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brestov 

• 

lasilo delovne o 

oSn ·1 plan Se sem obllkovan 
Da bo treba letos posvetiti posebno pozornost boljsemu gospo· 

darjenju, se je pokazalo tudi na samem wu, potrebnem za se· . 
stavljanje plana. Novosti, .lcl so jib prinasale slovenske resolucije 
ter vrsta spremljajocih ukrepov, so bile taksne, da jib je bilo 
potrebno neprestano vgrajevati v planske dokumente. Ceprav je 
plan ze skoraj sestavljen, pa bodo nekatere neposredne reSitve v 
izvajanju resolucije SR Slovenije za leto 1980 znane konec januarja 
in jib moramo se vgraditi v nas plan. 0 teh resitvah bo nedvomno 
mnogo govora v naslednjem mesecu, zato o njib se ne bi govorili. 
Ravno tako pa ne bi v tem sestavku podajall se vseh stevilCnih 
ocen, ker se bodo se spremenile, pac pa bi skusali prikazati kon
cept, ki je zastavljen. 

Predvidena rast proizvodnje 
za Brest kot celoto je nad re
publiSkim poprecjem predvsem 
zaradi nove proizvodnje ognje
varnih plosc. Pri samem planu 
moramo poudariti se dve s tvari: 
oblikovanje proizvodnih progra-

mov na osnovi trlnih zahtev in 
povecanje proizvodnje samo na 
osnovi vecje produktivnosti 
dela. 

Pri proizvodnih programih 
naj omenimo, da je v Ietu 1980 
zastavljena delitev programov 

V znamenju stabilizacije 
Vsako novo leto se zacne s polno dobrih upov in zelja, hkrati 

pa nas preveva obcutek previdnosti pred neznankami, ki nam 
jib prinasa. Vse to velja v dobrsni meri tudi pri prizadevanjib za 
dosledno urcsnieevanje politike gospodarske stabilizacije; prav 
gotovo bo leto 1980 v .njenem znamenju. In to bo tudi najpomemb
nejsa naloga sindikatov v tem Ietu. 

IZHODISCA RESOLUCIJE 

Resolucija o politiki izvajanja 
druzbenega plana SR Slovenije 
v letu 1980 bo v vsakdanji :rabi 
upraviceno poimenovana kot re
solucija gospodarske stabilizaci
je, saj taksna usmeritev veje 
od njene prve do zadnje strani. 
Res, da se ne srecujemo prvic 
s stabilizacijskimi usmeritvami, 
vendar je ta od prejsnjih precej 
strozja - tudi zato, ker pri 
uresnicevanju ·stabilizacije v pre
teklosti nismo bili .dovolj strogi. 

Iz resolucije povzemamo kot 
izhodiScne naloge: 

- vecjo rast izvoza blaga in 
storjtev ob manjsi uvozni od
visnosti, 

- izboljsanje strukture pro
izvodnje in novih nalozb z u god
nejsimi plaCilno-bilancnimi ucin
ki, vecjo uCinkovitost nalozb v 
prednostne dejavnosti, vecjo po
vezanost ·s surovinsko podlago, 

- manjso energetsko odvis
nost od uvoza nafte in s k!rbnej
so usmeritev k domacim ener
getskim virom, 

- proizvodnjo, ki zaposluje 
vee znanja in prinasa vecjo kva
liteto, 

- izboljsanje lastne akumu
lacije tozdov in manjso odvis· 
nost raz·sirjene reprodukcije od 
posojil, 

- zajezitev neutemeljenih pri
tiskov na rast osebnih dohod
kov in s tern v zvezi na rast 
sredstev splosne in skupne po
rabe, 

- ubla:Zitev pritiskov na rast 
cen z vzpostavitvijo realnejsih 
razmerij med cenami posamez
nih izdelkov (druzbena kontrola 
cen), 

administrativno urejanje 
vprasanj na nekaterjh kljucnih 
podrocjih moramo preseci z 
ustreznim samoupravnim orga
niziranjem in delovanjem samo
upravnih organizmov. 

SINDIKATI ZA STABILIZACIJO 

Kaksna bo dejavnost sindika
tov ob teh nalogah? 

Najpomembnejsa naloga sin
dikatov je, da s politicnim de· 
lorn med delavci zagotovijo, da 
bodo kljub naporom in odpo
vedovanjem zavestno sprejeli 
stabilizacijsko usmeritev in se 
odloeno zavzemali za njeno ure
snicevanje. Sindikat mora po
znati razmisljanja delavcev ter 
jim pomagati pri razresevanju 
vprasanj ob hkratnem zagotav
ljanju stabilizacij skih usmeri
tev. 

K ze nastetim resolucij skim 
nalogam sodi tudi vecja vloga 
delavcev pri uveljavljanju samo· 
upravnih dru:Zbenoekonomskih 
odnosov {predvsem pri zdru:Ze
vanju dela in sredstev, svobod
ni menjavi dela, delitvi po ·delu), 
pTi samoupravnem dru:Zbenem 
planiranju, gospodarjenju z 
dru:Zbenimi ·sredstvi in vplivu 
na porabo sredstev druzbene 
reprodukcije, na razporejanje 
ustvarjenega in cistega dohodka. 

Vsaka samoupravna organiza
cija jn skupnost sta v svoj le
tosnji p lan dol:Zni vgraditi sta· 
bilizacijske ukrepe, jih odgo
vorno in enakomerno razpare
diti na vse oblike druzbene ·PO· 
rabe, enako na vse delovne !ju
di in obcane. 
(Konec na 2. strani) 

med TOZD Pohistvo in TOZD 
Jelka. Dosedanji programi obeh 
temeljnih organizacij so si nam
rec nekoliko konkurirali na tr
gu, kar je povzroCalo nemalo 
teiav v prodaji, pa tudi pri 
sprotnem spremljanju vseh osta
lih poslovnih funkcij. 

V ostalih pohistvenih temelj· 
nih organizacijah pa je pouda· 
rek predvsem .na razsiritvi po
nudbe, kar velja zlasti za TOZD 
TapetniStvo ter TOZD Gaber, 
kjer bo treba nastopiti na trgu 
z novimi modeli kuhinj, ki bo· 
do nadomestile tiste, pri kate
rib povprasevanje upada. 0 pri· 
marni proizvodnji naj povemo, 
da ostaja pribllino na i sti rav
ni, saj za vecjo rast proizvod· 
nje primanjkuje surovin. 

Druga pomemhna novost je 
v tern, da je za izpolnitev plana 
proizvodnje predvideno nekoliko 
manjse stevilo zaposlenih. 
Vzrok je predvsem v pomanj
kanju delovne sile, prav tako pa 
tudi ni momo povecati proiz
vodnjo na osnovi delovne sile, 
saj trg tega ne dovoljuje. 

Najvec usklajevanja je bilo 
vseka.kor pri planu prodaje. 
Ukrepi, ki temeljijo na zmanj
sanju porabe, se bodo vsekakor 
odrazili tudi pri kupni moei 
prebivalstva. Ceprav raeunamo 
na nekolik.o hitrejso stanovanj-

sko gradnjo zaradi zaostajanja 
v preteklem letu, pa bo to ko
maj nadomestilo padec kupne 
moci. Zato je edina mo.Zna pot 
v izvozu. 

Tako nacrtujemo, naj bi bll 
izvoz vrednostno za okrog 30 
odstotkov vecji kot v letu 1979. 
Ker pa so cene na tujem trgu 
bistveno manjse kot doma, je 
fizicno razmerje med domacim 
trgom in izvozom se toliko vee· 
je. Pri tern so se pojavljale 
predvsem teiave, kako te razli
ke v ceni kompenzirati. Re5itve 
so nakazane v dveh smereh. V 
letu 1979 so precej porasle za
loge pohistva. Zaradi nizjega 
vrednotenja zalog kot so prodaj
ne ce.ne smo del dohodka po
krili ze v letu 1979. z zni.lanjem 
zalog v letosnjem letu bi Iahko 
tako precej nadomestili izpad 
dohodka pri izvozu. Druga re
sitev pa je v tem, da smo v 
planu upostevall stimulacijo za 
pospesevanje izvoza, 1d smo ga 
opredelili v nasih samoupravnih 
aktih. 

Ne glede na poveeanje izvoza 
pa bodo se teiave pri prodaji 
na domacem trgu, zato je nacr· 
tovana zlasti vecja prodaja v 
lastnih prodajalnah. 

V delitvi dohodka so tako kot 
pred leti velike razlike med te
meljnimi organizacijami. Osta-

nek dohodka je za Brest kot 
celoto racunan nekoliko viSje 
kot v letu 1979, kar je ob pove
eanju izvoza predvsem posledi
ca zmanjsanja zalog. Kljub te
mu pa v TOZD TapetniStvo, 
TOZD Masiva in v novi tovarni 
ognjevarnih plo5c ostanek do· 
hodka ne bo zadoscal za kakS
na vecja vlaganja v poslovni 
sklad. 

Pri osehnih dohodkih je na
crtovano pribllino 15 odstotno 
poveeanje vrednosti toCke. Ver· 
jetno pa bo na tern podrocju 
prislo se do sprememb glede na 
doloeena razmerja med rastjo 
dohodka in osebnimi dohodki, 
ki jib prinasajo spremljajoei do
kumenti resolucije. 

Med nalozbami so predvidena 
samo manjsa vlaganja v opre
mo, ki je potrebna za nemoten 
potek proizvodnje. Nekoliko hi· 
trejsa naj bi bila samo rast 
nalozb v razsiritev prodajne 
mreze. Ta.ksno zmanjsanje na
lozbene dejavnosti je pogojeno 
z razpoloZJ.jivimi sredstvi, z 
zmanjsano moinostjo za prido
bivanje kreditov in z likviWJ.ost
no situacijo. 

Torej naj zakljucimo, da je 
plan grajen stabilizacijsko in da 
temelji na kvalltativnih dejavni
kih razvoja. 

P. Oblak 

V nasi MINERALKI - Zadnja monta:Zna deJa pred poskusno proizvodnjo 
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V znamen ju stabilizaci je 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

DELAVCI MORAJO VEDETI ... 

... kaksni so cilji, usmeritve 
in naloge gospodarske stabili
zacije. Vedeti morajo, da -se sin
dikat poleg nastetih nalog za
vzema tudi za varcevanje pri 
stroskih za reprezentanco in za 
sluibena potovanja, za odgovor
nejsi odnos do nakupa tujih Ii
cenc in patentov ter pri sklepa
nju pogodb s tujimi partnerji, 
pa tudi za ucinkovitejso usme
ritev domacih raziskovalnih in 
razvojnih projektov k posodo
bitvi nase tehnologije. 

Osnovne organizacije sindika
tov so dolzne zagotavljati, da 
bodo delavci v tozdih mesecno, 
posebej temeljito pa ob perio
dicnih obracunih, ocenjevali re
zultate svojega gospodarjenja in 
pravocasno ukrepali proti mot
njam ter ravnanju, ki ni v skla
du s sprejeto gospodarsko po
litiko. 

Delavci morajo vedeti tudi to, 
da marajo skupna sredstva za 
osebne dohodke v tozdih mate
rialne proizvodnje letos nara
scati za 25 odstotkov pocasneje 
od rasti dohodka. Tisti, ki so 
Hmi neupraviceno pohiteli s po
viSanjem osebnih dohodkov, pa 
se bodo morali spll"ijazniti s 
tern, da jih bodo »nadomestili« 
!etas. 

Ob delitvi osebnih dohodkov 
je predvidenih se nekaj odsto
panj od omenjenega odstotka 
glede na posebne okoliscine pri 
pridobivanju dohodka. Sredstva 
za osebne dohodke delavcev v 
nematerialni proizvodnji se bo
do oblikovala glede na gibanje 
osebnih dohodkav delavcev v 
gospodars·kih organizacijah zdru
zenega dela, njihova masa pa ne 
sme biti nad 16 odstotki sred
stev za osebne dohodke v nema
terialni proizvodnji v letu 1979. 

Predvidenih je se vrsta omeji
tev, med njimi tudi ta, da: po
raba sredstev skupne porabe ne 
sme preseCi lanske za vee kot 
15 odstotkov. Posamezna izpla
cila iz sredstev skupne ·pO!rabe 
naj -se povecujejo mnogo pocas
neje, ali ostanejo na ravni Ian-

skega tricetrtletja, le regres za 
prehrano med delom naj znasa 
8 odstotkov od poprecnega oseb
nega dohodka v lanskem tri
cetrtletju. 

Dogovor o politiki razporeja
nja sredstev za osebne dohodke 
in skupno pocabo mora biti skle
njen do konca januarja. Zvezni 
izvrsni svet naj bi se januarja 
sprejel zakon, ki bo opredelil 
visiuo sredstev za nekatere oseb
ne prejemke iz materialnih stro
skov, za reprezentanco, za zne
sek pogodb o delu in se neka
tera druga sredstva. 

ODREKANJE, PA TUDI RAST 

V razp-ravi na seji predsedstva 
republiSkega sindikata je Vinko 
Hafner dejal, da brez odreka
nja ocitno ne bo slo, vendar se 
moramo boriti predvsem za bolj
so produktivnost, za boljse go
spodarjenje. 0 vsem tern pa 
mora delavec povedati svojo be
sedo, delavec je v srediscu vsega 
dogajanja. Tudi preteklo leto 
nam ni bilo lahko, vendar je 
realni osebni dohodek narastel 
za 4 odstotke. Napovedi za to 
leta so bolj crnoglede; govorijo 
da bo realni osebni dohodek za 
5 odstotkov manjsi - storiti 
moramo vse, da bi bili pri tern 
odstotku »pod planam«. 

Ustrezneje homo morali na
crtovati tudi delavni cas. Pred 
sprejetjem republiskega dogovo
ra o cenah naj jih v obcinah ne 
bi povecevali! Vsaka organizaci
ja zdruienega deJa naj bi pri
pravila svoj program na pod
rocju cen. Pri zagotavljanju dis
cipline so ukrepi premalo; to 
vprasanje je treba urediti tudi 
sistemsko. Osnovne organizaci
je sindikata ne smejo obstati 
pri seznanjanju delavcev, mora
jo jim dati desedo in poskrbe
ti, da ta pxide na pravo mesto. 

Tudi osnovne organizacije zve
ze sindikatov morajo sprejeti 
svoje programe za uresniceva
nje stabilizacije, vplivati pa roo
raja tudi na gmotno stimulacijo 
boljsega dela. V. Jerman 

(Iz Informacij RS ZSS za ob
vescanje v zdruienem delu.) 

v ec sredstev v gozdove 
Delegati skupscine splosnega 

zdruienja lesarstva Slovenije so 
na svoji seji 19. decembra 1979 
obravnavali rezultate poslovanja 
vseh clanic s-plosnega zdruienja 
v prvih devetih mesecih lani in 
analiza momosti za razvoj go
spodarjenja z gozdovi v dejav
nostih posebnega druibenega 
pomena, razsirjene gozdne re
produkcije in lesno bilancnih 
razmerij v obdobju 1981-1985. 
Delegati so sprcjeli program 
dela in financni nacrt splosnega 
zdruzenja za leta 1980, predlog 
samoupravnega sporazuma o 
zdruievanju sredstev za izgrad
njo visokosol-ske TOZD za le
sarstvo biotehnicne fakultete in 
dogovor o skupnem izvajanju 
nalog iz druibenega dogovora o 
uresnicevanju ·kadrovske politi
ke v SR Sloveniji. 

