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Samoupravno oblikovanje cen
TUDI NA PODROCJU CEN VSE VECJA
ODGOVORNOST ZDRUZENEGA DELA
Nekajkrat smo v Brestovem obzorniku ze pisali, kako pri oblikovanju cen zadevamo ob razlicna vpra~anja. V casu od zadnjib
pisanj se je tudi na tern podrocju marsikaj zgodilo. Toda, pojdimo
pregledno - po vrsti.
Zakon o zdruZenem delu daje
pri oblikovanju cen glavno vlogo
temeljnim oziroma delovnim organizacijam. Dosedanji izvedbeni
predpisi 0 cenah so bili zivo
nasprotje tega, saj so vse cene
dolocali drzavni administrativni
organi. Da bi se to neskladje odpravilo, je bil sprejet nov zakon
o cenah. ·
Ta. novi zakon, je nastajal z
veliko muko. Zavedati se moraroo, da so cene eden izmed pomembnih pogojev za pridobivanie dohodka, pa zato tudi preizkusni kamen v ok viru vsakega
trlno vsaj malo obarvanega gospodarstva. Prav ob cenah se
srecujejo in krizajo interesi med
posarneznirni organizacijami zdruzenega dela, pa interesi med panogami in seveda celo m ed republikami. Zato ni samo nakljucje, da je bil zakon o cenah pred
sprejemom pogosto spreminjan,
dopolnjevan in •k oncno, ko je bil
sprejet, je bila odlozena njegova
uporaba do 1. januarja letos.
Glavni narnen zakona o cenah
je, uresniciti ornenieno izhodiscno dolocilo zakona o zdrufenem
delu, po katerern naj bi samoupravni veter zavel tudi na podrocje cen. Prehodno obdobje pa
nosi v sebi nevarnost za skokovit porast cen in s tern za rojstvo novih neskladij v splosni
inflacij ski spirali.
Novi zakon o cenah je prav tako kot pred ostale proizvajalce
postavil tudi pred BRESTOVE
kolektive nekaj nujnih nalog,
med katere sodi predvsem sprejem samoupravnega splosnega
akta za oblikovanje cen proizvodov in storitev. Pri tern smo naleteli na precejsnje tezave, saj
nisrno dobili predpisanih navodil, pa tudi teoreticna strokovna
tolmacenja si niso skladna.
Ostaja ua dejstvo, da nobene
nove cene ne m oremo niti obHkovati niti uporabljati, ce nimamo splosnega a kta, s katerim so ureiena glavna vprasanja
s tega podrocja. Sem stejejo zlasti izhodisca za oblikovanje cen,
posap1ezna rnerila in njihova
uporaba ter postopki in odgovornost pri oblikovanju cen.
Poglejmo, kako srno se zadeve
lotili na B~ESTU.
Omenjene zadeve so predmet
posebnega samoupravnega sporazuma o oblikovanju cen . Ta
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samoupravni sporazurn sprejmejo vse temeljne organizacije v
enakern besedilu. Za taksno odlocitev sta dva razloga. Prvi, da
gre za pomernbno podrocje, s
katerirn je moino vplivati na
vecji ali rnanj~i dohodek posamezne terneljne organizacije in
je pr av, da imamo za enake zadeve enaka merila; in drugi, da
je sprejeta merila v nacelu potrebno upostevati tudi p ri oblikovanju medsebojnih - dogovorjenih cen v okviru delovne
organizacije (oziroma celo sestavljene organizacije).
Osnovna nacela za nas sporazum so povzeta po zakonu ozirorna po temeljih nasega druibeno-gospodarskega sistema. To so
opredelitve, da politika cen izhaja iz ekonornskih zakonitosti
v socialisticnem samoupravnem
sistemu, da morajo biti cene odraz dobreaa upravljanja in gospodarjenja z druzbenimi produkcijskirni sredstvi in seveda
da poslujerno v enotnem jugoslovanskern trgu.
Izhodisce pri oblikovanju cen
nasih posameznih izdelkov, skupin izdelkov oziroma proizvodov
so cilji in naloge ter ukrepi, ki
so opredeljeni v planskih listinah. Te okvirne elernente za izvajanje politike cen »izmerimO<<
za vsak izdelek ozirorna za vsako storitev posebej z merili, dolocenimi v zakonu ter razclenjenirni v nasem sporazumu 0 obIikovanju cen. Tako naj bi narn
cena izdelka, ugotovljena z vserni okoliscinarni, vplivi in pogoji, povedala visino druzbeno priznanega dela in narn - povratno gledano - ornogocala uresnicenje z usklajenimi plani opredeljenih rezultatov.
To-le omenjeno merjenje pa
ni lahko, saj gre za splet mnogih
vplivov, ki narekujejo koncno
odlocitev. Tudi n i carobne formule, ki bi jo lahko uporabili v
vseh primerih.
Zato nas sporazum povzema
vsa stiri merila zakona o cenah
in jib podrobneje razclenjuje z
ustreznimi elementi. Ta m erila
so:
1. razmerje med ponudbo in
povprasevanjem,
2. vpliv svetovnih cen,
3. gibanje povprecn e produktivnosti dela in smotrnost izkoriScenosti proizvodnih sredstev,
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4. delitev celotnega dohodka
drufbe.
Ker bi bil goli avtomatizem
strokovno, zlasti pa se druzbeno
gledano bolec, je v sporazurnu
vprasanje urejeno opisno - v
srnislu zakona o cenah. Za vsako rnerilo je opredeljen namen
njegove uporabe, zatern njegova
vsebina in nato se posarnezni
elernenti ter dodatne instrukcij·
ske norme. Tak nacin dopu!§ca
uporabo obveznih navodil, ki jib
se pricakujemo in omogoea z ivljenjsko uporabnost sporazurna
za daljse obdobje r ecimo,
vsaj za kaksno leto. Temu velja
dodati se dolocilo 0 tern, kako
se vsa rnerila obravnavajo analiticno, uporabljajo pa sumarno.
S tern naj bi preprecili nevarnost pretirane enostranske uporabe posameznega merila.
Postopek za oblikovanje cenika je enak kot postopek za
sprejem letnega plana, kar je
glede na pornen in povezavo
obeh lis tin logicno. S tern pa naj
bo dosezen tudi glavni druzbeni
prernik, ki ga je po besedilu zakona in po splosni druzbeni klimi sodec zelel doseci zakonodajalec. To pa je, da podruibirno
tudi odlocanje o cenah. Drugace povedano: ze dopoldan kot
proizvajalci naj bi bili obvesce-
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interese drugih ozirorna ce bo
delovala v naspr otju z naceli,
opredeljenimi v tern sarnoupravnern sporazumu. Bolj razurnljivo
povedano to pomeni, da rnorajo
biti cene ravno pravsnje - ne
previsoke, a tudi ne prenizke.
Zakonodajalec p a je v zakonu
predvidel momost administrativnih posegov driave v primerih,
ko le-t a oceni, da zakon o cenah
skozi delovanje sarnoupravnega
dolocanja cen le ne bo zagotavljal ali ce se pricakuje, da ne bo
zagotavljal nekaterih opredeljenih zadev.
Pricakujerno lahko, da borno
glede na pornernbnost in zavozlanost zadeve se veckra t brali
in razpravljali o oblikovanju cen.
Tudi v nasern Obzorniku.
Z. Zabukovec

