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lasilo delovne sk 

Naloge iz sporazuma 
o dohodkovnih razmerjih 

Samoupravni sporazumi s podrocja dohodka, ki smo jib sprejeli 
ob koncu decembra, so pred nas postavili stevilne naloge, ki jib 
bo treba v tem letu tudi izpeljati. Zaradi laijega dela slufb in posa
meznikov je bil napravljen okvirni pregled nalog, ki izvirajo iz samo
upravnih sporazumov. 

Med opravljene naloge lahko 
stejemo dolocitev dogovorjenih 
cen v medsebojnem prometu med 
temeljniml organizacijami, tako 
da je omogocen pregled zunanje, 
pa tudi interne prodaje. Veliko 
truda je bllo vlozenega pri obli
kovanju Ziro raeunov po temelj
nih organizacijah in je najtezji 
del uvajanja teh raeunov ze za 
nami. s sklepom skupnega aelav
skega sveta pa so bila tudi po· 
vracila stroskov usklajena s sin· 
dinkalno listo. 

Uresnieevanje doloeila o nacr
tovanju nalog za tista dela, ki jib 
ne moremo neposredno meriti, je 
sicer steklo, vendar ugotavljamo, 
da ob tem ni bil izdelan podroh
nejsi nacin naertovanja del oziro
ma nalog in nacin doloeanja na
log, ki imajo prednost. Vsekakor 
bo ta pomanjkljivost povzroeila 
teZave pri ocenjevanju, ki je ze 
pred durmi. Prav tako niso se 
povsod dolocene ocenjevalne eno
te, ponekod pa je vprasljiv tudi 
sam ohseg ocenjevalnih enot. 

Oh periodlenem ohraeunu za 
prvo. tromesecje ho treha ugotav
ljati tudi motenost poslovanja in 
porast dohodka na zaposlenega 
v vsaki temeljni organizacijl. Za 
to sta potrehna enotna metodo· 
logija in pristop, saj to neposred
no vpliva na maso osehnih do
hodkov. Pri tem morajo podatki 
temeljiti na knjigovodskl eviden
ci ter smiselno ustrezati doloCi· 
1om samoupravnega sporazuma. 
To je se toliko bolj pomemhno, 
ker novi zakon o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka 
in dohodka doloea, da morajo 
delavci v temeljni organizacijl 
ugotoviti vzroke za motenost po
slovanja in storiti vse potrebno, 
da jib odpravijo. Poleg tega mora 
temeljna organizacija o svojem 
poslovnem rezultatu ohvestiti 
tudi pristojni organ skupseine 
ohCine. 

Ostale naloge so nekoliko dol
goroenejsega znacaja, vendar jib 
moramo zaceti izvajati cimprej, 
ee hoeemo, da hodo uresnicene 

Z volisea v Tovami pobistva Cerknica 

do konca leta. Med njimi so zla
sti: 

- izdelati je treba nov sred
njerocni nacrt (kar je tudi nalo
ga iz plana za leto 1978); 

- popraviti in dopolniti enot
no metodologijo planiranja; 

- uskladiti sistem vrednotenja 
zahtevnosti del in nalog; 

- uvesti enoten sistem nonni
ranja v temeljnih organizacijah, 
kjer je to mogoee; 

- prieeti z izdelavo konkret
nih meril za nagrajevanje po 
uspesnosti poslovanja; 

- izdelati pravilnik, ki bo ure
jal predvsem postopek in organe 
ter druge nadrobnosti v zvezi z 
uveljavljanjem pravice do nado
mestiia za ustvarjalnost pri delu; 

- izdelati samoupravne spora
zume o udelezbi pri skupnem do· 
hodku za naertovane investicije. 

Ker vse te naloge posegajo v 
gospodarska razmerja med te
meljnimi organizacijami, bo to 
zahtevalo ustrezno spremembo 
ostalih samoupravnih aktov, 
predvsem samoupravnega spora· 
zuma o zdruZitvi v delovno orga
nizacijo in statutov. Z organizira
njem novib temeljnih organizacij 
pa je pred nami tudi se kopica 
organizacijskih sprememb. 

T.Oblak 

OB OSMEM KONGRESU 
ZVEZE KOMUN ISTOV SLOVEN IJE 

Osmi kongres Zveze komunistov Slovenije sovpada prav 
z obdobjem, ko na5a socialisticna samoupravna skupnost 
doi.ivlja v svoji drui.beni preobrazbi globlje vzgibe in premi
ke. Za.tp bo p~a'!' gotovo kriticno ocenil n.aso dosedanjo pot, 
sedan,1t razvoJn~ tr~n_utek, pre~vsem pa 1a,_sno opredelil pri
hqdnJe naloge m etl]e komumstov ter nase celotne drui.be, 
kt pra~ gotovo ne bodo lahki in neobvezujoci. 

Razgtbana pret;Ikong_resna dejavnost je jasno pokazala, da 
kongr~sno gr:adtvq nt samo stvar komunistov, ampak je 
vzbudtlo zamman1e vsch delovnih ljudi in obcanov ki i.ivo 
spremljajo in dograjujejo na.S razvoj. ' 

Komunisti podpirajo predlagane spremembe statuta Zveze 
komunistov; z njimi naj bi postala resnicna delovna in te
zist:za c:_~lica dejavnosti osnovna organiz~cija, ki bo imela 
tudt veCJo odgovornost za razmere v svo1em okolju. Aktiv
nejsa in odgovornejsa bo morala biti dejavnost komunistov 
tt:tdi. v . druzbeno-pa~itiS~Jih. a~ga;tizacijah, v arganih uprav
lJanJa tn vseh drugth ZtVlJenJSkth okoljih. 
. Posebno pomembne in zahtevne naloge cakajo komuniste 
tn vse ostale zavestne sile ob ustavni preobrazbi pri nepo
srednem uresnicevanju zakana a zdruzenem delu. Predvsem 
se ba potrebno ustrezna organizirati ter si postaviti jasne 
delovne programe in cilje. Gre za izredno sirok sklap po
mem_b:tih gospodarskih in druzbeno-politicnih vgra5an j: 
uredttt odnose med praizvadnjo in trgovina v druzbeni re
produkciji, ustaliti adnose v pretakanju sredstev druzbene 
reprodukcije, zlasti kar zadeva zdruievanje dela in sred
stev, zatem uveljaviti svabodna menjavo dela in sredstev 
ter skupna nacrtovanje in pragramiranje med zdruzenim 
delam in druzbenimi dejavnostmi in ne nazadnje ustvariti 
resnicne dohadkavne odnose na vseh ravneh nase sama
upravne organ~z.iranosti . . Pr~ t~m bq pot:ebiJO posebno po
zornost posvetttt paglablJanJu tn ucmkovttejsemu delovanju 
delegatskeg~ s~ste_~a, da bi taka. resnicno zadovoljili inte
rese delavmh lJUdt tn obcanov pn skupnem odlacanju. 

Natancneje bo patrebna apredeliti tudi vlogo in odgovor
nast vseh drui.bena-politicni organizacij, predvsem pa od
govornost komunistav, ki delujejo v njih da bi taka lahko 
uresnicili na~e sq!"lau.pravne vrednote. ' 

Lahka tore1 pncaku]ema, da bo kongres zastavil vrsta ne
posrednih nalog in resitev, ki bodo spadbuda za se hitrejse 
oblikovanje 11ase socialisticne samoupravne skupnasti. 

Volitve - izraz nase zavesti 
Uspeh letosnjib volitev je do

kaz visoke druibene zavesti vseh 
delovnih ljudi in ohcanov. To je 
se en dokaz vee, da je smer na
sega sistema v oblikovanju soci· 
alisticnih odnosov edina pravllna 
pot, kjer delovni ljudje in oheani 
neposredno oblikujejo, razprav· 
ljajo in odloeajo o svojem delu 
in delitvi preseine vrednosti. Pri 
tem je potrjena tudi zastavljena 
smer Zveze komunistov, da gra
dimo samoupravno druiho, kl 
dosledno sledi marksizmu. To je 
hilo potrjeno ze v dosedanjem 
njenem delovanju in o tem go· 
vorijo tudi vsi dokumenti kon
gresov Zveze komunistov, kl so 
pred nami. Tudi spoznanje, da 
so delegatski odnosi neposredna 
oblika odloeanja in da je v sti
riletnem mandatnem ohdobju 
prislo do vidnega napredka na 
vseh podroejib druZhenega Ziv
ljenja, je se dokaz vee, da so 
delovni Ijudje zacutili, kaj hoee 
nasa druZha. 

V pripravah na letosnje volitve 
in oh samih volitvah je sodelova
lo skoraj 3000 aktivistov. Demo
k:ratiena izbira moZnih kandlda· 

tov za Clane delegacij in tudi za 
vodllne funkcije je vzbudila med 
obeani veliko zanimanje, saj so 
vsi tvomo sodelovali, da hi pred
lagali najholjse. Edina pomanj· 
kljivost pa se je pokazala tam 
kjer so sprejeli odprte kandidat: 
ne liste in so ob volitvah izpadli 
tisti kandidati, katerih priimkl se 
zaeenjajo s erkami na koncu abe
cede. 

Vecina delovnih ljudi in ohca
nov se je volitev udeleZila ze v 
dopoldanskem casu, saj je hila 
ze oh 14. uri zaheleZena vee kot 
70-odstotna udelezha. Vsa volisea 
so hila primemo okrasena in po· 
vsod je hllo obeutiti praznicno 
vzdmje. Na volisca so prihajali 
tudi ostareli obcani in tako he
leZimo, da je prisel na voliSee 
pes iz Metulj v Novo vas 92-letnl 
kmet Mihael Knavs in vedro raz
polozen izpolnil svojo ustavno 
dolmost in pravico. 

Bilo je tudi nekaj tehnicnih 
zastojev prl volitvah delegacij za 
samoupravne interesne skupno
stl, zlastl na tlstih voliseih, kjer 
je hilo vpisanib nad 300 vomcev. 

(Konec na 2. strani} 



2 BRESTOV OBZORNIK 

Novosti s podroCja ceo 
V nasih ramnerah je cena vaz

na sestavina na.Sega druibeno
gospodarskega ·razvoja. Politika 
cen je sestavni del skupne gospo
darske politike, cena pa je objek
tivna druzbeno-ekonomska kate
go:ri:ja, ki se oblikuje na trgu na 
osnovi delovanja zakonov sociali
sticne blagovne proizvodnje. To 
je pravzaprav drul.bena oblilka 
uresnicevanja medsebojnih odno
sov delavcev v zdruzenem delu. 
Obenem je osnova za delitev do
hodka, ki -se ustvarja na d~be
nih proizvajalnih sredstvih. Cena 
!rot gospodarska :kategorija ima v 
nasi druzbi se poseben pomen 
pri uresnicevanju •socialistionih 
druibenili odnosov. 

Z resolucijo o po.l!itiki ures:nice
vanja druibenega plana Jugosla
vije od 1976. do 1980. leta je za le
to 1978 predvideno, da v·se rdruz
beno politicne skupnosti, samo
upravne organizacije in ·Skupno
sti s sv.ojimi ukrepi in aktivnost
jo uresnicujejo sprejeto politiko 
gospodarske stabilizacije, pri ce
mer mora biti ·posvecena posebna 
pozornost zaviranju inflacije, vec
ji odrpornosti gospodarstva proti 
"plivom s svetovnega trga ter ob
delavi in uvajanju novih sistem
skih r~~tev na podrocju cen in 
primarne razdelitve. 

Prav .na podrocju cen pri<haja 
sedaj do veejih sprememb; pri
pravlja se tudi novi zakon o te
meljih sistema cen in o druibeni 
kontroli cen. 

V zvezi z novim odlokom o na
cinu obliok<YVanja cen v prometu 
proizvodov in veljavnosti bonifi
kacij bi omenil ·druzbeno-ekonom
ske ra21loge, ki so pogojevaJi to 
odlocitev. Gospodarski rpolozaj 
vsake dejavnosti in tudi trgovine 
je odvisen od stopnje razvoja 
njene materialne osnove dela, 
razvoja delovne organizacije, ma
terialno-tehnicne opremljenosti in 
kadrovske rzasedbe. V vseh na
stetih meri:lili je trgovina v zad
njih letih dosegla zavidlj•iv ra:.£
voj. 

Struktura prihod·kov trg<YVine 
se ze nekaj let sestoji iz prihod
kov, dosezenih z marlami in ra
bati ter iz razlicnih bon~fikacij. 
Poudariti je treba, da se od leta 
1971 pPihodki, dosezeni Z marza
mi, relativno manjsajo (zamrz
nitev mar-z), medtem ko narasca
jo razlicne oblike bonifikacij, ki 
jih rpriznava proizvodnja trgovini. 
Razlicni dru?Jbeni ukrepi v •letih 

Voli.Sce v Skupnih dejl!-vnostih 

• 

od 1971 do 1975 so pogojevaii, da 
je trgov>ina ta cas ustvarjala znat
no ugodnejse rezultate v primeri 
z industrijo. ce pogledamo ne
katere podatke iz leta 1971, pri
demo do naslednje slike: 

Osebni dohodki 

- trgovina na malo- vecji za 
8 0/o v primeri z industrijo, 

- trgovina na velilco - veeji 
za 18 Ofo 'kot v industriji, 

- zunanja trgovina - vecji za 
38 0/o kot v industriji. 

Ustvarjeni dohodek 

- trgovina na malo - vecji 
za 18 Ofo kot v industriji, 

- trgovina na debelo - vecji 
za 52 °/o kot v indu-st!'iji, 

- zunanja trgovi:na- vecji za 
133% kot v industriji. 

Iz teh podatkov vjdimo, da so 
potrebni novi predpisi, saj po
vzroca sedanje stanje velike raz
li'ke in prelivanje dohodka iz pro
izvodne v trgovinsko dejavnost. 
Ceprav so bile od ·leta 1971 mar
ze zamrznjene, je trgov:ina nasla 
izhod pri tistih proizvodi:h, ki so 
imeli vecjo razl~ko v ceni, vecji 
koeficient obracanja in pri trstih 
proizvajalcih, lci so nudili vecje 
bonifikacije. To pa je se bolj ·po
spesilo prelivarrje dohodka iz pro
izvodnje v trgovino. 

Iz leta v leta je padala stopnja 
.povpreene razlike v ceni, med
tem pa so izredni prihodiki zelo 
hltro rastli. 

Ustvarjena ra'2!Iika v ceni v tr
gov·ini ua malo se je v zadnjih 
letih gibala: 

1971 - 16,5 Ofo 
1972 - 15,6 °/o 
1973 - 14,0% 
1974 - 12,4 tJfo 

1975 - 12,1 ~/o 
1976 - 13,3 Ofo 

lz tega torej lab:ko sklenemo: 

1. Izredni ,prihodlti na osnovi 
bonifi·kacij so postali eden izmed 
osnovnih prihodkov trgovinsJcih 
delovnih organizacij. 

2. Ti izredni rprihodki so bili v 
letih 1975 i:n 1976 veeji od ostan
ka dohodka, <torej so se uporabili 
tudi za pokritje osebnih dohod
kov. 

v Volitve - 1zraz nase zavesti 
(Nadaljevanje s 1. strani) delo v razlicnih odborlh in komi-

Kljub temu pa je bilo zelo malo sijah ter v drugih samoupravnih 
neveljavnih glasovnic. Ce upo- organih, saj gre za ljudi, ki niso 
~tevamo, da so bill tudi volilni izpadli zaradi >>Siabega_ ugleda«, 
imeniki nekoliko pomanjkljivi, bi ampak zato, ker se njihov pri-
bil izid volitev se nekoliko bolJ· imek zaeenja z »2:« ali z »Z«. 
st. Ob zakljucku uspesno opravlje-

Ob prihodnjih volltvah bo tre- nih letosnjih volitev gre zahvala 
ba odpraviti vse tehniene po~ vsem delovnim ljudem in obca-
manjkljivosti, kadrovskim pri- nom, se zlasti pa aktivistom, ki 
pravam pa posvetiti se vecjo po- so neposredno. de1ali v ptipravah 
zornost, zlasti pa v odnosu do in izvedbi volltev. · 
tistih, ki So letos izpadli. Le-te 
pa bi morali ze sedaj vkljuciti v F. Tavzelj 

3. Za bonifikacije ni bilo uo
benih doloCil in omejitev, rpa tudi 
doloeenih nobenih sankcij. 

4. Z razlicnimi bonifikacijami 
se pridobivajo .sredstva za kritje 
izgub pri proizvodih z nizJko rnar
zo, kar ima za posledico rusenje 
odnosov v primarni razdelitvi -
prelivarrje sredstev iz ene dejav
nosti v ·drugo. 

5. Bonifikacije ni-so le posledi
ca izsiljevanja ltrgovine, temvec 
proizvodne organizacije tudi sa
me nudi:jo razlicne bonifikacije, 
ko i~cejo plasman svojih proizvo
dov, ki je ogrozen zaradi velike 
ponudbe na tr-gu. Visina odobre
ne bonifilkacije postane meJ;ilo 
ugodnosti rponudbe, ne pa kvali
teta, ·kar slabo vpliva na odnose 
in zalozenost na trgu. 

Vse nastete O'koliSCine so ipri
vedle do odloeitve o novi politiki 
cen, ki doloea ..n.O'Vo politiko cen 
v letu 1978. Glavne znaci:lnosti 
izdanih rpredpi-sov so:-

Predstavniki ~panskega sindikata na Brestu 

Samoupravno -sporazumevanje 
in zdruievanje med proizvodnimi 
in trgovinskimi delovnimi orga
nizacijami naj bi ukinilo .sis-tern 
marz, rabata in razlicnih bonifi
kacij; Je,to pa se -sedaj preobliku
je v sk:upni pri:hodek, katerega 
bodo med seboj samoupravno 
razdelile glede na rprispevek v 
njegovem ustvarjanju. Da pa to 
ne ·bi ogrozalo politike cen, bodo 
udele:Zenci dogovora dolocili de
lez trgov.inskih delovnih organi
zacij v prodajni ceni. Sledi torej 
pospesitev samoupravnega zdru
zevanja med proizvodnjo in trgo
vino. Do 30. 6. 1978 ·so zamrznje
ne vse obli,ke bonifikacij, med
tem ko bodo po 30. 6. 1978 to 
vprasanje reSili novi predpisi. 

Samoupravne sporazume, skle
njene na osnovi 72. elena za!kona 
o zdruzenem delu, morajo delov
ne organizacije evi'Clentirati pri 
pristojnem organu skupaj s ce-

niki. Cene pohiStva sodijo v pri
stojnost federacije, torej mora
rna mi dostaviti cenike oziroma 
naCin oblikovanja cen v samo
upravnil1 sporazumih Z\'czncmu 
zavodu za cene. Zvczni Z:l\'Od za 
cene lahko prijavo ccn 7.~\Tnc \' 
30 dneh, ce cene ni:so oblikovane 
v smi'slu veljavnih predpisov in 
ce niso oblikovane V •SmiS.JU Z ob
likovano politiko cen. 

ce delovne organizacije ne do
locijo cen na omenjeni naCin do 
dolocenega roka (30. 6. 1978), bo 
izdan predpis, s ·katerim bo dolo
cena visina deleza v prodajni 
ceni. 

