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Kl jub teZavam uspeSno gospodar jen je 
OB ZAKLJUCNEM RACONU ZA LETO 1980 

ceprav bomo o poslovnem porocilu k . :zakljucnemu racunu :za le
to 1980 razpravljali na :zborih delavcev, pa je prav, da tudi v na
~em glasilu povemo nekaj o nasih uspehih in tezavah v preteklem 
letu. Naj :za ~vod omenimo, da smo si s planom :zastavili razvoj 
predvsem na osnovi kvalitativnih dejavnikov, saj je le tako mogoce 
uresniciti stabilizacijska prizadevanja. Zato je bil plan postavljen 
precej napeto, vendar nam re:zultati kazejo, da smo cilje pravilno 
:zastavili. 
~E NAPREJ PRESTRUKTURI
RANJE PROIZVODNJE 

V proizvodnji smo dosegli ene
ga izmed temeljnih ciljev - se 
naprej prestrukturirati proizvod
njo. Tako se je delez koncnih 
proizvodov v strukturi proizvod
nje zniZal, povecal pa delez pri
marnih izdelkov. 

Vrednostno plan sicer ni bil 
dosezen, vendarnadrobnej~a ana
liza pokafe, da je fizicno dose
ganje plana vecje. Tako je bil 
v TOZD TapetniStvo plan fi:zicno 
presezen, v TOZD Gaber pa je 
na ravni plana, ceprav vrednost
no i:zka:zujeta, da plan ni bil do
sezen. Vzrok temu je v admini
strativno dolocenih cenah, ki so 
bile niZje od nacrtovanih. 

Vecje tezave so se pojavile pri 
proi:zvodnji zaganega lesa. Zato 
je bil plan za TOZD Jelka ze v 
zacetku popravljen, v TOZD .Za
galnica pa je indeks doseganja 
v enoti casa le 75. Obe zagl sta 
v prvem in zadnjem cetrtletju 

zaradi pomanjkanja hlodovine 
delali le :z eno izmeno. Delno se 
je to pomanjkanje ublaZilo, ker 
so iagalf ra:zre:ze, ki so hili na 
trgu najbolje ovrednoteni. 

Vecje tezave so nastopile tudi 
v TOZD Pohgtvo. Vzrokov je 
vee. v leto 1980 je temeljna or
ganizacija stopila z visokimi za
logami gotovih proizvodov, kar 
je narekovalo vecjo proizvodnjo 
:za i:zvo:z in samo dokompletira
nje programov :za domaci trg. 
To je zmanjsalo serije in mat
no povecalo cas :za pripravo pro
izvodnje. I:zvo:zni izdelki pa so 
vnesli v proizvodnjo dodatne te· 
zave. To so predvsem narocilni
ski programi z veliko masive in 
manj ploskovne obdelave, kar 
je povzrocilo, da so bile kapa
citete v masivni progl premajh
ne, v ploskovni obdelavi pa sla
bo izrabljene. Poveeanje kapaci
tet masivne proge so resevali z 
nadumim delom, vendar izpada 
proizvodnje ni bilo mogoce na
domestiti. 

V ostalih temeljnih organiza
cijah je proizvodnja potekala po 
pricakovanjih, s tern da je TOZD 
Mineralka v celoti izpolnila plan 
kljub uvajanju nove proi:zvod
nje. · 

TE.ZAVE Z NABAVO 

Nedvomno so na proi:zvodnjo 
mocno vplivali tudi pomanjkanje 
repromaterialov na domacem 
trgu in omejitve uvo:za. Zaradi 
vecje okvare energetskega vira 
pri enem i:zmed · dobaviteljev in 
:zaradi vee kot dvomesecnega re
monta pri drugem dobavitelju 
smo ostali skoraj bre:z embala· 
ze. 

Lepil in povr5inskih materia
lov ter drugih kemicnih proizvo
dov je primanjkovalo zaradi te
ga, ker domaci dobavitelji niso 
imeli dovolj deviz za uvoz su
rovin. Proizvodov erne metalur
gije in kovinskopredelovalne in
dustrije ni bilo, ker so proizva
jalci povecevali izvoz. Dobavo 
surovin je onemogocil visok 
sneg, ki je padel ze v zaeetku 
septembra. 

Pri uvo:zu pa smo se srecevall 
z izredno mnoZico spreminjajq
cih se predpisov, tako da je hi
la vcasih proi:zvodnja tudi ogro
zena. Uvaiali pa smo Ie tisto 
blago, ki ga na domacem trgu 
ni bilo mogoce dobiti. 

Kljub temu lahko ocenimo, da 
je hila preskrba ob tak~nem sta-

Na Brestu je med zaposlenimi skoraj polovica zena. Cestitamo ob njihovem prazniku! 

nju zadovoljiva, seveda ob mi· 
nimalnih zalogah nekaterih re
promaterialov. 

Pri nabavi so posebno poglav
je cene. Cene surovin in repro
dukcijskega materiala !?O se vi
sale skozi vse leto, rekordne po
draZitve pa so bile v drugem 
polletju. K temu moramo dodati 
se junijsko tridesetodstotno de
valvacijo. Stopnje podraZitev so 
bile za posame:zne skupine. ma
terialov razlicne, povprecno pa 
so se cene zvi~ale za najmanj 40 
odstotkov. 

USPEsNA PRODAJA 

Izredno ugodne rezultate pa 
smo dosegli v prodaji. Ceprav 
smo ze s planom predvideli 
:zmanjsanje zalog, so bili rezul
tati se boljsi, tako da so zalo
ge v nekaterih temeljnih orga· 
nizacijah konec leta desortirane. 
Vzrok temu je hila konjunktura 
v drugem polletju, pa tudi vrsta 
prodajnih akcij. Med njimi naj 
omenimo zlasti okrepitev potni
~ke sluibe, okrepitev reklame, 
nov prodajni salon v Beogradu, 
intenzivno delo na novih progra
mih, posebne prodajne akcije in 
podobno. S trgovino Slovenija
lesa pa smo za model spalnic 
izdelali tudi model skupnega pri
hodka. 

Tudi rezultate v izvozu lahko 
ocenimo kot uspesne, saj se je 
izvoz poveeal z indeksom 129, s 
tern da se je povecal ze v letu 
1979. 

Da rezultati v i:zvozu niso se 
bolj~i je vee vzrokov: 

- Najpomembnejsi je v tern, 
da je Amerika kot na~ najvecji 
kupec zabredla v recesijo; tako 
smo na podrocju fumiranega po
histva izgubili precej napoveda
nih narocil; 

- :za TOZD Pohistvo .kot naj
vecjega nosilca izvoza nismo do
bill nobenega narocila za neka
tere arabske dezele, kupce v pre
teklih letih; 

- izredna zahtevnost tujih 
kupcev, kar zelo povecuje stro· 
ske· 

...:_ pomanjkanje hlodovine in s 
tern manjse kolicine zaganega 
lesa za izvoz; 

- v Casu recesije posamezne 
ra:zvite drzave §citijo svojo last
no industrijo in celo posegajo 
na trge manj razvitih driav; 

- vpliv devalvacije · je bil ob 
omenjenem porastu cen kmalu 
iznicen, tako da ostaja razpon 
med domaco in tujo ceno ~e 
vedno enak in dohodek ne do
p~ca povecevanja izvoza. 

OBRACANJE SREDSTEV 

ZniZanje zalog gotovih proiz· 
vodov ter ohranjanje zalog re
promaterialov in surovin na niz
ki ravni je omogocilo tudi iz. 
boljsanje koeficientov obracanja. 
Tako so zaloge surovin, repro· 

. . 

brestOv 
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materiala, nedovrsene proizvod· 
nje ter gotovih proizvodov vred
nostno na isti ravni kljub i:zred
nemu prevrednotenju zalog ter 
novi proizvodnji ognjeodpornih 
p losc. 

Zato ocenjujemo, da je prete
zen del zalog na spodnji meji. 
SlaMe je pri terjatvah in obvez
nostih. Obve:znosti do dobavite
ljev so se vedno vecje kot ter 
jatve do kupcev, dnevi vezave 
pa so se pri obeh povecali. Do
datno slabSanje likvidnosti po
vzroca tudi izdvajanje lastnih 
sredstev :za potrosniske kredite. 
Banka potro~ni~kih kreditov ne 
odobrava vee, ce pa hocemo 
biti v enakem polozaju z osta
limi proizvajalci pohistva, j ib 
moramo izdvajati iz lastnih sred
stev. 

UGODNI FINANCNI 
REZULTATI 

Seveda so na osnovi taksnih 
gibanj tudi financni rezultati iz. 
redno ugodni. Naj to prikaZemo 
samo z indeksi glede na preteklo 
Ieto in glede na plan. 

indeksna 
leto 1979 

- celotni prihodek 162 
- dohodek 154 
- amortizacija nad 

predpisano stop-
njo 344 

- Cisti dohodek 138 
- od tega poslov-

ni sklad 433 

indeks 
naplan 

113 
117 

105 
108 

200 

Iz primerjave celotnega pri
hodka in dohodka vidimo, da so 
porabljena sredstva hitreje na
ra§Cala, li:ar je posledica izred
nega povecanja cen surovin in 
repromaterialov. Dohodek je v 
vseh temeljnih organizacijah vec
ji kot je bil leto dni prej ozi
roma kot je bil planiran. Izje
ma je TOZD Gaber, kjer admi· 
nistrativno dolocene prodajne ce· 
ne niso sledile porastu stroskov. 

V delitvi dohodka je posebno 
viden skok pogodbenih obvemo
sti, kjer imajo najvecji delez 
obresti. TeZko likvidnostno sta
nje je narekovalo najemanje kre
ditov pri drugih partnerjih, tako 
da je indeks rasti v letu 1979 
glede na leto 1978 195 in se je 
v letu 1980 se naprej poveeal :za 
indeks 126. Zaradi ugodnej~ih re
zultatov se je izredno povecal 
tudi davek od dohodka. 

Dohodek bi vsekakor dopusCal 
vecje oblikovanje sklada skupne 
porabe, vendar dogovor o ures
nicevanju druZbene usmeritve 
razporejanja dohodka v Ietu 1981 
omogoca porast samo :za 19 od
stotkov. Zato je tudi porast vseh 
oblik skupne porabe manj~i kot 
je bil nacrtovan, kar velja tudi 
za obve~nosti po samoupravnih 
sporazumih v okviru obcine, ki 
sodijo v skupno porabo. 

V letu 1981 se regres za topli 
obrok za temeljne organizacije 
financira iz materialnih stroskov, 
medtem ko jib morata TOZD 
Prodaja in delovna ·skupnost po
ravnati iz sklada skupne porabe. 

(Konec na 2. strani) 
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Se vedno smo v teZavah 
RAZRESEVANJE VPRASANJ LIKVIDNOSTI 
NA BRESTU 

Znano je, da se je stanje likvidnosti na Brestu pricelo zaostro
vati ie v zacet.ku leta 1979, doseglo svoj visek v Ietu 1980 in se v 
leto 1981 se napre.l prenab v skoraj nespremenjeni oblik.i. Razre
sevanje likvidnostnih vprasanj so v vsem tem obdobju spremljala 
posamezna gospodarska nlhanja. Ta nihanja so sovpadala s konjuk
turo na domacem in tujem trgu. 

Vsekakor je treba pri tem opo
zoriti, da je na tezko likvidnost
no stanje vplivalo vee vzrokov. 
Najpomembnejsi so: nerazre5e
na vprasanja v zvezi z neskladji 
v cenah pri proizvodnji ivernlh 
plosc, potrosnisko kreditiranje 
prodaje pohistva ter v letu 1981 
nerazresena vprasanja v zvezi s 
podaljsanjem nekaterih kredit
nlh obveznosti z banko. 

0 cenah ivernih plosc in osta
lih vprasajnih okrog iverk je bi
lo ze veliko napisanega, zato ze
lim ob tej prilofnosti opozoriti 
le na financne posledice, ki so 
jih krepko obcutili v vseh ostalih 
temeljnih organizacijah zaradi 
kreditiranja pri odplacevanju 
kreditnih obveznosti temeljn.e or
ganizacije Iverka. 

Drugo pomembno podrocje, ki 
je izrazito mocno vplivalo na li
kvidnostno stanje v letu 1980, je 
potroliniliko kreditiranje proda
je pohilitva na domacem trgu. 
Znano je, da predstavlja pohi
stvo trajno potrosno dobrino ve
like vrednosti in da se prodaja 
v glavnem na kredit. Zato od 
nas vse trgovske hise zahtevajo, 
da celotno prodajo pokrivamo s 
potrosniSkimi krediti. 

Vse do leta 1978 smo prodajo 
lie nekako uspevali pokrivati s 
krediti, saj je bila znatno manj
sa in so bancni krediti se za
doscali. Po letu 1979 pa zaradi 
zaostrene kreditno-monetarne po
litike pri banki nismo doblli no-

vih potroliniskih kreditov,ceprav 
se je prodaja lani skoraj podvo
jila. 

Zato smo bili pred odlocitvijo, 
ali zmanjsati prodajo pohistva 
ali v kredite preliti sredstva po
slovnega sklada. Odlocili srno se 
za slednje. Ce se ne bi odloCili 
tako, bi ostalo pohistvo na za
logi v skladiscih. Ko ob koncu 
leta analiziramo rezultate poslo
vanja v letu 1980, ugotavljamo 

· izreden padec zalog gotovih iz
delkov. Vendar pa ne smemo 
mimo dejstva, da se je s tern 
ena izmed oblik vezave obrat
nih sredstev spremenila v drugo, 
se pravi, v potrosniske kredite. 
Vsekakor pa odprodaja zalog 
ugodneje vpliva na rezultate po
slovanja. 

Nerazresena vprasanja v zvezi 
s podaljsanjem nekaterih kre
ditnih obveznosti z banko v prvih 
letosnjih mesecih vnasajo v raz
resevanje. likvidnostnega stanja 
se dodatne tezave. Nasi banki 
smo pred koncem leta 1980 po· 
sredovali sanacijski program o 
razresevanju likvidnostnih vpra
sanj v letu 1981 in z oceno do 
konca leta 1984. Ta sanacijski 
program je obravnaval tudi de
lavski svet nase delovne orga
nizacije. V programu smo banki 
predlozili nacin sanacije obrat
nih sredstev v naslednjih letih. 
Vendar pa danes ugotavljamo, 
da ostaja vprasanje se naprej 
nereseno, kar povzroca dodatno 

NOVI GLAVNI DIREKTOR BRESTA 
IZID RAZPISA ZA DELA OZIROMA NALOGE GLAVNEGA 
DIREKTORJA 

Nasa delovna organizacija je 16. januarja 1981 objavila v 
dnevniku DELO razpis za dela oziroma naloge individualnega 
poslovodnega organa - glavnega direktorja, ker dosedanji 
glavni direktor ing. Joze Strle od.haja na novo delovno mesto. 

Na razpis se je prljavil Tone Kralievec iz Cerknice, ki je v 
svoji dosedanji delovnl dobi najprej opravljal odgovoma dela 
in naloge na gospodarskem podrocju, kasneje pa se je uve
ljavil na druibenopoliticnem podrocju. Btl je sekretar obcin
skega komiteja zveze komunistov Cerknica in medobcinskega 
sveta zveze komunistov Postojna, nazadnje pa nacelnik poli
ticnega sektorja v republilikem litabu za teritorialno obram
bo Slovenije. P.oleg tega je tovarili Kra§evec tudi tlan po
membnih organov v druibeno-politlcnlh organlzacijah, saj je 
clan CK ZK Slovenije, clan predsedstva RK SZDL ter pred
sednlk sveta za SLO in DS pri republiski konferenci SZDL 
Slovenije. 

