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Dan zmagepraznik dela in
samoupravljanja
V se bistvo vseh teh mojih let
v vrsticah dveh lahko povem:
Od zunaj me je žrl svet,
a znotraj sem se sam.
(Janez Menart)
Ne živimo od praznikov in ne od obletnic. Samo od trdega
dela in samo to nam tudi omogoča tu pa tam kak dan oddiha
in časa za premislek o smislu in namenu nenehnega pehanja.
$tirideset let takšnega dela je že tolikšna doba, da se je ob
njej vredno ustaviti in se zamisliti ob vprašanjih: Kaj so nam
prinesla? Ali je plačilo za naše delo ustrezno? Ali smo si uspeli
ustvariti dom(ovino) po našem okusu? Ce ne, kaj nas moti, da
ta mogočni praznik ne more biti brez oblaka in celo ne brez
strahu?
Nekateri narodi praznujejo celo vrsto zmag: nad tem in nad
onim zavojevalcem, nad to in ono zlo silo, ki se je skopala
nadnje in grozila obrniti tok človekove svobode nazaj v mrak
in neodvisnost. Naš narod praznuje eno samo zmago. Prvo in
edino v svoji zgodovini, vredno vsenarodnega zmagoslavja in
zmeraj vnovičnega spomina.
Za to imamo dovolj močan razlog: naša zmaga je bila dvojna
- nad sovražniki od zunaj in nad svojim lastnim razrednim
zajedalcem. Naša zmaga je pomenila ozdravitev, pomladitev,
prerojenje, novo rojstvo narodov ... Zat o je bil to velik dogodek, vreden praznovanja. Vsaj tako kot velika noč za kristjane.
V endar se doslej ni rodil še nihče imun za vse bolezni. Tudi
naša država ne. Se komaj rojenim so rezali z nas meso našega
narodnega telesa: koroška in tržaška rana sta se si cer zacelili,
toda srbita in skelita stalno, ob vsakem slabšem vremenu se
bolečina oglaša močneje. Potem so nas hoteli imeti kar cel ega
- samo kot del . nekega velikega organizma brez možnosti za
Lastno samostojno življenje. :liveli naj bi samo toliko, kolikor
bi bilo potrebno in dobro za velikega brata. To in še marsikaj
nas je žrlo od zunaj . Od znotraj smo se sami. Zakaj to? Cemu?
Zato, ker je tudi naša družba sestavljena zgolj i z ljudi in zato, ker noben dan zmage ne more pomeniti tudi zmage nad člo 
veškimi slabostmi, nad tistim, kar je v ljudeh zverskega. Ljudje niso popolna bitja. Kadar nam grozi, da bomo morali za
svoj obstanek in za svoj užitek tudi sami delati, poskušamo
najti drugačen izhod.
Izkoriščanje. Vsi notranji spori, pa naj bodo mednacionalni
ali razr edni, vsi spopadi z zagovorniki nove buržoazije ali z nosilci policijsko državne miselnosti ali s tehnokrati ali liberalci
ali z birokrati vseh barv, z levičarji in desničarji, s takšno ali
drugačno elito vsi i majo skupni imenovalec.
Ta narod ali ta sloj- ni mu važno ime- b_i rad živel dobro,
celo razkošno živel na račun drugega naroda ali razreda, na
račun čim bolj pridne in čim manj razmišljujoče, čim manj
uporne množice. To pa ne gre. In ne bo šlo nikoli več.
Naša partija je z uvedbo samoupravljanja cepila delavski
razred z razrednim razmišljanjem. Prvič v zgodovini j e naš člo
vek zaslutil možnost lastnega odločanja o svojih rečeh. Nikoli
več ne bo izpustil izpred oči te najbolj človeške ideje, četudi se
družbeni zajedalci vseh barv prilagajajo vsakršnemu cepivu in
škropivu kot koloradar na pantakan.
Toda zdravega zel enja je vendarle vse več. Delavski razred
je vendar vse močnejši, vse bolj se zaveda svoje človeške vrednosti. Nekoč ne bo hotel več dati svojega soka ne birokratu ne
tehnokratu, ne temu na levem ne onem na desnem stolčku. Takrat bodo zajedalci cepati drug za drugim sami od sebe. Dokler
jih ne bo zmanjkalo . . .
Tega dneva zmage ne bomo mogli praznovati, ker to ne bo
dan, to bo stoletje, morda več.
. Toda z našim dnevom zmage so se ta leta neustavljivo začela
odštevati.
J. Praprotnik

Kritično onašem gospodarjenju
S ·PRETEKLE SEJE DELAVSKEGA SVETA DELOVNE ORGANIZACIJE
Na aprilskem zasedanju delavskega sveta delovne organizacije,

ve po velikih serijah, po enostavni proizvodnji in podobnem.
Zavedati se moramo, da je
naša proizvodnja pogojena prav
z izvozom in da tuji kupci narogove obširne ocene povzemamo nekaj poglavitnih poudarkov in čajo manjše količine in različne
ugotovitev. Po razpravi je bila sprejetih vrsta stališč, zaključkov izdelke.
in sklepov; nekatere izmed njih objavljamo v drugem delu tega
Temu primerno usmerjamo
zapisa.
· tudi naša investicijska sredstva,
Ob vseh teh zaostrenih mož· zlasti za nakup sodobne opreme,
Glavrii direktor Tone Kraševec
bo omogočala . kvalitetnejšo
je delegate obširno seznanil s nostih za prodajo in proizvodnjo ki
in večjo prilagodljivost
sedanjim in predvidenim gospo- ter ob izredni iztrošenosti stroj- izdelavo
proizvodnje.
Kraševec je
darskim položajem posameznih ne opreme so prisotne tudi naše poudaril, da Tovariš
Brestu v prvem
temeljnih organizacij in Bresta subjektivne slabosti, ki se kažejo trimesečju nena
dosegamo niti plazlasti pri slabši kvaliteti izdelkot celote.
na proizvodnje niti načrtovane
Opozoril je, da rezultati poslo- kov, spoštovanju rokov, poslovni prodaje v izvozu in na domačem
vanja kažejo na precej težko go- disciplini in ne nazadnje tudi v trgu, da se nam zaostruje likspodarsko stanje v pretežni ve- prepočasnem spreminjaju naše vidnost, povečujejo krediti in da
miselnosti.
čini temeljnih organizacij. Poso poslovni rezultati samo loudaril je, da smo že pri oblikogična posledica celotne problevanju plana upoštevali težke
Kljub bistveno manjšemu po· matike, ki se poraja v zaostrenih
razmere, ki vladajo na tujem in vpraševanju na domačem trgu pogojih gospodarjenja.
na domačem trgu, bodisi kar za- (upadanje standarda, zastoji v
Zatem so delegati po razpravi
deva prodajo bodisi oskrbo pro- stanovanjski izgradnji, visoki deizvodnje in da bo pri tem mo- leži lastnih sredstev pri potroš- - kot je bilo že zapisano tena tudi proizvodnja. Te razme- niških kreditih, visoke obresti sprejeli vrsto zaključkov in skle· ·
re so se v prvih letošnjih mese- in drugo) in tudi zmanjšanju pov. Naj omenimo nekatere izcih še poslabšale zaradi neugod- povpraševanja s tujega trga, so med njih.
nih vremenskih razmer.
pri nas še vedno prisot~e zahte
(Nadaljevanje na 2. strani)
ki je tudi tokrat imelo bogat dnevni red in vsebino, so delegati
ob sprejemanju letošnjih planskih dokumentov temeljito in kritično ocenili tudi gospodarjenje v prvih letošnjih mesecih. V razpravi je sodeloval tudi glavni direktor Tone Kraševec in iz nje-
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nas em gospodarjenju v prvih treh mesecih

Glede na to, da prvi periodični obračun zvečine ne daje prave
podobe o gospodarjenju in tako rekoč ni predaha med njim in zaključnim računom, je bilo letos precej govora, da bo ukinjen. Ven·
dar se naša administracija »ne da« in tako moramo kot v preteklih
letih, tudi letos polagati račun o uspešnosti poslovanja v začetku
leta. Da ne bi bilo nesporazuma, moramo ob tem povedati, da se
rezultati poslovanja sicer ugotavljajo za vsak mesec posebej, za
kar pa ni potrebno vložiti toliko časa in truda, kolikor ga terjajo
periodlčni in zaključni račun.
Na Brestu smo s strahom pri·
so bila
.
dejavnikov v januarju in februarju izredno zaskrbljujoča. Pokazalo pa
se je, da so se v marcu negativ·
na gibanja obrnila v pozitivno
smer in rezultati poslovanja
kljub temu, da niso bleščeči,
vzbujajo upanje, da je najtežje
obdobje za nami.
čakovall finančni izid, saj
gibanja vseh odločilnih

Tudi v prihodnje nam ne bo
lahko, saj domači trg ne prevzame toliko izdelkov, kolikor bl
si želeli, v izvozu pa je tudi če
dalje težje prodajati blago, saj
povpraševanje na nekaterih območjih upada, posebno poglavje
pa so cene, dobavni roki in ka·
kovost izdelkov. Izredne težave
povzroča
pomanjkanje lastnih
obratnih sredstev. Zato naraščajo stroški obresti, ki so občutno večji kot smo načrtovali .

Jasnejšo podobo o celotnem
poslovanju bomo doblli, ko bomo opisali gibanje proizvodnje,
nabave, prodaje doma in v iz.
vozu in zaključili s finančnim re·
zultatom.
PROIZVODNJA
Raven proizvodnje je v prvem
trimesečju dosegla 21,6 odstotka
letnega načrta oziroma vrednost
2.152.864.000 dinarjev. Fizično doseganje načrta proizvodnje za le·
to 1985 pa je 22,7 odstotka. V
lanskem prvem trimesečju smo
se lahko pohvallli z mnogo ugod·
nejšimi rezultati na tem pod·
ročju, vendar je treba upoštevati, da je močno vplivala na letošnje zaostajanje izredno ostra
zima.

Indeks primerjave vrednosti
letošnje proizvodnje z lansko je
141 in gre predvsem na račun

vrednotenja proizvodnje po no·
vih, višjih cenah. Od vseh temeljnih organizacij je le MINE·
RALKA dosegla in presegla načr
tovano vrednost, saj je letni načrt dosežen že 44 odstotno. Načrtu so se približali ZAGALNI·
CA, MASIVA, TAPETNISTVO in
GABER, kjer so y fizičnem pogledu načrt celo presegll. Najniž·
ja proizvodnja je bila v IVE~I
in POHISTVU.
V POHISTVU opravičujejo niz.
ko proizvodnjo z neopredeljeni·
mi programi za domači trg in za
izvoz, ob razdrobljeni proizvod·
nji zaradi manjših serij. Poznal
se je tudi vpllv slabe kakovosti
izdelavnega materiala, posebno
ivernih plošč. Omeniti je treba
tudi to, da se v tej temeljni
organizaciji prepočasi prilagajajo novemu položaju, saj v teh
časih ni računati na velike serije nezahtevnih programov, kajti tržišče iz znanih razlogov tega
ne sprejema.
MASIVA najbolj zaostaja pri
proizvodnji za izvoz, kjer je odstotek doseganja letnega načrta
17,6 odstotka. Vzrok je v nepravočasnih
dobavah površinskih
materialov in težavah s sušenjem
lesa, ker nove sušilnice še ne
delajo s polno zmogljivostjo.

Kritično onašem gospodarjenju
(Nadaljevanje s l. strani)
-Vse temeljne organizacije
in delovna skupnost Skupnih dejavnosti morajo preanalizirati
sprejete letne plane ter pripraviti ustrezne predloge sprememb
in ukrepe za povečanje prod,uktivnosti in racionalizacije poslovanja, da bi povečali proizvodnjo in prodajo ter izboljšali kvaliteto in poslovne rezultate.
- V vseh temeljnih organiza·
cijah in v Skupnih dejavnostih
je potrebno analizira,.ti vse stro·
ške poslovanja in izdelati ukrepe
za njihovo znižanje.
- Sproti je treba spremljati
gibanje nabavnih in prodajnih
cen. Cene naših izdelkov moramo usklajevati po sprejetem samoupravnem sporazumu na or·
ganih upravljanja. Pri gibanju
cen moramo upoštevati zlasti
gibanje vhodnih cen, realnost
naših stroškov poslovanja in razmere na trgu.
- Kooperantski odnosi znotraj Bresta, pa tudi z zunanjimi
partnerji še vedno niso v skladu
z dogovori, zato jih je potrebno
oceniti in sprejeti ukrepe za za·
gotovitev kvalitetne poslovne
ravni.
- Ob doseženih rezultatih po·
slovanja v prvih dveh letošnjih
mesecih, ki so najbolj neugodni
v temeljnih organizacijah Pohištvo in Iverka, morajo njihovo
problematiko intenzivno razreševati vsi strokovni kadri, pa tudl samoupravni organi in družbeno politične organizacije.
- Da ne bi prihajalo do novih
zamikov in kasnitev v proizvodnji, je potrebno čimprej zagotoviti ustrezne surovine in repromateriale za nove proizvodne
programe.
- Po potrebi naj se organizira
delo v treh izmenah v temeljnih
organizacijah Mineralka in Zagalnica oziroma v vseh · tistih
temeljnih organizacijah, ki kasnijo z odpremo all ne dosegajo
plana proizvodnje zaradi ozkih
grl v proizvodnji all zaradi drugih razlogov.
Pri tem je potrebno prvenstveno iskati možnosti v prerazporeditvi delavcev v okviru temelj- ·
nih oziroma delovne organiza.
elje.
-Zaustaviti moramo novo zaposlovanje delavcev, razen naših

štipendistov z visoko in višjo izobrazbo ter mladih delavcev, ki
so končali usmerjeno izobraževanje za deficitarna dela v proizvodnji (lesarji širokega profila).
- Glede na zastoje pri proizvodnji ivernih plošč in slabšo
kvaliteto prihaja do težav z oskr·
bo proizvodnje naših temeljnih
organizacij in drugih podpisni·
kov samoupravnega sporazuma
o skupnem prihodku z Iverko.
Glede na tako stanje moramo
povečati proizvodnjo in izboljšati kvaliteto ter zaustaviti izvoz
ivernih plošč.
- Dosledno je potrebno izvajati ukrepe v zvezi z zniževanjem vseh vrst zalog in racionalno porabo likvidnih sredstev,
saj pričakujemo zaradi motenosti proizvodnje in prodaje v naslednjih mesecih slabšanje likvidnosti, obenem pa moramo
čimbolj racionalizirati stroške
obresti od najetih kreditov.
-Veliko več pozornosti moramo posvetiti programski usmeritvi naše proizvodnje, sal na
tem področju že zaostajamo.
Glede na programske usmeritve
moramo nadaljevati s skupinskim delom zlasti pri oblikova.nju ploskovnih in drugih programov. Pri tem ugotavljamo, da
imamo na tem področju premalo strokovnih kadrov, zato moramo nadaljevati z vključeva·
njem zunanjih sodelavcev. Pri
obdelavi trga se mora bolj vključevati služba marketinga; povečati moramo obseg naših poslovnlb stikov v izvozu, pa tudi na
domačem trgu.
- Odgovorni strokovni delavci
morajo pripraviti predlog za kar
najhltrejšo ureditev nagrajevanja kreativnih in ustvarjalnih
delavcev v proizvodnji in v strokovnih službah. elmprej je potrebno pripraviti tudi predlog
sprememb samoupravnega spora·
zuma o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka. Pri tem je potrebno še posebno pozornost posvetiti izdelavi sistema za nagrajevanje po kvallteti dela ter stimulacije za zmanjšanje stroškov
in izmeta.