Prav v tern ca-su je v javni raz
pravi tudi osnutek novega za-ko
na o teineljih sistema cen in 
druibenem nadzorstvu. Izhodisca 
za obltkovanje cen v tern osnutku 
so: 

- vpliv svetovnih cen na raven 
in razmerje v cenah na domacem 
trgu, na dohodkovne odnose in 
razvojno politi:ko druzbe; 

- razmerje med ponudbo in 
povprasevanjem na dornacem 
trgu; 

- gibanje povprecne produk
tivnosti dela in smotrna uporaba 
sredstev za proizvodnjo vsakega 
proizvoda in storitve; 

- delitev celotnega dohodka 
med dejavnosti v sorazmerju z 
njihova produktivnostjo dela ter 
z uspe5nostjo upravljanja in go
spodarjenja z dru?Jbenimi sred
stvi (izenacevanje pogojev gospo
darjenja) in enakopravne delitve 
dohodka. 

DrUZ.benopoliticne skupnosti :pa 
morajo upostevati naslednja me
rila: 

- spodbujanje razvoja pro
dukcijskih sil, 

- vpliv cen na gibanje ziv 
ljenjskih s troskov. 

V osnurku zakona bo prislo se 
do sprememb in sicer na podla
gi pripomb, ki bodo posredovane 
v javni raz.pravi. J. Vidmar 

Z oblska na trgu 
Nenehna raziskava ·t rziSca ozi

roma neprestano spremljanje no
vosti na njem in ocenjevanje od
ziva -kupcev na te novosti so 
glavne in stalne naloge sluibe 
marketinga, ce naj dose:Zem.o kar 
najboljso prodajo. Omeniti velja 
tudi, da je odkrivanje potreb tr
zisca tezavna in zahtevna naloga, 
pri kateri se pojavijo tezave ze 
pri izbiri nacina ozirorna metode 
njene izpeljave. Tezave se nato 
nadaljujejo z :z;biranjem informa
cij, z ocenjevanjem njihove ob
iektivnosti in ne cisto na koncu 
predstavlja izdelava zakljuokov 
in sklepov ter njihova interpre
tacija tudi precejsnjo odgovor
nost. 

Da bi cim bal:je spoznali, kaj 
si trenutno kupci od oblazinjene
ga pohls-tva najbolj zelijo oziro
ma po cern najvec povprasujejo 
ter dobili se druge koristne in
fo!'macije, smo opr·avili dve an
keti in sicer eno po .Stajerski in 
drugo po Istri. Seveda se zave
damo, da zakljuckov teh dveh 
a~nket ne moremo posplositi na 
celotno jugoslovansko obmocje. 
Zato ostaja raz.iskava neanketi
·ranih podrocij ena izmed glav
nih prihodnjih nalog. P-rav taka 
je treba rpoudariti, da anketi-rani 
niso bili. nepos-redni kupci, tern-

vee prodajalci, ·kar vsekakor 
~manjsuje analiticno vrednost 
dobljenih iz,idov. 

Prvo vprasanje, ki smo pasta
viii aiiketiranim, je -bilo, ali se na 
podlagi cene kupci od1ocajo za 
nakurp. i.e 23 odstotkov jib je 
odgovorHo pritrdilno, vsi ostali 
pa so menHi, da cena za kupca 
ni pomembna, ce je gamitura 
ekskluziv-na. To informacijo je 
treba vzeti s precejsnjo rezervo. 
Res sicer j e, da imamo danes 
moznost »Ziveti na kreditih«, 
vendar je verjetno se vedno malo 
tistih, •ki so pripravljeni placati 
(ceravno .ne v gotovini) celo prek 
pol starega rnilijona vee za garni
ture samo zato, ker sodi v razred 
eksklurivnih. Navsezadnje pa 
garniture, ki jih trgovci imenu
jejo ekskluzivne, razen najvec
krat celo kicastih dodatkov ni
majo nekih posebnih prednosti. 

To misel potrjujejo tudi edgo
vori na vprasanje, koliko so kup
ci pripravljeni placati za sedemo 
garniture v klasicnem sestavu. 
Vecina je menila, -da je se spre
jemljiva cena, ki se gi:blje okoli 
14.000 dinarjev. Za drafje garni
ture se odloea le manjsi odstotek 
kupcev. 

Ce ne upostevamo cene, potem 
blago, v katerega so sedeme gar-

Izidi volitev na Brestu 
>· -...-~ 
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BREST skupaj 2260 2108 93;2.7 58 9 37 48 152 
TP Cerknica 800 729 91,12 25 2 16 28 71 
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Prodaja Cerknica 157 . 149 94,90 4 ·z 2 8 
TP Jelka Begunje 179 170 94,90 3 1 3 2 9 
Skupne dejavnosti 182 170 93,40 3 1 7 1 12 

niture »obleeene«, naredi -poleg 
oblike in funkcionalnosti najvec
ji iprvi vtis na ikupca, in ce je ta 
vtis ugoden, potem se nujno po
javi zelja in potreba za naku
pom. Mnenje prodajalcev je, da 
je kar 70 odstotkov odloCitev za 
nakup posamezne garniture od
visnih od lepega videza in kako
vosti blaga. Mnogo je primerov, 
ko kupcem neka garnitura obli
kovno sicer ugaja in si jo zclijo, 
vendar se zaradi blaga, ki je nji
hovemu okusu neprirnerno, raje 
odlocijo za drug sestav. Rezultati 
ankete tudi dokazujejo, da kup
ci, posebno v Sloveniji, n ekoliko 
manj v Istri, ·P'lisu se vedno ne 
zaupajo. Zamj bi se odloOilo •ko
maj 30 odstotkov ·kupcev. Na 
vprasanje, ali je pov,prasevanje 
vecje po enobarvnih ali po vzorc
nih blagih, so prodajalci odgo
vorili, da je cut iti vecje zanima
nje za vzorcna blaga. 

Glede oblik in uporabnosti 
oblazinjenega pohls tva b i iz an
kete lahko zakljuorli, da proda
j alci v zvezi s tern niso imeli ?O
s'elbnih zahtev. Iz njihovih dokaj 
siplosnih trditev, da je zanimanje 
vecje za garniture preprostejse 
izdelave in lahkotnejsega videza, 
ali pa nasprotno, za bogatejse 
oblikovane, pa j e tezko obliko
vati za nase potrebe uporabno 
informacijb. Ve.ndar nam da del
no uporaben odgovor na vpra
sanje, kaksne oP.like sedeznih 
garnitur si kupec ta trenutek 
zeli, podatek (J trenutno najbolje 
prodajanih garniturah. Ko se 
kupci odloeajo, raje ·kupijo gar
niture, pri kateri je mogoce tro
sed razstaviti v Iezisce, na kar 
vplivajo tudi manjse stanovanj
ske -povrsine. 

ce ocenjujemo .tr~nutno pro
daJo pohlSt'lla ·oasploh in seveda' 
tucJ,i. oblazinjenega pohiStva, roo
ramo zalcljuclti, .da .ae je prodaja 
urrrlri:l~. ·Poleg. dejs.tva, da je pro-· 
daja· v prvem ti;omesecju obicaj
no· nizja, pa na padec povpra.Se- ' 
vanja vpliva tudi riajnovejsa po
litika cen. 



BRESTOV OBZORNIK 

Raz iS j ja 
Na zborih delavcev ob koncu februarja, na katerih je tekla raz

prava o poslovnem porocilu za leto 1977, so se v razpravah <? tern 
porocilu pojavljala vpr~~anja ? sedanjem Brestovem izv?zu ~zrr~ma 
o tern zakaj neposredni IZvoz IZ leta v leto pada. To me Je pnpelJalo 
k r~slanju o sedanjem mestu in vlogi Brestovega izvoza, kar bo 
morda zanimalo se kaksnega bralca Obzomika. 

Ne born trdil, da sem stood
stotno poklican za popolnoma 
objektlivno sodbo o tern vprasa
nju, ker pa ze vrsto let delam v 
izvoznem oddelku Bresta, pa so
dim, da se kar poznam razmere 
v izvozu jugoslovanske lesno pre
delovalne industrije in v odnosu 
Bresta do svoje izvozne dejavno-
9tL 

Ne born segal dalec v pretek
lost, ampak bi se ustavil na Bre
stovem izvozu v sedemdesetih 
letih. Le-ta je v letih 1969 do 1972 
dosegel svoj vrh, nato pa je iz 
leta v leto padal; morda ne to
liko vrednostno kot .po o'bsegu, 
kar je iposledica neustavljive in
flacije doma in v ·svetu. ze v 1eh 
lemh smo belezili 5 do 6 milijo
nov dolarjev izvoza, ki pa je kas
neje ostajaJ na enalei v.iSini ali ce
lo padal, vendar zahvaljujoc 
predvsem povisevanju cen, ne I?a 
fizicnemu obsegu. V teh letlh 
srno imeli celo status preteznega 
izvoznika in iz tega izhajajoce 
ugodnosti v primeru z drugirni 
proizvajalci. 

V tern casu smo imeli nekaj ve
likih kupcev, ki so nasim tovar
nom omogocali proizvodnjo veli
kih serij istega ali podobnega iz
delka - spornnimo se glasbenih 
omaoric v Tovarni pohistva Cerk
nica ali Glabmana, Futorjana in 
Gerdaua v proizvodnji stolov v 
Tovarni pohistva Martinjak. 

Sedaj takih serij skoraj ni vee, 
Brest pa ni pripravljen za proiz
vodnjo, ce ni vsaj 500 regalov 
(Cerknica) ali 3000 stolov (Mar
tinjak), ;pa se •to ose mora nekaj
krat poriovi1i. Takemu povprase
vanju v svetu se znajo in morejo 
sedaj prilagoditi manjse tovarne, 
ki se lahko ipTeusmerijo praktic
no cez noc, menjava programov 
na Brestu pa zahteva dosti casa 
in sredstev. Sicer pa- ima Brest 
sedaj sploh kakrsenkoli program, 
lei bi ustrezal izvozu? Smo sploh 
kdaj imeli ambicije po izvoznem 
programu? Imam obcutek, da je 
izvoz dober samo takrat, kadar 
prodaja na domacem trgu ne gre. 

Verjetno nisem dalec od res
nice, ko :trdim, da Brest nima 
nikakrsne dolgorocne izvozne po
litike, amipak je obseg izvoza od
visen bolj od .prodajnih razmer 
doma in od dolocenega nujnega 

izvoza zaradi uvoza. Edini iQ:de
lek, ki je kolikor toliko ustrezal 
povprasevanju iz tujine, je bila 
jedilnica Living, pa se to smo ose
daj prenehali izdelovati. Tudi ce 
bi bili konkurencni, Tecimo, na 
zahodnoevropskem tr.ZiScu - kaj 
mu od sedanjih Brestovih izdel
kov lahko ponudimo? Skoraj ni
cesar. Modeli furniranega oziro
ma ploskovnega pohiStva sploh 
ne ustrezajo temu tr.Ziscu, ponud
be iz te vrste in iz masivnega 
lesa pa zaradi nasih visokih cen 
zaidejo v slepo ulico. Torej -
preostaja nam samo se narocilni
ski sistem, ki pa zaradi svoje ne
akumulativnosti ni populru:en oin 
ga omejujemo. 

>>Zakaj ni vee Brestovega nepo
srednega izvoza?« je vprasal neki 
olan kolektiva na zboru. Poglej
mo, kako je s to s1varjo! Se ne
dolgo tega je Brest pod svojim 
imenorn nastopal na vseh ;po
membnejSih ewops-ki:h sejmih in 
na razstavah ;pohiStvene industri
je. Zato so za Brest vedel!i vsi, ki 
se zanimajo za to panogo. Samo
stojno s mo razstavljali v Kolnu, 
Parizu, Londonu, Brus'lju, Duna
ju, Gradcu, _Milanu, ~~ek i_zv<;>z
nikov pa tud1 na rnanJslh se)mih, 
da o domacih razstavah nioti ne 
govorim. 

In tako se je kdaj pa kdaj tudi 
»ujel<< kaksen kUipec, ki smo ga 
potem neposredno, brez posred
nika, obdelali. Vsi veste, da je 
sejem v KOlnu vsako drugo 1eto 
ena ·izmed najvecjih svetovnih 
manifestacij lesne panoge. Nek
daj si ni bilo mogoce niti zamis
liti, da Brest s svojimi izdelki 
na tern sejmu ne bi sodeloval. 
Odkar ·smo v SOZD Slovenijales, 
Brest ;na tern in na ostalih sej
mih ne nastopa niti pod svojim 
imenom niti s svojimi izdelki, Jca
ko pa Slovenijales zastopa nase 
interese, bi se dalo pa ·se govoriti. 
Izjema so sejmi v vzhodnih dr
zavah. 

Druga bistvena stvar, ki one
mogoca zivahnej•si ·izvoz, so pred
stavniStva v tujini, najsi bodo 
takSna, kakrsna so, aii tak5na, 
kot naj bi .po novem zakonu bi:la. 
Dejstvo je, da je potrebno ·tuje, 
ze stalne ali morebitne prihod
nje kupce obravnavcrti na njiho
vem podrocju, ker nihce nima ta-

Iz montafnega oddelka v Tovarni pohi~tva CerKnica 

ko rad Bresta, da bi hodil v 
Cerknico sprasevat, ali bi mu ho
teli kaj prodati. Ne born povedal 
nic novega, ce znova ugotovim, 
da bi bila tuja ;predstavnistva za 
Brest predraga, saj ima celo Sio
venijales kot mocna trgovinsko
izvozna organizacija nekatera 
predstavniStva, ·lei se komaj izpla-

cajo. . M bl . uk. " . . ed Tud1 e o Je m.~a svOJI pr -
stavniStvi v Zahodni NemCiji in v 
Avstrijoi, ker s iprometom nista 
opravicili svojega dela, :pa ceprav 
ima ta delovna organizacija po 
mojem obcutku vecje izvozne 
ambicije kot Brest, ·kar potrjuje 
tudi moenejsa kadrovska zased
ba izvoznega odde1ka. 

Torej - ker ni teh dejavnikov, 
tudi ni neposrednega izvoza, ra
zen, ce do tega pride slucajno. 
Ce srno se zavestno odloeili- in 
vse kaze, da smo se - da nepo
s:rednih stikov s •tujimi partnerji 
sistematicno in nepreleinjeno ne 
bomo gojiii, ipOtern od neposred
nega izvma tudi v prihodnje ni
mamo kaj pricakovati. Ce ne se
jemo, tudi do zetve nismo upra
viceni. 

Mogoee bo v teh vrsticah nasel 
odgovor na svoje vprasanje ltisti 
clan kolektiva na zboru delavcev 
prodaje in Skupnih dejavnos ti, 
lei je ugotovil, kako se je uvozni 
oddelek lepo razvi1, izvozni od
delek pa sepa oziroma v svoji 
neposredni izvozni dejavnosti na
zaduje. Uvoznemu oddelku pac ni 
potrebno sejmov, predstavniStev, 
obiskov dobaviteljev, ker jih le-ti, 
razwnljivo, sami poiscejo 
skratka, lahko »Ceneje obratu
jejo<<. 

No - in ce zdaj odstejemo vse 
zgoraj zapisano, kaj nam od iz
vma se ostane? Neposrednega 
izvoza pohi-stva ni in ne more 
biti; izvoz nasega standardnega 
programa na evropslei vzhod je 
hudo vprasljiv; ustreznih izdel
kov za zahodno -tr.Zisce nimamo. 
Torej ostane ·se izvoz po naro
cilniskem sistemu, -ki pa je ze 
zaradi dejstva, da je omenjen sa
roo na dva, tri ·kupce, mec z dve
ma ostrinama. 

Kar je po mojem mnenju se 
posebej zaskrbljujoce, je skreenje 
izvoza - po obsegu in vrednost
no - samo na nekaj drzav in 
kupcev. Nekdaj tako mocne za
hodnoevropske dr.Zave v delezu 
Brestovega izvoza kot so Velika 
Britanija, Francija, dr.Zave Bene
luxa, Zahodna Nemcija in skan
dinavske dr.Zave so sedaj papal
noma na psu. KlirinS.ko podrocje 
se nam zapira, posli z ara!bskimi 
.drzavami so vedno negotovi, dr
zavam v razvoju ne posvecamo 
pozornosti - VeTjetno zaradi nji
hove slabe lmpne moCi in rizi
kov - torej nam preostanejo 'I.e 
se Zdruzene drzave Amerike in 
delno Kanada, ·kamor gre ze se
daj vee ·kot polovica vsega izvoza 
nasega pohiStva. Po mojem mne
nju smo prevee usmerjeni samo 
na eno prodajno podrocje, ·kar 
se nam zma ob morebitnem go
spodarskem zastoju v Zdruzenih 
dr:Zavah Ameri:ke hudo masceva
ti. 

Posebno poglavje so cene. Na
se surovine in rnateniali bi se ne
kako, kljub veckratnim poviseva
njem, prenesli konkurenenost, 
nase delo pa je postalo predrago 
za izvoz. Ce smo hili pred nekaj 
leti se kon'kureneni, smo sedaj 
pripravljeni izvoziti le se na ro
vas finanenega zrtvovanja. Mo
ramo lSi ·prizmllti: ob sedanjih naj
ra:zJlianejsih domacih cenah ni
smo sposobni izvazatJi niti z mi
nimalno akumulacijo, seveda, do
kler bo struktura lastne cene iz
deJka na Brestu taksna kot je. 
Mot'da pa bi cena izvomega iz
delka v primed IS prodanim do
rna le ne bila taka visoka, ce bi 
odsteli nekatere obremenitve, ki 
ji•h izvoz nima; na primer propa
gandne akcije, potnioki, domaci 
transport in se ·kaj. Morda bi se 
bilo koristno ipodrobneje pozaba
vati s tern, ikako krediti z mini
malnimi obrestnimi merami -iz 
zakljucenih izvozmih poslov vpli
vajo na financni rezultat izvoza 
in s tern tudi na ceno izdelka. 
Ce bi vse to upostevali, bi bil 
morda celo kaksen izvozni izde-

Gremo k nasim kupcem! 

lek konkurencen ali celo akwnu
lativen. 

Ta clanek je Sarno skromen po
skus, da ibd pojasni!J. dolocene raz
mere v nasem izvozu. Nimam na
menov •karkoli resiti ali kornu so
liti pamet, temvec samo odgovo
riti na ne1kart:ere ·pripombe, bodi
si dobronamerne ali ne, in posta-
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viti izvomo dejavnost Bresta tja, 
kjer je, pa ce je komu to vsec 
ali ne. Dilema - izvoz da ali ne, 
ter Jcoliko in prek koga - ostaja 
se naprej odprta. To pa ni odvis
no od sedanje sestave izvoznega 
oddel.ka, temvec od izvozne poli· 
tike celotnega Bresta. 

I. Lavrencic 

Kako homo oblikovali cene 
Zal na vprasanje, ki je zastavljeno v naslovu, danes se ni moe 

odgovoriti. Osnutek zakona o oblikovanju cen je bil doslej izdelan v 
vee inacicah, vendar nobena izmed njih ni doZivela splosne podpore 
v javni razpravi, zlasti pa ne v gospodarstvu. Tudi zadnja - iz fe
bruarja letos ni sprejemljiva. Zakaj tako? 

