage .za razrez tlačene lepenke, preureditev najtežjega kalupa na 
zračno odpiranje ter vrsto manjših, Id pa jih poznajo le delavci 
iz tapetništva. 

Tokrat vam predstavljamo delovni pripomoček za polnjenje pre
vlek velikih sedežnih blazin. Tudi ta je nastal po Ideji strokovnih 
služb v Tapetništvu, v konstrukciji Slavka 2NIDARSICA, izdelan pa 
je bil v lastni mehanični delavnici. 

Ta stroj bo .odpravil velik telesni napor delavcev pri ročnem pol
njenju vellldh prevlek sedežnih. blazin, obenem pa zmanjšal čas pri 
izdelavi trosedov. 

V načrtu imamo izdelavo še treh delovnih pripomočkov in sicer 
stroje za napenjanje val-vzmeti, za napenjanje gumi-oprti in za ta· 
peciranje sedežev na lesenih okvirih. 

Izdelavi novih delovnih pripomočkov posvečamo v TOZD TAPET
NISTVO veliko pozornosti, saj pri nekaterih delih in nalogah lahko 
le tako povečujemo produktivnost in odpravljamo težja fizi~na 
dela. Razvijati in Izdelovati pa jih moramo sami, saj jih na doma
čem tržišču nihče ne proizvaja, uvoženi pa so zelo dra~i in večkrat 
delno neprimerni za posebnosti našega dela in potreb. 

Ob vsem tem, kar smo že uspeli narediti in kar nam bo še uspe
lo, pa se zavedamo, da je tapetništvo še vedno predvsem ročno 
delo, ki ga taki pripomočki lajšajo in pripomorejo k večji pro
izvodnji. S . Knap 

NAŠI LJUDJE 
»Cez dve leti se bom upokoji

la,« je povedala Olga Syigelj, de
lavka v materialnem skladišču, 
ki je v tovarno pohištva Cerknica 
prišla delat že leta. 1946. Dve leti 
je delala v zabojarni, leta 1948 
pa je bila razporejena na delovno 
mesto materialnega knjigovodje. 

Zaradi družinskih razmer in 
majhnih otrok je morala leta 
1950 prekiniti z delom in se po
svetiti družini in gospodinjstvu. 
Leta 1960 se je spet zaposlila in 
začela delati v zabojarni. Kmalu 
pa je bila premeščena v II. stroj
no in v tem oddelku je delala 
dvajset let na robovnem bruše. 
nju in furniranju robov. 

Tudi Olga se pridružuje mne
nju starejše generacije, da so bili 
povojni časi drugačni - drugač
ni v tem smislu, da tej generaciji 
ni šlo toliko za materialno korist. 
V tem času je bilo toliko entuzi. 
azma in delovne vneme, da bi 
čimprej obnovili razdejano do
movino in ustvarili pogoje za 
trajno pridobitno delo. Zaradi te. 
ga navdušenja so bili tudi med
sebojni odnosi lepši oziroma 
znosnej ši, kot so danes. Danes pa 
se vse preveč zavzemamo le za 
pravice, dolžnosti pa puščama ob 
strani. 

Gospodarske težave, ki nas pe
stijo v tem času, bomo prema
gali le, če se bomo za to zavze
mali prav vsi. Olga meni, da je 
za takšno stanje kriv čas, v ka
terem živimo, pa tudi »priprava 
dela« - izbira ustreznega _Proiz. 
vodnega programa. Po nJenem 
mnenju ne drži povsem trditev 
nekaterih, da delavci ne obvla
dujejo zahtev delovnih opravil in 
nalog glede na trenutno tehnolo
gijo, pač pa meni, da je za slabše 
delovne uspehe kolektiva vzrok v 
slabi· organiziranosti dela. Odgo
vorni bi morali vedeti, da se de-

lavci počutijo bolje, če delo po
teka nemoteno, da ob tem ne go
vorimo o višji stopnji delovne 
discipline, medsebojnih odnosov 
in drugega počutja delavcev v 
delovnih skupinah. 

Tovarišica Olga $vigelj dela 
pri nas že 28 let in spada m ed 
tiste delavce, ki so popolnoma 
osvojili strokovne zahteve delov
nih opravil. 

Pred nekaj leti je bila zaradi 
rahlega zdravja premeščena na 
ustrezno delo v skladišče mate-
riala. · 

Na koncu razgovora ni pozabi
la prek rubrike Naše ljudje po
zdraviti vseh sodelavcev, ki so 
družno prenašali bremena v teh 
letih, ki pa včasih niso bila lah
ka. »Ce pa sem nekatere misli 
puvedala povsem odkrito, pa naj 
mi tega ne zamerijo, saj človek 
ne more skriti svojega značaja.« 

J. Klančar 

... - - -~ - ---------·----~~-~ 

......... ------
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Iz drugih les~rskih kolektivov . . 
NOVOLESOVA temeljna orga

~acija žaga je prevzela obrat 
Mizarstvo na Ruperč vrhu, ki 
je bil T)rej v sestavi delovne or
ganizacije Komunala Novo me
sto. S tem je Novoles pridobil 
dodatne proizvodne prostore, ki 
jih bo namenil proizvodnji deci
mi:ra:nega lesa plemenitih listav
cev in proizvodnji ročnih opiral 
za stole .iin gugalnik.e. 

V KLI Logatec ima pomembno 
mesto tudi sodobna žagarska 
proizvodnja. Lani so odprli Me
les - mehanizirano lupljenje hlo
dovine, letos bodo zgradili toplo
vod za ogrevanje žagalnice, na
črtujejo pa še izgradnjo pokrirte 
sortirnice ter obrata za izdelarvo 
tramovja in tramičev za ostrešja. 

LESNA INDUSTRIJA KočevJe 
je za svojo 35-letnico delovanJa 
odprla novo žagalnico. V proiz
vogno tehnološkem pogledu je 
žaga zasnovana univerzalno ter 
omogoča žaganje listavcev in 
iglavcev, pa tudi raznih sorti
mentov, kot so tra·mi, tramiči, 
morali, letve in drugi elementi, 
predvsem za potrebe nadaljnje 
predelarve v Liku, Inlesu, J elo vi ci 
in drugje. 

V STOLU so se lotili pomemb
neiše naložbe - rekonstrukcije 
nekaterih oddelkov in tehnolo
ških procesov v proizvodnji se
dežnega pohištva. ~ njo bodo po
sodobili tehnologijo pri sušenju 
lesa, tehnologijo v oddelku gro
bega razreza lesa, uredili avto
roMski transport in drobljenje 
lesnih odpadkov, zgradili nov 
silos s filtrirnimi in dozirnimi 
napravami, nabavili najnujnejšo 
opremo za izdelovanje izvoznega 
programa stolov in drugo po
trebno strojno opremo. Vrednost 
celotne naložbe znaša 176.500.00'0, 
dinarjev, od česar je 70.500.000 di
narjev investicijskega bančnega 
kredita in 400.000 dolarjev med
narodnega kred.ilta IFC za uvo
ženo opremo. 