Ko so obravnavali rezultate 
poslovanja v preteklem letu, so 
ugotovili, da so bili relativno 
dobri, pri cemer pa izkazujejo 
pretezni del vseh izgub proizva
jalci ivernih in vlaknenih plosc 
ter furnirja. Ob tern pa se je 
zmanjsal tudi delez izvoza v ce
lotni realizaciji. 

pomena, razsirJene gozdne re
produkcije in lesno bilancnih 
razmerij od 1981- 1985 leta 
predstavlja dobra osnovo za 
oblikovanje -samoupravnih spo
razumov o temeljih planov te
m eljnih organizacij -primarne 
predelave lesa. V analizi je ob
delana moZr!ost, da se s pove
cano seenjo in redcenjem mla· 
dih in srednje dobrih povrsin 
ter s povecanimi m elioracijami 
do sedaj nedonosnih gozdov pri
dobi novih 370.000 kubicnih me
trov drobnega lesa, -ki bi bil 
namenjen za proizvodnjo iver
natih plosc. Tak-Sno mofnost so 
delegati ocenili kot izredno po
membno in predlagali, da je 
treba povecati vlaganje v go
spodarjenje z gozdovi. 

(Iz Informativnega biltena GZS) 

Se vedno je nereseno vprasa
nje potr osniSkega kreditiranja 
za proizvode lesarske industri
je, dotaknili pa .so se tudi vpra
sanja prevelikih oprispevkov za 
samoupravne interesne skupno
sti. Glede novih nalozb so me
nili, da so izgube veckrat posle
dica neustreznih obremenitev 
nalozb zaradi visokih obresti in 
kratkih odoplacilnih rokov, manj 
pa zaradi slabega poslovanja. 

Analiza moznosti za razvoj ..,...---....___ 
gospodarjenja z gozdovi v de

( 

Volitve v TOZD POHISTVO 

No vi delavski sveti 
Volitve v delavski svet delovne organizacije in v delavske svete 

temeljnih organizacij so bile 24. decembra 1979.leta. V TOZD Za
galnica, kjer volitve niso potekale skladno z dolocili statuta te
meljne organizacije, so volitve ponovili 25. januarja letos. 

V delavski svet delovne organizacije so bili izvoljeni: 
TOZD Pohistvo: Toncka Bavdek, Joze Braniselj, France Gornik, 

Janez Hren, Vlado Obreza, Stane Petan, Janez Dovjak. 
TOZD lagalnica: Silva Znidar5ic, Joze Ovsec, Vinko Truden, Sta-

ne Zigmund, Stefan Uajc. 
TOZD Tapetnistvo: Tone Zalar, Danila Knavs, Tone VeseL 
TOZD Iverka: Anton Gostisa, Danijel Ponikvar, Franc Cvetko. 
Skupne dejavnosti: Joze Dobrovoljc, Vasja Sega, Irena Mivec-

Kovac. 
TOZD Gaber: Igor Gornik, Milena Modic, J oze Sumrada. 
TOZD Masiva: Joze Abrahams-berg, Niko Godesa, Ivan Stenta, 

Jozefa Godejsa, Emil Ule, Matija Sega, Ivanka Godesa. 
TOZD Jelka: Franc Knap, Janez Opeka, Jadranka Janes. 
TOZD Prodaja: Valerija Lesar, Mira Mlinar, Ludvik Strukelj . 
Za predsednika je bil na prvi seji sveta izvoljen Igor Gornik -

TOZD Gaber, za njegovega namestnika pa Joze Braniselj - TOZD 
Pohistvo. 

Delavske svete temeljnih organizacij in Skupnih dejavnosti se
stavljajo: 

TOZD PohiStvo: Joze Bavec - predsednik, Marjan Winkler -
namestnik, Marjan Tekavec, Marjan Dovjak, Toncka Majer, Janko 
Doles, Stane Jakopin, Marjan Zalar, Cvetka Brence, Iva Kovsca, 
France Macek, France Zakrajsek, Justina Sernelj, Jolanda Ilersic, 
Tone Bavdek, Anica Dovjak, Sreco Drobnic, Stefka Humar, Janez 
Dovjak, Joze Cencur, Vanja Knap, Marjan S-kof, Vanda Kebe. 

TOZD Iverka: Joze Grbec - predsednik, Ivan Sega - namestnik, 
Branko Janes, Jakob Sraj, Stipe Klobucar, Ismet Gazibara, Vinko 
Mahne, Anica Albreht, Kazimir Gasperic. 

TOZD Masiva: Ivan Skrlj - predsednik, J<mez 2:nidarsic - na
mestnik, Janez Rovan, Smaila Hasic, Franc Komidar, Zdravko Ba
vec, Slavko Turk, Judita zni-darsic, Ivanka Lavric, Magda Kovacic, 
Vera Troha, Stefka Krasevec, Marija Modic, Zdravko Novak, Irena 
Zagar, Franc Drobnic, Stane Intihar, Joze Mulec, Jozica Ilersic, 
Draga Hribar, Nada 2:nidarsic. 

TOZD Gaber: Stanko Truden - predsednik, Joze Kandare - na
mestnik, Joze Strle, Janez Mihelcic, Alojz OkoliS st., Joze Poje, 
Milena Modic, Stefka Poje, Stanko Skrbec, Jana Voljc, Branko 
Turk. 

TOZD Jelka: Jozica Skerlj - predsednik, Vinko Meden - na
mestnik, Anton Rozanc, Joze Sivec, Ma,rica Suhadolnik, Franc De
bevec, Anton Ravnik, Joza Tursic, Slavko Nared, Lado Likar, Na
tasa Zakrajsek. 

TOZD Prodaja: Sasa Miler - predsednik, Robert Vesel - na
mestnik, Tone Intihar, Breda Jakopin, Emil Kos, Edvard Masnec, 
Franc Obreza, Franc Pregelj, Franc Sivec, Marija Zakrajsek, Mir
jam Zakrajsek. 

TOZD Tapetnistvo: Anton Cvetko - predsednik, Franc Skrlj -
namestnik, Peter Krasevec, Ivanka Bajt, Joze Valencic, Joze Mihel
cic, Andjelka Juvancic, Marija Skof, Ana Makuc. 

Skupne dejavnosti: Zdravko Zabukovec - predsednik, Anica Zi
dar - na!llestnik, Marjan Braniselj, Romana Janez, Sasa Jakopin, 
Zdenka P1mat, Franc Mele, Drago Modec, Anka Trdan, Iva Zig
round, Mira Zigmund. 

V sodelovanju s klubom samoupravljalcev bo ze v prvem tro
mesecju za vse novoizvoljene delegate organiziran seminar, kjer 
se bodo delegati seznanili z nacinom dela ter s podrocji dela ozi-
roma odlocanja. Z. Jeric 

TUDI NA JELKI POMANJKA
NJE HLODOVINE 

Zaradi pomanjkanja hlodovine 
smo bili 21. januarja na JELKI 
prisiljeni prenehati z delom v 
dveh izmenah. Delo v eni izmeni 
bo vse do takrat, ko bo zago
tovljene dovolj hlodovine za 
dvoizmensko obratovanje. Ce bi 
bile vremenske razmere taka 
neugodne kot so ·bile v prvi po
lovici januarja, pa se lahko zgo
di celo to, da bomo morali zago 
povsem ustaviti. 

javnostih posebnega druzbenega S prve seje novega delavskega sveta delovne organizacije 

Delavce iz ukinjene izmene 
smo razporedili v proizvodnjo 
pohiStva, za pet delavcev pa 
smo se za zaposlitev dogovorili 
na MINERALKI. Poleg tezav z 
zaposlitvijo delavcev pa bo to 
vplivalo tudi na likvidnost, ki 
je ze brez tega izredno neugod
na. 

BRESTOV OBZORNIK 

Obcni 
zbori 
sindikata 
V JELKI ... 

Delavci JELKE smo se v so
botvo, 19. januarja zbrali na 
obcnem zboru sindikata, ocenili 
delo v preteklem obdobju in si 
zastavili naloge za p.rihodnje 
obdobje. 

Predsednik izvrsnega odbora 
osnovne organizacije sindikata 
je v svojem -porocilu najvec po
zornos ti oposvetil gospodarjenju 
v temeljni organizaciji, delovni 
disciplini, razvijanju samouprav
nih odnosov, utrjevanju vloge 
dru?Jbene samozascite, obvesca
nju delavcev, stabilizacijskim 
prizadevanjem, uvajanju enotne 
metodologije za vrednotenje za
htevnosti del in pa druzbenemu 
standardu. 

Ocenjeno je bilo, da smo v 
preteklem letu razmeroma 
uspesno gospodarili, da pa so 
kljub temu se rezerve, ki jih 
bomo morali letos v celoti iz
koristiti . 

Oceno o gospodarskem stanju 
je dopolnil tudi direktor. V svo
ji obrazlozitvi je nakazal potre
bo po enotnem prizadevanju 
vsega kolektiva za vecjo p r o
duktivnost. Le-to bomo dosegli 
le z boljso delovno discipline in 
s p.rizadevnostjo nas vseh. Var
cevanje mora nase delo sprem
ljati na vsakem koraku. V tern 
letu bomo morali zastaviti vse 
sile, da bi .povecali izvoz in s 
tern omilili zmanjsano povpra
sevanj e na domacem trgu. 

Oceno gospodarskega stanja 
in predloge za letosnja prizade
vanja so vsi udele'.lenci soglas
no podprli. Precej besed je bilo 
na tern obcnem zboru posvece
nih delovni disciplini. Vee raz
pravljalcev je postavljalo zahte
ve po poostritvi nadzora in po 
izrekanju ostrejsih ukrepov za 
krsilce delovnih dolZnosti. 

0 samou-pravnem odloeanju je 
bilo ugotovljeno, da se izboljsu
j e. Delegati v samoupravnih or
ganih pa se vedno prispevajo 
premalo predlogov in ne sode
lujejo dovol_j v razpravah. Ob
sojeni so bili tudi poskusi ne
katerih skupin, da bi resevali 
zadeve mimo p.ristojnih samo
upravnih organov. 

Sprejetih je bilo se vee za
kljuckov, ki pa jih v tern krat
kem zapisu ni mogoce v celoti 
in obsirneje obdelati. 

J . Opeka 

IN V TAPETNISTVU 
Obcni Z'bor sindikata v TOZD 

TapetniStvo je bil ze 28. decem
bra lani. 

V svojem .porocilu je predsed
nik osnovne organizacije pouda
ril, da smo dosegli dobre rezul
tate predvsem v rasti proizvod
nje. Tudi nasi poslovni rezultati 
so precej boljsi, se posebej, ce 
.iih 'Primerjamo z onimi iz leta 
1978. 

Pri svojem delu je sindikat 
sodeloval z osnovno organizacija 
Zveze komunistov in z mladino, 
vendar bi morale biti to sode
lovanje se tesnej se. 

Ko je ocenjeval delo nasih de
legacij v samoupravnih skupno
stih in obcinskih organih, je 
ugotovil, da je njihova delo pre
malo zazivelo in da bo potrebno 
temu podrocju posvetiti vee po
zornosti. 

Z enako pozornostjo naj bi 
spremljali tudi obvescanje v te
meljni in v delovni organizaciii. 
To je zelo pomembno podrocje, 
saj sta dobra samoupravno do
govarjanje in gospodarjenje v 
veliki meri odvisna od dobre ob
vescenosti delavcev. 

Vee poudarka moramo dati 
delu sindikata na podrocju kul
ture. 

V programu deJa za leta 1980 
smo si zastavili vrsto nalog, 
(Konec na 3. strani) 



BRESTOV OBZORNIK 

Odmevi javne razprave 
NA TAP£TI SPET SAMOUPRAVNI SPORAZUM 0 ZDRU:ZITVi 
V SOZD S.LOVENIJALES 

Delavski svet BREST A je na seji 17. januarja sklenil javno raz
pravo o spremembah samoupravnega sporazuma o zdruiitvi v 
SOZD Slovenijales. Temeljne organizacije so posredova~e precej 
pripornb. Iz stevila pripomb, predvsem pa iz njihove vsebine, je 
videti, da je bila javna razprava dobro organizirana. Se pravi, da 
so v posamez.nih temeljnih orgariizacijah poglobljeno prebrali pred· 
lagane spremernbe, iskali v njih svoje interese in jib skusali vklju
citi v interese drugih delovnih organizacij oziroma druzbe kot 
celote. 

Te:Zko bi v tern zapisu pod
robno obdelali vse pripombe, 
saj jih je okrog trideset, prav 
pa je, da se lahko vsak delavec 
seznani z glavnimi izmed njih, 
kot jih je opredelil delavski svet 
delovne organizacije. 

Predvsem je poudarjeno, da 
novi osnutek ni jas.no opredelil 
382. elena zakona 0 zdrufenem 
delu. To je clen, ki postavlja in
teresna izhodisca za organizira
nje sestavljene organizacije. Ob
ravttavani osnutek je prernalo 
uposteval interese in dejanske 
pogoje zdru:Zujocih se delovnih 
orga.nizacij in pravzaprav ne te
melji na vnaprej izdelani, od 
vseh clanic podprti zasnovi se
stavljene organizacije. Da bi to 
zasnovo opredelili, bi morali po 
mnenju temeljnih organizacij 
BRESTA najprej dobiti odgo
vore na naslednja vprasanja: 

- kateri so osnovni cilji ozi
rorna skupni motivi vseh udele
zenk-

- 'kaj zmoremo pri delitvi de
Ja ·v okviru SOZD; 

- kaksen je polozaj trgovine 
in kaksna so njena razmerja do 
clanic SOZD; 

- katere od ostalih funkcij 
je glede na pestrost clanic pri
memo organizirati kot skupne 
naloge. 

Predlagani samoupravni spo
razum omenjenih vprasanj in 
razrnerij ni razresil ali vsaj na
kazal njihove razresitve. SOZD, 
ki izhaja iz osnutka, je videti 
kot kopija velike delovne orga
nizacije. :l:al pa pri tern sploh 
ne nacenja vprasanj, ki bi se 
posameznim delovnim organiza
cijam pojavile s pricetkom nove 
organiziranosti. Nedvomno bi se 
poleg podvajanja del oziroma 
nalog pojavila se kadrovska, or
ganizacijska in druga vprasa
nja. 

Ob zaldjucku javne razprave v 
okviru BREST A je bilo zato ugo
tovljeno, da zaradi omenjenih 
glavnih pomanjkljivosti same: 
upravni sporazum v predlagaru 
vsebini ni sprejemljiv. Poleg te
ga je bilo se precej drobnih pri-

bcni 
zbori 
sindikata 
(Nadaljevanje z 2. strani) 
omeniti pa velja predvsem na
slednjc: . . 

- Predvsem s1 moramo pn· 
zadevati za vecjo rproduktivnost, 
ob tern pa nenehno skrbeti . za 
tovariSke in zdrave medseboJne 
odnose. 

- Nenehno skrb naj bi posve
cali starejsim in bolni£!1 delav
cem, izboljsanju delovmh pog~
jev, bolje argani.zira~e~u oddt
hu, socialnemu polozaJu delav
cev in delitvi sredstev za oseb
ne dohodke. 

- Vzpodbujati in ustr~zno ~a
graditi moramo vse tehmcne tz
boljsave in boljse re~itv_e, ki ~o
spesujejo ali pa olaJSaJO protz
vodnjo. 