Vzrokov je prav gotovo vee in 
je tezko preprosto razumeti in 
pojasniti stevilna in celovita 
vpra5anja, ki se pojavljajo ob 
tern. Ob vprasanju oblikovanja 
cen se nam pokazejo niti vseh 
zapletenosti gospodarstva. Pre
prosteje povedano: z odlocitva
mi o cenah je posamezen kolek
tiv postavljen v boljsi ali slabsi 
polofaj. se vee, z nepravilnimi 
(namemimi ali nenamernimi) od
locitvami lahko posamezni kolek
tivi ali pa kar celotne panoge iz
koriscajo druge. 

Iz povedanega, pa tudi iz doZi
vetega v nedavni preteklosti, Iah
ko trdimo, da je pomemben del 
samoupravnega odlocanja prav v 
tern, kako se oblikujejo cene. 
Prav gotovo gre za pomembnejse 
odlocitve kot na primer takrat, 
ko se odlocamo, kako bomo raz
delili med seboj 1.000 dinarjev 
regresa za letni dopust. Zal so 
nam takma drobna vprasanja 
blizja in se homo ob njih »izcr
pavali do nezavesti«, medtem ko 
gredo razprave o tako pomemb
.nih zadevah kot so sistemski za
koni, mimo nas in celo mimo sin
dikata. 

Kaj smemo oCitati novemu 
osnutku zakona o cenah? Pred
vsem nacelnost. Ko zakon prebe
remo, ugotovimo, da ~e prav nic 

ne vemo, kako se bodo cene obli
kovale. Dobro je to, da zakon 
skusa vplesti v oblikovanje cen 
merila, vendar so tudi le-ta hudo 
nacelno postavljena. Vpliv samo
uprave pri oblikovanju cen je si
cer poudarjen, vendar Ie z bese
dami. Med vrsticami pa je moe 
zanesljivo ugotoviti, da se zadr
ruje, ce ne celo krepi, admini
strativni vpliv na oblikovanje cen 
in zal - brez kolikor toliko jas
no postavljenih »pravil igre«.« 

Prav gotovo pisemo o zadevah, 
nad katerimi bedi vsako sodobno 
gospodarstvo. Zato se bo tudi pri 
nas treba odloeiti, kako uresniciti 
dolocila zakona o zdruzenem 
delu tudi skozi dolocila predpisov 
o cenah. Soodvisnost vseh delov
nih organizacij in drugih udele
zencev v gospodarstvu ter v 
drufbi kot celoti je ocitna in iz
vira iz drufbenosti dohodka. Za
to je jasno, da se vedno vsak ne 
more od.loeati po svoje in da se 
moramo natancno dogovoriti, do 
kod kdo sme in od kod dalje se 
mora ozirati tudi na druge. Toda 
nekaj pa taka pravila - taki za
koni - morajo vsebovati: jas
nost, da bo viden in razurnljiv 
njihov osnovni smisel in namen. 

Recimo bobu bob in popu pop! 

Z. Zabukovec 

lzvoz ploskovnega pohlstva 
V februarju in marcu smo bili 

na razgovonih v Budimpesti o iz
vozu nasega programa Zala. Za 
prvo potlletje je bilo ze v decem
bru dogovorjenih za 250.000 do
larjev !izvoza, 'kar je pravzaprav 
del neizpolnjene pogodbe iz leta 
1977. Za drugo poJJetje pa je bil 
dogovorjen izvoz v vrednosti 120 
tisoe dolarjev. Za to vrednost 
smo se dogovorili za 5 do 6 od
stotno povisanje cen. Dogovorje
no je bilo tudi, da do konca te
ga ·leta priipravimo ·nov program, 
s katerim naj bi poskusali nado
mestiti program Zala na madZar
skem tr.Ziscu. Osnovni moti'V je 
bil, d.a do konca leta, to je do 
priprave novega programa, osta
nemo prisotni in da nas drugi 
proizvajalci ne vr.Zejo s tega trli
sca, na katerem smo pdsotni ze 
od leta 1972. 

Za Tovarno pohistva Cerknica 
smo ze pred dobdm Ietom za
celi iskati program ploskovnega 
furniranega pohiStva. Spornladi 
lani smo zaceli pripravljati vzor
ce za knjifue police. VeHko casa 

smo izgubili ob usklajevanju fi
niSa in cen. 

Omenjeni program je kupec 
Otto Gerdau razsiril tudi na 
·knjizne regale, vzord le-teh pa 
bodo aprila razstavljeni na sej
mu v High Pointu. 

Narocila za oba programa do 
:konca maja ze imamo, napoveda
ne pa so tudi pri:bliZne kolicine 
do konca leta. Ko nas bo maja 
kupec ob.iJskal, bomo dobili bolj 
natancno oceno, kako so oti izdel
ki sprejeti na ameriSkem trgu. 
Uspesna prodaja bo odviosna tudi 
od kvalitete, predv.sem od povr
sinske obdelave, pa tudi od spo
stovanja odprernnih rokov. z 
ameriskim kupcem Otto Gerdau 
vee casa ·sodeluje tudi Jelka Be
gunje - z glasbenimi regali. Za 
letosnje leto je Jelka sprejela 
18 kontejnerjev. Kupec bi zelel 
vee, vendar je po sredi vprasanje 
cen, •ki kljub letosnjemu povisa
nju za proizvajalca niso spod
budne. 

C. Komac 
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Delegati goVore 
V tej nasi novi stalni rubriki nadaljujemo r azgovore z Brestovimi 

delavci, ki opravljajo zahtevne in odgovorne funkcije delegatov v 
razlicnih samoupravnih skupnostih. S temi razgovori bi radi ugoto
vili, kako deluje delegatski sistem v neposrednih delovnih okoljih 
in kako ob u gotovljenih slabostih najti resitve za njegovo ucinko
vitejse delovanje. 

Tokrat je b~l sogovornik Miro 
Horvat, ki je bil v dosedanjem 
mandatnem obdobju vodja dele
gacije TOZD Tovarna pohistva 
Cerknica za zbor zdruzenega de
la v skupscini obcine Cerknica. 

- Ne bi ponavljali, kako je 
idealno zamiSljeno delo delega
cije v nasem delegatskem siste
mu; bolj nas zanima, kako je v 
preteklem mandatnem obdobju v 
resnici delala vasa delegacija. 

Naso delegacijo, •ki ima v zbo
ru zdruienega dela <ive delegat
ski rnesti, sestavlja 14 delegatov 
iz vseh nasih delovnih enot. Spo
cetka je bila udelezba na sejah 
delegacije kar dobra (okrog 80 
odstotkov), proti koncu mandata 
pa se je sukala komaj okrog po
lovice. Na sejah gradiva v glav
nem sploh nismo obravnavali, 
ampak samo dolocili delegata za 
sejo skupscinskega zbora. 

- Kje je vzrok taksnemu delu 
delegacije? 

vali stalisca o stvareh, ki jih po
znajo; drugace pa je, ko naletijo 
(to je najveekrat) na neznane ali 
nerazumljive zadeve, ki jih vse
bujejo delegatska gradiva. 

Ce naj bi delegacije bolje de
lale, bi morale biti na kratko in 
razumljivo obvescene, bodisi da 
jim stvari razJozijo strokovni de
lavci samoupravnih skupnosti ali 
z Bresta, bodisi, da dobijo taksne 
informacije v pismeni obliki. 

- Vam je Informator pri tern 
kaj pomagal? 

Da, kar P'recej. Tudi v prihod
nje naj bi na kratko pojasnjeval 
delegatska gradiva, ceprav bi to 
morali pravzaprav ze njegovi se
stavljalci aU pa strokovne slu:lbe 
samoupravnih in druibeno-poli
ticnih skupnosti. 

* * * 
Tudi ta razgovor je kriticno in 

objektivno opozoril na vrsto sla-

b osti prl delu delegacij. Posebej 
j e bila izpostavljena neustreznost 
delegatskih gradiv, ki kljub go
ram papirja niso ucinkovita. To 
je sicer ze veckrat povedana na
celna in splosna ugotovitev, v ne
posrednem delu pa se kaze, kako 
resnicna je in kaksne so njene 
posledice. Naj bo to se eno opo
zorilo, kako se na vseh ravneh 
dosti premalo zavedamo pomena 
pravilnega obvescanja. 

Razgovor p ripravil 

B. Levee 

Predvsem je vzrok v delegat: 
skem gradivu, ki smo ga sicer do
bivali pr avocasn o, je bilo pa zelo 
obsimo, prevec strokovno in uce
no pisano, da bi ga razurneli. Do
stikrat je slo za SirSa ob6nska in 
republiska vprasanja, ali pa za 
zelo ozka vprasanja s posamez
nih podrocij, o katerih pravza
prav n icesar ne vemo in se _je 
zato o njih tezko opredeliti. Ne
zanimivi so tudi razlicni formalni 
sporazumi ali odloki, ki morda 
urejajo va:lne stvari, pa tega iz 
vseh tis tih clenov ni mogoce raz
brati. Morali bi imeti kratke in 
razumljive - ustne ali pismene 
- obrazlozitve, za kaj pravzaprav 
gre, pa bi lahko oblikovali stali
sca. 

Vee mladih v ZK 

- Kaksen je bil stik z »dele
gatsko bazo«? 

Pravzaprav ga ni bilo. Tezko se 
je pogovarjati z delavci o stva
reh, ki jih niti sam ne razumes. 
Ce naj bi dobili morebitna mne
nja od delavcev, bi morali skli
~evati posebne sestanke, ki pa jih 
Je ze tako prevec in bi izgubljali 
nove proizvodne ure. Sicer je 
bilo gradivo dostopno vsem cie
lavcem, vendar zanj ni bilo zani
manja. Ce ze je prislo do kaks
nih staliSc, je bilo to v delega
ciji. 

- Ali so vam bili kdaj posre
dovani variantni predlogi skle
pov? 

Ne. 

- Ste imeli kdaj nasprotno 
staliSce od predlaganega in tako 
tudi glasovali? Ste imeli kakSno 
posebno delegatsko vprasanje? 

Vedno smo soglasali s predla
ganimi sklepi. Ce bi ze imeli dru
gacno staliSce, ga najbr:l ne bi 
znali strokovno utemeljiti, saj 
gradivo poznajo le strokovni de
lavci, ki delajo na teh ·posamez
nih podrocjih. Zal delegati nismo 
tako razgledani, da bi lahko ob
vladovali in razumeli vsa ta vpra
sania. 

Delegatskih vprasanj nismo 
imeli. 

- Ste dobivali povratne infor
macije? 

Sarno prek zapisnikov iz pre-
tekle seje, ki smo jih dobivali z 
gradivom za prihodnjo. Vendar 
so bila tedaj obraV'navana vpra
sanja casovno ze tako oddaljena, 
da sprejeti sklepi niso bili vee 
zanimivi. Veckrat smo bili o niih 
obvesceni prek Obzornika ali In
formatorja, ko so bili se svezi. 

- Kaj storiti, da bi delegatski 
sistem bolje del oval? 

Delegatski sistem je dobro za
misljen in omogoca delavcem, da 
lahko neposredno in posredno od
locajo o pomembnih vrprasanjih. 
Med njimi je moe cutiti priprav
ljenost in zavzetost, da bi obiiko-

POGOVOR Z DELEGATKO ZA 8. KONGRES ZVEZE KOMUNISTOV 
DRAGICO ARKO, DELAVKO V TOVARNI POHI~TVA CERKNICA 

Smo neposredno pred 8. kon
gresom Zveze komunistov Slove
nije. Med predlaganimi komuni
sti, ki naj b i nas zastopali na tern 
kongresu, je tudi Dragica Arko. 
Ker dela med nami, smo ji za
stavili nekaj vprasanj . 

V Zvezo komunistov sern bila 
sprejeta leta 1959 v -takratni to
varni lesnih i~delokv TISA na 
Rakeku. Po prikljucitvi k Brestu 
pa deluje v osnovni organizaciji 
Tovarne pohistva Cerk:nica in je 
tudi clanica obcins'kega komite
j a ZK Cerknica. 

Kako si sprejela predlog za de
Iegatko na 8. kongresu ZKS? 

Ko je na seji obcinskega ko
miteja sekretar med imeni stirih 
delegatov iz nase obCine prebral 
tudi moje ime, v zacetku sama 
sebi nisem verjela, da je to res. 
Z velikim veseljern in s polno 
mero odgovornosti se z ostalimi 
tovariSi pripravljam na ta po
rnembni dan. Gradiva je veliko, 
prebiram pa ga najveckrat v ve
cernih urah. 

Kako ocenjujes dele. in uspe
he med kongresoma? 

Vse delo in akcije Zveze ko
munistov uZivajo cedalje veejo 
podporo med delovnimi ljudmi, 
kar se odraza tudi v boljsih med
sebojnih odnosih in vse vecji 
produktivnost;i. Celoten sistem 
nase socia1isticne demokracije se 
vedno ibolj uveljavlja, saj delav
ci lahko neposredno uresnicuje· 
rno svoje cilje in naloge v delov
nih organizacijah. 

Cemu pa bi morali posvetiti 
vee pozornosti? 

Mislim, da komunisti vse pre
malo nudimo nasi mladini in da 

od nje zahtevamo prevec. Moti 
me, da mladino se premalo vklju
cujemo v Clanstvo Zveze komu
nistov. Temu vprasanju bomo 
morali posvetiti vee pozomosti. 
Mladina je vedno pripravljena 
delati, le znati jo je treba pravil
no vkljuCiti v delo. 

Ali mislis, da so drllZbeno
politicne organizacije dovolj ak
tivne? 

Po svojih moeeh se trudijo, da 
svoje naloge izpeljejo kar naj
bolj dosledno, vendar pa me mo
ti, da se nekateri vse prevec dr:li
jo ob strani, da vse preveckrat 
veliko dela ostaja na posamezni
kih ali pescici !judi. 

Kako usklajujes svoje delo do
rna, v slllZbi ter v druibeno
politicnih organizacijah? 

To delo je mogoce lepo uskla
diti, ce te podprejo vsi, ki razu
rnejo potrebo po takem delu. Mo
ram reci, da sem na delovnem 
mestu v rnonta:li delezna vse pod
pore od mojih nadrejenih, pa tu
di od sodelavcev, s katerimi de
lam. 

Doma je sedaj veliko laze, saj 
sta otroka ze vecja, pa tudi moz 
veliko dru:lbeno-politicno dela. 
Tako si delo porazdelimo in je 
manj obcutiti veckratne odsot
nosti zaradi sestankov. 

S kaksnim.i predlogi ali stali
sci gres na kongres? 

Na regij-skem posvetovan.iu 
vseh delegatov za 8. kongres, ki 
,ie bilo v Postojni, smo se razde
lili po tematskih skupinah. Tako 
born drugi dan kongresa :delala v 
komisiji za druzbeno-politicne in 
ekonomske odnose. Upam, da si 
born na tern podrociu pridobila 
veliko izkusenj za prihodnje delo. 

Katerim vprasanjem bi morali 
komunisti posvetiti najvec pozor
nosti? 

Tezko _ie opredeliti podrocia, 
katerim bomo rnorali posvetiti 
najvec pozornosti, vendar mislim, 
da je med prvimi nenehno izo
brazevanje in usposabljanje nas 
samih komunistov in pomlajeva
nje clanstva. 

Komunisti moramo tudi svoja 
prizadevanja za krepitev delegat
skega sistema stalno dopolnjeva
ti in utrjevati, tako da bo odlo
canje prislo do slehernega clana 
nase druzbe, v nasih delovnih 
skupnostih, pa tudi v krajevnih 
skupnostih, v katerih zivimo. 

Razgovor pripravil 

v. Znidarsic 

BRESTOV OBZO~K 

lzobraZevanje v lesarstvu 
V lesarstvu Slovenije je zaposlenih 40.000 delavcev. Od tega jib je 

2000 v obrti, 2000 v trgovini z lesnimi proizvodi, v industriji pa je 
zaposlenih kar 36.000 delavcev. Kaksna je kvalifikacijska struktura 
v lesarstvu, si lahko le predstavljamo. Na Brestu je slika taksna: 
kar 67 odstotlmv d elavcev je brez kakrsnihkoli kvalifikacij, 20 od
stotkov delavcev ima poklicno solo, 10 odstotkov srednjo stiriletno, 
2 odstotka visjo solo in slab odstotek z visoko solsko izobrazbo. To 
je le podoba formalne solske izobrazbe. ce pa bi primerjali se sklad· 
nost studijske smeri z zahtevami po delu, da bi bila slika se bolj ne
ugodna. 

Podobno kot na Brestu je tudi 
v drugih delovnih organizacijah 
v lesni industriji. Lesna industri
ja je dozivljala v zadnjih letih si
lovit razvoj. Delovna sila je pri
hajala iz kmetijskega okolja v to
varne brez vnapr~.isnjega izobra
zevanja in usposabljanja. Uspo
sabljala se je ob delu nenacrtno. 
Danes 1a vir kadrovanja usiha. 
Treba ga je nadomestiti z mla· 
dino. Ta pa se usposablja v so
lab. Prav b i bilo, da se usposab
lja za tiste smeri, ki jib v zdru
zenem delu potrebujemo. Poklic 
je pac potrebno razviti za potre
be sedanjega deJa. Kot vemo, 
imamo le dva ali tri poklice, ki 
ustrezajo potrebam industrije. 
Bolje receno, so ustrezali, kajti 
danasnjim potrebam niso vee po
vsem prilagojeni. 

Brestov razvojni program je 
.naravnan na intenzivnejso proiz
vodnjo. To pa je mogoce doseci 
le z ustrezno usposobljenim ka· 
drom, ki bo kos zasledovati sve
tovne doseike v tehniki in ~ 
stroki oziroma vgrajevati v izdel
ke vecji delei znanja. Te cilje 
homo skusali doseci v okviru 
usmerjenega izobra:levanja. 

ldeja o ustanovitvi izobraieval· 
nega centra za lesarstvo ima ze 
zgodovino. Menim, da je uteme
ljena tudi zato, ker se .niso razvili 
izobraievalni centri pri delovnih 
organizacijah in vse tako ka
ze, da se tudi ne bodo. Usmerje
no izobra:levanje pa naj bi vzga
jalo mladino, pa tudi odr asle, ie 
zaposlene delavce, v skladu s po
trebami uporabnikov kadrov. 

Nedvomno je naii interes, da 
se taksen center razvije, ·kajti 
vseh p:rofilov poklicev ne bomo 
zmogli sami usposa:bljati, ali rpa 
ji:h homo tako kot doslej. 

Center usmerjenega izobra:le· 
vanja za lesarstvo v Ljubljani naj 
bi zdru:lil tehnisko solo, viSjo in 

s praznovanja 

visoko solo ter testirni center. 
To je prvi primer, da se stroka 
verbkalno zdruiuje -s ci-ljem med
sebojne povezave in skladnejse
ga delovanja, cemur danes ni ta
ko. 

