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DA, za boljše rezultate!
PRED REFERENDUMOM O TEMELJIH PLANA DO LETA 1990
V širši družbeni skupnosti in seveda tudi na Brestu smo v času
razprav in sprejemanja vrste planskih dokumentov. Z

zaključnih

letom 1986 se pričenja novo petletno srednjeročno obdobje, za
katerega ob načelu kontinuitete in sočasnosti načrtovanja skušamo
v celotni družbi zastaviti čimbolj skladen razvoj na vseh področjih
gospodarskega in družbenega dogajanja nasploh. V ta okvir sodijo
globalne usmeritve našega razvoja vse tja do leta 2000 in predvsem planski dokumenti za srednjeročno obdobje 1986-1990.
V tem zapisu bom skušal posvetiti nekoliko več pozornosti
temeljem srednjeročnega plana
Bresta do leta 1990, ki so sedaj
v javni razpravi in ki jih bomo
v drugi polovici februarja sprejemali z referendumom. Na tem
referendumu bomo hkrati potrjevali tudi skupne temelje za
pripravo srednjeročnega plana
sestavljene organizacije Slovenijales.
S temelji planov novega srednjeročnega plana opredeljujemo
predvsem: osnovne pogoje za
pridobivanje in povečevanje dohodka na podlagi smotme uporabe družbenih sredstev in produktivnosti dela vključno z uporabo sodobne tehnologije in organizacije, pogoje za krepitev
materialne osnove dela in združevanje sredstev, skladnost raz-

merij pri razporejanju dohodka za razširjeno reprodukcijo in
na osebne dohodke ter skupno
porabo, pogoje za varstvo življenjskega okolja in okvire ter
možnosti za razvoj družbenih
dejavnosti in zadovoljevanja
splošnih družbenih potreb.
V temeljih plana gre torej za
osnovna merila, ki opredeljujejo smeri prihodnjega razvoja v
povezavi s sestavljeno organizacijo Slovenijales in ostalimi pomembn~jšimi
organizacijami
združenega dela v reproverigi
ter z drugimi nosilci družbenega planiranja. Na podlagi teh
temeljev bodo izdelani srednje·
ročni načrti, ki bodo temeljne
cilje opredeljevali tudi s kon·
kretnimi razmerji in številkami.
Oblikovanje in sprejemanje
plana sovpada z zaostrenimi go-

spodarskimi razmerami, ki se
v zadnjem obdobju zlasti izrazito kažejo prav v lesni oziroma
pohištveni industriji. Tako sta·
nje nam po eni strani otežkoča
realno načrtovanje, obenem pa
seveda prav tak položaj terja
trdnejše in gospodarsko učinko
vitejše dolgoročne usmeritve
razvoja.
Brestovi temelji plana prihodnjega razvoja pomenijo enoten
akt za delovno organizacijo, pri
čemer upoštevajo pogoje in razvojne smeri vsake temeljne organizacije v njeni sestavi. Cilji
temeljev plana so: z ustrezno delitvijo dela in s skupno poslovno politiko doseči skladen tehnološki, kadrovski ter samoupravno in poslovno organizacijski razvoj vsake temeljne organizacije in Bresta kot celote.
Tako usmeritev bomo podpirali
tudi s skupnimi naložbami in
združevanjem sredstev v delovni in sestavljeni organizaciji.
Brest bo tudi v svojem pri·
hodnjem razvoju posloval pre·
težno v okviru lesno predelovalne industrije, čeprav bo z delom svojih proizvodnih progra·
mov posegal tudi izven svoje
pretežne dejavnosti. Osnova za
nadaljevanje takih usmeritev je

anje.
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V januarju· so bile v vseh delovnih okoljlli javne obravnave pomembnih dokumentov, ki jlli bomo
sprejemali v februarju (posnetek iz POHISTVA)
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v razmeroma velikem delu domačih surovin, v znanju in izkušnjah kadrovskega potenciala ter sedanjih tehničnih sredstvih in tehnologiji.
Pri oceni možnosti prihodnjega razvoja, je treba kot omejitvenl dejavnik na domačem trgu
upoštevati manjšo rast stanovanjske izgradnje in delno upadanje kupne moči prebivalstva,
zaostreno kreditno politiko na
področju potrošniškega krediti·
ranja in podobno.
Eno izmed ključnih vprašanj,
ki terja pretehtane odločitve, je
vprašanje sedanjih in prihod·
njih proizvodnih programov za
domači trg in izvoz. Programi
morajo biti konkurenčni glede
na ostale proizvajalce doma in
v svetu, obenem pa primerno
dohodkovni (akumulativni), da si
lahko z njimi zagotovimo uspešen prihodnji razvoj.
Glede na opisane možnosti
oziroma delno zoženo rast domačega trga izstopa dejstvo, da
bo moralo biti težišče naših pri·
zadevanj usmerjeno zlasti v programe, namenjene za prodajo na
tuja tržišča, kar pomeni zahtevnejše manjše serije. Po drugi
strani pa se iz tehnološko-stroškovnih vidikov kaže potreba po
večjih serijah oziroma po neka·
terih možnih kombinacijah med
domačim in tujim trgom. Zato
bodo morali proizvodni programi zasledovati zlasti naslednje
usmeritve:
- programi, predvsem s pod·
ročja
pohištvene proizvodnje,
bodo delno zahtevnejše izvedbe
glede oblikovne, pa tudi glede iz.
delavne kvalitete;
- pohištveni programi bodo
deloma predstavljali garnitumo
pohištvo z večjim deležem masi·
ve oziroma masivnih izvedb;
- več.ina izvoznih programov
in del domačih bo tudi vnaprej
temeljila na vzorcih oziroma načrtih ali zamislih kupcev (na·
ročilniški
program, inženirski
posli);
- del zmogljivosti bo zaseden
s proizvodnjo programov lastne
oblikovne zasnove (lasten program);
- v cenovnem pogledu bodo
prihodnji pohištveni programi
vsekakor odvisni od tržnih raz·
mer, pretežno pa bodo predstavljali možnost za bogatejšo
izbiro z barvnimi, oblikovnimi
in drugimi rešitvami front;
- pri
proizvodnji
ivernih
ploš č bo potrebna širša paleta
designov oplemenitenih ivernih
plošč tudi z najsodobnejšimi poslojevalnimi materiali;
- pri proizvodnji ognjeodpornih materialih plošč bo rastel
delež finaliziranib izdelkov iz teh
plošč oziroma bodo postopoma

vključeni
dirajočih

novi izdelki iz ekspanmaterialov;
- pri programu strojegradnje
bomo začetno razmeroma široko
usmeritev postopno ožili.
Sedanja struktura proizvod·
nih programov se bo delno
spreminjala oziroma prilagajala
tržnim možnostim, vendar bo
prišlo predvsem do naslednjih
premikov:
- povečal se bo delež končnih
izdelkov in polizdelkov iz žaganega lesa iglavcev;
- povečal ·s e bo delež izdelkov iz ognjeodpornih mineral·
nih snovi;
- povečal se bo delež masivnega (kosovnega) pohištva ozi·
roma opreme;
- povečal se bo delež strojegradnje;
- povečal se bo delež naro·
čilniških (inženirskih) del iz Brestovih proizvodnih programov.
V prihodnjem srednjeročnem
obdobju bo Brest proizvajal na·
slednje glavne skupine izdelkov:
- primarna predelava lesa:
-žagan les,
- strojno tesani trami,
- iverne plošče;
- ploskovno pohištvo:
komponibilno, garnltumo
oziroma kosovno ploskovno po·
hištvo,
- mize in mizne plošče,
-kuhinje;
- masivno (kosovno) pohištvo oziroma oprema:
- masivni izdelki iz trdih listavcev,
- masivni izdelki iz iglavcev,
- oblazinjeno pohištvo in poliuretanski izdelki,
ognjeodpome negorljive
plošče in drugi izdelki iz mineral·
nih snovi,
- izdelki strojegradnje.
Načrtovanje programske spremembe oziroma realizacijo p roizvodnih programov bomo opravljali sproti na podlagi spre·
jete poslovne politike v okviru
delovne in sestavljene organizacije, pri čemer bomo zasledovali
zlasti:
- hitrejšo prilagodljivost proizvodnje trgu,
nepodvajanje proizvodnih
zmogljivosti,
- boljšo izrabo delovnih sredstev, predmetov dela, prostorov
in energije ter delovnih sposob·
nosti zaposlenih,
- večjo proizvodno programsko povezanost temeljnih organizacij v smislu celovitosti ponudbe,
- postopen prebod na sodob·
nejšo tehnologijo z možnostjo
računalniške obdelave.
Take programske usmeritve
pogojujejo tudi tržne možnosti
na zunanjem in domačem trgu.
V delovni organizaciji naj bi
delež izvoza gled na celotni prihodek v srednjeročnem obdobju
porasel od 24 na 30 odstotkov.
Takšno strukturalno spremembo v korist izvoza naj bi dosegli
(Nadaljevanje na 2. strani)
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(Nadaljevanje s l. strani)
predvsem z vlaganji v posodobi·
tev proizvodnih zmogljivosti, ki
naj bi omogočile :
- proizvodnjo manjših serij
z boljšo dohodkovno osnovo,
- večji delež pohištva na podlagi izvedb iz masivnega lesa,
- višjo stopnjo kvalitete zlasti v pogledu površinskih obdelav.
Hkrati pa bomo še naprej utrjevali sedanje prodajalne kanale oziroma naše mesto v mešanih podjetjih, katerih solastniki
smo in posebne oblike prodaje
kot so dolgoročne proizvodne
kooperacije in posli v maloobmejnem prometu.
Zmanjševanje deleža prodaje
na domačem trgu seveda ne pomeni, da blaga ne bo težko prodati. Prav nasprotno, zaostrene
razmere, ki so bile že omenjene, določena neprilagojenost trgu - s prevelikimi zmogljivost·
mi zlasti enostavnega ostrorobnega pohištva, določena zapiranja večjih specializiranih trgovskih organizacij nas silijo v do'polnilne ukrepe na področju načrtovanih nalog. Zato so v temeljih plana opredeljene tudi smeri ukrepov na področju domače
ga trga od· oblikovnega izpopolnjevanja, povečevanja inženirskih. poslov, regionalnega pokrivanja prodaje s širjenjem maloprodajne mreže v okviru SOZD
oziroma drugih prometnih organizacij do učinkovitega servisa.
Na področju oskrbe s surovinami in repromateriali z domačega trga bomo še naprej težili
k sporazumevanju za dolgoroč
no oskrbljenost proizvodnje.
lfvoz bomo še naprej omejevali in v tujini nabavljali 'samo
tiste surovfue in repromateriale,
za katere na domačem trgu 'n i
ustreznega nadomestka.
Stevilo zaposlenih se v prihodnjem srednj~ročnem obdobju ne
bo povečevalo, načrtujemo pa iz.
boljšanje kadrovske . sestave zaposlenih. Potrebna znanja zaposlenih bomo zagotavljali tudi z
večjim obsegom usposabljanja že
zaposlenih delavcev, da bi dosegli
boljše in širše obvladovanje del
oziroma nalog. .
Kot pomembno ·podporo kadrovski politiki bomo razvijali in
utrjevali sistem nagrajevanja po
delu oziroma rezultatih -dela.
Naložbe bodo sledile predvsem programskim usmeritvam
z doslednim uveljavljanjem dohodkovnih razmerij in skupnega
r~a. Pri tem se v temeljih
plana ugotavlja, da se bo pomanjkanje lastnih in tujih virov
sredstev odražalo na naših investiciiskih možnostih.
Do tega bo prihajalo še zlasti,
ker bomo morali ~radi pomanjkanja trajnih virov obratnih
sredtev in dragih kreditov (obresti) del akumulacije vlagati v
obratna sredstva. ·
·

Tudi pri pridobivanju skupnega prihodka bomo v Brestu, pa
tudi izven njega usmerjeni v
skupni prihodek, v skupno načrtovanje in skupni riziko.
Veliko skrb bomo posvečali tu·
di nadaljnji krepitvi družbenega
standarda na področju zaščite
in varstva pri delu, zdravstvenega varstva, ustreznega zaposlovanja delavcev z zmanjšanimi
delovnimi sposobnostmi, stanovanjske izgradnje. pestrosti in
cenenosti toplega obroka, širitve
oblik rekreacije, letovanj in podobno.
V okviru delovne organizacije
bomo še naprej intenzivno delovali na področju izpopolnitve
splošnega ljudskeg odpora in
družbene samozaščite.
Veliko skrb · bomo posvečali
zdravemu in čistemu okolju, zlasti pri obravnavanju novih naložb.
Samoupravna oziroma poslovna organiziranost bo tudi v tem
srednjeročnem
obdobju odraz
opravljene delitve dela v okviru
delovne organizacije in integracijskih povezav ter predpisov in
določene
družbeno
politične
prakse.
Na podlagi tako na hitro preletenih izhodišč v temeljih sred-

•

delo pri brušenju

plana Bresta načrtu·
jemo, da bomo v srednjeroč
nem obdobju do leta 1990 dosegli približno naslednje povpreč
ne realne letne stopnje rasti:
-

-

obseg
proizvodnje
družbeni proizvod
izvoz (konvertibila)
osebni dohodki
sredstva za reprodukcijo

~delkav;
- večanje

proi7Jvodnje d:n izvoza, ki bo možno ob ;rekons1nlkcijah :in posodobi !lvi zastare~e :tehnologije;
- na domačem rtrgu doseči tes·
nej še sodelovanje med trgovinSiko
in proizvodnimi deJ.ovtnimi ooganizacijami;
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Vse to pomeni, da smo si s temelji plana zastavili ambiciozne
cilje, ki se dovolj zgovorno kažejo že v podatkih, da načrtu
jemo take rezultate poslovanja,
ki bodo omogočili hitrejšo rast
osebnih dohodkov in drugih ka·
tegorij poslovanja od inflacije.
Ali bomo te cilje dosegli, pa
. je seveda delno odvisno tudi
od splošnih družbenih pogojev
za
gospodarjenje,
predvsem
pa bo uspešnost gospodarjenja
odvisna od nas samih, od naše
kreativnosti in od doslednega
izpolnjevanja delovnih nalog na
vseh področjih poslovanja.
D. Mlinar

NA REFERENDUMu BOMO GLASOVALI TUDI O SKUPNIH
TEMEUIH PLANA SOZD SLOVENIJALES ZA OBDOBJE
1986--1990
S slwpnimi temelj~ določamo
tiste skupne cilje :in. interese, ki
jih članice usldaju~ejo v medsebojnem povezovanJu za do~ega
nje učinkovitejšega poslovanja in
hitrejšega ;razvoja.
Temeljni cilM razvoja SOZD
Slovenijales v srednjeročnem obdob-ju 1986-1990 so:
- Osnovna programska usme·
ritev š e vedno os-taja v ok1V'i!ru
dosedanje lesno predelovalne de·
javnosti;
- .pres~turi<ranje v iZNozno
spqsobno !proizvodnjo ter v proizvodnjo obdelovalnih ·strojev in
elektroruk:e;
- osvoj.iti moramo Jasotne iz
vozno sposobne :proizvodne !PI"ograme, se vključevati v sodobne
oblike nastopa na tujih trgih, iz.
boljšati poslovnost in kva:1iteto
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Del velikega zdraviliškega centra v Igalu, ki ga bo opremil Brestov inženiring
osk:rlbo z žaganim lesom, plošča
mi in •r eproma teriali ter se .povezovali z gozda.rst:v om ·i n osta'l~mi
indus·t r-ijami, ki oskrbujejo naše
proizvodnje.z repromateriali.
Investicijska vlaganja članic
bodo predvsem v posodobitve in
rekonstrukcije s težiščem na prestrukturir-anju v f.ina•l no ·i z-v ozno
usmerjeno proizvodnjo.
Predvidene investicije so izdelane na osnovi razvojnih možnoosti članic in bodo na osnovi u:slda·
jevanja ·i n dogova!I"jan.ja dokonč
no usklajene šele v srednjeroč
nem planu SOZD.