V LIP Konjice ima:jo težave 
z nabavo materialov za proiz
vodnjo stavbnega pohištva, pred-

vsem granulata oziroma ·rolet, pa 
tudi ustrez'Il'ih dimenzij m. kva
lirtete lesa. V zadnjem času so 
pričeli udi z zas-tekljevanjem iz
delkov, saj si potrošniki želijo 
čimbolj finali.zirano starvbno po
hištvo. 

V LESNINI se je delež prihod· 
kov od Izvoza v s~turi celot· 
neaa p:ri!hodka poveča:! od 16,7 
na 21,1 odsrtotka. Prodaja pohiš
tva na domačem tr~ pa ·Se vse 
bolj umirja. Za.nim1vo je, da je 
kar 80 odstotkov pohištva proda
nega za ,gotovino, saj potrošni
ška posojila zaT·adi visoke la·stne 
udeležbe (60 odstotkov) ·in visoke 
obrestne mere (25 odstotkov) ni
so več zanimiva. 

ELAN je 2lak:ljučil naložbo v 
izgradnjo novih objektov za pro-

. izvodnjo plastičnih Izdelkov; vsa 
dela so brla oprarvljena v zastav
ljenem roku. Odprli so tudi no
vo trgovino in sicer v Tittogradu. 
TrgoviJ1.,a je na zelo posrečenem 
mestu ·in sicer pod zahodno tri
buno nogometnega stadiona Bu
ducnosti. Celotna površina trgo
vme je 720 kvadratnih metrov, 
od tega :približno .tretj-ino pro
stora zavzemajo pomožni, skla
diščni illl pisarniški prostori. 

V p:rvem letoonjem polletju je 
HOJA v 16 držav izvozila za 
78.123.000 dinarjev vrednosti s-vo
jih :izdelkov, od tega kar 93 od
stotkov na konvertibilno področ
je. Največ so ·izvozili v Irak -
21,4 odstotka, v sosednjo Italijo 
- 20,7 odstotka, F.rancijo - 12 

MAGDA STRA21SAR MAGDUSKA 

OBSOJENCI 
ZIBELKE 

(Nadaljevanje ln konec) 

Našel Ju Je v Klepčevem hlevu; 
gospodar je svojega konja namreč 
premestil v steljnik, ker je Fedela· 
kova .. svablca« kar mimogrede po
vrgla dve lepi, zdravi telički. Klepec 
in Fedelak sta imela nemalo truda, 
ko sta novorojenk! uvajala k vime· 
nu: popiti morata »mlezivou, ki je 
nujno za njuno življenje. 

»Že dvakrat sva zapodila otroke, 
zdaj je pa še tebe prineslo, Pavle!« 
je pogodrnjal Klepec. 

»te ne. bl bilo vojne, bl zdajle 
prav po fantovsko zavriskal . . . he
he-he ... se je smehljal Mirenček. 

Pa so le uredfli. K Svabici so pri· 
vezali novorojenk!, nato pa še konja 
v nasprotni kot. »Bodo vsaj na to
plem, ker zunaj mrzla vleče,« so 
menili vsi trije, ko so odhajali iz 
hleva. 

Najprej so veseli družbi oznanili 
veliki dogodek: naraščaj v Fedela· 
kavern hlevu, ki je bil komaj pokrit. 
Vsi so pili na zdravje Svabice in te
ličk. 

Otroci so spet imeli svoj praznik, 
a tokrat Jih je uneslo. Utrujeni od 
napornega dela so v. topli kuhinji za. 
dremall kar ob nizki otroški mizi. 
Marjanca in Lucija sta jih speče 
prenesli v zakonsko spalnico, kjer 
so otroci treh sosedov v svojih sa· 

njah dograjevall novi svet, katerega 
grenke resnice še niso swtili. 

Iz jedilnica pa so Iz prijetne druž· 
be začeli odhajati šele okrog pol· 
noči, srečni, ker so končali veliko, 
dobro delo. Vsaki družini je dala Lu· 
elja še steklenico vina za domov, 
ker ga med vztrajnlm delom niso 
utegnili izpiti . . . Naj le poplaknejo 
zunanji mrzli piš ln ohranijo lep spo. 
min! Odšli sta tudi Fedelakovi. Lu
.cija pa se je naslonila na kuhinjsko 
mizo in zadremala kot že dolgo ne. 

Fedelakov ded ln Klepec sta se 
poslovila od zgovornega Mirenčka, 
češ da· morata pogledati k teličkam, 
kako se privajata verigam! Tako je 
naneslo, da sta v veliki jedilnici 
ostala Mirenček ln žlrovc sama. Be
seda je dala besedo ln pila sta bra. 
tovščino, ki jo je pred časom Miren· 
ček napovedal, a 21rovc sprejel kot 
šalo za siromake •.• 

teravno nekoliko »namočen« je 
bil Mirenčkov glas kar odločen: •Ta
ko ti povem, Viktor, da sva od danes 
pa do najine zadnje ure pobratima! 
Priznaval te bom pred vsem svetom 
in tudi pred sorodstvom! Eno sva, 
Viktor! Vedi, da sem poleg vseh ža· 
garskih, mlinarskih in n'e vem še 
kakšnih nazivov le človek z dušo, 
odprto za sočlovekalu 

Mali žirovčev! očesci pa sta rasli, 
ko se je vedno resni Mirenček raz-

odstotkov in Zahodno Nemčijo-
10,4 odstotka. Med izvoznimi iz
delki je največ lesne galanterije 
(obešaJI.rl.lki) - 41 odstotkov m 
pohištva - 24 odstotkov. Nepo
sredno je Hoja 1zvorila za 31 
odstotkov, prek posrednikov pa 
69 odstotkov .i71delkov. 

SAVINJA je na letošnjem za
grebškem 'Velesejmu požela s 
svojimi pohištrvenimi progami 
vsa možna priznanja. Pohištveni 
program VISTA je dobil zlato 
diplomo in platketo kot najuspeš
nejše razvit program v vseh sku
pinah stanovanjskega pohištva; 
program LIK LAK je dobil di· 
plomo, program SUMA pa po
hvalo za vložena pri'Zadeva:nja v 
rarlVOj :kzdellrov. DelOV'Da organi
zacija: je dobila diplomo za do
seženo vjsoko raven v ra.zvoju 
.izdelkov, :kar ~juje dober iz. 
bor pohištrvenih programov za 
domače trli.šče. 

V ALPLESU je že stelclo po
skusno obratovanje v .rekonstru
iranem m deloma tudi že novo
zgrajenem delu · proizvodniih pro
storov tovarne fonskega in. ga.rr
ruturnega pohištva, ki bo zveči
ne namenjeno >izvozu. 

V MEBLU so pričeli: s teme
ljitimi pripravami za ustanavlja· 
nje krožkov za izboljšanje pro
Izvodnje. Menijo, da bi lahko 
.tudi s pomočjo ·delavcev v teh 
k:rožkih učinkovito \reševali pro
bleme v neposredrii proizvodnji, 
pa tudi v njenih spremljajočih 
dejavnostih in službah. 

govoril ln mu v zvezi z Ozlmnlkom 
razkril vso grenko resnico: . 

»Takrat, pri dvajsetih, Je bli Janez 
Ozlmnlk kljub bogastvu velik siro
mak. Najbrž je v meni našel edinega 
prijatelja ..• Pa še za to sta me pre. 
prosila moj in njegov oče, ki sta se 
zelo dobro razumela. V začetku sva 
se razumela tudi midva z Janezom, 
ker se mi je v srce zasmilil zaradi 
njegove čudaške matere. Zdi se ml, 
da ni bila pri tisti ••. a kdo bl so. 
dii. .. ? 