Pristali smo tudi na predlaga
no m:rezo lesarSikih sol v Slove
niji in sicer v Mariboru, Novi Go
rid in v Ljubljani -do profila teh
nik. V Ljubljani pa naj bi bili se 
profili inzenir, diplomirani inze
nir, magister, specialist ter dok
tor . v okviru te mreze je dopust
na tudi organizacij a dislociranih 
enot na osnovi zbranih potreb. 

Gradbeni odbor za i2igradnjo 
centra je v Ljubljani ze pddobil 
lokacijo z vsemi soglasji, samo
upravni sporazum o zdruzevanju 
sredstev za izgradnjo centra pa 
je v fazi podpisovanja. Sredstva 
naj bi zbrali v rpetih letih vsi 
uporabniki kadrov ena!komerno 
po na:slednjem kljucu: 

- stevilo pogojno nekvalifici
ranih nelavcev 60-odstotni delez, 

- povprecno uporabljena os
novna in obratna sredstva 20-od
s totni delez, 

- celotni prihodek 20-odstotni 
dele:l sredstev. 

Za Brest s pridruzeno Tovarno 
pohistva J e1ka iz Begunj pomeni 
to letno 1,137.411 dinarjev. V tern 
pa je jedro problema. Interesi so 
nesporno utemeljeni, ·sredstev za 
taksno zdruzevanje pa ni; v-saj rpo 
zakljuC:nem racunu za leto 1977 
teh sredstev ni bilo rnogoce zago
toviti. 

Ob tern se odpirajo mnoga 
vprasanja, saj je z zakoni in s 
sprejetimi samoupravnimi spora
zumi .dohodek ze tako obreme
njen, dane os-taja za delitev sko
raj nicesar. 

Problem zdru:levanja sredstev 
za center torej ostaja se naprej 
in ga bo .potrebno tako ali dru-
gace razresiti. F. Tursic 

Dneva -zen a 



Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE 
PREDSTAVLJAMO SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI PREDSTAVLJAMO SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI PREDSTAVLJAMO 

Za zacetek -obCinska zdravstvena skupnost 
Potem, ko se je izteklo predstavljanje nasih krajevnih skupnosti, 

smo se odlo~ili, da bi po vrsti predstavill tudi o~inske samoupravne 
interesne skupnosti. Predvsem iz dveh razlogov: predvsem, da bi 
ugotovili, kako se uresnicuje ustavna opredelitev teh skupnosti in 
njihova samoupravna organiziranost, pa tudi, da bi opozorill na po
membnejse probleme s posameznih podrocij, ki naj bi jib te skup
nosti urejale in resevale. 

Za za~etek smo se odlo~ili za obcinsko zdravstveno skupnost, se 
pravi za podroeje, ki je v nasi ob~ dokaj perece. 

Ob koncu leta 1977 je bilo v cYbcini Cerknica 14.426 zavarovanih 
oseb, od tega 12.935 aktivnih zavarovancev, upokojencev in njihovih 
drui.inskih clanov ter 1491 •kmeckih zavarovancev in njihovih dru
zinskih clanov. 

Politiko zdravstvenega zava-rovanja usmerja in vodi obcinska 
zdr~vstvena slrupnost prek skup_scin~ in njenih izvrsiJnih organov. 
Obcmska z<lravstvena skupnost Je b1la ustanov.Jjena leta 1974 s sa
moupra~nim sporazl_Hllorn o u~tanovitvi obcinske zdra-vstvene skup
nostl. NJeno s kupscmo sestavlJata dva zbora in sicer zbor uporab
nikov, ki s~eje 23 clano_v in zbor izvajalcev, ki steje 11 clanov. Zaradi 
enotne poJ..!t~e .se o~cms~a z.dr~vstvena s-kupnost vkljucuje skupaj 
s ·se-demnaJStiml obcmam1 v reg1onalno zdravstveno skupnost Ljub
ljana. Strokovne naloge opravlja regionalna zdravstvena skupnost 
neposredno in prek svoje pisarne v Cerknici. 

Za zdra~stveno varstvo prebivalcev obcine skrbijo Notranjski 
zdravstvem ~om Vrhnika- TOZD Cerknica, ·ki ima v svojem sestavu 
se ambulanti v Starem trgu in v Novi vasi ter obratno ambulanto 
na BRESTU v Cerknici ter Lekarna Vr.hnika in Lekarna Miklosic 
Ljubljana prek lekarniSkih postaj v Cerknici in v Starem trgu. V 
zdr~v~tvu dela 12 ;zdravniJ<;ov (2 sta na specializacij i), en farmacevt, 
4 VlSJI zdravstvem delavc1 ter 28 zdravstvenih delavcev s srednjo 
strokovno izobrazbo. 

Specialistitne zdravstvene usluge ter bolnisnicno varstvo nudijo 
obcanom zdravstvene ustanove v Ljubljani in delno v Postojni. 
. Zdraw;tvena raven obcru:'!v je zadovoljiva, ·saj je s 5 odstotki 
IZOstankov z <lela v povprecJu regije. 

Nasi sogovorniki so bill: Danimir MAZI, predsednik skups&e 
zdravstvene skupnosti, ~tefan KRAU, predsednik izvrsnega odbora 
skupscine skupnosti, dr. Irena VENGUST, dr. Marija ZADRAVEC in 
dr. f:.jiljijana MUSIC iz Zdravstvenega doma Cerknica ter mg. ph. 
Matilda KORO~EC iz Lekame Cerknica. 

- Kako ob~inska samouprav
na interes.na skupnost za zdrav
stvo s svojo samoupravno orga· 
niziranostjo uresnicuje svojo 
ustavno opre-delitev in kako oce
njujete njeno delovanje? 

ze nekako pred desetimi leti so 
bili ustanovljeni sveti zavaTovan
cev, vendar le-ti n~so irneli s:ko
raj ·nikakrS:nega samoupravnega 
vpliva. P.red sti.rimi leti ·pa je hi
la podobno 1kot na drugih po-d
rocjih zastavljena nova samo
upravna organiziranost: ustanov
ljena je bila obcinska ~dravstve
na skupnost. Njena s·kupsCina je 
dvodomna; v p reteklem mandat
nem obdobju je zbor uporarbni
kov Stel 23, zbor izvajalcev pa 12 
delegatov. Oba &bora sta xedno 
zasedala skupaj, glasovala pa lo
ceno. Kaksnih skupnih ·sej z ust
reznimi obcinskimi organi uprav
ljanja v tern obdobju rni bilo. 

V preteklih dveh letih je imela 
sk1..11pscina osem sej, njen izvrs· 
ni odbor pa trinajst. Sicer pa ve
lja ·reci, <la smo si v tern obdob
ju priza-devali •predvsem za druZ· 
beno priznanje novega sistema v 
zdravstvu. Povezave med uporab
niki in izvajalci ze dobi'Vajo svo
je oblike, ceprav je se marsikaj 
nedodelanega; bodo pa morale 
Cimprej ziliveti. 

Kar zadeva organiziranos t zdrav
stvene mreze, smo skupaj s se 

osemnajst-imi skupnostmi vklju
ceni v ·ljubljansko regionalno 
skupnost, ki pa je vsaj ·v pretek
losti imela zal cudno regionalno 
politik.o, pri kateri zlasti skupno
sti iz obrobnih oocin niso imele 
skoraj nobenega vpliva. To je 
bilo posebej obcutno v investiCij
ski politiki, ·saj denimo na na
sem obmoeju v tern casu sploh 
ni bilo investicijske dejavnosti. 
Od novega leta sem ·pa je dobila 
obcinska skupnost vecjo samo· 
stojnost in je samoupravno ne
posredno povezana z Tepublisko 
skupnostjo, organizacijsko pa je 
se vedno deluje v okviru regije, 
kjer so tu-di ·strokoV'Ile s1u!be. 

- Kako ocenjujete delovanje 
delegatskega sistema na podroc
ju zdravstva? 

Skupscina je bila -doslej samo 
enkrat nesklepcna, :sicer pa je 
bila povpreena udelezba nekaj 
nad 80 odstotkov. Podobno kot 
najbri tudi drugod so bila dele
gatska gradiva preobse!na, pred
vsem pa prevec ucena in <>Zko 
strokovna, saj jih vcasih se izva
jalci niso razumeli. Tako delega
ti veckrat rriso ni·ti vedeli, da so 
v njih pomembne odloeitve o de
lovnih programih, nalozbah, sred
stvih . . . , se pravi, o zadevah, ki 
bi jih morali pravzaprav skupaj 
oblikovati ·in se o njih dogo
varjati. 

(:akalnica v Zdravstvenem domu v Cerknici 

Nasi sogovorniki ob predstavitvi ob~inske zdravstvene skupnosti 

Se najveckrat so prihajali na 
seje z izoblikovanimi s talisci de
legacij delegati iz Bresta in iz 
Kovinoplastik.e. 

- KakS.na je bila samouprav
na oziroma delegatska povezava 
z regionalno ozirorna republisko 
skupnostjo? 

V regijski skupnosti smo imeli 
Sti.ri delega1Jska mesta, pa -tudi 
stalnega C::lana v njenem izvrs· 
nem odboru. Prav zato je bila po
vezava ·kar dobra, ·pa tudi povrat
ne informacije- vsaj do nasega 
izvrsHnega odbora - so bile red
ne. Do delovnih ljudi in obcanov 
pa menda te informacije niso 
prihajale ali pa so bile pomanjk
lji'Ve. 

- Je bilo kaj sodelovanja zdrav
stvene skupnosti s krajevnimi 
skupnostmi v nasi obcini in z 
drugimi samoupravnimi lnteres
nimi skupnostm.i ob sti~h vpra
!lanjih, zlasti kar zadeva planira
nje skupnega razvoja? 

Neposrednega sodelovanja s 
krajevn:imi skupnostmi ob sred
njeroenem planiranju ni b.i.Jo. 
Krajevne ·skupnosti so v svojih 
planih sicer posegale tudi na po· 
drocje zdravstva, vend.ar so v 
glavnem ixrazale v njih Ie svoje 
zelje in potrebe. Tudi z d .rugimi 
samoupravnimi interesnimi sk:up
nostmi ni bilo nikakrsnega sode
lovanja, ne ob nacrtovanju ne ob 
morebitnih sticnili zadevah. Do
sti premaJo -dogovarjanja in so
delovanja ·pa je tudi z zdruze
nim delom. V prihodrnje bo .po
trebno ibistveno spremeniti ·irn do
polniti vse te obli·ke ·sodelovanja, 
ce naj vsaj delno uresnicimo na
celo svobodne menjave dela. Do
ka.i tesno pa je brlo sodelovanje 
z izvrsnirn svetom s kupscine ob
cine, zlasti ob nacrtovanih naloz
bah. 

- Katere so glavne tezave pri 
r azvo.iu zdravstvene sluibe v na
si obcini in ka.i ovira njeno vec
jo ucinkovitost? 

Izmed stevilnih problemov, s 
katerimi se ubada zdravstvo v 
nasi obcini, je votrebno posebej 
izlusciti dva sklopa tezav: p o
rnanjkanje ustreznili prostorov 
in kadrov. 

Kar se prostorov tice, ~e kar 
ustrezajo samo v S1:arem trgu, 
drugod pa prostorov ni, ali pa so 
premajhni in neustrezni. Temu 
bo potrebno ;posvetiti posebno 
pozornost in najt i tudi zna·tna d o
datna sredstva, mimo tistih, •ki se 
zberejo z dogovorjenimi prispev
ki. Sedaj v nasi obcini s samo
pris pevkom resujemo solstvo, ce 
pa rnaj resimo pereca vprasanja 
v zdravstvu, bo treba vee pozor
nosti irn skrbi posvetiti tudi temu 
podroeju. 

Se slabse je s kadri. Po veljav· 
nih normativih bi takoj potrebo
vali dva zdravnika-specialista, 
stiri zdravni:ke splosne prakse, 

dve visji medicins'ki sestri in pet 
zdravstvenih strokovnili delavcev 
s srednjo izobrazbo. Kljub vedno 
nov.im razpisom za ta delovna 
rnesta tezav ne moremo r esiti. 
Poklic zdravnika splosne prakse 
nekako ni vee zarnirniv, saj hoce
jo vsi v specializacijo, pa tud.i 
na~a obcina ni prevec vaibljiva, 
ker z:dravnilti r aje ostajajo v vec
jih sredismh. Poleg tega je bila 
tudi dosedanja !ltipendijska poli· 
·tika povsem neustrezna, saj ni 
omogoca:la izobrazevanja dorna
cih strokovnjakov. 

Oba problema skoraj onemo
gocata uresnicitev zastavljenega 
razvoja zdravstva v nasi obcini: 
preprosto .ne moremo siriti 'SVoje 
dejavnosti na posamezna specia
listiena podrocja in ne odpirati 
novih dispanrerjev. 

- Pa vendar, ali si v tern sred· 
njerocnem obdob.iu lahko obeta
mo kakSne premike oziroma re
sitev najbolj zgo~ih vprasanj? 

Pricela so se ze gra<lbena dela 
za izgradnjo move lekarne v Cerk
n1ci. Ta investici.i a naj bi po ce
nah iz leta 1975 veljala o'krog 
350 mHijonov starih dirnarjev. 
Priho-dnje leto naj hi priceli .p re
navljati tud.i zdravstveni dom v 
Cerknioi (predvi:doma okrog 200 
rnilijonov stari'h dinarjev), s ti
mer bi vsaj delno ustvarili pogo
je za sirjenje nase dejavnosti (fi
zioterapija, specia:listi za pljucne, 
oceS'l1.e in srcne bolezni). v okvi
ru izgradnje nove .Sole v Novi 
vasi naj bi tam odprli ·pomomo 
zdrastveno postajo, v novih sol
stkih prostorih v Cerknici zobno 
ambulanto, v okvirih mof-nosti 
obratno -zobrno arnbulanto na Bre
stu . . . Slednie za-deve so se v 
fazi priprav in iskanja pre-dvsem 
rnateria'lnih re~itev. 

Kar se tice resevanja kadrov
skih tezav, j-ih bomo morali v 
prihodnje r esneje zastaviti v so
delovanju z zdruzen:im -delom, v 
kratkem pa je tezko pricakovati 
bistvene spremembe. 

- Kako pa je s solidamostnim 
re!levanjem skladnega razvoja 
zdravstva v razvitejsih in manj 
r azvitih obcinah? 

Pri nas se zbere okrog 70 od
stotkov sredstev, potrebnih za 
izvajanje nacrta zdravstvenega 
varstva, preostalo pa dobimo .iz 
solidarnosti. V zadnjem casu se v 
razvitejsih (predvsem ljubljan
skih) obCinah, ki ustvarjajo pre· 
sezke, zal pojavljajo temje, nai 
bi to soli-darnost omejili, kar je 
seveda v cilju skladnej!lega raz· 
voja moeno nesprejemliivo. 

- Kako je poskrbljeno za 
zdravstveno varstvo borcev? 

Zobozdravstvena sluzba za te 
namene deluje, prejsnji posebni 
disoan-zer pa je zara-di kadrov
skih tezav prenehal z. delom. Zno
va bo price! delati ob popolnejsi 
kadrovski zase-dbi in ob ustre.z-

nejsih prostorih. Opozoriti velja, 
da •so bila za k opalisko klimatsko 
zdravljenje zagotovljena posebna 
sredstva v obcinskem proracunu, 
vendar so hila skoraj neiZ'korisce
na, ker verjetno borci zanje 
sploh niso vedeli. 

- v zadnjem casu je bilo 
menda precej vroce ob sprejema
nju predloga participacij (prl
spevkov ozirorna placil) delovnih 
ljudi in obcanov za zdravstvene 
storitve? 

Veeina sprejemljivih pripomb 
iz javne razprave je hila uposte
vanih. Razurnet i pa je treba: ce 
naj opravljarno celovito zdrav
s<tveno varstvo, so pac potrebna 
ustrezna STedstva. Zakon doloca 
participacijo oziroma soudelexbo 
delovnih !judi in obcanov, lk:ar 
konkretizira samoupravni spora
zum, ki smo ga sprejemali. Ra
zumljivo je, da je delez soudelez
be precej porasel, vedeti pa je se 
treba, da je precej kategorij par
ticipacije oproscenih (socialno 
ogrozeni, borci, mladirna in po
dobno) ali delno oproscenih . 

- Kako je z bolniskim stale
zorn prl nas? 

V glavnem smo lahko •kar za· 
dovoljni. Smo pod povprecjem 
regije, ceprav so v nasi obcini 
taksne industrijske dejavnosti, 
kjer so p os1kodbe ali bolezni obi
cajno pogostejse. Bo pa na tern 
podrocju potrebno se dosti tes
nejse :sodelovanje med nasim 
Zdravstvenim domom ter obrat
no ambularnto oziroma ustrezni· 
mi sluzbami v -delovnih organi
zacijah , saj posamezni delavci 
veckrat zlora-bljaio sedanji sistem 
za dajanje bo1niskega staleza. 

- Za ko.nec se - kaj pa z na
simi lekama.mi? 

Podobno kot v :ldravstvu: po
man}kanje prostorov in kadrov, 
pa si zato tezko organiziramo ce
lodnevno ·sluzbo. V.prasanje pro
storov v Cerknici bo z novo stav
bo reseno, tezje pa bo s kadri, 
pa tudi s tern, ali se bo nova le
karna glede na promet financno 
pokrivala in kje dobiti verjetno 
potrebna dodatna sredstva. 

- Pa v Loski dolini? 
Tezko je odgovoriti, ker ta le

karna organizaci.tsko so-eli v 
okvir Lekarne Miklosic v ·Ljub
ljani. Zaradi neustreznih prosto
rov je ·inspekdja ni verificir ala. 
S 1. majem nai b i se vkljucila v 
okvir nase obCinske zdravstvene 
skupnosti, ki bo morala naj•ti re
sitev tega vprasanja. Omenirno 
naj ze ·predlagano resitev, da bi 
v ·sodelovanju s stanovanjsko 
skupnostjo del prostorov v novih 
blokih v LoS'ki dolin i namensko 
preuredili za lekarno, vendar v 
krajevni skupnosti Loska dolina 
ta predlog ni bi.J. sprejet. 

(Konec na naslednji strani) 



ds opil" posojeno 
v nasi obcini ze nekaj casa 

zbirarno· obveznice, ki smo jih 
obcani dobili (ali jih se borno) 
po vpisu posojila za ceste v SR 
Sloveniji. 

Pretezno iz sredstev odstoplje
nih obveznic in z uporabo neka
terih drugih financnih virov ze
lirno asfaltirati dva najbolj ob
remenjena odseka obcinskih rna~ 
kadamskih cest - to sta cestl 
SelScek-Topol--Cajnarje in ze
rovnica-Gornje Jezero-Dane na 
robu Loske doline. 

Da bi obcani laze presojali po
membnost te akcije in se lafe od
locali za odstopanje svojega de
leza, smo dolzni obvestiti vsake
ga nasega delavca. in ob~an_a, p~ 
tudi druge osebe m pod]etja, k1 
s talno ali obcasno uporabljajo 
nase cestne povezave, 0 stanju 
cest na prostoru nase obCine. 