ni o gospodarskih gibanjih in
pogojih za oblikovanje cen, da
bi pri tern nekoliko pomislili tudi na popoldan, ko borno potrosniki - mogoce celo tistih proizvodov, za katere srno dopoldan
pornagali oblikovati cene.
Seveda, zakonodajalec je bil
tudi previden. In nas akt tudi.
v nasern samoupravnern sporaZUIDU je predvideno, da lahko
druge terneljne organizacije poklicejo na odgovornost vsako, ki
bi pri oblikovanju cen proizvodov in storitev bistveno ogrozila

Kdai enotni sistem nagraievania1
DELO KOMISIJE ZA VREDNOTENJE ZAHTEVNOSTI
DELA

todi »vrednotenje zabtevnosti
del« (VZD). Biro za industrijski
ingeniring Iskra je metodo dopolnil in jo prilagodil tako, da
je z njo momo oceniti vse delokroge v celotni delovni organizaciji.
To spremenjeno metodo smo
poimenovali VZD-2. Metodologija je bila v javni razpravi. Bistvene pripombe v razpravi so
bile v tem, da je t reba bolje
(Konec na 2. strani)

V decembru leta 1977 smo
sprejeli samoupravni sporazwn
o skupnih osnovah in merilih za
pridobivanje in razporejanje
dohodka. V sporazum smo zapisali, da homo do konca leta
1980 poenotili sistem za ugotavljanje zahtevnosti dela. Dela in
naloge naj bi vrednotili po me-
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Predvsem oprihodnjih nalogah
OB PROGRAMSKO VOLILN I KONFERENCI ZVEZE KOMUNISTOV V
NASI OBCINI
Obcinska konferenca zveze komunistov bo 2. aprila imela programsko volilno konferenco, na kateri naj bi kriticno ocenili delo v obdobju od zadnje takline konference (junij 1980) ter sprejeli progr amske
usmeritve za prihodnje delo.
V pripravah na konferenco je
bila posebej poudarjena zahteva,
da morajo sekretarji osnovnih organizacij sklicati razsirjene seje
osnovnih organizacij, na katere
morajo poleg svojih clanov vabiti
se predsednike sindikata, sociali·
sticne zveze, zdruienj zveze bor·
cev, mladine, predstavnike samo·
upravnih organov, individualne
poslovodne organe in druge akti·
viste po izboru sekretariata osnovne organizacije.
Gradivo, predlozeno za sejo
konference, so osnovne organizacije dolZne obravnavati na razliirjenih sejah in ga soociti z raz·
merami, ki vladajo v posameznih
delovnih okoljih. Pri tern je potrebno izhajati iz lastnih momosti
in pogojev za delovanje ter tako
kriticno ra:.~:pravo izkoristiti za
uveljavljanje diferenciacije znotraj zveze komunistov, za opredeljevanje odgovornosti slehernega
komunista.
Treba je izostriti oceno o tern,
kako smo komtmi.sti usposobljeni
za delovanje v organizacijah zdruzenega dela in v krajevnih skupnostih, v samoupravnih in druibenopoliticnih organizacijah ter
skupnostih in skuplicinskih or ganizacijah. Osnova za ocene mora·
jo biti stalisca in sklepi zadnjih
sej centralnega komiteja ZKJ in
ZKS ter sej obcinskih konferenc.
Pomembno je, da na tej osnovi
opredelimo odgovornost pri uresnicevanju politike gospodarske
stabilizacije in utrjevanju samoupravnega polozaja delavca v