Razpisna komisija je pred predloZitvijo predloga delavske
mu svetu delovne organizacije pregledala prijavo, ustrezne 
samoupravne akte ter mnenji sveta za kadre· in koordinacij
sko- kadrovskega odbora pri obcinski konferenci SZDL. Na 
podlagi poroclla in predloga razpisne komisije je delavski 
svet na svoji 67. seji 12. 2. 1981 imenoval tovarilia Toneta Kra
lievca za glavnega direktorja nalie delovne organizacije od 
1. 3.1981 dalje in sicer za litiriletno mandatno dobo. 

Kljub teiavam uspeSno 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
Poslovni sklad kaie na izred

no poveeanje, tako da je §e en
krat vecji od nacrtovanega in 
litirlkrat vecji od leta 1979. Ven· 
dar z vecjim ostankom cistega 
dohodka naralicajo tudi plasma· 
ji (za energetlko, zeleznice, ce. 
ste, luke in nezadostno razvite), 
za katere bo potrebno izdvajati 
iz poslovnega sklada 23 milijo
nov dinarjev. 

OSEBNI DOHODKI 

Porast neto osebnlh dohodkov 
na zaposlenega je znalial 18,6 od· 
stotka, kar je precej viSje kot 
v slovenskem povpreeju. Vendar 

so povprecni osebni dohodki nii· 
ji od povprecja v Sloveniji, gle· 
de na devetmesecne podatke pa 
lahko ocenjujemo, da tudi glede 
na pauogo. Porast mase osebnih 
dohodkov je manj§i kot to do· 
voljuje dogovor o druibeni us· 
meritvi razporejanja dohodka v 
letu 1980. 

Kazalci gospodarjenja seveda 
opisano stanje samo potrjujejo 
in kazejo na izredno ugodne re
zultate. Ko to piliemo, pa so ze 
znani planski podatki za leto 
1981 in iz njih je razvidno, da 
homo morali tudi letos . vloZiti 
dosti truda, da izboljliamo rezul· 
tate iz preteklega leta. P. Oblak 

skrb pri prodaji pohistva in ne
motenem oskrbovanju proizvod
nega procesa z reprodukcijskimi 
materiali. 

Do konca februarja moramo 
oddati zakljucni racun za leto 
1980 ter izracunati vse obvezno
sti do dru.Zbe. To pa pomeni, da 
s tern dnem nastopi tudi obvez
nost za placito teh obveznosti. 
Ker pretezni del le-teh placuje
mo med letom na osnovi rezul
tatov prejsnjega leta, moramo v 
prvih dneh marca izdvojiti za 
placila obveznosti nekaj nad 20 
milijonov dinarjev. Zato nas v 
marcu znova cakajo izredne te
iave pri zagotavljanju likvidnih 
sredstev. To pomeni, da se ve
riga teh vprasanj kljub razme
roma ugodni konjunkturi v dru
gem lanskem polletju ne preki-
nja. T. Zigmund 

Pravnik 
odgovarja 

Tokrat je prislo vee vpralianj 
v zvezi s starostno pokojnino in 
slcer: kdaj delavec (zavarovanec) 
oziroma delavka (zavarovanka) 
pridobita pravico do starostne 
pokojnine, kako se le-ta izraeuna 
in kaj se vliteje v osnovo za o:l
mero pokojnine? 

ODGOVOR: 

Zavarovanec ali zavarovanka 
pridobita pravico do starostne 
pokojnine, ko izpolnjujeta enega 
od teh pogojev: moski - starost 
60 let ali 40 let pokojninske dobe 
in zenska - starost 55 let ali 35 
let pokojninske dobe. Najnizja 
pokojninska doba za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine 
je pri moskih in zenskah 20 let 
in starost 60 oziroma 55 let. 

Po sedaj veljavnih predpisih se 
pokojninska osnova izracuna iz 
dohodka, ki ga je zavarovanec 
prejel v desetih zaporednih letih 
in sicer od 1966. leta dalje. To 
pomeni osebni dohodek, dosezen 
v obdobju od 1966 do 1975, ali 
1967 do 1976, od 1968 do 1977 in 
tako dalje, tako da predstavlja 
zadnje desetletno obdobje izra
cun osebnih dohodkov, ki jih je 
zavarovanec prejel v casu od 
1971. do 1980. leta. 

Zneski osebnih dohodkov iz 
preteklih let pa se valorizirajo na 
raven osebnih dohodkov predzad
njega leta v obdobju destih let. 
Tako se zavarovancu, ki se mu bo 
v osnovo vstel osebni dohodek iz 
leta 1980, osebni dohodek od leta 
1971 dalje valoriziral. Dohodek 
preteklih deset let predstavlja 
pokojninsko osnovo. V pokojnin· 
sko osnovo se v§tevajo tudi vsi 
dodatki, ki jib delavec prejme za 
redno delo, dodatek za minulo 
delo, nocno delo. 

ViSina starostne pokojnine je 
odvisna od osebnega dohodka po
sameznika in njegove pokojnin
ske dobe. Zavarovancu s polno 
pokojninsko dobo (40 let) se od
meri pokojnina v viSini 85 od
stotkov od pokojninske osnove. 
Ce zavarovanec nima polne po
kojninske dobe, se mu pri odmeri 
pokojnine za vsako manjkajoce 
leto zmanjsa odstotek od pokoj
ninske osnove in sicer za 2 od
stotka (na primer za 30 let pokoj
ninske osnove). Enako je tudi pri 
zavarovanki, razen da je pri njej 
polna pokojninska doba 35 let. 
Skupnost pokojninskega in inva
lidskega zavarovanja je po uradni 
dolmosti dolZna zavarovancu od
meriti pokojnino od osnove, ki 
je zanj najbolj ugodna. 

A. Percic 
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BRESTOV OBZORNIK 

TOZD MASIVA iz Martinjaka je letos nabavila dve prirocnl skla
dilici - kontejnerja, ki bosta sluiila predvsem za skladi§eenje po
liuretanskih in emajl lakov. To pa zato, ker ti materiali ne vzdrzijo 
velikih temperaturnih sprememb in se nam pogosto kvarijo. Pro
stamina enega kontejnerja znasa 40 kublcnlh metrov in je prlrejen 
za skladilicenje 5000 kilo~amov laka 

Potrebne temeUite priprave 
PRED TRET JIM KONGRESOM 
SAMOUPRAVLJALCEV 

V preteklih tridesetih letih od zacetkov samoupravljanja smo 
dosegli zgodovinske spremembe v druibenlh odnosih in druibeno
ekonomskem razvoju. Razvoj samoupravljanja je omogocll hitrejso 
krepitev materialne podiage druibe, socialne vamosti in humanih 
odnosov med )judmi. Razvoj1;1a pot samoupravljanja ima pred se
boj odpravljanje ovir, da bi delavec postal resnicni nosilec in go
spodar pogojev in rezultatov dela. Zato je znal poiskati izvime potl 
za re5evanje teiav in protislovij v na§em druibenem razvoju. Z 
ustavo in zakonom o zdruienem delu so ustvarjene osnove za pri
hodnji razvoj druibeno ekonomskega in politienega sistema socia
listicnega samoupravljanja. 

Pri uresnicevanju sprejetih 
opredelitev smo dosegli pomemb
ne uspehe v razvoju samouprav
ljanja, delegatskega sistema, 
zdruievanja dela in sredstev, da 
bi poglobili odnose in odlocanje 
delavcev. 
· Iskanja ustreznih poti pa so 
pogosto povezana tudi z omaho 
vanjem, neiznaj dljivostjo, pomanj
kanjem znanja, pa tudi z nedo· 
slednostjo pri izpolnjevanju spre
jetih nalog. Prepoeasno uveljav 
ljanje ustave in zakona o zdru
zenem delu rojeva kopico tezav 
v vsakdanjem zivljenju in delu 
ter terja hitrejse sporazumevanje 
in uveljavljanje sprejetih stalisc. 
Vse to otezuje .uresnicevanje go
spodarske stabilizacije, ker se nc 
obnasamo odgovorno in trosimo 
vee kot ·UStvarjamo. 

Zato terjajo aktualna vpra~a
nja sedanjega trenutka temeljit 
dogovor samoupravljalcev o pri
hodnjem razvoju . Pobudo za le· 
tosnji kongres samoupravljalcev 
je dal tovariS Tito v svoji zadnji 
novoletni poslanici, izhajajoc IZ 
vsebine dosedanjih dveh kongre
sov (leta 1957 in 1971), ki sta od
govorila na vprasanja, kako po· 
spesiti nas razvoj. 

Osnovni namen kongresa je, da 
vsestransko razclenimo razvoj 
socialisticnega samoupravljanja 
in druibeno ekonomskih odnoso'l. 
ter hkrati ra'zgalimo vse tezave in 
vzroke za zaostajanje pri uresni
cevanju dogovorjenega sistema. 
Na podlagi novih spoznanj se roo
ramo dogovoriti, kako cim hitrejt: 
zbrati vse razpolozljive sile za 
nas hitrejsi razvoj. 

Teh nalog nikakor ne smemo 
lociti od tistih, ki smo si jih za
stavili v tern trenutku: od gospo· 
darske stabilizacije, nacrtovanja 
srednjerocnega razvoja, do uve· 
ljavljanja zakona o zdruzenem 
delu. 

Vse dosedanje priprave na kon· 
gres so opravljene tako, da bi 
organizirali vsebinske razprave v 
zdruienem delu. Bistveno je, da 
priprave na kongres izrabimo za 
lastno kriticno preverjanje raz. 
vitosti nasih sarnoupravnih od· 
nosov v vsakem delovnem in 
druibenem okolju, da bi ob tern 
izluscili najvecje tezave in ob 
njih poiskali odgovor in spodbu-

do za prihodnji .razvoj samou· 
pravnih donosov. Zato moramo 
razprave organizirati tako, da bo 
v njih lahko dal svoj prispevek 
vsak delavec. 

Za razprave v pripravah na 
kongres so pripravljene teze pod 
naslovom >>Zdruzeno delo v boju 
za socialisticno samoupravljanje 
in druzbenoekonomski razvoj« m 
vsebujejo tri obsezna poglavja. 
Naslov sicer daje poglavitno be
sedo zdruienemu delu, treba pa 
j e povedati, da to ni stvar samo 
sindikatov, arnpak pomeni tvorno 
delo vseh subjektivnih sil. 

Predsedstvo obcinskega sindi
kalnega sveta je v dosedanjih 
pripravah seznanilo clanstvo z 
osnovnimi cilji, irnenovalo koor
dinacijski odbor in sprejelo pro
gram razprav. Iz njega je videti, 
da bo 0 posameznih ternah vee 
razprav v zdru.Zenem delu vodil 
koordinacijski odbor v sodelova
nju z delavci iz delovnih in te
meljnih organizacij . Nosilec prve 
teme iz tez za pripravo kongresa 
»Odlocanje delavcev v zdrufenem 
delu o pridobivanju in razpore
janju dohodka in delitvi sredstev 
za osebne dohodke« so Kovino
plastika Loz, Kovind Unec in 
Avtomontaia. Nosilec druge teme 
»Samoupravno sporazumevanje 
in zdru.Zevanje na osnovi dohod· 
ka« sta delovna organizacija 
Brest in temeljna organizacija 
Gozdno gospodarstvo. 

Tretjo temo »Delavci v delegat· 
skem sistemu« homo obdelali v 
okviru socialisticne zveze, kjer 
pripravljajo oceno o delovanju 
delegatskega in skupscinskega 
sistema, neposredno pa v Gra· 
diScu, Nanosu, J ami, samouprav
nih interesnih skupnostih in dru
god. Za teme so zadolieni posa· 
mezni clani koordinacij skega od· 
bora. 

Priprave na kongres samoupra· 
vljalcev bodo uspesne, ee bomo 
tematske razprave or ganizirali 
tako, da ne bo nic izmiSljenega 
in pripravljenega samo zaradi 
kongresa, ampak bodo v obrav
navi prisotna najbolj bistvena 
vprasanja nasega razvoja. Vsaka 
od razprav naj hkrati neposredno 
odgovori na vpralianja v vsakem 
delovnem okolju, teze, ki so za to 
pripravljene, pa so nas izziv .. . 

F Zagar 

., 
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Zagotovitev proizvodnje -skupna skr~ 
NOV KORAK V POVEZOVANJU MED PROIZVA
JALCIIN PORARNIKI IVERNIH PLOSC 

V nallern glasilu srno ze veckrat pisali o tezkih in za r ellitev za
pletenih vprallanjih, ki so se pojavljala v zvezi s poslovanjern ozi
rorna, ce srno natancni: z oblikovanjern ceo in dohodkovnim uspe
horn terneljne organizacije IVERK.A. Zapleteni polozaj je btl po
vzro~n zlasti z administrativnimi ukrepi na podrocju cen in sicer z 
ukrepi, ld so terneljiil na neustreznih statisticnih podatkih o stro
llkih surovin. Pisail srno tudi ze o nadaljevanju te zgodbe v okviru 
drufbenih institucij (pravobranilec, sindikat, zbornica, sodisee) in 
o stalillcih BRESTA v zvezi s tern. 

Tokrat pa poglejrno, kaj je storilo zdruZeno delo samo, da bi v 
okviru svojih res oskubenih rnomosti pomagalo resevati nastali 
polozaj ozirorna prepreeiti rnotenost prl dobavi ivernih plosc iz 
BRESTOVE tovarne ivernih plollc. 

Novo vodstvo sestavljene orga
nizacije Slovenijales je kmalu po 
sprejernu sprernernb v samo
upravnern sporazumu o zdruZi
tvi pricelo razmiSijati o nepo
srednih akcijah, ki naj bi nado
rnestile doseganje splollne opre
delitve. Zato je padla na plodna 
tla tudl pobuda za terneljitejllo 
in dolgorocnejso ureditev vpra
sanj v zvezi z dobavo ivernih 
plosc. 

nacelih skupnega dohodka. Zato 
vse udele~enke zdrufujejo sred· 
stva za doloceno obdobje, pri· 
dobivajo v tern easu ob skup
nern riziku skupni dohodek, iz 
katerega prejernajo vracilo in 
nadomestilo za gospodarjenje z 
zdru~enirni sredstvi. Posebej pa 
velja poudarlti, da bodo udele· 
zenke oblikovale skupen organ, 
ld bo sprernljal pogoje za po· 

slovanje oziroma za proizvodnjo 
in dobavo ivernih plosc. S tern 
udelezenke pravzaprav neposred· 
no pristopajo k dohodkovno po· 
vezanernu podndbljanju nekega 
proizvodno·poslovnega podrocja. 

Poleg ornenjenih izboljsav po
meni nova ureditev za TOZD 
IVERKA tudi zaostreno obvez· 
nost, kar je seveda povsern ra· 
zumljivo. Zato je v sporazumu 
posebej opredeljena zahteva vseh 
zdrufevaik, po kateri je TOZD 
IVERKA doiZna ukrepati kot do
her gospodar, da do izgub ne 
pride - se posebej ne zaradi 
oskrbe s surovinami, zaradl ka
drovske zasedbe, izkoriseanja ka
pacitet in zaradi vodenja tehno
logije. Torej zahteva po delav· 
nosti in disciplini na vsakern ko
raku! 

Upajrno, da bo ta sporazurn 
ponoven dokaz za ugotovitev, ka
ko skupna ureditev z odlocitvi· 
jo zainteresiranih kolektivov naj
laie nakaie pravo pot iz zaple· 
tenth polo~ajev v gospodarstvu. 