KOLIK§NI SMO IN KAKO 
SMO POVEZANI? 

Obcina Cerknica sodi po svoji 
ozemeljski razsezno.sti me~. naj
vecje slovenske obcme. Vec:Ja n~
sclja ki so se v preteklost1 obh
kovaia na tern prostoru in pred
stavlj ajo danes srediSca nasih 
krajevnih skupnosti, so od ob
cinskega srediSca oddal.iena na 
vse strani (razen proti Rakeku) 
po 15 in vee -kilom~t;rov, od .~eh 
sredisc pa do skraJn!h nasel?-J v 
obcini ·pa so razdalJe prrbhzno 
se enkrat toliksne. 

Ob teh razdaljah irnarno to 
smolo, da vodijo vse pomemb
nejse r epubliske ceste (avtocesta 
in druge magistrale) mimo ozem
lja nase obcine, tik ob robu na
sega ozemlja, kar nas sicer ven
darle zblizuje s svetom, ne po
krivajo 'Pa se te ceste niti z me
troru nasih notranjih povezav. 

REGIONALNE CESTE, katere 
ima na ski\bi republiska skup
nost za ceste, so v nasi obCini 
naslednje: Rakek-Bloska polica 
- Stari trg-Babno polje (meja s 
SR Hrvatsko) in odcep od te: Blo
ska polica-Nova vas-Sodraiica, 
cesta Cerknica-Begunje-Rakit
na, Stari trg-Leskova dolina
Ilirska Bistrjca. 

Torej tudi ta cesta s svojim 
krakom povezuj~ le srediSca kr~
jevnih skupnost1 Rakeka, Cer~l
ce Grahovega, Starega trga 1n 
Bl~k, povsem zunaj njene pove
zave (torej na skrbi obCine) pa 
ostanejo ceste v krajev~ sk:up
nostih .Begunje, Ca]narJe-ZJlce 
in Grahovo. 

KAKSEN JE PROGRAM 
IZGRADNJE OZIROMA 
MODERNIZACIJE 
REPUBLISKIH CEST NA 
NASEM OBMOCJU (do leta 1980) 

V letu 1977: Od Nove vasi pro
t i Sodrafici 2,75 kilometra 1 ml-

OBCINSKA 
ZDRAVSTVENA 
SKUPNOST 

Nadaljevanj e s prejsnje strani 
Iz izcrpnega razgovora, ki se 

je dotaknil se stevilnih drugih 
vprasanj in teiav, smo seveda 
Iahko izluscili le nekatere izra
zitejse. 

Ce naj sldenemo, bi lahko ugo
tovili, da v samoupravni organi
ziranosti se marsikaj sepa, bodl
si v obcinskem merilu bodisi na 
drugm r avneh. se precej dalec 
smo od w:esnicitve resnicne svo
bodne menjave dela, od resnic
nega sodelovanja delovnih ljudi 
in obcanov pri oblikoval)ju de
lovnih programov, uporabi zbra
nih in zdruzenih sr edstev ter prl 
::esevanju bistvenih problemov 
zdravstva. Le-teh pa ni malo; do
sti jib je posledica dosedanjega 
specificnega razvoja obcine, pre
cej pa tudi nasih sedanjih objek· 
tivnih in subjektivnih slabosti. 
Ne samo strokovne delavce v 
zdravstvu, ampak tudi vse nase 
delovne ljudi in obcane caka to
rej na tem podrocju se dosti na
log in deJa, predvsem pa sodelo
vanja, medsebojnega razumeva· 
nja in samoupravne soustvarjal· 
nosti. 

Razgovor pripravila 
B. Levee in L. Razdrih 

lijardo, ureditev skozi Rakek 350 
rnilijonov S din - Opravljeno 

v letu 1978: Od Nove vasi proti 
Sodrafici 1,8 kilometra 680 mi
lijonov S din - v delu 

v Ietu 1979: Odsek Rakek
Cerknica-Bloska polica (pred
vsem obnovitev odseka med 
Cerknico in Martinjakom) - 3 
kilometre 890 milijonov S din 

v letu 1980: Nadaljevanje orne- · 
njenega odseka Rakek-Cerknica 
-Bloska polica v dolzini 4,8 krn 
1 milijarda, 300 milijono_v S din, 

Bloska polica- Pudob 2 km 280 
milijonov S din, 

Pudob-Bahno polje (meja s 
SR Hrvatsko) 4 kilometre 900 mi
lijonov S din. 

Ta zadnji odsek je ·bil planiran 
sele za leto 1980 in se to samo v 
polovicni dolZini, vendar je, .kot 
vema zgrajen v celoti (8 •km) ze 
v Ieni 1977. Za ta odsek so bila 
porabljena predvidena sredstva 
(900 milijonov) in 'Presezek zb~a~ 
nega posojila za ceste v o?C!m 
(135 milijonov 930 tisoc S dm). z 
obrestmi vred. Celotna cena lZ
gradnje te ceste je ·bila 1 mi~ijar
do 700 milijonov S din, kar Je za 
700 milijonov s din vee, kot je za 
ta cas planirala republiska skup
nost za ceste z upostevanjem na
sega preseika posojila. 

Ob tern je treba poj_~niti. na~ 
slednje: Ko smo v obcm1 zb1r~1 
posojila za ceste, smo razlag~1, 
da presezek zbranega poSOJJla 
ostane za ceste v obcini. Morda 
je bi-lo tudi takrat kje nejasno 
povedano, vsekakor pa marsikje 
nejasno (hote ali nehote) razum
ljeno. Niti takrat niti sedaj v res
nici ni bilo nic nejasnega: PRE
SEZ:EK ZBRANEGA POSOJILA 
OSTANE V OBCINI- TODA NA 
REPUBLISKIH CESTAH, NE NA 
OBciNSKIH! Taka smo ga tudi 
porabili. 

Tako lahko rnirno povemo, da 
je bil nas presezek posteno po
rabljen in tudi pravocasno po
rabl]en, kar je glede ·na inflacijo, 
rast cen in podobno pametno in 
gospodarno. 

Program modernizacije repub
liSkih cest v nasi obcini bo torej 
z ureditvijo najboJj nemogocega 
odseka med Cerknico in Graho
vim ter z izgradnjo novega od
seka jz Nove vasi proti Sodra
zici v prihodnjem letu IZPOL
NJEN IN PRESE:ZEN. 

OSTANEJO LUKNJE NA 
OBciNSKIH CEST AH? 

Najprej: katere ceste so obcin
ske? Vse, razen tistih, ki so re
publiske. Torej so v nasem pri
m eru najpomembnejse in naj
bolj obrernenjene naslednje ce
ste: 

1. Grahovo-Zerovnica-Garnj e 
Jezero-Dane-Loska dolina, 

2. Begunje-Cajnarje-Velike 
Bloke-Nova vas z odcepoma 
proti Zillcam, 

3. vse ostale povezave med _PO· 
sameznirni vasmi v vseh kraJev
nih skupnostih, od katerih so ne
kateri odseki tudi bolj pomemb
ni, na primer zveza z Loskim 
potokom. 

Seveda ·pa so za manjse stevilo 
obcanov zivljenjskega pomena 
tudi vsi drugi odseki, odcepi in 
povezave. 

Vseh kategoriziranih obCinskih 
cest je v obcini kar 200 kilome
trov (poleg teh se 65 kilo~etrov 
neka tegoriziranih, gozdnih m d_ru
gih poti bol.i .krajevnega znaca.J?-)· 

Od teh 200 kilometrov obcm
skih cest je doslej asfaltiranih 
komaj 30 kilometrov. To so od
seki Grahovo-Zerovnica, Nova 
vas-Ulaka (v letu 1977) in ceste 
skozi naselja v Loski dolini. Vse 
drugo (170 kilometrov) je se ma
kadam. 

Ta makadam (predvsem na ce
stah prek Cajnarjev in tudi prek 
Gornjega Jezera, kjer je dnevno 
teiak osebni - avtobusni in to
vorni promet) pozre tudi veliko 
vecino vseh sredstev, ki se v ob
cini zberejo za ceste. Da so te 
luknje nenasitno pozre5ne in da 
je dello cestarjev na teh odsekih 
malone brezupno, to veda vsi de
lavci, ki se dnevno tresejo tod v 

• 

sluibo, pa tudi vsak solareek, ki 
premaguje svojo sla:bost n a teh 
jamastih ovinkih proti svoji po
druznicni ali centralni soli. 

Zato je ideja, naj se tako kot 
se je pohitelo z modernizacijo re
publiskih cest v obcini, pohiti 
tudi z modernizacijo obcinskih 
- razumljiva in vredna nekaj 
truda in kaksne zrtve . 

PROGRAM MODERNIZACIJE 
OBciNSKIH CEST 
v letih 1976-1980 

predvideva namree naslednje as
falte: 

Nova vas-Velike Bloke 3,5 ki
Jometra 350 milijonov S din -
opravljeno 1977 

lzidl volitev v obclni Cerknica 
UDELE.ZBA NA VOLITVAH V TOZD IN V DELOVNIH SKUPNOSTIH 

Vpisanih 
volilcev 

5128 

Glasovalo 

4833 

0/o 
94,2 

Ugot. odsotnosti 

240 

UDELE.ZBA NA VOLITVAH V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 
Vpisanih 
voJ.i'lcev 

10449 

Glasovalo 
9837 

Ofo 
95,89 

Ugot. odsotnosti 

320 

UDELE:lBA NA VOLITVAH V ZDRU.ZENJU OBRTNIKOV 
Vpisanih 
volilcev 

199 

Glasovalo 

173 
Ofo 

86,9 
Ugot. odsotnosti' 

16 

Neugot. odsotnost 

55 

Neu-got. odsotnost 
292 

Neugot. odsotnost 

10 

Skupaj 

295 

Skupaj 

612 

Skupaj 

26 

UDELE.ZBA NA VOLITVAH DELAVCEV I N KMETOV, ZDRU.ZENIH V KZ IN TOK CERKNICA 
Vpisanih 
volilcev 

1256 

r· 

Glasovalo 
1151 

~r 
A 

0/o 
91,4 

Ugot. odsotnosti 

30 

1 

1 , ___ · 
~ 

Neugot. odsotnost 

75 

t 

I \ 

Skupaj 

105 

l' 

-yJ 

u • 

Selscek-Cajnarje in zerovnica 
Gornje Jezero-Dane 9,5 kilome
tra s tem, da so tu izpuseeni dalj
si odseki med vasmi; v resnici 
sta ta dva odseka dolga skupno 
okrog 15 kilometrov - 1 milijar
do 450 milijonov S din. 

Ze sam program je ob tolikih 
kilometrih ma·kadama v obcini 
dovol.i skromen, pa se ta je ob 
taksnih sredstvih, ki znasajo let
no vsega 230 do 250 milijonov S 
din- neizvedijiv. Ob malo hujsi 
zimi se s temi sredstvi komaj 
sproti odpirajo ceste, zakrpa se 
se kaksna luknja, za vecje pose
ge pa ji:h zmanjka. ZATO TA 
AKCIJA. 

Ce hocemo preusmeriti redno 
zbrana sredstva na vzdrZevanie 
asfalta in na kakrsno'koli vzdrie
vanje nekoliko manj pomembnih 
stranskih odsekov ma·kadama, 
potem n am ne preostane druge
ga kot da te najbolj obremenje
ne, najbolj dotrajane in najbolj 
poz.tesne odseke polijemo z asfal
tom, da bo nekaj oasa mir. 

To pa lahko napravimo samo 
tako, da vsak (ali vsaj skora.i 
vsak) nekaj primaknemo, da vecii 
del tistega, KAR SMO Z:E PO
SODILI - za republiSke ceste, 
DAMO - za obcinske. 

Predracun je takle: 
Za vseh 15 kilometrov asfalta 

na obeh odsekih potrebujemo 1 
milijardo 450 mili.ionov S din. S 
tern bi lahko polili 4 metre siro
ko cestisce z 9 centimerov debelo 
plastjo asfalta (6 centimetrov 
grobi in 3 centimetre fini asfalt). 
Z znatno manjsimi sredstvi bo 
seveda tudi postelja znatno kraj
sa! 

PREDVIDEVAMO TAKSNO 
KOMBINACIJO SREDSTEV: 

a) 70 Ofo odstopljenih obveznic 
z obrestmi vred pomeni 630 mi
lijonov S din, 

b) prispevki gosv.odarskih or
ganizaci.i (prevozmki, SAP, AP 
Gorica, Transavto, GG in drugi) 
200 milijonov S din, 

c) krajevne skupnosti, skozi ka
tere tecejo te ceste (Grahovo, Be
gunje, Cajnarje-Zilce, Laska do
lina) 100 milijonov S din. 

V teh sredstvih vidimo tudi 
enak prispevek -vikendasev, ki 
uzivajo v teh turisticno najzanl
mivejsih zakotkih obcine. Dogo
vor z njimi je ze stekel! 

d) posojila - 520 milijonov S 
din. 

Skupa.i 1 rnilijarda 450 milijo
nov S din. 

Predracun je torej realen, kaze 
samo -pohlteti z naso odlocitvijo, 
da posojeni denar prepustimo v 
prid nasim cestam, nasi varno
sti in nasi skupni oblaginji. -
Zato odstopite obveznice za asfal
tiranje cest, seveda pa niso za
prta vrata tistim obcanom, ki ni
so vpisali posojila . Ti 1ahko pri 
svoji krajevni skupnosti prispe
vajo denarne prispevke v ta na
rnen. 



BRESTOV OBZORNIK 

Delo socia nega delavca 
Nasa sogovornica je hila Vik

torija SIMciC, socialna delavka 
na Brestu. 

Kaksno vlogo ima socialno de
lo v delovni organizaciji? 

Socialno dele je za mnoge !ju
di se vedno precej nejasen in 
nerazumljiv pojem, zato pogosto 
ne vedo, kdaj naj se obrnejo po 
pomoc ·k socialnemu delavcu. 

Znano je, da pride stranlca po 
pomoc k socialnemu delavcu se
Je takrat, ko sama ne vidi vee 
izhoda iz svojih tezav oziroma 
takrat, ko za resitev svojih 1e
zav nujno potrebuje pomoe dru
gih. Vendar pa ni dolznost so: 
cialnega delavca, ·da sam rest 
strankine tdave, ampak ji le po
maga pri resevanju. Taka pravi
mo, da je potrebno delati »S 
stranko«, ne pa »Za stranko«. 
Smoter socialnega dela je in osta
ne, da posamezni.ku ali skupini 
pomagamo najti najboljso pot 
do zadovoljive resitve. 

ri, ki mu pridejo v roke. Zato 
resuje le vsakdanja - sprotna 
vprasanja, zmanjka pa casa za 
vse preventivno in raziskovalno 
delo na tern podroeju. 

Pojavlja se tudi vprasanie pro
stora; nadvse pomembno dejstvo 
je namrec, da se mora socialni 
delavec pogovarjati s stranko v 
posebni sobi, saj bo stranika Iah
ko izrazila svoje tebve le v oko
}ju, kjer bosta sama. Pri nas pa 
se zgodi tudi to, da se s stranko 
veasih pogovorim kar na hodni
ku. Zakaj? 

V naSi delovni organ·izaciji je 
se premalo posl-uha za dejavnost 
socialnega delavca, ceprav jo vsi 
vcasih potrebujejo. 

Katerim podroejem bo potreb
no posvetiti vee pozornosti in na 
kak~en nacin? 

Za tako veliko organizacijo kot 
je nasa, predvidevajo po norma
tivih v·sai tri socialne delavce 
(okrog 500 zaposlenih na enega 
sooialnega delavca). Tako hi si 
delo laze razdelili in bolj siste
maticno delovali zlasti na tistih 
podroejih dela, ki so sedaj mor
da prevee zapostavljena. Mislim, 
da bi z or.ganiziranjem sluibe in 
z zaposlitvijo novega kadra veli
ko stor-ili na tern podrocju, kajti 

se dosti vprasanj potrehuje vec
je sisternaticne obdelave. 

Na podroeju dela z invalidnimi 
osebami na -primer je v-se pre
malo narejenega. Premalo je stor
jenega v raziskovanju delovnih 
mest, kjer naj bi zaposili nekate
re delovne invalide. V tern smi
slu bi bilo potrebno dopolniti sa
moupravni sporazum o medse
hojnih razmerjih delavcev v zdru
zenern delu. 

Casa primanjkuje tudi za pre
ventivne ukrepe na podroeiu 
zdravljenja alkoholizrna. Zaveda
ti se moramo, da je na Brestu 
zelo visok odstotek alkoholikov. 
In se hi lahko nastevala podroe
ja, ki zasluZijo vee pozornosti. 

In kje smo z organizacijo so
cialne sluibe na Brestu? 

0 organizaciji socialne sluibe 
tezko govorim. Na tern podrocju 
ni se nicesar narej-enega, ceprav 
bi v okviru Bresta lahko delova
la. Prav v tern casu pripravlja 
ena izmed nasih stipendistk dip
lomsko nalogo ·s podrocja orga
nizacije socialne sluihe, ki bo 
lahko sluiila kot moina varianta 
pri organizaciji te sluibe. 

Razgovor pripravil A. Sega 

Socialno delo pomaga uresni
cevati demokraticna nacela ·in 
uveliavljati c lovekove pravice; 
trudi se, da zagotovi vsem obca
nom ustrezen Zivljenjski stan
dard, socialno varnost in ute
sitev splosno -6loveskih potreb po 
ljubezni, priznanju, prijaznem 
sprejemanju in primernem so
cialnem polozaju. 

Katera podrocja iz dela social
nega delavca so na Brestu ze ob
delana in s kaksnimi tezavami se 
srecujes? 

Skladisce pred montazo 
Iz obSirnega delovnega obmoe

ja socialnega delavca pri nas re
sujemo naslednja vprasanja: 

- dele z invalidi v invalidskem 
postopku in ~odelovanje pri pre
razporeditvah invalidnih delav
cev na ustrezna delovna mesta; 

- dele s kronienirni alkoholiki 
in ostulimi kroniCn.imi bolniki; 

- vprasanje izmenskega dela; 
- druiinska vprasanja; 
- zene delavke in tezave z var-

stvom otrok; 
- delo z mladoletnimi pre

stopniki; 
- delavci z nizkimi osebnimi 

dohodki oziroma socialna pomoc 
nekaterim delavcem; 

- dele z zdravljenimi a lkoho
liki; 

- delo z dusevno motenimi; 
- informativno in svetovalno 

dele. 
Vprasanj, s katerimi se srecu

jemo na Brestu, je veliko za ene
ga socialnega delavca. Prav ta 
preohsirna vprasanja pa tudi raz
kosanost po temeljnih organiza
cijah ovirata, da hi socialni de
lavec temeljito obdelal v-se stva-

Kot je ze znano iz investici.i
skega programa, bomo v drugi 
fa~i njegovega ures·nicevanja v 
Tovarni pohi~tva Cerknica pre
stavili montazo, da bi povecali 
skladiScni prostor pred njo. Ob 
prestavit'V'i montafe je v naertu 
tudi modernizacija dela; pred
vsem -se to nanasa na strojni del 
predmontaze. 