zdrufenem delu. Ti dve pr ogramski izhodisci naj bi predstavljali
osnovno smer v delovanju osnov·
nih organizacij.
Osnovne organizacije morajo
kriticno ovrednotiti delo obcinske konference in njenih organov
ter njene cla ne in funkcionarje.
Se posebno zavzeto je potrebno
oceniti delo clana obcinske kon·
ference, ki zastopa posamezno osnovno organizacijo v konferenci
oziroma clana konference, zadolzenega za delo in neposredno povezavo v posamezni osnovni organizaciji.
Oceniti je treba, kako zadolZeni
clani konference sodelujejo v de·
lu osnovne organizacije, predvsem v pripravah na sejo obcinskih konferenc ter pri uresnicevanju teh stalisc v osnovni organizaciji. Funkcija, vloga in mesto
clana obcnske konference je v po·
liticnem pogledu izredno pomembna pri utrjevanju polozaja in pri
delovanju osnovne organizacije,
pa tudi obcinske konference.
V delovanju obcinske organiza·
cije zveze komunistov je mesto za
svoje delovanje nasel tudi aktiv
komunistov delavcev- neposred·
nih proizvajalcev. Vendar z dosezenim se zdalec ne moremo biti
zadovoljni, saj tudi za d elovanje
in uspesnost aktiva ugotavljamo,
da je to proces, ki se mora razvijati sproti z ostalimi procesi
znotraj zveze komunistov.
Aktiv pomeni in mora z vso
dejavnostjo predstavljati »vest<<
zveze komunistov kot avantgarde

Kdai enotni sistem nagraievania 1
(Nadaljevanje s 1. strani)
vrednotiti teZko fizicno delo in
pogoje dela.
Za prehod na enoten sistem
vrednotenja zahtevnosti deJa je
bilo poleg prilagajan ja metodoIogije Brestovim pogojem potrebno izdelati tudi razvid ter
opise del in nalog.
Razvid del in nalog je bil iz.
delan v vseh temeljnih organizacijah in v delovni skupnosti
Skupnih dejavnosti. Pred sprejetjem je bilo opravljeno usklajevanje med temeljnimi organizacijami. Usklajene so bile zahteve glede zahtevanega strokovnega znanja in potrebne prakse.
Kljub temu pa ugotavljamo, da
z razvidom nismo dosegli bistvenih izboljsav.
V razvidu del smo opredelili
dela in naloge oziroma delokroge, ki so popolnoma enaki kot
po sistemizaciji. S tem smo zamudili priloznost, da bi razmejill naloge in odgovomosti ter
jib oblikovali v najustreznejse
delokroge. Opisi del in nalog jasno kazejo, da se nekatera dela
podvajajo. V mnogih opisih je
zaslediti temjo, prikazati take
naloge, ki bodo visje vrednotene.
v zelji, da bi vendar ze enkrat
pripravill vse potrebno gradivo
za prehod na enoten sistem
vrednotenja del, je bila imenovana posebna komisija za pripravo gradiva. V desetclanski
komisiji sodelujejo predstavniki
vseh temelj nih organizacij in delovne skupnosti Skupnih dejavnosti.
Komisija je zacela z delom in
ze na samem zacetku naletela na
precejsnje ovire. Ugotovljeno je
bilo, da so razlike v opisih del
in nalog, ki ne izvirajo iz razlik
pri delu, pac pa iz zelja po cim
vecjem vrednotenju dela. Komisija si je zadala nalogo, da bo

vse opise uskladila in sicer tako, da bodo iz opisov del razvidne vse razlike, ki dejansko obstajajo med deli in nalogami, ki
so v razvidu del pod istimi imeni.
Ko bodo pr egledani in usklajeni vsi opisi del in nalog, bo iz.
delana vzorcna ocenitev za vsako temeljno organizacijo posebej. I z vzorcn e ocenitve bo razvidna razvrstitev posameznih
delokrogov. Ce bo ta razvrstitev
sprejemljiva za temeljne organizacije, bomo metodologijo po·
novno dali v javno razpravo in
v sprejem.
Zavedati pa se moramo, da
sprememba ocenitve zahtevnosti del in nalog sama po sebi ne
daje nobenih dodatnih sr edstev
za osebne dohodke. Pri sprejemanju novega sistema vrednoten ja del in nalog gre za poenotenje sistema v vseh temelj nih organizacijah in za odpravljanje
neskladij, k i so se pojavila v pretekih Ietih. Novo vrednotenje
zahtevnosti del je samo ena iz.
med nalog v razresevanju sistema nagrajevanja. Nujno bo treba zgraditi sistem za ugotavljanje delovnega prispevka vsakega delavca.
Prav tako pa bomo morali vee
pozornosti posvetiti ustvarjalnosti pri delu in nagr ajevanju minulega dela.
Zavedati se moramo, da spremembe sistema nagrajevanja ni·
so niti prepr ost niti kratkotrajen postopek.
Komisija bo zastavila terminski nacrt nalog, potrebnih za
prehod na enoten sistem ocenitve del in nalog. Lahko pa :Ze danes ugotovimo, da bo tudi delo
te komisije zaman, ce se ne homo zavzeli in pomagali pri pripravah vsi, predvsem pa najodgovomejsi delavci Bresta.
J . Opeka