Na finančnem področju bo glavna skrb do leta 1990 pokriti primanjkljaj obratnih sredstev s
trajnimi in dolgoročnimi viri
sredstev. V ta namen je treba
zmanjševa-ti trajna obra·t na sredstva .na najprimernejšo raven,
pričeti z usmer-janjem akumula·
cije za f.inandranje trajnih obratnih sreds tev ter -se .posluževati cenejših selektivnih kreditov
za namene izv.oza. Za potrebe fi·
nanciranja sprotne reprodukcije
in večje likvidnosti :se bodo delov.ne organizacije posluževaie tudi interne banke. Združevale b o-
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Okvirni cfiji razvoja SOZD Slovenijales v naslednjem srednj.eročnem obdobju.
proizv. DO trg. DO
2,5%
3,6 O/o
- rast firičnega obsega proizvodnje
- rast prodaje na domačem trgu
3,0 '/o
3,0%
8,2%
11,5%
- rast izvoza - skupaj
- na konvertibD.ni tr g
8,3%
11,4% '
-rast uvoza
6,6%
7,2%
- rast števila zaposlenih
1,2 o/o
1,0%

- razvija•t i dejavnosti organizacij skupnega pomena - interne banke, razvojnega inm1JU.ta,
Clanice bodo za realizacijo do sredsnva rezervnega sklada za
delovne skupnosti SOZD;
skupnih razvojnih programov solidarnost - 10 odstotkov od
- razvijati samoupravno in po- združevale 25 odstotkov atkumu- dela dohodka, ki so ga v naj·
slovno organiziranost SOZD ter lacije. Združevanje sredstev za manjšem znesku vsako leto dolždelovanje samoupravnih ter dru- skupne projelote Ibo temeljiJo na ne ·izloča;ti v svoje rezerve skladžbeno pdlitičnih skupnosti.
interesu članic in interesih skup· no z zakonom.
Pri raz:voju proizvodnih .p rogra- nega ramoja na osnovi p osebeJ
V letu 1986 bo interna banka
mov je glavni cilj čim višja stop- sklenjenih samoupravnih spora· postopoma
širila svojo dejavnost
nja finalizaoije končnili lesnih 'iz·
zumov.
tudi na področje dolgoročnega
delkov z večjim deležem znanja
Razvojno raziskovalna dejavnost
in deviznega posla·
ter visoka kva-liteta proizvodov · bo organiz.irana v okviru delovne kreditiranja
vanja ter proučila možnost za
zaradi večje možnosti za vključe organizacije sl.Qupnega pomena uvedbo internega plačila promevanje v mednarodno delitev dela. .razvojni ms-titut, ki bo opraJVJjal
ta.
Razvij~ je potrebno programe
razvojno programske naloge za
Pogoj za uspešnejše sodelova·
s čim boljšim ~zkor.is.1lkom lesne ustanoviteljice. Podrooja, za kasurovine in jih dopolnjeva-ti s tera bo ra.2JVOjni IDSti·!Jut Oprav- nje med proizvodnjo .in -trgov.ino
programi, ki ne temelj-i jo na ~esu, ljal naloge, so opredel~ena v 5a-' je poenotenje informacijskega sida bi zmanj ša.rli veliko odvisnost moupraN!Ilern sporazumu o usta- s tema ·i n računal-niške dejavnosti.
od lesne s urovine. Pospeševali novitvi .razvojnega 1nstituta. Glav- Zato je potrebno na osnovi evibomo razvoj programov, ki po- ni njegov.i na>logi bosta razvoj dentiranja sedanje računalniške
menijo prestruk.t'llii"iranje tproiz- proizvodnje lesno obde:lovahtih in informacijske dejavnosti pr1
vodnje predvsem v IProi.zvod>njo sllrojev in načrtovanje prestlruk- članicah pripra-viti program eno~
nega informacijskega sistema
Jesnoobdelovalnili strojev, raču turiranja proiz-vodnje.
SOZD Sloverujales z elementJ
na'lrN~ke opreme ter naprav za
Na področju ekonomskih od· standa-rrlizacije.
elekmronsko vodenje procesov in nosov s tujino bo potrebno iz
Kadrovska politika si mora tpri·
naprav v proi7Nodnj.i za .predela- boljšati ~vozno struktuTo :v prid
1
vo. \lesa.
izvoza končnih izdelkov, ~lasti zadevati za ri zboljšanje kadirovskt'
Pri oskrbi s surovinami bomo najv.i:š je stopnj e predelave >lesa, strukture, z :bolj-šim nagrajevanjern k znižanju fluktuacije ,
skrbeli' za medsebojno surovinsko . pospeševati izvoz na vsa tržišča,
skrbeti za povečano število štizlasti še v dežele v razvoju. Bolj
usklajeno bo treba nastopati na pendistov oziroma učencev ustujih trgih, t!rgovinska delovna merjenega -izobraževanja 1er .·i z·
organizacija pa naj bi v večj.i me- bolj-šati razmere na področj u
ri vpl~va-1a .na usmeritve proizva- d1.1už:benega standarda, !kulture in
jalcev v tujini. Poiskati je treba reklreacije delavcev.
Na področju obveščanja bomo
vse možne vire za na:ba-vo strojne
opreme zaradi iztrošenosti in zaradi celovitega, o bjektivnega in
možnosti večjega tprodora na tuje pravočasnega obveščanja delav·
tsrge.
cev· že v letu 1986 pričeli z redlzg·rajeva·t i bo treba svojo mre· nim .i zdajanjem .glasila delavcev
žo sk1.1ipnili podtjetij, pll"edsiavni- SOZD.
štev, zastopstev ter drugih orgaDa ·bi načrtneje .pr.idobivatli nonizacijskih oblik v tuj~ni. Se na- ve počitniške zmogljivosti in boprej borno ra2·vijail.i.' višje oblike lje -~rabili sedanje, bo na ;podgospoda'I'S'kega sodelovanja (ma- •ročju počitniŠike in :rek reativne
Ioobme}ni promet, kompenzacije, dejavnosti ustanovljena počitniš·
kooperacije in podobno).
ka oskupnost Slovenijales .
.Na domačem trgu bodo morale
Posle skupnega pomena SOZD
proirZJvodne članice zarad-i nadaljnjega zrnanJševan~a Jmpne mo či bo opravl~a•la delovna skupnost
prebivalstva in še bo~j zaostren.ib SOZD .in sicer zadeve na področ
pogojev za gospodarJenje doseči jih .p lana -i n analiz, financ in raše tesnejše sodelovan~e s trgovin· čunovodstva, podjet niške in preds tav-niške dej avnosti :v tujini, gosko čla.ni.co.
Predvideno je večje 1\"ključeva spoda-rjenja ·i n organizacije blanje izdelkov proizvodnih članic govnih tokov -ter tpravne in splošprek sklad.iščnega centra v črnu ne zadeve.
čah ·ter večanje p rodajnih zmog- · Delavci v delovni s kupnos ti pri·
ljivosti Slovenijales-trgovine na dobivajo dohodek ·i z celotnega
prihodka ·po na~elih svobodne
domačem •tržišču ob :podpori .pro-.
menjave dela.
izvodnih članic.
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Novo na področju nagrajevanja
SPREMEMBE SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O OSNOVAH IN
MERILIH ZA PRIDOBIVANJE IN RAZPOREJANJE DOHODKA KMALU NA REFERENDUMU

te dalj časa potekajo javne obravnave sprememb samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje
ln razporejanje dohodka in osebnih dohodkov. Predvideno je, da
bi ta sporazum sprejemali ob koncu februarja.
Zakaj so spremembe potrebne?
1. Naše samoupravne akte moramo uskladiti s panožnim sporazumom, čeprav ugotavljamo,
da velikih razlik ni.
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2. V preteklem obdobju so bili
nekateri novi zakoni (zakon o
minulem delu in razširjeni reprodukciji, zakon o ugotavljanju
celotnega prihodka in zakon o
planiranju), s katerimi smo dolž·
ni uskladiti naše samoupravne
akte.

3. V sporazumu, ki je v veljavi od leta 1978 dalje, imamo vrsto določil, katerih ne izvajamo,
ki so za prakso neustrezna in bi
njihovo izvajanje samo oviralo
naše delo ali pa bi bili delavci
občutno oškodovani pri osebnem
dohodku (ta področja so normiranje, zajamčeni in najnižji
osebni dohodki, nadomestila za
čas bolezni in drugo).
4. V sporazumu imamo vsa de·
litvena razmerja tako podrobno
opredeljena, da brez sprememb
sporazuma (sporazum se sprej~
ma na referendumu) ni mogoče
uveljaviti nobenih drugih spre·
memb, pa čeprav so predlogi za
izboljšanje posameznih vprašanj primerni.
5. Sistem nagrajevanja delavcev po vloženem delu in rezultatih dela je pomanjkljiv. Sporazum sicer opredeljuje kot m~
rllo za ugotavljanje količine dela
norme in ugotavljanje učinkovi
tosti dela z metodo ocenjevanja,
vendar pa se je taka rešitev v
praksi pokazala kot izredno neučinkovita in so zato spremem·
be nujne.

Komisija, zadolžena za pripravo samoupravnega sporazuma,
je upoštevala vsa omenjena dejstva in prisluhnila pripombam
delavcev na dosedanjih razpravah ter poskušala vse predloge
po najboljših možn~stih tudi
upoštevali.
Vse predlaganih sprememb v
tem sestavku ni mogoče prikazati. Mislimo, da to tudi ni potrebno, saj so bile javne obrav·
nave organizirane v vseh temeljnih organizacijah po sindikalnih
skupinah oziroma na zborih de·
lavcev, na voljo pa je tudi do-

volj gradiva, da si sleherni delavec spremembe ogleda tudi
sam.
Kljub temu pa želimo prikazati tiste spremembe, za katere
menimo, da vnašajo novo kvaliteto v delitvena razmerja in po·
menijo spodbudo vsem delavcem
Bresta za boljše delo.
Sporazum je grajen tako, da
ga je mogoče z izvedbemmi akti
dograjevati in izpopolnjevati.
Področje normiranja iz sporazuma izločamo in celotno to
področje urejamo s
pravilnikom o normah in normiranju. V
prihodnje dajemo poudarek na
pravilosti postavljenih normativov in korekcijo norm na 110
odstotkov v celoti odpravljamo.
Vzporedno s količino bomo
uvajali tudi nagrajevanje kvalitete in gospodarnosti.

Naše poslovanje in devize
V decembru je zvezna skupsprejela tri najpomembnejše zakone, ki so glavni del predpisov za oblikovanje gospodarskih odnosov s tujino (za uvoz
in izvoz), t orej tudi za BREST.
Ti predpisi so:
- zakon o deviznem poslovanju,
- zakon o kreditnih odnosih s
tujino,
- zakon o prometu in storitev blaga s tujino.
čeprav se ti zakoni ne spušča
jo v vse podrobnosti in bodo
dopolnjeni
s
podzakonskimi
predpisi, nam vendar kažejo temeljne značilnosti prihodnjega
zunanjetrgovinskega poslovanja.
Poznavalci ocenjujejo, da gre za
bistven poseg v omenjeno področje oziroma v splošne pogoje
poslovanja v organizacijah združenega dela.
ščina

V čem so glavne spremembe
in značilnosti?
l. V organizacijah združenega
dela ne razpolagamo več neposredno z devizami, temveč se vse
devize, ustvarjene z izvozom, takoj po nakazilu spremenijo v
dinarsko protivrednost in se nakažejo na dinarske žiro račune.
Dinarska protivrednost se izra-
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Novosti so tudi pri nagrajevanju minulega dela. Dosedanji dodatki na delovno dobo se ne
spremenijo. Delavcem. ki imajo
pet ali manj let do upokojitve,
pa se ta dodatek na delovno dobo poveča še za nadaljnjih S odstotkov.
Delež osebnega dohodka iz minulega dela se ugotavlja tudi v
odvisnosti od rezultatov poslovanja (akumulacija in dohodek). Ta delež znaša od O do
6 odstotkov. To pomeni, da negativne stimulacije ni.
V sporazumu smo tudi opred~
lili, da se mora po vsakem obračunskem obdobju opraviti poračun osebnih dohodkov. Pri· vseh
dodatkih in nadomestilih smo
upoštevali najugodnejše možnosti, ki jih predvideva panožni
sporazum.
Komisija je bila mnenja, javna obravnava pa je to tudi potrdila, da so predlagane r ešitve
sprejemljive in pomenijo napredek pri izboljšanju delitve, zaradi tega ne vidimo vzrokov za
dvom, da referendum konec fe·
bruarja ne bi uspel.
J. Opeka

okenski okviri za izvoz

čuna po tečaju na dan prihoda
deviznega plačila k naši banki.,
kar pa ne sme biti dlje od 60
dni. če je plačilo kasneje, se
uporablja tečaj šestdesetega dne.
Podobno velja tečaj za plačilo
izvoznih stimulacij.
2. Organizacije združenega d~
la ne morejo več združevati deviz. Novi zakon pa izrecno ne
govori o skupnem deviznem pri·
hodku. Videti je, da bomo uporabljali neposredno določila zakona o združenem delu.
3. Ukinejo se devizni računi
organizacij združenega dela pri
bankah (razen v nekih izjemnih
primerih, glede na naravo poslovanja).
4. Banke morajo vse devize
takoj vključevati v devizni trg.
S. Organizacije združenega dela
bodo plačevale svoje uvozne potrebe (plačila v tujino za sprot·
no proizvodnjo) tako, da pri
ustrezni banki položijo dinarsko
protivrednost.
6. Tečajne razlike, nastale med
dnem dinarskega plačila organizacije združenega dela in med
deviznim plačilom banke v tuji·
no, nosi banka. Vendar, če de·
viz ni, nosijo take tečajne razlike organizacije združenega de·
la.
7. Uvoz surovin oziroma reprodukcijskih materialov je za
prvo četrtletje leta 1986 oprede·
ljen v višini ene četrtine uvoza
iz leta 1984 in se lahko izraču
nava na ravni temljne, delovne
ali pa sestavljene organizacije
združenega dela.
Kasnejši uvoz surovin in repromaterialov, ki bodo razvršč~
ni v posebne režime, bo temeljil
predvsem na rasti izvoza oziroma na primerjavi izvoza v tem
in v preteklem letu. To pomeni,
da bo mogel več uvažati tisti, ki
bo ustvaril več izvoza.
8. Podobno bo tudi uvoz opr~
me ureien z avansom v prehodnem obdobju. Na splošno pa bo
tudi uvoz opreme vezan n a dve
ekonomski kategoriji in sicer na
zakonsko predpisano amortiza·
cijo opreme in na izvoz, ustvarjen v tekočem letu.
9. Z zakonom je predvideno
delovanje deviznega trga.
10. Zadolževanje v tufini je
povezano z vnaprejšnjo opredelitvijo . odplačevanja in sankcijami, če to ne bo izvajano.
11. Z zakonom so opredeljeni
tudi nekateri dodatni pogoji
(glede obsega poslovanja in deleža izvoza) za pridobitev oziroma za obdržanje zunanjetrgo-