Z.Zabukovec 

Z enotno akcijo v okviru se
stavljene organizacije so se zbi
rale najbolj zainteresirane orga
nizacije zdrufenega dela. Po ne
kaj sreeanjih in pripornbah so 
njihovi predstavniki oblikovali 
usklajeno besedilo sporazuma, ki 
je sprejernljivo tudi za TOZD 
IVERKA. 

Nas najvetji uvoznik 
Sporazum je zdaj v postopkih 

sprejemanja pri vseh udelezen
kah, ki jib je poleg TOZD IVER
KA in ostalih terneljnih organi
zacij BRESTA se deset. V cern 
so njegove glavne znacUnosti? 

Sporazurn zastavlja dolgoroc
nejso resitev vprasanja. Udele
zenke se dogovorijo za taksno 
zdrufevan.ie sredstev, ld naj za· 
gotavlja nairnanj desetletno pro
izvodnjo ozirorna dobavo 75.000 
kubicnih rnetrov ivernih plo!lc 
na leto. ZdruZevanja so razdelje
na v vee tock oziroma obdobij. 
Nekatera so dogovorjena do po
drobnosti, druga so ze opredelje
na, a bodo kolicinsko in easovno 
opredeljena sele na podlagi ela
boratov ozirorna po predlogu 
skupnega organa. 

Posebej je kot investicijska 
usrneritev potrfena nalo~ba v li· 
nijo za proizvodnjo tanldh iver
nih plosc - tako kot je oprede
ljeno v samoupravnern sporazu· 
mu o terneljih plana za obdobje 
1981-1985. To pa zato, ker je 
tovrstna. nalozba v nacelu korak 
k zrnanjsevanju porabe surovin 
na kvadratni meter pohistva. Za 
uresnicitev te nalozbe pa bo se
veda potreben poseben elaborat 
in poseben sporazum med zain. 
teresiranimi udele~enkami. 

K.ar zadeva uredltev razmerlj 
med udelezenkam.i nasega nove
ga sporazuma, izhajajo iz doloeil 
zakona o zdndenem delu - po 

IZVOZNI POSLI ZA ZDRUZENE 
DRZAVE AMERIKE 

Ne glede na zmanjsevanje Bre
stovega izvoza konenih izdelkov 
v Zdru:iene drlave Arnerike v 
zadnjih nekaj letih, ostajajo Je
te se naprej nas najpoinembnej
si zunanjetrgovinski partner -
uvoznik nasega pohiStva. 

V preteklem letu srno plasira
li na ameriSko triisce 50 odstot
kov nasega izvoza, pri tern izvo
zu pa je delez TOZD Masive 
Martinjak kar dobra polovica 
koncnih izdelkov. 

Amerisko trziSce ostaja tudi 
naprej v srediscu nase izvozne 
pozornosti, saj nam skoraj edi
no lahko ornogoca narocila ve
likih serij bodisi furniranega bo
disi masivnega pohistva, ki jih 
nase tovarne se kako potrebu
jejo. Izdelava in prodaja dernon
tiranega pohiStva po kupcevih 
naroeilih je ze dolga leta vpe
ljana praksa, na katero so se 
nase tovarne ze navadile in jo 
ne kaie prekinjati. Navsezadnje 
si je slovenska pohiStvena de
javnost omislila in uresnicila v 
Zdruzenih drzavah Amerike ne
koliko montainic sestavljivega 
pohlstva, predvsern kolonialnega 
stila, katere srno dolini oskrbo
vati z nasim pohistvom. 

Pod novo administracijo si v 
Zdruzenih drlavah Amerike obe
tajo Zivahnejso gospodarsko rast, 
ob tern tudi vecjo stanovanjsko 
izgradnjo in vzporedno s tern 

Ena izmed izvedenk KA TARINE - za izvoz 

tudi vecje povprasevanje po po
histvu. Obeti za prodajo nasega 
pohiStva na tern triiseu niso 
slabi. Precej tovarniskih kapa
citet, zlasti iz obeh tovarn ma
sivnega pohiStva, j e za letos ze 
vee ali manj pokritih. 

Iz proizvodnje na ndi IVERKI - bru5enje 

Ne bo ravno lahko 
Torej, povprasevCJ.Ilje in naro

cila so tu, vendar z veliko le
potno napako, ki se ji pravi 
cena. Ob nasi nenorrnalno visoki 
inflaciji nam pojema sapa in 
kljub fizienim mofnostirn izvo
za na to triiSce postaja le-ta iz 
meseca v mesec dohodkovno 
bolj nezanimiv. Kljub toliko pro
klamiranemu pospesevanju izvoza 
v casu gospodarske stabilizacije 
se bojim, da vseh teh bremen 
zdruzeno delo ne bo preneslo, ker 
resnicne stimulaciJe za izvoz ni. 
Tujina, vkljucno Zdru:iene drlave 
Amerike, nam je sicer priprav
ljena plaeati letno normalno po
visanje 5 do 10 odstotkov, nika
kor pa nam ni pripravljena pla
cati vse inflacijske razlike 30 
ali vee odstotkov, do kamor so 
ze pridivjale nase cene. 

PRODAJA V LETU 1981 

Prodaja na dornacern trgu temelji na nacrtovani proizvodnji. Ker 
pa se prodaja pohistva bistveno razlikuje od prodaje primarnih 
proizvodov~ bomo poskuSall obdelati vsako podrocje zase. 

Torej smo pred harnletovskim 
vprasanjem - izvazati ali ne 
izvazati oziroma koliko izvazati. 
Verjetno bomo morali najti kom
promis med nujnostjo izvoza za
radi uvoza in nujnostjo izvoza 
dolocenega obsega proizvodnje 
ze zaradi tega, ker vsega ni mo
goce prodati doma. Gledano ta
ko, bo tudi prihodnji izvoz v 
Zdrufene drfave Amerike kljub 
dobrim momostim ostajal ver
jetno na enaki ravni kot nekaj 
preteklih Jet. J. Lavrencic 

LETOSNJI DAN ZENA 

PRODAJA POHISTVA 

Prodaja pohistva je bila lani 
izredno dobra. K temu je bist
veno pripomogla rnocna kon
junktura, ki je bHa se posebej 
izrazita v drugem polletju. Vse
kakor pa je bila tudi prodajna 
sluzba dobro organizirana in je 
znala to konjunkturo izkoristiti. 
Ob tern velja se posebej izposta
viti skladiscno in transportno 
sluzbo, saj sta dokaj uspesno, 
tudi z delom ob sobotah, uspeli 
odpremljati naroceno blago. 

Konjunkture, ki je bila lani, le· 
tos ne moremo pricakovati. Orne
jevanje vseh vrst porabe, rnanjsi 
realni zivljenjski standard in del· 
no prestrukturiranje potrosnje, 
vse to bo letos nedvomno moe
no vplivalo na prodajo pohistva 
kot trajne potrosne dobrine. Se 
posebno zaskrbljujoca je zrnanj
sana stanovanjska izgradnja, saj 
bo v novem srednjerocnem ob
dobju oblikovanje stanovanjskih 

Na pretekli seji konference Brestovih osnovnih organizacij 
slndlkata, le-ta je bila v februarju, srno med drugim razprav
ljall tudi 0 praznovanju dneva zena. 

V preteklih Ietih je bila v vecini terneljnih organizacij na
vada, kupiti delavkarn prakticna darila in organiziratl prlre
ditve s krajsim kulturnim programorn. Ker je zaradl tega po
gosto prihajalo do nesoglasij med terneljnirni organizacijami, 
je konferenca ze lani sprejela stali!lce, naj bi daril ne kupo
vali vee, proslave pa naj bi organizirali izven delovnega casa. 

Enako stailsce je konferenca sprejela tudi letos - s pri
stavkorn, naj temeljne organizacije pripravijo kulturni pro
gram v dogovoru s krajevno skupnostjo, kjer bo to le rno-
goce. F. Mele 

OPRAVICILO SODELAVCEM 

Za to lltevilko se nam je nabralo znatno vee gradiva kot smo ga 
nacrtovali. Zato nismo rnogli objavitl vseh prlspevkov in srno ne
katere prihranlll za objavo v prihodnjih !itevilkah. 

Proslmo za razumevanje! Urednl!itvo 

sredstev odvisno od ustvarjene· 
ga Cistega dohodka. 

V letu 1981 prodaje pohistva 
na dornacern trgu fizicno sicer 
ne poveeujemo, vrednostno pa 
bo vecja za 27 odstotkov. Me· 
nimo, da bo to nalogo ob priza· 
devn9sti celotne prodajne sluz
be rnogoce izpolniti. 

Vedeti pa je treba, da j e pri 
prodaji tudi cela vrsta tefuv. 
Najhuje je s pomanjkanjem 
sredstev za potrosniske kredite 
in pa z desortiranostjo nasih os
novnih prodajiiih programov. Na 
sredstva za potrosniske kredite 
sarni ne moremo bistveno vpli· 
vati, saj srno odvisni predvsem 
od poslovne politike banke, za 
svojo lastno organiziranost pa 
lahko veliko naredimo. 

Zavedati se rnoramo, da proiz. 
vodnja ni sama sebi namen, tern
vee je namenjena potrosniku. 
Zato je potrebne dosti vee po
zornosti proizvodnje do zahtev 
prodajne slufbe, sicer prodajni 
naerti ne bodo izpolnjeni. 

Pornernbna za prodajo p ohistva 
na domaeem trgu je tudi Iastna 
maloprodaja. Letos bo delez pro· 
daje pohistva v nasih trgovinah 
okrog 20 odstotkov. V marcu od
piramo novo prodajalno v Tito
vem Velesu, vkljuceni pa smo 
tudi v konzorcij za izgradnjo bla
govne hise v Banja Luki. Nasa 
osnovna usmeritev je, da borno 
se naprej odpirali nove prodaj
ne prostore zlasti v vecjih sredi
scih, za katere menimo, da v 
njih delez prodaje Brestovega 
pohistva ni zadovoljiv. 

PRODAJA PRIMARNIH 
IZDELKOV 

Ce izvzamemo ognjevarne plo· 
see, prodaja ostalih P.rimarnih 
izdelkov ne bo tezka. · 

Za iverne plosce srno si zasta
vili nalogo, zmanjsati stevilo 
kupcev, da bi eimvec ivernih 
plosc p rodali v okviru SOZD 
Slovenijales S porabniki iverk 
smo sklenili samoupravni spora
zum o zdruzitvi sredstev. S~ora
zum temelji na tern, da vs1 po-

(Konec na 4. strani) 
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Z lastnim deleZem 
do druZbenega stanovanja 

Nasi delavci, ki stanujejo v 
druibenih stanovanjih v blokih, 
doslej iz svojih sredstev niso za 
sta-novanje nicesar posebej pri
!<pevali. 2:e dolgo casa pa tece 
ra.z.prava o tern, da bi za stano
vanje v druzbeni lastnin_i pri
speval -dolocen delez vsak, ki bo 
taJko -stanovanje uporabljal. Iz
jerna bi bil le tisti, ki ima izred
no nizke dohodke na druzinske
ga clana. 

ViSina prispevka posamezni
ka ali <lruZine naj bi bila odvis
na od vrednosti stanovanja in 
od skupnega meseenega dohod
·ka na druiinskega clana. Pred
log je, da bi posameznik oziro
ma -druzina prispevala od 1 do 
20 odstotkov od vrednosti sta
novanja. 

udelefbe - naj bi bili irzjeme. 
Pri tern sem izhaja:l, da je po
precni meseeni osebni dohodek 
8.000 ctinarjev. . 

Za lastno udele:Zbo za druibe
no stanovanje se bodo stela: 

- lastna denarna sredstva, 
- namensko privarcevana 

sredstva v banki, 
- posojilo na podlagi namen

sko privarcevanih sredstev in 
posojilo v viSini vezanih sred
stev obcana na podlagi namen
ske vezave sredstev. 

V'Si tisti nasi delavci, ki naj bi 
v prihodnje dobili stanovanja v 
druzbeni lasti, ali pa zelijo vec
je aili boljse drufbeno stanova
nje, naj ze sedaj pricnejo z var
cevanjem za stanovanje. 

Dolocila o lastni udelezbi za 
druzbeno stanovanje bodo opre
deljena v druzbenem dogovoru o 
skupnih os.novah za zagotavlja
nje in usklajevanje samouprav-

nih druzbenoekonomskih od
nosov na podrocju stanovanjske
ga gospodarstva v SR Sloveniji. 
Dogovor bo torej enoten za vso 
Slovenijo in z nji-m tudi dolocila 
o Iastni udele:Zbi. 

Komisija za koordinacijo 
stanovanjskih zadev Bresta, ki 
je spro:lila na svoji seji 19. fe
bruarja postopek za spremem
bo in dopolnitev samoupravne
ga sporazuma o urejanju stano
vanjs.kih zadev, je podp!'la pred
log, naj vsi tisti delavci, ki bo
do dobHi dnlibena stanovanja, 
zagota-vljajo lastno udelezbo. 
Vsi tisti, ki so zgradili ali gra
dijo zasebna stanovanja zase ali 
v -stanovanjski zadrugi, so last
no udelezbo ze zagotavjali. Izje
ma pri lastni udelezbi so le tisti 
delavci, ki sedaj stanujejo v 
drui:benih stanovanjih in se na
meravajo preseliti. 

J. Otonicar 

BRESTOV OBZORNIK 

Na~e pocitngke prlkollce Cakajo na poletje 

Ze mislite na letovanje? 
Letos bomo prvic imeli moinost, da bomo svoj Ietni oddih pre

ziveli v Iastnih pocitni~kih prikolicah. Ceprav vecina od nas ~e ne 
razmislja o dopustu ob morju, smo v kadrovski slu:Zbi ze pricell 
z organiziranjem letovanja. 

Lastna udelezba za druzbeno 
stanovanje bo morala biti zago
tovljena vedno takrat, ko bo 
nekdo prvi.C dobil stanovanje 
oziroma takrat, ko bo zelel do
biti vecje ali. bolj kvalitetno sta
novanje v druibeni lasti. 

L 
;-----------------------------; V zacetku februarja smo sku- Od Cerknice je oddaljen pri

blizno 420 kilometrov. Lezi ob ja
dranski magistrali 25 kilometrov 
juzno od Sibenika. Camp je go
sto posajen z bori ter zelo lepo 
urejen. V sklopu avtocampa s9 
dobro zalozena samopostrezna 
trgovina, restavracija, na novo pa 
so zgrajene sanitarije s tusi (top
la, hladna voda) in pralnica paso
de, sadja in perila. Kapaciteta 
campa je 3000 ljudi. 

Naj lastno udelezbo za dru:lbe
no stanovanje pojasnim ob na
slednjem primeru: Stiriclanska 
druiina ima 16.000 dinarjev 
skupnega mesecnega dohodka. 
Vrednost stanovanja, ki ga ta 
druZina zeli, je 800.000 dinarjev. 
Znesek lastne udelezbe naj bi 
bil 5 odstotkov od vremtosti te
ga stanovanja, to je 40.000 di
narjev, ker je ta -druzma dose
gla priblifuo polovico dohodka 
na dru:lins.kega clana od PO· 
precnega mesecnega osebnega 
dohodka v Sloveniji. 