- Zag-otoviti moramo se tes
nejse sodelovanje n~se. osnoyne 
or.ganizacije z drug1m1 . ~ru~be
no politicnimi oragnizaClJamt. 

pomb, kl se logicno vpletajo v 
predlagano besedilo. 

Pripombe, .ki jih je kot uskla
jene potrdil delavski svet de
lovne orga,nizacije, smo poslali 
pristojnim organom SOZD. 

Delavski svet SOZD je s side
porn opredelil prihodnje naloge 
v zvezi s sprejemom novega sa· 
moupravnega spor azurna o zdru
Zitvi v SOZD: 

- do 10. 1. traja javna raz
prava, 

- 19. 1. je skrajni rok, do ka
terega posredujejo delavci zdru· 
zenih delovnih organizacij svoje 
predloge in pripornbe, 

- pravna sluzba delovne skup
nosti SOZD je dolfna pripra
viti zbir predlogov do 8. 2., 

- 19. 2. se sestane poslovni 
odbor in obrav.nava predloge 
pripomb, 

- 29. 2. se sestane svet za 
vprasanja razvoja in urejanja 
druibeno ekonornskih odnosov v 
SOZD Slovenijales in obravnava 
odprte dileme, ki rnu jih bo po
sredoval poslovni odbor, 

- med 1. in 15. 3. se sestane 
poslovni odbor in pripravi do
koncen predlog za delavski svet 
SOZD, 

- 19. 4. se predvidoma sesta· 
ne delavski svet SOZD in sprej
me predlog ter doloci datum za 
izvedbo refere.nduma, 

- 19. 5. bo predvidoma izve· 
den referendum, 

- 2. 6. se predvidorna podpi· 
se po pooblascenih delavcih zdru
zenih delovnih organizacij samo
upravni sporazum o zdruZitvi v 
SOZD. Z. Zabukovec 

NA BRESTU TUDI ZOBNA AM
BULANTA 

Poleg splosne obratne ambu
lante bo v temeljni organizaciji 
POHISTVO tudi obratna zobna 
ambulanta. Gradbena dela so se 
ze pricela, pa tudi vsa oprema 
je ze dobavljena. Tako lahko 
upamo, da narn ne bo treba vee 
iskati zobozdraV'stvenih uslug 
drrugod, saj homo to lahko opra
vili v lastni ambulanti. 
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Regal 121 - dobitnik »z.latega kljuca 1978« je uspesen tudi v prodaji 

• in ralne ploSfe 
Kljub sodobnim gradbe.nim izvedbam zavarovanje pred poza

rom pogosto ni zadovoljivo. Pri gradnji stavb je potrebno zava
rovati cloveska Zivljenja in prepreciti grnotno skodo. V ta namen 
bo zacel Brest izdelovati ognjeodpor.ne mineralne plosee, name
njene za uporabo v ladjedelnistvu in v gradbenistvu - s komer
cialnim imenom NEGOR. 

n ih plosc. Do sedaj jih razen v 
ladjedelnistvu se niso uporab
ljali, ker jih ni bilo na nasem 
tr:Ziscu, protipozarne zahteve so 
bile manjse, tako da .so jih za
dovoljevali z drugimi materiali. 

Narava proizvodnje je taka, 
da je za Brest ognjeodporna 
plosca koncni izdelek, za kupca 
pa surovina ali polizdelek. Ne
gor plosce so namenjene za po
sebno uporabo, zato j e najboljsi 
vstop na tdiSce neposredni stik 
s prihodnjimi kupci. Tako kup
ca seznanimo z novim materia
lorn, istocasno pa spoznamo po
trebe tdi-Sca in mnenje o novem 
proizvodu. 

Izdelali smo tehnicne pros.pek
te za ladjedelnistvo in gradbe
niStvo, ki vsebujeta vse podat
ke za potrebe kupca. 

Mo:Zni kupci Negor plosc so: 
- Gradbena podjetja 
Kot operative gradbenike, ra· 

zen tistih, ki imajo v sklopu or
ganizacije tudi projektivne bi
roje, ognjeodporne plosce ne 
zanimajo, ker morajo vgrajeva
ti v objekte take materiale kot 
jih predvidijo projektanti. Za 
njih je zanimiva le tehnika ob
delave in vgrajevanja :plosc ter 
podatki, ki ·se nanasajo na to. 

- Predelovalci plosc 
To so lesni predelovalci, ki se 

ukvarjajo z notranjo opremo 
stavb. Ker pri koncruh delih v 
gradbeniStvu tezijo k zmanjsa
nju pozarne mase, so plosce za
nje najbolj zanimive. 

- Projektne organizacije 
Od njih precej zavisi upora:ba 

novih materialov, ·ki jih pro
jektirajo v objekte v skladu 
z veljavnimi predpisi. Najvetji 
poudarek je prav na njih. 

- Ladjedelnistvo 
v ladjedelnistvu ze dalj casa 

uporabljajo samo ognjeodporne 
materiale, da cimbolj omejuje
jo pozare. Ob tezavah in stagna
ciji svetovnega ladjedelniStva je 
cedalje manj tujih proizvajalcev 
ognjeodpornih plosc, istocasno 
pa je tudi vecja potreba rpo do
macih surovinah. S tern -se nam 
odrpirajo velike mo:Znosti za 
prodajo plosc ladjedelnistvu. 

Posamezni potrosniki 
Negor plosce imajo v~liko pe_r:

spektivo tudi v za!Sebm gradnJt. 
Kot dober izolator lahko nado
mestijo omet, se posebno pa 
so rprimerne za obnovitve pod
stresij kot izo]ator, se bOlJ pa 
za preprecitev pozara. 

Iz obiskov pri prihodnjih 
kupcih lahko povzamemo, da so 
potrebe po negorljivih ploscah 
velike. ze dolgo iscejo in potr~
bujejo material za zavarovanJe 
pred pozarom, ki ga je moe 
Jahko obdelovati. Mavcne plo
sce, ki so na nasem tr:Ziscu, ne 
zadovoljujejo ipOVsem, z.ato po~ 
skusajo ognjeodpornost doseet 
z drugimi materiali. Raziskave 
nam kazejo, da so ognjeodporne 
plosce zelo malo znane ah sko
raj neznane. 

Negor iplosce mnogi poizku~ 
sajo pr imerjati z ivericami. Pn 
tern jih zavaja iz.gled, pozab: 
ljajo pa na dru.gacne l~stnostt 
in namen uporabe ognJeodpor-

Projektanti so prepricani, da 
se bodo zahteve po pozarni var
nosti s prihodom Negor plosc 
na trfiSce se poostrile, pozarni 
inspektorji ipa bodo v veliko 
primeri!h zahtevali ravno te plo
sce. 

Predvidena prodajna cena 
plosc je sorazmerno visoka. Gle
de na posebno uporabo :plosc, 
zahteve in predpise pa je nekje 
sprejemljiva. Glede protipozar
nih zahtev in lastnosti plosc jih 
bo tezko zamenjati z drugimi 
materiali. 

Videz, dimenzije in lastnosti 
plosc so zadovoljive. Zelo do
bra je mo:Znost za oblepljanje 
z raznimi materiali (laminat, 
metalna folija, furnir, tapeta 
itd.), saj tako z v.graditvijo plo
sce dobimo ze koncno obdelano 
povrsino. Poleg tega pa je lepa 
dekorativna povrsina tudi suro
va plosca. Edina slaba lastnost 
je vpijanje vode (plosca sicer ne 
nabrekne), ki zmanjS.uje moz
nost za njihovo uporabo v ko
palnicah kot fasadne obloge. 

Pojavlja se tudi teznja po iz
delku, kot je predelna stena, 
-spuscen strop ali vrata, ker je 
plosca le polproizvod. 

Ognjeodporne plosce imajo 
perspektivo in projektanti me
nijo, da jih bodo uporabljali 
na podrocjih, ki ji:h mi doslej 
se ne upostevamo. 

Tr:Zisce je do vsakega novega 
izdelk~ · nezaupljivo. Vendar pa 
nam bodo v veliko pomoc pro
tipoi.arne zahteve. S seznanja
njem trZiSCa Z nasim nOVliD 
proizvodom nadalju jemo, da ga 
bomo lahko prodajali s cim
manjsimi tezavami. 

D. Mi:k~e 

Razstava rocnih del 
v pocastitev dneva " zen a 

Vse zene, ki se v svojem »prostem caSU« ukvarjajo z izdelova
n jem rocnih del (pletenje, vezenje, izdelovanje .gublenov, prtickov, 
spominkov, slik, ki.pov) vabimo, da sodelujejo z njimi na obcinski 
razstavi, ki jo bosta organizirala Z.KO Cerknica in obcinska kon
ferenca ZSMS v pocastitev 8. marca - dneva zena. 

- Skrbeti moramo za uve
ljavljanje in dosledno uresni~e
vanje sprejetih sa!Doupravn~h 
sporazumov in dJ_ugti: aktov m 
aktivno sodelovatl pn uresmce
vanju nalog na podrocju splos
ne ljudske obrambe in dru~ene 
samozascite. M. Modtc Slikovni izsek iz nase nove MINERALKE 

Rocna dela bomo zbirali do 1. marca pri Zvezi kultumih orga
nizacij obcine Cerknica, Gerbiceva 32. 

. .........-.... --- - . .... - - -- "' 
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4 BRESTOV OBZORNIK 

Co eb zavesti in o 
MIMOGREDE RAZGOVORI 0 NASI DELOVN~ DISCIPLINI 

Na vpra~anje delovne discipline smo tudi v preteklih letih do· 
stikrat naleteli prav ob prizadevanjih za poglabljanje samouprav
ljanja in krepitev dr.uZbeno-politicne zavesti vsakega delavca in 
obcana. 

Letos - v letu stabilizacije - je to vpra~anje ~e pobej izpostav
ljeno, saj morda bolj kot kdajkoli velja pregovor: kamen na ka· 
men palaca; sleherni naj torej prispeva svoj del h graditvi trdnej
~ega gospodarstva. 

Zato smo se odlocill, da iz nekaj kratkih pogovorov z na~imi 
delavci poskusamo izlu~citi, kako je z naso delovno disciplino in 
kako jo izboljsati. 

Pri tern smo zeleli posebej poudariti, da pri delovni dlscipll"li 
ne gre le za pravocasno prihajanje na delo in odhajanje z dela, 
pac pa predvsem za pravoeasno, odgovorno in kvalitetno izpolnje· 
vanje delovnih nalog, racionalno izrabo delovnega casa in podobno, 

Poglejmo, kaj so na~i stevilni sodelavci slisali od svojih sogo
vornikov! 

Morda prej pa se to: po svoje je znacilno, da ni bilo moe dobiti 
"'dgovorov iz Iverke, kjer imajo sicer veckrat precej povedati 0 SVO· 
ji dlsciplini in disclplinah drugih in da so se v Skupnih dejavno
stih delavci kar po vrsti izmilkali odgovorom. Kako naj si to raz
lagamo? 

Bogdan Repse, vodja proizvod· 
nje v TOZD Pohistvo 

Z delovno disciplino pri nas 
vsekakor ne rnoremo biti zado
voljnL Seveda to ne pomeni, da 
je stvar kriticna in da je po
trebno uvesti -ka·k~ne posebne 
ukrepe. Obvarovati pa jo mora
roo v vseh delovnih okoljih. Me
nim celo, da ternu vpra~anju 
posvecamo premalo pozornosti, 
pa eeprav delovna disciplina ne
posredno vpliva na delovne re· 
zultate. 

Najpogostejsi -prirneri krsitev 
so predcasno zapu~canje delov
nega mesta ob ·koncu izrnene. 
prebajanje delavcev iz oddelka 
v oddelek rned delovnim casom, 
prinasanje alkobolnib pijac na 
delo, prernalo skrben odnos do 
delovnih sr edstev, materiala, 
konenib izdelkov ali polizdelkov, 
premajhno -prizadevanje servis
nih sluib za nemoten potek pro
izvodnje, opa se vrsta drugih 
manjsih in manj pogostib kr~i
tev. 

Tezji je odgovor, ka_j storiti, 
da bi bila delovna disciplina 
boljsa. Mislirn, da di:sciplin-ski 
organi teb vprasanj ne bodo re
sili, saj je dosedan_ia praksa po· 
kazala, da se stevilo krsitev ni 
zmanjsevalo, ampa:k -se celo po
vecuje, kar pa pelje k temu, da 
pretece precej ea.sa od prekrska 
do obravnave. 

Delovno disciplino je treba pri 
vsakern posarnezniku privzgajati 
ze od rane mladosti naprej in je 
treba dati pod drobnogled celo
ten proces vzgoje in izobrazeva
nja pri vsakern posamezniku, 
Ceprav je tudi delovna organiza
cija clen v tej verigi vzgoje in 
izobrazevanja, ta .Clen le ni toli
ko mocan, da bi nosil celotno 
breme, .. 

Zofija Sever, delavka v II. 
strojni - TOZD Pohistvo 

Mislim, da je delovna discipli
na na nasem oddelku se ·kar za
dovoljiva. Nedvomno pa je bila 
vcasib boljsa, zlasti kar zadeva 
izrabo delovnega casa in boljse 
izkoriscanje materiala, pa tudi 

osebna odgovornost je bila vee
ja. 

Najpogostejsa krsitev delovne 
discipline se rni zdi osebna ne
odgovornost: recimo nepravocas
na dobava materiala, slaba evi
denca. Ne bi pa smeli zanemari
ti tudi predcasnega zapuscanja 
delovnega mesta. 

Da bi delovno discipline iz· 
boljsuli, bi obilo potrebno zaostri
ti osebno odgovodnost sleberne
ga delavca. Bolj bi rnorali izpo· 
staviti tudi dobro opravljeno in 
kvalitetno delo. Pri tern mislim 
tudi na boljse nagrajevanje. Ce 
tega ne upo~tevarno, se nedis
ciplina se povecuje. Ne ·bi mo
gla sicer trditi, da je to glavni 
vzrok, 'V'Sekakor pa ga ne srne
mo zanemarjati. Vse tiste, ki ne 
opravljajo dela kot bi ga mora
li, je treba disdplinsko -prega
njati, v skrajnem prirneru celo 
odstraniti iz kolektiva. 

Anton Popek - vodja proiz· 
vodnje pohiStva v TOZD Jelka 

Delovne naloge ~e kar zadovo
ljivo in kvalitetno opravljamo, 
so pa se rvedno posarnezniki, ki 
delovne dolznosti pogosto krsi
jo, Pri tern ugotavljamo, da vec
ji delez odpade na -mlajse de
lavce. Ugotavljamo tudi, da so 
ukrepi disciplinske komisije pre
cej neucinkoviti. -Postopki so 
dolgi in zapleteni, izreceni ukre
pi pa, razen prenebanja delov
nega razrnerja, ne zalezejo mno
go. Pri disci-plinskib postopkib 
je tudi prevec forrnalnosti. 

Za neustrezno delovno disci
pline lahko smatramo tudi neiz
polnjevanje dobavnih rokov. Po
gosto se nam dogaja, da mate
rialov ne dobimo pravocasno in 
narn tako proizvodnja zastaja, 
Izgubljamo v-se tiste prednosti. 
ki jib pridobimo z organizacij
skimi ukrepi. Organiziramo noc· 
no delo pri delih in opravilib, 
ki predstavljajo ozko grlo, nato 
pa ne dobirno materiala in ze 
cez dan ali dva na tern stroju 
ne delamo. To povzroca nezado
voljstvo in slabo vpliva na pri· 
zadevnoot delavcev. 