delavskega razreda, predstavljati
mora nelocljivo povezanost deIavskega r azreda z njegovo avant·
gardo. Tezave v delovanju aktiva
se ka:Zejo kot posledica dejstva,
da komunisti delavci-neposredni
proizvajalci ze v svojih osnovnih
organizacijah nimajo navade aktivno sodelovati v razpravi, ampak so bolj ali m~nj nem! opaz;>·
valci dogovorov m spre]eman]a
zakljuckov. Seveda je toliko teze
pricakovati, da bodo postali ustvarjalen dejavnik drugje.
V druzbenoekonomskem, idej·
n em in politicnem pogledu bodo
najpomembnejsa vpra~anja pred·
met razprav na. sejah obcinske
konference in je zatorej nujno,
da si te neposredne zadolZitve
tudi natancneje opredelimo.
V obdobju do februarja 1982.
leta naj bi obcinska organizacija
zveze komunistov razpravljala o
naslednjih pomembnejsih zadevah:
- o stanjv. v gradbenistvu in
s tem v zvezi posebej o moznosti
prihodnjega razvoja stanovanjskc izgradnje. Potrebno bo opredeliti celovitost odnosov, ki vladajo pri izgradnji stanovanj, od
urbanisticnega urejanja prostora,
komunalne infrastrukture do operativnega gradbeni~tva;
- o vlogi in polozaju mlade
generacije v druzbi, posebej pa o
delovanju mladinske organizacije
v nasi obcini;
- o nalogah zveze komunistov
prJ. prihodnjem razvoju splo~nega
1.1 udskega odpora, vamosti in
druzbene samozalicite;
- o kriticni oceni stanja na
podrocju kmetijske proizvodnje
in pridelave hrane z usmeritvijo
na moznost pospesevanja z dolgorocnejsimi opredelitvami v nasi
obcini;
- o socialni politiki, k.ler bi
morali v ospredje postaviti vpra·
sanje 0 socialni diferenciaciji in
0 vplivu povecanja zivljenjskih
s troskov na padec realnega stan·
darda delovnih !judi in obcanov;
- o uresnicevanju sklepov ob·
cinske konference komunistov na
podrocju druzbeno ekonomskih
nalog, posebej pa politike pri uresnicevanju gospodarske stabiliza·
cije;
- tvorno sodelovanje v razpra·
vah o osnutkih kongresnih do·
kumentov ter organizacijsko kad·
rovske priprave na kongres.
Obcinska organizacija zveze
komtmi.stov se seveda ne bo zadrzevala zgolj ob opredeljenih na·
logah, ampak se bo morala sproti sooeati s celo vrsto pojavov in
s e do njih opredeljevati. Osnovne
cilje dru2:beno politicne dejavnosti komunistov, organov in orga ·
nizacij zveze komunistov v obcini
bo programsko volilna konferenca sprejela v svojem predlogu
prihodnjega dela.
Komite obcinske konference je
na predlog komisije za organizir anost, razvoj ter kadrovske za-

Iz kotlovnice TOZD PohiStvo
deve sklenil, da bo programsko
volilni konferenci predlagal, naj
v naslednjem mandatnem obdobju opravlja funkcijo predsednika
obcinske konference tovariS Ja·
nez Praprotnik, ki je ze do sedaj
vestno in odgovorno opravljal

vrsto pomembnih dru2:beno poli·
ticnih funkcij in si tako pridobil
zaupanje in ugled med nasimi
delovnimi ljudmi. Sedaj opravlja
dela in naloge ravnatelja osnovne
sole v Novi vasi.
D. Frlan

RAZSTAVA 0 VARNOSTIIN DRUZBENI
SAMOZASCITI
Slovenska javnost je bila obvescena, da bo letos v razlicnih
krajih Slovenije organizirana razstava »VARNOST IN DRUZBENA SAMOZASCITA«. V Postojni bo razstava v hotelu
JAMA v casu od 3. do 8. aprila.
Razstava ima jugoslovanski znacaj in je od leta 1974 :Ze
obiskala oziroma je bila organizirana v vseh nasih republi·
kah in pokrajinah. Letos jo organiziramo v Sloveniji in je
posvecena 40. obletnici ustanovitve vamostno obvescevalne
slu2:be, osvobodilne fronte in narodne za~cite ter zacetka vstaje jugoslovanskih narodov in narodnosti. V Postojni ta razstava sovpada tudi s praznovanjem obcinskega praznika.
Doslej je razstavo obiskalo vee kot dva milijona obcanov.
Organizator :Zeli, da bi si razstavo ogledali vsi tisti delovni
ljudje in obcani, ki ze sedaj delujejo na podrocju splosne
ljudske obrambe in drufbene samozascite. Zato bi bilo prav,
da je obisk razstave organiziran. Organizator je obcanom
Cerknice namenil torek, 7. april, zato naj bi tudi obiske v
glavnem tako organizirali. Prav bi tudi bilo, da bi pripravili
skupinske in organizirane prevoze, kjer je to le mogoce.
L. Spitalar

Vendarle zelena 1·uc
Delegatska bitka za lesarsko
solo v Postojni je v izobrazevalni
skupnosti lesarstva dozivela poraz. Kot smo p isali ze v februarski stevilki Brestovega obzornika,
nismo mogli drugace kot zavrniti
temelje planov 1981-1985 posebne izobrazevalne skupnosti za lesarstvo.
Odlocitev, da se v solskem letu
1981-1982 izvajajo lesarski programi tudi v Postojni, pod mentorstvom tehniSke sole iz Ljubljane, je bila sprejeta v izobrazevalni skupnosti Slovenije, ko je
upostevala razvitost industrije na
tern obmocju ter druge dejavnike,
ki so pogoj za delovanje neke sole.
Menimo, da je bila pri odlocanju
v posebni izobrazevalni skupnosti
za lesarstvo prisotna tudi nezdrava konkurenca.

Srecanje zena ob njihovem prazniku v TPC. Kljub dogovoru, da
bodo praznovanja enaka, so bila razlicna . . .