Tisti delavci, ki dosegajo 
manj kot 20 odstotkov mesec
nega osebnega dohodka, lastne 
udelezbe za dru:lbeno stanova
nje ne bi zagotavljali. Tisti to
rej, ki imajo na enega clana dru
zi.ne le 1.600 dinarjev dohodka, 
ne bodo morali zagotavljati 

APRILA POPIS PREBIVALSTVA 
:Popis bo trajal od· 1. do 10. aprila letos, na osnovi stanja 

31. 3. 1981. 
To bo popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Za

sebnih kmeckih gospodinjstev ne bodo popisali kot posebno 
enoto popisa, temvec bodo gospodinjstva odgovarjala na ne
k;,h ra vprasanja, r.u osnovi kateri11 bcdo mccl obdelavo ugo
tovili, ali ima gospodinjstvo lanetijsko gospodarstvo. 

To bo omogocilo povezovanje podatkov o laneckem gospo
darstvu s podatki 0 ekonomskih in demografskih znacilnostih 
njibovih clanov. Poleg popisa prebivalcev, gospodinjstev in 
stanovanj bodo ugotovlli ~tevilo tistih oseb, ki so na zacas
nem delu v tujini in ~tevilo stanovanj, ki jib uporabljamo za 
pocltek in rekreacijo. 

Zeleti je, da bodo prebivalci v dnevih popisa doma, s el
mer bodo omogocili delo popisovalcem. 

Med popisom morajo imeti prebivalci pripravljene enotne 
maticne ~tevilke obeanov (EMsO), ki so jih ze dobill od od
del.ka za notranje zadeve. 

Za vse podatke, po katerih bodo popisovalci spra~evall, je 
z zakonom zagotovljena tajnost. · 

Vse bolj mnoiicno ... Komentar o leto~njih blollklli tekih v prlbod ':lji ~tevllki 

NE BO RAVNO LAHKO 
(Nada'l.jevanje s 3. strani) 

rabniki skrbijo za nemoteno pro
izvodnjo ivernih plosc v obsegu 
75.000 kubicnih metrov letno, za 
nova vlaganja, ki bodo omogo
cala pripravo iverja in vecje ko
licine lesno industrijskih odpad
kov in ki bodo usklajena· s teh
nologijo pri izdelavi gozdnih sor
timentov ter da so udelezeni pri 
skupnem dohodku in nosijo ri
ziko pri morebi tni izgubi. 

Pradaja zaganega lesa bo tek
la po ze ustaljenih poteh. 

Za ognjevarne plosce pa bo po
trebna se temel_iitejsa obdelava 
trga in se bolj intenzivno bo 
treba obvescati uporabnike o 
orednostih »negor« plosc. Rezul
tati nam kazejo, da prodaja teh 
plosc iz dneva v dan narasca. 

S. Zidar 

0 produktivnosti in delegacijah 
LETNA KONFERENCA SINDIKATA NA JELKI 

Z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da je bilo na letnem clanskem 
sestanku sindikata na JELKI 
kljub temu, da je bil v dela pro
stem casu, veCina delavcev. Ude
lezba, pa tudi razprave na se
stanku ka:Zejo, da je zanimanje 
za delo sindikata poraslo in da 
vsi spoznavamo, da je sindikat 
pomemben dejavnik pri razrese
vanju najrazlicnejsih vprasanj v 
temeljni organizaciji. 

V porocilu in v razpravah je 
bilo posvecene najvec pozornosti 
doseganju vecje produktivnosti 
in nagrajevanja po delu. Ugotav
ljamo,' da je treba kljub zasta
reli tehn6logiji se vedno iskati 
vse moznosti, da bi del proiz
vodnega programa tudi izvozili. 

Sindikat si bo prizadeval, da bi 
z boljso organizacijo in vecjo 
delovno disciolino dosegli vecji 
dohodek in s tem ustvarili tudi 
vee sredstev za osebne dohodke. 

Kriticno ie bilo ocenjeno tudi 
delovanje delegacij za zbor zdru
zenega dela in samoupravne in
teresne skupnosti. Sindikat bo v 
tern letu posebno skrb posvetil 
kandidiranju delegatov za pri
hodnjo mandatno dobo, obenem 
pa si bo -prizadeval, da bi orga
nizirali izobrafevanje za predvi
dene delegate in jih tako ustrez
no usposobili. Se vedno so pri
pombe, da so gradiva za dele
gacije preobSirna in prevec za
htevna za delavce v neposredni 
proizvodnji. 

paj s predstavnikom konference 
sindikata Bresta obiskali vecino 
avtocampov od Umaga pa vse do 
Sibenika. Poprej smo se s clani 
konference sindikata odlocili, da 
prikolice namestimo na nasled
nja stiri obmocja: v Istro, na 
enega izmed otokov, v okolico 
Zadra oziroma Sibenika ter na 
Gorenjsko. Pri ogledu avtocam
pov nas je zanimalo v glavnem: 
urejenost avtocampa, sencnost, 
preskrba z Zivili in vodo, obala 
oziroma plaza ter cena. 

Na podlagi zbranih podatkov 
smo se po ogledih odlocili za na
slednje avtocampe: 

1. Avtocamp »Sirena« Novigrall 
(lstra). 

Ud Cerknice je oddaljen pri· 
blizno 130 kilometrov. Lezi dva 
kilometra od sreclisca Novigrada 
v gostem borovem gozdicku ob 
lepo urejeni skalnati plazi. V av
tocampu je prodajalna zivil, grill 
- restavracija, kiosk za casopise 
in spominke ter manjsi ~portno 
rekreacijski center. Na voljo so 
tusi s toplo in hladno vodo, sani-
tarije, elektricni prikljucki ter 
korita za pomivanje posode in 
pranje perila. 

Kapaciteta avtocampa je 2500 
!judi. 

2. Avtocamp >>Pila« Punat na 
Krku. 
Od Cerknice je oddaljen pri

blifno 150 kilometrov. Je v nepo
sredni bli:Zini mesta Punat ob 
lepo urejeni plazi v borovem go
zdicku. Avtocamp ima manjso 
restavracijo, sanitarije, elektricne 
prikljucke ter tuse. 2:ivila je po
trebno nakupovati v mestu, ki je 
pribliZno 500 metrov od campa. 
Kapaciteta avtocampa je 900 !ju
di. 

3. Avtocamp »Adriatik« Primo
llten je primeren predvsem za 
tiste, ki jim ni zal prepotovati 
nekoliko daljso pot in v zameno 
preziveti dopust v zanesljivo 
soncnem vremenu. 

-· ., 

--~-·-

4. Avtocamp »Sobec« Lesce ' na 
Gorenjskem. 
Od Cerknice je oddaljen pri· 

bli:Zno 90 kilometrov. Lezi med 
manjsim jezerom in reko Savo 
stiri kilometre pred Bledom. Je 
sencen in porascen s travo. V 
sklopu campa so samopostrefna 
trgovina, restavracija z bifejem, 
sanitarije, tusi s toplo in hladno 
vodo ter elektricni prikljucki. 
V rekreacijski namen ima avto
camp igriSce za tenis, odbojko, 
mini golf ter mofnost za kopanje. 
Kapaciteta avtocampa je 2500 
I judi. 

Da bi ugodili zeljam veCini dc
lavcev ter stevilcno najustrezneje 
razporedili prikolice v vse stiri 
avtocampe, smo se odlocili, da 
objavimo vnaprejsnji razpis za 
letovanje. Delavci, ki zelijo le
tosnji oddih preziveti v poCitn.is
kih prikolicah, naj v tajnistvih 
TOZD izpolnijo predprijave za 
letovanje in sicer do vkljucno 
10. marca 1981. Letovanje bo omo
goceno od 1. maja do 30. septem
bra 1981. Cena dnevnega bivanja 
v prikolici se ni dokoncno ob
likovana; predvidoma pa bo zna
sala 15.000 do 30.000 starih di-
narjev. 

Poudarjamo, da je predprijavni 
postopek zgolj informativnega 
znacaja in je zato obojestransko 
neobvezujoc, dokoncni razpis le· 
tovanja pa bo objavljen v aprllu. 
s predprijavami zelimo dobiti 
cimbolj realen odziv, zato pro
sima, da predprijave izpolnijo le 
tisti delavci, ki letos zares namc
ravajo !etovati. 

A. Sega, V. Bevc 

Cela vrsta plakatov se je razlez Ia ob vhodu v TOZD PobHtvo 
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BRESTOV OBZORNIK 

NASI LJUDJE 
Ker smo tik pred pra'Lilova

njem dneva zena, sem se odlo
cila, da vam v tej nasi stalni ru
brilci predstavim eno izmed ze
na in sicer dolgoletno delavko 
v TOZD POHISTVO, Marijo 
SUB! C. 

V nasem kolektivu je zaposle
na ze sedemindvajset let. Naj
prej je delala v taikratni pleska
riji, nato pa v obdelavi povrsin. 
Ko je morala zaradi zdravja za
pustiti ta oddelek, se je zapo-

ne .kolektiva. Kolektiv je z vsa
:kim dnem starejsi, prav tako se 
tudi delavci staramo in s tern se 
veea tudi obolelost delavcev. 
Pravi tudi, da smo vlozili v re
konstrukcijo tovarne mnogo 
sredstev in dela, vendar se de
lovni pogoji niso i"ZJboljsali tako 
'kot so delavci pricakovali. Ker 
proizvodna hala med klejarno 
in furnirnico ni pregrajena, se 
je povecala koncentracija plina 

Marija je povedala, da rada 
dela v furnir:nici, zadovoljna je 
z delom in s sodelavkami ·Se do
bro razume. 

Z nagrajevanjem po delu pa 
ni zadovoljna in misli, da tako 
neurejenega nagrajevanja po 
delu kot ga imamo dames v na
sem kolektivu, se nikoli nismo 
imeli. Meni, da bi morali bolje 
ovrednotiti fizicno delo in da 
bi morali dobiti delavci za vec
letno delo pri posameznih stro
jih oziroma na delovnih mestih 
kvalifikacij o. 

Delovni organizaciji zeli mno
go uspeha pri gogpodarjenju, 
mi pa ji v prihodnje zelimo 
mnogo zdravja in da bi. se ji 
uresniCile skrite zelje. B. Petrie 

-

v furnirnici. Tudi ropot je vecjL Kozolec sredl bele planjave (foto Joze Skrlj) 

slila v oddelku furnirruice. Tu ze 
sestnajsto leto sirinsko spaja 
fumir. 

l z drugih lesarskih kolektivov 

Spominja se casov, ko je pri 
obnovi pogorele tovarne prijela 
za vsako dolo. Nic ji ni bilo pre
tezko, saj je z drugimi zenska
mi opravljala tud.i. posamezna 
gradbena deJa. Njeni cilji in ze
lje so bili podobni zeljam osta
lih delav.k in delavcev. Ziveli in 
delali so z vsem srcem za obno
vo tovarne - NASE tovame. 

Marija misl.i, da premalo skr
bimo za starejse in obolele cla-

STOL za letos ne nacrtuje vee
jib nalozb. V glavnem bodo do
koncali ze zaeete nalozbe, naba
vili najpotrebnejso strojno opre
mo in izgradili nov povrsinski 
oddelek. Predracunska vrednost 
teh nalozb znasa 43,3 milijona 
dinarjev. 

ELAN je v proizvodnji jadral
nih letal dosegel po dveletnih 
orizadevanjih lep uspeh - izde
lali so ze petdeseto letalo. Sedaj 
Elanova letala letijo ze v osmih 

Dr. JHf1f1a1Ikco Dol ®lrncc - · -~ .----........-

dezelab: v Zahodni Nemciji (19), 
Jugoslaviji (14) , Svici (8), Avstri
ji (4), Veliki Britaniji (2), Belgi
ji in Nizozemski (1). Po dobrih 
lastnostih so znana sirokemu 
krogu domacih in tujih letalce:v, 
ponasajo pa se tudi z dobrimi 
tekmovalnimi uspehi. 

Tudi v prihodnjih letih bo pro
izvodni program JELOVICE te
meljU na iaganem lesu, ob ce
mer pa si bodo prizadevali, da 

~JP~.roini n~ c;~rknisk©) J~~er()) 

(Nadal•jevanje lz prejsnje stevilke) 
Kadar bode mogoce tudi nasim 

umetnikom po domovini prehajati 
in si predmete za slike nabiratl, 
bodo dostikrat tudi Cerkn'isko je
zero in prizori na njem v ta namen 
sluzili. Ampak preverjen sem, da 
prljetnejse slike gotovo ne bode 
nego ta, ki bode ribice predstav
ljala. 

Ker se pa to najbrz ne bode 
se taka hitro zgodilo, In bodo se
dan]! ribici ze nekolt.ko odrasN , ho
cem naioriginalnejsega med njlmi 
nekoliko opisati. Bil je to o mojem 
casu Mlhov tretjl sin, Simon po 
imenu. Za tem lmenom bi vsak 
bog ve kaj p!licakoval, ali tukaj je 
sluzllo mozaku, ki je bll to samo 
po imenu in po obnasanju, dora
stel se nl bil tudi se za deseto 
leta ne . .Prlsel sem zopet na jezero 
in Vragov Francek mi je takoj po
vedal, da danes bi bilo dobro za 
ribe izbijati. 

•No, sklici jih skupaj, pa gre
mo!• 

In p11isli so. toda malo jih je 
bilo rn zatorej je Starcev France, 
ko smo 511 mimo hise, tudi se Si
mona poklical. Dasiravno v hudi 
.zlmi, prikazal s~ je moz na pragu 
bos in v samih hlacicah z eno na
ramico. 

,z nami pojdi!• mu veli France. 
•Ja, bos bom hodil!« oglasi se 

Simon. 
· Materine cevlje poise! pa oce· 

tovo ' kamizolo.u 

sli smo datje in kmalu nas je 
dosel Simon po vseh stlrih, kajti 
rokavi so ravno do tal v:iseli. Ko 
smo pnisli na led, so Slmonu ro· 
kave zavihali, strasni i:evJji so lkrev
sali po ledu in v~lika kamizola s 
polhovko nad seboj se je v vrstl 
dalje pomlkala. Ubogi Simon! V~sega, 
kar ni btlo prav, bil je on kr:iv, all 
znal se je po robu pos1:avljatl In 
oba s·kupaj sva vendar toliko zma
govala, da ni bil Simon iz vrste 
izkljucen. In tudl ko smo po kon
canem lovu pri Vragovih krepcali 
se z belim kruhom, je Simon tak 
kos odgriznil in -po ustih preobra
cal , da niti cevljem niti kamizoli ni 
bilo v sramoto. ·· 

In ko so mu ·s·ori•bicl ocltali, da je 
on kriv, da ·je najvecja riba v breg 
usia in da je on namesto po rlbl 
Telicevega celo po hrbtu udaril, je 
Simon tudi vedel , kaj odgovarjati 
in celo Vragov bater so relcli: •Le 
pustite Simona, on je ze mozak, da
slravno ga oi·sta krojac in cevljar 
se nikdar premerila.« 

In tal«> }e bil tudi Simon med 
lovce in ribice uvrscen In danda· 
nes mu ga najbrz ni para. 

• 
Planinca in jezerca poprime se 

najbolj ljubezen do doma. Prvega, 
rekel bi, da zategadeiJ, ker se clo
vek v hribih cuti najbolj prostega 
in ker mu prelepl prizori v prirodi 
ostanejo nepozabljeni ; kajti citn 
dalje ie od mesta, kjer jlh je gle-

dal, tem krasnejsi se mu v duhu 
stavijo pred oci in tembolj ga vle
cejo do kraja, kjer bi jih zopet g·le
dal ter pr<lstost uzival. 