Inovacijam je treba odpreti
možnost v vseh delovnih
okoljih in podpirati inovativno
dejavnost.
- Zar~di nujne posodobitve
tehnološke opreme, večje prilagodljivosti proizvodnih zmogljivosti potrebam trga (povečanje
deleža masivnega pohištva in s
tem izvoza, večja prilagodljivost
novih strojev za izdelavo manjših serij, racionalizacija proiz·
vodnje), moramo nadaljevati z
zastavljenim investicijskim projektom za TOZD Pohištvo.
Ce ne dobimo zaprašenega kredita od Mednarodne banke IFC,
moramo iskati druge možnosti
za tuje in domače kredite tudi
pod nekoliko manj ugodnimi pogoji.
- Brest se v svojem lastnem
interesu razvoja ne sme zapirati, temveč mora poglabljati
poslovne in samoupra~e odnose
ne le v SOZD, temveč tudi v
širšem slovenskem in jugoslovanskem prostoru, pa tudi v svetu. Pri tem moramo vsebinsko
gledati naprej in se ne zaustavljati ob ozkih kratkoročnih in
parcialnih interesih.
- V strokovni pripravi je
srednjeročni plan razvoja za obdobje 1985-1990 in dolgoročni
plan razvoja z osnovnimi smer·
nicami do leta 2000. Ker iz objektivnih razlogov nekoliko kasnlmo, je potrebno na prvo sejo
delavskega sveta delovne organi·
zaclje predložiti v obravnavo in
sklepanje nov program dejavnosti za dokončanje predlogov in
za potek razprave ter sprejema·
nja planov.

večjo

BRES~

uvoz
Posnetek iz naše proizvodnje
V 1:AGALNICI je žaga izpolnila
svoj načrt, kljub temu, da še
vedno ne morejo najti ustreznih
delavcev za nezasedena dela in
naloge, obenem pa jim povzroča
težave stara strojna oprema
Stolarna je bila s proizvodnjo
pod načrtom, ker nekaj časa niso bile vse zmogljivosti povsem
zasedene, slaba kakovost surovin
in izdelavnega materiala pa po·
vzroča podaljševanje dobavnih
rokov. Tudi program finalizacije
jelovega lesa ni bil v celoti realiziran, ker strojna linija še ni
popolna. To pa seveda onemogoča izdelavo zahtevnejših izdelkov.
V GABRU so uvajali nova iz.
delka in sicer kuhinji »2000« in
»2001«, ki sta konstrukcijsko in
tehnološko zahtevnejši, kar je
pomenilo več izdelovalnega časa
kot pri prejšnjih tipih kuhinj.
Kasnlla je tudi dobava nekaterih materialov, predvsem kartonov, stekel, okovja in izdelkov
iz kooperacije. Tudi večja reali·
zacija izvoza za IKEO, ki je dohodkovno slabši, je povzročila,
da je bila vrednost proizvodnje
za 1,2 odstotka pod načrtovano.
Proizvodnja v IVERKI je najbolj trpela zaradi hudega mraza
v januarju in februarju ter okvar
na sušilniku, natresni postaji in
jeklenem traku. Stevllo ur za·
stojev je bilo zato še enkrat
večje kot pa je bilo glede na
izkušnje načrtovano. Zato je bila proizvodnja surovih plošč
vrednostno za 9,4 odstotka, fizično pa za 6,5 odstotka pod načrtovano. Tudi pri oplemenitenih iverkah načrt ni bil dosežen
in zaostaja za načrtovano vred·
nostjo za 4,4 odstotka.
TAPETNISTVO je doseglo v
tem obračunskem obdobju 22,7
odstotka vrednosti proizvodnje.
Pri prodaji tapetniških izdelkov
so se pojavili zastoji, zato zaradi
velikih zalog v tej tovarni v januarju dva dni niso delali. Ta
zastoj bodo nadomestill kasneje
z delom ob prostih sobotah. Sla·

ba kakovost tapetniškega blaga
in zamude kooperantov so več
krat vzrok, da proizvodnja ne
gre tako kot bi si želeli.
V JELKI je bil večji izpad
proizvodnje pohištva zaradi za.
mud pri dobavi okovja iz začas
nega uvoza, delno pa tudi zaradi
težav pri sušenju hrasta. Majhne
serije in kratki dobavni roki so
povzročili časovno
premikanje
delovnih nalogov, kar je vplivalo
na večjo porabo časa na enoto
izdelka. Zato je bilo tudi doseganje letnega načrta proizvodnje v vrednosti 482.036.000 dinarjev le 14,1-odstotno. Zagalnica s
tesalnico bl načrt zanesljivo dosegla, če ne bl bilo izpada zaradi
nizkih temperatur in okvar. Doseganje letne načrtovane vrednosti proizvodnje je tako 23,4-od·
stotno.
Omenili smo že visoko vrednost proizvodnje v MINERALKI.
Vzrok temu so velika naročila
ladjedelnic, ki imajo gradnjo la·
dij v taki fazi, da je poraba teh
plošč izredna. Povečan je tudi
izvoz na konvertibilno in klirinško območje. Vse to je zahtevalo
dodatne napore v kolektivu, ki
sedaj dela v treh izmenah. Pričakujejo, da se bo povpraševanje
v drugi polovici leta nekoliko
umirilo.
NABAVA
trg

Domači

Za nabavo v začetku leta je
značilna skokovita rast cen surovin in reprodukcijskega materiala. Glede na december so cene višje (za pomembnejše suro·
vine in materiale) od 30 do 100
odstotkov.
Primanjkovalo je kakovostnega hrastovega furnirja in jesenovega žaganega lesa, občasno
pa so bile težave pri nabavi kar·
tonov, okovja, lakov, stekel in
ogledal. Zaradi kratkih dobavnih
rokov, ki jih zahtevajo naši kupci, tudi proizvodne temeljne or·
ganizacije naročajo materiale na
kratek rok, ki pa ga pri dobaviteljih težko dosežemo. Cutiti
(Nadaljevanje na 3. strani)
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Omenjene zaključke naj bl obravnavali organi upravljanja in
družbeno polltične organizacije
v vseh temeljnih organizacijah
in v Skupnih dejavnostih in se
tako aktivno vključili v prizadevanja za boljše in učinkovitejše
gospodarjenje.
Seveda pa je uspešna uresni·
čitev teh zaključkov v mnogočem odvisna predvsem in tudi
od tega, koliko bo sleherni Brestov delavec sprejel ukrepe za
izboljšanje gospodarskega stanja
- tudi za svoje.
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prič

še posebej stola in jedilne mize
(Nadaljevanje z 2. strani)
je tudi veliko slab~o kakovost 730.
- Kuhinjsko pohištvo je obonekaterih izdelkov, kar s~:veda
pomeni posredno dviganje cene. gateno z novima modeloma ku·
Oskrba z lesnimi sw·ovinamt hinj BREST 2000 in 2001. Odzivi
za obe žagi, tesalnico in lverko kupcev so ugodni, čeprav proje bila dobra in zaradi tega ni daja ~e ni stekla. V preteklem
bilo zastojev. Posebne težave so obdobju sta bili najbolj iskani
pr edstavljali žagini listi za pol· kuhinji BREST 11 in BREST 15.
- Prodaja oblazinjenega ponojarmenik, saj je grozila usta·
vltev proizvodnje, ker jih edini hi~tva je bila v začetku leta neproizvajalec v Jugoslaviji nekaj koliko nižja, vendar je posebna
časa sploh ni dobavljal. Zaradi
prodajna akcija stanje izboljšapomanjkanja deviz oziroma za· la. čutiti je manjše povpraševa·
radi manj~e razpolagalne pravi· nje po teh izdelkih.
- Program HELENA se v cece v leto~njem letu pa smo bili
prisiljeni omejiti združevanje de· loti prodaja SLOVENIJALES
viz z domačimi dobavitelji.
' TRGOVINI in je izdelan v več
inačicah (fronte).
uvoz
- Ivernih plošč zaradi manili
Vrednost uvoza s konvertibil· izpadov proizvodnje nismo mogli
nega območja je bila v prvem , izdelati toliko, kolikor bi na~i
kupci želeli, zato je bil delno
četrtletju
122.870.000 dinarjev
zmanjšan izvoz.
(22 odstotkov letnega načrta) in
-Prodaja žaganega lesa je
10.831.000 dinarjev s kliringa
/ Kljub. težkemu deviznemu polo- bila nemotena, saj je trenutno
žaju pa nam je uspelo uvoziti v povpraševanje še vedno v~čje od
glavnem vse naročene materiale. ponudbe.
- Mineralne plo~če so izdelek
Nekatere sicer z zamudo, saj so
bili roki naročil prekratki. Uvoz po katerem je v tem trenutku
je potekal v vseh možnih obli· povpraševanje večje od n~ih
kah kot so maloobmejni promet, proizvodnih zmogljivosti. Nad
sejemski kontingenti, kontoko- načrtovano je prodaja plo~č za
rent in kompenzacijski posli. ladjede~tvo, plo~če za grad
Uvoza opreme ni bilo, pa tudi hene namene pa prodajamo
za prihodnje obdobje ni načrto· načrtovani količini. Prodaja po
teka po naročilu, tako da zalog
van.
takorekoč ni.
PRODAJA
IZVOZ
Domači trg
Doseženi rezultati prodaje v
Vrednost izvoza je v obr avna
prvih treh mesecih kažejo, da vanem obdobju dosegla znesek
predvidena dinamika ni bila do- 3.145.449 dolarjev, kar predstav
sežena. Načrt za to obdobje je lja 19,6 odstotka letnega načrta
izpolnjen s 95 odstotki, za eno Od te vrednosti je izvoza n
indeksno točko pa zaostajamo konvertibilno območje za 2 mi
tudi pri izpolnjevanjih letnega lijona 515.153 dolarjev all 80 od
plana.
stotkov, na kliring pa 630.295 do
Vzroki so znani. Slab~e po- larjev. Lani smo v enakem ob
vpr~evanje bo, kot je videti,
dobju dosegli za 13,5 odst otka
trajnej~e in ne gre le za začasno
vi~ji izvoz, to pa kaže, da so bile
nihanje. Odpraviti moramo last· letos težave pri pravočasnem
ne slabosti in si prizadevati, da sklepanju poslov, pa tudi v sami
bomo kupcu lahko ponudili iz. proizvodnji. Izvoz je glede na
delke, ki bodo ustrezali njegovim letni načrt po temeljnih organi·
željam. Vrednostno je prodaja zacijah zelo različen in se giblje
glede na lansko v enakem ob· od 5,4 odstotka v Tapetni~tvl
dobju sicer za 36 odstotkov viš· do 44,7 odstotka v Mineralki.
ja, vendar zaradi inflacijskih gi·
V Pohi~tvu so s povečanim
banj, fizično pa nižja. Na to je
vplival tudi zastoj v januarju prizadevanji zagotovljena naro
čila, tako da je zagotovljeno delo
(zima), ki ga v februarju in
' marcu ni bilo mogoče nadom e- za drugo in tretje trimesečje
Več pozornosti bodo morali po
stiti.
svetiti kakovosti izdelkov.
Značilnosti prodaje po posa·
V Masivi je bil dosežen manj
meznih programih oziroma izdel·
ši izvoz zaradi izpada števila na
kih so naslednje:
ročil, pri katerih kupec izdelke
- Program MAJA ni izpolnil ' sam dokončno povr~insko obdela
pričakovanj, saj je prodaja pod
in je zato tudi cena nižja.
pričakovano.
V 1:agalnici izvoz tudi · ne gre
- Razviti bo potrebno nov po načrtih. Za končne izdelke
proizvodni program, ki se bo bo
potrebno poiskati nova tržičimbolj približal zahtevam več
šča, p ri žaganem lesu pa predjega ~tevila kupcev.
stavljajo težave _nižje dolarske
- Ukinjata se programa 3 X 3 cene. Jelka, ki ima izvoz usmer·
in Katarina WH.
jen le na zahodnoevropsko trži·
- Večj a proizvodnj a st olov in š če, bo že v drugem trimesečju
jedilnih miz za domače trži~če pričela pošiljati prve izdelke v
je omogočila tudi večjo. p rodajo ZDA, k jer naj bi do konca leta

Gradnja novih proizvodnih prostorov v

na~i

MASIV!

van

uspeli uresničiti četrtino vred·
nosti izvoza.
Gaber izgublja trži~če na Bliž·
njem vzhodu zaradi manjšega
povpraševanja na tem območju,
zato se bo potrebno bolj usmeriti na druga t~ča (zahodna
Evropa), kjer pa je konkurenca
izredno ostra in cene nizke.
Najslabši izvozni rezultati so
bili glede na letni načrt doseženi v Tapet~tvu. V kratkem
bo stekla prodaja na Bližnji
vzhod, vendar teh naročil ne bo
dovolj, da bi pokrili vse izvozne
obveznosti, zato bo nujna usmeritev ponudbe na zahodnoevropsko tržišče.
Iverka je dosegla načrtovani
lzvoz. Težje bo v naslednjih mesecih, ker imamo velike obveznosti do kupcev na domačem
trgu na· osnovi samoupravnega
sporazuma. Pa tudi proizvodnja
bo manjša za~adi predvidenega
remonta v juriiju.
Mineralka se lahko pohvali z
najvišjim doseganjem načrtovanih
ciljev v izvozu. Tudi v prihodnje
predvidevamo normalno dosega·
nje izvoza. P oložaj se zaostruje
le v Sovjetski zvezi zaradi doseganja primernih cen. Več pozor·
nosti pa bo treba nameniti ka·
kovosti izdelkov.
Ocena izvoznih prizadevanj v
delovni orgailizaciji kaže na to,
da kljub dogovorom in različ
nim ukrepom zvečine ne izpol·
njujemo zahtev kupcev glede do·
govorjenih rokov in kakovosti.
Zavedati se je treba, da nas
kupci ne čakajo z odprtimi r okami in da je za pridobitev na·
ročila vloženega mnogo truda
in znanja, kar pa zlahka zapravimo z neodgovornim in malomarnim ravnanjem.
Kupci pa vse naše napake
strogo kaznujejo.

(22,3 odstotka), velik delež od
njih pa predstavljajo obresti za
obratna sredstva, ki so dosežena
že z 38,7 odstotka na vrednost,
ki smo jo načrtovali za letos.

Vzroki so v velikem pomanjkanju lastnih virov za obratna sredstva, visokih obrestnih merah,
zavarovanju plačil z menicami in
kori~čenju eskonta menic.
Dohodek je dosežen v vi~ini
23,2 odstotka letnega načrta, indeks na enako obdobje J.anskega
leta pa je 134, kar pomeni občut·
no manj~o vrednost letos doseženega dohodka. Odstotek doseganja načrtovanega čistega dohod·
ka za leto 1985 je 22,4, pri ostan·
ku čistega dohodka pa beležimo
izgubo v višini 16,570.000 dinarjev.

naraščanja

življenjskih stroškov,
pa tudi zaradi nizkih osebnih dohodkov v lanskem prvem trimesečju.

Vendar so osebni dohodki porasli tudi v primerjavi s povprečjem vsega leta 1984, in sicer
za 49 odstotkov, z upoMevanjem
izplačila po zaključnem računu
za leto 1984 pa za 44 odstotkov.
Povprečni mesečni neto osebni
dohodki na delavca so v Brestu
33.280 dinarjev za prve tri mesece letošnjega leta.

•

V lanskem prvem trimesečju
smo imeli zelo ugodne rezultate,
letos pa je položaj obrnjen. Tež·
ko je nadomestiti, kar je bilo zamujenega, vendar gibanja v mar·
cu vendarle kažejo, da se stanje
OSEBNI DOHODKI
obrača na bolje. Upamo lahko le,
Povprečni mesečni neto osebni
da nas ne bodo prizadele nepreddohodki na zaposlenega so v pri- videne dodatne težave v proizvodmerjavi z enakim lanskim obdob- nji ali prodaji na domačem trgu
jem porasli za 96 odstotkov. Ta· in v izvozu.
ko visok porast je zaradi hitrega .
P. Kov~ca

Zagrebški velesejemski utrip
FINANčNI

REZULTATI

Rezultati poslovanja so posledica vseh težav in slabosti, ki
smo jih do sedaj omenili. Torej
nikakor ne morejo biti in tudi
niso dobri.
Nismo dosegli načrtovane rav·
ni celotnega prihodka in dohod·
ka, prav tako tudi ne čistega dohodka.
Dve temeljni organizaciji imata
izgubo, m sicer IVERKA v višini
62,755.000 dinarjev in POHISTVO
22,988.000 dinarjev: Vse druge temeljne organizacije so poslovale
na meji uspešnosti, kar pomelii,
da ni imela nobena izgube, sred·
stev za poslovni sklad p a ·t udi ne.
Izjema je J.e MINERALKA, kjer
je bil doseženi r ezultat odličen,
saj je izdvojenih v poslovni sklad
54,785.000 dinarjev.
Celotni prihodek delovne orga·
nizacije je bil dosežen z 22,5 od·
stotka glede na letni načrt, kar
je posledica nižje proizvodnje
in prodaje. Odstotek doseganja
načrtovanega meska porabljenih
sredstev je še nekoliko nižji

Brest na
zagrebškem velesejmu
TUDI TOKRAT PRIZNANJE
Spomladanski zagrebški velesejem, ki je bil odpr t od 15. do 21.
aprila, je pritegnil 1620 dom~čih razstavljalcev in 215 razstavljalcev
iz 17 drugih držav. V okviru spomladanskega sejma je sodelovalo
okrog 4000 domačih in tujih strokovnjakov, ogledalo pa si ga je
okrog 300.000 obiskovalcev.
Na sejmu so domačJ proizvajalci puhištva pr ikazali p ohištven•·
programe iz svoje redne ~roiz
vodnje, ki so kupcem b olJ al
manj že znani, t er nekatere. no
vost i ki so za sleh ernega ob lskovalc~ lahko dob r a ocena o prihodnji ponu dbi pohištvenih programov na domačem t r gu.
In kaj smo kupcem tokrat p ri
kazali mi?
Brest je med številnimi jugoslovanskimi proizvajalci pohištva n a svojem lepo urejenem
razstavnem prostoru prikazal
svoj celotni proizvo dno prodajni
progra m z n eka terimi novostmi.
Temeljna organizacija Pohištvo
je n a sejmu prikazala svoj sedanji p rogr am MAJA, ki je nam enjen op remi dnevnih sob , spalnic in otroških sob . Novost i iz
te temeljne organizacije so sobni program VESNA, spalnici NADA in MIJA t er jedilnica DUO,
ki so jih obiskovalci sejm a u gono ocenili.
Jelka je prikazala p roizvodni
pro~ram HELE NA v eni izm ed
m oznih predstavitev
oprem e
dnevne sobe. Proizvodni program
je prilkaz redne p roizvodnje in
sodelovanj a s t rgovino Slovenijales.
Gaber se je predstavil s kuhinjskim pohištvom, in sicer s
kuhinjskim programom BREST2000 in BREST-2001 ter BREST15 in BREST-11 kot u staljenima

programoma. Za izvedbo kuhinj
iz generacij e BREST-2000 je bilo
naj več zanimanja, hkrati p a je
pustila za sab o še neka tere možne dopolnitve in spremembe, ki
se bodo lahko pok azale kot novost na naslednji sejemski pri·
r editvi.
Od sedežnega pohištva, ki ga
je predstavilo Tap etništvo, so si
obiskovalci lahko ogledali sedežne garniture KSENIJA, MOJCA
in LENKA in sicer v n ovih iz.
vedbah t er n ovost, sedežno garnituro DANA.
Miner alka je svoj program
NEGOR plošč predstavila v dveh
izvedbah in sicer kot surove in
oplem enitene NEGOR plošče, ter
shematično prikazala n eka tere
tehnične izvedbe pri njihovi uporabi.
Po neka terih podat kih je bil
spomladanski velesej em, ki so ga
zaprli v nedeljo zvečer, dobro
obiskan. To pa še n e pomeni po·
večanega zanimanja za nakup
pohištva, saj prodajna c ena v
mnogih primerih odigra odločilno vJ.ogo p ri nakupu naših
proizvodno prodajnih program ov .
Naj čisto na koncu ~e povemo,
da j e BREST dobil posebno pohvalo z nazivom ambienta za
uspeli ambient in sicer za kuhi·
nj o in jedilnico v dvosobnem
stanovanju.
S. Ceček
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Uspešna prodaja Negor plošč
V letu 1982 in delno še v letu
1983 je bil največji problem
Bresta njegova Mineralka z velikimi neprodanimi zalogami NEGOR plošč, kar je bila posledica
neraziskanih možnosti za njihovo uporabo in pa slabega obvladovanja domačega in tujega trga. Stanje se je bistveno spremenilo že v letu 1984, saj nam je
z velikim prizadevanjem uspelo
NEGOR plošče uveljaviti na trgu.