V Janezu sem Imel prijatelja in 
v njem sem videl že svaka. Z mojo 
sestro ~erco sta bila zaljubljena 
prek ušes • • . Okitlla ga je s cvet· 
jem ln pogumno poljubila, ko je od 
naše hiše odšel k vojakom; saj Je 
Ozimnikov edini sin V begu pred 
materjo imel odtlej pri nas svoje za· 
točišče. Ko je služil vojake, sta si 
z našo Jerco vrsto let doplsovala in 
in tudi jaz sem dobil od njega več 
pošte kot ves Ozimnikov dom •.• 

Ne vem, kaj mu je v številnih pi
smih popisovala Jerca; le to vem, 
da se je že štela za gospodinjo pri 
Ozimniku. Moj oče Tomaž ln Jane
zov oče Luka sta to upoštevala ln 
priznavala našo Jerco v Ozimnlkov 
rod. . 

Potlej je vmes posegla Janezova 
mati Klara in s svojo nemško dre. 
suro razbila mladi par. Grdo je okle
vetala ves Mlrenčkov rod, ki se Je 
pred dvesto leti sprl s cerkvijo ln 
duhovščino. Jerca je svojemu Jane
zu k vojakom plsarila mile prošnje, 
naj zaradi njune srečne prihodnosti 
ukroti svojo mater. Najbrž je Janez 
Imel le premalo rad našo Jerco, ker 
ji je po daljšem molku odpisal, da 
se je z njegovo materjo nemogoče 
kakorkoli sporazumeti. 

Leto pozneje se je poročila s Ka· 
prolom, ki jo sppštuje ln ljubi vse 
življenje. Takrat, ko so tebe zadr· 
žali v trgu ln sem jaz pridivjal po 
svojo tablico,. da bi potem odšel po 
tebe, Viktor, sem bil nehote priča 
dvoboju starega Ozlmnlka z njegovo 
nosečo snaho Lucijo. Videl sem nJe· 

BRESTOV OBZORNIK 

ln še en (domač) pripomoček pri delu: za šivanje gumbov v TOZD 
TAPETNišTVO 

Novosti iz knjižnice 
REžEK B.: Zabrisane stopinje. 

Dva<jset novel z r.az1ičnimi motivi iz kmečkega žhtljenja v okolici 
Kamni·ka. Caso'VIIlO segajo v obdobje avsti'OOgrske monarhije. 

JANSEN M.: Bitka za Bejrut. 
Pričevanje o dogodkih v Libanonu. Prikazana je vo}na od jwli1a 
1982 do pokola v Sabri in Satili v septembru istega leta. 

POLIC R.: Spomanja. 
P·i'Sateljevi spomini na leta 1945 do 1954, ki jili je ·kot oficir pre
žirvel v Beogradu. Knjiga ra.2)k:riva t!pično usodo partizanske ge
neracije v ti-stem obdobju. 

GRADišNIK J.: Moj prijatelj Dane. 

Napeto pi·$ana zgodba o šolarjih in za šolarje, ki se sicer dogaja 
pred nekad desetletji, vendar vidimo, da se mladi niso toliko 
spremen.iji kot se je svet okoli nas. 

ZLATA .RIBI CA •. 
SlOIVenska ljudska pravljica za mlajše šolarje, napisana z velikimi 
ti.skanirni čr.kaani !in opremljena s prijetnimi ilustracijami. 

no zmago, ko je izvlekla bič Iz nje
govih rok in ga ponosno odnesla na 
voz. V sebi sem se ):ahvalll usodi, 
ki je rešila mojo sestro iz njegovih 
rok. Poznam Jerco in vem, da ne bi 

·bila zmožna boja za bič ...• 
•Vraga, Pavle! Tega pa nisem ve· 

del!« je goltni! žirovc. 
»Še nekaj, Viktor, da bo vse čisto 

med nama!u se je vrinil Mirenček 
ln nadaljeval: »Najbrž je od takrat 
minilo dobrih dvesto let, ko so se 
moji predniki odločno uprli dekanu 
in ostali duhovščini v trgu. Tisto Je. 
to je na treh hektarjih naše Loke 
valovila cvetoča pšenica kot morje. 
Ko je začela zoreti, je prlhrumela 
toča in stolkla vse •.. Se zdrobljeno 
slamo je zabila v zemljo. 

Takrat je bil pri nas le manjši 
mlin, ki ga je gonil šibki odtok Bl· 
strice. Duhovščina pa je zahtevala 
bero. Zaman so se moji predniki 
pritoževali in prosili. Duhovniki so 
zahtevali in tožili za 12 mernikov 
pšenice ..• 

Moj davni praded pa se . je znašel 
ln si v Zatišjih, kjer ni bilo toče, 
sposodil dvanajst mernikov pšenice 
za bero. Skupaj z delavci so v nočeh 
izdelali hišni mernik z dvojnim 
dnom, ki so ga poimenovali: merni· 
ček. Ded je duhovščini odrajtal dva· 
najst merničkov pšenice, a je tista 
utajena četrtina zadostovala za red· 
ko jesensko setev na vsej Loki. So
sedje ln posestnik! Iz sosednjih vasi 
so· hitro pogruntall našo rešitev ln 
so si pozneje vsa leta izposojall naš 
merniček, kadar so morali dajati 
bero. 

·Gospodom v talarjih se je zdelo 
nekako premalo, a se jim dolgo ni 
posvetilo . . • No, dragi Viktor! Zdaj 
boš menda razumel, zakaj smo ml, 
Kosci, dobili hišni vzdevek Miren· 
čeki? 

Se to, Viktor! Z Luko Ozlmnikom 
sva se pred njegovo smrtjo spora· 
zumela, da mi je Iz Usične ob tvo· 
jem Borštu podaril trideset lepih, 
visokih smrek. V zameno pa moram 
dajati duhovščini v trgu bero za tvo. 

jo Veliko njivo. Vsako leto poldrugi 
mernik lepe pšenice. ln kot pobra
timu ti zaupam še to, da cerkvi po
šteno odrajtujem svoje: vs.ako leto 
en merniček in pol . • . Med brati, 
VIktor: komaj za enega zaleže ... c 

Pa žirovc? Očesca so mu rasla Iz 
jamic, ko je, strmeč ln odprtih ust, 
sprejemal vase težko kmečko res· 
nico. Potlej pa se mu je odprla duša 
in razvezal jezjk • • . Pavle je pazljl· 
vo prisluhnil in previdno izvlekel Iz 
Viktorja strašne hišne resnice: o 
domačem skritem zakladu, o vojnih 
homatijah, o skritih živalih v senu, 
o Tonačevi doti, ki je šla z njim v 
partizane, o Matejev! ječi v domači 
kašči, o njegovi nenadno porojenl 
ljubezni do Lučke in otrok ••• O Ur· 
šini odločitvi, ko je odšla v partiza· 
ne, ker je izpolnila svojo plemenito 
nalogo in zbližala Mateja z Lucijo. 
Ob slovesu je njemu, Viktorju, za. 
upala, da se mora umakniti, ker ja 
v sebi začutila popuščanje odločno
sti in naraščanje zatajevane ljubez
ni . . • Se posebno zato, ker je tudi 
Matejevo srce že od otroštva hre
penela k njej v prepovedano smer. 
ČaS se je prevesil že V drugo jU• 

tranjo uro, ko sta že dobro potrjena 
s Kaprolovim vinom podoživljala 
Viktorjev obisk pri Mateju v trgu, 
pa njegovo obsodbo in obupno odlo· 
čitev ••• 