S t ern, da smo odklonili temelje planov 1981-1985 PIS lesar·
stva, se nikakor ne nameravamo
izogibati financnim obveznostim
do izobrazevanja, temvec zelimo
s svobodno menjavo dela doseCi
taksno izobra.Zevanje, ki bo zado
voljevalo nase potrebe.
Obiskali smo ze vse osmosolce
n a osnovnih solah v obcini in jim
prikazali sistem srednjega usmer·
jenega izobrazevanja- tesno po·
vezanost z delom, prihodnji razvoj avtomatizacije in modernizacije tehnoloskih postopkov, odpravljanje tezkega fizicnega dela,
prizadevanje za boljse nagrajevanje delavcev v neposredni proizvodnji ter se vrsto drugih zadev,
ki vplivajo na izbiro poklica. 0
tern nameravamo seznaniti tudi
starse osmosolcev.
Po informativnih prijavah se
je ze 18 mladih odloCilo za lesarske poklice, kar se ni zgodilo ze
vsa leta po vojni ,razen tedaj, ko
smo odpirali dislocirane oddelke.
Do jeseni pa pricakujemo vsaj se
toliko prijav. Brestove kadrovskt:
potrebe za lesarske poklice so
ocenjene vee kot 40 letno. To
stevilo pricakujemo v prihodnjih
letih, ko se bosta ustrezno spremenili kadrovska politika in politika nagrajevanja.
Vsekakor bomo morali v p rihodnje budno spremljati vkljucevanje mladine v lesarske poklice,
pa tudi skrb za izvajanje proizvodnega dela za lesarje ter vklju·
cevanje v delo po koncanem solanju in napredovanju med delom.
Skrbeti pa homo morali tudi za
kvalitetno izvajanje programov v
Postojni, kar je povezano s kvalitetno opremo ucilnic.
Prvi odziv mladine za nase osnovno delo nas opogumlja in potrjuje pravilnost nase odloCitve.
F. Tudic
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Iz drugih lesarskih kolektivov
...

V ALPLESU si s koraj ze dvc
leti intenzivno prizadevajo, da bi
storili korak naprej iz proizvod
nje transportnih naprav v proizvodnjo strojev za lesno industri·
jo. Koncno so se odlocili, da bodo
zaceli proizvajati dve razlicni vr··
sti strojev in siccr vertikalne ra;r.rezovalke ivernih plosc ter moznicarke v sodelovanju z zahodno·
nemsko firmo Weeke. Po teh stro·
jih je pri nas zelo veliko povpra
sevanje.
V ELANU je bila !ani iivahna
inventivna dejavnost. Sprejeli so
nov pravilnik o izumih, tehnicnih
izbolj savah in koristnih predlo·
gih, ob cemer se je tudi zanima·
nje za taksno dejavnost povecalo.
Tako so delavci v Elanu lani pri·
javili kar 30 predlogov (leto pop rcj 10), od katerih jih je bilo
11 p redlaganih za izplacilo sklad·
no z dolocili pravilnika.

ciscenje opaznih plosc, transportne naprave in dvizne mize, ki so
uporabne v razlicnih proizvodnih
procesih, stiskalnice, ki jih n e
uporahlj ajo samo v lesarstvu,
temvec tudi v gumarski industriji, plasticarstvu in drugod.
STOL jc v preteklem letu dosegel rekordni izvoz in sicer so
izvozili za dobre stiri milijone in
pol dolarjev izdelkov ali skoraj
za milijon dolarjev vee kot leto
poprej. Glavnino njihovega izvoza predstavljajo · leseni stoli i.1
fotelji, v okviru te skupine izdelkov pa seveda kolonialni stoli. Po
vrcanosti je na drugem mestu izvoz modul programa, zmanjsal pa
se je izvoz lesenih miz. Se vedno
je na prvem mestu izvoz v Zdruzene drzave Amerike.
LESNINI je hila v casu letol;njega pariskega sejma pohistva

dili skladiscne prostore v predelavi zaganega lesa, zgradili
avtomehanicno delavnico, zgradili prodajni paviljon v Celju, nacrtujejo pa se nekaj manjsih nalozb.
Iz INLESOVEGA proizvodnega programa stavbnega pohiStva
naj omenimo novost - KOMBI·
VAK okno. To je kombinirano
vezano vakuumsko impregnira·
no okno, ki pomeni pomemben
dosezek njihovih konstrukterjev
in razvojno-tehnicne sluzbe. Tu·
di s tern izdelkom, ki ima izredne toplotno-izolacijske lastnosti,
se je Inles vkljucil v druzbeno
akcijo za zmanjsanje porabe
energije vseh vrst.
LESNINA bo v naslednjem
petletnem obdobju za nalozbe v
osnovna sredstva in za zdruzevanje izven delovne organizacije
vlozila 1,426,730.000 dinarjev. Od
tega bo 30,6 odstotkov lastnih
sredstev, 12,4 odstotka zdruzenih
sredstev znotraj delovne organizacije, 12,7 odstotka zdruzenih
sredstev drugih OZD, 39,4 odstotka bancnih kreditov ter 4,9
odstotka drugih sredstev.
MARLES se j e ze pred desetimi le ti odlocil za projektiranje
in gradnjo otroskih vrtcev. V teh
desetih le tih so po vsej Jugo·
slaviji zgradili 180 objektov vzgojnovarstvenih zavodov, v katerih je dobilo varstvo nad 15
tisoc otrok. Sarno v Sloveniji je
Maries zgradil nad 50 odstotkov
vseh vzgojnovarstvenih ustanov.