Nabavili bomo dva stroja, od 
katerih bo eden v enem prebodu 
vrtal luknje za odmicne spone 
in jih zabijal, drugi pa ho delal 
~ste operac:je za podlofne plo
sCice. Poleg tega bo imela mon
taZa en tralk: vee, tako da bo en 
del njih vedno v pripravi, kar bo 
vsekakor zmanjsalo izgube casa 
pri menjavi elementov. 

Prihodnje predmonta.Zno skla
disce ho organizirano kot regal
no skladisee, tako da homo raz
poloz.I.iivi prostor izkoristili v vi
sino. Za transport v skladiseu so 
predvideni stiristezni vilicarji, s 
katerimi bomo ohvladovali dovoz 
v skladisce, zlaganje v regale 
in odvoz iz skladisea v pred
montafo. Predvidevarno, da borne 
tako kapaciteto skladiSca· pove-

SEMINAR ZA INSTRUKTORJE 
Drugo polovico februarja in ves marec poteka na Brestu seminar 

»Delovodja - in~truktor« v organizaciji Zavoda za tebnicno izobra
Z.evanje iz Ljubljane. Seminar je name.njen vsem instruktorjem, ki 
tega strokovnega podrocja se ne poznajo, se posebej pa mladim 
lesnim tehni.kom. 

Seminar traja 40 pedagoskih ur in vsebuje osnove psihologije, po
ucevanje prakticnega dela, uvajanje v delovno organizacijo in komu
niciranje v organizaciji zdrufenega dela. 

Teza seminarja je na poucevanju prakticnega dela, ki je potreb
no zaradi mnogih premestitev z enega dela na drugo delo oziroma 
opravilo ali zaradi uvajanja novih delavcev v delo. 

Obisk na sem.inarjih je izreden, kar prlca o ustreznosti in upravi
cenosti obravnavane tematike, pa tudi o ustreznih ucnih metodah 
predavateljev. 

F. Tursic 

cali za pribliZno st:irikrat v pri
meri s sedanjim stanjem. 

Povecanje skladisenega prosto
ra nam omogoca: 

- loeeno lansiranje .nalogov v 
strojnih oddelkih in v montazi; 

- lansiranje nalogov v strojne 
oddelke po elementih, -s tern, da 
bo mogoce poveeati serije enakih 
elementov; 

- zmanjsanje ciklusa i:lXlelave 
elementov v oddelkih •pred mon
tazo; 

- natancen pregled nad kolici
no izdelanih elementov, 'ki so ·pri
pravljeni za montazo. 

Ker predvidevamo, da bo skla
diSce organizirano na nacelu mi
nimalnih zalog, ·kar bi spreml.iali 
na racuna.Iniku, bo imela mon
taia vedno na voljo potrehne ele
mente. To bo vplivalo na zmanj
sanje izguh casa v primePi. s seda
njim kompletiranjem nalogov. 
Poleg tega bo taksna organizacija 
skladisca omogoeala hitreise Pri
lagajanje potrebam trZisca, ·ker 
bi imeli veliko veeino elementov 
za i doee programe vedno na za
logi v predmontaf.nem skladiscu. 

Ob koncu _ie potrebno poudari
ti, da je tak5no skladiSce name
njeno predvsem boljsernu organi
ziranju proizvodnega procesa in 
ne more nadomestiti morebitnih 
zastojev v prodaji pohistva. 

M. Jakovac 

PRVOAPRILSKE Nl 

Obieajno posku5amo bralce za 
prvi april presenetiti s kaksno 
potegavscino. Tudi letos je bllo 
par idej, pa so nas nekateri do
bromislecneZi opozorlli, da ni le
po, ee v sredstvih javnega obve
scanja zavajamo delovne }judi in 
obcane. Tako vam torej lahko 
zatrdimo, da v tej stevilld, ki bo 
med vami prvega aprlla, ni prav 
nicesar izm.isljenega. 
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Iz JELKE - Begunje: formatiziranje 

R z I 
STIPENDIJ ZA SOLSKO LETO 1978/ 79 
Redno solanje 
POKLICNE SOLE 

POKLICI 

strojni mizar 
modelni mizar 
pohistveni mizar 
tapetnik 
kljucavnicar 

~ 
<rJ 

obratovni elektricar -
kuhar 
administrator 

SREDNJE SOLE 

- lesarski tehnik 
- strojni tehni.k 

2 

u 
p. 
!-< 

2 
1 

3 
l 
1 

- elektrotehnik za jaki tok 
- kem.ijski tehni.k 

:2 
~ 

2 
1 

1 
1 
1 

10 
4 
1 

<rJ ... 
~ 

ci p. 

~ 
~ 

p. ~ 0 0 "' :s !-< g: !-< .>ci 
<rJ 

2 2 2 10 
2 

2 1 3 
2 2 

2 6 
1 1 4 

2 
2 

- visji upravni delavec-stati
stik 

Skupaj 

VISOKE SOLE 
1 - diplomirani infenir lesar-

1 

5 

- ekonomski tehni.k 4 stva 3 

skupaj 
- diplomirani inZenir arhitekt 1 

20 - diplomirani strojni inienir 1 

VISJE SOLE 
- diplomirani ekonomist 2 
- diplomirani novinar 1 
- profesor telesne vzgoje -

- ekonomist 3 _Ee~reacij_a___ 1 
- strojni inZenir 1 s k up a j : 9 

Prosnje posljite v splosno-kadrovsko sluibo na predpisanem obraz
cu DZS 1,65 do 26. junija 1978. Prosnji prilozite: 

- fotokopijo ali overovljen prepis spricevala zakljucnega razreda 
ali letnika, 

- potrdilo o katastrskem dohodku, ki ga izda davcna uprava prl 
skupscini obcine. 

Pri izbirl stipendistov svet za kadre uposteva predvsem druibene 
dogovore, samoupravne sporazume, smernice, staliSca in sklepe o 
kadrovski in stipendijski politiki ter kriterije: 

- ucni uspeh dosedanjega solanja, 
- mnenje o ustreznosti za izbran poklic, 
- socialne razmere, 

- pripadnost prosilca oziroma njegove ozje druZine delovni or-
ganizaciji in 

- krajevna gravitacija k temeljni organizaciji. 

STUDIJ OB DELU 
Za ~tudij ob delu vseh stopenj in smeri je namenjenih 20 stipendij. 

Prednost pri izbiri stipendistov imajo delavci, ki za dela in naloge, 
ki jih,.opravljajo, nimajo ustrezne izobrazbe. 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- skladnost studijske smeri z razvojnim.i kadrovsk.im.i plani ozi

roma pomanjkanje kadrov dolocenega profila; 
- odsluzena vsaj polovica dobe, dolocene s prejsnjo stipendijsko 

pogodbo; 
- pozitiven odnos do dela in primerni delovni rezultati; 
-da delajo vsaj dve leti na Brestu po zakljucnem zadnjem rednem 

solanju. 
Pro~nje za pomoc pri studiju ob delu posljite v splosno-kadrovsko 

sluibo do 26. JUNIJA 1978. Prosnji prlloZite tudi fotokopijo ali ove
rovljen prepis spricevala zadnjega solanja. 

Proizvodnja tapetnistva v Podskrajniku 

- -- ---- - - ~ 

- . 
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Novosti • 
IZ delovnih razmerij 

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN OGOVORNOSTI DELAVCEV 
V DELOVNEM RAZMERJU 

V tem sestavku born poskusil prikazati, kaksne pravice, obveznosti 
in odgovornosti delavcev v delovnem razmerju, zlasti pa novosti, ki 
sta jih na tern podrocju prinesla zakon o zdrufenem delu in zakon 
o delovnih razmerjih. 

Prva bistvena novost je nov sa
moupravni splo5noi akt in sicer 
samoupravni sporazum o z:drufe
vanju dela delavcev v temeljno 
organizacijo oziroma v delovno 
skupnost. Ta akt je podlaga za 
sprejemanje, ·razlago in uporabo 
samoupravnih splo~nih alctov te
meljne organizacije oziroma de
l()vne skupnosti in je tako temelj
ni ak:t v vsaki 1:emeljni or.gani
zaciji oziroma delovni skupnosti. 
Delavci uresnieujejo svoje pravi
ce, obvemosti in odgovornosti v 
temeljni organizaciji, ce ni v sa
moupravnem sporazumu v skla
du z zakonom drugace doloceno. 

DELOVNI CAS 

Delovni cas i:ma velik gospo
darski in socialni pomen, saj se 
z normami o delovnem casu ure
ja eden izmed ·poglavillnih delov
nih pogojev, ki je tesno :J?OVezan 
z delovnimi uspehi in ucmki ter 
s pogoji, ki v.plivajo na njihovo 
doseganje. Obenem -se z nji:mi ob· 
likuje eden izmed najpomemb
nejsih in temeljnih pogojev in 
meril za mnoge pravice in do'Iz
nosti delov.nega cloveka. Prav ta
ko se z normami o delovnem ca
su uresnicujejo delavceve ustav
ne pravice do omejenega delov
nega casa. 

Novi zakon povsem jasno do
loea, da delovni cas delavcev tra
ja 42 ur . na te~en,. ce za posa
mezne de)avnosti oz11roma prime
re z~kon ne doloca drugace. De
lovnl teden pa traja najmanj 5 
delovnih dni. 

Delavci dolocijo delovni cas in 
njegovo razporeditev s samo
upravJ?im splosniD?- aktom, pod
robneJe pa delovru cas razcleni
jo v planu izrabe -sklada letnega 
de!ovnega casa (tedenskega, me
secnega, Ietnega). Delavci -s pia
nom izr~J:?e letnega delovnega ca
sa doloclJO tagno ra2poreditev 
·~ zagotavlja izpolnjevanje nalog 
m del, ki jih narekujejo smotr
na organizaoij a dela ter cim .po
polnejsa, ucinkovita in racional
na izkori~cenost delovnih sred
stev in delovnega ·casa. Plan iz
rabe letnega delovnega casa mo
rajo delavci poslati .pristojnemu 
organu obcinske ·skupscine :iiD. ce 
ta ugotovi, da plan ni v oskladu 
z zakonom, pozove temeljne or
ganizacije, da ga uskladijo z za
htevami zakona. 

Delavci v temeljni organizaciji 
morajo v samoupravnem .splo~
nem ak!tu doloCiti nacin vodenja 
mesecne evidence o ·izrabi delov
nega casa, primerjanja te izrabe 
z osnovami plana in nacrtovanim 
letnim skladom delovnega casa. 

Za noeno delo se steje delo med 
22. in 5. uro oziroma 6. uro na
slednjega dne, ce se to ujema z 
nocno delovno izmeno. 

Novi zakon dopusca gibljivi de
lovni cas, ceprav tega casa po
sebej ne ureja. 

Sezonsko delo ()b rav.nava nov·i 
zakon v bistvu prav tako, kot je 
bilo urejeno do sedaj in zato ni 
kaksnih bistvenih novosti. 

Novi za!kon doloca, da delavci 
lahko predvidijo krajsi delovni 
cas za opravljanje del oziroma 
nalog ter pogoje za uvedbo takih 
del oziroma na'log, kadar je to 
druZbeno in gospodarsko smotr
no glede na naravo in organiza
cijo dela, glede na ·izrabo delov
nega casa ali posebnih potreb za
poslovanja. Dela-vec, ki opravlja 
dela oziroma naloge, za katere je 
dolocen delovni cas, .krajsi od 
po.lnega delovnega casa, ima ena
ke obveznosti in odgovornosti kot 
delavec, lci dela polni delovni 
cas in uveljavlja svoje pravice iz 
dela v obsegu, ki je odvisen od 
trajanja delovnega casa in od do
sezenih uspehov pri delu. Po za
konu ima delavec, ki opravlja de
la oziroma naloge, za ·katere je 
dolocen krajSi. delovni cas, pra
vico skleniti de1()vno razmerje v 
vee temeljnih organizacijah ozi
roma delovnili skupnostih. 

Ze z zakonom o zdruZenem de
lu je delavcu priznana pravica, 
da lahko sklene delovno razmer
je s krajsim delovnim casom od 
polnega delovnega <:aosa, vendar 
na nacin in pod pogoji, ki jih do
loea zakon. Republi§ki zakon o 
delovnili razmerjih pa doloca, da 
v primerih, ko to terjajo koristi 
otroka, •lahko delavka sklene de
lovno razmerje s krajsim delov
nim casom, vendar ne manj od 
polovice polne&a delovnega casa. 
Glede te prav-1ce je delavec -
oee izenacen s pravico delavke 
- matere. Delavec, ki dela polni 
delovni cas, sme izjemoma de
lati ·se v eni temeljni organizaci
ji, vendar najvec en() tretjinopol
nega delovnega casa po vnaprejs
njem -soglasju obeh temeljnih 
organizacij in sicer samo za dela 
oziroma na~oge, omenjena v za
konu. 

Novi zakon dopu5ca, da delav
oi v temeljnih organizacijah lah
ko sprejmejo delavca, ·ki ze dela 
v drugi temeljrri organizaciji s 
polnoim delovnim casom, za delo 
z najvee tretjmo polnega delov
nega casa le, ce se na objavo ne 
prijavijo nezaposlene ali delno 
nezaposlene osebe, ki po svoji 
strokovni izobrazbi oziroma z de
lorn pridobljeni delovni zmozno
sti izpolnjujejo pogoje za delo s 
krajsim delovnim casom. 

Delavci v temeljni organizaoiji 
dolocijo v samoupravnem splos
nem aktu skrajsani (polni) delov
ni cas za <lela oziroma naloge za
radi zdravju skodljivih vplivov in 
nevarnosti pri delu, ki jih z var
nosrnim.i ukrepi n1 mogoee v ce
loti odvrni1:i. 

Delo prek polnega delovnega 
casa je la.blko le 1zjemno in je 
mogoee samo v zakonu predvi
denih primerih in sicer zaradi 

Moznicarka v Tovarni pob.iStva Starl trg 

viSje sile; na primer potresa, po
zara, poplave oziroma druge ele
mentarne nesreee, "ki je temeljno 
organizacijo ze zadela ali pa se 
pricakuje, da jo bo zadela. No
vast je v tern, da delavci v te
meljni organizaciji v materialni 
proizvodnji lah'ko v .samouprav
nem splo5nem a'ktu o delovnih 
razmerjih izjemoma dolocijo tu
di druge primere, ko je treba de
lati prek polnega delovnega casa, 
da se apravi deio, ki v dolocenem 
roku ni moglo biti oprav.ljeno 
zaradi pomanjkanja energije ali 
da se opravi za vojaske p()trebe. 

Delo prek polnega delovnega 
casa (nadurno delo) sme trajati 
razen v primerih viSje sile samo 
toHiko casa, kolikor Je nujno po
t1"ebno, toda najvec dvanajst ur 
na teden. Nove so 1tudi doloobe, 
ki na novo uvajajo »dezurstvo« 
oziroma delo v podaljsanem de
lovnem casu. To delo je momo 
samo v primerih ,ko splosni drliZ
beni interes in narava dejavnosti 
terjata, da se nepretrgoma oprav
ljajo doloeena dela oziroma na
loge, toda ob pogoju, da tega ni 
mogoce zagotovoiti z ustrezno ra
ciona:lno organizacijo in delitvi
jo d ela ter z razporeditvijo de
lovnega casa. 

ODMORI, POCITKI 
IN DOPUSTI 

Glede odroorov je novost v 
tern, da je mogoce odmore dolo
citi v 'VeC delih, ce je zaradi v.pli
va dela na delaveevo zdravje in 
sposobnost taka delite·v najpri
mernejsa. Odm()r pa mora biti 
organiziran tako, da se delo ne 
prekine v casu, ki je vnaprej do
locen za nepretrgano delo s stran
kami. 

Pri urejanju pocitkov zakon o 
zdruZenem delu in novi republi
Siki zakon o delovnih razmerjih 
ne prina5ata nobenih novosti. Do
locata dnevni in tedens ki poeitek, 
njuno dolzino in raz:r,oreditev. 

Pri letnih dopustih predstav
lja novost doloeilo, da ima dela
vec pravico do ~etnega dopusta 
tudi, ce ne izpolni pogoja, da mu 
potece v temeljni organizaciji do
loeen cas nepretrganega dela, lki 
ne sme b iti daljsi kot 6 mesecev 
in sicer ima pravico do letnega 
dopusta v dolzkri, ki je soraz
merna casu, prebitem na delu. 
Nove so dolocbe, ki dopuscajo 
samoupravno dolocitev poveca
nega letnega dopusta se do pet 
delovnih dni in sicer delavcem, 
ki so najmanj SO let stari ter de
lavcem ne glede na starost, ki 
imajo priznan status invalidne 
osebe po posebnih predpisih in 
delavcem s telesni.Jni okvarami; 
v obeh primerih, ce jim je pri
znana najmanj 60-odstama teles
·na okvara. Novost predstavlja 
tudi to, da delavci lahko v samo
upravnem spiosnem aktu doloei
jo p.roimere za izrabo dopusta v 
dveh delih ali tudi 'V VeC deJih, 
vendar mora en del dopusta tra
jati nepretvgoma najmanj 12 de
lovnili dni. 

Na podrocju odsotnosti z dela 
zakon· ne prinasa nobenih novo
sti. 

OSEBNI DOHODKI DELAVCEV 
Materialna osnova •pravice de

Iavcev, da odlocajo o pogojih in 
rezuHatih svojega dela ter o de
litvi s·redstev za osebno in skup
no porabo, je dohodek temeljne 
organizaoije. Delavtev osebni do
hodek ne slufi samo m zadovo
ljevanje njegovih osebnih potreb, 
temvec tudi za zadovoljevanje 
nekaterih skpunih druZbenih po
treb in je odvisen od njegovega 
prispevka k delu in od rezulta
tov njegovega dela - dohodka. 

Osnove in merila za delitev 
sredstev za osebne dohodke de
lavci doloeajo v temeljni organi
zaciji s samoupravnim splosnim 
aktom. Z njim zagotavljajo, da se 
osebni dohodek delavca ugotav
lja na podlagi rezultatov njego
vega dela in njegovega osebnega 
prispeWca, ki ga je dal s svojim 
ziviil:i. delom ter z upravljanJem 
in gospodarjenjem z drufbenimi 
sredstvi kot svojim in z drufbe· 
nim minulim delom :k poveeanju 
dohodka temeljne organizacije. 

Vse to v skladu z nacelom deli· 
tve po delu in v sorazmerju z 
rastjo produktivnosti svojega de· 
la in d ela delavcev v drugih te
meljnih organizacijah, s katerimi 
je zdrufil delo in sredstva terce
lotnega druzbenega dela. Vsake
mu delavcu je ·iz dela zajamcen 
najmanj toliksen osebni doho· 
dek, da mu zagotavlja material
no in socialno varnost. 

BRESTOV OBZORNIK 

Delavec ima pravico in obvez· 
nost, da se izobrazuje ob delu ter 
izpopolnjuje svQje znanje in svo
je z delom pridobljene delovne 
zmoznosti v skladu z delovnimi 
potrebami in s potrebami razvo
ja temeljne organizacije ter v 
skladu s predpisi o usmerjenem 
izobrazevanju. 