Glavna značilnost plošč je, da
so sestavljene iz takšnih osnovnih materialov, ki so negorljivi,
imajo dobre termoizolacijske
lastnosti in tako predstavljajo
idealen material za protipožarno
zaščito. Prav zaradi teh kvalitet
se je uporaba NEGOR plošč bistveno povečala predvsem v ladjedelništvu, pa tudi v gradbeništvu, na domačem pa tudi tujem trgu.
Da nam je uspelo na trgu uveljaviti te plošče, je bilo potrebnega veliko trdega dela in znanja, posebno pri izdelavi konstrukcijskih rešitev: predelnih
sten (ognjeodpornost 60 do 180

minut), stropov, protipožarne zajeklenih konstrukcij. Za vse
to smo morali pridobiti še
ustrezne ateste, ločeno za ladjedelništvo, ločeno za gradbeniš
tvo. Sele na osnovi teh dokumentov in rešitev smo lahko začeli seznanjati uporabnike z novimi kvalitetami NEGOR plošč
in konstrukcijskimi rešitvami.
Dejstvo je, da Mfneralka trenutno nima težav s prodajo svojih izdelkov, saj kljub temu, da
dela s· polno zmogljivostjo, (tri
izmene), nima niti minimalnih zalog. Toda možnosti za uporabo
NEGOR plošč so še neizčrpane,
zato moramo nadaljevati z iskanjem novih in racionalnejših rešitev za uporabo. Z vsemi že
znanimi in novimi dognanji ·pa
moramo nenehno seznanjati vse
tiste ustanove, ki so kakorkoli
zainteresirane za obvarovanje in
zaščito človeških življenj in premoženja pred požari.
V ilustracijo omenjam nekaj
gradbenih objektov, v katerih so
vgrajene BRESTOVE NEGOR
plošče:
Dom Ivana Cankarja
Ljubljana, Ljubljanska banka
Kranj, Politična šola Kumrovec,
Sportni center Novi sad, Center
tiska - poslovna zgradba Dela
Ljubljana, TAM Maribor - poslovna zgradba, Jedrska elektrarna Krško, SUP Beograd, Skupščina
SR Hrvatske, Blagovni
centar Ivangrad, Karavla Josipa
Broza-Tita - Ljubelj, TSN Maribor, IMP Maribor, Tovarna dušika Ruše, Klinični center Beograd, Institut za kukuruz Zemun
polje, Robna kuča Visoko, BI
ščite

Cene, cene • • •
CENE VHODNIH MATERIALOV
IN KALKULACIJE
Z vstopom v leto 1985 so cene
vhodnih materialov začele zelo
strmo naraščati. Za tako st rmo
naraščanje bi lahko uporabili tudi izraz divjanje cen, saj takega
skoka v tako kratkem času nismo pričakovali.
.Ze pri planskih cenah, ki smo
jih izračunavali ob koncu leta
1984 na podlagi dejanskih cen,
smo predvidevali v povprečju od
60 odstotkov pri nekaterih materialih pa do 100 odstotkov naraščanja cen, seveda čez vse leto.
Napovedane cene pa so vsaj
pri nekaterih materialih že veliko prej dosegle planske cene
in jih v nekaterih primerih že
presegle.
Za pregled navajamo porast
cen glavnih vhodnih materialov, glede na cene, dosežene 31.
12. 1984. leta.
-hlodovina
+ 300fo
- teh. les za Iverko
+ 58%
- lesni ostanki
+ 880/o

- žagan les
+ 90 Ofo
- furnirji
+ 45 Ofo
- laki, lužila
+ 100 Ofo
- tapet. blago
+ 50 Ofo
-okovje
+ 37°/o
- lepilo Lendur
+ 43 ~/o
- plošče (vezane, lesomal,
lesonit, ultrales)
+ 55 Ofo
(odstotki so prikazani približno, zaradi dobav od različnih dobaviteljev,
poraču
nov in podobnega)
Zaradi takega naraščanja cen
so prišli nekateri izdelki v izgubo. V marcu smo za značilne
predstavnike izdel~ov dali ce_
ne vhodnih matenalov. Na teJ
podlagi so planske službe izde
lale nove kalkulacije, ki so
predstavljale osnovo za prodajne
cene proizvodov.
Zaradi takega dviganja cen, bo
potrebna organizacija kalkulacij
na računalniku. Na podlagi tega
bo mogoče neprestano nadzorstvo cen in s tem tudi primerjava lastne in prodajne cene.

Iz skladi~ča repromaterialov v TOZD POHišTVO

M. Levar

Niš, SUP Split, Koteks Split,
RMC Mostar, SUP Priština, Terme Portorož in tako naprej ...
Ti podatki nam dokazujejo, da
smo se močno uveljavili tudi na
področju gradbeništva, saj smo
nedolgo tega vgrajevati naše plošče le v ladjedelništvu.
M. Kebe
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O LANSKI PRODAJI NAšiH
IZDELKOV
Ena izmed dejavnosti v prodaji je med drugim tudi zbiranje,
shranjevanje ter obdelava podatkov o prodaji na tržišču. Prvi
dve, vse bolj pa tudi slednjo dejavnost, za prodajno službo zelo
uspešno opravlja služba za avtomatsko obdelavo podatkov, ki
daje dovolj uporabnih informacij o dogajanju na trgu in o prodaji naših izdelkov.
Iz te bogate »zakladnice« podatkov tokrat objavljamo nekaj
»naj dosežkov<< iz lanske prodaje. Upamo, da bodo zanimivi tudi
za vas.
Največ pohištva smo lani prodali v Sloveniji (31,66 odstotka),
najmanj pa v Crni gori; manj
kot odstotek od skupne domače
prodaje. Delež Slovenije se je
lani povečal za 3,34 odstotka.
Ce pogledamo večja mesta, vivima, da smo največ naših izdelkov prodali v Ljubljani (6,4 odstotka). Beograd je drugi največ
ji kupec našega pohištva, v
cerkniškem salonu, ki je tretji .na
tej lestvici, pa p:r:odamo celo več
izdelkov kot v Zagrebu.
Najvišji porast v primerjavi z
letom 1984 beležimo prav v Ljubljani, kjer zelo dobro prodajamo
pohištvo na našem razstavno
prodajnem mestu v NAMI. Kar
v 187 mestih pa smo dosegli prodajo, višjo od milijon dinarjev.
Najvišjo mesečno prodajo lani
smo dosegli v decembru (10,51
odstotka letne), najnižjo pa v januarju (4,51). Torej je bila prodaja v decembru 2,33 krat večja
od tiste v januarju.
Za konec pa še o tem, kaj od
Brestovih proizvodov največ kupujejo kupci v naših glavnih
republišlcih središčih. V Ljubljani najraje segajo po programih MAJA in kuhinji Brest 11,
v Beogradu prodamo največ programov MAJA in sedežne garniture Mojca, v Zagrebu kuhinje
Brest 11 in Brest 09, v Skopju
garnituro Ksenija ter kuhinjo
Brest 11, v Sarajevu program
Maja in garnituro Ksenija, v Titogradu pa smo prodali največ
programov MAJA.
V. Frim

letošnji dobitniki
priznanj Of .
Anton Obn!za - LoAka dolina
Ivan škrbec- Loška dolina
Jernej Zabukovec - Loška dolina
Janez Mlakar- Loška dollna
Alojz Hiti- Cerknica
Drago Jakopin - Cerknica
Iva Strukelj- Nova vas
Božidar Stnnan - Nova vas
Stane Zupančič - Nova vas
Majda Lenarčič - Rakek
Anton Bajt - Rakek
Milan Debevec - Rakek
Danica štefančič - Rakek
Anton Intihar - Cajnarj~2ilce
Slavko Kovačič - Cajnarje-.ttlce
Franc StražiRar -Begunje

Naša kuhinja BREST 2000 in Srebrni most v Skopju
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IZVOZ IZ MASIVE
Glede na dokajšnje zaostajanje izvoza od načrtovanega v prvih treh letošnjih mesecih že
lahko ugotavljamo, da bo letošnje leto neprimerno teže izpolniti izvozni načrt, kot smo ga lani.,
Osnovni vzrok temu ni v kasnitvi pri odpremah ali v slabi kvaliteti, ampak v znatno več
ji konkurenci predvsem na ameriškem trgu. Kupci se zaradi vse
dražjega kapitala in čedalje več
je ponudbe odločajo za vse krajše dobavne roke - 60 dni, kar
pa nam povzroča nemalo težav
pri našem načinu oskrbovanja
proizvodnje z repromateriali in
surovinami; dobavni roki so
namreč za nekatere repromateriale tudi do 90 dni.
Prav v teh dneh delamo
analizo in pripravljamo ustrezne
rešitve za nadomestitev pri izpadu izvoza v prvem trimesečju in
je zato težko neposredno oceniti
sedanje stanje. Vsekakor bodo
oblikovani zaključki, kako skrajšati dobavne roke do tako krat·
kih kot jih bodo zahtevali kupci.
To pa pomeni še večjo stopnjo
organiziranosti v tehnološkem
procesu in seveda bo morala temu slediti tudi ustrezna hitra
dobava kvalitetnega repromateriala.
Predvsem bi rad opozoril na
dejstvo, da nas bo vse močnejša
konkurenca tudi pri masivnem

Nad

11ačrtovano

PRODAJA NAšiH TAPETNišKIH IZDELKOV V PRVEM TRIMESEčJU

Za Tapetništvo načrtujemo letos prodajo n a domačem trgu v
višini 719,6 milijona dinarjev. Ce
to primerjamo s prodajo v letu
1984, vidimo, d a je plan prodaje vrednostno večji za 36 odstotkov. Glede na izkušnje iz
preejšnjih let, sezonska gibanja v
prodaji in cenovno politiko smo
naredili ustrezne mesečne plane
prodaje. Plan prodaje tapetniških izdelkov za prve tri mesece
letošnjega leta je vrednostno presežen za 8 odstotkov.
Prodaja oblazinjenega pohištva se je. po mesecih gibala zelo
različno. V januarju je bila prodaja slabša zaradi neugodnih
vremenskih razmer (nizke temperature, sneg); v februarju in
marcu pa je bil mesečni plan
prodaje presežen.
Kako je bilo s prodajo posameznih sedežnih garnitur?
KSENIJA. V

začetku

leta so se
zaloge te sedežne
garniture. S sklepom, da se Ksenija v blagu 061 in 078 zniža za
10 odstotkov, je prodaja močno
porasla in dosegla v marcu nad
SOO garnitur. Skupaj je bilo v
prvem trimesečju prodanih okrog
začele kopiči ti

pohištvu prisili:la, da bomo morali postati bolj prilagodljivi pri
izpolnjevanju vseh dejavnosti v
zvezi s kakršnokoli oskrbo proizvodnje (nabava, planiranje, priprava dela, prerazporeditev delavcev, prerazporeditev delovnega časa in podobno).
Izdelki se izredno hitro menjavajo, bodisi po količini, bodisi
po obliki, zato nas spremlja še
dodaten negativen predznak pri
količinah, ki so za dobavitelje
repromaterialov čedalje manj zanimivi. Ob tem bo potrebno še
veliko storiti z neposrednimi
razgovori z dobavitelji o cenah,
kvaliteti in dobavnih rokih.
V neposredni proizvodnji delavce redno obveščamo o dogajanjih na trgu in pohvaliti moram
dobro sodelovanje pri izpolnjevanju nalog. Računamo, da bo s
pridobitvijo novih proizvodnih
prostorov· omogočen bolj organiziran tehnološki proces že v začetku in bodo s tem ustvarjene
možnosti za še večja izvoz,
kljub manjšim in razdrobljenim serijam.
Skratka, pogoji za izvoz m asivnega pohištva so iz dneva v dan
težji in če bodo še tako hitro
naraščale cene vhodnih materialov, da o zniževanju stimulacij
ne govorimo, bodo čedalje bolj
razvrednotena prizadevanja za izvoz, kar pa gotovo ni namen gospodarske stabilizacije.
M. Kusič

1160 garnitur Ksenija v različnih
vrstah blaga.
MOJCA. Glavne težave pri tej
sedežni garnituri so bile v tem,
da je Tapetništvo ni moglo narediti v večjih količinah, ker kooperanti niso mogli dobaviti več
jih količin stranic. Kljub vsem
težavam pa je biJ.o v prvem trimesečju prodanih okrog 800 garnitur.
LENKA. Pri tej garnituri je s
pomanjka njem stranic še več težav; zato jih je bilo manj narej enih in t emu ustrezna je bila
tudi prodaja - okrog 200 garnitur.
V tem trimesečju smo začeli
tudi s prodajo novega izdelka postelje MIJA 800, ki je izdelana
v treh barvah, bordo, rjavi in
modri. Postelj a MIJA 800 se prodaja v sklopu spalnice MIJA ali
pa tudi posamezno.
Dolgoročno prodaja ne more
temeljiti le na t reh sedanjih sedežnih garniturah. Zato je Tapetništvo izdelalo novo sedežna
garnituro z imenom DANA. To
je izpeljanka iz Ksenije, le da je
oblikovno popolnejša. Predstavljena je bila na pravkar minulem zagrebškem velesejmu, prve
garniture pa bodo prišle iz proizvodnje že konec tega meseca
oziroma v začetku naslednjega.
J. Meden

je
že

dc
ke
pr
tu
dc

v

pe
za
gu
Se
na
pr
trt

ni.
se.
aa

Že:
Vi(

ca
čh

br
do
nil
M;
ra
vp
sk

de
or.
ro

nL

irr.