Kolona vozil pred izhodom iz industrijske cone Podskrajnik nekaj 
minut pred 14. uro 

Najpogostejse krsitve delovnih 
dolznosti pa so neopraviceni iz
ostanki, uzivanje alkobolnib pi
jac med delovnim casorn, zamu· 
janje na delo, zavracanje dela 
in neopraviceno izrabljanje bol
niskega staleza. 

Najprej bi morali tiste »kro· 
nicne krsitelje» -po bitrern po
stopku postaviti pred dejstvo, 
ali bodo delali tako kot je do
govorjeno in vecina delavcev ta
ko zeli, ali pa naj si poiscejo 
drugo delo. 

Obravnave na disciplinski ko· 
misiji bi morale biti hitre. 

Z zdravstveno sluibo moramo 
imeti tesnejse stike, da bi tako 
prepreeili neoprawiceno izrab_ 
ljanje bolniSkega stale:la. Tudt 
izboljsanje delovnih pogojev bi 
po mojem mnenju vplivalo na 
manj izostankov od dela in za
vracanje delovnih dolfnosti. 

Poiskati bi morali tudi taksen 
proizvodni program, ki ustreza 
nasi tehnolo~ki opremljenosti in 
ga je moe dobra prodajati, saj 
je tudi to eden izmed .pogojev za 
vecjo proizvodnjo. 

Anton Zalar - popravljac v 
TOZD Jelka 

Delovna disciplina je osnovni 
pogoj za uspesno delo. ·Mislim, 
da je v nasi temeljni organiza
ciji ni dovolj. Dogovorili smo 
se, da se delavcem streze s ka
vo na delovnem mestu, s eimer 
bi pridobili pri delovnern casu. 
Z:al pa se ob teb ·kavicah vse 
preveckrat razvijejo rpredolge 
razprave. Tudi »cik pavz« je pre
cej. Verjetno nibee ne bi 
irnel nic proti tern odmorckom, 
ce bi hili v mejab normalnega 
in bi hili res samo za cigareto, 
vendar ·Se preveekrat razvijejo 
v dolge -pogovore. 

Se vedno ·se ne zavedamo, da 
borno lahko delili le tisto, kar 
borno ustvarili, pae .pa sarno 
postavljamo zabteve ·po veejem 
osebnern dobodku, od -kod pa 
borno mvzeli«, ,pa naj bo skrb ne
koga drugega. 

Uzivanje alkoholnih pijac je se 
vedno nadloga nase temeljne or
ganizacije. Nekateri posamemiki 
so ze tako zasvojeni z alkobo
lom, da brez n_iega skoraj ne 
morejo vee. Mislim, da obi mo
rali vsakega, ki pride na delo vi
njen ali se napije med delom, 
brezpogoino od:straniti z dela. 
Vodji oddelka obi pri tern moral 
pornagati tudi varnostnik, 

Mislirn, da ie ·popivanje ena 
izmed najteijH1 kr~itev, .za njo 
pa so se zavracanje dela, ne
opraviceno izostajanje z dela. 
Pa tudi nedelo ali 'slabo delo je 
zame krsitev, ceprav se krsitelj 
na jveckrat skrije in mu je to 
tezko dokazati. 

Vsi detavci ,bi rnorali vplivati 
na svoje sodelavce, da ·bi se 
-drfali reda, za katerega -srno se 
samoupravno dogovorili. Za ti
stc pa, ki krsitve .ponavl_iajo, pa 
ne srne biti rnesta v kolektivu. 
Mogoce jib bo izkljucitev iz 
delovnega kolektiva streznila, da 
bodo pri ponovni zaposlitvi v 
drugi delovni organizacij i bolj· 
si in prizadevnej~i, 

MARJAN KUSIC - vodia pro
izvodnje v TOZD MASIVA 

Ob pojmu delovna disciplina 
obicajno mislirno na tocnost pri· 
boda na delovno mesto in od
hoda z dela, skratka, na »teles
no« prisotnost na delu. Mislim 
pa, da je to za sedanje razmere 
odlocno prernalo in bi zato mo
rali vsi skupaj predvsem izbolj
sati ·kvaliteto svojega dela; to 
je, da obi se na podlagi natane
nib informacij hitreje in bolje 
odlocali o smotrnejsern gospo
darjenj-u. Zato lahko recern, da 
_ie sedanja disciplina komaj do
bra. 

Najpogostejse krsitve delovne 
discipline so: nepravocasno in 
slabo opravljanje nalog in ne
opraviceni izostanki z dela. 

Disciplinska kornisija v TOZD POHisTVO zaseda ... 

Letosnje leto naj bi bilo leto 
gospodarske stabilizacije. -Zato 
je naloga vse!b. za.poslenih, ~e 
posebej pa vodilni-h, da poskr
bimo za nernoteno preskrbo pro
izvodnje z materiali in surovi· 
nami, pa tudi s pravocasnimi 
narocili novib izdelkov. To pa 
porneni, da moramo prav na 
vseb podroejih poskusati doseci 
cirn krajse rake za izvedbo na
log, ·ki so narn zaupane. 

In kaj -bi bilo se potrebno 
storiti? Odgovor je ci-sto pre
prost: vee in -bolje delati, kajti 
za sedanje stanje je krivo p.red
vsern nase nedelo. Zavedati se 
moramo, da je osnovni pogoj za 
trdno delovno disciplino dovolj 
dela za osemurni delaovnik sle
hernega delavca v delovni orga
nizaciji. Ce bo to letos t udi v 
resnici dosezeno, potern bomo 
labko z mirno vestjo rekli, da 
srno prispevali nekaj zrn za 
stabilizacijsko pogaco. 

VERA ROK, delavka v emba· 
la:Zi TOZD MASIVA 

0 boljsi disdplini veliko go
vorimo in res, potrebna nam 
je, posebno v teh casih. 2e v 
zacetku leta pa imamo veliko 
tezav, ker ne izpolnj ujemo te 
pomembne naloge, Zato delovne 
discipline nikakor ne rnorem 
oceniti najbolje. 

Prepogosto zapuscamo delov
no mesto, velikokrat tudi po 
nepotrebnern; neodgovorno se 
obnasamo do izpolnjevanja de
lovnih nalog; dobave repromate· 
rialov na primer kasnijo, kar 
povzroea velike zastoje v pro· 
izvodnji; 
odgovornost posameznikov pri 
izpolnjevanju dogovorov in uk.re· 
pov je premajhna. 

Kako s tanje popraviti? Po
ostriti rnoramo odgovornost pri 
opravljanju delovnih nalog na 
vseh podrocjih. Odloeneje roo
ramo nastopiti proti krsiteljern 
skupnib dogovorov o stabiliza
cijskem prograrnu in tudi uve
sti dolocene sankcije, ce ne gre 
drugace. 

Rado Cvetko - vodja proiz
vodnje v TOZD Tap2tnistvo 

Za nami je leto, v katerern 
srno v glavnern dosegli zastav
ljene cilje. Lahko pa bi doscgli 
se vee ob vecji odgovornosti do 
deJa. Res da so na~i proizvodni 
prostori neustrezni za normalen 
potek proizvodnje. Zaradi vee 
gospodarjev v enern .prostoru 
ustvarjarno nejevoljo, nered, od
nosi s e krhajo, obenern pa na
log ne izopolnjujerno tako kot 
bi jih za nernoteno .proizvodnjo 
morali. 

Ugotavljam, da je v zadnjih 
nekaj letih delovna disciplina 
precej slabsa kot je bila leta 
nazaj . Do sedaj smo v glavnem 
obravnavali le zamujanje in 
predcasno odbajanje z dela. Ta 
vprasanja so sicer se prisotna. 
pojavljajo pa se resnejsa, ki sla· 
bo vplivajo na dobre delavce, 

To so predvsem neopraviceni 
izostanki z dela in neizpolnjeva
nje delovnib nalog. Pojavljajo 
se tudi odsotnosti z dela zara
di neopraviceno dobljene bolni
ske. 

Zaradi pomanjkanja delovne 
sile zaposlujerno tudi delavce iz 
drugib republik. Iz dosedanjih 
izkusenj rpa ugotavlja-mo, da so 
to najveckrat delavci, ki le »prc
vedrijo« nekaj m esecev. Z neres
nim odnosom do dela pa slabo 
'lolplivajo na ostale delavce. Za
radi omenjenih in .podobnib po
javov izgubirno letno kar precej 
delovnib ur. 

Ce naj izboljsarno delovno di
scipline, moramo sprerneniti nas 
odnos do dela. Zacnimo pravo
casno in kvalitetno izpolnjevati 
naloge, ki so pred nami, da bo
mo v letu stabilizacije bolj smo
trno izrabili delovni cas in s 
tern u stvarili vsem narn vecji 
dobodek. 

Job Vesel - sivilja v TOZD 
Tapetni.Stvo 

Mislirn, da je delovna discipli
na v oddelku sivalnice, kjer d e
lam, dobra. Ta ugotovitev pa 
verjetno ne velja za naso to
varno v celoti. Srecujemo -se s 
stevilnirni tezavami v zvezi z 
delovno disdplino. Opazam, da 
ti problemi najveckrat nastaja
jo ob novo sprejetib delavcib. 

Predvsern se srecujemo z ne
opravicenim izostajanjem z de
Ja, z rnalomarnostjo pri delu in 
z ne&postovanjem raznj.b dogo
vorov. Labko recerno, da se s 
temi tezavami srecujerno v sko
raj vseh delovnih okoljih nase 
tovarne. 

Da bi te te:lave zrnanjsali, 
predlagam, naj bo vee pobud
nikov za uvedbo disciplinskih 
postopkov. Na tern podrocju naj 
se tvorno vkljucita sindikat in 
delavski ISvet. Imeli srno ze ne
kaj disciplinskih postopko v, 
vendar je -disdplinska komisi ia 
pri izrekanju ukrepov tezila 
prcdvsem za tern, da bi bili ti 
ukrepi vzgojnega znacaja in 
opozorila. Menim pa, da sedaj 
labko zacne izrekati tudi ostrei
se ukrepe, ce je potrebno, tudi 
materialnega znacaja. 

FRANC KRASEVEC - vodja 
proizvodnje v TOZD Gaber 

Mislim, da delovna disciplina 
v Gabru ni taksna, ki b i omo
goeala, da bi delovne naloge 
pravoeasno in kvalitetno oprav
liali. Na pravocasni pribod na 
delo in odhod z dela nimam 
pripomb, saj menirn, da je krsi
tev delovne discipline tudi p re
malo ucinkovita izraba delovne
ga casa. Mislim, da so taksne 
krsitve med pogostejsimi. Tudi 
odnos do materiala in delovnih 
sredstev ni najboljsi. Do krsi· 
tev pribaja tudi ob tak~nib 
osebnih praznovanjib ali ob 
praznovanjih, ki izvirajo iz sta-
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rih obicajev; vendar to ni tako 
pogosto. 

Da bi se delovna disciplina iz
boljsala, bi bilo nujno potrebno 
vee sodelovanja med delavci v 
proizvodnji, ki de!ajo na nor
roo in delavci tako imenovane
ga '·servisa, ki delajo na reZijo. 
Tako bi dosegti vecjo storilnost. 
Med ostalim bi morali stimuli 
rati tudi odnos do materiala in 
do C::elovnih sredstev. 

Menim da bi moral biti ko
lektiv bblj kriticen do krsitev 
delovne discipline, .Ce bi jih ob
sod.il ves kolektiv, bi to ugodno 
vplivalo na krsilce. 

In ne nazadnje: pravimo, da 
se osebni dohodki delijo po 
opravljenem delu. Zato bi mora
le biti tudi vecje razlike med 
delavci, ki delajo dobro in tisti
mi, ki slabse. 

FRANC AVSEC - skladiscnik 
v skladiscu surovin v TOZD 
Gaber 

Delovna <lisciplina se vedno 
ni dobra. Zdi pa se mi, da se 
zad.nje case le izboljsuje, saj 
novi tehnoloski procesi zahteva
jo tudi vee discipline in odgo: 
vornosti. Tudi boljsi delovm 
pogoji zelo ugodno vplivajo na 
delovno discipline. 

Seveda pa jo posamezniki se 
vedno ·krsijo. Krsitve povzroca· 
jo v glavnem slabi ~e~ovni od
nosi. P~eslabo so~el~JeJO dela~: 
ci in mstruktO!J l, mstrukto.rjl 
in tehnologi, oddelki z oddelki 
Za boljse gospodarjenje je po
treben na vsakem delovnem 
mestu eel clovek, eel oddelek 
oziroma cela temeljna organi
zacija. Opaziti je. da se veeina 
pocasi tega ze zaveda. 

Hujsih ·krsitev .pri nas sicer 
ni. Se vedno pa se vsi premalo 
zavedamo, kaj lahko povzroci 
cigaretni ogorek. Se vedno je 
moe opaziti vtihotapljeno pijaco 
domacega izvora. Na ti dve stva
ri bi morali paziti tudi cuvaji, 
sicer res ne vern, zakaj jib 
imamo. 

Naj velja geslo: roke proc od 
pijace in cigaret na delovnem 
mestu! 

Da bi bila delovna disciplina 
boljsa, ·bi bilo treba vsa:k~ga 
n edis-cipliniranega posamezrnka 
opozarjati in z javno obsodbo 
vplivati nanj. Izboljsati m~n:amo 
medsebojne odnose, ·krep1t1 za
upanje v cloveka - delavca, d.e
lavko in v vodilne. Medsebojno 
zaupanje utrjuje disciplino. in 
odstranjuje napake, ki se poJaV· 
ljajo lahko v vseh oblikah na 
vseh delovnih mestih. 

ALOJZ SKRABEC - vodja 
proizvodnje v TOZD Zagalnica 

V glavnem lahko ocenim, da 
je disciplina p.ri nas se kar za
dovoljiva .•. Seveda posamezni de
Javci povzrocajo tudi krsitve. 

Najpogostejse krsitve so v 
zvezi s prinasanjem in uziva
njem alkoholnih pijac na de
lovnem mestu. Imeli pa smo tu
di zalitve med sodelavci in 
manjse tatvine. To je sicer bolj 
red.ko. Zapuscanje delovnega 
mesta ·predvsem ob odmorih se 
rado predolgo zavlece. 

Na to samoupravno vplivamo 
z opozarjanjem na zborih delav
cev, opozarjajo pa tudi instruk
torji in vsi odgovorni v delov
nem procesu. 

Seveda bo disciplina dobra 
takrat, ko bo vsak delavec za· 
vestno odpravil vse slabosti naj
prej pri sebi in tako z vzgle
dom v.plival na okolico. Tega 
bi se morali zavedati vsi clani 
kolektiva, sindikat, mladina in 
komunisti, pa tudi samoupravna 
delavska kontrola bi morala 
nadzirati red, ki mora biti v 
delovni orszanizaciji in je eden 
izmed vainejsih pogojev za 
uspesno poslovanje. 

ANTON LIPOVEC - sabloner 
v YOZD .Zagalnica 

Disciplina je med delavci ne
koliko pred casom .padla, ko 
smo zaceli tudi to podrocje ure
jati ~amoupr~vno. ':'end~ za~
nje case opazam v1dno JZbOlJ
sanje. 