A jezercu, rekel ·bi, da je povsod 
dolg cas, ·kjer ni · vode in brega, 
kjer ni ·kra~kocasnic, katerih je na· 
vajen in katerih ima na bregu in 
na vodi vselej dovo•j. Ribe, povod· 
ne ptlce In druge zivaf,i, katere po
sebno v zimskem casu do nizine 
in vode sil ijo, te ozivljajo vso pri· 
rodo in ze gledati zivaH je kratko
casno, tem vee pa loviti jih. 

lz tega obzira ni mi·kavnejsega 
kraja, nego je ·vedno spreminjajo
ce se Cer~nisko jezero In gotovo 
je tudi malo krajev, kjer bl se to
liko raznovrstnih :bivali polovilo ka
kor tukaj. 

Mala voda, vellka voda, povo
denj, popolnoma suho jezero -
vsaka teh sprememb :ima svoj po
seben lov. In vrhu tega :pa se to, 
da je na jezeru In v jezeru zmerom 
dosti zlvali. Rrb ni·k<lar popofnoma 
ne polovis, ker se otiTl<l o susi v 
podzemeljska jezera, od koder jih 
povoder11j zopet na dan prinasa; po
v<ldnih optic pa vsako jesen dovolj 
prihaja In rade se tukaj naseljuje
jo, ker jezero ima najvec plitvo dno 
in dosti ·bregov, ki ne zamrzujejo, 
tako da je zmerom obilo z1veza -do
bivati. 

Ne vem, bi l·i -dal prednost zim
sokemu all .poletnemu casu, zme
rom je vse zivo, zmerom lepo. Ako 
sam ne Iavis, kratkocasis se, ko 

bi nekatere dele izdelkov nado
mescali z drugimi materiali kot 
so kovina, plastika ali drugi ma
teriali, ki jih bo prinesel razvoj. 
Bistvenih sprememb v prestruk
turiranju proizvodnje pa iz ob
jektivnih razlogov ni moe prica
kovati, ker . so proizvodne zmog
ljivosti, kadri, objekti in oprema 
prilagojeni za proizvodnjo izdel
kov iz zaganega lesa. 

HOJA je pristoplla k novo 
ustanovljenemu italijanskemu 
mesanemu uodjetju Hobles, ki 
ima svoj sedez v Cedadu, v Be-

~ledas druge, ki lovijo in tudi ako 
samo gledas obilo zivali, naj si 
bodo ribe na vodi 'in pod vodo ali 
mnozino raznih ptic, mine ti cas, 
da sam ne ves kdaj. 

Prebival_ci okoll jezera so zatorej 
tudi malone vsi l<lvci. Od sedem· 
letnega fantica do osivelega sta
rega moza pomore si IJjudstvo z 
lov.om k zivljenju ali si z -njim na
prav.ja zabavo. 

Se 'ko sem bil decek mladih let, 
poslusal sem rad in 1pazno, ko so 
starejsi sorodniki in nase hise pri
jatelji ponovarjali se o lovu na Cerk
niskem jezeru -in ze od mladostnih 
let bila me je zelja, da bi tudi jaz 
k<laj na tem mestu lovsko veselje 
uzival. 

Bil sem prvikrat na jezeru o po
letnem casu se kakor dija'k ali sa
mo taliko, da sem se nekoli:ko spre
hodil in pregledal. Ko me je poklic 
blizu jezera ·postavil , gledal sem 
ga prvikrat o ·krasnem zimskem 
dnevi. Prise! sem vrhu jezera iz 
Laske doline. Nastavil sem se rav
no flad Obrhom. Silo je jezero do 
dobrega polno in gladko zamrznje
no. Samo raV<no pod menoj 'kadilo 
se je iz talega brega. Neizmerno 
lep ·bil je ta pogled! Prav nasproti 
sebe vidis Triqlav in vse snezeno
bele gore, nad katerimi kraljuje ta 
sivoskalnati pogorS'ki ocak ·in sicer 
vidijo se ti taka od tal in taka bli
zu, da bi rekel : Cer'knica je kar na 
podnozju teh •Pian•in. Cerknlsko je
zero. Triglav in malo iz opoti med 
njima Postojnska jama, in evo ti 
najzanimive'jse trojice nase, s toli
~imi prirodnimi cudi obdarjene <lo
movine! 

Sonce jelo se je nagibati lin .tern 
bolj les·ketala se je ledena r.avni
na, obmbljena na levi strani od 
pr.ijaznih vasic, a na desni s crnimi 
tihim gozdom. Tolikarlj oprevzela me 
je ta lepota prirode fn pogleda, da 
sem opopolnoma pozabil na namen, 
ki me je k jezeru privedel. 

lmel ·sem psa in :pusko prJ se:bi 
in vendar 'bi oil se gledal ter se 
prekrasni prirodi cudil, da me ni 
predramil ropot in krepak moski 
glas: ·les plavec !• Tik Obrha di'Zi 
vozna pot i z gozda in jezerec je VO· 
zil .po njej tezko klado. 

neski Sloveniji. Poleg Hoje sta 
v tern podjetju se dve italijan
ski firmi (gradbena in trgovska). 
Hoja se bo v gospodarstvo tega 
potresnega obmocja vkljucila 
predvsem s stavbnim pohistvom, 
sa i bo treba zaradi posledic po· 
tresa zgraditi in opremiti se 15 
tisoc novih stanovanj in sanirati 
20.000 stanovanj . i:e letos bo pod
jetje ustvarilo 5 milijard lir ce
lotnega prihodka. Seveda ima 
ustanovitev mesanega podjetja 
poleg gospodarskega tudi velik 
politicni pomen. 

Ogovori me oprfjazno, kakor je 
sploh tukaj ljudstvu navada, ter 
vprasa me. kaj cakam ~n ce . ne 
pojdem • V dno• . Povem mu, da 
sem prv]krat na jezeru, da S'i ga 
ogledujem, da grem se v bliznjo 
vas Gorenje Jezero ·in da hocem 
za <lanes samo nekoliko pozvedeti, 
kako in .kdaj bl se na}bolje race 
lovlle. Z nekakim zacudenjem ga 
tudi povprasam, kako je to, da ni 
rae nic videti. 

·Kako? - Rae ni videti?!« pravi 
moz, ki je za ne'ko~iko voz ustavil. 
•Pogledite jih no eel trosak precej 
pod -vasjo, in doii ·bol•j pod Crno 
mlako in okoli Behle, ali jih ne vi
dite kar po vsej Sirjavi?• 

•Kaj to, vse to so race? .. povpra
sam. 

On: •Kajpak! Samo se cetrt ure, 
ko bi postala opa gledala, videla bi, 
kako bodo vse te pike ozivele in 
trosai< za trosakom se bode vzdig
rril in .poletaval na .paso. Pojdiva 
zdaj skupaj v vas, se 1e cas, da 
jih greste potem cakat. K Vragu 
morate iti, ta vas bo pel·jal na pra
vi kraj; on je z<laj prvi za taka 
rec.:, 

Pogovarjaje se ·bila sva skozi 
cerovo hosto hitro do vasi ; pokazal 
mi je moz Vra'govo hiso ter ·krenil 
z blagom doli po vasi , jaz pa sem 
sel 1< Vragovim. 

Skozi vezo na desno vstopi.l •sem 
v prostorno •svetlo izbo. Oce Vrag 
sedel je za mizo in kadll iz kratke 
lesene pipice. Ko me ugleda •s pu
S.ko in psom, razjasni se mu polno, 
rdece Uce in prijazno odzdravi na 
moj : dober vecer! 

Povem mu, kdo sem, od kod sem 
In kaj hocem. Rece mi na to, da, 
aka me je ravno zelja, ze greva rae 
cakat; toda zdaj ni se .prav.i cas, 
ker je se ·prevec taline. Mislil sem 
si: taka izkusen lovec .f<akor so 
Vragov oce, mora ze pravo vedeti. 
Zategadelj sem opustil misel iti 
na lov in sedel sem za miz<l. Vra
gova mati, ki so bill tudl krcma
rica, prineso ga polic in mahoma 
sva hila z ocetom v gostem pogo
voru. seveda samo o lovu. 

(Se bo nadaljevalo) 
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Cestitamo mate ram! • v zenam tn 
POGOVOR 
S PARTIZANSKO MAMO 

Okupator je 'Prihrumel v de
zelo in zacel s strasnim nasi
ljem. Nikomur ni priza:nesel. Ne 
otrokom, starcem, materam . . . 
Mnogi teh strasnih dni ne bodo 
pozabili, prevec bolece so se 
vtisnili v njihova srca. In ena iz
med teh, ki jim trpljenje ni pri
zaneslo, je Baragova mama, po 
domace Belceva, iz Starega tr
ga. Obiskali smo jo in jo popro
sili za razgovor. 

- Kako ste obcutili prihod 
okupatorja v va5o vas? 

Takoj sem slutila, ·da nas ne 
eaka nic dobrega, saj je moj 
moz ze od zaeetka sodeloval z 
OsvobodiJ.no fronto, pa tudi jaz 
in otroci sroo pomagali po svo
jih zmoznostih. Ko je okupator 
slisal za nase sodelovanje z 
osvobodilnim gibanjem, se je ta
koj masceval. Ubili so mojo ma
mo in brata. 

- Kdaj ste se prvic sreeali s 
partizani? 

Prvi partiza.n je prisel v naso 
hiso aprila, povsem slutajno. 
PriSe! si je sposodit kolo, da bi 
se odpeljal k nekemu terencu. 
Potem so se veckrat prisli k 
nam v veejih skupinah. 

- Zakaj ste morali od doma? 
Julija 1942 so priSli ltalijani 

in zafgali hiso, nam pa so gro
zili, da nas bodo pobili, ce se 
mO'l vrne. Septembra 1942 so 

19. decembra 1942 je bilo ze
lo sla:bo vreme. Dezevalo je, 
med dezjem so padale snezin
ke. Strafe so nas opozorile, da 
se bllia sovra:lnik. Borci so bili 
tedaj odsotni; v taboriscu smo 
bile same zene in otroci, zato 
je bilo nemogoce, da bi se poda
li v boj. Morali smo se umakni
ti. Ko so se borci vrnili, so nasli 
pozgano barako in Toneta · Av
sca mrtvega. Okupator je vso 
svojo jezo stresel nad logor
jem. Hrano so raztresli po tleh 
in jo s cevlji poteptali v blato. 

- Kaj se je zgodilo z vami, 
ko je bil bataljon razformiran? 

Ko je bil spomladi 1943. leta 
ba:taljon razformiran, so borci 
odsli v brigade, druzine pa smo 
odsle na Dolenjsko. Pot je bila 
te?Jka. Otroci niso mogli razu
meti, da ni hrane, vendar so nas 
na Dolenjskem lepo sprejeli. 
Tam smo ostali do vrnitve v do
maci kraj. 

- Skusajte primerjati zivlje
nje zene nekdaj in danes! 

Velika je ta razlika. Danes Zl

vimo v svobodi in zeni se ni 
treba bati, kaj ji bo prinesel ju
trisnji dan; takrat pa nisi vedel, 
kaj bo naslednji trenutek s te
boj. 

Baragovi mami se za njeno 
doziveto pripovedovanje lepo 
zahvaljuj emo. 

Pogovor sta pripravila 
Ksenija Baraga in Zoran Turk 

Marko Urblha (6. c): Mama pri moiZi 

partizani napadli italijanske po- MOJA NAJLJUBSA 
stojanke v Starem trgu, Danah PODOBA 
in Pudobu. Pricakovali smo, da 
se bodo Italijani mascevali nad 
partizanskimi druiinami, zato 
smo se se isti vecer umak.n:ili v 
snemiske gozdove. Z nami se je 
umaknilo se devet partizansk.ih 
druZi.n. 

- Kaksna je ·bila ta pot? 
Te poti ne bomo nikoli poza

bili. Hodili smo ves dan in vso 
noc. Za oddih ni bilo casa. Tez
·ko si je predstavljati, kaksen 
napor je za otroke to bil. Mora
li smo se umakniti v Sokolske 
stene. Bili snio brez hrane, zato 
smo bili prisiljeni hoditi kopat 
krompir in pobirat sadje v po
zgane vasi Sokol in Crne -laze. 
Ker je prieelo zmanjkovati hra
ne, smo se morali vrniti v Slo
venijo, v Simonovo dolino, k jer 
smo postavili logor. Spet smo si 
morali iskati zalogo za zimo. 
Okoli pozgane Ba:bne police 
smo postavili strafe, da .nas 
okupator ne b i presenetil. 

- Kaksno je bilo zivljenje v 
SHvniSkem bataljonu? 

Zivljenje v bataljonu je bilo 
vojasko. Vsako jutro smo izobe
sili naso zastavo in se zbrali v 
zbor. Zastavo smo snell sele 
zvecer. Sicer pa smo morale ze
ne kuhati, pra:ti, sivati, S•krbeti 
za ranjence. Otroci so bili na 
opazovalnici, vendar so imeli tu
di ucne ure in pionirske sestan
ke. 

- Ali vam je kaksen dogodek 
iz ~ivljenja v civilnem logoru 
ostal se posebej v spominu? 

Velika podob je na svetu, ki 
so ljudem ljube. Nosimo jib v 
srcu, kamor gremo. Spominja
mo se jih v najteijih trenutkih. 
Tudi j az nosim v sebi tako po
dobo. To je podoba moje ba
bice. 

Stare in trudne so roke moje 
sedeminsedemdesetletne babice; 
naguban je njen obraz z dobro
hotnim smehljajem. Gledam jo, 
kako se sklanja nad zemljo, na 
kateri je prezivela toliko let. Dan 
za dnem jo je obdelovala, zato 
so njene roke skrcene, da ne bi 
videli njenih zuljavih dlani. 

Voj-na, garanje na poljih in 
skrb za druiino so povzroeili, 
da moja babica hodi skljuceno. 
Dela dan za dnem, eeprav ji te
ga ne bi bilo vee treba. Ona ve, 
da samo s pridnim delom nekaj 
dose:lemo. Rad bi ji pomagal, 
ampak moje moCi so preslabot
ne, premajhne, da bi se primer
jale z njenimi. Volja do dela, do 
zivljenja, vse to so medalje m 
odlikovanja za babico. 

Rad bi bil podoben njej, vern 
pa, da tak ne born nikoli. Veli
kokrat jo u:lalim, ampak babica 
to kmalu pozabi. V njenem na
roeju sem prezivel marsikatere 
s-reene ure, ko sem bil se cisto 
majhen, saj mi je mala pripo
vedovati tako lepe pravljice, da 
sem v trenutku pozabil na fa
lost in boleeino. Kaj naj zafelim 
babici? Rad bi ji rekel le to, da 

nn Je drafja od sonca, najdraf
ja od vseh. 

Od vsega srca ji zeHm le to, 
da bi se dolgo zivela in mi kraj
sala samotne ure, da bi bila 
zdrava· in me razveseljevala s 
svojim dobrim pogledom, ki mi 
je dra:lji od vseh besed. 

Borut Krasevec, 8. a 

MATI 

Beseda mati, k.i jo izrekamo 
otroci po vsem svetu, nam po
ril.eni toploto, dom in ljubezen. 
Velikokrat se zgodi, da te bese
de ne razl.!_memo v pravem po
menu. Pa vendar. Ce kdaj svojo 
mater zalis, ali pa jo poniZas 
pred ostalim svetom, t i v srcu 
ne bo vseeno. Neki . notranji 
glas, se pravi mise!, .ki prihaja 
iz srca, ti rece, da si ravnal na
pacno. 