Potem pa: »Dragi Pavle, kar na 
slamo v konjušnic! jo pogrniva ln 
predrnjohajva ostanek nočilu Izpila 
sta in se odmajala v hlev. Mirenček 
je legel na slamo in se pokrU s plah· 
to. žirovc pa je vsem konjem nano
sil v jasli štokov, da so zobati. Za
dovoljno so v družbi mleti tudi štir· 
je Mirenčkovi konji .•• 

Ugasnil je svetilko, odšepal k sla
mi in se zrinil pod plahto. Nato ja 
dahnil: »Veš, Pavle, zelo sem po. 
nosen, ker sem se nocoj pobrati! z 
velikim človekom.« 

Mirenček pa mu je odbrusil: »Ne 
bodi smešen, Viktor! Jaz dobro vem, 
da si po srcu in duši večji od mene. 
Lahko noč, Viktor!" 
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Minilo je že dosti let ... Zakaj ta napis (res je izredno lep) še stoji? 

Naš delovni koledar za leto 1983 
Sestavni del letnega plana in hkrati eden od pogojev pa tudi ukre· 

pov za. izpolnitev zastavljenih planskih ciljev, je pravz~prav tudi pro
izvodni koledar, s katerim opredeljujemo letni urni sklad oziroma 
število delovnih dni, pa tudi sam razpored delovnih in prostih dni. 

Za sestavo delovnega koledarja 
so zakonske osnove, ki se jih mo
ramo držati. V okviru teh osnov 
pa delovni čas razporejamo gle
de na lastne potrebe. V predlogu 
delovnega koledarja za leto 1984 
smo zajeli vse pripombe, oki so 
jih imele temeljne organizacije 
že pri usklajevanju in sprejema
nju delovnega koledarja za letoš
nje leto. 

Prvi osnutek delovne~a kole
darja ;za prihodnje leto je bil iz
delan že prve <ini septembra, ven
dar se je nekoliko razlikoval od 
dokončnega predloga. Ta osnu
tek so obravnavali na strokov
nem kolegiju, nato na posvetu 
predsednikov osnovnih organiza
cij in konferenc sindikata, ki ga 
je občinski svet zveze sindikatov 
sklical zaradi usklajevanja proiz. 
vodnega koledarja. 

To pobudo sta sprožili konfe
renci sindikata Bresta in Kovino
.plasti:ke, da bi glede na možnosti 
- posebnosti delovnega procesa 
medsebojno uskladili čimveč de
lovnih oziroma temeljnih organi
zacij, kar je ugodno in racional
no z vidika otroškega varstva, 
prevozov na delo in z dela in po
dobnega. 

Zato je na osnovi zaključkov 
!posveta prišlo med strokovnimi 
službami Bresta in Kovinoplasti
ke do ponovnega usklajevanja. 
Izdelani predlog delovnega kole
darja s podrobnejšo obrazložitvi: 
jo je na Brestu obravnavala tudi 
konferenca sindi:kata, ki je ugod
no ocenila sam postopek izdelave · 

.delovnega koledarja, ugodno pa 
tudi to, da gremo •pred kolektive 
s predlogom delovne sobote za 
potrebe krajevnih skupnosti, ta
ko da morajo le-te posredovati 
poročilo o porabi teh sredstev, 
pa tudi program namenske po
rabe. 

V Brestu imajo vse temeljne 
organizacije in delovna skupnost 
enako raZ!poreditev urnega skla
da, nekoliko drugačno razporedi
tev ima le Iverka za delavce, ki 
delajo v izmenah, s tem da je le
ta usklajena z omenjenim pred
logom. Zaradi medsebojne pove
zanosti in usklajevanja med te
meljnimi organizacijami smo · 
us·kladili tudi prekinitve v pro
izvodnji zaradi opravljanja re
montnih del, tako da ne bo pri
hajalo do zastojev. 

Seveda pa bo stalna naloga te
meljnih organizacij, da vseskozi 
racionalno izrabljajo in razpore
jajo delovni čas ter ga ob more
biti?ili potrebah delovnega proce
sa ID zahtevah trga tudi .prilaga
jajo in !prerazporejajo v smislu 
42-urnega delovnega tedna. 
· t.e v tem mesecu so delovni ko
ledar za leto 1984 obravnavali in 
sprejemali delavski sveti temelj
nih organizacij in >delovne skup
nosti. To je vsekakor potrebno 
zato, da bi vsak delavec dobil de
lovni koledarček pravočasno, saj 
se še spominjamo časovne stiske, 
ki nas je pestila pri izdelavi' de
lovnega koledarja za letošnje 
leto. 

M. Siraj 

l radicionalno srečanje gasilcev 
v sa'koletno tradicionalno sre

čanje gasilcev Bresta, Marlesa, 
Mebla, Novolesa in Stola je bilo 
letos 17. oktobra v Novi Gorici. 
Organizirali so ga gasilci Mebla 
v okviru proslav ob 35-letnici de
lovne organizacije. Gasilska pri
reditev, ki je obsegala tudi tek
movanje 'Il gasilskih veščinah, je 
lepo uspela. Na tekmovanju so 
bili doseženi naslednji rezultati: 

l. NOVOLES N. mesto 
2. BREST Cerknica 
3. MEBLO N. ·Gorica 
4. MARLES Maribor 
5. STOL Kamnik 

točke 
891,3 
8~6,9 
882,2 
868,7 
831,0 

Naši gasilci so z drugim me
stom dosegli lep uspeh, čeprav 

so morali prehodni pokal, ki so 
ga dobili lani, prepustiti Novo
meščanom. 

Prijateljsko srečanje gasilcev 
petih velikih tovarn pohištva ne
prekinjeno teče že od leta 1967. 
Pobudo zanj so dali delavci Bre
sta, ko so praznovali 20-letnico 
delovne organizacije. Namen pri
reditve je predvsem ·izmenjava 
izkušenj v požarnem varstvu 
tovarn, ki so požarno še ka'ko · 
v nevarnosti. Ob te~ pa ni nepo
membna tudi preizkušnja v ga
silskem znanju in spretnostih, 
saj je to močan motiv za urjenje 
gasilcev in vključevanje mladih 
v gasilsko organizacijo. 

V. žnidaršič 
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INTERNA BANKA SOZD SLOVENIJALES PRICELA Z DELOM 

Za večjo finančno varnost 
Interna banka sestavljene organizacije Slovenijales je pričela s po

slo~anjem 3. oktobra letos. Sestavlja jo 13 ,članic sestavljene organi
zacije s svojimi temeljnimi organizacijami, ki so podpisale samo
upravni sporazum o združitvi v interno banko (med njimi je tudi 
Brest), in delovna skupnost, ki je strokovni izvajalec del. 