Predvsem mislim, da se ob 
malici in v odmorih delavci ne 
drzijo recta, pri nekaterih pa 
lahko opaiamo, da so ob delu 
premalo resni in prizadevni. Se 
toliko slabSe pa je, ce ni od
govornosti in vzgleda -pri de
lavcih v reziji in strokovnih 
sluzbah. 

Discipline lahko izbolj5amo s 
skupnimi ·prizadevanji tako, da 
ze v zacetku opozarjamo drug 
drugega na napake. 

DRAGO HITI, vzorcni mizar v 
TOZD Prodaja 

Delovna disciplina je v vzorc
ni delavnici, kjer -delam, kar v 
redu. Opazam pa, da v drugih 
delovni:h okoljih vcasih sepa. Pri 
tern mislim predvsem na teza
ve, na kate r e naletimo pri <Svo
jem delu takrat, ko potrebuje
mo usluge drugih temeljnih or
ganizacij. Pojavlja se odbijajoc 
odnos: saj to je ·stvar vase te
meljne organizacije. 

Tezave se pojavljajo tudi pri 
dokumentaciji in materialih za 
vzorce, ki jih izdelujemo. Roki 

ce se rniza v nasi reestavraciji maje, jo podloiimo s kosckom 
kruha. Kaj se zapisati? 

so obicajno prekratki in se zato 
pogosto dogaja, da kasnimo z 
izdelavo. 

Mislim, da bi se z boljso or
ganiziranostjo in z nelokalistic
nim gledanjem dalo preseci tudi 
te pomanjkljivosti. Zavedati se 
moramo, da bomo le z skupni
mi napori dosegli prave uspe
he. 

STANE ZIDAR, direktor TOZD 
Prcdaja 

Nasa temeljna organizacija 
ima v •Brestu posebno nalogo in 
sicer, da proizvode iz proizvod
nih temeljnih organizacij pro· 
daja na domacem trgu. Ker je 
boj za kupce prav pri prodaji 
pohistva neusmiljen, pride pri 
tern se posebej do izraza delov· 
na di-sdplina. Odkrito moramo 
priznati, da delovna disciplina 
ni taka kot bi ·si jo zeleli. Pri 
tern ne -mislim toliko na toc
nost prihoda in odhoda na de· 
lo, temvec na tocnost in dosled
nost pri delu, i:bpolnjevanje za
danih nalog, pasivnost ob ugo
tavljanju in odpravljanju napak 
ter bojazen pred novim naci
nom deJa. 

Nasa temeljna organizacija 
ima v svojem sestavu tudi skla
disca in prodajalne, ki pa so 
vsepovsod po Jugoslaviji. Zato 
je posebno tezaven nadzor nad 
odhodom in prihodom na d.elo. 
Zato sta edini merili delovne 
discipline uspesnost in dosega· 
nje plana. ze iz samega uspeha 
posam eznega oddelka je videti. 
ka·ksno je delovno vzdusje. 
Uspeh je zagotovljen, ce vsak 
disciplinirano opravlja dela in 
naloge, sicer pride do mucnih 
postopkov disciplinske komisi
je. 

Delovna disciplina ni najbolj
sa tudi pri izpolnjevanju doku
mentov, premalo pozornosti po
svecamo kvalitetni odpremi, kva
litetnem servisu. Premalo se za
vedamo, da tako izgubljamo na
se bogastvo - nasega kupca. 

Osnovna naloga v TOZD Pro
daja za iz·boljsanje in za bolj 
racionalno izrabljanje delovnega 
casa je spremenjen nacin na· 
grajevanja. Sedanji si·stem tudi 
za nedelo zagotavlja norma-len 
osebni dohodek. Mislim, da to 
ni v redu. Ce naj omenim le 
nagrajevanje v prodajalnah, naj 
povem, da se morajo delavci 
posamezne trgovine zavedati, da 
je tudi njihova krivda, ce je 
promet iz meseca v mesec .pod 
planom in bi morali to obcutiti 
tudi pri osebnem dohodku. Prav 
tako mora.io biti prodajni refe
renti in disponenti vezani na 
plan prodaje, saj je pogosto 
tudi njihova krivda, ce potnik 
ne doseze plana, .saj z nekvali
tetno odpremo in servisom ne
posredno odbij amo k upca. Ce 
pa bo njihov osebni dohodek ve
zan na us·peh prodaje bodo sc 
kako zainteresirani za uspesno 
delo in tudi delovna d.isciplina 
ne bo vee vprasanje. 

Janez Kovacic - vodia nabav
ne sluzbe - Skupne dejavnosti 

Preprican sem, da ie ocenje· 
vanje delovne discipline samo 
na podlagi opazov.anja delavce
vega vedenja zelo zg;reseno. Vse· 
kakor so veliko bolj pomembni 
njegova delovna zavest in de
lovni uspehi. 

Delovno discipline delavcev, 
ki so zaposleni v nabavni sluzhi, 
lahko mirno ocenim za zelo do
bro. 

Delovne naloge, ki ·SO na.ivec
krat vezane na roke, opravljajo 
z veliko odgovornostjo in •pri 
tern dosegajo presenetljive re
zultate. :2:al pa so ze najmanj
se napake pri nasem delo zelo 
vidne in seveda· izzovejo tudi 
ostre kritike. 

Glede na velik obseg dela .ie 
napak pri opravljanju delovnih 
n alog zelo malo, ostalih krsilcev 
delovne discipline pa skorajda 
ni. 
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Ugotavljamo, da jc bolniski stalez prevelik. Kaj storiti? 

ze nas sedanji gospodarski 
trenutek je tak, da terja od 
nas vseh bolj odgovorno in do
sledno opravljanje delovnih na
log v neposredni bitki za stabi
lizacijo. Morali pa bi vee raz
miSljati tudi o boijsi organiza
ciji posameznih del oziroma na
log, o nadzoru izpolnjevanja na· 
Jog ter o .pravilnem in ustrez
nem razporejanju posameznih 
delavcev. 

Anton Percic - pravnik -
Skupne dejavnosti 

Delovna disciplina v Skupn.ih 
dejavnostih ni povsem zadovo
ljiva. PrJ tern ni toliko vpras
ljivo morebitno zamujanje na 
delo in predcasno ali nepotreb· 
no odhajanje z deJa, pac pa gre 
bolj za malomarno, nestrokov
no in nepravocasno opravljanje 
delovnih nalog. Take vrste de
lovne ned.isaipline dostikrat po· 
vzrocijo hujse posledice oziro
ma vecjo skodo kot pa nekaj· 
minutno zamujanje na delo. 

V zadnjem casu so najpogost
nejse krsitve delovnih obvezno
sti prav v ma>lomarnem in ne-

vestnem opravljanju delovnih 
nalog. Posamezni delavci se ne 
zavedajo, da lahko zaradi nji· 
hovega malomarnega opravlja
nja dela pride do hudih posle
dic oziroma skode. Dostikrat so 
delavci sicer s trokovno sposob· 
ni za 01pravljanj e delovn.ih na· 
log, vend.ar so prevec malomar
ni, saj si ne prizadevajo, da bi 
vse svoje znanje izkoristili in 
delovno nalogo ·Opravili tako, 
da bi doseg1i najboljse re2llllta· 
te. V posameznih primerih pa 
delavci tudi strokovno niso us
posobljeni za opravljanje svo· 
jih del oziroma nalog in tako 
niti ne morejo kvalitetno izpol
njevati svojih delovnih obvez
nosti. 

Ce naj izboljsamo delovno dis
cipline, bi se morali predvsem 
vsi delavci zavedati, kako zelo 
je pomembno, ce je njihova de· 
lo opravljeno pravoea·sno in cim· 
bolj kvalitetno. Zato bi morali 
pri svojem delu skrbeti, da dclo 
opravijo v postavljenem roku 
in da uporabijo vse svoje znanje 
in izkusnje, da bodo rezultati 
njihovega deJa taksni kak!Sne 
od njih pricakujemo. 

Usmerjeno izobrazevanje in Brest 
Konec decembra je bila na seji skupscine izobraievalne skup

nosti Slovenije objavljena odlocitev repubUskega korniteja za vzgojo 
in izobraievanje, da s 1. 9. 1980 dokoncno preidemo v usmerjeno 
izobraievanje. Kljub temu, da za tako odlocitev se ni zakonske 
osnove (zakon o srednjem usmerjenem izobrazevanju bo predvi
doma sprejet v marcu), jc bila taka odloeitev pravilna, ce ze ne 
nujna. Poklicno usmerjanje mladine, ki bo letos zapustila osnovno
solske klopi in se preselila v sole usmerjenega izobrazevanja, se 
mora priceti najkasneje v januarju. Mladina s starsi, pa tudi upo
rabniki kadrov, skupnost za zaposlovanjc in sole morajo imeti 
dovolj casa za odlocitve v poklice. 

Ce se je osnovnosolec prej od
local za posamezni poklic, se se
daj lahko odloca za st!roko, v 
kateri bo zelel delati. Ce se je 
prej odlocil za poklic zdravnika, 
je bila izobrazevalna pot v gim
nazijo in na medicinsko fakul· 
tcto. V sedanjem sistemu pa se 
odloca za zdravstvene sole in -se 
bo izobrazeval naprej za osnov
ne, nato pa za bolj zahtevne po· 
klice in koncal v tistem pokli
cu, za katerega je imel Slposob
nosti, .interese in nagnjenja ter 
dosezene rezultate. V novem si
stemu bo vsakdo imel poklic ne 
glede na to, koliko casa -se bo 
izobraieval oziroma na kateri 
stopnji je izobrazevanje preki· 
nil. 

Strokovne !priprave vodi Za
vod za solstvo SR Slovenije in 
nacrtuje, da bodo do septembra 
opravljene vse akaije - od uc
nih programov in ucbenikov do 
usposabljanja uciteljev ter us
merjanja mladine. 

Strokovno izobrazbo bo moe 
pridobivati v naslednjih pano
gah oziroma st'!'okah: agrozivil
stvo, gozdarstvo, usnjarstvo, 
tekstilna, kemij<Ska, farmacija, 
gumarstvo, nekov.ine, tisk in pa· 

p ir, lesarstvo, pomorstvo, grad· 
beniStvo, rudarstvo in geodezi. 
ja, gostinstvo in turizem, bla
govn i, denarni promet in zavaro
valnistvo, elekt!rogospodarstvo, 
promet in zveze, metalurgija, 
kovinsko,predelovalna .industri
ja, vzgoja jn izobrazevanje, 
zdravstvo, kultura, naravoslovno 
matematicna, druzbeno-jcziko
vna, upravna-administrativna in 
usluznostne dejavnosti. 

Ali se bodo Brestovi interesi 
po kadrih v novem izobra~eval
nem sistemu priceli uresniceva
ti in ali lahko pricakujemo vec
.ii priliv mladine v lesarske po
klice? 

Na podlagi dosedanjih izku
senj, da je bli.Zina sol zelo vo
membna pri poklicni odlocit•ri, 
smo si prizadevali, da bi v bliZ
nii Postojni odprli dislocirane 
cddelke za lesarstvo -prve stop
nje za potrebe te regije. Izobra
zevalna skupnost Slovenije je 
ze namenila 30 odstotkov sred
stev k nalozbi za izgradnjo 
srednjesolskega centra. Ker pa 
centra se ni, posebe.l se ker ni 
delavnic, letos sola se ne more 
vpisovati. Tako se bo mladina 

(Konec na 6. strani) 
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Svetovna revija pohiStva Kiiln 1980 
Na pr ostoru, ki ga clovek verjetno ni sposoben prehoditi niti v 

tednu dni, je vsako drugo leto mednarodna razstava pohistva. Raz
stava si skupaj z oblikovalci in proizvajalci ter s spremljajoeo in· 
dustrijo prizadeva prikazati, kam in kako naj se usmerja pohis
tvena industrija in kako naj si sodobni clovek opremi svoje sta
novanjske prostore. Cilj vseh teh prizadevanj je, oblikovati tako 
pohistvo, ki naj zadovolji sodobnega cloveka, obenem pa naj v 
maloserijski (obrtniski) ali v velikoserijski industrijski proizvodnji 
zagotovi proizvodnjo takih izdelkov, ki ob racionalni uporabi vgra
jenih materialov zagotovijo udobno in prijetno pocutje v vsakem 
stanovanjskem prostoru. 

Sejemsko prireditev lahko 
razdelimo na dvoje povsem 
razlicnih podrocij: predstavitev 
maloserijske, obrtniSke izdelave 
stanovanjske opreme - od ure
ditve zunanjih prostorov ob sta
novanju, do stilne opreme pro
storov, ki je namenjena zelo 
ozkemu krogu potrosnikov. 

Drugi, za nas predvsem zani
mivi del sejemske ;prireditve pa 
je namenjen proizvajalcem, ki 
proizvajajo pohistvo za veliko 
vecino upora:bnikov. 

Razlika med prvimi in drugi
mi j.e zlasti v upora:bi osnovnih 
materialov - lesa, pa tudi v 
nacinu konenega finiSiranja dra
go uporabljenih in redkih dre
vesnih vrst. Pri izdelavi indivi
dualne opreme v manjsih koli
einah se namrec pojavljajo naj· 
bolj plemenite drevesne vrste 
(pohistvo iz masivnega lesa tea
ka, rio palisandra, hrasta, jese
na, cesnje, javorja itd.), med
tem ko se pri vel:ikoserijski in
dustrijski proizvodnji pojavlja 
vrsta surogatov, ki naj nadome
stijo domacnost in toplino lesa 
(umetni furnirji - feinlein, pla
sticni nadomestki -pravega fur
nirja - 1pvc folije in laminati, 
imitacije masivnega lesa in po
dobno). 

Ce zasledujemo to misel, lah
ko poudarimo, da je prvi del 
pohistva namenjen tistim pro
storom, v ·katerih elovek prezi
vi najveeji del svojega casa. To 

so predvsem tako imenovane 
dnevne sobe, jedilnice in ostali 
- tudi zunanji prostori, ·ki naj 
zagotove cloveku prijetno do
macnost. Poudariti je treba, da 
gredo prizadevanja v to, naj to
plina lesa v tako imenovanih 
bivalnih prostorih nudi prijetno 
domacnost, predvsem pa udobje 
ki si ga vsakdo zeli v sedanjem 
casu industrializacije in urbani
zacije. 

P.ri tern je treba poudariti, da 
nasa stanovanjska ·izgradnja ne 
omogoca opremljanja vecine na
sih stanovanj tako, kot je bilo 
prej opisano, ;predvsem zaradi 
sorazmerno majhni:h stanovanj
skih povrsin prav teh pmstorov. 
Delno pa tudi zato, ker je sta
novanjska kultura pri nas taka, 
da zelimo na primer imeti v 
dnevni sobi tudi garderobno, 
zlasti pa se sedezno ·pohistvo, ki 
naj ima dvojni namen - udob
ni elementi za poeivanje in spa
nje. Vsega tega pa na zalost ni 
mogoce zdruziti na enem pro
storu, zato si tudi nasa industri
ja prizadeva nuditi ;potrosniku 
vse in nic. .Pri tern pa ne upo
steva, da je potrebno pri obli
kovanju, pa tudi ·pri ponudbi po
hiStva potrosnika tudi vzgajati h 
kulturni in uporabni opremi ·sta
novanja. 

PohiStvo za dnevne sobe se 
namree razvija tako, da naj 
zagotovi vse tisto, kar dejansko 
potrebujemo v tern prostoru. 