A. PerCic 

• 
IZ sklada Kam s sredstvi 

skupne porabe sini 10 odstotkov od zneska re· 
gresa za letni dopust; 

3. za jubHantske nagrade in od
pravnine v skladu s sindikalno 
listo; 

Sredstva iz splosnega dela skla
da slmpne porabe so ugotovljena 
ob zakljucnem racunu v viSini 
celoletne porabe. Glede na raz
meroma ugodne rezultate :poslo
vanja v letu 1977 so vse temeljne 
organizacije same pokrivale po
trebna sredstva sklada skupne 
porabe. V prejsnjih letih je bilo 
ravno na tern podrocju potrebno 
solidarnostno pokrivanje potreb 
posameznih temeljnih organiza
cij, zaradi izgub ali prenizkega 
os tanka dohodka. 

Za leto 1978 so torej vse te
meljne organizacije zagotovile 
sredstva za splosni del, glede na 
spremembo zakonskih predpisov 
pa je potrebno v naslednjih letih 
za.gotavljati iz sklada skupne :po
rabe tudi sredstva za regres za 
topli obrok hrane. 

V letu 1978 bo podobno kot 
prejsnja leta potrosnja mogoca 
za naslednje potrebe: 

1. regres za letni dopust v vi
sini 1400 din neto za vsakega de
lavca, ki ima pravico do dopusta; 

2. za rekreacijske objekte v vi-

4. za zdravstvena okrevanja in 
letovanja delavcev; 

5. pokrov1teljstvo nad osnovni
mi ~olami v obcini in lesarski 
oddeleJk srednje sole; 

6. dotacija gadbi na pihala; 
7. odboru za sport in rekrea

cijo pri sindikalni konferenci Bre
sta· s: za potrebe osnovnih organi
zacij sinclikata; 

9. za socialne pomoci v skladu 
s potrebami; 

10. TOZD TP Martinjak zago
tavlja d odacijo za rekonstrukcijo 
vodovoda; 

11. rezervna sredstva za ne
predvideno potrosnjo in manjso 
potrosnjo, •ki se enkratno .pojav
lja. 

Celotna potrosnja znasa za leto 
1978 7,941.000 dinarjev. Za posa
mezne kategorije stroskov je ob
seg potrosnje po TOZD racunan 
na za~poslenega ali na potrebno 
viSino sredstev po planu. 

T.Zigmund 

Montaini oddelek v begunjski Jelld 

Vi vprasujete- mi posredujemo odgovore 
v prejsnji stevilki je bilo za to naso rubriko postavljenih vee 

vprasanj, na katera pa zal nismo dobili odgovorov. Tokrat objav
ljamo odgovor iz avtomatske slwbe podatkov, odgovora iz obcin· 
skega sindikalnega sveta pa kljub urgencam nismo dobili. Ce po
misli.mo, da je ena izmed pomembnejsih nalog sindikata prav obve
sca,nje, je to le nekoliko cudno. 

Poglejmo torej odgovor na vprasanja, zakaj se pojavljajo napake 
pri obracunu osebnih dohodkov, kje so vzroki in kako jih odpraviti. 

ODGOVOR: 

Napa'ke pri obracunu osebnih 
dohodkov prek racunalnika so 
nastale zaradi netocnih in neafur
nih podatkov, ki vplivajo na ob
racun osebnih dohodkov. Delni 
vzrok pri obracunu za januar je 
bila tudi manjsa napaka v pro
gramih. 

Pri obracunu osebnih dohod
kov za februar je bila napaka v 
programu odstranjena in bi mo
ral biti obracun stoodstotno na
tancen. Ce je obracun pri posa
meznih delavcih t:udi za februar 
napacen, so temu vzrok napaeni 
vhodni podatki. 

Tiste delavce v nasih temeljnih 
organizacijah, ki dajejo 

- podatke in spremembe po
datkov o delavcih, 

- :podat!ke o izdelanih kolici
nah poli.zdeJ.kov in iz:delkov na 
delovnih kartah, 

- podatke o :pr.i.sotnosti - od
sotnosti delavcev, 

- podatke o do·datkih :iiD. od
bitkih delavcev, 
znova opozarjam, da 

- daJejo podatke pravocasno, 

- da podatke v.pisujejo toeno 
in razloano, 

- da sproti popravljajo kon· 
trolne Iiste ter 

- da preverjajo izpisane po
datke. 

Na:jvec napak se lahko zgodi 
pri izdelavnih osebnih dohodkih, 
ker je teh podatkov najvec. Ce 
bodo podatki delovne karte na
tancno za~pisani, sproti pregledani 
dnevniki i.zdelavnih osebnih do
hodkov, predvsem pa temeljito 
pregledane kon trolne liste osebnih 
dohodkov in ce bodo V·Se odkrite 
napake tJUdi popravljene, mora biti 
obracun izdelaV!Ilih osebnih do
hodkov tocen. Tudi pri roenem 
na:cinu obracuna osebnrh dohod
kov so bile napake, vendar niso 
bile dane v javnost in je zanje 
vedel le ozek krog !judi. Pri ra
cunalniskem nacinu obracuna 
osebnega dohodka pa so napa·ke 
hitro vidne, ja:vne in kar je naj
vain.ejse, mozno je ugotoviti, kdo 
je napako povzrocil. 

Na.S skupen cHj pa je, da napa
ke odpravimo, da je obracun to
ceo in da nista oskodovana ne 
delavec ne temeljna organizacija. 



BRESTOV OBZORNIK 

>>Urejeno« otrosko igrisce v Cerknici 

EKSPOZITU RA ST ANOVANJSKE KOMUNALNE 
BANKE V CERKNICI 

Z reorganizacijo bancnega sistema je v prostorih prej~nje ekspo
ziture Kreditne banke Koper v Cerknici s 1. I. 1978 zacela redno po
slovati ekspozitura stanovanjske komunalne banke Ljubljana v Cerk
nici, ki je prevzela vse delo s stanovanjskega in komunalnega pod
rocja od Ljubljanske banke Rakek in Cerknica ter Kreditne banke 
Koper - ekspozitura Cerknica. 

Poleg posebnega deJa, to je 
- stanovanjskega varcevanja in 
- stanovanjskega kreditiranja 

na blagajni nase poslovne enote Iahko opravljate tudi: 
- dvige iz hranilnih knjilic vseh bank, 
- pologe na hranilne knjilice vseh bank, 
- izp!acila in vplacila iz tekoeih racunov obcanov vseh bank 
- vplacila na ziro racune uporabnikov druzbenih sredstev (pl~cilo 

narocnih casopisov, knjig, stanovanja ipd.). 
Obcan, ki zeli resiti svoje stanovanjsko vprasanje, naj obisce naw 

poslovno enoto, kjer mu bodo nasi delavci v okviru moznosti najbolj 
ustrezno svetovali in pripomogli It resitvi stanovanjskega vprasanja. 

Novice iz kegljaskeoa kluba Brest 
18. marca j_e kegljaski klub 

BREST organiziral mladinsko pr
venstvo ljubljanske kegljaske 
podzveze. Na prvenstvu je sode
lovalo 25 mladincev ter dve mla
dinki. Iz nasega kluba je nasto
pilo deset mladincev. 

Rezultati: 
1. Kosir Vili KK SIDRO 885 
2. Podrebersek Brane KK 

GRADIS 834 
3. Cvetko Brane KK BREST 819 

itd. 
Ostale uvrstitve nasih mladin

cev: 7. znidarsic Rok, 10. VeliScek 
Franc, 12. Kelnaric Brane, 13. 
:Z:urga Dusan, 14. Koro-Sec Roman, 
18. Mahne Rajko, 22. Klancar 
Igor, 23. Movko Vine, 24. Polak 
Toni. 

* * * 
Clanice so nastopile v prvem 

kolu republiSke Hge sarno proti. 
Koostru-ktorj-u i-n Celju in oba
krat tesno .izgubile. Iz prvega 
kola je ostalo se srecanje proti 
Krki iz Novega mesta, ki bo se 

---':--------------· . 

v tern mesecu. Clanice nastopajo 
t-udi v mali ligi ljubljan-ske Jkeg
ljaske podzveze, v kateri nasto
pajo stiri ekipe. Prvo srecanje 
na kegljiscu Mantova v Vrhni'ki 
so proti Logatcarrkam dobile. 

* * * 
Ciani kluba nastopajo za pr

venstvo III. tekmovalne skupine 
v konkurenci parov ·ter posamez
nikov. Po drugem nastopu·je par 
Preseren-Mlakar na odlicnem 
drugem mestu. Nastopa 38 parov. 

Za rekreacijsko. ligo III. tek
mova:lne skupine se je prijavilo 
10 ekip. Tekmovanje _ie v dis
ciplini 6 X 100 metov. Tek!mova
nje se bo koncalo v maju. 

Na odprtem prvenstvu k1uba 
sodeluje 68 clanov, od tega 12 e~a
nic in 12 mladincev. Odigrano je 
prvo kolo. V prvenstvo so se 
vkljucili tudi veterani. Sodelovali 
bodo tudi na tek!movanju vete-· 
ranov za leto 1978, ki bo od 27. 
do 29. aprila na kegljiseu Ilirija 
in Tehnika v Ljubljani. 

M. zunic 

-------· .------ ------.-----
. Rw •• ;:; ... . --.......:.:.::.:.-._ 
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Ogrozena prometna varnos 
Bralce glasil nasih organizacij zdruienega dela in krajevnih skup

nosti zelim opozoriti na nekatere elemente varnosti v cestnem pro
metu, ki postaja iz dneva v dan bolj nevar en, posledice pa so ze 
skoraj katastrofalne. 

Ne moremo se trditi, da je pro
metna varnost na obmoeju ob
ci-ne Cerknica ze tako moeno za
skubljujoca, da bi morali zaceti 
biti plat zvona, ceprav so posle
dice za spoznanje manj ugodne 
kot v letu 1976. Kljub temu pa je 
prav, da nase obcane in delovne 
!judi opozorimo, da nekateri po
javi ze mo6no zbujajo skrb prav 
zaradi hudih poS'ledic, ki ·so na
stale v preteklem letu, v tern ,pa 
tudi ni mogoce racunati na bolje. 

Ker so nasi delovni Jjudje in 
obcani pojav.l_iajo kot prometni 
udelezenci v sirsem :prostoru, ne 
le zgolj na obmocju obeine, born 
poskusal pokazati, kaksna je 
ogrozenost v cestnem prometu na 
obmocju uprave javne varnostl 
Ljubljana. 

V primerjavi z letom 1976 je 
!ani naraslo stevilo prometnih 
nesrec s telesnimi poskodbarni in 
smrtnim.i zrtvami za 32,4 odstot
ka (samo v Ljub'ljani za 41,3 od
stotka). Tako je bilo v Ljubljani 
lani kar 35 vee smrtnih zrtev kot 
leto prej , 10 ~judi vee je bilo vee 
hudo t~lesno poskodovanih in kar 
370 vee laze telesno poskodova
nih. 

V p rometnih nesreeah (brez ne
sree z manjso gmotno skodo) je 
bilo udelezenih 912 .pescev, 721 ko
lesarjev, 7666 voznikov motornih 
voz~I in 1112 potnikov v ali na 
vozi'lih. 

Zanimivo je, da se je kar 37,9 
odstotka prome1lnih nesree z 
udelezbo pescev -pripetilo na za
znamovanih prehodih za pesce (v 
Liubljani), se pravi, na prostoru, 
ki je namenjen pe$cem in na ka
terem delu vozi·sca bi se morali 
pocutiti pesci posebej varni. Kar 
132 pescev je bi-lo udelcienih v 
prometnih nesreeah, ki so se 
pripeti'le tik ob zaznamovanih 
prehodih za pesce. 

i:e dolgo ugotavljamo, da voz
niki motornih vozil uzivajo alko
holne pijace v neposredni bliZini 
svojih stanovanj, ker si prepro
sto tega ne upajo vee privosciti 
(raze~ redkih izjem!) v kraju, 
oddalJenem od tdoma. Tudi v teh 
p r imerih pada veeja odgovornost 
na gostinske delavce, ki svoje go
ste do-bro -po:zmajo in vedo, -da so 
motorizirani, pa kljub temu ne 
poznamo primera. da bi komur
koli odsvetova<li uzivanje alkohol
njh piiac. Tudi rto je druzobena sa
mozaseita, ki bl se morala poka
zati morda celo bolj kot na dru
gih podroejih. Saj gre vendar za 
nase !judi, prijatelje, znance, so
rodnike ... 

. Koncentracija a:lkohola v krvi, 
kl znasa 3 promi•le predstavlja ze 
veliko nevarnost za zivljenje elo
veka. To pomeni ze nezavestno 
stanje, koncentracija nad 4,5 pro
mile pa smrt. Kljub tem-u so nasi 
delavci dobili v prometu voznika 
osebnega avtomobila, ki je imel v 
casu odvzema krvi v njej 3,46 
promi•la in voznika motornega 
kolesa, 'ki je imel v krvi 3,61 pro
mila alkohCJla. 

Zaskrbljujoei so tudi podatki 
ki kazejo na to, kako so v cest: 
nem prometu ogrozeni nasi naj
mlajsi obeani. 

Lani ie bilo v prometnih nesre
eah udelezenih 143 predsolskih 
otrok in 253 solarjev, v nesrecah 
pa je umrlo 11 otrok. Sarno iz 
na'se obCine je bilo lani udeleze
nih v nesrecah 6 otrok, ki so bili 
vsi telesno -poskodovani. 

se bolj je zaskrbljujoce stanje 
v letosnjem letu. Na obmoeju 
uprave javne varnosti LJubljana 
se je steviio smrtnih zrtev v pr
vih dveh mesecih letosnjega leta 
v pri-~erj a vi z enakim obdobjem 

lani povecalo za celih 100 odstot
kov. Januarja je bilo v nesrecah 
udelezenih 17 otrok, v marcu pa 
do 20. marca ze 18 otrok (8 hudo 
poskodovanih in 9 laze). 

Pri nesrecah otrok je bilo po
trebno opozoriti na vse premajh
no skrb in odgovornost starsev. 
Tezko je namrec raZJurneti, da ne
kateri starsi lahko brezskrbno 
pustijo otroke brez nadzora na 
cesti, kjer se igrajo in se zaradi 
neznanja, nezrelosti in podobne
ga obnasajo vse prej kot varno. 
Tudi ni povsem razumljivo, kako 
lahko starsi pustijo s-voje otroke 
s kolesi na cesto, ce pa vedo, da 
njihovi otroci niso opravili izpita 
za kolesarja. z voznjo, ki ni pra
vi:lna in ki je dostikrat tudi ob
jestna, pa ne ogrozajo ·le sebe, 
temvee tudi druge. 

Nase ?r~ce ~mo ze opozorili, 
da moraJO 1met1 otroci od sedme
g;;t_ do stirinajstega leta pri voz
llJl s kolesom kolesarsko izkaz· 
nico, izpit pa lahko opravijo v 
soli. Otroci do sedmega leta sploh 
ne smeejo sami s •kolesom na ce
sto. Stade opozarjamo da so za 
ravnanje otrok moralno in mate
ria:lno odgovorni in da bo postaja 
milice v Cerknici zaradi splosne 
odgovornos.ti za stanje varnosti 
(tudi za varnost otrok!) pricela 
z zakonitimi ukrepi zoper tiste 
starse, ki bodo kljub povedane
mu -dovoljevali, da se njihovi 
otroci vozijo s kolesi. V to nas 
silijo prej opisane razmere in 
ogrozenost v cestnem prometu. 

Za za'kljuce!k samo tole: Od se
stih prometnih nesrec z udelezbo 
otrok so brli v petih primerih 
povzrocitelji otroci, od sestih 
udelezencev pa trije kolesarji. 
Cilj ne samo milienikov, temvee 
vseh obcanov, v prvi vrsti pa 
starsev, pa mora biti cim rnanj 
takih •nesree, koncni cilj pa no
bene. 

L. Spitalar 

Na celotnem podrocju uprave 
javne varnosti v Ljubljani je bilo 
poskodovanih ali mrtvih pescev: 
- na zaznamovanih prehodi-h 265 

Nadaljevanje Rrestove akcije 
- zunaj oznacenih prehodov 132 
- pri preckanju vozisca 257 
- pri pravillni hoji po cesti 35 
- pri nepravilni hoji po cesti 58 

Skupaj je bilo poskodovanih in 
mrtvih kar 855 pescev. 

Zanimiva je ugotov.itev, da ·pri 
nesreeah s smrtjo izstopa kot 
vzrok alkohol dalec .pred drugimi 
vzrok.i. Takih nesree ie bilo · lani 
kar 76. Strokovnjaki, ki se 
ukvar.iajo s temi vprasanji, ugo
tavl.iaio, -da bi bilo takih zrtev 
pribliino za poiovico manj' ce v 
casu nesrece ne bi ibili pod uCin
kom alkohola. 

Strokov-njaki ugotavljajo, da 
bi -bilo prav tako za pribliZn.o po
lovico manj mrtvih potnikov v 
vozilih, ee bi bi!li v casu nesreee 
prizevani z varnostnim pasom, 
tisti, ki so bili poskodovani, pa 
bi utrpeli znatno ·la.Zje -posledice. 

Zanimivo je, da se v.se prevec 
tezko odlocamo, da se v vozilu 
privezemo z varnostnim pasorn, 
ceprav so ze dalj easa obvezni in 
smo morali zanje odsteti precejs
nje zneske. Nekateri so pri tern 
celo tako ma:Iomarni, da si 1Spo
sodijo varnostni pas -pri znancu 
ali prijatelju samo zato, da zado
stijo pogojem tehnicnega pregle
da vozila, ma•lo pa jim je mar za 
varno voznjo, zaradi cesar so bili 
pravzaprav tudi predpisani. 

Tudi pri uzivanju alkohola ozi
roma voznje pod -ueinkom a'1ko
hola ugotavljamo, · da -drllZbena 
samozascita na to podrocje 
sploh se ni prodrla. v nasi obeini 
sta nam lani umrla v nesreeah 
dva obcana zato, ker sta se v go
stinskih lokalih moeno opila in 
bila zatem v taksnem stanju 
udelezena v cestnem promet-u. 
V-se bolj in bol.i bo potrebno po
udarjati tudi odgovornost gostin
skih delavcev, ki strezejo z alko
holnimi pijacami ze pijanim 
osebam, nicesar pane storiio, da 
bi otaksne osebe varno prisle do
mov ozirofila, da •bi jim pravo
casno preneha~li toeiti strup -
alkoholne pijace. 

Pred stirimi leti sta drustvo 
ExHbris Sloveniae in revija •Pio
nir pripravila akcijo za izdelavo 
otroskih ekslibrisov. Brest je bil 
pokrovitelj te akcije, kateri se je 
odzvalo nad 200 otrok iz 50 s-lo
venskih osnovih sol. Poslali so 
vee kot 800 knjiznih znakov -
ekslibrisov. Ob tern se otroci ni· 
sole spoznali z graficno tehniko, 
ampak so se vzgajali tudi v lju
bezni do knjige, saj mora biti 
p r avi ekslibris nalepljen v knjigo, 
da s tern pove, kdo je lastnik 
knjige. Najboljsi ekslibrisi so 
bili najprej razstavljeni v Brc
stovem Salonu pohiStva, nato je 
razstava potovala po vsej Slove
niji. 