Interna banka je samostojna 
pravna oseba, torej delovna or
ganizacija .posebnega pomena, v 
katero so članice povezane z 
omejeno subsidiarno odgovor
nostjo. Z njo upravljajo delavci 
v organizacijah-članicah po dele
gats·kem načelu prek 

- zbora članic interne banke 
- izvršilnega odbora, ' · 
-komisije samoupravne de-

lavske kontrole in 
- direktorja interne banke. 

Clanice so se za ustanovitev 
banke odločile, da bi zanje oprav
ljala kratkoročne, dolgoročne in 
pogodbene ter nevtralne (agent
ske) finančne posle. V prvi fazi 
poslovanja interne banke bo le-ta 
opravljala za svoje članice pred
vsem kratkoročne posle, . da se 
zagotovi: 

- likvidnost in finančno var
nost članic, 

- razreševanje Siprotnih fi· 
nančnih vprašanj in neskladij 
med prilivi in odlivi denarnih 
sredstev članic, 

- racionalna uporaba denar· 
nih sredstev z učinkovitim posre. 
dovanjem med finančno sufici. 

tarnimi in deficitarnimi članica· 
mi, 

-posredovanje pri zagotavlja. 
nju finančnih sredstev za določe
ne poslovne aktivnosti kratko
ročnega značaja. 

V ta namen bo interna ·banka 
iz razpoložljivih sredstev člani. 
cam 

- odobravala kratkoročne kre
dite, 

- dajala kratkoročne P9loge 
bankam in drugim ustanovain, ki 
so pogoj za pridobitev raznih 
kreditov, 

- eskontirala menice, 
- emitirala kratkoročne vred· 

nostne papirje, 
- avalirala menice, 
- dajala poroštva, 

· - plasirala namenska sred. 
stva za potrošništvo in blagovno 
kreditiranje in podobno. 

Sredstva za plasiranje v okviru 
kratkoročnega poslovanja bo in
terna banka zagotavljala 

- iz sprejetih kratkoročnih 
kreditov od članic in nečlanic in
terne banke ter od drugih bank 
in ustanov, ki jih interna banka 
.najema v svojem imenu in na 
svoj račun, 

- iz prejetih depozitov na 
vpogled, na določen rok, z dolo
čenim odpovednim rokom od čla
.nic in nečlanic, 
-z izdajo kratkoročnih vred

nostnih papirjev, 
- iz prostih, trenutno neanga

žiranih združenih sredstev rezerv 
članic ali sredstev sklada skupne 
porabe elanic SOZD, 

- iz trenutno prostih dolgo
ročno združenih sredstev za dol
go~oč~e namene ter prostih li
kvidnih sredstev drugih skladov 
banke ali v banki združenih 
sredstev, 

- iz dolgoročno združenih 
sredstev za financiranje sprotne
ga poslovanja, ki jih članice 
z~ružijo v skladu s samouprav
rum sporazumom kot ustanovno 
vlogo in znaša 3 do 4 odstotke od 
stanja poslovnega sklada; v prvih 
petih letih poslovanja interne 
banke pa naj bi vsaka članica 
združevala kot dolgoročno nalož,. 
bo za ta namen še sredstva v vi
šini svoje udeležbe na dohodku 
interne banke iz ·kratkoročnega 
poslovanja. · 

V nadaljnjih fazah poslovanja 
se bo obseg del interne banke 
razšir~l še na dolgoročne, pogod
bene ID agentske posle oziroma 
na posle, ki jih bodo od nje za
htevale članice. 

l. Zabukovec 

Razgovori z uporabniki iverk 
S SEJE ODBORA PODPISNIC SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

O MEDSEBOJNIH ODNOSIH PRI USTVARJANJU IN RAZPOREJA· 
NJU SKUPNEGA PRIHODKA PROIZVAJALCA IN UPORABNIKOV 
IVERNIH PLOSC. 

Na podlagi samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih odno
si? pri ustvarja~1ju in razporeja
nju skupnega pnhodka so članice 
dolžne pregledati poslovanje 
TOZD IVERKA ob koncu vsake
ga trim~sečja in ga primerjati z 
rezultati gospodarjenja v svoji 
-delovni organizaciji. 

Takšen sestanek je bil tudi v 
začetku letošnjega septembra. 
Clanice so dokaj kritično ocenile 
gospo~arjenje in. za vsako pre
seganje stroškov nad načrtovani
mi zahtevale obrazložitev opa tu
di če je šlo za majhen 'znesek. 
Y razpravi so P.Orabnice vseskozi 
Iskale zagotovilo, kako odpraviti 
.pogoste motnje v proizvodnji. 
Delegati so bili enotnega mnenja 
da je treba posebno skrb posv~ 
titi vzdrževanju strojev in na
prav. 

Osrednja točka dnevnega reda 
je bila ugotavljanje skupnega 
prihodka za l'rvo polletje 1983. 
Ta se ugotavlja na podlagi dolo
~il metodologije, ki zahteva na
slednje podatke: 
- povprečno :uporabljena po-

slovna sredstva, 
- akumulacija, 
- število zaposlenih, 
- bruto osebni dohodki, 
- dohodek, 
- količine prevzetih ivernih 

plošč. 
Ti poda tki so osnova za izra

čun, ki ga pripravi primarna 
služba. Kaže pa nam, kako go
spodarno so porabnice uporabile 
iverne plošče. 

. Ugotovljen~ rezultat ob perio
dičnem obračunu za I. !pOlletje 
daje naslednjo sliko: 

Iz IVERKE je bilo članicam 
odpremljenih 18.234 kubičnih me
trov ivernih plošč extra, ko pa 
uporabimo faktor goS!podarjenja 
pri članicah, se količina zmanjša 
na 13.894 kubičnih m etrov. 

To pa praktično pomeni, kot 
da smo nekomu odpremili 18.234 
kubičnih metrov, plačilo pa pre
jeli le za 13.894 kubičnih metrov. 

še rezultate od TOZD Iver.ka. 
Zato so članice dolžne združiti še 
prispevek v višini 2,1 odstotka na 
vrednost akontativnih udele.žJb za 
obdobje januar-junij 1983. Na 
sestanku je bila potrjena nova 
akontativna udeležba za navadno 
in oplemeniteno iverno ploščo ki 
se uporablja od l. septembra.' 

Ze na prejšnjem sestanku smo 
obravnavali tudi visbke proraču
n e! ki jih ugotavljamo ob za
ključnem računu (letni prora
čun). Za visok proračun štejemo 
če ta znaša nad 3 odstotke. Teža: 
ve so v t~m. da porabnice v -svo
jem zaključnem računu zajemajo 
delež dohodka, ki pa pripada 
TOZD. Iverka, tako da jim na iz. 
kazaru dohodek delujejo vsi in
strumenti davčne politike. Po 
drugi strani pa lahko zaradi iz. 
pada dohodka TOZD I verka za
ključi leto z izgubo, ki pa spet 
zahteva dodatno delo. 

V .letu 1983 smo s e dogovorili, 
da delež letnega proračuna za le
to 1982 izključimo iz rezultatov 
go~podarjenja pri porabnicah in 
pn TOZD Iverka. Zaradi omenje
nih težav je odbor sklenil, da bo 

ob koncu leta posebej i:menova. 
na komisija ugotovila, kakšne re
zultate bo.do imele porabnice ozi
roma Iverka ter na podlagi le-teh 
predlagala ustrezno višino prora. 
čuna. 