Mama je kot jutranja zarja, 
ki se prikaze nad zelenim goz
tl.om, .kot debteca pomlad, v ka
teri se vse prebuja. Podobna je 
soncu, k.i ves dan sije nad na: 
mi, in mesecu, ker ·bedi pozno 
v noc nad svojimi otrok.i. Kdo 
ti pom aga v stiski, pri nalogah, 
pri odlocitvah? H komu se za
tekas, ce si razoearan, ali v lju
bezni ali kako drugace? Vedno 
dobis odgovor: mati. 

Vsakemu otroku je prav nje
gova mati najdrafja, najlepsa in 
najbolj ljubezniva. 

Po svetu pa divjajo vojne in 
prav vojne so pogosto krive, da 
mnogi otroci spl0h ne poznajo 
svojih mater. Zene po svetu se 
se borijo za enakopravnost in 
veliko jih izgubi zivljenje. 

Ob vsakoletnem prazniku 
zena se tudi mi spomnimo ti
stih partizanskih mater, ki so v 
vojni pomagale partizanom ali 
pa celo same dale Zivljenje za 
svobodo. Velik.o jih je pomrlo 
v koncentracijsk.ih taboriscih. 
· Mi· pa imamo marne. Zato jih 
spostujmo, ker je mama ena sa
mal 

Branka Poje, 7 a 

MAMA JE LJUBEZEN 
~ Mama - kako eudovito 

zveni ta beseda. V njej se skri
va veliko. ljubezni, topline in 
neznosti. Mama te rodi, ti poma
ga premagati prve tciave v ziv
ljenju, ti pomaga odkrivati svet, 
bdi nad teboj vse 2Ji.vljenje. Zal 
pa se vsega tega marsikdaj ne 
zavedamo dovolj in ji niti malo 
ne vracamo tistega, kar nam da
je. 

Ko sem bila bolna, sem obcu
tila vso njeno skrb in ljubezen. 
Cutila sem njen nemir, zaskrb
ljenost ji je sevala iz oei. Nepre
stano je tekala po sobi, mi meri
la vroeino, mi. dajala zdravila. 
Koncno mi je vrocina »padla«. 
Blafen smehljaj sem opazila· na 
njenih licih. Cutila sem, kako 
me ima rada. 

Lani pa je zbolela mama. Bi
lo mi je zelo hudo. Zdela sem ob 
njej in jo neprestano spraseva
la, kako se pocuti.. Ni izdala svo
je bolecine. Nasmehnila se je in 
mi rekla: »Bolje, Vesna.« Njene 
besede niso bile resniene, saj je 
bilo videti, kako trpi. Ni me ho
tela vznemiriti, saj je vedela, da 
bi mi bilo hudo. Potem je mo
rala v bolnico. Takrat mi je bilo 
se huje. Tavala sem po hisi, vse 
je bilo prazno. Komaj sem ea
kala, da se vrne. Dnevi so se 
vlekli. Ko je naposled le 'priSla, 
sva se objeli. Rekla sem ji: »Ni
koli vee te ne pustim zboleti!« 

Sele sedaj se prav zavedam, 
da mi pomeni najvee na svetu. 
Zelim si, da me ne bi nikoli za
pustila, da bi jo vedno ~mela ob 
sebi . 

Vesna Zabukovec, 6. b 

CE NI MATERE DOMA 
Ljubezen med otrokom in ma

terjo se razvije ze v prvih dneh 
otrokovega zivljenja. Ta vez tra
ja vse zivljenje in se le redko 
pretrga, ne da bi se kasneje 
kdaj obnovila. 

Mati je odpotovala v nemsko 
mesto KOln, ~jer je obiskala se-

BRESTOV OBZORND 

To stran so v celoti pripravili in jo s toplimi 
cestitkami posvetili delavkamf zenam in 
materam ob njihovem prazniku ucenci os
novne sole Janez Hribar Stari trg. Njihovim 
iskrenim zeljam se pridruzujemo vsi Bre
stovci in ostali obcani. 

jeni. Potovanje je trajalo teden 
dni. Dnevi so tekli in vedno bolj se 
mi je tozilo po njej. Te dni sva 
prel:ivela sama z ocetom. Kuha
la sva le jedi, ki so h itro pri
·pravljene. Pospravljala sva le 
tolik.o, kolikor je bilo potrebno. 
Bli:Zal se je dan mamine vmit
ve. Z ocetom sva jo pocakala na 
brniSkem letal<iseu. Opazovala 
sva potnike, kako izstopajo iz 
letala. Mati je bila med zadnji
mi. Vsi veseli ob vrnitvi mate
re smo se odpeljali proti domu. 

KoHko mi pomeni mati, sem 
spoznala sele tedaj, ko je bila 
teden dni zdoma in je bilo ziv
ljenje v naSi hisi oisto drugace 
kakor navadno. Mnogi ne znajo 
ceniti materine ljubezni in jo 
izkoriseajo, ko pa jo izgubijo, 
sele spoznajo, koliko jim je da
la, koli.ko je zrtvovala zanje. 

Martina Koeevar, 6. b 

MOJA MAMA 
Moja mamica je stara dvain

trideset let. Je srednje postave 
in ima kostanjeve lase. Zaposle
na je v Kovinoplastiki Loz. Dela 
v dveh izmenah. En teden do
poldne, en teden popoldne. Vsak 
dan jo nestrpno prieakujem. Tu
di ona mene ·in vse ostale. Ved
no me povprasa, kako je bilo v 
soli in kako je doma. Moja rna
mica pere, lika, kuha, pomiva 
posodo in pospravlja. Mamico 
imam zelo rada, ker skrbi za 
vse. 

Magda Sterle, 3. b 

Moja mama ima temnorjave 
lase. Nekateri so ze sivi od s.k.r
bi za nas. Dela v Kovinoplastik.i 
kjer ima zelo tezko delo. Na de
lo se vozi z ocetom. Mamica 1ma 
nas otroke zelo rada, mi pa njo. 
Mamica je pridna. Zjutraj zgo
daj vstaja, zvecer pa gre pozno 
·spat. 

Andreja Paleic, 3. b 

Moji mamici je ime Marija. 
!rna rjave oci in kostanjeve la
se. V sluzbo ne hodi. Doma 
opravlja kmeeka in gospodinj
ska dela. Je srednje postave. Ra
da plete, veze in bere. Spletla je 
ze veliko jop in zvezJa veliko pr
tiCkov. Je dobra in skrbna. 

Joziea Sterle, 3. b 

Moja mami je srednje posta
ve. Ima rjave oci in erne lase. 

· Zaposlena je v Kovinoplastiki 
Loz. Domov pride ob dveh. Ko 
pri.de domov, skuha kosilo in 
pospraVIi stanovanje. Nato po
gleda, ce imam domaeo nalogo. 
Imam jo zelo rada. 

Mateja Debeljak 

.MAMINA LJUBEZEN 
BH je tih vecer, meseeina je 

svetila v sobo. Bilo je svetlo, da 
si lahko razloeil sence. Lezala 
sem v postelji - bolna. Poleg 
mene je sedela mama. Tiho je 
sedela ob moji posteljri in me 
ves cas gledala. Svoje zalosti ni 
pokazala, hotela jo je prikriti z 
nasmehom, vendar sem jo cuti
la. Ko sem od easa do easa od
prla trudne oci, se mi je na
smehnila in me pobozala po la
seh. T'isfoi t renutek se je tudi na 
mojem obrazu pokazal smeh
ljaj. Tezko je premagovala spa
nee, vendar je bila njena skrb 
zame vecja od utrujenosti. 

Sele v bolezni sem spoznala, 
kako rada me ima. 

Ksenija Baraga 

MOJA MAMA 
Velika ljudi je na svetu, do

brih in slabih. Med vso to mno
zico imam jaz svojo mamo naj
rajsi. Rodila se je se pred voj
no, ko je veCina ljudi kmetova
la. Tudi druzina moje marne je 
zivela od kmetije. 

Kmalu po vojni ji je umrl 
oee, za njoim pa se mati. Kopica 
otrok je ostala brez rediteljev. 
Moja mati je odrasla in zelo si 
je zelela studirati, toda denarna 
podpora bratov in sester je bila 
majhna in morala se je zaposli
N. Zaposlila se je v Kovinopla
stiki in zaeela delati pri obra
eunu osebnih dohodkov. 

To delo je zelo naporno, kajti 
nekaj dni v mesecu mora delati 
tudi do petnajst ur. Ko se vrne 
domov, je zelo utrujena. Med 
mojlim ·in bratovim rojstvom sta 
z ocetom priccla graditi hiso. 
Dela, ki niso zahtevala mojstro
ve prisotnosti, sta opravila sa
ma in s tern p r.ihrannJa nekateri 
potrebni dinar. Ta dolga sedem
letna doba gradnje ji je zapusti
la nekaj globoko zarezanih gub. 
Sedaj, ko je hisa .narejena, jo 
je prieela boleti se hrbtenica. 
Najbolj si zeli, da bi boleCine 
cimprej prenehale in da bi zo
pet lahko delala kot je nekoc. 

Janez Poje, 7. a 

ZAKAJ IMAM RAD MAMO 

Zato, ker mi kupi bonbone. 
Magda 1. b 

Zato, ker mi da vse. 
Katarina 2. a 

Ker rni kupi, kar hoeem. 
Barbka 1. b 

Ker mi vse naredi. 
. Irena 3. ' 

Zato, ker me je rodJila. 
Renata 3. a 

Ker mi je kupila kolo. 

Bojan Stefan~l~ (6. c): Mama krmi koko~i 
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Za letolinji dan zena se je posebej potrudil tudi Kino Cerknica, 
saj bo iz svojega bogatega filmskega programa obdaril zene za 
njihov praznik z zahodnonemlikim »pornicem« Erotika na delov
nem mestu. Film bo lahko sluZil kot osnova za kaklien problemski 
razgovor s temo: Poloiaj zene ~ zdruienem delu. 

Pa lie ena (ne)kulturngka. V nacrtu letolinjih praznovanj v nalii 
obcini, ki ga je sprejelo predsedstvo obcinske konference SZDL, 
med druglm beremo: 

,zveza .kulturnih organizacij predvideva slavnosti ob slovenskem 
kulturnem prazniku, 6. in 7. februarja 1981, ko se pocasti 140-letnica 
rojstva F. Gerbiea. S programom, ki bo pripravljen v sodelovanju. 
z Glasbeno liolo in prvic podan v Cerknici, bo zveza gostovala tudi 
v Starem trgu in na Rakeku.« 

Delovni Ijudje in obCani zal nlso obcutili, da bi kakorkoli in 
kjerkoli v nalii obcini obeleZili slovenski kulturni praznik. Zakaj 
je bilo temu tako, lie nlsmo izvedeli •.. 

Tolaiimo se le, da bo za Pusta bolj slovesno in praznicno. 

\£Ur~SSZT®~)itt:\ on n 
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(lz stevilke 41 - 28. februar 1971) 

POSLOVNA POLITIKA ZA LETO 1971 
Vsi ima]o vee ali manj v misllh stabilizacijo in vse tiste ukrepe, ki 

so ze stor]eni in tiste, ki na] bl sledli'i, da bi sanirall dokaj nestabilni 
polozaj v gospodarstvu. Kot je znano, so nekateri ukrepi za umiritev 
gospodarstva ze storjeni, predvsem zamrznltev cen, ki je izrazito kratko
rocen ukrep, poostreni nadzor nad investicijami, ukrepl za zmanjsevanje 
uvoza ·in kot zadnjl sprememba vrednosti ozlroma tecaja dinarja. Kljub 
temu je trenutni gospodarski polozaj dokaj nejasen, se bolj nejasne pa 
so perspektlve v naslednjih mesecih. Dosedanji ukrepi za stabilizacijo 
so namrec le kratkorocni in ti ukrepi se ne dajejo neke vizije o razre
sevanju ekonomskih naspr-otij v gospodarstvu, niti ne vsebujejo ele
mentov, s pomocjo katerih bi bilo mogoce oblikovati neko poslovno 
politiko, pa naj si bo kratkorocno ali dolgorocno. 

V sklop vecjlh gospodarskih tezav sodi tudi otepanje z Hkvldnostjo 
podjetja. Tezave z likvidnostjo niso znacilne samo za Brest, ampak je to 
splosen jugoslovanski pojav, kateremu vsaj za sedaj ni vldeti razresitve 
v smislu dolgorocne sistemske politike. V teh tezavah se je znaslo nase 
podjetje ze lani. 

OBSEG PROIZVODNJE . V STAGNACIJI 
Posebno vprasanje so nasa delovna vnema, strokovnost, delovna dis

ciplina in skrb za obvladovanje posla na vseh podrocjih. Res je, da so 
nasi osebni dohodki lani stagnirall. Narascall so pocasneje kot zivljenj
skl str.oski, vendar •pa smo napravili bore malo, da bi tako stanje po
pravili. Namesto, da bi zavihali rokav in se lotlli dela s se vecjo vnemo 
kot poprej, smo se zaceli vesti dokaj nenavadno. Prav nic ne born pre
tiraval, ee recem, da se vedemo na precej mezdni nacin .• Ne samo ne
posrednl proizvajalci, ampak tudi strokovna vodstva lmajo obCutek, da 
je nekje skupna blagajna, ki je brez dna, da iz nje lahko jemljemo koli
kor hocemo in kadar hocemo. 

KONCANA RAZPRAVA 0 ANALITICNI OCENI DELOVNIH MEST 
Vecina ;>ripomb na analiticno oceno se je nanasala na nekatere pre

nizke ocenitve - brez konkretnlh predlogov. Takih pripomb je nad 
65 OJo od skupnoih 180, ki so bile posredovane komisijl plsmeno, ali pa 
so bile vsebovane v zapisnikih, ki so jih pisall na javnih razpravah eko
nomskih enot. Tudi na postavljeni razpon je bilo precej pripomb z do
kajsnjo tezn]o po uravnilovki, predvsem v proizvodnih enotah. Razpon 
1 : 5,5 naj bi se znizal na 1 : 4, kar je zahtevalo vee podpisnikov na 
stirih pritozbah. Nekatere pri.pombe so bile tudl na postavljeno metodo
logijo In osebno ocenjevanje rezljskih delavcev. 

' CENTRALNO SKLADJStE VZDR:!:EVALNEGA MATERIALA IN DROBNEGA 
JNVENTARJA 

Preteklo leto so v oktobru na strokovni konferenci razpravljali o po
s lovanju z material! za vzdrzevanje, drobnim lnventarjem In rezili. Nepo
sredni vzrok, da se je poslovanje s temi material! strokovno postavilo 
pod drobnogled, je bila ugotovitev finanene sluroe, da nam ti material! 
neprekinjeno vezejo v zalogah 100 milijonov starlh din obratnih sredstev. 

KJE SO VAGONI? 
Ob skladiscu gotovih izdelkov v Cerknici smo polozili zelezniski tir. 

Rekli smo sl, da bo ceneje prepeljati vagone z Rakeka v Cerknico in 
nazaj kot :blago dvakrat preklladati. · 

Zdaj imamo lepo zimo, cesto popravljeno, razsJrjeno in OJacano, va
gonov ni. Spet blago dvakrat all celo tr.lkrat prekladamo in se niti ne 
moremo vee pohvaliti, da imamo zeleznico. Kje je vzrok, da ne prevazamo 
izdelkov tako kot smo si zamislili? 