7.ld

ral
la'
ča:

teJ
m~

sn
vi~

'

ko
od
zal
la'
ko
Gl;
so
fi(

dvo

de:

DO

Br
KI
Le:
Sa
AlJ
Ja'
Le:
M<
Me
LI
TP
Sk
zd1

l.NIK

BRESTOV OBZORNIK

5

s

es n slovensko lesarstvo
NEKAJ PRIMERJAV O LANSKEM GOSPODARJENJU
V SLOVENSKEM LESARSTVU
Za nami je že dobra četrtina leta 1985 in do sedaj so zbrani rezultati gospodarjenja v preteklem letu tudi za širše skupnosti (obči
ne, regije . .. ), pa tudi za posamezne dejavnosti v okviru omenjenih
skupnosti. Iz podatkov so razvidne tudi primerjave med posam~
mi temeljnimi in delovninli organizacijami.
V tabeli je videti nekaj kazalnikov nekaterih delovnih organizacij
iz Slovenije, ki so članice združenja LES, povprečno doseženi kazalniki vseh članov združenja in primerjave z doseženimi kazalniki
v Brestu.
.
Izbira delovnih organizacij je takšna, da zajema sorodne delovne
organizacije po dejavnosti in velikosti, pa tudi dve manjši delovni
organizaciji in sorodni delovni organizaciji v regiji.
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Eno leto nam ne pokaže IIl.ekaterih gibanj, pač pa so zanimive
zlasti pdmerjave. že podatki v
tabeli veliko povedo, zato je podan le kratek komentar na osnovi prikazanih podatkov.
V povprečju so vsi člani združenja v primerjavi z letom 1983
dose~i za 68 odstotkov višji dohodek na delavca in za 91 odstotkov vJšjo· akumulacijo na delavca.
V sestavi celotnega prihodka
je v povprečju prJ članih združenja ostal delež prihodkov, pridobljenih na tujem trgu, enak
kot leto prej, medtem ko se je
pri Brestu znižal za dve strukturni točki.
Povprečni mesečni neto osebni
dohodki na zaposlenega so se
v povprečju pri članih združenja
povečali za 57 odstotkov, štev.ilo
zaposlenih za 2,4 odstotka m izguba na delavca za 14 odstotkov.
Seveda so visoki odstotki pri
naraščanju vrednostnih kategorij
predvsem posledica izredno hitrega naraščanja vseh vrst cen.
Ce pogledamo dosežene kazalnike na Brestu v pr-imerjavi z doseženimi v odbranih delovnih organizacij ah in s povprečno doseženimi vseh članov združenja,
vidimo že pri dohodku na delavca, da zaostajamo za pov:l?rečjem
članov združenja in za vecino odbranih delovnih organizacij. Nižji
dohodek na delavca sta od odbran ih dosegli le delovni organizaciji
Marles in Brežice. V relativnem
razmerju je zaostanek za povprečjem članov združenja ostal
skoraj enak kot leto prej.
Seveda pa je ustvarjeni dohodek na delavca odvisen tudi od
organske strukture kapitala oziroma od opremljenosti s tehnič
nimi sredstvi. Tako vidimo, da
imamo nižja od povprečja članov
združenja ~udi povprečno uporabljena osnovna sredstva na delavca. Vendar pa moramo istočasno ugotoviti, da imajo neka·
tere odbrane organizacije še
manj
uporabljenih
osnovnih
sredstev na delavca, pa dosegajo
višji dohodek na delavca.
V približno enakem razmerju
kot v letu 1983 pa Brest odstopa
od povprečja članov tudi pri kazalniku - čisti dohodek na delavca. To odstopanje je še večje
kot pri dohodku na deJ.avca.
Glavni vzrok za to so obresti, saj
so se v Brestu v letu 1984 v primerjavi s prejšnjim skoraj podvojile. Nižji čisti dohodek na
delavca od Bresta pa sta od od-

branih ustvarili delovni organizaciji Lesonit in Marles.
V nekaterih temeljnih organizacijah je bil ustvarjeni čisti dohodek prenizek za pokrivanje
vseh sredstev za osebne dohodke, kar je pomenilo izgubo. Od
obravnavanih delovnih organizacij je sorazmerno visoko izgubo
v primerjavi z akumulacijo ustvaril Lesonit, pa tudi Marles.
Kazalnik ekonomičnosti - ·celotni prihodek v primerjavi s porabljenimi sredstvi- kaže na izboljsanje v primerjavi z letom
1983, in sicer tako pri Brestu kot
v povprečju pri članih združenja. Se vedno pa je ta kazalnik
v Brestu sla:bši od povprečja čla
nov združenja, pa tudi od večine
odbranih delovnih organizacij.
Sla:bše razmerje med omenjenima kategorijama sta dosegLi od
odbranih delovnih organizacij le
Lesonit in Lesna.
V letu 1984 smo v Brestu ustvarili za 22 odstotkov oziroma za 8
strukturnih točk več· dohodka
v primerjavi s povprečno uporabljenimi poslovnimi sredstvi kot
v letu 1983. Tudi v povprečju
članov združenja se je to razmerje izboljšaJo za 15 odstotkov.
Kljub temu še vedno zaostajamo
za povprečjem članov združenja.

Na to v največji meri vplivajo
zaloge.
Akumulacija na delavca je v
Brestu porasla za 84 odstotkov,
kar je nekoliko manj kot v povprečju pri članih združenja.
Hkrati moramo poudariti, da je
tudi v absolutnem znesku akumuJacija na Brestu nižja od povprečja članov združenja, in sicer
smo dosegli 29 odstotkov povprečja dosežene akumulacije na
delavca članov združenja. Podobno nam kaže tudi kazalnik akumulacije v primerjavi s povpreč
no uporabljenimi poslovnimi
sredstvi.
Kot pri vseh drugih kazalnikih &lilO pod povprečjem članov
združenja tudi pri mesečnih neto
osebnih dohodkih na delavca, liJn
sicer za 11,3 odstotka. Nižje osebne dohoqke na delavca so ·imeli
od odbranih delovnih organizacij :v Marlesu. Ce k sredstvom za
osebne dohodke dodamo še sredstva skupne ·porabe, vidimo, da
so za te namene razporedili manj
sredstev na delavca kot v Brestu
še v delovnih organizacij ah Lesonit, Marles in Brežice. Pri vsem
tem se moramo zavedati, da so
osebni dohodki v lesni industriji
nasploh nizki, saj zaostajamo za
slovenskim povprečjem za 9,3 odstotka. Vendar je ta railika v primerjavi z letom 1983 zmanjšana.
Končamo lahko z enako ugotovitvijo kot pred 1etom dni: V
Brestu smo po vseh izbranih kazalnikih poslovali slabše kot v
povprečju člani združenja (le da
nismo ustvarili -izgube). Vendar
pa je zaradi naših skupnih prizadevanj zaostanek na nekaterih
področjih manjši. Ta zaostanek
moramo zmanjševati tudi v prihodnje, če naj si zagotovimo
boljši osebni in družbeni standard.
M. Siraj

Letna vzdrževalna dela v Masivi narekujejo prekinitev obratovanja, saj je dobršen del proizvodnje zaradi remonta energetskih naprav okrnjen.
V Jntenzivnem investicijskem
vlaganju so vzdrževalna in obnovitvena dela še toliko bolj obsežna, -kar zahteva daljšo prekinitev
obratovanja.
V ta namen bodo v tem času
opravljena naslednja dela:
- zamenjava plamenocevnih
cevi pri parnem kotlu; ta dela
bo opravil zunanji izvajalec;
- zaradi novih objektov in investicijskih vlaganj bomo na
novo lokacijo premestili skladišče vnetljivih ·snovi; premestitev
jeklene .konstrukcije bomo opravili sami;
- zaradi dograditve proizvodne hale moramo premestiti grelce za ogrevanje notranjih prostorov;
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Brest
2.276
KLI Logatec
1.186
Lesonit (del DO) 966
Savinja (del DO) 837
Alples
780
Javor
1.667
Lesna
1.885
Marles (del DO) 2.538
Meblo (del DO) 2.535
LI Radomlje
521
TP Brežice
476
Skupaj člani
zdr. LES

948.707
1.506.861
1.072.614
1.215.571
1.041.008
994.127
1.087.863
767.086
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1.627.438
785.777
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- učinkovitejše odsesavanje na
novem trovaljčnem brusilnem
stroju zahteva močnejše odsesavanje, kar bo opravljeno z vgraditvijo lokalne ventilacije;
- občaSIIl.o vzdrževanje elektromotorjev, ·k i obratujejo v prostorih, kjer so eksplozijsko nevarne zmesi, zahteva redno kontrolo in mazanje, kar, bo v tem
času tudi opravljeno; obenem bo
potrebno tudi temeljito čiščenje
vseh naprav za brizganje in odsesavanje vnetljivih snovi.
Da .bodo vsa ta na črtovana dela nemoteno opravljena in v ro·k ih, je potrebnih že v pripravi na
remont velitko prizadevanj, pa tudi resnosti med samim delom.
Služba vzdrževanja je že več
krat dokazala, da je sposobna
opraviti zastavljene naloge, za
kar smo ji drugi delavci lahko
h valežni.
V. Jerič
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Sušilnice obratujejo
Kondenzacij ske sušilnice za
predsušenj e lesa do 20 odstotkov
vlažnosti spet obratujejo. Pri prvem poskusnem sušenju se je
pokazalo še nekaj napak, ki smo

Remont v Masivi

:č

DO

Skladišče

Aparature v novi sušilnic! mar·
tinjske MASIVE

jih zvečine že odpravili med štirinajstdnevnim premorom med
prvim in drugim sušenjem.
Izredno važno je tesnenje sušilnih komor, ker sicer v komori
ni mogoče vzdrževati ustrezne
klime,_ ki jo zahteva sušenje lesa.
Res Je, da smo prvo sušenje
opravili v najhujših vremenskih
pogojih; zunanja temperatura je
bila okrog -180 C, notranja - v
komorah pa 40 do 450 C; to pomeni okrog 600 C temperaturne
razlike, kar je za zagon in obra·
tovanje sorazmerno slabo.
Sušenje je bilo kvalitetno, čas
sušenja pa je bil zaradi neustreznega tesnenja še enkrat daljši
kot pri ustreznem tesnenju. Pokazalo se je tudi, da brez vlaženja že delno osušenega lesa ne
bo šlo. Zato smo to pomanjkljivost sami odpravili, ker v projektu ni bila zajeta.
Dobavitelj sušilnih komor Poliks iz žirov je med prvim in
drugim ciklusom sušenja tesnenje komor popravil, kljub temu
pa bo potrebno po drugem sušenju še zatesniti nezatesnjena mesta, predvsem stene med posameznimi komorami.
Drugi ciklus sušenja še traja,
vendar so se že pokazali boljši
rezultati sušenja. Po tem ciklusu
bo potrebno odpraviti tiste
napake, ki se bodo med sušenjem še pokazale in upamo, da
bodo sušilnice potem lahko obratovale s polno močjo.
J. Lunka

Pohod na Slivnico
Občinski svet zveze sindikatov
Cerknica organizira ob mednarodnem delavskem pramiku 1.
maju pohod na Slivnico. Na pohodu naj bi sodelovalo čim več
delavcev in občanov iz naše občine. Glede na do sedaj sprejete
prijave je pričakovati nad dva
tisoč pohodnikov. TakAen pohod
je že tradicija, Id jo je do sedaj
vodil Brestov sindikat. .telimo
pa, da se ta tradicija ohrani in
da se vanjo vključijo tudi drugi
delavci ln občani naše občine.

Pripravljalni odbor obvešča vse
tiste, Id se boste udeležlll pohoda, da bodo zborna mesta za pričetek pohoda v več krajih, in sicer: Cerknica - Brest, Grahovo
- osnovna šola, Radlek in Begunje. M.ed osmo in deseto uro bi
s teh mest odšli proti koči lovske
družine Grahovo na MaJi Slivnici,
kjer bo ob 11. uri osrednja proslava. Ob tej priložnosti bo občinski sindika:lni svet podelll za.
služnim članom zveze sindikatov
srebrni znak sindikatov in pro-

glasU najboljše inovatorje v letu
1984.
Po krajšem kulturnem programu bo poskrbljeno tudi za rekreacijo z zabavnimi tekmovanji.
Za vse udeležence bo preskrbljen
tudi topli obrok.

Ce bi morali zaradi slabega
vremena pohod odpovedati, bo to
objavljeno prek sredstev javnega
obveščanja na predvečer praznika oziroma v jutranjem času na
dan pohoda. V tem primeru bo
osrednja proslava ob istem času
v telovadnici v Cerlmici. Do preklica pohoda lahko pride le v
skrajnem primeru, sicer pa si vsi
želimo, da bi to zborovanje na
Slivnici v vseh pogledih uspelo.
Torej, na svidenje na Slivnici!
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Delegati govore
Naša sogovornica je bOa tokrat Ivanka GODESAizMASIVE.

- Vi ste vodja združene delegacije samoupravnllt interesnih
skupnosti za vzgojo, izobraževa·
nje in raziskovalno dejavnost
v Masivi. Naj vas kar na začetku
vpmam po vdem delu oziroma
delu vaše delegacije.

se pojavljajo v proizvodnji, in
njihovo reševanje. Problematika
interesnih skupnosti pa nam je
nekako tuja, zato smo na skupščinah bolj poslušalci in opazovalci. Poleg tega pa nam težak
gospodarski položaj močno omejuje možnosti pri uresničevanju
želja in potreb, ki jih imamo bodisi kot upora:bnilki bodisi kot iz.
vaj alci.
- Je vaša delegacija sposobna
oblikovati ·i n zagotavJjati stalUče
vašega kolektiva? Menda je običajno to težko?
Delo delegacije je najtežje zato, ker premalo poznamo problematiko interesnih skupnosti. Iz
prejetega gradiva sicer dobimo
neko sliko, vendar je to za obli·
kovanje stališča, ki bi bilo obenem tudi stališče vsega kolekti·
va, premalo.
- Smo pred referendumom
o );lOdaljšanju samoprlspevka za
izgradnjo vrtcev in šol v občini
Cerknica. Vi živite in delate v
krajevni skupnosti Grahovo. Kako gledate na odločitev o prlzid·
ku k stari šoli? Pomeni to ustrez.
no rešitev?

Delo naše delegacije je verjetno takšno kot delo vseh drugih
delegacij. Ko dobimo gradivo za
skupščino, se sestanemo in ga
skupaj . pregledamo. Določimo
oziroma pooblastimo nekoga .iz.
med nas, da gre na sejo skupšči
ne. Ce je .p otrebno, oblikujemo
delegatsko vprašanje.
. - Odločitve oziroma opredelitve delegacij do posameznlli
vprašanj postajajo v sedanjem
gospodarskem položaju vse težje.
Delegat je razpet med majhnimi
možnostmi, kl jih lahko za posamezne programe nudi njegova
temeljna organizacija, ter velikimi potrebami in željami, ki jih
ima kot krajan-uporabnik. Kaj
mislite o tem?
Predvsem menim, da smo delegati premalo seznanjeni s problematiko interesnih skupnosti. Razumljivo je, da najbolj poznamo
in nas tudi najbolj zam.imajo
vprašanja, ki zadevaJO našo de·
lovno ol'ganizacijo, vprašanja, ki

Kot krajanka krajevne skupnosti Grahovo mislim, da je potrebno vprašanje v zvezi z referendumom o podaljšanju samoprispevka za izgradnjo vrtcev m šol gledati širše in ne samo skozi prizidek k stari šoli. Razvoj celotne
krajevne skupnosti je odvisen od
vrste stvari, ki ji to omogočajo.
Sem sodijo vsi družbeno potrebru objekti, vključno s šolo. Središče in nosilec razvoja je vsekakor šola, zato so vse odločitve
v zvezi s tem ~ krajane zelo
važne, da ne rečem usodne. Grahovska šola je stara čez sto let.
Ceprav je bila obnovljena in je
dobro vzdrževana, za sodoben
pouk že dolgo ni več primerna.
Učilnice so zelo skromno opremljene, o kabinetnem pouku ni govora. Naši otroci imajo tako zelo
skromne možnosti za kvaliteten
poUk. Ko končajo osemletko in
se vključijo v šolanje na srednjih
šolah, .p a zahtevajo od njih enako manje kot od tistih, ki pridejo ,i z najbolje opremljenih šol.

/ , /--

-
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»Moč je v ;našem mladem rodu, ki je pridobitve revolucije ·n ade volje
sprejel za svoje in ki ve, da lima rza seboj dailjše obdobje dela in živ.
ljenja IV svobodi in miru kot katerikoli prejmjl rod na teh tleh,« je
dejal tovariš Tito.
Pridobitve revolucije je vsakdo dolžan negovati in jih krepiti. To
dolžnost lahko hpolnimo !e .:z manjem, ki )Si ga moramo pridobiti
s stalnim izobraževanjem na različnJh področjDI, seveda tudi na področju splomega lJudskega odpora !ln družbene samozaščite.
Ena glavnllt nalog na tem področju sta obJ.181llbna vzgoja in izobra·
ževanje prebivalstva, še zlasti mladine.
ZATO, MLADINKE IN MLADINCI, vključite ISe v enote teritorialne
obrambe kot prostovoljke-prostovoljcl. Usposabljanje organizl:ra OK
ZSMS skupaj z občinskimi štabi teritorialne !Obrambe Cel(knicaf, Postojna in Ilirska Bistrica. Usposabljanje bo v Planini pri Rakeku od
16. maja do 19. maja 1985. Prijavite se lahko najkasneje do 10. maja
1985. Prijavijo ISe lahko tudi učenci 1psmih razredov osnovnih šol (sta·
rejši od 14 let).
~INKA-MLADINEC, prijavi se! čast je hoditi po Titovi potil
S. Turk

Novi prizidek teh vprašanj po
mojem mnenju ne bo rešil, saj
bo v nj em le teJovadnica, kar pa
ni edino, kar osnoWla šola in krajevna skupnost potrebujeta. Strokovnjaki s tega podrocja bi morali v sodelovanju s krajani Grahovega vsa ta vprašanja temeljito proučiti in se odločiti v prid
šole in krajevne skupnosti, saj
poceni odločitev, dolgoročno gledano, ni tudi vedno najboljša.
- Upadanje števila otrok, kl
spadajo pod to šolo, je baje edi·
ni razlog, da je bil ukinjen projekt nove šole in naj bi bila le
adaptacija. Kje so razlogi, da je
število šoloobveznih otrok tako
naglo padalo?
Tudi·število šoloobveznih otrok
je odraz stanja posameme krajevne skupnosti. Stevilo narašča,
ko se kraj razvija, in upada, ko
ta stagnira. Na to najbolj vpliva
stanovanjska gradnja. Kot vemo,
vas Grahovo .kljub večletlllemu
prizadevanju .k rajanov še zdaj nima .izdelanega zazidalnega načr
ta. V tem času je bilo veliko interesentov, ki bi radi gradili stanovanjske hiše na tem območju.
Ker to ni bilo mogoče, so pač odšli drugam in si tam ustvarili
družine.