N~ sej! je bilo poudarjeno, da 
člamce se vedno ne spoštujejo 
sklepa o pošiljanju planov za 
dvomesečno P?rabo: Zato smo še 
ePk!at sklenili, da Je treba poši
lj!iti o.braz~c o ~inamiki porabe, 
ki ga Je pnpravila in poslala pri
marna ~lužba Bresta. V nasprot
nem pnmeru bosta moteni pro
izvodnja ivernih plošč in dobava 
tisti članici, ki ne bo spoštovala 
tega dogovora. 

Podpisnice so bile seznanjene 
s pot~kom remonta, ki je bil 
opravlJen v načrtovanem roku, in 
s teiJ?-, da s.9 v zač~?tku zagona 
m~žn1 zastoji, pozneJe pa priča
kujemo normalno obratovanje . 

Posredovana je bila še obraz
ložitev tež~v z oskrbo z lepilom; 
gre namrec za motenost v doba
vi, proizvajalci pa ne dajo zago
tovila, v katerem bi bila nakaza
n~ trajnejša rešitev tega vpraša
nJa. Razpravljalci so poudarili 
da je največja skoda, če tovarn~ 
stoji, zato podpirajo akcije ki 
jih izvaja Brest za nemoteno 
oskrbo. 

M. Mlinar 

V tem pri:meru gre za razvred
notenje 4.340 ·kubičnih metrov 
ivernih plošč. Kljub tako visoke
-mu razvrednotenju pa so porah
nice, v celoti gledano, imele bolj. Za našo letošnjo ozimnico je bilo dobro preskrbljeno 

.. - --- --- --
- - - ~L - ----· 



~ - - .. 

10 

(Iz itevHke 73 - 31. oktober 1973) 

RAZGIBANO OB USTAVI. Javna razprava o ustavi končana. _ 
V delovnih organizacijah je bilo orgaJ'lllz.iranlh 30 razprav. Ponekod so bile 

med delovnim časom, ponekod pa Izven delovnega časa. Teh razprav se je 
skupaj udeležilo več kot 2400 delovnih ljudi. Udeležba je bila v posameznih 
delovnih organizacijah različna, od stoodstotna, pa v posameznih primerih 
do dvajsetodstotne ali celo man]. Kljub takšnim posameznim primerom je 
bJ.Ia udeležba v delovnih skupnostih v splošnem zad(>voljiva. Dokaj slabša 
pa je bila udeležba na •terenu•. Organizlrani'h je bilo 18 razprav v :krajev
nih -konferencah SZDL, vendar pa udeležba ni presegla števHa 200. Tudi 
pri tem je bila razlika po posameznih organizacijah; ponekod sta bill ude
ležba ln razprava bogati, ponekod pa zaradi premajhne udeležbe razprav 
sploh ni bilo. . 
IZHODI~tA NA~EGA SREDNJEROtNEGA PROGRAMA 

Investicijske naložbe so poleg gradnje tov.ame ivernih plošč s srednje
ročnim .programom predvidene v rek<mstrukcijo in moderni·zacijo žagalnice 
~n centralnega skladišča žaganega lesa, v· gradnjo skladišča gotovih ~zdel- · 
kov, modernizacijo tapetništva, moder.nizacljo ln razširitev kapacitet za pro
Izvodnjo kuhJ.n]S'kega pohi-štva, centralno declmlrnico in sušilnica lesa, v 
poliuretansko proizvodnjo ln v rekonstrukcijo montaže ter skladišča poliz
delkov v Cerknici. 

TUDI PRI NAS? 
Work Factor je s·istem za merjenje dela s pomočjo vnaprej določenih 

časov. Ra:liVH se je v Združenih državah Amerike že leta 1938. Od takrat 
se Je sistem povsem obnesel pri merjenju milijard ur člov~škega dela v 
zelo različnih podjetjih dn panogah in ga danes uporabljajo ·V ZDA, Kanadi, 
Velik.i Br.itaniji, Nizozemski, Franciji, Danski, švedski, NemčiJI, Japon
ski ·ln AvstraliJI. Licenčno pravico za uvajanje ln razširjanje tega ·sistema 
v Jugoslaviji ima Iskra, Zavod za avtomatizacijo. Predstavniki tega zavoda 
so pred nedavnim pričel~ delati tudi pri nas. 
PRAKTIKANTI O PRAKSI ' 

Vsako leto se dogovarjamo o tem, naj bo praksa organtl·zlrana pod stro
kovnim vodstvom mentorjev. 2al pa Iz leta v leto ugotavljamo, da je prak
tikant prepuščen samemu sebi in navadno dela, .f<ar se mu zljubi, all bolje 
povedano, ničesar. 

Nesmisel, vendar resnica je, da se na taki praksi ne naučimo ničesar 
drugega kot zapravljat-I čas. To pa vendar ·ni namen prakse, saj naj bi le-ta 
združevala v praktični oblikl teoretično znanje, 1<11' smo si ga pr.idoblli med 
študijem na srednji šoli ali na fakulteti. 2al pa je drugače ,Jn zato se bra
nimo prakse. 
ZA PRAZNIK - CESTA IN VODOVOD. Praznovanje letošnjega občinskega 
praznika. 

Skupščina občine Cerknica je Imela tudi letos v :počastitev občinskega 
prazn:i,ka - 19. oktobra - sejo. Seja je bila na B·loški planoti v domu telo
vadnega društva Partizan v Novi vasi. Seja je imela resnično slavnostno· 
obeležje z enim najbogatejših programov v zadnjem obdobju. 

Predsedstvo skupščine se je odločilo, da Ibo seja v tem kraju na željo 
prebivalstva, ki je v zadnjem času dokaj aktivno pr.i razreševanju gospodar
skih in komunalnih vprašanj Bloške planete. Tako je občinska skupščina 
dala priznanje dosedanjim naporom in obenem spodbudo pri p rii hodnjih pri
zadevanjih prebivalstva za razvoj tega področja. 

USPELA SKUPStiNA. Temeljna telesnokultuma skupnost ustanovljena. 
lniclativnemu odboru za ustanov.itev temeljne telesnokulturne skupnosti 

je uspelo pravočasno prlpravW v-se, da je bila v okviru zakonskih določil 
ustanovljena organizacija, ki bo v prihodnje osnovni nosilec telesne kulture. 
Del tega je opravljenega. Ustanovna skupščina je bila zelo delavna. 
JESENSKI DERBI 

Nogomet po vsem svetu prwlači največ gledalcev. V tem tudi Cerknica 
ne zaostaja. 