Delo pri novi formatki v POHišTVU
vinske registracije organizacij
združenega dela.
V zapisanih točkah se zrcalijo
res samo glavne značilnosti, ki
jih dopolnjuje še vrsta podrob·
nosti. Dodatne rešitve prihajajo
in bodo še prihajale med 1~
tom.
Ocena sprememb? Vsekakor ni
enostavna. Očitno smo z novim
zakonom želeli doseči več reda
v zunanjetrgovinskem oziroma
deviznem poslovanju. Zato omenjene rešitve zasledujejo večjo
odgovornost udeležencev v zunanjetrgovinski menjavi. Vidimo,
kako so pravice praviloma v~
zane na izvoz oziroma na rast

izvoza in da ima neizvajanje dogovorjenih obveznosti tudi ne·
prijetne posledice.
Nekatere rešitve so žal še nejasne ali pa slutimo veliko težo,
ki jo bodo povzročale - zlasti
v prehodnem obdobju. Sem lahko štejemo vprašanja v zvezi z
zagotavljanjem nemotene reprodukcije, vprašanja bremena t ečajnih razlik in vprašanje delovanja deviznega trga, če deviz
ne bo, vprašanje učinkovitosti
stimuliranja in podobno. Gotovo
bodo morali podzakonski dopolnilni akti opraviti še veliko nalog.
z. Zabukovec

Naša letošnja
·poslovna politika
Smo prav med pripravami planov za leto 1986, pa tudi srednj~
za obdobje do leta 1990. Za leto 1986 je izdelan tudi
predlog poslovne poiltike, medtem ko je predlog plana še v pripravah.
Osnova za izdelavo poslovne politike so bile poleg zmogljivosti in
odnosov tudi širše družbene usmeritve, tržne razmere in druge
analize.
ročnega načrta

Temeljni cilji Bresta v letu
1986 so predvsem:
- povečanje obsega proizvodnje in prodaje ter s tem tudi
dohodka;
- nadaljnja usmeritev na zunanja tržišča (zlasti povečanje
konvertibilnega izvoza);
- izboljšanje kvalitete proizvodov in storitev;
- znižanje vseh vrst zalog in
posredno tudi obresti.
Nekatere bistvene značilnosti
po posameznih področjih pa so:

sti pa poslov na osnovi dolgoroč
nih proizvodnih kooperacij. Naša opredelitev tudi je, da mora
vsaka
temeljna
organizacija
ohraniti najmanj obseg izvoza
iz leta 198S in povečati predvsem konvertibilni izvoz.
Na področju uvoza si bomo
prizadevali za takšen obseg, ki
bo zagotavljal nemoteno in kvalitetno proizvodnjo. V okviru
možnosti pa bomo zagotavljali
tudi postopno zamenjavo iztrošene opreme.

ZUNANJETRGOVINSKO POSLO·
VANJE
Kljub novi sistemski zakonoda·
ji na tem področju moramo še
naprej zagotavljati rast proizvodnje za izvoz, v strukturi pa
povečati delež poslov 1:1, še zla-

PRODAJA NA

DOMAčEM

TRGU

Fizični

obseg prodaje moramo najmanj zadržati na ravni
minulega leta. Pri n ekaterih vrstah izdelkov moramo znižati
(Nadaljevanje na 4. s t rani)

·--Boljši izkoristek lesni ostankov """:"' izdelki iz jelovine v tAGALNICI
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Naša letošnja poslovna politika
(Nadaljevanje s 3. strani)
tudi zaloge. Proste zmogljivosti
bomo zapolnjevali z inženirin·
gom. Nove programe načrtujemo
na področju ploskovnega, kuhinj
skega in oblazinjenega pohištva.
Vključevali se bomo v različne
prodajne akcije, razširili pa tudi
prodajo prek SPC Crnuče. Predvidevamo tudi razširitev oddelka za oblikovanje.
Pri prodaji primarnih izdel·
kov bomo morali komercialne
pogoje prilagajati tržnemu stanju tako da bodo zaloge kar
naj~anjše. Pri inženirinških
poslih bomo morali zagotoviti
večjo prilagodljivost potrebam
trga.
NABAVA NA DOMACEM TRGU
Zaradi povečevanja ponudbe
predvidevamo možnost za oskrbo s kvalitetnejšimi surovinami
in repromateriali. Z lesnimi surovinami se bomo v čim večji
meri oskrbovali iz domače regije. Večjo pozornost bomo posvetili zalogam surovin in repromaterialov ter za pomembnejše
določili obseg zalog. Prizadevali
si bomo za izboljšanje plačilnih
pogojev. Povečevali bomo delež
neposrednih dobav. Za leto 1986
načrtujemo, da bomo tudi to
področje podprli z računalniško
obdelavo.
PROIZVODNJA IN KOOPERACIJA
Za leto 1986 smo si postavili
cilj, da povečamo obseg, pa tudi kvaliteto proizvodnje. Takšen
cilj bomo morali podpirati z
ustrezno organizacijo dela in poslovanja, s politiko materialnega
stimuliranja, s primernim vzdrževanjem strojev in naprav in
podobnim. Poseben poudarek
bomo namenili izrabi surovin in
zmanjšanju izmeta ter s tem
zniževanju stroškov. Pri tem bo
imela pomembno mesto inventivna dejavnost, ki je v nekaterih temeljnih organizacijah zaži.
vela že v preteklem letu, letos
pa bomo to področje tudi ka·
drovsko okrepili.
Z manjšimi serijami se pojavlja tudi vse več ozkih grl, kar bomo razreševali s prerazporejanjem delovnega časa. Doseči pa
moramo tudi večji izkoristek letega. Kljub temu pa se pojavlja
tudi potreba po kooperaciji, bodisi interni med temeljnimi organizacijami bodisi navzven.
Pri tem je zlasti pomembno, da
imamo do zunanjih dobaviteljev enoten nastop.
še naprej bomo morali izvajati varčevalne ukrepe pri vseh
vrstah energije, ker predstavlja
le-ta čedalje večj i delež v vred-

nosti izdelka. Prednost v proizvodnji bodo imeli izdelki za izvoz. Strojno opremo bomo izdelovali samo po naročilu.
Nadaljevali bomo s tem, da v
proizvodnjo čimbolj vključimo
računalnik, tako na področju vo·
denja proizvodnje kot tudi
spremljanje kvalitete.

KADRI IN NAGRAJEVANJE
Kadrovsko politiko bomo morali prilagajati potrebam proizvodnje in trga. Tako bomo še
naprej usposabljali že zaposlene delavce in jih tudi štipendirali. Izboljšati moramo izobrazbeno sestavo in jo poklicno prilagajati našim programskim
usmeritvam.
Uveljavili bomo sistem nagrajevanja učinkovitosti pri delu,
zagotovili pa tudi sistem usklajevanja normativov na ravni delovne organizacije. Pri delitvi
osebnih dohodkov bomo upoštevali določila sporazuma lesne
dejavnosti in dosežene rezultate.
FINANCNA IN NALOžBENA
DEJAVNOST
Tudi v zaostrovanju pogojev na
tem pQdročju bomo morali zagotavljati takšen obseg finanč
nih virov, da bo poslovni proces
normalno potekal. Ker bomo morali del lastnih sredstev nameniti za financiranje trajnih obratnih
sredstev, se bo to odrazilo tudi
na investicijskih možnostih. Zato bomo morali pri investicijskih · odločitvah upoštevati nače
la, ki so opredeljena v skupnih

temeljih srednjeročnega plana
(prestrukturiranje v smislu dolgoročno opredeljene delitve dela in povečanje izvoza, hitri devizni in ekonomski učinki, možnost za pridobitev sredstev sovlagateljev in zunanjih kredi·
tov •••).
Pomembnejše investicije bomo
lahko izpeljali le z združevavanjem sredstev na osnovah
skupnega dohodka. V skladu z
našimi možnostmi se bomo
vključevali v združevanje sredstev v okviru SOZD Slovenijales
in pri drugih oblikah medsebojnega sodelovanja v reproverigi.
V letu 1986 bomo dokončali
naložbo v povečano proizvodnjo
masivnega pohištva v Masivi, in·
vestirali v opremo za proizvodnjo ekspandiranega vermikulita
v Mineralki, v opremo in prostorske zmogljivosti za proizvodnjo vzorčnega pohištva v Jelki,
v opremo za prešivanje blazin v
Tapetništvu ter linijo za softforming v Pohištvu. Poleg tega
bo še nekaj manjših vlaganj
(terminali, ozka grla ...).

~

Tudi pohištvo izdeluje elemente za inženirske posle

Iz MASIVE: delo za izvozni program miz
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Sejem pohištva vKiilnu

Letoš'Ilji' ·k olnski sejem pohišt- in relativno dolgi (okrog 20 centiva je trajal od 14. do 19. januar- metrov). Kotni elementi so bili
ja. Vsi razstavni prostori so bili zelo domiselno rešeni, tudi pro·
izredno l~o urejeni. če primer- stor med zgornjimi in spodnjimi
jam nedavni beograjski sejem, kotnimi elementi so zapolnjevale
lahko žal ugotovim, -da je naša m~le omarice za drobne gos,po~
raven precej skromna in da po dinjske aparate z vsemi priključ
svetu posvečajo veliko pozornost ki vred. Zanimivo je tudi, da je
urejenoSII:i razstavnih prostorov bilo veliko delovnih plošč z main dekoraoij:i. Firme da~ejo og- sivnimi nalimki in ne več zgolj v
romna sredstva za svoje poslov- postforming izvedbi. Pri napah
no ime in rekllamo. Razs,'tavni. je prevladovala nova generacija
prostori so bili v glavnem zaprti, nap v obliki izvlečne police. Z izle Italijani in po tradiciji Skandi- vlelkom' se napa; avtomatično
navci so imeli odprt način raz- vklopi in prižgejo se luči.
stavljanja svojih izdelkov.
Od tujih proizvajalcev so izstoPri dnevnih sobah so očitna že pali predvsem Italijani in Skannekaj let ;prizadevanja, da bi pre- doina/V.oi, Italijani so bili zvesti
hajali s klasičnih sestavljivih si- svojemu načelu: iz družbe za člo
stemov na lahkotnejša, strogo veka. PredstavHi so izdelke dokaj
namenske regale. Regali so ali se- tnenavadnih in futurističpih obVs.i prisotni so soglašaLi z ugostavljivi ali pa v enem kosu. Raz~ilk- Površinska obde!lava je bila
tovitJwjo predsednika združenja stavljene dolžine so bi-le od 3 do
v glavnem v pigmentiranih lakih
gozd<~~rstva, da je treba v prdhod·
3,60 metra. Osnova takih regalov
nje še krepiti dogovarjanje na tej so elementi, ki so pritrjeni nepo· in v visokem sijaju. Skandinavci
ravni. Predstavniki gozdarst.va pa sredno na steno ali pa na stojke. pa vztrajajo v svojem k<'nceptu:
so menili, -da ni treba .za vse te- V sredini so imeli praktično vsi iz narave za človeka. še naprej
žave v lesars.tvu obremenjevati takoimenovani »tabernakelj« z prevladujejo izdelki iz masivnega
gozdarje. Gozdarjd so prJpmvlje- notranjo osvetlitvijo. Na splošn~ -i n lameliranega lesa.
Na koncu si lahko le želim, da
.ni pomagati, vendar morajo naj- je bil občuten poudarek notranJI
p rej pok:Jr.i vati svoje dn -družbene osvetlitvi, saj so jo imeli prak- bi tašno raven, kot je bila prikazana letos na sejmu v Kolnu, čim
obvemosti..
·tično vsi proizvajalci. Osvetlitev
P·redstaVIILica komiteja za !indu- pi je bila zelo diskretma, z majh- prej dosegli tudi mi.
strijo je pr.i!sotne seroanila, da je nimi vgrajenimi lučmi.
A. Vivod
v izdelavi celovita ocena o stanju
Veljj'etno je odveč pripomniti,
-v •lesa:rstv.u in gozdarstvu. Zb['ani da so vsi materiali in finalna obpodatlci bodo služili za izdelavo· delava pohištva prvovrs-t na in .d a
mi žal v tem pogle du zelo zao.izhodiš č, obravnavaH j:ih bodo na
obeh združenjih in skupaj !J?OS:re· stajamo.
Veliko proizvajalceV\ je pireddovali slovenskemu Jzvršnemu
svetu.
stavilo svoj.e sj,stemsko ;pohištvo
obešano na stoj;ke. Bile so predstav.l jene tudi nekatere zelo izvirne rešitve; na primer: distančni
.k.i ~ri stojkah so bili na tleh, namesto ~raster lukenj' !Pa ~ IUPOI-rabljali dekorativno okovje, ki je
V nekaterih revijah in časopi·
likovno zelo .lepo učinkovaUo.
sih srečujemo različne nasvete,
Pri spalnicah letos ni bila tako
kmetijske, pravniške, psihologa,
očitna .težnja po izpeljavah ozi..
roma inačicah spalnic 111a eno os- ya smo se z uredništvom Brestovega obzornika odločili še za
novno ogrodj~. Zeilo\ velikQ'; je
naše: >>Zdravnik svetuje«.
.b,i)lo pi1ed*av.ijenih oblazinj~nih
postelj z izredno paleto blag. OgZdravnik bo odgovarjal na
Tomno proizvajalcev je predsta- različna . zdravstvena vprašanja;
WJ.o spalnico kot je naša Nada s predvsem naj bi se le-ta tikala
Nato so se -dogovorili .z a enotna ikotno·, in -iztvle'čno omaro. O~e.: _ bolezni ali bolezenskih stanj, ki
so v zvezi s škodljivostmi na
OOJ.a ;Pri tkotnih omarah sb b~a;
!izho-dišča pri abHkovanju cen
,
p
ovsod
brušena
in
v
enem
kosu;
delovnem mestu, pa tudi vpragozdno lesnih sortimentov v I. trotudi: notranjost j e bHa izredno šanj raznih poškodb, ki so prav
mesečju 1986:
bogata. Drobni notranji predali tako v zvezi s škodljivostmi in
- cene lesa za plošče se v pri- za manj še kose perila, drogovi
nepravilnostmi na delovnem
m erjav.i. s cenami v decemibru za kravate in podobno 'Iliso bhli
mestu.
leta 1985 povečajo naj-več .:z:a 20 111obena redkost. Večina omar je
odstotkov;
*
bila opremljenih s trozapornimi
- cene hlodovine iglavcev in .ključavnicami z izredno lepimi
Teh nekaj misli je prispeval
.lis.tavcev se v primerjavi s cena- dekorativnimi ključi. Spalnice so
kot napotnico naši novi stalni
m i v decembru 1985 (oziroma zad- bile }vi -m!avnem nar~ ene v s<>ft.
rubriki dr. Anton šmalc, ki se
njimi cenami v letu 1985) poveča· fonning obdelavi z dodatoki iz
je ljubeznivo odzval našemu pojo v razponu od S do 15 odstotkov oplaš čenih profilov. Prevla dovali
vabilu k sodelovanju.
glede na višje oziroma nižje do- sta teak in češnjeva barva, tudi
Pripravljen vam je torej od·
sežene povprečne cene v letu
sijaji so billi )?'recej vtiS:<>kii. ~ej-.
1985 in specifičnosti v k valiteti;
kakor večji kot jih uporabljamo govarjati na najrazličnejša vpra·
šanja, ki vas tarejo v zvezi z
- nove cene se uveljavij.o od l. mi.
Kuhinje so bile prava paša za zdravjem. Tudi mi poudarjamo,
danuarja -dalje;
naj bodo vprašanja predvsem
- o plači:lnih rokih se medse· oči. To se je videlo tudi .p o ·ŠtebojDD dogovar ja po posamezn.i:h vilu obiskovalcev, ·k i se jih je kar s področja medicine dela, ne pa
iz splošnega zdravstva.
trlo. Osnovna značilnost je, d a so
•območjih ;
Vprašanja lahko pošljete ured- dogovaJIIjarrje o združevanju 'liseči elementi zelo razbiti po vis r edSII:ev za biološk a dn tehnična šini, da je veliko majhnili pre- ništvu glasila ali neposredno dr.
A. šmalcu.
dalčkov in odlagalnih .polic, tudi
vlaganja v gozdove se odloži do
Upamo, da bo rubrlka zaživela
rolo· vrata so se zelo( razširil a .
.polletja letos.
v zadovoljstvo vseh nas!
A. Pišek Ročaji so bili v gl avnem koviJ;J.ski