KULTURA NA PSU. 08 PRESERNOVI PROSLAVI V CERK.NICI 
Res je o proslavi obvescalo bolj malo letakov (za pies ali veselico jih 

je navadno vee), pa je le tezko razumeti, zakaj se je precej eez peto 
uro zbralo v dvorani le 15 mladlncev. Morda tudi zato, ker so lstoeasno 
prosvetnl delavci imeli strokovno konferenco (upajmo, da so razpravljali 
o cern, kar je blizu kulturi) . Slcer pa to menda niso edlni lzobrazenci v 
Cerknici. Clovek bi prieakoval , da so med strokovnjaki, ki prihajajo na 
Brest, tudi taki, ki lmajo nekaj posluha za kulturo. Pa kaze, da ni tako 
in da se nekaj casa ne bo nie bolje. Je ze tako, da cedalje bolj tonemo 
v zmaterial-l~lrani mlselnosti, se pehamo za gmotnimi dobrinami, pozab
ljamo <pa na druge, bolj humane vrednote. In o teh vrednotah je bilo 
slisati na P.resernovl proslavi. t al so se vse taksne mlsli in besede 
izgubile v prazni dvoranl. Tistlh, katerim so bile namenjene, ni bllo. 
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-Kako je z izgradnjO sol in vrtcev 
Sredi februarja se je na dolgo in zelo delavno, pa tudi kriticno 

sejo sestal odbor za izgradnjo liol, telovadnic in vrtcev, ki ga je 
skupsch1a imenovala po izvedbi drugega referenduma za samo
prispevek junija lani. 

To je bila sicer sele druga seja tega odbora v celotni sestavi, 
ki pa je pokazala, da so se v tern easu zelo prizadevno sestajali 
njegovi deli - najvec financna in gradbena komisija. 

zemljisc, odkupi . . • (utegne biti 
sila odvisen od tega, na kaksno 
podporo in sodelovanje bo grad
beni odbor naletel pri obcanih 
krajevne skupnosti, v kateri se 
objekt trenutno gradi, in pri od
borih, ki so jib te krajevne. skup
nosti v ta namen oblikoval~. 

Odbor je najprej obravnaval 
obracun investicij za solske ob
jekte po prvem referendumu, saj 
le-ta predstavlja izhodiSce za pro
gram, ki smo si ga zacrtali z ctru
glm samoprispevkom. 

Osrednji del sestanka je bil na· 
menjen objektu, ki je trenutno 
v izgradnji, to sta nova liola in 
obnova telovadnice v Novi vasi. 
Ta naj bi hila po prvotnem pro· 
gramu zakljucena 31. oktobra 
1980, vendar so se deJa iz bolj 
ali manj opravicljivih razlogov 
toliko zavlekla, da bo moralo 
Gradilice res dobro organizirati 
svoje delavce in kooperante, ce 
bo hotelo za dan samoupravljal
cev (27. junlj 1981) objekt predati 
namenu. · 

s tem dnem bosta namrec po
tekli natanfno dve leti od uradne
ga zaeetka del v Novi vasi in ta 
datum je gradbeni odbor dolo:n 
kot praznik, ki ga moramo obe
leiiti z zakljuckom del na tej 
soli. 

Sola v Novi vasi bo za dobro 
milijardo starih dinarjev draija 
ko smo predvidevali ob pripra
vah na referendum, ceprav se 
kvadratura uporabneg<>. prostora 
glede na prvotni nacrt (iz leta 
19721) povecuje le za dobrih 20 
kvadratnib metrov. To spremem
bo je gledc na programirano ce
celodnevno solo v prihodnjem 
obdobju vnesel v na::rt kolektiv 
sole, ker se bo s tern izboljsala 
in razliirila uporabnost vecnamen · 
skega prostora. 

Ostale podraiitve gredo na ra· 
cun vrtoglavega plezanja cen 
gradbenib materialov in del v 
preteklem inflacijskem letu, del 
no pa tudi na racun zastaralega 
projekta, ki je ob zacetku gradnje 
zahteval nove nacrte vsega ip.sta· 
lacijskega in strojnega dela stav
be. K temu je treba dodati nov 
izolacijski pristop, ki je glede na 
sedanjo in prlhodnjo energetsko 
situacijo razumljiv in obvezen -
na Blokah se celo - pa adapta
cijo s~e Partizanove hi,se, ki 
sproti odkriva nove posege in re
liitve, katerih noben projektant 
pred zacetkom obnove ne more 
za trdno predvideti. 

Za pokritje sorazmerno velike 
razllke med proracunsko in de
jansko ceno objekta v Novi vasi 
vidi gradbeni odbor realne vire 
sredstev z vee stranl, tako da 
sredstva iz samoprispevka s tem 
ne bodo bistveno prizadeta: gre 
namrec za doslej lie ne izko~ee
no !?Ofinanciranje interesnih skup
nosti za kulturo in telesno kul
turo, za zdravstvo in stanovanj
sko gradnjo. V teku je tudi do
govor o ustreznem prispevku ob
cine Ljubljana-Vic-Rudnlk, ker se 
del njihovih ucencev ze od leta 
1972 vzgaja in izobraiuje v novo
vaski soli in bodo sem hodlli 
tudi v prihodnje. 

Naslednji vir dohodkov pa bo 
potrebno zbrati lie doma, ker ga 
enostavno dolgujejo nekatere te
meljne organizacije iz obcine. 
Ugotovljeno je namrec, da neka
tere, predvsem v zadnjih letih 
ustanovljene temeljne organiza
cije splob niso podpisale spora
zuma, po katerem nase gospo
darstvo zbira 0,6 odstotka od do· 
bodka za izgradnjo liol, nekatere 
druge delovne skupnosti pa so 
sporazum sicer podpisale, niso pa 

·izpolnile svoje obveznosti. Do 
vseb tistih, ki svojo dano besedo 
v celoti driijo - in teh bvale 
vrednih izjem je tudi nekaj -
taklino obnalianje gotovo ni po
liteno, se posebno ne, ker vsa 
sredstva iz tega sporazuma sku
paj ne predstavljajo niti desetine 
denarja, zbranega s samoprispev
kom obcanov. 

Vsi naliteti viri sredstev bodo 
omogocili po racunu. gradbenega 
odbora, da bo gradnja v Novi vasi 
lahko v roku in v celoti pokrita in 
da bomo ze v tem letu lahko 

povsem ujeli z referendumom do
loceno dinamiko gradnje za leto 

. 1981. 
To pa pomeni, da bo moe po

leg vselltve sole v Novi vasi v 
tem letu poravnati se . strolike 
gradbene in tehniene dokumen
tacije za investicijo na Rakeku, 
pokriti obljubljenl delez za vrtec 
v Cerknici in koneati liolo v Bab
nem polju. 

. Ce bo slo predvsem na Rakeku 
z dokumentacijo vse od rok, po
tem bo financno moino celo ze 
zastaviti gradnjo na Rakeku, ce
prav je ta predvidena za 1. 1982. 

Predvsem potek teb priprav 
(urejanje lokacij, pridobivanje 

Dosedanje tovrstne izkusnje 
niso vzpodbudne, ceprav je to 
komaj razumljivo in gre verjetno 
za obojestransko razhajanje, 
najvec pa za nepoznavanje sprot
nih vprasanj, ki jib morajo ne· 
nehno re5evati predvsem posa
mezni najbolj delavni clani fi
nancne, gradbene in nadzorne ko
misije ter izvajalec. 

Vsekakor bo ta odnos treba 
spremeniti in krajanl sami mora
jo postati pomembnejsi nosilci 
izgradnje, nadzorniki gradnje in 
trosenja lastnlb sredstev za last
ne sole, telovadnice in vrtce. 

Komisija za informiranje 
pri gradebnem obdobru 

Statui obclne v javnl razpravi 
Uveljavljanje pobude . tovarisa Tita o kolektivnem delu, vodenju 

in odgovornosti ter litevilni drugi razlogi, med katerimi je potrebno 
izpostaviti predvsem vrsto sistemskib zakonov, sprejetih v zadnjih 
letih, samoupravno druibeno-politicno praksa ter nacela stalnega 
dograjevanja statutov, so osnovni vzroki za uvedbo postopka za 
spremembo in dopolnitev statuta obcine Cerknica. Tako je ~kup
scina obcine na svoji seji 11. 4. 1980 sprejela pobudo za uvedbo 
postopka za spremembo obcinskega statuta in izvolila komisijo za 
pripravo sprememb statuta. 

V razpravah o oblikovanju os
novnih izhodisc in pripravi be
sedila osnutka statuta j e prevla
dalo stalisce, da se pobuda to
varisa Tita ne bo uveljavljala 
sarno z dolocili, ki urejajo nacin 
izvolitve, organizacijo in man
datno dobo organov in funkcio
narjev v druzbe.nopoliticnih 
skupnostih ter z izboljsavo po
manjkljivosti statutarne komisi
je, pac pa je za to potrebno do
sledno uresnicevanje sprejete 
ureditve in dogovor jenih nacel 
kadrovske politike. 

Kolektivno delo skupscine ob
cine je delo delegatov v zborih 
skupscine in njenih delovnih te
lesih, zato je njihova p ristojnost 
v osnutku tudi natancneje ure
jena. Osnutek opredeljuje tudi 
vlogo predsedstva skupscine ob
cine, toda ne kot organa nad 
skupscino, ki bi prevzel doseda
nja (dokaj omejena) pooblast ila 
predsednika skupscine, pac pa 
je p redsedstvo opredeljeno le 
kot oblika delovne koordinacije 
zborov skupscine. Sestavljajo ga 
predsednik in podpredsednik 
skupscine ter predsedniki zbo
rov, katerih mandat naj bi tra
jal dve leti z moinostjo enk:rat
ne ponovitve, ki "'a se v praksi 
ne bi smela spremeniti v pr a
vilo. 

Izvrsni svet je opredeljen kot 
izvrsni organ skupscine obcine, 
ki je odgovoren za stanje v druf
·benopoliticni skupnosti, za ures
nicevanje politike in izvajan je 
aktov . skupscine ter za usmerja
nje in koordinacijo dela. UJ?r a:v
nih organov. Ta kolektivm lZ
vrsni organ, ki ga sestavljajo 
predsednik in podpredsednik (v 
osnutku je pr edlagana dveletna 
mandatna doba z moznostjo en
kratne ponovitve) ter doloceno 
stevilo clanov (stiriletni mandat 
z moinostjo ene ponovitve) mo
ra biti kadrovsko kar najbolje 
sestavljen, kar bo omogocalo 
n jegovo ucink9vito d~lovanje in 
zagotavljale p reseganJe r esorske 
delitve dela oziroma odgovornost 
vsakega clana za delo izvrsnega 
sveta. 

Ker je bil veljavni statut spr e
jet v letu 1974, je bilo potrebno 
njeP"ova dolocila uskladiti tudi s 
sistemskimi zakoni, sprejetimi 
po tern letu. Tako je bilo p o
trebno v poglavju o samouprav
ljanju in njegovih oblikah v ob
cini opredeliti dru.Zbenoekonom
ske odnose in polozaj delavcev 
v zdruzenem delu, pa tudi kme
tov in obrtnikov skladno z zako
nom o zdrufenem delu. Skladno 
z novo zakonodajo je bilo po
trebno urediti sistem dru.Zbene
ga planir anja, podrocje svobod-

ne menjave dela in oblike ocllo
eanja delovnih !judi in obcanov. 
Po vsem na novo opredeljena so 
tudi dolocila po druzbenih sve
tih, izvrsnem svetu in upravnih 
organih ter o varstvu samo
upravnib pravic in dru.Zbe
ne lastnine ter nadzorstvu nad 
zakonitostjo. Predvideno je, da 
bo zakon o splosni ljudski ob
rambi in dru.Zbeni sarnozasciti 
sprejet letos, zato j e skladno z 
njegovimi dolocili opredeljeno 
to podrocje tudi v osnutku sta
tuta. 

V javni razpravi, ki se bo za
cela marca in bo predvsem v 
krajevnih skupnostib in temelj
nih organizacijab zdruienega de
la, bo zato potrebno posvetiti 
najvec pozornosti obravnavi be
sedil osnutkov ustavnih dopolnll 
(zvezne in republilike ustave) in 
tistim podrocjem osnutka statu
ta, ki so na novo opredeljena. 
Seveda pa javna razprava ne bi 
smela mimo dosedanjib prak
ticnih izkusenj iz delovanja de
legatskega in skupscinskega si
stema (vloga zborov obcinske 
skupscine, predvsem druzbeno
politicnega, delovanje skuplicin 
interesnih skupnosti, sodelovanje 
teh skupscin z zbori obCinske 
skupsC:ine, delovanje delegacij in 
konferenc delegacij in samo
upravnih organov}, prav· tako pa 
tudi delovanja krajevnih skup
nosti in vaskib skupnosti na eni 
strani ter temeljnih organizacij 
zdruzenega dela na drugi strani 
njihovega medsebojnega povezo
vanja pri razresevanju neposred
nih vpralianj. 

V tesnl povezanosti z obrav
navo tega sklopa vprasanj pa 
bi bilo potrebno razpravljati tu
di o druibeno dogovorjenih na
eelib kadrovske politike in prak
ticnem uresnicevanju le-teb v 
krajevni skupnosti, temeljni or
ganizaciji zdruzenega dela in ob
cini. Mogoce bi veljalo v javni 
razpravi pretebtati tudi potrebe 
in pogoje za ustanavljanje enot 
samoupravnih interesnih skupno
sti v krajevnih skupnostih. 

Na vsak nacin pa bi morala 
javna razprava o osnutku s tatu
ta oblikovati take pobude, pred
loge in stalisea, da bi se v pred
logu in pozneje v statutu obcine 
kot samoupravnem dogovoru de
lovnih ljudi in obcanov nase ob
Cine oblikovale take dolocbe, ki 
bi real.no postavlle obcino Cerk
nica glede na njene naravne in 
ustvarjene momosti v medobcin
ski in republiski prostor in ji 
zagotavljale prihodnji gospodar· 
ski in druibeni razvoj. 

A. Pavlic 
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V marco si lahko ogledate.~. 
Kulturne prireditve 
PUST 1981 
- ~etrtek, 26. 2. ob 14. uri - 2AGANJE BABE 
- sobota, 28. 2. zve~er - ZABAVE V MASKAH - restavracija Je-

zero, kavarna nad blagovnico . 
- nedelja, 1. 3. ob 13. uri - KARNEVAL 

(ceste bodo zaprte ob 11. uri, vstopnina za avtomobile - NA
LEPKA 20 din, za osebe - ZNACKA 30 din) 

- ponedeljek, 2. 3. ob 20. uri - MOPED SHOW - kava rna nad 
blagovnico 

- torek, 3. 3. zvecer - ZABAVE V MASKAH - restavracija Je-
zero, kavarna nad blagovnico 

- sreda, 4. 3. ob 15. uri - PUSTOV POGREB 

ABONMA 
- sobota, 28. 2. ob 19. uri - AFS TINE R02ANC, sportna dvorana· 

Cerknica (za abonma Cerknica, Stari trg ter izven) 
- petek, 27. 3. ob 19. uri v kinodvorani Cerknica in v 
- soboto, 28. 3. ob 19. uri v kinodvorani Stari trg komedija >>DAN 

ODDIHA«, Dramska skupina Cerknica 

GLASBENA MLADINA SLOVENIJE 
za viSje razrede osnovnih sol v obcini · 
- 23. in 30.marca - KITARA IN FLAVTA ·(Jerko Novak, Ales 

Kacjan) 

FILMSKO GLEDALISCE 
- nedelja, 8. 3. ob 10. uri kino Cerknica, ob 15. uri kin.o Stari trg 
OKUPACIJA V 26 SLIKAH - jugoslovanska zgodovinska drama 

Filmi 
1. 3. ob 16. uri in ob. 19.30 - ameriSki vojni film BEG V ATENE. 
2.3. ob 19.30 - francoska komedija PLAVALNI UCITELJ. 
4. 3. ob 19.30 in 5. 3. ob 19.30 - zahodnonemski eroticni film PO

ROCILO IZ ST. PAULIJA. 
7. 3. ob 19.30 in 8. 3. ob 16. uri - ameriski ljubezenski film LJUBE

ZENSKA ZGODBA NA LEDU. 
8. 3. ob 10. uri matineja - jugoslovanski vojni film OKUPACIJA V 

26 SLIKAH. 
6. 3. ob 19.30 in 8. 3. ob 19.30 - zahodnonemski eroticni film ERO

'J;IKA NA DELOVNEM MESTU. 
9. 3. ob 19.30 - italijanski western ZA PRGISCE DOLARJEV. 