Derbi med Cerknico ln Kočevjem je bil dokaz, da si gledalci želijo bolj
šega športa. Tekma je bila prava prvenstvena, <polna razburljiv-ih trenutkov 
in ako!], v katerih so Izrazito prednjačili domači . Akcije so se vrstile okat na 
tekočem traku, a usnje ni hotelo v mrežo. Tudi nasprotnik ni miroval ,fn je 
občasho ogrožal gol domačih. Toda obramba je bila na mest-u- z odličnim 
Kebetom ln mladim Hiti]em, ki se razvija v odličnega Igralca. Gostujoče 
moštvo je pokazalo vse odlike modernega bunkerja in v tem tudi uspelo. 
Vsa hvala gledalcem ln organizatorjem bučnega navijanja. ' 

Filmi v novembru 
l. 11. ob 16. uri - italijanski pustolovski film SERIF V DOLINI 

NILA. 
l. 11. ob 1930- ameriški ljubezenski film RAZKOSJE V TRAVI. 
3. 11. ob 1930 - italijanska erotična komedija PAMANGO- SADEZ 

LJUBEZNI. 
4. 11. ob 19.30 in 7. 11. ob 19.30- angleška komedija-grozljivka LJU-

BEZEN NA PRVI UGRIZ. . 
5. 11. ob 19.30 in 6. 11. ob 16. uri - francoski pustolovs'ki ·firm SEK

TA IZ MARAKESA. 
6. 11. ob 19.30- ameriška komedija WENDY IN CHARLIE. 

10. 11. ob 1930 - angleška kriminal'ka RAZBITO OGLEDALO. 
12. 11. ob 16. uri in 14. 11. ob 19.30- ameriš-ki pustolovski film RAJ

SKA OAZA LJUBEZNI. 
12. 11. ob 19.30 in 13. 11. ob 16. uri- ameri-ški akcijski film PETERO 

MOCNIH. 
13. 11. ob 1930- ameriška drama ZAKAJ STE ME OBSODILI NA 

žiVlJENJE? 
17. 11. ob 19.30- nemški erotični filin CEZ SEDEM POSTELJ. 
18. 11. ob 19.30 in 21. 11. ob 19.30 - ameriški dolrumentarni mm TA 

AMERIKA, II. del. 
19. 11. ob 16. uri in 20. 11. ob 19.30 - ameriš·ki western LEGENDA 

O CA:STERJU. . . 
19. 11. ob 19.30 i.n 20. 11. ob 16. uri - akcijski film PRINC MASCE-

VALEC. . · 
23. 11. ob 19.30 - ameriška grozljivke BOLNISNICA GROZE. 
26. 11. ob 19.30 in 27. 11. ob 19.30 - angleška grozljivke PETEK 

TRINAJSTEGA, II. del. 
27. 11. ob 16. uri in 28. 11. ob 19.30 - italijanski akcijski film LE

TECA BRIGADA. 
29. 11. ob 19.30 - jugoslovanski film SAVA MALA. 

Košarkarske novice 
USPEšNI NASTOPI 
MLADIH KOšARKARIC 
IN KOšARKARJEV 

. Mlade košarkarice in košarkar
ji Cerknice so zelo uspešno na
stopali v pravkar končanem tek
movanju notranjsko- primorske 
regije, ki je trajalo od 7. maja 
do 15. oktobra. Mladinke (do 18. 
leta) in kadetinje (do 16. leta) so 
premočno zmagale brez izgublje
ne tekme in se tako uvrstile med 
osem najboljših ekip v Sloveniji; 
mladinci (do 17. leta) in kadeti 
(<lo 15. leta) pa so bili prav tako 
zelo uspešni, saj so bili drugi; 
mladinci so se s tem uvrstili tudi 
v prvo slovensko ligo (med 16 
najboljših). 

PRED NOVO SEZONO 
V CLANSK.I KONKURENCI 

Medtem 'ko so tekmovanja v 
zveznih košarkarskih ligah že v 
polnem teku, se tekmovanja v 
drugi ženski in moški slovenski 
ligi, kjer tekmuje tudi ekipa 
Cerknice, začnejo 5. novembra. 

ženska ekipa nastopa prvič v 
članski konkurenci, pa še to s ce
lotno mladinsko ekipo. Zato bo 
ekipa letos predvsem pridobiva
la ·potrebne izkušnje, ki jih bo 
lahko s pridom uporabila v pri
hodnjih nastopih. 

Moška ekipa bo po enoletnem 
igranju v prvi slovenski ligi na
stopala zopet v drugi slovenski 
ligi. Preteklo sezono je ekipa na
stopala zelo oslabljena, brez Pa
·kiža, Sivca in Opeke, ki so bili 
poleg Nelca gonilna sila eki-pe. 
Letos so se vsi trije vrnili iz voj
ske, medtem pa je prenehalo z 
igranjem kar šest igralcev iz 
prejšnje sezone, tako da smo eki
po pomladiti z mladinci iz last
nih vrst. 

S pfi.pravarni na novo sezono 
smo začeli 17. avgusta ter do se
daj opravili 30 treningov in od
igrali 7 prijateljskih tekem. Pri 
treningih im~o veliko težav, saj 
nas neprestano spremljajo po
škodbe, poleg tega pa nekateri 
igralci (Opeka, Zakrajšek) ne mo
rejo obiskovati treningov zaradi 
popoldanske oziroma nočne služ
be. Tako za začetek tekmovanja 
ne bomo najbolje pripravljeni. 
Povrh vsega pa bo letošnja liga 
ena najmočnejših do sedaj, saj 

· so se nekateri klubi zelo okrepili; 
na primer Vrhnika s Križnarjem, 
Lesonit z Muho, Postojna s Ko
betom, Fructal z Dautovičem, 
Idrija s Tratnikom, Gostol pa 
nastopa letos s starejšimi izku
šenimi igralci. Zato bo za nas ze
lo velik uspeh osvojitev tretjega 
mesta. Seveda· pa se bomo na 
vsaki tekmi borili za zmago. 

KOšARKARSKI TURNIR 
22. oktobra je KK Cerknica 

pod pokroviteljstvom delovne or
ganizacije Brest organiziral ko
šarkarski turnir, na •katerem so 
sodelovale ekipe Tri~lava iz Kra
nja, Postojne, Vrhnike in Cerk
nice. Premočno je zmagala ekipa 
Vrhnike in s tem .pokazala, da je 

' odlično pripravljena na začetek 
tekmovanja v II. SKL. Cerknica 
je . po spremenljivi igri osvojila 
3. mesto. . . 
Razočarala je ekipa Triglava, 

ki nastopa v prvi slovenski ligi. 
Rezultati: 
CERKNICA : TRIGLAV 93 : 95 

/85 : 85/ (49: 44) 
VRHNIKA : POSTOJNA 94 : 89 

(53: 47) 
Za 3. ~esto: CERKNICA : PO

STOJNA 92 : 86 (34 : 45) 
Za l. m esto: VRHNIKA : TRI

GLAV 96:61 (51: 39) D. Jernejčič 

. Strelske novtce 
USPEšEN NASTOP 
NA DR2AVNEM PRVENSTVU 

Na državno prvenstvo v stre
ljanju z vojaško puško, -ki je bilo 
ob praznovanju 35-letnice strel
ske zveze Slovenije v Ljubljani 
ob Dolenjski cesti, se je na osno
vi norme iz republiškega tekmo
vanja uvrstil tudi Janez MATI
CIC, član strelske družine Brest. 

Med 117 nastopajočimi iz vse 
države je m ed posamezniki zma
gal Ipša (Mladost Zagreb) s 189 
krogi. Janez Matičič je nastreljal 
176 krogov; kar je bilo več kot na 
republiškem tekmovanju, in za
sedel odlično 32. mesto. Z dose
ženim rezultatom je potrdil nor
mo za »mojstra strelca« za leto 
1983. 