*

To je le povzetek predloga poslovne politike, ki za vsa področja našega poslovanja dokaj
obsežno opredeljuje naše naloge
v letu 1986 in bo v obravnavah
lahko tudi dopolnjen. Prav pa
je, da tudi na ta način informiramo delavce, saj imamo v poslovni politiki opredeljeno, da je
pri odločitvah potrebna tudi
ustrezna informacija.
M. širaj

Posvet o cenah surovin
V januarju letos je bil skupni
sestanek predsedstva splošnega
združenja lesarstva Slovenije in
organizacijsko kadrovske komisi·
je splošnega združenja gozdarstva Slovenije.
Te.rna m ohlj sestanka sta bila
opredelitev izhodišč cenovne po·
litike in pogojev za prvo četrtlet
je 1986. leta.
Predsednik združen~a lesaxjev
je v uvodnrih besedah prikazal ·trenutno stanje v lesni dndus-tri.ji, ki
ni nič kaj obetavno. Smo v položaju, -da lesarj.i nimamo še iizde.
!anih planov zaradi nejasnosti,
·k<~~r zadeva cenovno ;polli.tiko, devizni za!kon, bančne predpise in
drugo. Dejstvo je, -da sami gozdarjO. in lesarjd ne moremo :rešiti
sedanjega stanja v lesarstvu.
Tudi predčasni delovni r~go
vor, ki je bil s predstaJVrillci trgovine, ni dal želenih izidov.
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Opaziti je znaten napredek
POSVET O INVENTIVNI DEJAVNOSTI V NOTRANJSKI REGIJI
Na delovnem posvetu o inventivnem in manstveno raziskoval.cilem delu v naši regiji, ki ga je pripravil medobčinski svet ZKS
,notnaajsti& občin v začetku letošnjega leta, so bili ugotovljeni
~ri UI!Odni premiki na področju inovacij v naši regiji. Se zlasti je to opazno po problemski konferenci ZK Slovenije, ki je
razpravljala o teh zadevah pred časom.
Ce veljajo za Slovenijo ugotovitve o boljši povezavi med znanostjo in združenim delom, o
ugodnejših premikih pri množič·
nosti inventivno ustvarjalnega
dela, pa tudi o boljšem pr.e toku
znanstvenih informacij, ocenjujemo za našo regijo, da je premalo narejenega za zagotavljanje ustreznega kadra. Občinske
raziskovalne skupnosti so različno učinkovite, slabo je razvit
informacijski sistem, preskromno pa je tudi sodelovanje med
združemm delom in raz.tskovalno znanstvenimi ustanovami.
V regiji se še vedno srečuje·
mo z osnovnimi slabostmi in
neznanjem, kar ovira razmah
množičnega ustvarjalnega dela.
Premalo ustvarjamo ustvarjalno
vzdušje v delovnih okoljih, da bi
se sistematično loteval! teh za·
dev. Se vedno smo na začetni
stopnji miselne preobrazbe v p osameznih
d elovnih
okolJih,
vključno pri vodilnih delavcih,
ki imajo pomembno vlogo pri
ustvarjalnosti dela. Ocenjeno je
bilo, da so vodilni in vodstveni
delavci ključnega pomena pri
tem, kako se razvija inovacijsko
delo.
Praktično je dokazano, da zanesenjaki inventivnega kolesa ne
bomo premaknili z mrtve točke,
če le-to ne bo to postalo vgrajeno v sistem gospodarjenJa m
razvoja delovne organizacije oziroma manjših delovnih okolij.
V tej zvezi je nadvse pomemb·
na tudi pravilna razporeditev
posameznih delavcev in strokovnjakov glede na njihova prirojena nagnje nJa. Ugotovljena so
nekatera aejstva o razlikah med
pomenom razvojnega in kreativno inventivnega dela, ki po
svoji vsebini ni razvojno. Premalo je dolgolete načrtne vzgoje mladih ljudi za ustvarjalno
delo.
Razprava, ki je bila zelo bogata, je prispevala vrsto dobrih
pobud za še hitrejši razvoj množične ustvarjalnosti, od pobud
da mora postati inventivno delo
sestavni del vseh planov in delitvenih razmerij, do pobud za
ustrezno publiciteta dosežkov.
Dana so bila priporočila, da
mora postati razmerje posameznika do inventivnega dela tudi
merilo kadrovske politike in da
skrb za inventivno delo ni naloga samo materialne proizvodnje.
Ocenjena je bila pomembnost
.vloge tistih organizacij, ki skrbijo za p atente in licence, saj
i ustreznim r eševanjem le-t eh
lahko dobro motivirajo posam eznike ali skupine inventivnih delavcev.
Dana j e bila pobuda o u stanovitvi regijskega društva inovator-

Remont brusllke v IVERKI

jev zaradi izmenjave mnenj ter
pretoka ustreznih informacij in
znanja. Ocenjeno je bilo, da pri
razvojno inventivnem delu premalo
izkoriščamo
sredstva
bank, ki so tej dejavnosti namenjena. Prisotni so ugodno
ocenili dosedanje delo posa-

meznih komisij na ravni občin,
še zlasti komisij, ki so jih sestavljali sindikalni delavci .
Udeleženci posveta so tako
dobili v·r sto utemeljenih in koristnih pobud za boljše delo.
Hkrati je ta razprava pomenila
tudi uvod v širše razprave o
inventivnem delu v p ripravah na
10. kongres slovenskih komunistov, ki bo poleg ocen o dosedanjih u spehih nakazal tudi prihodnje naloge komunistov na
področju inventivno raziskovalnega in znanstvenega dela.
D. Mazij

Kako kaže
z letošnjim izvozom
poskočile

tako visoko kot že dolgo ne, i!zhodne, cene izdelkov pa
še vedno ostajajo na lanski ravni oziroma se celo znižujejo za
4 in več odstotkov pri .posamezLetos imamo že kar na začetku nih izdelkih. Ce potegnemo črto,
leta p olno zasedeno proizvodnjo. potem bo letošnji izva;Z! i.zxjedno
Zato smo že eno prosto soboto grenak in bo že malenkostno predelali s oe1otno dopoldansko iz- ·S eganje izvoznega načrta pome·
meno s pomočjo delavcev iz re- nilo velik u speh .
žijskih služb. Podobno bo najbrž
Ne glede na dobre ali slabe
vse prvo polletje in tudi v tretspremembe na področju zunanje
jem tromesečju, kar pomeni, da trgovinskega .poslovanja smo v
bomo morali delati še dodatne tovarni t r dno odločeni iti po zaproste sobote, o čemer pa se bo- črtani poti z enakim deležem izmo odločali sproti, odvisno od voza v celotnem prihodku, raču
n a-ših zmogljivosti in odpremnih najoč na ustrezne podpore, ki so
rokov.
zapisane v resoluciji.
Veliko več bomo zahtevali od
Kar zadeva zasedenost~ proizdobaviteljev surovin in materiavodnje; torej. za letošnji: ,izvoz
kaže dobro, vendar pa je slika · lov, kajti ob tako visokih odstotmanj ugodna z . dohodkovnega kih zvišanja cen nam bodo movidika. Mislim, da ni potrebno rali nudit1 tudi ustrezno :visoko
posebej pojaS!Iljevati gibanj cen kvalitetne poli!zde1ke. Vzdrievati
surovin in materialov v svetu in v Z~Clo težki mednarodni konkupri nas, ampak se kaže veliko renci namreč pomeni: ustrezna
bolj temeljito kot do sedaj po- (nižja) cena, dobra kvalite ta in
svetiti iskanju najboljših rešitev dogovorjeni dobavni roki.
Zato se bo še bolj kot doslej
pri nabavi surqvin in materialov.
Cene surovin in materialov so pokazala dobra ali slaba nabava
NASA TEMELJNA
ORGANIZACIJA MASIVA
SE VEDNO NAJVECJI
IZVOZNIK

Stoli iz MASIVE, namenjeni izvozu
in tefmu primerna proizvodnja.
To pomeni, da bo dostikrat prišlo do napetih odnosov med posameznimi službami in že sedaj
opozarjam na strpnost pri r~e
vanju težav, le tako bomo namreč vendarle kaj dosegli.
Temu primerno bomo morali
zilhtevati .tudi: od SOZD S>lovenijales, da bo odigrala vlogo
.posredillka med trgovino in pro-

izvodnjoA sicer bo proizvodnj:
vse bolj pešala spričo omenjeni
težav in cen in qobro zastavljen
sodelovanje bo začelo plahneti.
Naj končam z oceno, da bo le
tošnje [eto zahtevalo vd.IJiko ve.
prizadevanja pri reševanju te:
zadev. S sprotniim in temeljitix:
reševanjem težav bomo dokazal
da znamo dobro gospodariti.
M. Kusi

Sok ali .mleko?
Samoupravni -sporazwn o va't'stvu pri delu v 40. členu določa,
da delavci, ki delajo več kot polovJco delovnega časa v okolju,
kjer koncentracija zdravju škod·
ljivih plinov presega 70 odstotkov 'S s tanda·rdom dovoljene najnižje koncentracije, dobijo do ·pol

opredeljene v.samoupravnem sp<
,razumu. O :v•r sti pijače se je opn
deJi.l:a na osnovi mnenj special
•s tov za medicino dela, saj je fuJ
kcija napitkov predvsem v sp
ranju gr:la.
Zato je s1užba varstva predle
gala predvsem sok in sicer eno·

Letos daljši remont vlverki
Letos je že en~jst let, odkar vrsti stiskalnica za vroče stiskadela tovama !ivernih plošč v Pod nje.
!verna plošča, ki zapusti stisskrajniku. S štiriizmenskim de·
lom je p.roizvedla 634.000 kubič· kalnico, naj bi imela nadmero v
nih metrov ivernih plošč in za to debelini + 1,2 !Illilimetra. Sedaj pa
predelala 919.359 kubičnih met· ima plošča na -posameznih mestil1
tudi t ri·k rat večjo nadmero, če
II'OV surovin.
želimo, da je gotova brušena
:ča:radi nepretrganega obrata·
vanj a se že kažejo s ledi obrarbe plošča :ravna in brez povdirnskih
oziroma iztrošenosti strojne opre- napak To nastane zaradi neravme, ki za prihodnje obratovanje nosti stiskalnih plošč, ki je ·s pon e zagotavlja več .kvalitetne pro- pravkom ne moremo odpravitri..
izvodnje. Večja obnovitvena dela Odstopanje je izven dovoljenih
pri mehanskih transportnih na· m eja in ga j e možno zmanjšati
pravah in rota~ijskem •bobnastem samo s temeljitim izrawnavanjem
su šilniku so 'tilia opravljena že v oziroma brušenjem stiskalnih
prejšnjem ·r emontu. Lani smo ob- plošč. Znano je, da so bile te
novili. tudi brusilko, s postopnim plošče med obratovanjem večkrat
obnavlj anjem pa bomo nadalje- pokva!I'jene zaradi lokalnih prevali tudi letos, ko je najprej na obremenitev stiska'l.ne pov.ršine,
ko je bil stiSa:J.jen 1kovm:ski ali kateri drugi debelejši predmet, ki
se odtrga od transporterja za
transport iveri.
Obenem z izravnavo stiskalnih
plošč pa bo potrebno popraviti
tudi temelje stiskalnice. Za celot·
no delo je potrebno demonhrati
v so stiskalDiico -in odst-raniti do br·
šen del strojne oprem e za njo, da
se lahko dela z 21 metrov dolgo
stiskalno ploščo. Teža posameznih elementov p a se giblje du
30 ton.
Nedvomno bo t a p oseg stro·
kovno in organizacijsko najza·
h tevnejši od vseh dosedanjih ob·
novii!Venih del. Pri vseh drugih
strojnih delih ·i n n apravah pa bo
standardni r emont oziroma za·
menj ava izrabljenili delov.
Popravilo ·s tiskalnice je poveza·
no z zunanjimi W\rajaloi z ladjedel·
nico 3. maj z Reke, ki bo plošče
izra'V'Jlala, in dobavi.t eljem opre·
me BISON iz Zahodne Nemčije,
kli. bo vodil stJrokovna dela. Začetek del bo 18. avgusta, konec
pa: 8. oktobra.
M. Braniselj

Manjša dilema: sok ali mleko? Stvar še ni enotno rešena
litra osveži:ln e pijače na dan.
Vrsto pijače določa delav&ki
svet Temeljne organizacije, pr i
odločitvi pa upošteva mnenje
specialistov za medicino dela.
Glede na omenjena določila je
bi'lo ugotovljeno, da se je bila <pra·
vica do dodeljevanja osvežilnih
napitkov razšdrila na ostala dela,
pa tudi n enamenska uporaba teh
napit-kov je narekovaJa sprejem
n ekaterih ukrepov.
Služba za varstvo pri delu je
pregledal-a vsa dela, kjer so te
napitke d odeljevali i:n p.redlaga'l.a
dodelitev napitkov samo tam,
kjer nastopajo škodljivosti, ki so

no za celotno delovno organli2
ci-jo.
P:redloge so obravnavali dele
slci sveti temeljnih organizacij
jih tudi sprejeli.
V Masivi so se na omenje
sklep .p ritožili delavci lak.i.rnice
zahtevali spet mleko, ka'l' je c
lavsk.i svet tudi potrdil (»cen•
še«).
Zaradi tega je prišlo do razl
n ega dodeljevanja osvežilnih r
pitkov, kar povz.roča hudo kri
·p osameznih temeljnih organiza
jah in zahteva razrešit ev teh :
dev.
V. JeJ

OBVESTILO
V počastitev slovenskega kulturnega praznika - 8. februarja vabi vzgojno varstvena organizacija Cerknica vse občane
na prireditev, na kateri bodo nastopili predšolski otroci v
različnih kulurnih zvrsteh.
Prireditev bo v petek, 14. februarja ob 17. uri v kinodvorani v Cerknici.
VVDO Cerknica
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Priprave na volitve gredo hkoncu
Politične priprave na, letošnje
volitve v naši občJni gredo h koncu. Tako so povsod opravljene
na-loga evidentiranja, pa tudi že
predkandidacijski postopki. O:riganizirane so temeljnei ·k andidacijske ·k onference, ki morajo zaključiti svoje delo do 10. februaa-ja.