Usmer jeno izobrazevan je in Brest 
(Nadaljevanje s 5. strani) 

iz nase obcine lahko vpisovala 
v lesarske poklice v Ljubljani 
ali v Skofji Loki. Obe soli v no
vern sistemu izvajata popolnoma 
enak program za vse poklice v 
okviru srednje stopnje. 

Za Brest ostaja tehniska sola 
v Ljubljani, kjer pa bodo v je
seni lahko vpisali toliko ucen
cev kot doslej, kajti prostori so 
ostali isti. Slaba stran za Brest 
je v tern, ker si bo mladina utr· 
la v tern in prihodnjih letih 
svoja pota v druge stroke in si 
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tako tudi iskala zaposlitve v 
drugih krajih. Preusmerjanje 
mladine v enem izmed prihod
njih let pa bo zaradi utrtih po
ti v poklice izredno tezavno. 

0 prehodu na srednje usmer
jeno izobraievanje je razpravljal 
tudi Brestov svet za kadre in 
uskladil letosnji predlog razpi· 
sov stipendij za solsko leto 1980/ 
81 z novim sistemom. 0 pred
logu razpisa pa bodo sklepali 
tudi vsi sveti za kadrovske za· 
deve po temeljnih organizacijah. 
Usklajeni predlog bo javno ob-
javljen. F. Tur5ic 

.... ....,... . ..,.,. . 

Velika Karlovica - risba prof. Pavia Kunaverja (1949) 

DEVETDESET LET LJUBITELJA NOTRANJSKE 
PROF. PAVLA KUNAVERJA 

Sredi .decembra je slavil devetdese ti rojstni dan Pavel Kunaver, 
dolgoletni uCitelj, ravnatelj mescanske sole in koneno gimnazijski 
profesor. Bil je planinec, alpinist, organizator skavtstva in tabor
niStva, astronom in raziskovalec krasa. V ·podzemlje je najraje 
zahajal po Dolenjski in se 1posebej opo Notranjski, kjer sta mu hila 
najbolj pri srcu Rakov skocjan in Cerknisko jezero. Oba ta svoje
vrstna kraska fenomena je tudi opisal v nekaj knjizicah. 

Mnogo domacinov se gotovo dobro spominja Pavla Kuna-verja, 
ki je sam ali morda se pogosteje s skupinami mladih zahajal v 
Zadnji kraj, k Veliki in Mali Karlovici, v dolino Raka in drugam. 
Pavel Kunaver je v svojem bogatem Zivljenju napisal nad 30 dalj
sih ali krajsih knjig, nesteto clankov je objavil v najrazlicnejsih 
revijah. Tudi danes, ko je ze dopolnil devetdeseto leto, ne miruje. 
se vedno rad zahaja v naravo in se vedno p ise. Pred kratkim so 
izsli njegovi spomini v obsezni knjigi, sedaj so v tisku tri 1knjige, 
eno pa se pripravlja. R. Pavlovec 

Pri tern je treba poudariti, da 
zlasti Skandinavci naertujejo 
nizko ploskovno pohistvo, obe
nem pa opremljajo sobe s takim 
oblazinjenim pohistvom, ki de
jansko nudi vse udobje. 

Pri pregledu oblazinjenega po
histva je poudariti .prizadevanja 
za udobnost z delnimi moznost
mi obeasne uporabe elementov 
za pomozna leziSca, zlasti pa se
s tave kotnih elementov z najvee 
dvema oziroma enim dodatnim 
toteljem. To pohistvo je v glav
nem prevleceno z mehkimi plisi 
prijetruh pastelnih barv, precej 
pa je oblazinjena z naravnim 
usnjem. Nekatere vodilne tovar
ne so prikazale tudi sistem vli
vanj a vzmetnih jeder v poliure
tan, ki omogoca najveejo udob
nost brez dodatnih materialov. 

Pouda:riti je potrebno se to, 
da posamezni proizvajalci te 
sobe dopolnjujejo z zelo veliko 
izbiro najrazlienejsih klllbsk.ih 
miz in mizic, za katere so zna
Cilne les -kot osnova, razlienost 
oblik, predv·sem pa uporabnost 
materialov za plosee kot so 
steklo, keramrika, marmor. Vse 
to zelo pr.ijetno vkljueuje skoraj 
v vsa bivalna okolja. 

PohiStvo za jecLilnice se v 
glavnem sestoji 1z zelo razlienih 
vitrin in komod, kjer so osnovni 
korpusi vee ali manj enaki, 
prednje fronte pa so zelo raz
Hcne. Vse pa nudijo toplino le
sa, •pa naj bodo to furnirj~ ·zlaht
nih lesov v razlienih bar vnih. od
tenkih ali pa masivni elementi 
iz enakih vrst lesa. 

J edilni'Ske mize in sto1i so ob
likovno zelo razl-icni. -Predv6em 
pa je treba ipOudariti, da sta v 
teh izdelki:h sla oblikovanje in 
proizvodnja v smer zelo ele
gantnih, zahtevnih oblik, s ei
mer naj bi prav ti opohistveni 
~delki dali car opremi j-edilni
skih prostorov. Temu prlmerno 
so izbrane tudi vrste lesov, zl-a
sti pa tudi povrsinska obdela
va. Kovina in plastika sta ·pri 
tej vr-sti pohistva ze skoraj v 
zatonu. 

PohiStvo, namenjeno spalni
cam, je oblikovano tako, da v 
sorazmerno majhnih prostorih 
zagotovi kar najvecjo uporab
nost. Spalnice so v glavnem kla
sicne z dodatnimi vzglavnimi 
elementi, zlasti pa z zelo upo· 
rabnimi garderobnimi omarami, 
zveeine s premicnimi vrati. Po
sebej je poudarjena udobnost 
lezisc. Seveda ne manj•ka tudi se 
vedno ekstravagantnih postelj z 
vgrajenimi televizijskimi spre
jemniki, radio aparaturami in 
disko razsvetljavo. Vodilna nem· 
ska firma Nolte je prikazala 
spalnice, Jzkljucno izdelane iz 
oplemenitene iverke in brez ka
krsnega koli dodat:ka masivnega 
lesa. 

Kuhinjsko pohiStvQ se v glav
nem usmerja v izdelavo prednje 
fronte iz masivnega lesa ob pri· 
zadevanju, da je delovna plosca 
iz enega kosa, zlasti pa, da so 
za·kljueki delovne plosee zaokro· 
zeni. 

Omeniti velja se eno ·ugotovi
tev. Cedalje vee pohiStvenih ro
bov je zaokorozenih; iverka je 
robovno oblecena z masivnimi 
nalepki, kar daje videz ma:siv
n ega lesa. 

In kaj naj recemo o jugoslo
vanski predstavitvi? Na 900 kva
dratnih metrih smo se predsta· 
vi1i dokaj skromno, verjetno z 
izdelki, ki bi jih zeleli plasirati 
na tdiSea zahodne Evrope. Ver
jetno bi kazalo za take priredit
ve najti skupni jezik za enoten 
nastop. Vse namr-ec kaze, da pri 
tern nismo slozni in da vseka
kor nasemu pohi<Stvu manjka 
pika na »l<<, kajti z naso povr
sinsko obdelavo zelo zelo za
ostajamo za konkurenti na med
narodnem tdiscu. 

Svetovna revija pohistva -
Koln 1980 je torej za nami. Kaj 
naj zapiSemo kot povzetek? Oce
ne so zelo razliene. Nekateri 
pravijo, da to ni vee p oslovno-

BRESTOV OBZORNIK 

Iz centralnega skladisca gotovih izdelkov 

komercialni sejem, drugi, da je 
preobsezen za prikaz prizade
vanj obiskovalcev in pohiStve
nikov, vsekakor pa obiskovalcu 
ne nudi sistematicnega pregleda 

posameznih zvrst1 m namemb
nosti poh~stva. 

Mogoce ocena ni objektivna -
sejem 1982 bo dal odgovor na 
to. J. Mele 

lz drugih lesarskih kolektivov 
SLOVENIJALES - ·trgovina je 

·sredi decembra organizirala ze 
tradicionalni vzorcni sejem. Naj
prej je bil tako imenovani ko
mercialni •(rz.a.prti) del, potem pa 
je bil sejean odprt tudi za obcin
stvo. RazsJtavljalo je nad SO po
hist:venih proizvajalcev s ·pov.sem 
novimi ozkoma na novo prire
jenimi izdel1ki. S:trokovni delavci 
na osnovi sejma izberejo in do
koneno planira~o .proi2;vodni .pro
gram za prihodnje leto. 

V JELOVICI ugo:tavljajo, da 
sta fluktuacija in pomankanje 
delovne sile prevelika, ·kar je tu
di eden izmed vzrokov, iki vpli
vajo na slabso ;prodlliMi·vnost, v 
nekaterih temeljnih organizaci
jah pa je to celo v>zrok, da letni 
nacrt proizvo dnje ne bo dosezen. 
Letos je Jelovico zapustila vee 
kat desetina njenih ·delavcev,pri
blizno rolhlco pa -se jih je zaposli
lo na novo. 

V STOLU je letosnja nalozbena 
dejavnost tekla v glavnem po na
crtih, ka:snijo le nekart:ere manjse 
nalozbe. V let:u 1980 nameravajo 
vsa .sredstva za nalo~be, ki bodo 
na voljo, na:meniti za na:bavo nuj
no ·potrebne .sotrojne qpreme za 
i:zJboljsanje tehnologije v proiz
vodnji. 

ELAN je ·podpilsal pogodbo o 
poslovno tehnicnem sodelovanju s 
firmo BENECO iz Cedada na po
drocju izdelave in prodaje smu
caTskih palic. Poleg cisto gospo
darskih interesov ima to osodelo
vanje tudi polilticni pomen. Obe
nem ugotavljajo, -da je poslova
nje Elanove firme v Brnici (Av· 
strija) rprvo leto nad ;pricalkova
nji. V tej il:ovarni je zaposlenih 
125 delavcev, od .tega v reziji 9 
in v tDgovini 2 delavca. 

Elan ·se pripravlja tudi na 
zimske olimpijske igre v Lake 
Placidu, kjer bodo imeli ·poseb
ni propagandni prostor, na ka
terem bodo razstavili svoj pro
izvodni program smuci. 

V MEBLU so zaskrbljeni, ali 
bodo za Iver.ko lahko !l1abavili 
dovolj hlodovine za normalno de
lo te tovarne -cez zimo. Sedanji 
skladiscni prostoT je premajhen, 
novega pa se nimajo urejenega. 
Tudi dobava ka&ni za nacrtova
no; predvidevajo, da bodo VISokla
discili <za zimo le 25.000 •kubienih 
metrov lesa, potrebovali pa bi ga 
40.000 kubienih metrov. 

V TOV ARNI MERIL tudi letos · 
niso zadovoljni s svojim gospo
darjenjem. Za ne prevec uspeS.no 
pos-lovanje navajajo naslednje 
vzroke: lorn ,polnojar.menika, ve
li:ka flu'ktuacija delovne sile, do
trajana -strojna oprema, premalo 
stTokovnih deila:vcev, velik odsrt:o
tek bolniS.kih in neopravieenih 
i:zostankov, slabo sodelovanje 
med komercialo in prip-ra-vo de
la, prevee drobljena proizvodnja 
- majhne ·serije, slaba izkori
scenost osnovnih ·surovin in stroj
ne opreme iiil-ta:ko naprej. 

V LESNINI ugotavljajo, da 
njihov izvoz kljub .tezavnim po
gojem nenehno narasca. Koneni 
izdelki predstavljajo 't'r·i cetrtine 
izvoza, polfinalni pa cetrtino. iDa
lee najvecji je izvoz •koncnih iz
delkov v Ameri,ko. Na drugem 
mestu je izvoz ·v Zathodno Nem
Cijo, na -tretjem •pa izvoz v dezele 
v razvoju. Prodajni program za 
dezele v razvoju zajema tdne 
viS·ke serijStke .proizvodnje pohi
st:va, za tdisce zahodne Evrope 
pa biJ.ago ·po naroeilih lklllpCeV ali 
pa sestavni deli pohistva ·kot vr
sta ·kooperacije. 

Tezave z nabavo surovin ima
jo .tudi v LIKU. Liko ima svoje 
temeljone organizacije na podroc
ju, kjer je mocna lesna predelo
valna -industri:ja. Zato z domace
ga podroeja - GG Ljubljana ni 
dovolj surovi.n - hlodovine, sa.i 
jo dobijo od tod komaj 40 do 45 
odstotkov, ootalo razli:ko ~pa mo
rajo nabaviti .pri ·drugih gozdnih 
gospodarstvih in iz d:r-ugih repub
lik, od koder pa je nabava dokaj 
vpraslj iva. 

Ceprav so v MARLESU ·izdelali 
letos za okrog 25 odstotkov mon· 
taZnih stavb vee •kot leto ·paprej , 
kar ka.Ze na veliik naprede'k v 
proizvodnji, z uspehi tovrs.tne 
proizvodnje se ni•so zadovoljni. 
Kljub temu, da je proizvodnja 
visoka, je se vedno premajhna 
za potrebe tdiSca. 

INLES si p rizadeva uvajanje 
nekaterih novih izdelkov. Gre 
predvsem za ·proizvodnjo termo
izolacijskih o'ken in za proizvod
njo novega tipa dken na osnovi 
notranje ali tudi .zunanje koope
racije. 

NOVOLES je v samem sredi
scu Novega mesta odprl mo
derni salon pohistva. Prvi rezul
tati prodaje in mnenja kupcev 
so spodbudni. .Potrosniki so na 
tern obmoeju tako dobili moz
nost, da na enem mestu izbe
rejo skoraj vse, kar rabijo za 
opremo stanovanj a . 

V HOJI ocenjujejo, da .so us
pesno zakljucili lansko poslovno 
leto. To je :predvsem poskledica 
primern1h narocil, saj je bila 
z nj.imi celotna .proizvodnja po
vsem zasedena. Najvec tezav so 
imeli, ker niso mogli sproti os
kl'bovati svojih Linalnih temelj
nih organizacij z zaganim lesom, 
·ka:r je povzroeilo celo nekaj 
daljsih zastojev v proizvodnj~. 

Gradnja nove JAVOROVE iage 
na Pivki teee v glavnem po na
ertih in njeno s tav>bno okostje 
ze stoji. Tezave so s precejsnjo 
prekoracitvijo sredstev za to na
lo~bo (dobre tri mi1ijarde star1h 
dinarjev). Le-ta gre na racun 
podrazitev gradbenih in obrtni
skih storitev, dodatnih nepred
videnih del in na Taeun s.pre
memb, ki so jih terjale boljse 
konstrukcijske dn tehnoloske re
sitve. 



BRESTOV OBZORNIK 

»Horuk« v novo leto 1980 so mes~ani nasega malega mesta vzeli 
skorajda dobesedno. Na silvestrovo so bili vsi lokali ·po . dvaind::aj
seti uri v temi, le v hotelu je s·kromno praznovala manJsa druzbi
ca ob spremljavi harmonikarja in se ta se je kmalu razsla. 

Dezurna sluiba v zdravstvenem domu je bila pripravljena na mo
rebitne nebodigatreba interv.encije. 