I
II

.
I

Delo ob stiristranskem skobelnem stroju (TOZD Masiva)
TOVARNA MERIL je lani z raz
licnimi
preventivnimi
ukrepi
zmanjsala stevilo nezgod pri delu
kar za 21,6 odstotka v primerjavi
z letom poprej. Ta uspeh so dosegli predvsem z nahavo novih
varovalnih sredstev in naprav.
Blizu polovice vseh nezgod jc
bilo zaradi osehnih razlogov (ne·
pazljivost, malomarnost), kar ce·
trtina pa se jih je zgodilo na poti
na delo ali z dela.
V LIP Bled so zgradili novo
sortirno in skladiscno lopo, ki
sluzi boljsi pripravi lesa, predvsem za proizvodnjo stropnih in
stenskih oblog ter ladijskega po·
da, pa tudi za trg. Pod njeno streho je tudi vzdolzna sortirna linija, ki so jo v celoti projektirali
in zgradili sami.
MEBLO je odprl ze svoj sedem
najsti salon pohistva in sicer v
Celju. Razstavni p ros tor meri O·
krog 500 kvadratnih metrov, je pa
v novi poslovni zgradbi Elektra
Celje v srediScu mesta.
SLOVENIJALES - trgovina je
v preteklem letu dosegla 96 od·
stotkov nacrtovanega izvoza. Sicer je bila v njenem skupnem
zunanjetrgovinskem prometu (iz·
voz in uvoz) na prvem mestu Sovjetska zveza , sledijo pa Italija,
Zdruzene driave Amerike, Zahod·
na Nemcija, Mad.Zarska, Ceskoslovaska in tako naprej.
Iz SAVINJE je leta 1979 izs to·
pila temeljna organizacija Lesna
industrija Ptuj in se odlocila za
zdruzitev z Marlesom. Ko pa so
njihovi delavci dobili v sprejem
Marlesove splosne akte, jih niso
sprejeli. Tako so se oh koncu
preteklega leta spet vrnili v Savinjo. Le-ta je postala tudi njihov
novi porok za sanacijski kredit v
viSini 15.000.000 dinarjev, ki ga je
za Lesno industrij o Ptuj najel
Maries.

podeljena mednarodna trol'eja
»PohiStvo Evrope 1980« - priznanje za napredek kvalitete obliko·
vanja in izvoza pohistva. Poleg
Lesnine je to trofejo letos dobil
tudi Oriolik. Doslej so od nasih
proizvajalcev pohiStva dobili to
priznanje ze Brest, Meblo, Javo.in Stol.
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Letos boste na straneh nasega
glasila zaman iskali prvoaprllsko
potegavscino. Pravijo pac, da delovnih ljudi in obcanov ni Iepo
vleci za nos.
Skratka: vse, kar je zapisanega v tej stevilki, je misljeno
skrajno resno.

MARLES si je za prihodnje sred.njerocno obdobje zastavil izred·
no napet nalozbeni program, sa.i
predvideva kar za 1,6 rnilijarde
dinarjev nalozb. Te nalozbe naj bi
pokrili s 34,4 odstotka ali 554 mi·
lijonov dinarjev lastnih sredstev
temeljnih organizacij in z 18 odstotki ali 292 milijonov dinarjev
zdruzenih sredstev delovne organizacije; ostala sredstva naj bi ,. ·'!W'"'>'ilr-<:nJJ'
pridohili predvsem s krediti.

Nov Brestov salon pohiStva
27. februarja smo v Titovem Velesu slovesno odprli novi Brestov
salon pohiStva. Ta dan je bil pomemben za Brest kot znano in pri
nas uveljavljeno podjetje, pa tudi za mesto s pribliino 45.000 prebi·
valci, ki je tako dobilo lepo urejen salon s priblizno 180 kvadratnimi
metri povrsine.

Salon je slovesno odprl pred·
s tavnik Bresta tovariS Franc
Turk. Na otvoritvi so bill poleg
Brestovih predstavnikov prisotru
tudi stevilni dr uzbeno politicni
in javni delavci iz mesta ter po·
slovni partnerji in drugi obcani.
V svoj ih otvoritvenih besedah je
tovaris Turk na kra tko prikazal
hiter gospodarski razvoj Bresta,
pa tudi razvoj lastne maloprodaje
po vsej Jugoslaviji, pri cemer je
poudaril, da je to nov korak v
Brestovem
osvajanju
novih
trzisc.
V zacetku 19. Stoletja je bil tC·
danji Veles najvecje naseljeno
mesto na dveh bregovih Vardarja
s prihlizno dva tisoc gospodinjstev. Sredi 19. stoletja sta se v
Velesu zacela naglo razvijati trgovina in obrtniStvo in je tedaj
stel ze okrog 20.000 prebivalcev.
Trgovali so s surovim usnjem,
vinom, zganjem, makom, keramiko in z mlecnimi izdelki, zvecine
prek Soluna, saj tedaj med vardarsko, egejsko in pirinsko Ma·
kedonijo v otomanskem cesarstvu meja ni hilo.
Tedaj, zlasti pa kasneje, so si
makedonski domoljubi vztrajno
prizadevali za osvoboditev Makedonije izpod turskega suzenjstva.
Veleski tako imenovani »gemiai-