- Tudi vam bom postavila
vprašanje: kdo je dober delegat?
Dober delegat je po mojem
mnenju tisti, ki prejeto gradivo
dobro pregleda, se o vsem dogovarja s kofektivom, kateremu vse
infoillllacije tudi vrača. Vendar
je takih zelo malo.

Slavnostni koncert našega pevskega društva TABOR je bil izjemno
dobro obiskan. Domači glas . :..

NAŠI LJUDJE
Z Jožetom Kosom iz Cerknice
smo se pogovarjali o tem, kako
se spominja osvoboditve domovine izpred štirideset let.
»Jože, slišal sem, da si 4. maja
1945 sodeloval -p ri osvoboditvi
Cerknice,« sem začel pogovor.
»Pri osvoboditvi Cerknice ni·
sem sodeloval. V tem času sem
.ravno prišel iz Suhe krajine v
Loško dolino. Bil sem v Levstikovi brigadi, ki je bila poslana
na pomoč 4. armadi, ki je prodirala proti Trstu.

- Je mogoče združiti vlogo dobre matere, delavke in delavne
delegatke?
Y_se naštete vloge združujemo,
kolikor pač moremo. Vendar mislim, da nekaj od njih prav gotovo trpi, saj vsaka med njimi zahteva dobršen del človeka možnosti pa imamo samo toliko in
nič več.

Pri:p ravila V. Sega

Letošnji mesec
mladosti
Mesec maj je mesec mladosti,
zato mladi iz cer.kniške občine
pripravljamo vrsto dejavnosti, ki
bodo v tem mesecu počastile dan
mladosti in 40 let svobode.
- V maju bomo pripravili raz·
stave po krajevnih skupnostih in
organizacijah združenega dela,
na katerili bodo razstavljati mladi umetniki iz naše občine. Poleg
njih bo tudi razstava vseh dosedanjih lokalnih štafet ter slikovnega gradiva o sprejemih zveznih
in lokawh štafet preteklih let
v naši občini.
- Mladi iz ·k rajevnih skupnosti bodo pri:r,ravili literarne veče
re, na katerih se bodo predstaviLi mladi pesniki in pisatelji iz
naše občine.
- 18. in 19. maja bodo v Cerknici tradicionalne občinske športne igre mladine.
- Sredi maja bo usposabljanje mladincev-prostovolJcev v teritorialni obrambi.
- 7. in 8. maja bomo sodelovali pri pohodu Reka- Ljubljana
na delu poti, .ki pelje skozi našo
občino.

- 25. maja bo slavnostna _podelitev srebrnih znakov ZSMS.
- Mladi v osnovnih organizacijah bodo prJpravili različne dejavnosti, kot so kresovanje v počastitev praznika dela in dneva
mladosti, podelitve bronastih
znakov ZSMS, družabne večere
in okrogle mize.
Poleg vseh teh praznovanj bodo mladi sodelovali pri prireditvah in proslavah, ki jih bodo organiziraae druge družbenopolitič
ne organizacije.
Vabimo vse občane, da v čim
večjem številu sodelujejo na teh
prireditvah.

Med tem časom pa je prišla
novica, da je Trs{ 4. armada že
osvobodila. Zato smo odšli na
dolenjsko stran, osvobodili Grča
rice, Ribnico, Dolenjo vas in druge kraje na tem področju, kjer
smo naleteli na veliko sovrazne
vojske (Nemce, četnike, ustaše,
domobrance in druge).
Po te7Jkih bojih na Dolenjskem
in po počitku, ki je trajal le en
dan v znamenju proslavljanja
dosedanjih zmag, je moja brigada prek Iga odšla v predmestje
Ljubljane; to je bilo s 7. na 8.
maj m tudi tam je imela hude
boje s sovražniki. Veliko partizanov je padlo, vendar smo sovražnika do kraj~ porazili.

9. maja smo skupaj z drugimi
partizani iz Skofljice odšli proti
l;ju:bljani in v Ljubljano, ki je
b1la že osvobojena. Tam smo doživeli sprejem, ki se ga ne da
opisati, ampak ga je treba doživeti in občutiti. Po dveh dneh bivanja v Ljubljani je brigada odšla na Jezersko in tam uničevala
sovražne ostanke, ki so se v neredu prebijali proti Avstriji.«
15. maja 1945 je Jože kot komandir voda dočakal popolno
osvoboditev dežele na Jezerskem
oziroma v Celju.
Leta 1946 je bil demobiliziran;
prišel je domov, kjer je našel .porušen in požgan dom, ki ga je
bilo treba obnoviti oziroma na
novo zgraditi.
Zaposlil se je na takratnem
LIP kot prevoznik desk; zatem
je bil pri industrijski milici, pa
poslan na tečaj za funkcionarje
·klmetijskih zadrug.
Leta 1949 se je ponovno zaposlil v tovarni pohištva kot mojster
v zabojarni, Ieta 1959, po požaru,
pa je bil razporejen v skladišče
gotovih izdelkov, kjer je ostal
do upokojitve.
Upokojil se je leta 1979. Skupaj
z ženo, ki je tudi že upokojena,
obdelujeta nekaj zemlje. Tako ni
potrebno nakupovati marsičesa,
saj to pridela ta sama.
Ceprav je v pokoju, še vedno
sodeluje s tovarno »po gasilski
liniji«. Prek Obzornika in tudi sicer stalno spremlja razmere v
tovarni, saj se še vedno počuti
Brestovca. Kako da ne, saj je
delal v tovarni dolga leta, vse od
mladosti do upokojitve.
Meni, da si sedanji položaj
lahko izboljšamo le z lastnim delom, z večjo prizadevnostjo in
sprejemljivejšimi izdelki. Casi,
ko smo lahko živeli laže, so mimo. Nikakor pa ne smemo izgubiti vere v prihodnost, saj imamo dovolj moči, strokovnosti in
v-sega drugega. >>Le volja je potrebna in premostili bomo težave, v katerih smo se znašli,« je
na koncu razgovora dodal Jože
Kos.
J . Klančar
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Novosti v knjižnici
VASA DOMAčA DELAVNICA
Zbirka priročnikov, ·k i je v pomoč vsakomur, 'k i .rad sam postori
manjša popravila. V knjigah so opisana dela z raznimi materiiali
in orodji.
SUYIN, H.: Dokler se ne zdani
V ·r omanu pisateljica prikazuje kitajsko zgodovino med 1944. in
1971. letom, ko se med preobrati tujcem vse bolj odpirajo kitajske meje. Zgodovinska dejstva povezujejo usode posameznikov
različnih narodnosti.
ZIDAR, P.: Dve postelji
V knjigi lahko preberemo dve zgodbi. Glavna oseba v obeh je
učitelj; predvsem druga je precej avtobiografska. Poudarek obeh
zgodb je v pripovedovanju o človeških usodah.
STALLWORTH, A.: čez leto in dan
S to .knjigo dobivamo tokrat z zahoda izvirno, zanimivo in iskre,
no opisano obdobje pubertetnega razvoja in vstopanja v svet
odraslih.

1
(

'K

BRESTOV OBZORNIK

1

Vrtci in šole, različni ?{"___ _
pogledi - skupen cilj --"or:;- .
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V aprilu je bila v naši občini javna razprava o možnih rešitvah
še nerešenih prostorskih vprašanj otroškega varstva in osnovnega
šolstva.
Prve dni maja bo razprava na zborih delavcev oziroma občanov
dokončno končana. Ker smo o dosedanjih rezultatih izgradnje iz
samoprispevka že pisali in prav tako tudi o ožjem in širšem pro·
gramu, si tokrat oglejmo, v kaj nas usmerja dosedanja javna raz·
prava, kakšen je doslej večinsko opredeljeni program z viri zanj ter
kakšne naloge še sledijo.
ODMEVI IZ JAVNE RAZPRAVE
H

10

OmeniLi smo že, di se v javni
razpravi opredeljujemo ali za ožji
program, ki bi pokril res najnujnejše potrebe s področja otro·
škega varstva a1i za š.irši program, k.i bi nas sicer stal neko·
liko več in zato tudi rešil več
problemov. Takšen način uvoda
v javno razpravo je bil določen
v začetnih razpravah in ga je
opredelil kot primernega tudi
družbeno poLitični zbor občinske
skupščine.

ni
·ti
je
O·

la
:itidIa
C·
O·
10

n

,

1'

O·

je
ta

n
n
ta
je
S·

:r
.1,

:e
ll

lj

a,
li
a,

o
d

j.

v
li

e
d

Pripombe in mnenja v dosedanji jav.ni razpravi so si enotna
predvsem v ugotovitvi, da je na·
daljnja izgradnja vrtcev in šol
- potrebna. To, da se v nobenem okolju niso izrekli proti
uvedbi referenduma, si iallko
razlagamo kot razveseljivo dej·
stvo, ka'k o je v nas prodrlo t emeljno spoznanje o izrednem po·
menu znanja za pnihodnji gospodarski in splošni družbeni ·r azvoj
občine.

V tem smislu je v celoti vzeto
razprava kljub nekaterim II'az1ič
nim pogledom podpvla predlog,
naj se v občini Cerknica razpiše
referendum, na katerem bodo
upravičeni občani sami dokonč·
no odločiLi o samoprispevku za
prihodnjih pet let.
P'I'av zato so oZJiroma še bodo
družbeno politični dejavniki posebno pozorno pretehtaili bistvo
pnipomb iz jaWle r-azprave. Vsem
seveda ne.bo mogoče ust'I'eči,-ker
so Sli. nekatere težnje celo nasprotujoče . V nekaterih okoljih se ni·
so izrekli dovolj jasno, za tka.tero
od predlaganih rešitev so, drugi
so za širok prijem olmljenim vi·
rom navkljub, tretji spet so se
»bali zamere« iin so se skrajno
prevcidno inražali o posameznri.h
delih ali celo o predlogu kot ce·
loti.
Precej je bilo prisotno, če ne
kar prevladujoče mnenje, da
stopnja obveznosti iz osebnih dohodkov ne bi smela biti večja od
2 odstotkov neto osebnih dohod·
ko~. Taka ·stališča so opredeljevah ponekod celo nosilci ja'Vil:le

razprave v okoljtih, ki so se za·
vzemaJa za širši program. Z dru·
gi.mi besedami: zgradili naj bi
čim več, plačevali pa čim manj .
V tem smislu je treba raru.rnet i tudi (dobronamerne) kritične
pripombe o nekaterih pomanjkljivostih prti dosedanjih tizved·
bah programa izg;radnje v11tcev
in šol. Te so -se nanaša:le zlastli na
poudarjanje racionalnih rešitev,
na stvaiiTlOst planiranja, Jruimat·
sko in funkcionaLno primernost
projektov, gradbeno iz.vedbo in
podobno.
V odgovonih so bili II'azprav·
ljalcem podam odgovori. na veči no vpraš·anj. Posebej je bilo
poudarjeno tudi dejstvlo, da za·
deve okrog spodrsljajev še niso
za'ključene, lkCII' jih urejajo rbodli.si
gradbeni odbor skupaj z izvajal·
ci aJi se .rešujejo po drugačni pot-i. Razprava je na~kazala tudi po·
samezne ukrepe, rk i timajo za cilj
ka r naJjma.rrj napak •pi1i prihod·
njem delu 1n ·boljše obveščanje
občanov.

OžJI PROGRAM NA TRDNEJšiB TLEH
Omenjene in še mnoge -druge
pripombe sta obravnavala pred·
sedstvo obooske konference
SZDL i n pripravJjalnii odbor za
uvedbo .tJretjega občinskega ·sa·
mopnispevtka. Zavzela ~ta stali·
šče , da bo treba upošteva.rti pri·
pombe m U!krepe rza odpravo
oziroma preprečitev dosedanjih
pomanjkljivosti. Na rpodlagi raz.
prav ter družbeno polti:ti.čnih in
gospodrarskili rrazmer v občini
sta se opredeliila za .raoiona.l.i.zii.·ran - torej za ožj.i program,
kljub dejanskim pot:rebam po
škšem pro~amu.
Ponov.no si oglejmo, kateri je
sedaJj opredeljeni p.rogram:
l. Izgradnja vrtca v Staii'em
trgu za 120 otrok z opremo, kotloVIllico m Jruhinjo za vl1tec ri n
šdlo ter z dvonamenskoi.m prosto·
rom - v predvačunski wednosti
189 mi.l'ijon'OV dri.nM"jev. Lokacija
je predvidena v neposredni bliži·
ni sedanje osnovne šole v Sta·
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Cerkniško jezero v letošnji »pomladi«