Tudi na novega leta dan ni bilo kaj bolje. Zamrl je tudi p romet 
na avtobusni .postaji, na kateri je obicaj~? vedno zivabno. D'? p~e 
sobote je obratovala le delik~tesa kmetiJS.~e. zadruge. Mesruca m 
hJadiJni p ulti SO OStali pr~n~ ze Od preJSnjega leta, tako da Z 

mnoiicno inventuro res ru b1lo posebnega opravka. 
Podobna storija je bila tudi na Rakeku in v Starem trgu. 
Po vsem sodec so najvecjo obremenitev ·prenesli kavci in tele

vizorji. 
ze drugi dan v novem letu ) e ~ nocnih ·ur~h dobil~ nasa st~r~ 

menza obisk. Zacasni povratmk 1z zapabov Je o.prav1l ta nas1lm 
obisk z namenom, da si stabilizira zelodec in se kaj. Pri opravilu 
c:ra je zmotil vedno pozorni vratar iz TOZD Pobistvo in ga za novo
letno darilo izrocil pristojnim organom, ki so .ga oddali na bladno. 
Verjeti je torej, da kljub mrazu in nenavadnemu miru, ki ga obi
cajno ob takih praznikih ni, druzbena samozascita ni zatajila. 

* 
Prebujanje se je zacelo sele v soboto. Stevilni _(baje jib je ~ilo 

cez tisoc) ljubitelji ~rsalk ~~ ~!veli_ na z~edenel~. J~z~r~ke ·pov~sm~ 
z avtomobili in pes. Zmotih j}b mso rut! neobiCaJm mkasant1, k1 
so zaracunavali po dva stara tisoeaka za parkirnino. 

Tokrat so se posebno izkazali hotelirji. Poskrbeli so, da so imeli 
arsalci na voljo caj, sendvice in druga pozivila. Toda kaj, ko je 
bilo ze naslednjega dne z novozapadlim snegom tudi tega ·kratko
trajnega veselja konec. 

(Iz stevilke 28.-31. januar 1970) 

DELAVSKI SVET 0 NALOGAH V LETU 1970 
Kaze se neodlozljiva potreba za taksen pristop k modernizaciji 

vseh poslovnih oblik v celo!nem po~jetju, ki bo omogoeil <;>-Pl~
menitev rekonstrukcije. Koncno zakl]ucena ·pogodba o uvedb1 SI
stema mebanografije (katerega aparature bi se predvidoma mon
tirale jeseni le~~s) l~arekuje r~zi~ka':O, studij . in ap!iciranje ?Stalib 
sistemov, analiz1ran]e, usmerJanJe m voden]e ·prOlzvodmh m po-
slovnib procesov. . . . . . 

Za nase poslovno pnzadevanJe to pomem, ~a postaJa glavru raz
sodnik triisce, ki obsega predvsem naslednJe elemente: dognana 
oblikovnost artikla, funkcionalnost, kvaliteta, cena in kulturnost 
postrezbe ne samo do trgovske mreze, marvec do :potrosnika. 

BREST IN SLOVENIJA V LETU 1969 
Pov.precni osebni. dohodki zaposlenega .1?-a Brestu so v lanskem 

letu znasali 1213 dm. Podatek za SlovemJO, poprecm mesecm za
sluzek zaposlenega je 1152 din, nam kaze, da je delavec Bresta za· 
sluzil mesecno 61 din vee kot poprecni slovenski delavec. Zanimivo 
je da so delavci, zaposleni v gospodarski dejavnosti dobili po
vprecno 207 din manj kot delavci, zaposleni v n egospodarskib de
javnostib, ki so mesecno poprecno zasluiili 1328 din. 

PRODAJA V DECEMBRU 
V januarju bo prodaja v primerjavi z decembrom 1969. leta 

u,padla, kar je po eni strani razumljivo. Vsi veeji nakupi so bili 
v glavnem pred novoletnimi prazniki. Povisanje cen pobiStva, za
radi stalnega narascanja cen osnovnim surovinam in materialom, 
bo vsaj v zacetku prodajo nekoliko zmanjsalo. 

GRIPA IN CEPLJENJE 
Kako je bilo z gripo na Brestu? Po podatkib, ki smo jib zbrali 

v Zdravstvenem domu v Cerknici, je za gripo od 1386 delavcev 
obolelo le 119 ali 8,5 %, kar je sorazmerno malo v primerjavi z 
obolenji drugod. 

CUVANJE PREMOlENJA POVERJENO VARNOSTI 

Tudi Tovarna pohiStva Martinjak se je odlocila, da preda spe
cializiranemu podjetju Varnost iz Ljubljane cuvanje svojega p re· 
mozenja. Ta odlocitev je pogojena na osnovi izkusenj vratarskcr 
cuvajske sluzbe na podrocju poslovnib enot Bresta v Cerknici. 

ZLATA PLAKETA ZA NK RAKEK 
V zadnjih dneh decembra Jani je bila v Ljubljani seja ljubljan

ske nogometne podzveze, na kateri so ob 50-letnici nogometne 
zveze Jugoslavije :podelili priznanja najbolj zasluinim nogometnim 
delavcem in klubom. 

Med klubi, ki so bili odlikovani z zlato plaketo, je tudi NK Rakek, 
ki bo pribodnje leto opraznoval 45-letnico svojega delovanja. Po
bvalo pa je dobil tovaris Dusan Arko, ki ima precej zaslug za to, 
da nogometni klub na Rakeku se deluje. 

Razstava 
likovnih 
ustvarjalcev 
Notranjske 

V likovnern salonu Industrije 
usnja Vrbnika na Vrbniki je bi
la 18. januarja otvoritev ,razsta
ve likovnih ustvarja!cev No· 
tranjske v okviru medobcinske· 
ga sodelovanja med likovnima 
skupinama ZKO Cerknica in 
ZKO Vrhnika. 

Strokovni izbor del so opra· 
viii Jadranka Bogataj, ZKO 
Slovenije, Lojze Perko, ak. sli
kar in Rot Milan, ak. slikar. 
Predstavljena je bila bogata pa
leta tehnik - od olja, pastela 
tempere, tasizma in vezenja do 
oblikovanja lesa. 

Prevladovali pa so motivi po· 
krajin in tihozitij. 
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Razstavliali so naslednji clani 
skupine: Sraj Ludvik (33 let) iz 
Vrhnike pri Starem trgu, Ber· 
P:lez Rozka (49) iz Starega trga, 
Petrie Janez (23) iz Sta-rega trga, 
Stefancic Darja (23) z Unca, 
Mikse Slavko (30) iz Cerknice, 
Jadric Mirko (27) iz Dolenie 
vasi , Brancelj Ivana z Brezij, 
Modic Igor (31) z Rakeka in 
Sparemblek Stojan (26) iz Mar· 
tinjaka. 

Razstava bo na Vrbniki odpr
ta do konca tega m eseca , pre· 
nesli pa jo bomo se v Cerknico. 
Postojno in mogoce se kam. 

Naslednjo razstavo bo skupi· 
na pripravila v jeseni z deli iz 
medobcinske slikarske kolonije, 
ki jo bo organizirala ZKO Cerk
nica v nasi obcini. 

S. Sestanovic 

Smucarska 
tekmovanja 
na Slivnici 

ze ob koncu decembra je 
smucarski klub Cerknica orga
niziral prvi veleslalom. Na Sliv
nici se je zbralo okoli ·sto tek
movalcev vseb kategorij. Tek
movanje je hkrati veljalo tudi 
za · sindikalno prvenstvo v letu 
1979. Na dobro pripravljeni pro· 
gi so bili najhitrcjsi: 
cLAN I 
1. Tone ZALAR. Brest - TOP. 
2. Rudi DEBEVEC, Brest - TP 

Martiniak, 
3. Tone ROK, GG Cerknica, 
4.- 5. Slavko PAVLIC, Avtomon

taza. 
4.-5. Jure GORNIK. GG Cerk· 

nica itd. 
VETERAN! 
1. Janez ZAKRAJSEK, ZTKO 

Cerknica. 
2. Franc VENGUST, GG Cerk-

nica. · 
3. Vasja SEGA, Brest - SD 
4. Franc ROT. Avtomontaza, 
5. Pavel KANDZIC, TP Marti· 

njak itd. 
Mo~tveno je zmagala ekipa 

Bresta, drugo je bilo GG Cerk
nica in tretja ekipa Avtomonta· 
ze. Skoda, da na tekmovanju 
n iso sodelovali tudi pTedstavni
ki GradiSca in Kovinop!astike. 

13. januarja Jetos pa je bilo 
tekmovanje v smuk•.1. Na startu 
se je zbra!o nad 80 tekmoval
cev vseh kategorij . Na progi, 
dolgi 800 m etrov z viSinsko raz· 
liko 200 metrov je bil najhitrei
si Jgor Gornik iz Bresta - TP 
Stari trg. 

Tudi to tekmovanje je bilo 
dobro pripravljeno in obiskano, 
C:eorav je bilo treba priti na 
Slivnico kar pes. 

Letos nas caka se vee takih 
tekmovanj, med njimi bo tudi 
ze tradicionalni slivniSki slalom 
v februarju. J. Zakrajsek 
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Skraj.ni cas je :Ze, da hi se zbudil! 

Srecanje starih godcev in plesalcev 
Znano je, da med Notranjci se zivi precej »Starih godcev in p le

salcev«, .ki labko samo se obujajo spomine na lepe stare case. Zato 
smo se pri ZKO Cerknica odlocili, da jfu. povabimo na srecanje v 
aprilu, ko bomo v sodelovanju z ODBOROM ZA FOLKLORO pri 
ZKO Slovenije pripravili program in ga predstavili sirsi javnosti. 

Vljudno prosimo vse, ki ste igrali oziroma plesali veasih ali to 
pocnete ~e danes, da nam 'po~ljete svoje naslove do 31. marca, da 
vas homo labko obvestili o datumu srecanja. Na5 naslov je: ZKO 
obcine Cerknica, Gerbiceva 32, 61380 Cerknica. 

Teden pustnih prireditev je pred durmi 
Morda bodo bralci nekoliko zacudeno prebrali gornji naslov, 

vendar povsem ustreza resnici. Letosnje praznovanje pustnih obi
cajev, ki se j'e razvilo neposredno iz zelje nekateri.h »zagretib« v 
preteklih letih, prerasca iz lokalno omejenega dogodka v priredi
tev dosti sirsega obsega in dobiva v!ogo osrednje turisticne prire
ditve na nasem obmocju. 

Praznovanje pustnib obicajev in seg je globoko zakoreninjeno v 
slovensko duso. Tudi za naso Notranjsko labko trdimo, da v tern 
pogledu ni izjema in je izredno bogata v narodopisnem pogledu, 
kar kaie se kako izkoristiti. 

Zadnjih nekaj let je bilo opaziti, da se pricenja okrog majhnega, 
toda izredno delavnega jedra tistih neugnanih, z duso in telesom 
Pustu zapisanih gorecnezev, zbirati vse vecje stevilo pristasev, !ju
di, ki sta jim smeh in dobra volja cez vse. Vsi ti ljudje, zbrani v 
Pustnem d:rustvu Cerknica, so se odloeili, da 2Jrtvujejo marsikatero 
prosto urico zato, da bi pustovanje in z njim zvezani obicaji zazi
veli na nov, bogatejsi, kulturnejsi in duhovitejsi nacin, ·ki bo do
sledno temeljil na bogati tradiciji in na narodopisnem izroCilu. 
Tako se letosnje pustovanje ze ravna po n ovi zasnovi z zeljo in 
upanjem, da se bo vsejano seme dobro prijelo in pognalo v veliko 
in trdno deblo. Prireditveni odbor , ki deluje v okvku Pustnega 
drustva, je v ta namen pr1pravil naslednje prireditve: 

cetrtek, 14. februar: UGANJE BABE 
Prireditev bo ob 14.30 na plo~eadi pred blagovnico 

petek, 15. februar: MOPED SHOW, TOF, RIFLE IN OSTALA 
DRUSCINA 

Prireditev bo ob 20. uri v novi telovadnici 

sobota, 16. februar: ZABAVNE PRIREDITVE S PLESOM, maske 
zelo zaieljene. Prlreditvi bosta v hotelu Jezero in v starl Brestovi 
menzi 

nedelja, 17. februar: VELIKI KARNEVALSKI SPREVOD 
Prireditev se bo pricela ob 13. uri 

ponedeljek, 18. februarja: Dan za nabiranje novih moci 

torek, 19. februar: Zabavna prireditev s plesom in natanko opol
noci VLECENJE PLOHA 

Zabavna prireditev s plesom bo v hotelu Jezero, vlecenje ploha 
pa po ulicah Cerknice 

sreda, 20. februar: PUSTOV POGREB 

Prireditev se bo pricela ob 15. uri pred gostilno »lajfenca«. 

Prireditveni odbor posebej opozarja na osrednji dogodek, na 
VELIKI KARNEVALSKI SPREVOD v nedeljo. Zaradi velikega ~te
vfla sodelujocih in obiskovalcev, ki jih prlcakujemo, se je priredit
veni odbor odlocil, da bo sprevod dvakrat prevozil svojo pot, za
kljucil pa se bo, kot veleva tradicija, po drugem obhodu na Ta
boru, kjer homo »prali«!!! 

Naporl vseh sodelujoCih bodo bogato poplacani, ce bodo vsi kra· 
jani, pa tudi ostali zacutili s kamevalskim tednom in vsak po 
svoje poskrbeli za veselo vzdu~je, 5e zlasti v .nedeljo, ko v Cerkni
ci pricakujemo veliko ~tevilo obiskovalcev iz vse Slovenije. Vse
kakor jim moramo pokazati svojo dobro voljo in tradicionalno 
gostoljubnost. P. Hribar 
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a BRESTOV OBZORNIK 

I. oSkiteki 
NOVA DISCIPLINA - DAKI· 
JEV TEK 

Letos imajo Blocani spet zi
mo, kakrsnih se spominjaja le 
se tisti, rojeni pred drugo vojno. 

Bloska zima je namrec zaradi 
svoje ostrine, dolzine in zasne
zenosti postala kar .prislovicna. 
Kar nekaj ·pregovorov najdemo 
med ljudmi, ki govorijo naj
manj o sest meseeni zimi, naj
hujsi pa je tisti, ki pravi: _»Na 
Blokah je devet mesecev z1ma, 
tri mesece pa je mraz.<< 

Res se namrec pogosto zgodi, 
da sta povsem brez snega tu 
le dva meseca: julij in avgust. 
Pogosto Bloke pobeli sneg se 
junija (siromakov gnoj) .in ni 
redko. da za kratek cas zapade 
tudi ze septembra. 

No od druge polovice okto
bra do prve polovice maja pa 
sneg na Blokah ni nikakrsno 
presenecenje. Sploh pa ne z_el~ 
nizke temperature z mocmml 
slanami in pazebami. 

V »atomski dobi» se je mar
sikaj spremenilo. Mnozina pada
vin ostaja. Ostajajo tudi poze
be v maju in celo v junij~ ~n 
tudi ze v septembru. OstaJaJO 
tudi >>debele<< zime, kat pravijo 
domacini. Kak meter snega zga· 
daj jeseni ali ze v koledarski 
pomladi ni za Blocane nobeno 
posebna 1;)resenecenje, zata pa 
zadnj e case leto za letom pre
senecajo »gnile<< zi:me, hinre . in 
nepricakovane odjuge, vebke 
temperaturne spremembe - v 
enem dnevu za celih 20° C. De· 
belo zasnezene Bloke se znajo 
CeZ noc spremeniti V p01;Jlavno 
obmocje, zamrznjena visoka p la· 
nota se spremeni v cmokajoee 
mocvirje, jarki, kotanje in vrta· 
ce se napalnija z vodo .in prave 
zime je za neokaj casa kaj hitro 
konec. 