Temeljne kand~dacijske konference se bodo na svojih sejah poleg sprejema kandidatnih list za
,svoj<e delegacije opredeljevale
tudi do predloga možnih kandidatov za nosilce delegatskih in
družbenih funkcij v republiki in
federaciji iz Slovenije (objavljen

22. januarja v Delu) ter se opredeljevale do predle~a motaih
kandidatov za vodilne...ilel~
in družbene funkoi-j'JJJ ~~ ~
Cer.k!Dica.
t 112
Predlog predsedstva občinske
konference SZDL za opravljanje
teh funkcij je:

PREDLOG MOZNIH KANDIDATOV ZA NOSILCE VODILNIH FUNKCIJ V

ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE

~red

kongresom sindikata

Občinski svet zveze sindikatov
e sprejel program razprav o os!Utldh kongresnih listin. V pro·
ramu smo predvideli, da bodo
azprave organizirali v vsaki os·
.ovni organizaciji. Na ravni ko~·
erence osnovnih organizacij pa
e bilo sprejeto, da v Kovinopla·
tiki podrobneje obdelajo pod·
očje vloge sindikata v združe,e m delu, na Brestu pa je bilo
ogovorjeno, da bodo razpravlaU o socialni varnosti njihovih
.elavcev.
Javne razprave so bile do kana lanskega decembra, vendar iz
snovnih organizacij nismo doili nikakršnih pripomb na gradia za 11. kongres sindikata. To
icer ne pomeni, da orazprav v osovnih organizacijah ni bilo, saj
:>bili v tem obdobju občni zbori
1 so to priložnost predsedniki
:koristili .in rv svoja poročila
ključevali tudi kongresna graiva.
V Kovinoplastiki 50 razp.rava1i o vlogi sindikata v združe·
em delu in na osnovi tega pri·
i do ugotovitev, da delo sindialnih skupin ponekod še ni zu_velo. Obenem tudi ugotarvljajo,
a družbenopo1itiČine organizacije

nudijo premalo pomoči oziroma
ne sodelujejo z delegacijami. Da
bi te organizacijske· pomanj-kljivosti, ki :pa oo za delovanje sindikata še 'k ako pomembne, izboljšali, .s o sprejeli tudi neposredne
ukrepe, tako da je pričakovati nekatere spremembe, ki vodijo v
·b oljše de.Lo s.i.ndik-ata, samoupravnih organorv lin drugih družbeno
političnih organizacij.
Na B-restu ~razprave niso orga·
lllizirali, čeprav so zadeve v zvezi
z zagotavJ.janjem sociaJ.ne V-afllDst-i delavcev še kako žirve. Zato
ta naloga ostaja novemu vodstvu
konference, ki mora spremeniti
odnose cin odgovornost do nekaterih nalog.
Na skupščini občinske organizacije zveze sindikatov, ki je bila
23. januarja, smo izvohli nove
člane občinskega sveta in .njego'V'ih organov.
Za predsednika občinskega sveta je bil izvoljen Franc Urbas, za
podpredsednika Ivan Plos :in za
sekretaa:-ja Rajko Palčič.
Na kongresu zveze sindikatov
Slorvenije bodo iz naše obč.ine so·
delovali Aleksandra Sega, Stane
Pavlič i.n Rajko Palčič.
F. Urbas

ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE
ZAKLJUCKI VOLILNOPROGRAMSKE KONFERENCE
SINDIKATA BRESTA, KI JE BILA 25. DECEMBRA 1985.
l. Prva naloga, ki mora priti v dnevne rede sej novih vodstev sindikata, je odnos do dela, do nalog, ki so postavljene
pred celotni kolektiv in vsakega posameznika.
2. Sindikat si mora prizadevati za pravilno vredotenje druž.
beno političnega in delegatskega dela ter za nemoteno delovanje družbeno političnih organizacij, organov upravljanja in delegacij.
3. Predlagamo, da se v sistemu nagrajevanja poleg os!alih
upošteva kot merilo tudi prihranek pri materialu.
4. Izhajajoč iz trenutnih gospodarskih razmer v delovni .o rganizaciji, predlagamo, da . temeljne organizacije in Skupne
dejavnosti temeljito ocenijo organizacijska in kadrovska
vprašanja ter poiščejo skupne rešitve.
5. Sindikat mora sproti spremljati gospodarski položaj in se
vključevati v izvajanje sprejetih nalog za odpravljanje
sprotnih težav na vseh področjih.
6. Sindikat si mora prizadevati za razvoj inovativne dejavnosti. Zato podpira predlog komisije za inovativno dejavn ost, da zaposlimo delavca, ki bi na tem področju delal
poklicno.
7. Sindikat ocenjuje, da smo o delu delgacij premalo obveščeni, zato predlaga, da bi Informator redno izhajal in
prinašal kratke obrazložitve skupščinskih materialov. Več
pomoči bi delegacije potrebovale tudi od posameznih strokovnih delavcev oziroma služb.
8. Stalna naloga sindikata mora ostati skrb za spremljanje
socialnih in materialnih razmer vseh delavcev ter ukrepanje v posameznih primerih.
Izvršni odbor
konference
sindikata Bresta

Pr.iimek in ime

Rojen

Urbas Tone

1946

Zabukovec Zdravko
Kovač Miloš
Drobnič Sil>Vo
Ur-bas Miro
Plos Anton
F.renk. Jože
Baraga Bojan
Ješelnik Franc
Zabukovec Zdravko

1940
1954
1951
1950
1935
1944
1961
1950
1940

OBčiNSKI

SKUPšCINI

Zaposlitev

K!rajevna skup.

Funkcija

Temelj. sodišče
Rakek
Brest SD
Kov:inoplastika
Novol!it
Kaa-tonaža
Kovmoplastika
Brest SD
Brest SD
Kovinoplastika
Brest SD

Cer1kni.ca
Cevkn:ica
Loška dolina
Rakek
Rakek
LoŠ'ka dolin-a
Cerknica
Loška dolina
Loška dolina
Cerknica

predsedrrik skupščine občine
podpredsednik skupščine obt."ine
predsedni:k zbolra združ. dela
podpredsednik zboora združ. dela
predsed. zbora krajev. skupnosti
podpredsed. zbo.ra krajev. skup.
predsednik DPZ
podpredsednik DPZ
predsedn!i.k dzlvršnega sveta
član delegacrje SRS za zvezni
zbor

PREDLOG MOžNIH KANDIDATOV ZA NOSILCE VODILNIH FUNKCIJ
V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH OBCINE CERKNICA
Ime in priimek

Rojen

Zaposlitev

SlS ZA VZGOJO IN IZOBRAžEVANJE
Zigmund Tone
1948 KoVIi!nopl-astika SD
Pavlič I-rena
1956 OS Rakek
T.uršič Franc
1932 Brest SD
Gor:kič Lidij-a
1952 Gradišče

Krajevna slrup.

FUilikcija

Loška dolina
Cerknica
Cerknica
Rakek

pa-edsedllik s.k;upšči-ne
podpredsednik skuq:>ščillle
predsed. zboora uporabn-ikov
podpredsednik zbora uporab.

SlS ZA OTROSKO VARSTVO
Kranjc Ivanka
1944 OS Grahovo
Ivanetič ·Ludvi-k
1955 Kovinoplastika
Plastika
Perčič Silv-a
1952 Brest SD
J aneš J adran.ka
1957 Brest Tozd Jelka

Grehovo

predsed.Illica

Loška dolina
Certknica
Begunje

podpred. skupščine
pred. zbora uporab.
podpred. zbora uporab.

SlS SOCIALNO SKRBSTVO
'f.urk Ida
1958
Lawenčič Marija
1941
Rus Tončka
1928
Obreza Anton
1942

KoViinoplastika SD
OS Cerlmlica
Upokojenka
BTest žagalnica

LoŠika dolina
Cerknica
Cerknica
LoŠika dolina

predsednica -skupščine ...
podpredsed. skupščine
predsedmk zbora uporab.
podpred. zbore uporabnikov

SlS SOCIALNO VARSTVO
Ma2lij Alojz
1950
Kavčič Mmk.o
1950

Kovinoplastika SD
Kartonaža Rakek

Novarvas
Cerknica

predsednik slmlpščine
podpredsed. skupščine

SlS ZA KULTURO
Hr.ibar Peter
Strm-an Božidar
Lekan Jasna
Sega Vanda

Veteri:nar. postaja
OS NOIVa vas
OS Stari trg
Brest SD

Cei'knica
Nova vas
Loška dolina
Cerknica

podpredsed. skupščine
predsednik skupščine
predsedmk zbora uporab.
podpredsednik zbora uporab.

Cerknica
Loška dolina
Cerknica
Rakek

podpredsed. slrupščine
podpredsed. skupščine
predsednik zbora uporab.
podpredsed. zbora uporabnikov

1945
1949
1947
1959

slrupščine

ll'-1

SlS ZA TELESNO KULTURO
Kebe Mat jaž
1958 Brest P-rodaja
Mlakar Zlato
1951 Kovinoplastika
Za-bukovec l>Van
1953 Brest Masiva
Palčič Ludvik
1958 Brest SD

SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
HarmelNada
1939 OS Cerknica
Cerknica
P·r osenc Vilma
1931 Upokojen!ka
Loška dolina

predsednica ·skupščine
podpredsed. s:kupšOine

SlS ZA ZDRAVSTVO
žagar Filip
Gornik Igor
Perčič Anton
Rudolf Anton

Cerknica
Rakek
.C erknica
Nova vas

predsednik skupščine
podpredsed. skupščine
predsednik zbora -u porab.
podpredsed. zbora uporabnikorv

SlS ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
Matija
1953 Brest Miner-alka
Knavs Bojan
1950 KPL Tozd Plastika

Grahovo
LoŠ'ka dolina

predsednik
predsednik

SlS ZA ZAPOSLOVANJE
1935
Ta vželj Franc
Kogej Si-Iva
1937

Cerknica
Ra:kek

podpredsed. -skupščine
predsednik 2ibo.ra uporab.

Cerknica

predsednik

Rakek
Loška dolina
Loška dolina

podpredsed. skupščine
predsednik zbora uparab.
podpredsed. zbora uporab.

1947
1952
1950
1945

MS ZSS Postojna
LB Cerknica
BTest SD
NovoliDt:

Mišič

Avtomontaža
OS Rakek

SlS ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
Ogl'inc Marjan
1954 Brest SD
Rajčev-ič Bomdar
1931 PK Pivka Tozd
LKP
Z:l'imšek Zdravko
1939 KPL SD
Ma2lij Anton
1951 KPL SD

SlS ZA KOMUNALNO-CESTNO GOSPODARSTVO
Pakiž Viktor
1940 Avtomontl:aža
Rakek
Kusič Marjan
1950 Brest Masiva
Cenknica
Cerkvenik Mitja
1946 Kovinoplastik-a
Lošk~ -dolina
Doles Mirko
1942 Garnizon
Veltike Bloke
Nova va-s

sk.Uipščine
skupščine

skupščine

predsednik skupščine
podpredsednik skupščine
predsednik zboora uporab.
podpredsednik zbora .uporab.
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Iz drugih lesarskih
LIPA .g radi nov objeklt m sicer
ta'k o imenovano montažno halo,
v ka.teri •b odo .imeli zalogo plošč,
furnirja dn žaganega lesa, ki mora nekaj dni počakati, preden ga
iz sttš.i!lil!ic pošljejo v :predela'Vo.
Poveč.aJilje prosrtorov, Z:a 1ca1te.re
bodo name:n:ilrl. nekaj več tkot 40
milijonov dinarjev, pomeni ile se
sta'V'ni del obsežnega naložbenega
.programa za obnovo in [pOsodobitev proizvodnih prostorov in
hkrati zahtevnega irazvojnega načrta Lipe za posodobitev celotnega •p rocesa v :proizvodnji po·
hiš tva.

JELOVICA za novo srednjeroč
no obdobje načrtUje predvsen1
vlaganja v posodobitev iztrošene
in zastarele opreme. Večja vlaganja bodo predvsem: nova oprema
~z IFC posojila za ;posodobitev
pl.'oizvodnje .stavbnega !POhlštva;
izgradnje nove kotlame [n .rekon·strukcija dveh starih; raoionaNzacija izra;be lesa <in lesnih odpad·
kov; vlaganje v .v arstvo okolja in
dzboljšavo delovnih pogojev; š:ilritev mreže lastnili poslov.a lnic.
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SLOVENIJALES - .tngoV'ina bo
letos vse sile usmerila v ·intenzJvni prodor na svetovna tržišča
predvsem z vključevanjem višjih
oblik zunanjetrgovinskega nastopa. Zastav1li so si cilj 210 milijonov dolarjev iZNoza in 80 milijonov dolarjev uvoza. Z vsemi
sred<StV'i bodo poskušali povečati
tudi prodajo na domačem trgu .

LIP Bled je ob koncu preteklega leta odprl nov objekt, v •kateTem so kotlovnka, sušilnica, kom·
INLES in LIK Kočevje ter še preso.DSka postaja, skladišče in
nekaj manj•š ili lesarskih delavnih garaže za lViiličrurje. Kotlovnica na
organizacij se je z Gozdnim go- .l esne ostanke 1bo omogočila velik
spodarstvom Kočevje povezalo v ·prihranek pl'i stroških, največja
skupnost združenega dela ZJa med :pridobitev pa je sušilnica, ki bo
sebojno plansko in poslovno ·so- zmanjšala zaloge žaganega lesa in
delovaJilje na področju goroa:r-stva omogočila uvaja:nje zahtevnejših
izdelkov v proizvodnjo.
Jn lesne ·p redelave.

V LESONITU so v teku dela za
posodobitev energetskih naprav.
Z na'ložbo, ki bo predvidoma zakrjučena septembra, bodo po posebnem postopku .pokurili vse
lesne ostanke, drobne odpadke,
lesni prah in obrezke. Pričamje
jo, da bodo tako nadomestili
okrog 3000 ton kakovostnega ma
zuta in hkrati Jizboljšali Im·kovost
vhodnih surovin.

ut ibili
>roimi
1ale

kolektivov

--

NASI· LJUDJE
Predstavljamo 'V'a:IIl našega dol- · vi .iz vojske sem se spet zapos·lil
goletnega delavca Ivana Oblaka, na Je1ki, kjer sem ostal vse do
ki bo l etos dopolnil 35 !let dela v današnjih dni.
temeljni organizaciji JELKA. PoT.istiokrat je bila Jelka še vedno
vprašali smo ga o njegovem delu združena
s Kmetijsko zadrugo.
in o ži'V'l jenju ·v naši tovarni. Ta- Zgradili smo a:abojarno in 1955.
kole je pr~povedoval:
.leta sem bil premeščen tja. Delal
»Rodil sem se 1932. leta v Sel- sem p.r i cepilki, kasneje pa kot
vodja iZ:IDene. Delali smo zaboje
ščku v kmečki ·clružini, kjer nas
je bilo dvanajst otrok. Zaposlil za embalažo in ladijs·ki pod. Posem se Jeta 1948 v LIP Cerknica stopoma smo ;z;abojarni dograjevati nove prostore ·in naibav.iU nove stroje ter ·r azširili proizvodnjo.
Veliko smo prispevali s prosto.voljnim delom, predvsem v p.rvih
letih, kopali smo temelje, betonira.Ii plošče .in. podobno.
Leta 1956 ·s mo izvo1Hi pr-vi de·
lavski svet, tedaj sem ml n3egov
član. Kasneje sem bi·l dve mandatni obdobji predsedcik delav·
skega svetla. Večkran: sem biJ predsednik osnovne organizacije sin·
dikata. če •seštejem, vidim da
sem to funkcijo opravl~al skoraj
štir.inajs.t let. Seje dela'Vskega
sveta smo takrat imeJi ob ne·
deljah, ve.nda:r moram poudariti,
da :ni bilo težav mradi sklepčno
sti.
Tudi v krajevni skupnosti ·s em
deloval; predsednik vaške Silrupnosti ·sem bi1l dva mandata. Sedaj
sem člah sveta •k1ra3evne sk!upnosti in član komJsije za vloge in
pritožbe pri občinski .skupščini.
in sicer na fugi rv Begunjah. Moje Sedanje delO'V'no mesto, 1ki ga
prvo delovno mesto je bilo na opravljam že skoraj deset lei, je
skladišču žaganega lesa, kjer sem
·s kladali deske. Delal sem tudi na
skladišču blodovi<n.e in kot pomočnik garterista.
Po dob['ih
dveh letih dela sem šel na žago
na Jelko, k·i je :bila <taklrat še
združena s Kmetijsko zadrugo
Begunje. Nato sem moral na slu·
ženje vojaškega roka v Valjevo,
kjer sem bil leto in pol. Po :vrnit-