12.3. ob 19.30- ameriska komedija MANEKENKA IN DETEKTIV. 
14. 3. ob 19.30 in 15. 3. ob 16. uri - angleski pustolovski film DE

KLE IZ PLEMENA ASHANTI. 
15. 3. ob 19.30 - ameriSka komedija KAKO IZGUBITI ZENO IN 

NAJTI LJUBICO. . 
16. 3. ob 19.30 - ameriska drama NEZVESTA ZENA. 
19. 3. ob 1930 - ameriSka drama PRIJATELJICI. 
21. 3. ob 19.30 in 22. 3. ob 16. uri - spanski zgodovinski film CRNI 

MEC. 
20. 3. ob 19.30 in 22. 3. ob 19.30 - zahodnonemski eroticni film SIL-

VIJA V CARSTVU STRASTI. . 
23. 3. ob 19.30 - italijanski eroticni film FELLINIJEV CASANOVA. 
26. 3. ob 19.30 - ameriSki vojni film FANTJE IZ TRETJE CETE. 
28. 3. ob 19.30 in 29. 3. ob 16. uri - ameriska komedija SRAMEZ-

LJIV SEM, PA SE ZDRAVIM. 
27. 3. ob 19.30 in 29. 3. ob 19.30 - ameriska drama V VRTINCU. 
30. 3. ob 19.30 - angleska srhljivka SKRIVNOSTNA DEDISCINA. 

Sportne prireditve 
MALI NOGOMET 
. V telovadnici osnovne sole v Cerknici igrajo zimsko- obcinsko 
li~o v malem nogometu. Nastopa dvanajst ekip iz Rakeka Cerk
ruce, Grahovega, Loske doline in Nove vasi. Tekme so vsak~ nede
ljo dopoldan od 8.30 do 14. ure. 

KOSARKA 
Slovenska kobrkarska llga - zabod -
13. KOLO - CERKNICA : GOSTOL 

mo§ki 
7.3.1981 ob 18. uri 

21. 3. 1981 ob 18. uri 
11.4.1981 ob 18.uri 

15. KOLO - CERKNICA : TOLMIN 
18. KOLO - CERKNICA : RADOVLJICA 
PIONIRSKI FESTIV AI.. KOSARKE 
CERKNiCA : POSTOJNA - zenske 
CERKNICA : POSTOJNA - moski 
CERKNICA: LOGATEC - zenske 
CERKNICA : LOGATEC - moski 
KEGLJANJE 

18. 3. 1981 ob 15. uri 
18.3.1981 ob 16.uri 
27.3.1981 ob 15.uri 
27.3.1981 ob 16. uri 

_Na kegljiSc~ Br~sta v Cerknici traja obcinska trim liga v keglja
nJu. NastoJ?aJO ekipe Bresta, Kovinoplastike. Kovinda, Kartonaine, 
SO Cerknica, Elektro, SAP, Upokojenci, Mladinci, Gradgce in 
Gozdarstvo. 

Tekme so vsak ponedeljek ob 17. uri, torek ob 20. uri, sredo ob · 
~8. uri, ~etrtek ob 18. in 20. uri ter petek ob 20. uri. 

Uspeh kegljacev. Bresta 
Mo~ka ekipa KK BREST je 

dosegla najvecji uspeh v zadnjih 
desetih letih, saj se je uvrstila 
v prvo slovensko ligo - zahod. 

Na kvalifikacij ah, ki so bile v 
Medvodah in Skofji Loki, je KK 
Brest zasedel 4. mesto in se ta
ko skupaj ·s Tekstilom in Petro
lom ter Medvodami uvrstil v 
prvo slovensko ligo, v kateri so 
poleg omenjenih se Tekstilna iz 
Ajdovscine, Slovenija ceste, Tri
glav Kranj in driavni prvak 
Gradis iz Ljubljane. 

Za ekipo Bresta so nastopili: 
Kra~evec (Sk. Loka 848, Medvo
de 855), Turk (894 in 829), Urbas 
(833 in 839), Pre5eren (793, -), 

Mulec Stanko (-, 838), Zaloznik 
(898 in 905) in Gornik (868 in 
910). 
Vrstni red eklp 
1. TEKSTIL 
2. PETROL 
3. MEDVODE 
4. BREST 
itd. 

10548 
10336 
10333 
10308 

Vrstni red posameznikov 
1. BIZJAK - Tekstil 1828 
2. KOS - Petrol 1817 
3. ZALOZ:NIK - Brest 1803 
4. SPAREMBLEK-Tekstil · 1803 
5. BELCIJAN- Tekstil 1781 
6. GORNIK - Brest 1778 

itd. 

Tokrat vam predstavljamo Du
~ana ARKA z Rakeka, starega 
petdeset let, zaposlenega v tr· 
govskem podjetju Nanos. 

- Vasa sportna pot? 
s stirimi leti sem zaeel s smu

canjem in se sedaj rad tekmu
jem, posebno na sindikalnih tek
movanjih. Ze pred drugo sve
tovno vojno sem tudi zacel telo
vaditi pri tedanjem Sokolu, po 
drugi vojni pa sem telovadil pri 
TVD Partizan Rakek. Bil sem tu
di clan atletske sekcije, kegljal 
sem v KK Brest skupaj z zna
nim keglj acem Gromom, seve
da pa sem vsa ta leta igral tudi 
nogomet. 

- VaSi uspehi? 
Kaksnih prav velikih sportnih 

uspehov nimam. Morda bi orne
nil, da sem bil se kot mladinec 
v stafeti 4 X 100 metrov, ki je 
bila na republiskem tekmovanju 
druga in da sem bil enkrat zma
govalec Slivniskega veleslaloma, 
ki ga je organiziral notranjski 
studentski klub. Moj najvecji 
uspeh pa je po mojem to, da 
se vedno igram nogomet v trim 
ligi za Notranjce, se vedno smu
cam in sem v sportu se vedno 
aktiven. 

- Nogomet v cerkni~ld obci
ni? 

Mislirn, da bi nogomet pri nas 
zacel po portoro~kih sklepih na
zadovati. Prej sta bila dva klu
ba, ki sta nastopala v ljubljan
ski podzvezni ligi. Sedaj vse te
melji na trim ligah, ki res omo
gocajo rnnozicnost, vendar pa bi 
si morali prizadevati tudi za kva
liteto. Nogometni klub Rakek 
je imel prej 80 aktivnih nogome
tasev v vseh kategorijah, od pio
nirjev do veteranov, sedaj pa jih 
je mnogo manj. Sedaj klub zno-. 
va ozivljamo in upam, da bodo 
tudi uspehi. 

- Sport v danasnjem ~asu? 
Ceprav se mi zdi, da je casa 

za sport vedno manj, ker je ve
liko tudi druge zabave, pa opa
zam, da je na razlicnih sindikal
nih tekmovanjih vedno vee ude
lezencev. Posebno je to opaziti 
na tekmovanjih v alpskem smu
canju in pri mnozicnih smucar
skih tekih. Mladina se za spert 
zanima, treba pa bi bilo organizi
rati lige, da bi lahko tekmovali 
in pa dobiti kadre, ki bi jih vo
dili. Odnos do sporta pa se sicer 
zdi manj resen kot je bil vcasih. 
Naj pojasnim ob primeru. V 
vsem svoiem zivlieniu nisem ni-

BRESTOV OBZORNIK 

v 

Sportni portreti 
ti enkrat prise! na nogometno 
tekmo ali kaksno drugo tekmo
vanje kar z zabave ali veselice. 
Danes pa prihajajo nekateri do
besedno naravnost iz Disca na 
igrisce. 

- Kaj misJite o nastopih na
~ih alpskih smucarjev? 

Dosegajo zelo velike uspehe. 
Ce bo dovolj sredstev in ce bo
do vse selekcije trenirale cez 
vse leto, bodo tudi mlajsi sli po 
stopinjah Krizaja in drugih. Za
niman]e je zaradi teh uspehov 
med mladimi zelo veliko. 

- Dogodek, ki se vam je naj
bol.i vtisnil v spomin? 

To je bilo na nogometni tek
·mi Rakek : Svoboda za pokal 
madala Tita. V rednem casu se 
je tekma koncala neodloceno 1:1, 
po obeh podaljskih je bilo se 
vedno 1 : 1 in sele po streljanju 
enajstmetrovk smo zmagali in 
se uvrstili naprej. 

- Koga naj predstavimo v 
prihodnji stevllki? 

Predlagam, da predstavite 
sportnika in organizatorja Jako 
Smodila z Rakeka. B. Skerlj 

Zelo uspesno tekmovanje 
SMUCARSKI TEKI ZA PREHODNI POKAL L02A 

Se ena uspesna sportna mani
festacija je bila v soboto, 14. fe
bruarja v Loski dolini. V lepem 
vremenu se je pod Ulako zbralo 
vee kot 120 tekacev iz 14 slo
venskih klubov na tradicional
nem smucarskem teku za pre
hodni pokal Loza. Pod pokrovi
teljstvom Bresta so se lepo iz
kazali tako organizatorji kot sod
niski ekipa. 

Najboljsi po posameznih kate
gorijah: 
Mlajsi pionirji 
1. OZBOLT Darko, SK Loska do

lina 
2. DROBNIC Damijan, SK Loska 

dolina 
3. SIRAJ Andrej, SK Loska doli-

na 
Mlajse pionirke 
1. ACCETTO Marjanca, SK Brdo 
2. ZIMSEK- Simona, SK Brdo 
3. STERLE Nevenka, SK Brdo 
Starejsi pionirji 
1. KOZAMERNIK Janko, SK 

Brdo 
2. ZAKRAJSEK Miran, SK Lo-

ska dolina 
3. RUPNIK Janez, SK Logatec 
Starej~e pionlrke 
1. AVZLAHAR Natasa, SK Nova 

vas 
2. MEZE Ljuba, SK 'Logatec . 
3. ROT Andreia, SK Nova vas 
Mlajsi mladbici 
1. GRACER Marko, SK Kranj" 

ska gora · 
2. SMOLNIKAR Robert, SK 

Kamnik 
3. BOGATAJ Milan; SK Crna 

OBCINSKI SINDIKALNI 
PRV AKI V SMUCARSKIH 
TEKIH ZA LETO 1981 
·clani 
1. IvanCic Franc, GG . 
2. Gornik Milan, GG 
3. Krasevec Rajko, Brest 
Veterani 
1. Ozbolt Darko, Brest · 
2 .. Kandare Anton, Brest 
3. Strle Joze, Obrtnik 
Clanice · 
1. Obreza Zofija, obcina 
2. Frelih Toncka, Brest 
3. S\let Marija, Brest 
Veteranke · 
L Poje Francka, Kovinoplastika 
2. Kranjc Olga, Brest 
Ekipno · 

· 1. BREST 
2. 'KOVINOPLASTIKA 
3. GG 
4. OBTNIKi 
5. GRADISCE 
6. OBCINA . 

Mlaj~e mladinke 
1. KALNICAR Simona, SK Tri-

glav 
2. KOKALJ Zvonka, SK Ihan 
3. KOVAC Meri, SK Olimpija 
Starejse mladinke 
1. CEBUU Mojca, SK Olimpija 
2. SMOLNIKAR Tatjana, SK 

Kamnik 
3. KOROSEC Dragi, SK Triglav 
Clanice 
1. JELOVCAN Jell, SK Triglav 
2. HRIBAR Helenca, SK !han 
Starej~i mladinci 
1. ZERJAV Jure, SK Kranjska 

gora 
2. CESNIK Tomaz, Partizan Gor-

3. ·)fURsiC Roland, SK Loska do-
lina 

Ciani 
1. BURISIC Dusan, VP 1098 
2. BURISIC Tone, SK: Kranjska 

gora 
3. JELENC Maks, SK Triglav 
4. PIBER Ivan, Partizan Gorje 
5. IVANCIC Franc, SK Olimpija 

Prehodni pokal -Loza je osvo
jil SK Triglav iz Kranja, drugi 
je bil SK Loska dolina in tretji 
SK Logatec. Organizatorji so 
imeli precej tezav s pripravo 
proge in bi kazalo razmisliti, ali 
ne bi za potrebe podobnih tek
movanj v obcini nabavili motor
ne sani. Kljub vsemu pa je bi
la proga odlicno pripravljena, 
kar so potrdili tudi sami tek
movalci. V prihodnje si zelimo 
se vee tako dobro pripravljenih 
sportnih tekmovanj. T. Obreza 

ODPRTO PRVENSTVO 
· KRAJEVNE SKUPNOSTI 
GRAHOVO V SMUCARSKIH 
TEKIH 

V organizaciji telesno-kultur
nega dru.stva Sovica Grahovo 
smo uspesno pripravili in izved
li odprto prvenstvo krajevne 
skupnosti v smucarskih tekih za 
vse starostne kategorije. Takoj 
velja povedati, da je bil odziv 
glede na stevilo tekmovalcev pre
senetljiv. Predvidevali smo, da 
se bo udeleZilo te prireditve 
?.kr~g .so tekmovalcev, bilo pa 
Jih Je se enkrat vee. Zato se je 
tekmo.vanje zavleklo, saj so tek-

. · movalci startali na 30 sekund. 
Ta pomanjkljivost · pa ne more 
zasenciti odlicne organizacije, ki 
jo je izpeljalo to mlado drustvo. 

Odlicno pripravljene tekmoval
ne proge, lepo soncno vreme in 
izredno veliko gledalcev, vse to 
je prispevalo k pravemu sport
nemu razpolozenju. 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de
lovne organizaclje Brest Cerknica, 
n.sol.o. 

Glavnl in odgovoml urednfk Boio 
LEVEC. . 

Ure)a uradnlikl odbor: Marta DRAGoue, 
Venda HACE, Ana KOGEJ, Bolo lEV&C, 
MartAt MODIC, Leopold OBLAK, Anton 
OBREZA, Janez OPEKA, Bemarda PETRie, 
Bano !lKERU, Franc TURK, Irena ZEM· 
UAK In Vlktor 2NIDAR!lle. Foto: Jole 
!lkrl). 

Tiska 2elezniska tlskarna v Ljub
ljanl. Naklada 2800 lzvodov. 

Na startu zelo uspelih tekov v Grahovem 

Glullo IIOdl med prolzvode 1z 7. toau 
prwgll odatavka 38. ~--- 0 ... 
C...ju proiZ'fOdov In norlte'l y pnlllletll, a 
........... pi..WJ• ...... ,Ill ~ od 
~18 prolzvodDow (-J• ..._lata a 
lnbmii'WI)a I~ ....,_ Ill lt_.Ja, 
lt. Cl1·1/'fl lr ... lM. ...... 11Fol) 