INLES je v letosnjem marcu
zabelezil kar tri pomembne delovne zmage - koncali so z izgrad·
njo MELESA - m ehaniziranega
lupilnega skladisca oblovine iglavcev in kotlovnice ter razsirili '
centralno skladiSce gotovih izdelkov. Ti objekti so nadvse pomembni za prihodnjo rast proizvodnje, predstavljaj o pa tudi osnovo
za uresnicevanje prihodnjega
srednjerocnega n acrta. Obenem
pomenijo n ov korak v poslovnem
sodelovanju m ed gozdarstvom,
lesno industrijo in nekaterimi
dobavitelji pomembnejsih vhod- UO OT.llOPAI-hETO HA HOHI10T, COBPEMEU CI\.I\OH HA ,SPECT"
nih materialov za njihovo proiz·
0/\ UEPKHMUA BO THTOB BEAEC
vodnjo.
V LIP Bled s o sprejeli nov ka·
talog del in nalog. S tern aktom
in ocenami zaht evnosti zelijo
uresniciti nacela, da se morajo
tezki vplivi okolice, fizicno de3a .IiPECT" 0:1 UenKm~ua. e,1.ua O.J- B.illhe ua CH: c ll!J.lOBiil c::>le ~tm, DO tTPB•
lo in kljucno delo v proizvodnji HO,'lC'-!•am: patil>Tfl}l Oj'f!atn!1at.IIM llO pe;1 cTanfie•J!t 11 o6!~= K rrpoaropmt
bolje stimulirati in vrednotiti lii)OJI:!J!O t~TO Ha Me'l'ie'! HO Cll'l<l O!l 3a o!l•n·reCTlleau c:tv,lK63, a trplftOa ce~.:om:H •tpeos:w-rv&a np:umnoTO' na oe
ter da se ocene zahtevnosti eko- CP C J\P;..llll l , l \'K\ oo 3C.\I J:ml, . cKnJ'< ll,,Ol-l
.n~'l.c \I Coc't ,.3<1 c e U 33. cettorou.
iiOUll naO?IIi..L noG~~a e r.oallm!: •a "o.
nomsko-administrativnih d el vk- :;.-t>
O t'UOH \tcuc!l t1 !IP~Ta onpe.,\ ra 3a .!lO·
n ~r ao r.ui so 3 tp\ :KI ' B<t.l'l Tor.
ljucujejo v naloge v neposredni , lOT 1t cpc:tCTB~1-,1 OKO!lV 2 4/JO pat.>rH - \il'll.llbC, ,.BPECT" tQOO~e;J;VBa yncre K
proizvod.nj i.
t TLCf\t-<:m rJ.'lO'r.J. :so o6u•ma C\-poBa ll.lr,<ul-l - cali<:I\'npaU\ 1),'\\fU.

JAVOROVA tovarna strojne.
opreme stopa v letosnje leto z
jasnimi cilji: se hitreje razvijati
proizvodnjo strojne opreme za
lesno industrijo. Proizvodni program je ze izoblikovan : stroji za

...........

PRVOAPRILSKE NI

Z otvoritve nasega salona pohistva v Titovem Velesu

Tudi SAVINJA za prihodnje
srednjerocno obdobje ne nacrtuje vecjih nalozb. Z rekonstrukcijo in nabavo nove opreme bodo posodobili pohiStveno proizvodnjo, dopolnili opremo inure-
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je«, mladi trgovci in dijaki, znani kot solunski atentatorji so v
Solunu pripravili vrsto diverzantskih akcij. Z njimi so zeleli svctovno javnost opozoriti, da ima
tudi tako majhen narod kot je
njihov, pravico do svoje svobode.
V Velesu so hili rojeni znani
pisci socialdemokrati Vasil
Glavinov, Jordan KonstantinovI>inot, Koco Racin in drugi.
Na volitvah 1920. leta so zmagali komunisti, rodila se je »rdeca komuna«, organizirali so stav·
ke in sabotaze, da bi si priborili
boljse zivljenje in svobodo. Dclavski razred in mladina sta hila
trdno organizirana in tudi po
Obznani in represalijah ljudstvo
ni mirovalo. Leta 1939 je veliki
makedonski pesnik Koco Racin
izdal v makedonskem jeziku
zbirko Beli Mugri. Ta znani makedonski pesnik s e je ze v zacet·
ku 1941. leta med prvimi pridru·
zil narodnoosvobodilnemu boju
proti nemskim in bolgarskim
okupatorjem. Veles je imel med
vojno zelo pomembno vlogo pri
osvoboditvi makedonskega naro·
da, saj je dal tudi vee narodnih
herojev. Zato je po osvoboditvi
tudi dohil ime Titov Veles.
Veles je bil pred vojno gospodarsko povsem nerazvit. Imeli so
samo tovarno za obdelavo surovega tobaka s priblizno 1300 zaposlenimi in tovarno jedilnega olja
z nekaj malega delavci. Po osvoboditvi pa so storili vse za hitrejsi gospodarski razvoj tega mesta in njegove okolice.
Uspehi so vee kot vidni. Sedaj
ima mesto okrog 40 organizacij
zdruzenega dela s podrocj a gospodarstva in okrog 45 organizacij negospodarske dejavnosti.
Naj omenimo samo nekaj vecjih
delovnih organizacij: keramicna
industrija Boris Kidric, svilarski
kombinat Nonca Kamisova, kcra·
micno gradhena industrija Ki ro
Cucuk, »Brako« prikolice, topilnica za svinec in cink, kemicna
industrija za umetna gnojila,
usnjarska industrija, tovarna za
proizvodnjo jedilnega olja in velik kmetijski kombinat Lozar. V
gospodarskih in negospodarskih
organizacijah je zaposlenih okrog
14.000 delavcev. Titov Veles je
tudi srediSce cestnega in zelczniskega prometa v Makedoniji.
ce upostevamo vse te nanizane
podatke, lahko v nasi novi prodajalni pohistva upraviceno pricakujemo uspesno prodajo. Doslej so kupci iz Titovega Velesa
kupovali pohistvo predvsem v
Skopju in drugih mestih, saj izbira pohiStvenih izdelkov v njihovih trgovip.ah ni hila najholj
zavidljiva. v nacrtu je tudi otvoritev skupnega s kladiscnega prostora v Skopju ali prirocnega v
Titovem Velesu. Tako bi naso veleprodajo, zlasti pa maloprodajo,
se povecali in izho!jsali, saj ima·
mo sedaj z dobavo blaga na razdalji 1200 kilometrov precej snje
zaplete in tezave.
K. Kostov
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Letni tlanski sestanki sindikatov
V tern mesecu naj bi bill po vseh osnovnih organizacijah sindikatov Ietni clanski sestanki, ki naj bi predvsem kriticno ocenili dosedanje delo, zlasti pa sprejeli delovne programe za prihodnjo dejavnost.
Odloeili smo se, da v glasilu na kratko porocamo o vsebini teh sestankov, ki so lahko prepricljiv odraz celotnega deJa. Kalcdno je
bilo, pa lahko presodite ze ob pricujocih sestavkih.
Porocila smo zal dobili le iz Jelke (ze v prej§nji stevilki), Tapetnis·
tva, Pohi§tva, Masive in Gabra. Kaj se je dogajalo po drugih osnovnih organizacijah, zdaj se ne vemo. Ali ni bilo sestankov ali pa o njih
ni informacij (ceprav so prav sindikati prevzeli organizacijsko in
vsebinsko skrb za obvdcanje v zdruzenem delu) ... ?