Eden izmed otroskih ekslibrlsov, 
ki je bil razs~avljen leta 1974 v 
Brestovem Salonu pohiStva 

Pravkar se je zacela nova akci
ja, ki temelji na uspehih in izkus
njah prve, katere pokrovitelj je 
bil Brest. Drustvo Exlibris Slo
veniae je pripravilo obsezen na
ert, pri katerem bodo sodelova
le sole iz vseh jugoslovanskih re
publik. Pri akciji sodeluje os
novna sola Komenda Moste, kjer 
bodo ekslibrise zbirali in jih ma
ja tudi pokazali na razstavi. 
Predsednik castnega odbora je 
dr. Avgustin Lah, -podpredsednik 
Izvrsnega sveta Skup.SCine SR 
Slovenije. 

Akcija »Otroski ek-slibris« nima 
pomena samo na kulturnem po
droeju, ampak bo pomembna tu
di za spoznavanje med ucenci in 
likovniki vse Jugoslavije. Na za
kljucno prireditev v maju bodo 
namrec priSli predstavniki vseh 
sodelujoCih sol, mnogi pa bodo 
stike gotovo ohranili tudi naprej, 
saj organizatorji zelijo, da bi po
stale taksne prireditve tradicio-
nalne. R. Pavlovec 

NASI UPOKOJENCI 
Ob koncu preteklega leta je 

zaradi upokojitve zapustil naso 
delovno skupnost Anton MIHEL
CIC iz Babne ·Police. V temeljni 
organizaciji je bil zaposlen od le
ta 1969 na delovnih mestih na 
hlodiscu, skladiScu zaganega lesa 
in ob koncu pri pripravi lesa za 
susilnico. 

Bil je prizadeven delavec in so
delavcem dober tovaris. 

* 
6. februarja se je po petnajst-

letnem delovnem stazu v nasi te
meljni organizaciji upokojil tudi 
Franc OVSEC iz :&nezje njive. 
Vsa ta leta je bil zaposlen na 
hlodiseu, zagalnici in nazadnje 
na skladiscu zaganega lesa, od 
koder je odsel v zasluzeni pokoj . . 

Poznamo ga kot vestnega in 
dobrega delovnega tovarisa. 

Obema zeli delovna skupnost 
TOZD Tovarna lesnih izdelkov 
Stari trg -8e veliko zdravih in 
srecnih let. 

- --- ---~ - -~--. --- - --- --- - . 
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OY s eCanje s ko ~ arkar ji Brest a 
Pretekli teden je Cerknica zno

va gostila zvezne ligase, kosar
karje Bresta iz Ljubljane. Tokrat 
je kosarkarski klub Cerknica or
ganiziral prijateljsko tekmo med 
KK Brest in selekcijo Cerknice, 
okrepljene s Cosicem in domaci
nom Nelcem, ki sicer igra v dru
gi zvezni ligi za Itirijo - Slovan. 

Koncni rezultat tekme (143 : 91 
za goste) je dovolj :zJgovoren o 
razmerju moci na igriscu. Doma
cini so priceli dokaj samozavest
no, saj v prvi peterki nista na
stopili okrepitvi, kar se jim je 
hitro mascevalo, saj so si gostje 
ze po nekaj minutah ustvarili ve
liko razliko. Le-ta je zatem samo 
se narascala, ceprav so Brestov
ci igrali v gll.av:nem z rezervnimi 
igralci. Pri gostih sta najbolj uga
jala Papic in Subotic, med do
macini pa je bil najboljsi Dusan 
Jernejcic. 

Tudi tokra t j e bila d vorana na
b ito polna, l<ar prica, da si ze
limo kvalitetnih §portnih prire
ditev. Nedvomno bo ta tekma, 
pa tudi prihodnji mozni stiki z 
ljubljanskim ·klubom, dosti pri
spevali ·k popularizaciji kosarke 
na nasem obmocju, kar pa bi vse
kakor veljalo se bolje izkoristiti. 

Po tekmi se je trener in igra
lec Bresta Kresimir Cosic, ki si
cer nima najboljsega mnenja o 
novinarjih, ljubeznivo odzval pro
snji, da bi za bralce nasega gla
sila kratko odgovoril na nekaj 
vprasanj. 

- Se vam zdi sedanja oblika 
financiranja na5ih vrhunskih ko
sarkarskih klubov, ko delovne or
ganizacije iz svojih propagand
nih virov prispevajo precejsnja 
sredstva, najustreznejsa? 

Doker ne bo vprasanje financi
ranja vrhunske, pa tudi mnozicne 
kosarke pri nas sistemsko rese
no, Je to pravzaprav edina moz
na oblika, ce naj ohranimo kvali
teto in ugled, ki ju imajo v svetu 
jugoslovanski klubi in jugoslo
vanska kosarka sploh. Vedeti je 
se treba, da tudi klubi, ki ne no
sijo imen delovnih organizacij 
dobivajo od le-teh znatna srel 
stva. Primer.i alno z drugimi vas 
Brest niti ni med izrazitejsimi, 
pa se ob tern posamezne propa
gandne moznosti moroa premalo 
izkoristite. 

- Glede na informacije v sred
stvih javnega obvescanja bo ob 
koncu tekmovalne sezone iz raz
Iicnih razlogov zapustila klub ce
la vrsta igralcev. Ali bo treba to
re] za prihodnjo sezono spet vse 
priceti znova, bo torej v ligi tek
moval spet nov Brest? 

Ne vern, iz kaksnih razlogov 
in motivov nasi novinarji piSejo 
vse mogoce in namerno iSceJo 
senzacionalisticnih novic. Name-

sto, da bi si vsi skupaj prizade
vali za vecjo kvaliteto slovenske 
kosarke, za res moeno republisko 
selekcijo, ki bi nekaj pomenila v 
jugoslovanskem in mednarodnem 
merilu, ustvarjajo s svojimi (dez) 
informacijami le nejevoljo v klu
bu, okrog njega in v naSi javno
sti. Tako so v svojih novicah 
Brest za prihodnjo sezono sko
raj ze »razdrli<<. Res je edino, da 
gre Gvardjancic v vojsko in da 
Bassin ne bo vee igral, njuno od
sotnost, ki se bo precej poznala, 
pa bomo nadomestili s kvalitet
nimi igralci iz drugih slovenskih 
klubov. 

- In se: kaksen vtis so vam 
zapustili cerkniski kosarkarji in 
kako na sploh ocenjujete sloven
sko kosarko? 

Cerknicani so simpaticno mo
stvo, ki zna kosarko, vendar med 
njimi nihce posebej ne izstopa. 
0 slovenski kosark1 pa: mnogo 
nadarjenih in dobrih igralcev; 
manjka pa jim tistega posebne
ga temperamenta, ki je tako zna
cilen za jugoslovansko kosarko, 
predvsem pa viSine, brez katere 
si je nemogoee zamisliti vrhun
sko 'kosarkarsko mostvo. 

B. Levee 

APRILA - RAZPRODAJA 

Obvescamo clane delovne slmpnosti in ostale obcane, da bo od 
3. APRILA DO 21. APRILA razprodaja v Cerknici - v stari menzi. 
Na razprodaji bodo zastopani izdeJki vseh proizvodilih temeljnih or
ganizacij iz njihovih opuscenih programov, razen iz Tovame ivernih 
plosc. 

RAZPRODAJA BO VSAK DAN OD 8. DO 18. URE, OB SOBOTAH 
PA OD 8. DO 14. URE. 

Za enkraten nakup nad 5.000 dinarjev vrednosti bo mogoce najeti 
kredit, za enkraten nakup v vrednosti 4.000 dinarjev pa je dostava 
brezplacna. 

Filmi v mesecu aprilu 
1. 4. ob 19,30 in 2. 4. ob 16. uri - ameriSka krimina}ka JUDO IN 

KARATE PROTI TOLPI. ' 
2. 4. ob 19,30 - francoska kriminalka POLICIJSKI KOLT 357. 
3. 4. ob 19,30 - ameriSko-nemska dru:Zbena drama PRIJATELJ IZ 

AMERIKE. 
6. 4. ob 19,30 - francoska drama PODIVJANA OVCA. 
8. 4. ob 19,30 in 9. 4. ob 16. uri - hong-kongski a:kcijski film GO

SPODARJI SMRTI. 
9. 4. ob 19,30- angleska vojna drama IN BIL JE VOJNI cAS. 

10. 4. ob 19,30 - jugoslovanski ljubezenski film METULJEV OBLAK. 
13. 4. ob 19,30 - svedska ljubezenska drama DEKLE IN NJEN 

FANT. 
15. 4. ob 19,30 in 16. 4. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film DVO

BOJ DO UNICENJA. 
16. 4. ob 19,30 - angleska drama DRU:ZINSKA ZAROTA. 
17. 4. ob 19,30- francoska kriminalka BELMONDO V POSLANSTVU 

PRAVICE. 
20. 4. ob 19,30- ameriSka drama ZADNJA PREDSTAVA. 
21. 4. ptf~~s:er 23. 4. ob 16. uri in ob 19,30 - ameriski spektakel 

22. 4. oh 16. uri in ob 19,30 - sovjetslki zabavni film CIRKUS V 
CIRKUSU. 

24. 4. ob 19,30 - italijanska kc.medija SVETNIKI IN DIAMANT!. 
26. 4. ob 19,30 - jugoslovans'ki dokumentarni film TITO - POT 

PRIJATELJSTVA IN SODELOVANJA. 
27. 4. ob 19,30 - japonska kriminalka GRAD IZ PESKA. 
28. 4. ob 19,30 in 30. 4. ob 19,30 - italijanski dokumentarni film 

ZADNJI KRIKI IZ SAVANE. 
29. 4. ob 19,30 in 30. 4. ob 16. uri - jugoslovanska ljubezenska ko· 

medija NORA LETA. 

Sal a meseca ZLATA PUSCICA 

Odz:iv ~a razpis za sal? meseca je bil dosti slabsi kot smo prica
kov~I. Srcer so na~ ~1le posre~ovan~ stiri, ena od njih je bila 
»Obcmska«. Z.ato .razSIT]amo razpiS tudr na obcinske saljive zadeve. 
Odbrana pa Je b1la ta-le: 

i:t; mesece strasi v nocnih urah na BRESTOVI stavbi razsvetljeni 
nap1s BR! ~e bolj strasno je bilo pred nedavnim, ko je pisalo 
30 LET BR! Vsekakor velja za odgovomo sluzbo ali posameznika 
tisoekrat BRRR .•. ! 

. ~o~ebnega smeha ob tej »s~li« na)~rl ne bo. ce pa naj bi ga v11bu
dih, ]e pac ipOtrebno, da v te] rubnk1 zares sodelujete! 

BRESTOV OBZORNIK - glasUo delovne 
skupnosli Brest Cerknica n. sol. o. G!avni 
in odgovorni urednik Bofo LEVEC. Ureja 
urednUki odbor: Franjo GAGULA, Vojko 
HARMEL, Mate JAKOVAC, Bozo LEVEC, 
Danilo MLINAR, Leopold OBLAK, Tomai 
STROHSACK, Andrej SEGA, Mlha SEPEC, 
Franc TRUDEN, :lent ZEMI.JAK in Viktor 
:tNIDARSIC. Foto: Joze SKRU. Tiska 
hleznl!ka tiskarna v Ljubljanl. Naklada 
2800 lzvodov. 

Glasilo sodi med proizvode iz 7. tockc 
prvega odstavka 36. elena ~akona 0 obdav· 
cevanju proizvodov in storitev v prometu, 
za katere se ne placuje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje sckretariata 
za informiranje izvdnega sveta SR Slove· 
nije ~t. 421-1/72 z dne 24. oktobra 1974). 

V spornin 
Delovna skupnost TOZD Tovar

na lesnih izdelkov Stari trg spo
roea zalostno novico, da je v fe
bn.~arju umrl njen dolgoletni 
clan - upokojenec Franc MI
HELCIC iz Markovca, rojen leta 
1905. V temeljni organizaciji je 
bil zaposlen od leta 1945 do 1959 
oziroma do upokojitve. 

* 
Pretresla pa nas je ~e ena za. 

lostna novica, da je umrl na5 ne
kdanji sodelavec - upokojenec 
Anton PAVLIC iz lgavasi, rojen 
leta 1904. v nasi delovni sredini 
je bll zaposlen od leta 1956 do 
1965, ko je odsel v pokoj. 

Strelska dru:Zina Bresta je 14. 
mar.ca organizirala svoje tekmo
van]e za »zlato puscico«. Letos jo 
je dobi!l Franc Mahne, ki je s 
182 krogi (od 200 moznih) dose
g~l najboljsi rezultat. Drugi je 
bll Janez Maticic (168 krogov) 
tretji za Joze Kebe 065 krogov): 

Letos so prvic podelili »zlato 
puscico« tudi strelkam. Dobila jo 
je Anica Turk, ki je od dvesto 
moinih dosegla 149 krogov. Dru
ga je bila Marinka Tavear (144 
krogov}, tretja Breda Tursic (124 
krogov) in cetrta Dragica Pantar 
(117 krogov). 

19. marca pa je bilo tekmova
nje za obcinsko »zlato pus·cico«. 
Tekmovalo je 19 tekmovalcev iz 
Cerknice in iz Loske doline. Naj
boljsi strelec je bil Joze Kebe 
(SD Brest). Kot zmagovaiec tek
movanja za dru:Zinsko zlato pu
scico je sodeloval na republiskem 
tekmovanju za »zlato puscico« v 
Postojni. 

Rezultati obcinskega tekmovanja 
1. Kebe J oze, SD Brest 527 
·2. Mahne Franc, SD Br. 525 · 
3. Obreza J., SD Brest 503 
4. Maticic J., SD Brest 503 
5. Drobun J anez, SD R. g. 501 i.td. 

BRESTOV OBZORNIK 

Cerknicam si .Zelijo kvalitetnih sportnih prireditev 

Trim tekmovanja 
LIGA V MALEM NOGOMETU 

Prvi del tekmovanja v malem 
nogometu se je koncal, zato smo 
dolzni se preostale rezultate: 
SD : TPS 5:3 
TPC :TIP 2:3 
TPM: TLI 5:1 
TPS: TPM 1:3 
TIP : TPS 0: 1 
TPS : TLI se ni odigrana 
TPC : TPS 3:1 
TLI : TIP 0:0 
TLI : SD 1:8 
TLI : TPC 2:9 
TPM: SD 3:0 

Odigranih je bilo tudi ze ne
kaj tekem drugega kroga tekmo
vanja: 

TPC : TPS 2:2 
TPC: TPM 2:1 
TIP : TLI 0: 1 

KEGLJANJE 
Ekipno tekmovanje med te

meljnimi organizacijami se bliZa 
koncu, vendar zaradi nekaterih 
zamudnikov niso znani se vsi re
zultati, zato jih ·bomo objavili 
prihodnjic. 

3. aprila pa bodo pncen ~ lt.tt
movanjem posamezniki (20 naj
boljsih iz predtekmovanja pri 
moskih in 10 pri zenskah) za na
slov prvaka oziroma prvakinje 
BREST A. 

Lestvica: 

1. TP Martinjak 6 5 0 1 14:4 10 
2. TP Cerknica 7 4 1 2 17:8 11 
3. SD Cerknica 5 3 0 2 18:9 6 
4. TP Stari trg 5 1 2 2 5:10 4 
5. TIP Podskraj. 6 1 1 4 3:11 3 
6. TLI Stari trg 5 1 0 4 8:25 2 

Po prvih tekmah smo ze raz· 
misljali, da bi ligo ukinili, ker je 
bila igra pregroba in nasploh pre
ostra, tako da ni bil dosezen os· 
novni smoter - r ekreacija in 
obenem boljsa kvaliteta igre v 
malem nogometu. 

Sedaj pa lahko recemo, da je 
igra vseh sodelujocih iz tekme 
v tekmo boljSa in v mejah fair
playa ter prilagojena pogojem, ki 
jih zahteva igranje v omejenem 
prostoru. 

Moska reprezentanca BRESTA, 
ki je zelo stevilna in pomlajena, 
pa tekmuje v tekmovanju za PO
KAL KEGLJIScA Cerknica, ki ga 
organizira KK BREST. 

V dosedanjih dvobojih so bili 
nasi kegljaci boljsi od kegljacev 
KARTONA:ZNE TOVARNE Ra· 
kek, Skupscine obcine Cerknica 
in GRADNIKA iz Logatca, izgu
bili pa so s SGP GRADIScE. 

MEDOBCINSKA TRIM UGA V 
NAMIZNEM TENISU 

Moska namiznoteniska ekipa ze 
dalj casa tekmuje v medobcin
ski namiznoteniski trim ligi. Tek
movanja so organizirana vsakih 
stirinajst dni v drugem kraju, 
kjer vsaka ekipa odigra vee sre
canj. 

Do sedaj so bili prireditelji teh 
turnirjev LESONIT Ilirska Bi
strica, JAVOR Pivka, GG Postoj
na, KOVIPLASTIKA Loz in 
BREST dvakrat. 

Lestvica: 
1. Javor 9 9 0 45:15 18 
2. GG 10 6 4 42:33 12 
3. Lesonit 9 4 5 31:35 8 
4. Brest 7 3 4 24:30 6 
5. Kovinoplastika 9 2 7 26:40 4 
6. Plama 6 1 5 15:29 2 

Nasa ekipa bo odigrala se tri 
srecanja in sicer dve s PLAMO 
in eno z LESONITOM in upamo, 
da bo na koncu tekmovanja os
vojila tretje mesto, za kar so po
vsem stvarne moznosti. 

MEDOBCINSKA TRIM LIGA V ODBOJKI 
Brestova moska odbojkarska 

ekipa tekmuje v medobcinski sin
dikalni TRIM ligi, v kateri na
stopajo se JAVOR Pivka, PLAMA 
Podgrad, KS KOSANA, LIV Po
stojna, GG Postojna, PROSVETA 
Postojna in ISKRA Sezana. 

Ekipa je doslej odigrala nasled
nje tekme: 
BREST LESONIT 
BREST : ISKRA 
BREST : KOSANA 
BREST: GG 
BREST JAVOR 
BREST : PLAMA 
BREST : KOSANA 

2:1 
1; 2 
0:2 
2:0 
0:2 
0:2 
0:2 

Lestvice ~e moremo objaviti, 
ker ima ostale rezultate vodstvo 
tekmovanja iz PLAME Podgrad. 

Tekmovanje je ·po turnirskem si
stemu, tako da se v enem kraju 
udelezijo tekmovanja tri ekipe, 
ki odigrajo medsebojna srecanja. 
V ostalih krajih so ta tekmova
nja med tednom popoldne, v 
Cerknici pa zaradi zasedenosti 
telovadnice to ne pride v postev 
in so turnirji obicajno v soboto, 
a:jemoma v nedeljo. Zato pa ne
katere ekipe ne prispejo na tek
movanje in je precej tekem za-
ostalih. P. Kovsca 

' l 