Tako je imel organizacijs~i 
odbor !Blo5kih tekov v petih 
letih svojega vztrajanja pri tej 
prireditvi nenehne tezave. Lan
ske teke so npr. mogli uresniciti 
sele decembra, ceprav so jih 
razpisali ze januarja in potem 
se nekajkrat brez uspeha pO· 
skusali. 

Letosnja zima je bila vendar 
spet prava bloska zima z debelo 
in stalno snezno odejo, s trxino 
zmrznjeno podlago in debelo 
plastjo prsica, ki ga je rahla 
burja pometala s streh, grebe
nov zas1pala ·kotanje in zavetne 
bregove - .pa seveda tudi 1;)0ti, 
in ceste, ki pa so ji.h vasca!l~ 
sproti p luiili, taka da so b1h 
ves cas dohadi do stevilnih na
selij na planoti >>Odprti<<, kat 
pravijo temu damacini. 

Prireditelji Bloskih teko~ n~
crtujejo letosnjo sesto pnredl· 
tev za tretji februar. Trdna upa
ja, da boda z~ leto~nji tek p.a: 
ravni pogoji 1dealm, domac1ru 
pa pricakujejo, da bodo kancno 
uspeli stevilnim tekmovalc_em 
in drugim ljubiteljem te pnre
ditve pokazati, kako ocarljive 
znajo biti Bloke v pravem zim· 
skem vzdusju. 

Letosnji Bloski teki boda obo
gateni z novo disdplino: doslej 
smo vseskozi .pripravljali dve 
progi - tis to mnozicno na 7 km, 
na katero se podajo zacetni:ki, 
otroci, gospodinje, cele d·ruzine, 
pa tudi ze kar spostovanja vred
ni starcki, ki s tern pohodom 
vsako leto zelijo ohraniti pristen 
stik s cisto naravo in hocejo 
sami sebi dokazati, da so se za 
kaj; in tisto tezjo, 30 km, ki pa 
ze :z:ahteva zdravega cloveka, 
predvsem pa dosti volje in sa· 
mopremagovanja, ce ze ne tudi 
nekaj smucarskega znanja in 
kondicije. 

Ker so vzponi in spusti tudi 
na tej 1;)ragi zelo blagi in lahko 
obvladljivi, proga pa je •speljana 
skozi malone .pravljicno zimsko 
pokrajino, ni cudno, da se vsa
ko leta prijavlja vee tekmoval
cev in da je tek na 30 km vse
lej mnozicnejsi kot ti-sti na 
7km. 

Prireditev je :z:rasla iz skrom
ne zelje, da se vsaj med Slaven
ci obudi in ohrani tradicija pr.a
starega bloskega smucanja. Do
kazano je namrec, da je Bloska 
planota s sosednjimi Vidovskirni 
hribi in okolico ne le v Slove
niji, ampak v srednji Evropi 
prva zacela uporabljati smuci 
(svojevrstne seveda), ki so kaj 
hitro postale v teh krajih ne
pogresljivo prometno sredstvo, 
pozneje pa tudi, dalec pred 
vsem drugim prva oprema za 
sport in razvedrilo nasih ljudi 
obeh spolov in vseh starosti. 

V peti.h letih se je izkazalo, 
da se sedanji rod Slovencev s 
ponosom zaveda :svoje smucar· 
·ske tradicije, vse vecja udelezba 
spartnikov in drugih rekreacij e 
zeljnih obcanov pa tudi, d.a. ze
lijo to svojo zaveost okrep1t1 in 
tradicijo ohraniti. 

Taka odbor Bloskih tekov me
ni, da je dozorel cas, ko je treba 
svetu predstaviti se eno poseb
nost teh krajev, ki je sicer 
mnogo novejsega datuma, s svo
jo pomembnostjo pa naravnost 
izziva ne le naso spartno, tern
vee tudi narodno in svobodo· 
ljubno zavest. 

Uspesni peti bloski teki - pricakujemo vas na sestihl 

Gre za novo progo v sklopu 
Bloskih tekov, ki jo uvajamo !e
tas, da obi z njo prvic, ·P?tt;m pa 
vsa naslednja leta, obuJall spa
min na 1;Jrvo partizansko .smu
carsko ceto. Njen komandir je 
bil spanski barec, narodni heroj 
in nas bloski domacin Stane 
Semic-Daki; .podpirali, hranili, 
strazili in varovali, abuvali in 
oblacili opa so jo nasi ljudje, 
partizanske marne, aktivisti OF 
in partija. 

Ta smucarska ceta je v eni 
najhujsih zim, kar jih pomnijo 
Blocani, gotovo pa najhujsi med 
stirimi zimami narodno osvobo
dilnega boja, v zimi 1941142 ne
stetokrat 1;)rekriZarila na smu
ceh, velik del takratne okupacij
ske Ljubljanske pokrajine -
vso Notranjsko, lep del Dolenj· 
ske, drazila in izzivala pa je 
okupatorja pred samimi vrati 
Ljubljane, po Barju in ob Do· 
lenjski progi. 

Neprecenljiva za:sluga te gibc
ne Dakijeve cete je prav v tern, 
da je v najtrsih razmerah ne
prestano dokru:ovala ·prisot~9st 
partizans·ke VOJSke tako nas1m 
ljudem, ki jim je s tern vlivala 
zaupanje v rpartizans~? bojeva: 
nje in zmago, kat ltallJanOm, k1 
se zaradi stevilnih partizanskih 
smucin vso zimo ni-so upali dalj 
od kasarn in glavnih cest. 

Na novo 15 km tekasko progo, 
ki jo odpiramo letos in .i<; i?le· 
nujema DAKIJEV TEK, zehmo 
pritegniti vse, ki jim je p~i sr~u 
tradicija NOB in varovanJe nJe· 
nih p.ridobitev. Torej to ne bo 
tek, rezerviran le za pri1;Jadni:ke 
vojske in milice, bo v pravem 
pomenu tek splosnega ljudske· 
ga odpora, odprt za vse, ki ze-

lijo tudi na ta nacin izraziti SVa· 
jo pripadnost nasi svobodi in 
neodvisnosti .in ki se zelijo tudi 
na nasi prireditvi usposabljati 
za to, da bomo v vsakem pri
meru fizicno in moralno vredni 
svojih herojev. 

Tudi bilten letosnjih VI. Blo· 
skih tekov, ki ga bodo 1;JOleg 
znacke in su:horobarskega spa· 
minka .prejeli vsi udelezenci Blo
ski tekov, bo v celoti posvecen 
tradiciji - p.artizanskega blo
skega smucanja, odbor pa si bo 
v naslednjih letih pa:izadeval o 
tej dejavnosti zbrati se vee iz-

Brest - prvak 
Mostvo kegljaskega kluba 

Brest je doseglo pricakovan 
uspeh v ekipnem delu prveil!Stva 
Notranjske. PrepriCljivo so zma
gali na vseh stirih turnirjih, ki 
so bili v Cerknici, Vrhniki, Piv· 
ki in v Ilirski Bistrici. S tem 
so si pridobili pravico do kva· 
lifikacij za vstop v prvo sloven
sko ligo, ·ki bodo 2. in 3. febru
arja na kegljiscih v Mariboru 
in v Slovenskih Konjicah. 

Rezultati: 
ekipno 
1. BREST Cerknica 20276 keg

ljev 4 neg. tocke 
2. TENKIST VDhnika 19760 

kegljev 11 neg. tack 
3. ILIRSKA BISTRICA 19740 

kegljev 11 neg. tock 
4. PROTEUS .Poistojna 18845 

kegljev 15 neg. tack 
5. LO.GATEC 18002 kegljev 19 

neg. tack 

posamezno 
1. GORNIK 

3456 
Franc {Brest) 

2. STER:ZAJ Franc (.Proteus) 
3429 

3. MULEC Stane (Brest) 3396 

Filmi v februarju 
1. 2. ob 19.30 in 3. 2. ob 19.30 - italijanski eroticni film NEMO-

RALNE NUNE. . 
2. 2. ob 16. uri in 5. 2. ob 19.30 - ameriSki .pustolovski fllm 

FANTASTICNO POTOVANJE V BALONU. 
2. 2. ob 19.30 in 3. 2. ob 16. uri - ameriska kriminalka AGEINT 

TAJNE SLUzBE sT. 1. 
4. 2. ob 19.30 - italijanska kriminalka VCASIH PLACA BOTER. 
7. 2. ob 19.30 - it.alijanska drama SATIRICON. 
9. 2. ob 19.30 in 10. 2. ob 16. uri - ameriski pustolovski film 

MLADI IN SVOBODNI. 
10. 2. ob 19.30- amea-iska komedija POJDI K MAMI, OCKA DELA. 
11. 2. ob 19.30 - ameriSki pustolovski film GNEZDO SALAMAN

DRE. 
14. 2. ob 19.30 - italijanska kriminalka NEVARNA IGRACA. . 
16. 2. ob 19.30 in 17. 2. ob 16. uri - ameriski western V KLANCU 

KONDORJA. 
17. 2. ob 19.30 - ameriski pustolovski film LOVCI SU:ZNJEV. 
18. 2. ob 19.30 - argentinska komedija DOKTORJI LJUBIJO GOLE. 
21. 2. ob 19.30 - ameriska drama OI<CNO V NEBO. 
23. 2. ob 19.30 in 24. 2. ob 16. uri - nemski pustolovski film ZA· 

KLAD sPANSKIH GALEJ. 
24. 2. ob 19.30 - ameriSki vojni film TROJNO IZDAJSTVO. 
25. 2. ob 19.30 - francoska komedija ZEPNI UUBIMEC. 
28. 2. ob 19.30 - jugoslovanski glasbeni film •BOJEM PODNEVI 

POJEM PONOCI. 

virnega gradiva 0 nasih opartiza· 
nih na smuceh in na krpljah in 
tudi tako prispevati svoj delez 
k nadaljevanju tako dragocene 
tradicije med mladimi rodovi. 

Telesna kulturna skupnost 
Cerknica, odbor Bloskih tekov 
in Blocani vabimo vse ljubitelje 
smucarskih tekov na VI. Blaske 
teke. Poskusali homo izkoristiti 
kar najvec cudovitih naravnih 
pogojev in nuditi udelezencem 
na ·katedkoli ad t·reh tekaskih 
prog kar najvec ugodnosti in 
gostoljublja. 

J. Praprotnik 

Notranjske 
4. PETAVS 

3394 
5. ZAL01:NIK 

3386 itd. 

Rado (Tenkist) 

Anton (Brest) 

F . . Gornik 

KEGLJASKE NOVICE 
K,K ·Brest je organi:z:iral tra

dicianalni novoletni turnir mo· 
skih dvojic 'V kegljanju, na ka· 
terem je nastopilo 120 posamez
nikov iz Slovenije. Zela do
bra so kegljali tudi clani KK 
Brest, saj so se med deset naj
boljsih uvl'stili kar trije pari. 

Rezultati: 
1. Turk-Marinsek (Triglav) 

1772 
2. MitarcGostincar :(Saturnus) 

1759 
3. Miklavcic-Mlakar (K01;Jer) 

1753 

Nasi upokojenci 
30. novembra je odsla iz 

TOZD MASIVA, tovarna pohiS· 
tva Martinjak, v pokoj nasa 
dolgoletna .delavka Milka PAN
TAR iz Lipsenja. 

V tovarni pohistva je bila za
poslena od 21. maja 1955. leta. 
Opravljala je razlicna dela in 
naloge v povrsinskih oddelkih. 
V ·pokoj je odsla z opravljanja 
del in nalog - i:z:delava mozni
kov v krojilnici. 

Delovni kolektiv se ji zahva
ljuje za n jena prizadevno in po
zrtvavalno delo in j i zeli se 
mnogo zdravih let! 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne 
akupnoad Breat Cerkntc:a n. sol. o. Glavnl 
In odgovoml urednlk Bofo LEVEC. Ureja 
urednllkl odbor: Pranjo GAGULA, Vojko 
HARMEL, Bozo LEVEC, Danllo MLINAR, 
Leopold OBLAK, Janez OPEKA, AndreJ 
SEGA, Miha SEPEC, Frane TRUDEN, 
:lent ZEMUAK In Vlktor :lNIDAIUIIC. 
Foto: Jofe SKRLJ. Tlska :lelemlJka d
skarna v Ljubljanl. Naklada 2800 lzvodov. 

Glasilo sodi med proizvode iz 7. to&c 
prvega odstavka 36. llena zakona o obdav
tevanju proizvodov in storitev v prometu. 
za katere se ne plaluje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje sekretariata 
za informlranje izvrinega sveta SR Slove
uije lt. 421-lm .. cine 24. oktobra 1974). 

REsiTEV NOVOLETNE NA· 
GRADNE KRIZANKE 

KOSTARI·KA - AMORTIZER 
- TOLUEN - PE - ARAl'v1. -
KAS - RISARKA - IKTOR
NAT - SINE - VJATKA -
NJ - KARABURMA - SRECA 
- BOEING - OMILITEV -
GRIVA - PREVLEKA - KO
BE - AC - ARENA - ARA 
- OK - OM - ERIKA - NOE 
- ·DETELA - PLAZMA - TE 
- SKLOP - FAKIN - DANE 
- DOL - AT - ATA - IGO 
- APEL - TlR - SANKAC -
ODPENJALO ROSTOV 
IVA - VOD - ASI - LEDINA 
- PIVO - NK - ANTILl 
HELIJ JOTA - ELISA 
RENE - EPIR - RANTA -
ZNAK 

IZID NAGRADNEGA .ZREBA· 
NJA 

Tokrat smo do roka· prejeli 
70 resitev. Komisija je za nagra· 
de izl.rebala naslednje reseval
ce: 

- po 50 din dobijo Cvetka 
Gode5a, Dol. jezero 4, 61380 
Cerknica, Boris Borovina, Jen
kova 18, 66230 ·Postojna, Milka 
Cimermancic, Brest - TOZD 
Tapetnistvo, Sreco Tursic, Gor. 
Otave 1, 61380 Cerknica in Joze 
Dekleva, V. P. 8164/2-VE-3, 
62002 Maribor; 

- 100 din prejme Ljuba Tur
sic, Partizanska 14, 61380 Cerk· 
nica, 

- 150 din Jasmina Tursic, Si· 
nja gorica n. h., 61380 Cerknica, 

- 200 din pa Karla Kovsca, 
Pot na Kilovec n. h ., 61381 Ra· 
kek. 

Nagrajencem cestitamo! Na· 
grade lahko dvignejo v blagajni 
Skupnih dejavnosti, ost.alim pa 
jih bomo paslali po poSti. 

V spornin 
Sporocamo zalostno novico, da 

je nas kolektiv za vedno zapu· 
stila dolgoletna delavka Marija 
VELETANLIC. Po hudi in teili 
bolezni je smrt pretrgala njeno 
zivljenje v 46. letu starosti. Med 
sodelavci je bila priljubljena za
radi njenega nesebicnega dela. 
Nobeno delo ji ni bilo pretezko, 
saj .se je kat mati samohranilka 
in delavka poleg astalega dela 
vkljucevala tudi v drufbeno po
liticno dejavnost. Kot poverjenik 
sindikalne skupine je veliko pri
spevala h mraditvi samoupravnih 
odnosov. 

Z bolestja v srcu se je bomo 
spominjali taksne kat je bila: 
pridna, vestna in skromna. 

Kolektiv TOZD Pohistvo 