rem trgu. Vrrtec naj bo ·projek·
tiran tako, da bo mogoča kasnejša razširitev vrtca in šole, če bo
potrebno.
2. Ureditev osnovne šole Gra·
hovo z adaptacijo ·i n op'I'emo, s
priZridkom za telovadmtico in
opremo, dvonamenskirn prosto·
r om •ter kotl'Ovnico - v predra·
čunski vrrednosti 98 milijonov dinarjev. P.redlog temelj.i masti. na
podatkih o gibanju števila šoloobveznih otrok. Teh je bilo 148
leta 1981 in 124 leta 1984. Podatki o pričakovanem družbeno
ekonomskem razvoju ne vsebujejo elementov skokovitega razGradnja prlzldka pri osnovni šoU v Begunjah
voja.
3. Izgradnja telovadnice pri
osnovni šoli na Rrukeku z opremo
- od pokojnline, ki ne presega rija dohodek .v v.išdni 2/3 lin bru·
in večnamenskim prostorom v najnižje pokojnine za polno po- to osebni dohodki v rv~šim 1/3.
predračunski voredn'Osti 117 mili. Poleg tega so kot vir navedena
kojninsko dobo in od SJta:rostne
jonov dinarjev. Ta odločitev je pokojnine, .pnizn.ane po zakonu o še sredstv·a za za:klonišča, tkii. se
predlagana, ker sprejeti program starostnem ZJavarovanju kmetov, zbirnjo .m te namene. P-ri olajšatudi tam še nd bil v celoti uresni- za zavezance, k,i !imajo Vliši· vah so upoštevana vsa pred.VIidečen; adaptacija ne pomeni ustrezno katastrskega dohodka manjšo na zakonska določila ter tudi iz.
ne ·reš·i tve, ker sedanja ~gradba od najmanjše vaštine, določene z plačila iz sklada skupne porabe.
v ničemer ne ustreza ,p redpisa- odlokom skupščine občine,
Kaj še sledi?
nim normativom lin .ker bi adlllp·
Razpravo bo uradno in dokonč
- od preJemkov iz soci'll!lno
tacija znašala •k ar 75 odstotkov vaTStenih pomoči, invalidnin, štli· no mključila občinska skupščina
stroškov nove telovadnice. Razen pendij učencev in študentov ter na slrupni seji s skupščinami satega bi bil .pouk. kar na treh •k ra- nagrad, rk!i 1jtih prejemajo ie41i na moupravnih linteresn.ih skupnosti
jih.
otroškega varstva in izobraževaproizvodnem delu,
Takšen je predJ.og ožjega p ro- od !izplačil iz s-klada slrupne nja.
grama, k-i torej s-kupno Z:llaša 404 porabe (regresti, jubilejne nagraNa tej seja, 1ci bo predvidoma
milijone dli.narjev. Izm-čun -teme- de in podobno).
sredi marja, bodo delegati vseh
lji na cenah riz februaTja 1985, 1??"
Pri pred:lagrunih v.irirh rse osno- treh skupščin odločali o sprejevečanih za pričakovano li.nflac.tjo
va spreminja, saj je bila po se- mu odloka o uvedb:i. referendudo jlllllija 1985, tin ob dejstvu, da danjem .r eferendumu osnova bru· ma. V odloku morajo biti opreje treba do rp11ijave investicije za· to osebni dohodek, sedaj pa je deljeni vsi glavm podatki o progotovi1li. 55 odstotk.ov ·s redstev.
neto osebni dohodek. Pni predla- gramu, vr:io:iih, dinami.k!i in nekaViri za pokritje predlagane naj- gani stopnji pri-spevkov pa je tere ·d ruge podrobnosti. Ce bo
stopnja 2 % od neto osebnih -do- odlok o •ra2J}lisu (["eferenduma
nujnejše inačice bi bili:
- 2 % od neto osebnih dohod- hodkov enaka· pri.spevn.i stopnji sprejet, bomo občani oddati svoj
1,47% od bruto osebnih dohod- glas - -torej S'VOjo odloOitev o
kov,
·
samopcispevku sredi junija.
kov.
- 2 % od pokojnin,
O .r azpravi tna skupščini in o
Z thugimi besedami to pomeni
- 2 % od bruto osebnih do·
nekaj nad 25 Ofo manjšo obvez- glasovanju o odloku ·b omo še pohod.kov obrtnikov,
- 2 % od katastrske ga dohod· nost glede na rseda:njd -r eferen- ročaN.
dum.
ka,
Komisija za informiranje
Pri osnova:h za prispevek gop.l.li pri.pravljamem odboru
- 1 % od ~atastrskega dohod·
ka za zavezance, ki so opro- spodarstva sta upoštevana .kriteza samopnispevek
ščen:i plačevanja dcw-kov,
- sredstva po posebnem -samoupravnem sporazumu tiz gospo~~ in . negospodarskili orgamzacl'J ozu'OIIla sklllpD.osti ter
sredstva, ki se zbirajo za izgradnjo zaklonišč.
Pm tem so predlagane naslednje olajšave oziroma oprostitve
Začetki taborništva v Cerknici
jega delovanja nudil varno platobveznosti:
segajo v poletje 1975. leta. Takrat neno streho ter nešteto radosti
- od osebnih dohodkov delav· so taborniki iz Izole povabiLi ne- iJ?. dragocenih spomanj ob Nadicev_ ~.občanov, kri. ne presegaJjo kaj naših mladih zagnancev na ŽI, ob Kolpi, Trebuši in Idrijci,
naJlllŽJega zneska osebnih dohod- svoje taborjenje v Podbelo ob ob Poljanski Sori in ob Jadranu
kov, k,i z-agotavljajo socialno var- Nadiži. To je bil prvi resnejši več kot petstotim tabornikom iz
nost delavca, določeno z zako- stik naše mladine s to lepo »Ze- cerkn.iške občine.
nom (zaj amčeni o sebni dohodki), leno« orgaJllizacijo. Tistih petOdred danes sestavljajo čete -i z
najst tabornikov iz Podbele '75
je pomenilo netivo za cerkniški Cer.Imice, Skocjans·k i ·r aki z Rataborniški ogenj, ki od takrat ni keka, Presihajoče jezero iz Grahovega, Bloški smučarji iz Nove
več ugasnil.
vasi ter družina medvedkov in
.Prva leta so b ila polna vzgoj- čebelic z Unca.
nih dejavnosti: .vodni.ških teča
Prizadevanja za ustanovitev
jev, propagandnih taborov in so- enote tudi v Loški dolini se dodelovanja naših prvih tabornikov slej niso posrečila. Prav b i bilo
n a raznih področnih in republi- da bi mborni ogenj zagorel tudi
ških tekmovanjih. V tem zaletu tam, okrog nj ega pa bi se zbirali
je članstvo hitro naraslo na tri- na primer SnežniAki jeleni, Obrsto. Prav ta-ko hitro pa je prvo šk.i. ponirki in podobni ljubitelji
množično navdušenje usah!nilo·
velike narave.
približno tretjina neresnih j~
Vodstvo odreda Jezerska ščuk.a
odpadla, število pravih tabornikov se je ustalilo, članstvo se je je sicer ponosno na dosedanje
uspehe, n a množičnost in kvalitei~~istilo in danes štej e organizaCIJa okrog dvesto petindvajset to taborniških dejavnosti ki jih
tabornic in tabornikov z izkuše- je u spelo v tem času razviti, vennim vodstvenim in vodnišk.im ka- dar želi svoj jubilej izkoristiti za
drom, ki je sposoben samostojno še kvalitetnejše, zahtevnejše in
organizirati tudi najzahtevnejše ·r aznovrstnejše dejavnosti.
in množične t aborniške podvige
Zato se zadnje čase vse bolj
~ed katere sodi poleg mnogob;
JeV m pohodovt zimovanj biva- !p~vezuje ~ _d rugimi organizacija.
kira,nj in vodniskih tečaje;, tudi tlill v občrm, predvsem s t eritocelotna organizacija in izvedba rialno obrambo m z oddelkom za
samostojnih počitniških tabor- ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, pa tudi z Brestom.
jenj.
Naklonjenost te delovne organiTa pomenijo vsako -leto vrh zacije so v različnih oblikah naši
taborniške sezone in strnitev ce- taborniki uživali že doslej, prav
loletnega dela v vodih in četah ob pramovanju desete obletnice
ter združujejo odgovorno delo odreda pa dosedanje občasno sovseh starostnih skupin taborni- d.elovanje..~rerašča v. kvalitetnejkov, od medvedov in čebelic do ŠI, stalneJši odnos, ki ob vstopu
najstarejših klubovcev.
v drugo desetletje obeta nov raz.
cvet taborništva v občini.
Odred Jezerska ščuk:a se lahko
pohvali, da je v desetih letih svoJ. Pl'aprotlnik

Deset let
Jezerske

ščuke

BRESTOV OBZORNIK

8

Iz drugih lesarskih kolektivov
STOLARNA Dobrepolje - čla
nica SOZD Slovenijales -je razvila zanimiv nov program večna
menskih stojal, ki ga je tudi patentirala. Stojala so namenjena
za ozelenitev stanovanj, balkonov in teras ali pa za odlagalne
police za knjige, igrače, slike in
spominke. Pro~am ;kvadratnih
in trikotnih pohc je zasnovan tako, da sestave dograjujemo po
višini, širini in globini; postavljamo jih lahko ob stene, v sredo
prostora, lahko jih pripenjamo
na steno ali obešamo pod strop.
V LIPI preizkušajo najsodobnejšo delovno napravo - robota
za zadnj e lakiranje izdelkov. Zanj
zdaj pripravljaj o posebne programe za vsak posamezni izdelek. Z robotom bodo potem, ko
ga bodo vključili v novo lakirnico, zagotovili večjo in stalno kakovost končne površinske obde-lave pohištva, hkrati pa. občutno
izboljšali razmere za delo v -lakirnici. Robotizacija delovnega procesa sodi v okvir zahtevnega razvojnega programa delovne organizacije za posodobitev proizvodnje pohištva ilD s tem povečanje
izvoza. Za letos načrtuJejo osem
milijonov dolarjev konvertibilnega izvoza.
V MARLESU se je ·prejšnje
razmerje v proizvodnji kuhinj
25 : 75 v kodst Jaminatnih programov spremenilo na 60 : 40 v
korist masivnih programov. Ta·
iko so zmogljivosti v površinski
obdelavi povzroča-le 02iko grlo
v proizvodnji. Zato so se namesto štirih brizgalnih kabin odlo-

čili

samo za dve, namesto drugih
dveh pa so postavili dve liniji.
Uredili so tudi odzračevanje nasičenega zraka, s čimer so bistveno izboljšali delovne pogoje,
obenem pa so postavili avtomatske proizvodno varnostne naprave. Dela je izvajalo SOP KTško,
naložba pa je veljala dobrih 80
milijonov dinarjev.

V LIP Bled so že pred časom
začeli ra2'lmišljati o proizvodnji
troslojnih opažnih plošč za fasadne odre. Izdelali so že prototipe
v različnih inačicah, ki so bili testirani m so pokazali dobre rezultate, zlasti kar zadeva trdnost.
Za letos že načrtujejo proizvodnjo 2000 kvadratnih metrov takšnih plošč. Te :plošče poleg drugih
prednosti tud1 najbolj ustrezajo
sedanji tehnološki opremljenosti
v LIP.
·
MEBLO si prizadeva, da bi čim
bolj razvil prodajo svojega tehnološkega znanja zlasti v dežele
v razvoju. Trenutno imajo v obdelavi več ponudb in projektov:
projekt tovarne P.Ohištva v Egiptu, projekt rehabilitacije e tiopske

lesne industrije, ponudba za izgradnjo tovarne vzmetnic v Jemnu in na Kitajskem, ponudba
za izgradnjo tovarne pohištva v
Iraku in Pakistanu.
ELAN je lani izvozil največ
smuči v Združene države Amerike - 23 odstotkov celotne vrednosti prodaje. Na naslednjih mestih so Italija (8,4 odstotka), Ceškoslovaška (7,8 odstotka), Japonska (6,3 odstotka) in Zahodna
Nemčija (S odstotkov). V njihovih lastnih prodajalnah v domovini pa je bila prodaja največja
v Zagrebu, sledijo pa Begunje,
Beograd in T.itograd.
Tudi LESNINA si prizadeva
pridobiti ugodni kredit mednarodne finančne korporacije IFC
za uvoz tuje opreme. Posodobiti
namreč želi proizvodnjo za izvoz v svojih proizvodnih temeljnih organizacijah Sopota Radeče
in EMMI Slovenska Bistrica.
Predračunska vrednost obeh naložb znaša okrog 275,000.000 dinarjev.
V NOVOLESU je biJo lani pri·
javljenih 28 inovacij, štiri več
kot leto poprej . Gospodarska korist 18 doslej ocenjenih inovacij
znaša 5,434.000 dinarjev, izplača
no nadomestilo zanje pa 264.484
dinarjev. Z doseženim niso zadovoljni in so pričeli z vrsto orga·n iziranih akcij, da bi inventivno
dejavnost po~pešili. _
V STOLU so organizirali samostoj no službo za kontrolo kakovosti izdelkov. Poglavitna področ-

GENERAL MAISTER NA UNCU

(Nadaljevanje in konec)
MAISTER -

PESNIK

Rudolf Maister - s pesniškim
Imenom Vojanov - je izdal dve
zbirki: prvo leta 1904 z naslovom
Poezije, četrt stoletja kasneje pa
drugo Kitica mojih.
Po oceni literarnega zgodovinarja
prof. Stanka Janeža (domačina z
Rakeka) v 1O. številki Obzornika iz
leta 1983 je Maister >~opeval sloven·
sko narodno bolečino ln v stihih iz·
povedoval včasih resno, včasih pa
šaljivo ln duhovito kettejevsko za·
sukane misli o življenju in ljubezni
v Poezijah, zrelo realistično-impre
sionistično miselno ln čustveno pre·
kaljene pesmi pa vsebuje druga
zbirka - med njimi so tožeče all
slavilno ubrane pesmi z vojno, rodoljubno all krajinsko tematikou.
Zanimivo je bilo prijateljstvo med
2upančičem in Maistrom. Spoznala
sta se zlasti med prvo svetovno
vojno, ko sta sodelovala pri isti reviji (Ljubljanski zvon) - prvi kot
urednik, Maister pa kot sodelavec.
Kmalu po končani prvi svetovni
vojni in po znanih dogodkih v Mari·
boru je nastalo posvetilo Otona 2upančiča Rudolfu Maistru:
NA, MOJSTER
Na, Mojster, ki od misli ti in sanj
bilo je dano priti do dejanj .. •
Ka) hočem jaz, ki v tega časa zmede
metati morem prazne le besede!
Pesnik je verzom dodal: »V prlja·
zen spomin dragemu generalu Mal·
stru. V Ljubljani, dne 14. 111. 1920.«
Posvetilo je vpisal v izvod zbirke
V zarje Vidove , ki ga je podaril
Maistru.
Leta 1926 je Maribor, kjer je upo·
kojenl Maister živel pozimi, obiska·

la skupina slovenskih književnikov
in recitirala občinstvu Prešernove
pesmi. 2upančič je tedaj z Albrehtom, Finžgarjem in Josipom Vidmarjem obiskal prijatelja Maistra in se
vpisal v njegovo s pominsko knjigo.
General-pesnik se mu je zahvalil za
obisk s temle pismom, ki je značil·
no za nacionalno usmerjenost obeh
in je ohranjeno v 2upančičevi zapuščini:

Maribor, 11. 111. 1926
Ljubi

2upančič!

Hvala Ti za obisk ln podpis! Kar
nekam svečanostno me gledajo zdaj
moje knjige, kadar stopim mednje.
Veseli me, da Te je Maribor tako
iskreno ln toplo sprejel. Pa tudi
upravičeno, kajti je gotovo, da so
Tvoji Mejnik! užgali narodno zavest
ob vsej našl meji in še prav posebno navduševal! moje bojevnike v
borbi za Maribor, tako da imaš tudi
Ti svoj delež za rešitev tega mesta.
te pa bi bili ljubljanski »ministriu
v novembru leta 1918 ugodili moji
zahtevi, da zasedem še Celovec, bi
nesli Ti in Tvoje spremstvo iz Ma·
ribora zdaj tudi na Gosposvetsko
polje slavo Prešerna. - Kadar pri·
deš zopet v naše mesto, me, prosim, obi šči! Bog Te nam ohranil Pozdravi Tvoj Maister.
Rudolf Maister je Imel veliko ve·
selja tudi do likovnega ustvarjanja
in do glasbene umetnosti. O tem
najdemo zapise v katalogu Umet·
nostne galerije Maribor za december 1984 in januar 1985. V njem pi·
še, da je Maister igral ob začetkih
kulture upodabljajočih umetnosti po
prevratu v Mariboru zelo pomembno vlogo. Bil je med pobudniki prve
s likars ke razstave v Mariboru. V
tem mestu je tudi dal pobudo ln
ustanovil prvo vojaško godbo.

Njegova teta - materina sestra
Matilda Tomšič se je poročila s te·
danjim posestnikom in c. kr. poštar·
jem, sicer pa z znanim naprednja·
kom Lovrom Sebenikarjem. Le-ta je
bil lastnik nekdanje graščinske stavbe na Uncu, ki so ji rekli »pod ko·
lono«. Matildi in Lovru se je rodil
le en otrok, sinček Adolf, ki pa je
tragično umrl, ko mu je bilo komaj
sedem let. Tako sta ostala Sebeni·
karja brez naslednikov.
Mladega Maistra in njegovo družino j e teta imela zelo rada, zato
je v oporoki 14. 8 . 1923 napisala, da
po njeni smrti pripada njeno premoženje Maistrovima sinovoma ing.
Hrvoju in ing. Borutu. V tej hiši
(danes Unec 21 in last podjetja Ko·
vind) je Rudolf Maister kot navdušen ljubitelj zlasti starih knjig zbral
čudovito knjižnico z mnogimi zelo
starimi primerki.
Nekaj let po upokojitvi je zbolel.
Na njem so se začele kazat i posledice prestanih telesnih in duševnih
naporov zadnjih let. Zelo ga je po·
trla smrt matere, ki jo je izredno
spoštoval in ljubil. Umrla je v visoki
starosti 88 let na Uncu, kjer je tudi
pokopana.
Po upokojitvi je Maister namera·
val napisati spomine na prevratne
dni. K sebi je vabil nekdanje sobor·
ce k sodelovanju. Med drugimi se
je veliko pogovarjal s pisateljem
Ivanom Matičičem , ki je o Maistru
v tem času napisal naslednje:
»Mnogo let je prihajal general
Maister na poletni oddih k svoji te·
ti, gospe Sebenikarjevi, ki mu je
pozneje zapustila svoje posestvice
in lepo hišo. V Ivanjem selu pri Un·
cu pa je moj rodni kraj, zato sem
generala na Uncu večkrat obiskal.
Z veseljem me je sprejel. Prinesel
sem mu nekaj do tedaj lzlšlih svojih
knjig in videl, da so mu že dobro
znane, zlasti zato, ker so vojne in
borbene vsebine: Krvave poljane
(prva svetovna vojna ob Soči), V
robstvu (na Soči), ·Na mrtvi straži
(Vojna krajina), Moč zemlje (epope·
ja koroški zemlji) . . . Generalov po·
letni kvartir je bli na Uncu, zimski
pa v Mariboru.«
POSLEDNJE SLOVO NOTRANJCEV
OD GENERALA MAISTRA
V juliju 1934 so se Maistrovi borci zbrali v Mariboru na svojem red·
nem zboru. Na zboru je dejal veselo

ja njenega dela so: vhodna kontrola materialov in polizdelkov,
medfazna -kontrola v celotnem
proizvodnem procesu, končna
kontrola izdelkov, spremljanje
reklamacij z domačega .in tujega
trga ter kontrola komercialnih
vzorcev in razstavnih izdelkov.
SAVINJA je že korak bliže k
popolnejši izrabi lesnih odpadkov

za pridobivanje toplotne ener:gi·
je. Od lanskega decembra poskusno obratuje toplotna postaja, zgrad.ili pa so tudi že priključek na daljinski toplovod. Vgradili bodo tudi večji kotel, s č.i
mer naj bi kotlarna povečala
moč na 21 megavatov. S temi prizadevanji [laj bi nadomestili
drag uvožen mazut in zemeljski
plin.