HOJA je prJčela z gradnjo nove
tovarne za proizvodnjo pohištva
iz masivnega lesa v Podpeči. Vrednost celotne naložbe •je predvidena - skupaj z načrtovanimi
podraŽ:rtvami - 730 milijonov dinarjev. Po -končani naložbi bo v
začetku leta 1987 možna proizvod.
nja zahtevnejših .in bolje vrednotenih izdelkov od sedanjih galanterijskih i2'1delkov - v vrednosti
1100 miHjonov dinarjev po lan
skih cenah, kaT je 2,25-krat več
od sedanjega obsega proizvodnje.
ALPLES je v energetskem razvoju dosegel lepe u spehe. Ob koncu sedemdesetih let je zgradil
toplovod 1n novo toplarno, lani.
.pa nova sklladišča za gorivo, ki
skupaj z dotedanj imi obsega:jo
prostornino 10.000 kubičnih met
rov. Vse te nalo:lJbe omogočajo
zanes'ljiwej-šo
proicvodnjo. 1n
ma:n:j"še proizvodne st'l:'oške, obenem pa· so ust'\"avile osnovo za
prihodnj~ l!'aZNoj
toplovodnega
ogrevanja na območju železnikov.
V LESNI •j e bilo preteklo leto
prijavljenih 150 inventivnih predlogov, kar j e več kot trikrat več
kot leto popre j. Gospodarska korist upoštevanih predlogov znaša
41,845.000 dinarjev, predlagateljem pa je bi:lo ~'lačanih 2,742.000
dinarjev.
V MEBLU ·Sta bila Jaci rpri1avljena kar 202 inovacijska predloga. Od teh .p redlogov so jih dos'lej
realri.ziraN 50, približno to1iko jih
je bJ•lo zavrnjenih, ostali pa so v
postopku realizacije. Inve:hi.i:vna
dej avnost je najbolj II'azši<t'jena
med proizvodnimi delarvci in ne·
katerimi službami, •Ici ISO nepo·
sredno vezane na :proizvodnjo.

Nova sušilnica za les v ZAGALNICI kmalu nared

Pravnik odgovarja
Vprašanje:
Kdaj je dosežena sklepčnost seje nekega samoupravnega organa,
ki šteje 5 članov in 5 namestnikov? A:1i je 'Siklepčnost uveljavljena že s prisotnostjo 3 oseb (od
skupaj 10) ali je v :primeru, ko
ima organ izvoljene namestrnke
članov, za sk!lepčnost potrebna
~prisotnost 5 oseb?
Odgovor:
Samoupravni organ, ·Ici šteje
5 članov in 5 namestnikov, je
sklepčen tedaj, če je na seji prisotna večina članov ali večina
namestnJkov. V konktretnem primeru je torej samoupravn:i organ
sklepčen, če -so na seji prisotni 3
člani aili pa 3 namestnilci. Namestniki članov samoupravnega organa -imajo enako 'Vlogo oziroma
funkcijo kot sami člani orga:na, s
tem da so na seji prisotni .le tedaj, če so člani organa upraviče
no zadržani oziroma odsot.nJi.
Ta•ko za ·sMepčnost samouprav·
n ega organa, .ki ima tudi namest·
nike članov, ni potrebno, da so
na sejJ <prisotni člani in njiliovi
namestniki.
VprašanjJC:
Ali ima delav•k a pravico izrabiti letni dopust za pret$lo .koledarsko leto in sicer do konca
februarja letošnjega .l eta, če je
bila vse do konca preteklega leta

odsotna z dela zaradi bolezni in
je v preteklem Jetu izrabila le en
dan dopusta?
Odgovor:
Samoupravni sporazum o delovnih razmerjih temeljne organizacije vsebuje jasna določila o
izrabi letnega dopusta. Po doloOiaih tega sporazuma mora delavec oziroma delavka izrabiti le1lni
dopust za tekoče koledarsko leto
praviloma do •k onca ko1edarS\kega leta. Omenjeni sporazum še .
določa, da ima delavec oziiroma
delavka! pravico izrabiti del letnega dopuslta nadr 12 d~1ovnih
dni naj•k asneje do konca februa.rja · naslednjega \koledarskega
~eta v primerih, ki so zapisani v
tem sporazumu. Med temi primeri je tudi ta: če je bil delavec
oziroma delavka odsoten z dela v
času razporejenega dopusta zaradi bolezni. ·
Glede na omenj!ena d$čila
ima torej v tem primeru delavka
pravico izrabiti letni dopust za
preteklo koledarsko leto do konca februla.rja letošnjega leta, !Vendar ne vsega .pr:ilpadajočega dopusta, ampatk le še del letnega
dopus<ta nad 12 delovnih drn (na
:pvimer - če dma delavka :za ~pre
teklo leto 30 dni dopusta, lahko
v omenjenem primeru lizlrabi :v le·
tošnjem letu do konca februarja
-še 18 dni dopusta).
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PREDNOVOLETNO

SREčANJE

Z UPOKOJENCI

Ob koncu preteklega leta smo tako kot že leto poprej organizirali prednovoletno srečanje z upokojenci iz naše temeljne organizacije. Vabilu so se odzvali v velikem številu. Odbor za kulturo
pri osnovni organizaciji mladine je pripravil tu4i kratek kulturni
program.
Srečanje je bilo nadvse prisrčno, saj so bili mnogi upokojenci
zelo veseli ponovnega srečanja s temeljno organizacijo.
S. Sebalj - Mikše

------ - - - - -

spet na žagi ~n sicer sem vodja
izmen e in skladi•šča hlodovdne.
Delo je povezano predvsem s
•prevzemom hlodov·ine, in z odpre
mo žaganega lesa.
Poudariti moram, da so se pogoji dela v marsičem spremenili.
Precej smo pridobili tudi z ooganizirano prelmmo med delom. Ob
koncu tega pogovora pa hi Tad
•izrazil željo, da hi čimp.rej ruedili
tranS!portne poti oklrog žage ter
skladišče hlodovine. Prostor okrog žage bi morali čimprej asfaltirati, ker je ob deževnem wemenu precej blata, •ki delo o težuje.
Brestu in Jelki pa želim veliko delovnih u sp ehov.«
Pripravila š.

šeba~j-Miikše
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Odveh zadrugah na Cerkniškem
NOVE PRIDOBITVE ZGODOVINSKEGA ARHIVA
Zgodovinski arhiv Ljubljana deluje na območju osrednje Slovenije in skrbi tudi na območju občine Cerknica za tiste zapise, nastale pri delovanju r!lZličnih ustanov (uprave, šolstva, gospodarstva ...), ki nam odkrivajo življenje v bližnji ali daljnji preteklosti
in so pomembni za kulturo ali znanost.
V minulem letu je arhiv pričel
s prevzemanjem gradiva zadrug
in tako od Mercator/Kmetijske
zadruge Cerknica prevzel gradivo
dveh kmetijskih zadrug, ki sta
delovali po osvoboditvi v Grahovem in na Uncu do začetka
šestdesetih let. Zapisniki organov
zadrug, poročila in drugi spisi
o dejavnosti nudijo vsakomur,
ki se zanima za razvoj kmetijstva na Cerkniškem, obilico zani·
mivih podatkov o povojnem
kmetijskem zadružništvu.

ški Kmetijski zadrugi, kakor je
vztrajal tedanji občinski ljudski
odbor Cerknica. Raje so razmiš·
ljali o združitvi s Kmetijsko zadrugo Planina-Laze, kajti na področju kmetijstva pač bolj gra·
vitirajo na Planinsko polje.
Poslovanje

zadruge

v

letu

1959 je bilo uspešno (kljub iz-

gubam zadružne ekonomije in
strojnega odseka) - s čistim
dobičkom nad 9,7 milijona starih din pri prometu več kot
140 milijonov din. Zadruga je bila
finančno močna in je kar vzorno
gospodarila, kot so ugotovili na
občnem zboru decembra leta

Tako na primer lahko spremljamo Kmetijsko zadrugo Grahovo do ustanovitve leta 1947, ko
je prva leta opravljala prevzem 1960.
obvezne oddaje in v trgovini prodajala stvari na karte, mimo
gradnje zadružnega doma in razširjene dejavnosti v petdesetih
letih (pekarija, kovačija, čev·
ljarstvo, mizarska delavnica in
zidarstvo), ko se ji je ob koncu
leta 1957 po sedemletnem delovanju pridružila Kmetijska delovna zadruga žerovnica. V letih ~
1957-1960 je deloval tudi aktiv
mladih zadružnikov, v decembru
tega leta pa se je zadruga - v
skladu s tedanjo kmetijsko po·
litiko - združila s Kmetijsko
zadrugo Cerknica, da bi lahko
tudi širila »lastno kmetijsko proizvodnjo«.

·

Samostojno je poslovala še v
letu 1961, nakar je zadružni svet
v začetku leta 1962 omenjal,
d so v »veliki finančni zagati«
(predvsem zaradi manj šega odkupa lesa) in ponovno so razpravljali o predlogu združitve.
Eden izmed članov zadiužnega
sveta je zoper to vstal s pritožbo,
»Če
je tako že vse v naprej določeno, potem nima smisla, da se je sestal danes zadružni svet«. Za združitev s kmetijsko zadrugo Cerknica je nato
glasovalo 16 od skupaj 22 prisotnih članov zadružnega sveta,
»Ostali pa so odstopili od glasovanja«.
Tako nam >>stari papirji«, ki
jih hrani Zgodovinski arhiv
Ljubljana govorijo tudi o življenju na Cerkniškem, in 66 arhivskim skladom z območja občine
Cerknica sta se pridružila še dva
sklada nekdanjih zadrug, ki ča
kata raziskovalce in ljubitelje
krajevne zgodovine.
B. Suštar

Združevanje zadrug v občini
leta 1960 pa v primeru Kmetijske zadruge Unec ni teklo tako
lahko, saj so zadružniki nasprotovali, da se pridružijo cerkni-

(Nadaljevanje iz prejšnje številke)
Slednjič se imenuje ves dolnji
tok skozi Ljubljansko barje noter
do izliva v Sav<J - Ljubljanica.

Zveze med posamezmm1 deli
omenjenega toka so vse podze·
meljske in se nahajajo le v rovih
popolnoma lzpodjenega Krasa. Na·
vadno se Izgubljajo vode koncem
kotline v skrite, globoko ležeče
požiralne jame, ki so na vseh stra·
neh obkrožene s skalami, tudi na
površje prihajajo navadno izpod
skal. Le malokdaj so odtoki tako
prosti in očitni kakor obe Karlo·
vici ob Cerkniškem jezeru.
Ne smemo si misliti, da so vsi ·
podzemeljski
rovi
enakomerno
izdolbeni. Vsako podzemeljsko korito
je namreč jako zavito. Nekateri
podzemeljski prostori so zelo ob·
širni, podobni cerkvam in včasi vi·
soki kakor stolp. Med njimi se
nahajajo ozki in nizki predori, ki Je
polagoma prepuščajo vodo. Ločilne
stene teh različno velikih in različ
no visokih votlin so popolnoma
razpokane in razjedene od vode.
Visoko gori ob stenah se pozna·
jo učinki vodne sile, ker so nam·
reč reke skozi te votline tekle mnogo više kakor dandanašji. Počasi
pa so si podzemeljski toki izdolbli
nižja korita, in posamezne ločilne
stene so se potem zgrudile za.
radi svoje teže, ali pa so jih po·
drle povodnji. Tako pogrezle skale
leže na tleh in zavirajo vodo, da se
ne more hitro odtekati.
Vodni tok po podzemeljskih vo·
tlinah nikakor ni enakomeren. Na-

haja se kaj obilo brzic, nižjih ln
višjih slapov, kakor tudi zelo poča·
si tekočih voda. Mnogokrat je vo·
da jako stisnjena v ozkih soteskah,
drugod pa se razširja kakor majhno
jezero. Poleg neizmernih globočin,
katere je napolnila voda, opazujejo
se tudi lahko plitva mesta, ali pa
štrli pod vodno gladino obilo kleči :
Nekateri deli podzemskega toka leže niže, drugi zopet više, dokler
si voda ne izdolbe povsod enako
nizkega korita.
Ta pojav se posebno lahko opa·
za v Postojnski jami, · ker je po ro·
vu, kjer se zdaj sprehajajo obisko·
valci, nekdaj tekla Pivka, dokler si
ni izdolbla sedanjega korita in ni
popolnoma zapustila više ležečega
hodnika.
če opazujemo podolgaste kotline
na Notranjskem, vidimo, da so le
posamezni deli dolinske tvorbe, ki
še ni dovršena in se bode še nadaljevala. Voda namreč še vedno
izpodjeda temelje onih hrbtov, ki
ločijo . kotline od kotlin; v tisoč
letjih se bodo ti udrli prav tako,
kakor so se že prej znižale seda·
nje kotline.

Voda ima namreč v sebi ogljeni
kisik, in ta razjeda polagoma, toda
stalno ogljenokisli apnenec, izlizuje
in izvotljuje ga ter napravlja v njem
čedalje večje jame in rove. Ta neprestana vodna sila - izpiranje in
razjedanje deluje ob tokih na·
vzgor, še bolj pa nizdol in napravlja čedalje širje in globlje robove.
Ta sila se opaža sicer povsod, kjer
so apnenaste gore, vendar tako
očitno nikjer kakor na Krasu.