14. ODPRTO PRVENSTVO UAO 
Poveljstvo ljubljanskega ar

madnega območja je .organizira
lo že -štirinajsto tekmovanje po 
vrsti .z avtomats·ko puško, polav
tomatsko puško in pištolo. Na 
tem tekmovanju je sodelovala tu
di SD BREST. 

Rezultati: 
krogov 

- polavtomatska puška 
- skupaj 361 

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

Glavni ln odgovorni urednik Božo 
LEVEC 

UreJa ureclnllkl odbor: VoJko HARMEL, 
VIktor JERIC, 8l'Ko KNAP, Darlco LESAR, 
Boio LEVEC, MatiJa MiliC, Franc MLA· 
KAR, Danilo MLINAR, JaMZ OPEKA, VatiP 
lEGA, MarJan IIRAJ ln fr'IIM TURIIC. 
Foto: Jofe IKRU 

Odbor 111 obvaRMJa Ja drllfbenl 
upravlJanJa. Pntclseclnlk odbora: 
PERC IČ. 

nska 2elezniika tiskama v 
ljanl. Naklada 2800 Izvodov. 

Ljub-

Glullo lodl med proizvoda Iz '7. tea. 
prvega odstavkll 36. iHana zakona o ob
dav~Ju proizvodov ln atorltn v pi'OIIIIIIU, 
za katere M ne plai!u(a tameiJnl davek 
od pt'OIJieta proizvodov (IIIMilJe Mkmlrl• 
ta za InformiranJa lzvrinaga avata IR SI• 
veaiJ• It. 421·1/'12 1 dne 24. ClbDt!nl 
1874). 

Janez Matičič-
6. mesto 222 
Janez Obreza 139 

-avtomats-ka puška-
4. mesto - skupaj 442 
Franc Mahne 
4. mesto 242 
Srečo Radojevič 202 

- pištola - skupaj 322 
Dare Modec 191 
Miro Kunstek 131 

V skupni uvrstitvi j e strelska 
družina BREST zasedla 9. mesto 
s 1125 ·krogi. 

F. Mahne 

Jesenski kros 
Tudi letos Je športno d.ruštvo 

Rakek pr.i!redi:lo občinSiko prven
stvo v kTosu. 5. oktobra se je 
na nogometnem sta:dianu .na Ra
keku zbraJo okoli sedemdeset 
osnov.nošolcev .iz Rakeka, St-ace
ga trga in Cerknice. Skoda, da 
je iz osnowte šote Cerlmi:ca na
stopilo samo nekaj posame:mi
kov, pa še ti v glavnem za strel
sko družino BREST. Kaj je 
wrok takšnemu nezanimanju, ne 
vemo, saj je bi!J.a atletika na 
cerkniški šol-i dokaj dobro raz
vilta. 

Povedarti. mor.armo tudi to, da 
na krosu niso sodelovali tudi 
predstavnilki osta:lih špor.tn:ih klu
bov lin diuštev, :kar jim ari v 
največjo čast. Lahko pa pohvali
mo organizBitorja, ki je kros do
bro pnpravH. . 
ZMAGOV ALCI: 
MlAJši PIONIRJI: 
l. JANEZ MLAKAR, OS RAKEK 

4.30 
MLAJšE PIONIRKE: 
l. MOJCA SVET, OS RAKEK 

4.30 

STAREJšE PIONIRKE: 
l. ANJA FRELIH, OS RAKEK 

4.34 
MLAJšE MLADINKE: 
l. ADA GNEZDA, OS RAKEK 

5.48 

MlAJši MLADINCI: 
l. MATJAž CVETKO, OS RA

KEK 3.53 
J. Zakrajšek 

-·-

BRESTOV OBZORNIX 

~1/11/11 
\BIIESTO\ll 

upoh~jenci o 

brestu. rf) 
»Kako hitro minejo leta,« pra

vi Ivan Tekavec, ki je upokojen 
od jeseni 1980. leta. »Vseh petin
trideset let delovne dobe sem 
preživel na Brestu in bil že leta 
1950 določen za inštruktorja 
l. strojnega oddelka, kjer sem 
ostal do upokojitve. 

Zaposlil sem se 1945. leta na 
takratnem LIP. Izdelovali smo 
iesene barake in hangerje. Izpit 
za mizarja sem naredil že pred 
vojno. Delo je bilo za ;vsakega 
delavca individualno in je delal 
vse operacije do izgotovitve iz. 
delka. ' 

Takšna proizvodnja je trajala 
do 1950. leta •. ko se je oblikoval 
strojni oddelek, čigar inštruktor 
sem postal. 

Za vestno in odgovorno delo 
sem leta 1961 dobil odlikovanje 
- red dela s srebrnim vencem, 
s katerim me je odlikoval pred
sednik Tito. 

Leta 1978 sem dobil še drugo 
odlikovanje - red zaslug za na· 
rod s srebrno zvezdo. 

O .težkem delu sedaj ne bi sme
li govoriti, ker smo včasih delali 
tudi po ves dan; malico smo no
sili od doma; tovarna je bila brez 
ogrevanja; na delo pa ·smo hodili 
peš. 

Ko smo se opremljali s stroji, 
smo opustili izdelavo barak in 
prešli na kuhinjsko pohištvo iz 
lesa iglavcev. Delali smo samo za 
.domači trg po naročilu Sloveni
jalesa. 

Prostih sobot takrat nismo po
znali, delali smo tudi po dogovo
ru ob nedeljah. 

Ravno ob prihodu novega direk
torja tovariša Bavdka se je od
prla možnost za izdelavo kredenc 
za Združene države Amerike. D~ 
la je takrat zelo primanjkovalo 
in smo to ponudbo z veseljem 
sprejeli. Težave pa so bile zaradi 
zelo kratkih ·rokov odpreme, zato 
smo morali istočasno začeti pro
izvodnjo in izdelavo dokumenta· 
.cije. Moram reči, da je že prvi 
nalog za kredence izredno dobro 
uspel, več težav pa je povzročila 
površinska obdelava. Se vedno 
mislim, da je treba nujno čim 
več dela ti za izvoz. 

S svojim življenjem sem ·sedaj 
kar zadovoljen. Vsekakor pa je 
potrebno vedno biti skromen. 
Prosti čas, ki ga imam sedaj, iz
koristim za delo na polju, v goz
du in doma. 

Ves čas, ko sem bil zaposlen, 
sem bil s sodelavci zelo zadovo
ljen in se ob tej priložnosti za. 
hyaljujem vsem, s katerimi smo 
skupaj delali za dosego zastavlje
nih ciljev. Se vedno spremljam 
delo v svojem ocj.delku masivne 
proge, od koder imam mnogo le· 
pih spominov. 

Omenil sem, da še vedno mi
slim, da je treba čim več izva
žati. Zametek izvoza iz leta 1972 
se je -razširil v hrbtenico proiz
vodnih programov in njegov de
lež še vedno narašča. 

V spodbudo delavcem priporo
čam, da se še naprej trudijo za 
kvalitetno delo.« 

Pripravil M. Mišič 