Otroški ekslibris
NADALJEVANJE AKCIJE
členov pri teh akcijah, ki so biIZ CERKNICE
stveno vplivali na kasnejši potek.
Brez dvoma je podpiranje eksMarsikdo se gotovo še sporni· librisa
<med našimi otroci izredno
nja, kako so bile leta 1974 oči .korJstno
plemenito delo. Najslovenskih šol uprte v Cerknice, mlaj ši se inseznmjajo
praktično
kjer je bila prva razstava otro- obli-ko male grafike, sobenem
pa
ških ekslibrisov. Pokrovitelj je jim
eks1ibrisi vzgajajo -ljubezen
bil Brest. Takrat je presenetilo do knjige,
saj jih lepijo vanje ve. veliko zanimanje za eks libris liki ljubiteljJ
knjig. Letošnja
m ed slovenskimi otroci.
akcija je zahtevala ekslibrise za
Tista razstava je bila leta 1974 šols·k e ·k njižnice. S tem upajo orpokazana tudi ob mednarodnem ganizatorji, da bo marsikatera
ekslibris kongresu, ki je bil na knjižnica resnično uporabljala
Bledu. Vodilni ekslibristi sveta ekslibris v knjigah in s tem izraso takrat pr-i znali, da česa podob- žala lastništvo knjig.
nega od otrok ne bi nikoli priča·
kovali.
Nad vsem tem opogumljeni so
slovenski ekslibristi pripravili še
več takšnih akcij: najprej po
vsej Jugoslaviji .iJn potem še mednarodno. Končno so pripravili
razstavo iz vseh prejšnjih.
Letos je bila -nova akcija med
slovenskimi šolami in ob koncu
Skoda je le, da s cerkniškega
aprila so odprli razstavo 200 n ajboljših otroških ekslibrisov. Ob področja za ekslibris ni več zanimanja, čeprav so na začetku teh
otvoritvi na osnovni šoli Komenda Moste so se spomnili prve akcij notranjski otroci pokazali
takšne razstave in omenili tovar- - veliko u spel.ih izdeLkov.
no Bres~ kot enega izmed tistih
R. Pavlovec

razvnet pisatelju Matičiču: »Velja,
na svete Ane dan se gotovo snidemo na Uncu.a A prav na ta dan je
umrl.
27. julija 1934. leta so se pri nekdanjem gasilskem domu na Uncu
poslavljali od generala Maistra No·
tranjci ln njegovi borci. V Imenu bojevnikov za severno slovensko mejo
1918/1919 se je od generala poslo·
vil najprej pisatelj-domačin Ivan Ma·
tičič z naslednjimi besedami:

»Letos spomladi k prazniku Pre·
bujenja je obhajal naš Rudolf Maister jubilej svojega šestdesetletne·
ga življenja, danes k prazniku žetve
se poslavlja s te svoje zemlje, ka·
teri je koval mejnike. Ob njegovem

BR

Vidimo ljudske množice, ki ga-kropijo s solzami, vidimo kmetske žu·
!jave roke, ki dvigajo njegovo krsto
na rame, vidimo jih, ki neso svoj
ponos na poslednjo pot, neso graničarja orjaka.
Videli smo blisniti meč, vidimo
zlomljenega sredi zamaha.
Bratje, v sedlo, vajeti v dlan,
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skrešejo trde podkovel
Bratje, naprej! _
General Maister odhaja ... Večen
spomin na narodnega generala in
zapovednika! Večna zahvala junaku
osvoboditelju.«
V imenu Notranjcev se je poslovil
od Maistra še nekdanji cerkniški
zdravnik dr. Stanko Pušenjak, v slo-
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Na Uncu so 1969. leta odkrili spominsko

ploščo

generalu Maistru

nm
jubileju smo mu zagotavljali: Ti ne
boš umrl, ne, ne, ti ne umrješ, ne
moreš umreti svojemu narodu, v ka·
terem si tako globoko zasidran! Ne·
nadoma, sredi dneva, mu je zastal
utrip srca, kakor da je zasnlval.
ln to notranjsko zatišje Je vztre·
petalo, kriknilo - in vsa slovenska
zemlja je prisluhnila, v neizrečeni
boli je sklenilo ljudstvo glave. Umrl
je junak, ljubljenec naroda, izdihnil
je ljudski general. Slišimo, kako jokajo matere, žene, vidimo jake može, ki stoje prepadeni in v nemem
molku tugujejo za njim, ki jim je bil
ponos in varnost.

vo pred odhodom na zadnjo pot
v Maribor pa mu je zaigrala cerkni·
ška godba na pihala.
Pisni viri:
Jof e Hudales: Orel z razprtiml krili ZO Maribor
· Jože Hudales: General Maister - ZO Ma·
rl bor
Lojze Ude: Boj za s everno slovensko mejo
- ZO Maribor
Rudolf Maister: Kitica mojih
Spominskl zbornik ob 60·1etnicl bojev za
severno s lovensko mejo
2e v tekstu omenjeni vtri
Podatki iz katastra na Rakeku ln s poko·
pali šča na Uncu
Ustni viri: Razgovori pisca tega se&tavka
z Ing. Hrvojem Malatrom, ;z Lojzetom Ude·
tom, z njegovimi borci, s plsateljem Mati·
čl čem
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O DELOVANJU MUZEJA V LOSKI DOLINI
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Muzej ljudske revolucije Notranjske v Ložu je po izkušnjah sodeč
med ljudmi premalo znan, saj ga tudi ustrezne ustanove premalo popularizirajo. Sam in osamljen stoji sredi še bolj osamljenega in napol
zapuščenega Loža. Deset let so se posamezniki trudili, da bl ga uredili. Pred tem, natančneje od začetka šestdesetih let pa do konca
sedemdesetih, j e muzej deloval z vso lnstituclonatno in pravno osnovo, vendar na osnovi prostovoljnega dela.
·
Ko se tpOpotnik, -ki je namenjen na SLivnico, vzpenja po poti mimo
Bresta, ga takoj za tovarniško ogmjo .pozd:ra'Vi na kupe razmetaiO!ih
skal, ki so ostale še od gradnje vodovodne napeljave iz osrednjega
vodnega zbira:lca.
$e malo naprej je že poleg »Olimpijskega« bazena, ki tega svojega
imena pravzaprav še nikoli ni dobil, je bil pa nekako namenjen
tudi za rekreacijo. Sedaj služi svojemu namenu kot nekakšna rezerva vode v primeru nebodigatreba »rdečega petelina«.
Se bolj klavrno podobo pa daje njegov sosed, pred nedavlllim zgrajeni osrednj-i zbiralec vode za prebivaJ.ce našega ma:J.ega mesta.
Objekt je torej zgrajen m služi svojemu namenu. Baje pa se je
zataknilo pri inveSititorjti.h zaradi vse bolj &iromašnega ~ja. Ta
nesrečni dinar ~e torej ·k.niv, da okolica ni urejena tako, kot bi ta
objekt pač morala biti. Ni celo ograje, ki je nujno potrebna, da bi
vsaj v duhu zakona preprečila dostop nepoklicanim. Spomnimo se
samo teroTistov iz leta 1972, ko so med ostalim ameli v načrtu z-as1Jrupi-ti vodovodna omrežja v naših večjili mest·i h. Po zaslugi na~ih varnos tnih organov j.im to le ni uspelo.
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Da je temu tako, pričajo dokumentacija, pa: tudi rezultati dela.
Lojze Mlakar-Ljubo in Tone Avsec
sta si za delovanje muzeja najbolj prizadevala, pa tudi drugi
borci so zbrali okoli pet tisoč
kosov muze}skega gradiva (fotografij, muzealij, dokumentov in
drugega) iz revolucionaroega in
naprednega gibanja ter narodnoosvobodilnega boja na Notranjskem. Vodniki v muzeju so bili
nekateri borci, dokler so imeli
dovolj moči. Sedaj je muzej od
maja do novembra zopet odprt in
ima strokovno vodstvo.
Razstava oziroma sedaj postavljena zbirka ne ustreza več novim
razmeram. Za posodobljeno zbirko pa moramo prenoviti tudi razstavne, delovne, arhivske in dTuge prostore ter nabaviti ustrezno
opremo. Prenova ne bo predraga,
pa tudi postopna bo.
Mo:rda porečete, da smo v krizi, da je težko. Res je težko, pa
tudi res je, da smo v krizi, toda
·r avno takrat, ko je najteže, se je
potrebno tudi najpametlneje odločati. Ali se lahko odločimo, da
z našo kulturo kar pometemo, jo
preprosto izbrišemo iz naše resničnosti in naše zavesti? Je to
pametno? Ali bi bilo pametno, da
Notranjci n e bi ničesar hoteli vedeti o sebi, o svojem delovanju,
o svojem značaju v preteklosti,

sedanjosti in pTihodnosti ter se
predstaviti svetu? Ali menite, da
nam brez znanja in vedenja (o
sebi) gre lahko dobro?
To vedenje pa nam muzej iahko nudi. ln se povprašamo, ali je
v.zdrževanje kulture in ;kulturnih
usta!llov, ki poleg tega sedaj porabijo prav malo sredstev, res
tisto, kar »nese dol« našo občino,
ali J?a so dejanske težave morda
nekJe drugje. Ali ni družbeni kapital, ki ga imajo gospodarske
delovne organizacije, za to, da se
čim hitreje in pametneje obrača,
da bi zmogel vzdrževati družbo?
A:l.i niso v pametnem gospodarjenju (njegovega pomena se morajo zavedati tudi in predvsem nasi občinski družbenopolitični dej avniki) največje rezerve za reševanje finančnih zadev drugih področij v družbi?
1
Teh vprašanj ne moremo reševati z neracional!Oim »klestenjem« tistih družbenih področij,
ki so odvisna od uspešnosti gospodarstva. Z omejevanjem ni
mogoče reševati problemov, kajti
rezultat omejevanja je samo omejenost. Tega pa, mislimo, nihče ne želi.
Zato vabimo delavce, občane in
delovne ljudi, da se pridružijo
prizadevanjem vodilnih delavcev
v svojih delovnih organizacijah,
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z nami
svetu muzeja, borcem, .Jd so že
zdravnaj rekli svojo besedo, ter
ljudem, ki delajo v kulturi, da bi
obnovili muzej in bi ta:ko mogel
služiti svojemu namenu. Ce namreč neka kulturna ustanova propada, povzroča družbi večjo izgu.
bo, kot če z »izgubo« posluje.
Zanjo veljajo prav obratna merila, kot so merila »dohodkome
izgube«.
Ob tej priložnosti pozivam tudi
družbenopolitične delavce v naši
občini, da se z v.so prizadevnostjo
pridružijo, kakor so se sami zavezali, v naša in skupna prizadevanja, da bi le-ta ·r odila prave
sadove. Kajti vemo, kako pomembna in veljavna je njihova
beseda.

Govorim z vidika kulturno zgodovinske in vzgojno izobraževalne ustanove ter kulture sploh, ki
ji v naši občini ni dodeljeno mesto, ki ji gre; nima zadosti veljave, da o njeni družbeni moči
sploh ne govorimo. To pa sem
povedala zato, ker si prizadevamo, da tako ne bi bilo več.
D. Smrdel
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Pravili so in pravimo še danes, da je boljša preventiva kot draga
kurativa. To velja tudi za omenjeni objekt, za katerega varnost bi se
da,lo kaj storiti.
Na primer: zbiradlnik fekalij .in drugih, v današnji industrijski dejavnosti nujnih odpadkov, v Dolenji vasi, je tako ograjen kot da so
v njem vskladiščene najbolj dragocene dobrine. Odgovomi, Im ste
brez denarnih sredstev za postavitev ograje 'Pri zbiralniku :in za uredJi>tev njegove okoLice, dajte !povelje, n aj se ona ograja odstrani in
postavi tam, kjer je ~res potrebna. Mladina pa bo gotovo z delovno
akcijo pri~~očil~ ?a :pomoč pri_ uredit~ okolice, saj sicer uda:miško
dela v :kraJ:i.h, ki rmaJo morda se manJ potreb kot naše malo mesto
m njegova bližnja okoLica.

Smisel taborništva
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Taborništvo ima danes pred
sabo nekaj zelo oprijemljivih pogojev za to, da se razvije v še
bolj množično gibanje. T.i pogoji
so predvsem negativnega znača
ja in prav s svojo negativnostjo
naravnost spodbujajo .k dejavnostim, kakršne goje taborruki.
Oglejmo si nekatere:
odtujevanje
- civilizacijsko
človeka od narave in od sočlo
veka;
- površinsko, globinsko in
»Višilllsko« onesnaževanje člove
ikovega živ:ljenjskega prostora;
- 5tal.no prisoten strah pred
novo vojno katastrofo ...
Ni treba več naštevati. že iz
poveda!Dega kar kriči motivacija
po drugačnem življenju, po prijateljskih, domačih odnosih med
ljudmi, med pravimi tovariši, v
skromnih, toda naravnih razmerah, v neizumetničenem in nezastrupljenem okolju.
Vsak dan hujša in vsestranska
ogroženost narave spodbuja k
ukrepom za obvarovanje življenjskih elementov človekovega bivanja, stalno prisotna zavest možne nove icatastrofe, naravne ali
umetno izzvane, pa navaja ik razmišljanju o življenju v trdih razmerah, pod platneno str eho ali

pod streho iz vej in lubja, ob
drobnem .P,artizanskem ognju,
brez elektmke in brez bencina.
Toda z zdravo pametjo in morda
s karto in kompasom, ki ju znamo uporabljati ...
To so le n ajbolj grobi motivi,
ki današnjega mladega človeka
brez ·p osebne propagande in tudi
brez odvečnega sestankarskega
aktivizma vabijo v tabomiške
vrste.
Na srečo se v tej organizaciji .
tudi še niso u speli ·r azrasti n e
birokracija, ne vzvišeni dušebrižniški, tutorski odnosi. Taborniki
se vzgajajo sami: v družini, v vodu, v četi, v odredu. Mlajši starejše spoštujejo in jim sledijo,
če vidijo v njih več znanja, lepši
odnos, zrelejše izkušnje, trdnejšo
moralo. Tu vlada načelo zdrave
avtoritete, medsebojnega spoštovanja, skupnega dela in tovariške

Vzgojno varstvena delovna organizacija Cerknica je bila ustanovljena leta 1981, ko so se vrtci
združili. Istega leta smo se preselili v nove prostore. Ima tri
vzgojno-varstvene enote, in sicer
enoto v Cerknici z dislociranim
oddelkom v Grahovem, enoto na
Rakeku in enoto v Sta-r em trgu
z dis.lociranima oddelkoma v Iga
vasi in Novi vasi.
Vzgojno-varstvena delovna organizacija Cerknica je organizacija posebnega družbenega pomena, je organizacija, ki opravlja
vzgojo in varstvo predšolskih
otrok ter pripravo otrok na šolo
kot svojo glavno dejavnost.
Temeljni družbeni smoter vzgoje in varstva predšolskih otrok
je oblikovati otrokovo ustvarjalnost in omogočiti razvoj njegove
osebnosti v skladu z vrednotami
socialistične samoupravne druž.
b e.
Vzgojo in varstvo predšolskih
otrok opraV':ljamo po programih
vzgojnega dela, ki so namenjeni

pomoči.