Ko bode voda dokončala svoje
delo, tedaj se bodo povsod udrli
zdaj še obstoječi povprečni hrbtje,
in napravila se bode ena sama
skupina dolina od Snežnika do izliva
Ljubljanice. Zdaj so ti povprečni
hrbtje, ki ločijo kotlino od kotline,
sicer še precej močni in nekateri
tudi dosti široki, vendar jih je voda
še izpodjedala na tisoč in tisoč
mestih. Na primer hrib med Loško
in Cerkniško kotlino je na najožjem
kraju blizu vasi Dan le še 2000
metrov širok. Med jezerom in Pla·
ninsko kotlino se raztezajo hribje
6500 metrov v dolgost. Na mnogih
mestih kažejo mnogotere lijaste
udrtine, a nikjer se niso ti hrbtje
tako močno u's edli in podrli, kakor
skoraj v sredini v škocjanski
dolini. Jezerska voda, tek.oča proti
Planini, prihaja v ozkem prepadu v
škocjanu prav tako kakor v prvi
kotlini iz votline na dan, na spod·
njem koncu prepada pa izginja zo·
pet v votlino.
Dokazano je, da so vsi doli, dolci
in vse rupe na Krasu nastali le
tako, da se je strop udrl nad izli·
zano votlino. Kako silna je dina-.
miška delavnost izpodnebne in tekoče vode v notranjosti Krasa, dokazuje nam najlepše velikanski pri·
rodni most v škocjanu ali pa orja·
ška skalna vrata Vranje jame pri
Panini. Ozirajoč se na posebne raz·
mere kraških tal v okolici Cerkni·
škega jezera se lahko pojasni po·
polnoma ta naravni pojav - začas·
no naraščanje in upadanje.
Učenjaki so po zadostnih znamenjih spoznali, da sta bili tudi v
Kočevski in Dobrepoljski dolini na
Dolenjskem nekdaj presihajoč! jeze·
ri. Voda se je izgubljala skozi mogotere luknje in jame od časa do
časa v tla ravno tako, kakor se še
dandanes godi v Cerkniškem jezeru.
Cerknlška kotlina se razlikuje to·
rej od onih dveh posebno v tem,
da stoji še v njenih globokejših
mestih zmeraj voda in da se iz
njenega jezerišča ne izgubi nik·
dar popolnoma. ln temu je vzrok,
da donašajo potoki preobilno· vode

~
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Novosti v knjižnici

1

AMERI~K.I

ROMAN
V zbirki se predstavlja šest priznanih ameriških avtorjev, ki· jih
pri nas sicer že poznamo, vendar so s temi deli sedaj prvič med
nami.
NABOKOV, V.: Ada a:li strast
V romanu so združene značilnosti obeh pisateljevih domovin, Rusije in Amerike. Dogajanje je ljubezensko.
BELLOW, S.: Dekanov decembe.r
Tudi v tem romanu lahko primerjamo dva svetova, Vzhod in Zahod, kritično podobo našega sveta.
FAULKNER, W.: Krik in bes
Roma•n, ki je nastal pred drugo svetovno vojno, pripoveduje o propadu ponosne južnjaške družine.
MALAMUD, B.: Novo življenje
Napet in šegav roman, z · učiteljem angleščine kot glavnim junakom.
SINGER, I. B.: Suženj
Zgodba je postavljena v 17. stoletje na Polj9ko, pisatelj pa v njej
razkriva svojo. boJečino ob usodi Zidov.
SHAW, 1'.: Na življenje in smrt
Napet roman, v katerem glavni junak, ki mis·l i, da nima sovražni·
kov, dobi sporočilo, da mu strežejo po življenju.

v jezero in da odtočni žlebovi in
vodovodi ne zadoščajo, ker ne morejo vode zadosti hitro odpeljati.
Presihajoče je tudi jezero Topo·
lja ali Kopajsko na Grškem, ki
je še enkrat večje od Cerkniškega.
Jesensko deževje napolnjuje Kopajsko jezero, ki se ohrani čez zimo.
Pomladi pa mu voda odteče po
raznih (20) podzemeljskih luknjah,
ki na dveh straneh drže skozi gorovje do morja.
Kdaj da presahne Cerkniško jezero, je odvisno od vremena. V le·
pih spomladanskih dneh začne vo·
da kmalu upadati in izginjevati v
jame. Umevno je, da prebivalce
jezerske okolice to zelo zanima.
Vsa planjava namreč postane ob
suši velik travnik, in čim prej od·
teče voda, toliko boljša vzraste
trava. Zatorej je okoli kresa med
kmeti le razgovor, kako voda upa·
da in kdaj se bo jezero osušilo.
·Po navadi se izprazni jezerišče do
sv. Jakoba skoraj popolnoma. če
se pa do takrat ne zgodi ta zani·
miva prikazen, ne ve se nič gotovega, kdaj bode pozneje jezero
usahnilo.
Voda odteče skoraj vsako leto v
tem času, v zelo suhi pomladi se
pa odtok celo ponovi. Na primer
leta 1873 je »šla voda dol« mese·
ca julija, med Mašami se je zo·
pet napolnilo jezero, a voda je zo·
pet odtekla in osta.l o je jezero v
oktobru in novembru suho.
Pri stanovitni suši začne voda po·
lagoma odtekati skozi poprej imeno·
vane ponore v zemljo. A to se
ne zgodi po vseh požiralnih ja·
mah naenkrat, in sicer zaradi tega
ne, ker ne leže vse enako visoko,
ker niso večinoma v zvezi z jezerskim potokom Strženom in ker jih
loči povišanje jezerskih tal.
Najpoprej nehata obe Karlovici
požirati vodo, ker ležita 2 metra
2 decimetra oziroma 1 meter 3 de·
cimetre više kakor jezersko dno.
Potem se začnejo jame zaporedoma
prazniti, in sicer odte če voda v ja·
mo Vodonos v 10, v Rešeto v 15,
v Kotel v 20 in v Levi šče v 25

dneh, šteto od dneva, ko se je za.
čelo jezero sušiti. V tem času se
izgubi voda tudi skozi druge luk·
nje in ponore pod zemljo.
Najdalje v petih tednih postane
jezero suho. Seveda je to odte·
kanje odvisno od vremena, zatorej preteče med izpraznjenjem jam
včasi več, včas i manj časa, pred·
no je jezerišče popolnoma suho.
Le v Zadnjem kraju je nekaj tolmunov, kateri se · nikdar ne posuše
do dobrega. Po strugah v jezerski
kotlini ostane samo toliko vode, ko·
likor je donašajo potoki.
če začne med odtekanjem vode
močno deževati, preneha za nekaj
dni odtok, pri dolgotrajnem deževju se pa jezero zopet kmalu na·
polni, četudi ga je morebiti že
polovico ali več odteklo.
Steinberg popisuje v svoji knjigi
(str. 86) odtok jezera, kakor se je
vršil ob njegovem času (pred 150
leti), tako-le :
Ko neha v Veliko Karlovice od··
tekati voda, prikaže se za osem
dni tako imenovani »ribiški kamen«
pri Dolenjem jezeru. V tem času
se posuši tudi Mala Karlovlca. Voda
izginja v požiralne jame v nastopni
vrsti:
1. Svinjska jama se posuši v petih dnevih; 2. Kamenje v petih
dnevih; 3. Vodonos v petih dnevih;
4. Križ v pol ure; 5. Rešeto v pol
ure; 6. Ribiška jama (pri Dol.
jezeru) v pol ure; 7. Retje v enem
dnevu; 8. Sitarica takoj za Retjem;
9. županova luža v enem dnevu;
10. Golobinka v enem dnevu; 11.
Mala Ponikev v enem dnevu; 12.
Gebno (v Zadnjem kraju) v enem
dnevu; 13. Beček v enem dnevu;
14. Kotel v šestih urah; 15. Velika
Ponikev v šestih urah; 16. Ajnce
jame v šestih urah; 17. Velika in
Mala Bobnarica v šestih urah; 18.
Velika in Mala češljenica v šestih
urah; 19. Mali Beček (v Zadnjem
kraju) v enem dnevu; 20. Retica
·(pri Leviščih) v enem dnevu; 21 .
Levišča v šestih urah; 22. Ribiška
jama (pri Leviščih) v pol ure; 23.
Ponikvica v pol ure.
(Se bo nadaljevalo}
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BRESTOV OBZORNIK

JK

SKLEPANJE LETOšNJIH PRODAJNIH POGODB
Otvoritev nove tovarne ivernih plošč in skrb za zagotovitev plasmana
te proizvodnje je že lani povzročila precejšnjo živahnost prodajne službe,
pa tudi · drugih služb. Postavljeni koncept, da zagotovimo za 85 odstotkov
proizvodnje z dolgoročnimi količinskimi pogodbami, bo izpolnjen v teh
dneh.
Za ostali del so že sklenjene letne komercialne pogodbe, tako da je
proizvodnja nove tovarne praktično prodana.
NAšE MALO MESTO
Vse tja od novega leta naprej je vreme naklonjeno vsaj drsalcem, če že
ne pridejo na svoj račun. Zamrznjena ploskev razsežnega Cerkni·
škega jezera je v popoldnevih, posebno pa ob sobotah in •nedeljah, dobe·
sedno prekrita z mladimi in starejšimi drsalci od blizu in daleč .
Do tukaj je vse lepo ln prav, toda še vedno je dosti starih, neizkoreni·
njenih napak. Ni preskrbljeno za varnost, 2a nudenje nebodijetreba prve·
pomoči in za o-krepčilo.
smučarji

DRSALNI TRIM NA JEZERU .
Smo sredi zime, .s nega pa ni in ni , čeprav se je večkrat dovolj ohlad·ilo.
Namesto snega je v vsej svoji razsežnosti zamrznila Cerkniško jezero,
največje naravno drsal išče na Slovenskem, četudi so mnogi novinarji pri·
p·isovali in še pripisujejo to Blejskemu jezeru, ki pa ga to sezono muhasto
vreme noče in noče spremeniti v ledeno ploskev.
Smučarski klub Cerknica zbira v svojih vrstah predvsem ljubitelje smučanja. Ker pa letos že tretjo zimo ni snega, so \e-ti kar čez noč postali
vneti drsalci in organizatorji prvega drsalnega trima na Cerkniškem jezeru.
jih
n ed

Ru·

ZaDrzna konstrukcija stopnišča pri blagovnici zavzame ves parkirni.
prostor. Menda je pripravljena nova rešitev.
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Za nameček pa še to:
Ribiška družina Cerknica je
med reševanjem ribjega življa
odložila v bazen pri Krajčevi žagi manjše število kapitalnih li·
njev in k rapov,· ki jih je nameravala potem, ko bo jezero ponovno zalito, vložiti nazaj v vodo. Več kot mesec dni je bila
o rganizirana
nočna
dežurna
s lužba. Toda zaman. 21. oktobra
je med trinajsto in petnajsto
uro šest mladoletnikov večji d el
rib kratkomalo na nedovoljen
način polovilo. Posameznikom ni
dovolj, d a lovijo in ropajo samo
na območju jezera, posegajo tu·
di na območje, ·ki naj bi hiJ.o zaščiteno, saj je to ljudska imovina, za katero bi morali skrbeti
vsi in ne samo člani r ibiške družine.
S. Bogovčič

brestov

obzornik

t
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(Iz številke 100- 31 . januar 1976)

NOVA TOVARNA- NOVE PERSPEKTIVE.
tovarne ivernih plošč.

Svečana

otvoritev Brestove nove

17. januarja so se Cerknica in okoliški kra]'i prebudili v prazni č nem razpoloženju. Povsod v zimskem soncu so plapolale zastave, nestrpnost in pri·
čakovanje sta se zrcalila na licih vseh, ki so hiteli proti Podskrajniku, kjer
jih je pričakoval nov industrijski velikan, ki je zrase l v rekordno kratkem
času. Malo pred deseto se je v eni izmed veličastnih proizvodnih hal nove
tovarne zb ralo blizu 3000 Brestovcev in ostalih občanov ter številni gostje,
med katerimi tudi tovariši France Popit, dr. · Marijan Brecelj, Franc Tavčar
Rok, Vladimir Logar in številni drugi preds tavniki družb eno -po l itičnih orga·
nizacij in dru žbeno-politi čnih skupnosti.
·

ZMAGOSLAVJE

čLOVEKOVE

USTVARJALNOSTI IN DUHA

Vsi, ki s mo kolikor toliko, četudi samo s ceste dol, spremljali nastaja·
nje tega velikana v Podskrajniku, s mo pričakovali trenutek, ko se bo ta
ogrom ni organizem prvi č zganil, zgrabil s svoj imi zobmi, zače l žvečiti , pre·
bavljati, tlačiti in vračati - če drugače ne - z nestrpno radovednostjo,
gotovo pa tudi z velikim zado ščenjeni.
Bili pa smo pred tem priča kulturnemu dogodku , ki je tej veliki pes mi
dela, kate ra bo vse svoje reg is tre odprla šele v nasl ednjih dneh, vžgal č i·
sto posebni s mi sel in veličino : s misel ·in veličino veličastne zlitosti člove·
kovega tehni čne ga in kulturnega ustvarjanja.
ZNAčiLNOST

LETOšNJEGA PLANA

V letu 1976 nas ča kajo težavne naloge v dograjevanju odnosov v sestavlje ni organizac iji· združenega dela , nadaljnjem povezovanju in ure s ni čeva
nju samoupravnih in dohodkovnih odnos ov. lesne indus triie in gozdarstva
v naši regiji ·in tudi v delovni organizaciji.
Brest pove č uje v letu 1976 v primeri z letom 1975 obseg proizvodnje za
40 odstotkov. Doseženi obseg proizvodnje po franko cenah naj bi znašal
633.262.000 dinarjev.
Z a.ktiviranjem posameznih proizvodnih kapacitet (nova tovar.na ivernih
pl ošč in žagalnica) se bo s truktura proizvodnje povečala v prid primarne
proizvodnje.

enem

11evu;
felika

Vodna gladina spodnjega dela
Cerkniškega jezera, ki ga upravlja Ribiška družina Cerknica, je
začela postopoma upadati 19. julija. Reševanje ribjega življa se
je začelo 22. julija. Končalo se
je S. avgusta, ko je voda dokončno usahnila.
Ribiška družina ima devet
stalnih reševalnih ekip, v katerih sodeluje 65 članov, katerim
po potrebi priskočijo na pomoč
še ostali. Reševalne ekipe so v
preostale vode odložile 20.043
ščuk, 1585 linjev, 38 krapov, 259
klenov, 70 menkov. Za reševanje
ribjega življa so reševalne ekipe
žrtvovale 541 delovnih ur.
Ko je voda usahnila, se je na
območju Golobinke in Ponikve
pokazalo celo enajst novih požiralnikov, ki so jih zasuli z buldožerjem. Popravljen je še jez
za Rešetom, saj je na tem območju glavni rezervat za rešene
ribe, ko na ostalih območjih voda usahne.
Za popravilo jezu in zasip požiralnikov je ribiška družina odštela kar 235.570 dinarjev.
Vročina in upadanje gladine
vode sta povzročila večji pogin
rib, v glavnem rdečeperk. Skoda
je ocenjena na 352.000 dinarjev.
Zadnji dve leti j e bila sicer
celo rekordna drst ščuk, toda
letošnja suša bo vsekakor vplivala, da v p r ihodnjih letih ne bo
toliko teh rib, kar je bilo sicer
pričakovati.

ma-

njej

Ribiška
družina lani

STO šTEVILK NAšEGA GLASILA
Sto številk: 250.000 izvodov, okrog 4000 č l ankov, okrog 6000 tipkanih
strani gradiva , okrog 2000 fotografski h posnetkov, bogve koliko ur dela,
nad tristo sodelavcev ... To je le nekaj s uhoparnih št evilk, ki pa po svoje
vendar lahko zgovorno pripovedujejo o rasti in razvoju našega glasila, o
vztrajnem in trmastem delu vseh, ki so ga oblikovali v dobrih devetih leti h
njegovega izhajanja.
čeprav s o mu ob rojstvu nekateri prerokovali kratko življenjs ko dobo, se
je trdno zakoreninil med našimi de lavci, postal je verna zrcalo življenjskih
utripov naše delovne s kupnosti, njenih uspehov, s labosti ·in prizadevanj.
Niti en sam mesec ni izostal in je zato e no izmed redkih glasil de lovnih
organizacij , ki res redno izhaja.

Vabilo na zimsko rekreacijo. Mimogrede: Tudi letošnji bloški
teki so kljub težavam izredno uspeli

REšiTEV NOVOLETNE
NAGRADNE KRižANKE
OKNO - JAMAR - POT
IKAR SREčNO NOVO
OKRA - RANA - LEPAK
ALABASTER - PART - AMAL
- AM - GALVANSKI čLEN DELAVNICA - JEN- IVA- KO
- NL - PETER - AT- KOLON
- OV - ROJAK - LD - žiVILO - E VI - NOVOLES - RO·
KA - ENA - LR - EG- E LAN
- ANAPEST - AVON - BEN·
KO - RATEčE - N I T - PALE·
TA- OMIS - TERAN- CAR
- VIC - OREST - ON - KO·
VAč ič - TRS - KOKA - EMA
- AC - AVARKA - TISA ANI.S - MET - BARON - GOT
- ARON - AR - ESERI - TT
- SOLA - ARRAS - BORO KAL- IKA - KT - NOTRE
DAME - TE - LA - DENAR
- ENKA - MANIOKA - EVA
- ANKA - OVNI - PARTE LO - MOl - LP - RANINA IO - ELA - JESENIN - DED
- ANAKREON - RTZ - KAN·
TATA - MASER - ANICA JA- PANDA - OSAKA - MA
- RI - EROS - JIM - MARA
- A - PATRICIJA - ALES AM - MIR - NODIE R - ASI·
RIJA - VL - INA- BREST
CERKNICA STOKANJE ASTI - MA- ARAN - TOVAR·
NA.

-
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IZID
NAGRADNEGA 2:REBANJA
Očitno ste si res zaželeLi tudi
kakšno križanko , s aj ·jih je do
roka prrispelo kar 138. Posebna
komisija je izž.rebala ams•lednje
nagrajence:

500 din dobi1o Igor Jadrič,
Kamna gorica, n . h . 61380 Cerk·
nica, Jasmina Dekleva, Cesta pod
Slivnica 13, 61380 Cerknica Jn
Romana Nared, Skupne dejav·
nos·m.
1.000 din Jana Peček, Cesta 4
maja 70, 61380 Cerknica,
1500 din Mateja Zalar, Pa,rti·
zanska 61 , 61381 Rakek in
2.000 din Vera Kobal, Kamna
gorica 47, 61380 Cerknka.

Nagm.jencem čestitamo! Nagra·
de lahko dvignejo v blagajni
Skurpnih dejavnosti, ostal·i m p a
jih borno poslali po .pošti.

NAšl UPOKOJENCI
Ob koncu oktobra n as je zapustila Ana Zadel, k uharica v d elavski restavraciji. Po pokojnem
možu je prevzela d~insko pokojnino. Sodelavka nam j e bila
od leta 1972. Vsa ta leta je bila
zaposlena pri različnih delih v
kuhinji.
Delovni kolektiv TOZD ža~al
nica se ji zahvaljuje za nJ en
delovni prispevek in ji želi še
veliko zdravih in srečnih let.
V JELKI s o bili letos upokojeni naslednji delavci:
Jože PRIM02:Ič, invalidsko je
bil upokojen 12. marca . Pred
u pokojitvijo je opravljal dela
in naloge paldranje izdelkov.
Janez ROž:ANC je odšel v pokoj 30. aprila. Pred upokojitvijo
je opravljal dela in naloge vodja
izmene in. skladišča hlodovine.
Fr anc DEBEVEC, upokojen je
bil 30. junija. Pred upokojitvijo
je opravljal dela in naloge pakiranje izdelkov.
Savo MARKOVIč, invalidsko
je bil upokojen 31. avgusta.
Pred u pokojitvijo je opravljal
dela in n aloge sortiranje žaganega lesa.
I :vanka KOROšEC je bila upo·
koj ena 31. avgu sta. Pred upoko·
jitvijo j e opravljala dela in na·
loge popravila izdelkov in pol·
izdelkov.
Viktor RUPAR j_e bil upokojen
5. sept embra. Pred upokojitvijo
je opravljal dela in naJoge vodja
skladišča gotovih izdelkov.

BRESTOV OBZORNIK
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Kako bo kaj letos?

1

}

šPORTNE IGRE SOZD SLOVENIJALES

Lanski posnetek. Tudi letos bodo na ogled novi Butalci

IZID ANONIMNEGA NATECAJA PUSTNEGA DRUšTVA
CERKNICA ZA IZDELAVO ZNAKA DRUšTVA
I zvršni odbor Pustnega društva je 5. decembra 1985 podeill naslednje nagrade, ki hkrati pomenijo odkup avtorsko las tninskih pravic
vključno z uporabo v vse namene.
I . nagrada v znesku 10.000 din pod geslom »ABRAKADABRA« avtorja Marjjana 'Mančka,
Il. nagrada v znesku 5.000 din pod geslom »JANEZ« - avtorja
Slavka MfKšETA,
Dve tretj-i na.g11adli po 3.000 din avtorjev Slavka MIKšETA- pod
geslom »JANEZ·LIST« in Valeirije CUCNIK- pod geslom »0134710«.
Ogled vseh prispevkov bo v Blagovnilci MJNanos v Cerknici od 3.
do 12. februarja.
PUSTNO DRUšTVO CERKNICA

Prireditve PUST '86
Tudi letos je Pu stno društvo pripravilo več ;prireditev za
pustne dni.
- V petek, 7. februarja ob 20. uri bo v restavraciji M-Nanos
nad Blagovnice 1986. seja butalske skupščine;
- v nedeljo, 9. februarja ob 14. uri bo karnevalski sprevod
po Cesti 4. maja s predstavitvijo skup in na prostoru pred staro blagovnice;
- v torek, 11. februarja bo karneval najmlajših; ob 15. uri
bo osrednja karneivalska skupina gostovala v Postojni; ob 24,
uri bo vlečnje ploha in v žajfenci zabave v maskah non-stop;
- v sredo, 12. februarja bo ob 15. uri pustov pogreb z
upepelitvijo na mostu.
Pustno društvo Cerknica

Letošnje zimske igre SOZD Slo·
venijales, enajste po vrsti, bodo
15. februarja na Rogli. V zadnjem
trenutku je organizacijo prevzela
delovna organizacija Savinja iz
Celja. Njihovi rekreativci in
športni zanesenjaki so znani kot
dobri organizatorji in upajmo, da
bo tako tudi tokrat.
Brestovci smo na letnih igrah,
pa tudi na zimskih igrah SOZD
vedno med najboljšimi. Naši
uspehi v posameznih športnih panogah na letnih igrah so vse red·
kejši, kvaliteta upada, nazaduje·
mo in vse bolj drsimo na lestvici.
Temu so vzrok slabe priprave,
skromna sredstva in neresnost
nastopajočih, ki dobijo v »dar«
trenirke in drese.
Generacija, ki je žela uspehe že
na nekdanjih lesarjadah, se po·
časi poslavlja, mladih, ki naj bi
jih zamenjal:i, pa ni mogoče pri·
dobiti za vadbo. Brez redne vadbe
in dobrih pxiprav pa u-spehov
pra'V gotovo ne bo.
Nekoliko drugače je z Brestovim zastopstvom IJla zims·k:ih ig·
rah. Brestovi smučarjJ 5o že skor aj pre d dese tletjem dobHri nekaj
teka:š kih smuči , venda·r z usrpehi
vsako leto bolj razveseljujejo. Se
posebej velja to za tekače in rteka·
čice, koi so na prejšnjih igrah v
vseh kategorijah zasedli s'koraj
vsa m esta na ,z,mag.ovalmih stop.
nicah. Tudi nekaj Brestovcev je v
veleslalomu pr.i.smučalo med najbolj-še. Naša šibka točka v velesla·

GROMOV MEMORIAL
- OSEMNAJSTI(;

....
...

"'

l.
2.
6.
8.

9.
13.

1S.
16.
20.
22.
23.
27.

-

ob 19.30 in 2. 2. ob 16. uri - ameriški fantastični fil m KRUL.
in 3. 2. ob 19.30 - ameriški erotični film NOVA EMANUELLA.
ob 19.30 - n emš·k i dokumentarni film SOKANTNA AZIJA.
ob 19.30 in 9. 2. ob 16. uri - italijanski pustolovski film RO·
PARJI ATLANTIDE.
2. in 10. 2. ob 19.30 - italijan ska grozljivka OCI ZLA.
2. ob 19.30 - francoska krimina1ka SOKOL NAPADA.
2. ob 19,.30 in 16. 2. ob 16. uri - italijanski akcijski film KRALJ
BARBAR.OV.
2. in 17. 2. ob 19.30 - angleški vohunski film VOHUN, IMENOVAN IGLA.
·
2. ob 19.30 - francoski vojni film VELIKI VOJNI KARNEVAL.
2. ob 19.30 in 23. 2. ob 16. uri - italijan ski akcijski film SUPERAGENTA.
2. in 24. 2. ob 19.30 - ameriški pustolovski film LOV ZA ZELENIM DIAMANTOM.
.
2. ob 19.30 - slovenska filmska drama LJUBEZEN.
2.
2.
2.
2.

Va:bimo vas, da se tek.movanja
udeleži-te v čimvečjem številu!
L.

(P.i:letič, Terzič)

REZULTATI
Urbanc)

1898

Palčič

188.2

3. Kons truktor
(Pih!<atr, Frajzman)

1872

4. Gradis
(Bizjak,

1837

Juvančič)

5. Bres t
(Gornik, ZaJožnik)

1818

6. Tekstil-Slovan
(Blaha, Urbas)

1797

12. Bres t
(Puntar , Prešeren)

1731

KEGLJAti BRESTA
PO PRICAKOVANJIH
NADALJUJEJO MANJ USPEšNO
Kegljači Bresta, ·ki na·s topajo v
piVi sloveiJ!S'lci ·li.gi, so po uspešnem začetku in dveh zmagah na
domačem kegljišču doživeLi .pri·
čakovane t:.r>i 'PQraze in sicer na
keglj i ščih v Matriboru 'ProDi Konstruktorju in v Celju, ter doma
pro!'i ekipi Gradisa. Na}več možnosti za osvojitev točk so dmeli
v zadn}i telmni proti Celju , ki so
jo izgubHi le 'Za 34 kegljev.

V nadaljevanj,u t ekmovarrja bo
Bresta odigrala l. februar·
ja tekmo v Cerknici proti ekipi
Tekstine iz Ajdovščine, potem pa
lj)rikrat zapored gostovaJ.a in sice.r v MurSiki Soboti, T,rbovljah
in Ljubljani.
ek~pa

1759

~

Filn1i v februarju

-ženske:
do 30 let,
od 31 let 1n stalrejše.

17. Brest

Na 18. Gromovem memwialu
za moš.ke dvoj-ice, ki je bil med
novoletnimi praznik i na keglji·
šču Bresta, je na·s topilo 56 dvojic
~z vse Slovenije. že drugič zapored je zmagala dvojica Gradisa iz
Ljubljane (Hočevar-Urbanc), ki
sta skupaj podrla 1898 kegljev.
Najbolj.&i rezultat med vsemi nastopajočimi je dosegel iwa!l.ec
Gradisa Juvančič, ki je podrl kar
1016 kegljev, kar je novi lfekard
cerkniŠtkega kegljišča.

(Hočeva~r,

~

Cerkniške košarkarice visok skok

Kegljaške nov1ce

2. Teks tina
(Marinšek, Bra·t ina)

'

-moški:
do 30 let,
od 31 do 40 let,
41 let in starej ši.

.

l. Gradis

l ..

lo mu je p ri moš.lcih-veteranih in
v ženskih kategorijah.
Ce bodo snežne razmere ugodne, je še čas, da se za letošnje
zimske igre p.niJpravimo in mogoče še povečamo lanske uspehe.
Smučarji in smuča·r.ke se samostojn o že pripra'Vljajo, za oorane
pa bodo organizirane nekaj-dnevne sklepne 'Priprcwe na Ka!l.riču al.i
na smučiščth 'V na·š-i občini.
Poleg drug·ih meril bo za izbiro
Brestove ekipe, ki nas bo zastopala na letošnjih zimskih igrah
15. februarja na Rogli , štelo tudi
sindikalno prvenstvo Bresta v
smučanju, •k,i ·bo p redvidoma v
nedeljo, 2. februarja v Starem
trgu s pričetkom ob 10. uri.
' P.rijavite se lahko na dan tek·
movanja, dve do pol uTe pred
pričetkom prvenst'Va.
TekmovaiJlje bo v tekih in ·vele·
slalomu v naslednjih kategorijah:

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknica,

n. sol. o.

REZULTATI:
Konsnrukt or : Brest 5267 : 49.62
(Piletič-Venšček 794, Terzič 853,
Puntar 827, ·Prešeren 818, Založ·
nik 806, Gornik 8S2).
Brest : Gradis
S308 : 5509
(Piletič 879, Terzič 852, Preše,ren
861, Puntar 898, Založnik 965, Gorn ik 853).
Celje : Brest
5237 : 5203
805, Terzič 876, Prešeren
816, Punta•r 886, Z.aJ.ožnik 931, Gornik 887).

letos

Doslej še
brez poraza
Sedem tp!'llenst·v enih obračunov,
sedem 7Jm ag. To je izkupiček
cer kniških koš-a.rkark po že kon·
čani prvi polovici .tekmovanja v
drugi slovenskoi Ligi.
Eloipa je izrabila dokaj ugoden
žreb; z glavnimi tekmicami za
v.rh so se dekleta namreč pomeri·
la v doma či dvorani :in nanizala
same zmage.
Prav oba derbija v že kar polni
cerkniški športni dvorani sta bi·
la še posebej zanimiva in -drama·
ti čna. Drugpuv.rščeno 'e kipo CO·
META so dekleta v r azburljiv i
končnici le uspela nadigrati z .izi·
dom 56: 50. Emako ·tesno pa je
bilo tudi 'V srečanju z ekipo PTUJA, čeprav končni izid 70: 62 prej
kaže na dokaj prepričljivo zmago. že v prvem kolu pa so na
gostovanju, po odlični igri v
d rugem polčasu, odpravile tretje
uvrščeno ekipo ID JEžiCE B z
izidom 65: 57 (28: 35). Tako ima
ekipa pred za sledovalkami že
dve točki prednosti.
LESTVICA
CERKNICA
COMET
ID J Eži CA B
PTUJ
ODEJA
LITIJA
SENTVID
KAMNIK

7
7
7
7
7
7
7
7

o

14

5 2
s 2
4 3
3 4
2 s
1 6
1 6

12
12

7

11

10
9
8
8

Gotovo bo ·tlak r ezultat v drugem delu zelo težko ponoviti.
Vendar p a je prva slovenska liga
:z:a Cerkničanke prarv blizu. Bo do
znale izkoristiti ·priložnost?

(Piletič

Glavni in odgovorni urednik Božo
LEVEC
UreJa urednllkl odbor: Vlil FRIM, Franc
GORNIK, VIktor JERIC, Joie KLA NCAR,
KNAP, Bofo LEVEC, Drago MAZIJ,
Danica MODIC, Janez OPEKA, Vanda lEGA,
MarJan IIRAJ ln Franc TRUDEN
Foto: Jofe IKRU
Odbor za obvelhnJe Je družbeni organ
upravlJanja. Predsednica odbora: Vanda

LESTVICA PO 5. KOLU

Sre~o

točke

l. Gradis Ljubljana

9

2. Konstnhkltor Ma:ribor

6

3. Teks ti..J.-Slovan Ljubljana

6

!lEGA.

Glasilo aodl med proizvod~ Iz 7. t~e
prvega odatavka 31. flana zakona o ob·
davčenju proizvodov ln atorltev v prom•
tu, za katere •• na plaluJa tamaiJnl da·
vek od prometa proizvodov. (mnanJa aekr•
tarlata za InformiranJa lzvrinega aveta SR
SloveniJa It. 421·1172 z dne 24. oktobra
1974).

Naklada 2800 Izvodov.
Tiska :2eleznlška t iskarna v LJubljani.

4. Radenska M. Sobota

6

5. Brest Cer>k!nica

4

6. Tekstina

Ajdovščina

4

7. Celje Celje

3

8. Rudar Trbovlje

2

V februarju in marcu si bodo
p rivrženci •k ošaTke v cerkniški
šp ortni dvorani lahko ogledali naslednja srečanja:
15. februarja gostuje I D JEžiCA B,
l. marca KAMNIK,
15. marca šENTVID in
22. marca ODEJA iz škofje Loke.
v. P.r.im