Kako lep ute~ biti večer ob
ognju sredi gozda, če je odred
preživel v takšnem vzdušju dolg
in naporen dan. Kako :blizu nam
je takrat domovina! Brez bobnečih parol samo ob utišani, na
gozdno ja:kost naravnani pesmi.
Dviga plamen se iz ognja .. .
J. Praprotnik

Iz cerkniškega otroškega vrtca

vsem otrokom v krajevni skupnosti, ter z vzgojo in varstvom
predšolskih otrok, ki jih sprejmemo v dnevno varstvo. Vzgojo
otrok izvajamo s ustreznimi
dejaiV'.Dostmi, zlasti z igro, zaposlitva:mi, delovnimi opravili in
drugimi oblikami vzgojnega dela,
s katerimi vzgojitelji usmerjajo
in spodbujajo otrokovo sposobnost.
Trenutno je v dnevno vzgojo
in varstvo vključenih 391 otrok
od vseh predšolskih otrok v naši
občini, ki jih je 1223. Potrebe po
vzgoji in varstvu predšolskih
otrok so večje, vendar zaradi pedagoških, zdravstvenih in prostorskih normativov ne moremo
sprejeti več otrok v dnevno vzgojo in varstvo na Rakeku in v Stacr:em trgu, kjer sta enoti polno
zasedeni. Enota Cerknica ima na
voljo še igralnice, ki pa niso
opremljene. Od 14 igralnic je tnepopolno opremljenih deset, štiri
pa sploh niso opremljene.
Potrebe po vzgoji in varstvu
predšolskih otrok so stalno prisotne, še bolj za otroke do tretje-

ga leta. Za nabavo opreme nimamo sredstev, saj iz meseca v mesec poslujemo na meji rentabilnosti.
O sprejemu otrok je raz;prav•l jal tudi izvršni svet občmske
skupščine in sprejel stališče, naj
bi sredstva za opremo novega oddelka dojenčkov v Cerknici prispevale samoupravne interesne
skupnosti, in sicer .i z sredstev, ki
naj bi jih združevale po samoupravnem sporazumu za leto 1984
za izdelavo dolgoročnega plana.
Do da~nes smo od 81.000 dinarjev
dobili 47.000 dinarjev.
Nov oddelek jasli v Cerknici
smo odprli 22. januarja 1985. Delavci naše enote si bomo prizadevali, da bomo v sodelovanju
z vsemi pristojnimi organi v občini, uporabniki in starši storili
vse, da bomo poskrbeli še za
opremo ostalih neopremljenih
igralnic.
Delovna organizacija nima zagotovljenih osnovnip pogojev za
delo v skladu z m.inimaJ.nimi
standardi in normativi za družbeno vzgojo in varstvo predšolskih
otrok. Primanjkuje nam didaktič
nih sredstev, drobinega inventarja, osnovnih sredstev in druge
opreb.ne. Tudi za nabavo in dopolnitev najnujnejših sredstev za
delo potrebujemo finančna sredstva, ki pa jih v tem trenutku ni.
Zato smo bili prisiljeni prositi
za dodatno pomoč združeno delo
v občini za nabavo najnujnejših
sredstev.
Letos se bomo z delovnimi organizacijami dogovorili o možnih
oblikah sodelovanja, na primer
s pripravo razstav otroških risbic
v njihovih prostorih, sodelovanjem pri raznih kulturnih prireditvah :iJn podobnim.
Pri uresničevanju stabilizacijskih ukrepov in načrtovanju dolgoročnih usmeritev morajo potrebe otrok zavzemati prednostno mesto, saj je predšolsko obdobje eno izmed najbolj plodnih,
razvojno najbolj .intenziv.n!ih obdobij, ko .l ahko mnoge sposobnosti razvijamo najbolj hitro in intenzivno.
M. Spitalar
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LESNA INUSTRIJA PRED TE2KIMI PREIZKUšNJAMI

Tako kot občuti celotna slovenska lesna Industrija vsa negativna gibanja,
jih čutimo tudi na Brestu. Morda še bolj, ker zavzema delež pohištva v Brestu kar 85 odstotkov celotne proizvodnje. Stanje je še toliko ostrejše zaradi obsežnih investicijskih del, ki jih moramo letos končati.
Zato bodo letos pred nami predvsem naslednje ključne naloge: zagotoviti dovolj denarnih sredstev za pokrivanje zalog, zagotoviti nabavo potrebnih reprodukcijskih materialov za oskrbovanje proizvodnje, zagotoviti pravočasno Izplačevanje osebnih dohodkov ln dokončanje začetih investicij.

Organiza~or

in tekmovalec KK Brest -

Kegljaški klub BREST je v
svoji zgodovini dosegel svoj drugi kvalitetni vrhunec. Po tistih
časih, ko je kegljal še Grom in
je klub nekaj pomenil v širšem
prostoru, se je po nekaj letih načrtnega dela znova uvrstil v sam
slovenski vrh - v prvo ligo.
Poudariti velja, da je bila konkurenca izredno močna, da pa so
Brestovci vendarle prikazali najbolj borbeno in kvalitetno kegljanje, imeli pa so tudi dokaj izenačeno moštvo, v katerem je redkokdaj kdo odpovedal.

POTROšNišKI KREDITI SPET V OSPREDJU

Verjetno že dolgo časa ekonomski ukrep zveznega Izvršnega sveta ni
tako razburil duhov, kot jih je ob sprejetju nove uredbe o potrošnlškem
kreditiranju. Pravzaprav nič čudnega, saj je tako all drugače skorajda sleherni potrošnikov žep vpleten v gospodarski utrip sodobnega življenja skozi
tak all drugačen kredit. Druga plat medalje potrošniškega kreditiranja zadeva proizvodnjo. Danes vedno in povsod ugotavljamo, da proizvajati ni
vprašanje, vprašanje je blago prodajati.
·
Za blago, ki je naprodaj tudi na potrošniške kredite, je treba odslej odšteti v gotovini najmanj 30 odstotkov (doslej 20 odstotkov) . Izjema so avtomobili, za katere velja dinarski polog 10 odstotkov. Najdaljši odplačilni rok
potrošniških kreditov je 24 mesecev, izjemoma za avtomobile 36 mesecev.
Na kredit lahko prodajamo le industrijske izdelke, pri katerih je prodajna
cena za mersko enoto večja od 1.000 dinarjev (doslej 400 dinarjev).
KAKO JE ZA21VEL DELEGATSKI SISTEM

Delegatski sistem vsekakor še ni povsem zaživel, saj smo z njim začeli
šele lani oziroma letos. Samoupravne Interesne skupnosti so se v glavnem
konstituirala in sprejele svoje načrte za leto 1975. Večina delegatov komaj
spoznava svojo vlogo pri tem. Morda bi to stanje lahko primerjali z letom
1950, ko so bili izvoljeni prvi organi upravljanja; tudi tedaj je bllo treba
precej časa, da so ti organi spoznali svojo vlogo pri odločanju in odgovornosti ter se tako uveljavili. Sedaj si življenja kolektiva brez teh organov
sploh ne moremo predstavljati. No, prav tako je potreben določen čas za
uveljavitev delegatskega sistema.
Mislim, da so z uvedbo delegatskega sistema zagotovljeni pogoji, da se
razčisti vrsta vprašanj in uredijo odnosi med gospodarskimi organizacijami
ter samoupravnimi lnteresnlmi skupnostmi, posebno pa višina in delitev
finančnih sredstev.
DELIKATESA V NOVI PREOBLEKI

V prostoru nove Delikatesa bomo nudili prodajo kruha, mleka in vseh
vrst mlečnih izdelkov, suhomesnate izdelke, obložene kruhke in sendviče,
različne solate ln mrzla jedila, vseh vrst konzerv, slaščice, brezalkoholne
ln alkoholne pijače in podobno. V gostinskem delu, ki bo strogo ločen
od delikatesnega, pa bomo nudili topla jedila, točeno pivo in druge gostinske usluge.
S tako preureditvijo in preusmeritvijo se prlbližujemo razvojnemu programu občine Cerknica na področju gostinstva in turizma.
UUBA TADIC PRI NAS
Zvečer je bila v kinodvorani v Cerknici predstava monodrame •Obramba
- Sokratova misel in smrt• s priznanim dramskim in filmskim igralcem
Ljubom Tadičem v glavni vlogi.
Predstava je blla brezplačna, vendar kljub te mu dvorana ni blla povsem
polna, kar je vredno obžalovanja. Prisotni so stvaritev Ljul1e Tadiča nagradili z dolgim aplavzom, kar je tudi dokaz o uspehu predstave.

Franc Gornilk

rvoigaš

NOVA TOVARNA IVERNIH PLOšč RASTE

Strokovna skupina, ki dela pri investiciji, je pred kratkim izdelala predlog dopolnitev Investicijskega programa izgradnje tovarne ivernih plošč
v Podskrajniku. Dopolnitev programa so narekovale spremembe predračun
ske vrednosti, virov financiranja in ekonomskih rezultatov investicije. Z začetkom maja bodo o predlogu dopolnitev programa razpravljale vse temeljne organizacije združenega dela Bresta, saj vemo, da pomenijo lastna sredstva za investicijo združena sredstva temeljnih organizacij.
Izgradnja tovarne Ive rnih plošč poteka v času velikih spreml;)mb na področju cen industrijskih izdelkov, katerih porast je še hitrejši od rasti življenjskih stroškov. Tako so nam lani porasle cene v gradbeništvu za okrog
30 odstotkov. Takega stanja smo se zavedali že pred Izgradnjo, zato smo
poskušali čimprej zaključiti s pripravljalnimi deli (razpisi, llcitacije, nakup
in ureditev zem ljišča ln podobno), pa tudi s samimi gradbenimi deli, s či
mer smo se Izognili še dodatnim povečanjem investicijskih stroškov.

Rezultati zadnjih tekem:
Brest : Gorica
54S8 : S190
Izola : Brest
49S7 : S049
Br est : Hidro
S427 : S420
SCT : Brest
S094 : 4961
Končna

l.
2.
3.
4.
S.

lestvica:

Brest
SCT
Hidro
Donit
Izola

24
22
22
16
14

točk
točk
točk
točk
točk

Občinska

kegljev
+ 2294
+ 2634
+ 1702
+ S46
+ 1S

6. Gorica
10 točk - S66
7. Jesenice
4 točke- 2176
8. Idrija-Cerkno O točk -44S3

kegljišču
občinska TRIM

Na Brestovem

se je
LIGA
v disčiplini 6 X 100 !učajev mešano. V ligi je nastopala 11 moških
ekip.
Lestvica
1.- 2. Kartonaža
18 točk
1.- 2. Fotogrupa M
18 točk
3. Gozdna
16 toč.k
4. SAP
14 točk
S. Občina
12 točk
6.- 7. Elektro
10 točk
6.- 7. Brest
10 točk
8. Avtomootaža
6 točk
9.-11. Gaber
2 točki
9.-11. Novolit
2 točki
9.-11. Gradišče
2 točki
končala

zaključku TRIM LIGE bo še
občinsko prvenstvo za posamez-

Po

nike; zanj se je prijaviJo 82 tekmovalcev.

nogometna liga

Tudi letos se bo spomladanski
del občinskega nogometnega prvenstva pričel v maju, kajti pred
začetkom spomladanskega dela
prvenstva bo treba odigrati še
štiri zaostale tekme iz jesenske·
ga dela. Zaostale tekme naj bi
bile po naslednjem razporedu:
Nedelja, 28. 4. 198S
Cerknica (V) : Rakek (V); tekma na Rakeku
Sovica : Nova vas
Nedelja, S. S. 1985
Nova vas : Stari trg
Sovica : Cerknica
V spomladanskem delu bo spet
nastopala samo osem moštev,
kajti zadnjeuvrščena ekipa v jesenskem delu ·p rvenstva je izstopila iz lige. Obenem pa obvešča
mo vsa moštva, da bosta ekipi
Cerknice in Cerknica veterani
vse tekme odigrali v gosteh, ker
nimata svojega domačega igri-

19. 5.
Slivnica : Sovica
Cerknica (V) : Nova vas
Cerknica : Stari trg
Rakek (V) : Rakek
3. kolo - 26. 5.
Rakek : Cerknica
Star.i trg : Cerknica (V)
Nova vas : Slivnica
Sovica : Rakek (V).

2. kolo -

V spomin
2. aprila 1985 smo se delavci
temeljne organizacije Pohištvo
in številni drugi krajani za vedno
poslovili od dolgoletnega sodelavca FRANCETA BEčAJA iz Dolenje vasi.

šča.

RAZPORED TEKEM V MAJU
1. kolo - 12. 5.
Stari trg : Rakek (V)
Nova vas : Cerknica
Sovica : Cerknica (V)
Rakek : Slivnica

Naklada 2800 Izvodov.
Tiska 2eleznl§ka tlskarna v Ljubljani.

1
1

REZULTATI
Ekipno- moški:

1

krogov
S16
S14
476

l. Masiva
2. Pohištvo 1
3. Pohištvo S

Posamezno -

moški:

krogov
l. Franc Mahne (Pohištvo) 182
2. Milan Zalar (Masiva)
177
3. Miro Kunstek (Masiva) 17S
ženske:

l. Pohištvo
2. Skupne dejavnosti
3. Iverka

Posamezno -

krogov
429
418
3S9

ženske:

1
1

2
14. J

DRžAVNA PRVENSTVA
Z ZRAčNIM ORO.ZJEM
Brestove pion.irke, ki so bile
ekipno najboljša ekipa iz Slovenije, so se uvrstile .na 22. mesto od
39 ekip. Med posameznicami je
bila najboljša Saša !STENIC s
17S krogi na 11. mestu. Zmagovalka j e nastreljala 179 krogov.
Pravico nastopa na prvenstvu
sta imela tudi dva pionirja. Damjan KANDARE je nastreljal 177
krogov .in zasedel 12. mesto, Tomaž KLANCAR pa s 176 krogi 18.
mesto od 228 nastopajočih.
Mladinke so imele državno prvenstvo v Nišu. Od Brestovih
mladink se je prvenstva udeleži- ,
la Martina KOCEVAR, ki je nastreljala 3SS krogov ter zasedla
2S. mesto od 140 nastopajočih .in
potrdila normo za »mojstra«
strelca.
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OBčiNSKO

TEKMOVANJE
NAJMLAJšiH
V Cerknici so 12. aprila tekmovali na občinskem tekmovanju
pionirji in pionirke v streljanju
z zračno puško v okviru šolskih
športnih društev. Tekmovarnja so
se udeležile vse osnovne šole v
občini. Na tekmovanju so ·n astopili najboljši, ·k i so na poprejšnjih šolskih tekmovanjih dosegli
najboljše rezultate. Nastopilo je
10 ekip pionirjev oziroma 3S posameznikov in 8 ekip pionirk oziroma 27 posameznic. Najboljše
tii ekipe v obeh kategorijah bodo
nastopile na regijskem tekmovanju, ki bo v Cerknici 27. aprila
ob 9. uri.

l. Cer-knica I.
2. Stari trg
3. Nova vas

Pionirji -

b

s

;,
k
d
j.

krogov
461
448
409

posamemo:
krogov

l. Tomaž Klančar
(Cerknica)
2. Damjan Kandare
(Stari trg)
3. David Istenič (Rakek)

Plonirke - ekipno:
l. Cerkillica I.
2. Cerknica II.
3. Stari trg

Pionirke -

A

n

s

Pionirji- ekipno:

Zapustil nas je v 55. letu starosti. V tovarni pohištva je bllo
zadnje njegovo delo v skladišču
materiala.
Spominjali se ga bomo kot dobrega delavca, sodelavca in tova·
riša.
Kolektiv
TOZD Pohištvo Cerknica

1

krogov
l. Anica Ule (Skup. dej.)
1S3
2. Iva Kraševec (Iverka)
1SO
3. Bernarda Vrenko (Poh.) 14S

REZULTATI

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavni ln odgovorni urednik Božo ·
LEVEC
UreJa urednllkl odbor: Vlil FRIM, Frane
GORNIK, VIktor JERIC, Jo!e KLANCAR,
Srečo KNAP, Bo!o LEVEC, D1'11go MAZIJ,
Danlc:a MODIC, Janez OPEKA, Vanda &EGA,
MarJan tiRAJ ln F1'1111c TRUDEN
Foto: Jože !lKRU
Odbor :ra obvall!anJe J• družbeni organ
upreviJanJa. Predaadnlca odbora: Vanda
!:EGA.
Glasilo sodi med proizvod~ Iz 7. to&a
prvega OO.tavka 38. l!lena zakona o obdavfenJu proizvodov ln etorltav w prometu, za kat- H ne plal!uJe tamalfnl davek od prometa proizvodov (mnenJa Hkretarlata za lnfonnl1'1111fa lzvrinaga aveta SR
SloveniJa It. 421·1172 :r dna 2A. oktob1'11
1974).

SINDIKALNO PRVENSTVO
BRESTA V STREUANJU
V aprilu je strelska družina
BREST organizirala sindikallno
tekmovanje med Brestovimi temelJnimi organizacijami. Tekmovanja se je udeležilo 1S moških
ekip oziroma 43 posameznikov
in 4 ženske ekipe oziroma 12 posameznic.

Ekipno K.EGLJAšK.E NOVICE

Filmi v maju
2. S. ob 16. in 20. uri - ameriški akcijski f:iJ.m NAVAJO STRELA.
4. S. ob 20. 'llii in S. S. ob 16. uri - italijanski 'Pustolovski .film TATOVI ZLATE KOBRE.
S. S. .in 6. S. ob 20. uri - ameriška kriminalka MORILEC BREZ
OBRAZA.
9. S. ob 20. uri - nemški erotični film NUNINA LJUBEZENSKA
PISMA.
11. S. in 13. S. ob 20. uri - ameriški ljubezenski film ANDREA.
12. S. ob 16. in 20. urJ - ameriški pustolovski film RAZBOJNIKI
SVETEGA HRIBA.
16. S. ob 20. uri- angleški erotični film FANNY HILL.
18. S. ob 20. uri in 19. S. ob 16. uri - ameriški akcijski fiJ.m KACJE
PLEME.
19. S. jn 20. S. ob 20. uri- ameriški farntastični film POšAST IZ MOC.
VIRJA.
23. S. ob 20. uri - hongkonški karate film MASCEVANJE BRUCE
LEEJEVE PESTI.
2S. S. ob 20. uri in 26. S. ob 16. uri - ameriški 'Pustolovski film SMOKEY JE RAZBOJNIK, III. del.
26. S. in 27. S. ob 20. uri - ameriški glasbeni film FLASHDANCE.
30. S. ob 20. uri - ameriška grozljivka NOC CAROVNIC, Il. del.

31. ~

posamemo:

167

163
160
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krogov
485
409
358

krogov
l. Saša Istenič (Rakek)
176
2. Ines Otoničar (Cerknica) 168
3. Jasna Kebe (Cerknica) 159
F. Mahne
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