TOZD POHISTVO
Nedavno sta imeli obe nas1
osnovni organizaciji sindikatov
clanska sestanka, na katerih smo
obravnavali delo sindikatov v
preteklem letu in si zastavili program dela za prihodnje obdobje.
V preteklem letu je delo potekalo po sprejetem programu. Izvrsni odbori so si zadali veliko
nalog, za katere pa ne moremo
trditi, da so jib v celoti uresnicili.
Ce omenimo nekaj misli iz porocila predsednikov, ugotovimo,
da je bile tudi za podrocje pro·
duktivnosti zastavljenih veliko
nalog; nekaj od teh smo izpol·
nili, ne pa vseh, cemur pa so
botrovali tudi objektivni vzroki.
Veliko je bilo govora o nagrajevanju. Moram poudariti, da
si je sindikat vseskozi prizadeval, kako bi nagrajevanje uredili enotno, vendar pa nam se
do danes zal toni uspelo. s temi
prizadevanji moramo nadaljevati
in vztrajati do konca.
Tudi za podrocje izobrazevanja smo imeli svoje programe
in nekaj tega je bilo napravljenega. Bili so organizirani semi·
narji za predsednike osnovnih
organizaci.i. zaostajamo pa z iz·
obrazevanjem delavcev ob delu
(interne kvalifikacije).
Naj omenim se rekreacijo in
letovanja. Lani smo nabavili pocitniSke prikolice. Upam, da bedo letovanja letos bolj organizi·
rana, predvsem pa si moramo
se naprej prizadevati, da bi bila
letovanja dostopna slehernemu
delavcu.
Govora je bilo tudi o druibeni sam~zasciti. pri cemer je bilo
ugotovlJeno, da so bill premiki
na bolje, vendar pa ne moremo
biti se zadovoljni.
.Bese~a je tekla tudi o izpolnJevanJu lanskega proizvodnega
nacrta, ki ga nismo izpolnili. Ne
bi navajal vzrokov zakaj, saj so
vee ali manj znani.
Verno, da nas je v preteklem
letu obiskal tudi predsednik repub}gkih sindika tov. Ob tej pri·
loznosti smo ga seznanili z na·
simi teiavami, pa tudi z dosezki.
Nanizal sem le nekaj glavnih
vprasanj z nasih letosnjih clanskih sestankov. Moram pa posebej poudariti, da prave razprave ni bilo. Mislim, da zato, ker
so o gradivu za te sestanke raz·
pravljali ze prej izvrsni odbori.

o podobnih vprasanjih pa so
razpravljali tudi na zboru delavcev, ki je bil nekaj pred tern.
V. :lnidarsic

TOZD MASIVA
Na letnem clanskem sestanku
sindikata je bile govora predvsem o nagrajevanju po delu, o
novih dohodkovnih odnosih ter
o disdplini.
Predvsem vprasanje nagrajevanja po delu se vedno ni reseno, ceprav ie dolznost nas vseh,
da ta sistem sprejmemo. Delo
na tern podrocju vse prepocasi
napreduje, da bi sis tem resnicno zaiivel, kar ima za posledico
slabe medsebojne odnose, s tern
pa tudi slabo produktivnost de.
Ia, odhajanje delavcev iz tovarn e in teiave z zaposlitvijo novih
delavcev.
T~ave ~ ~asivi pov'liroeajo
tud1 neureJem dohodkovni od·
nosi.. v . delovni organizaciji. Sc.
danJl s1stem dogovarjanj o ce·
nah . v kooperaciji znotraj Bre·
sta Je tak, da vsak gleda za tern
kako..naj t~meljna organizacij~
pokn)e svOJe obveznosti in ne·
malokrat na racun slabih rezul·
tatov celotnega BRESTA.
Glede izvoza je pripomniti na·
slednje: v prihodnje naj bi izde.
lovali oziroma izvaiali le tiste
izdelke, s katerimi dosegamo do·
bre rez:ultate na tujem triiScu .
Zato je nujno, da doloeila samo·
~prav!le&a sporazuma o pospe.
sevanJu 1zvoza v delovni organi·
zaciji dosledno in resnicno iz·
polnjujemo. Do sedaj doloceni
odstotek pokrivanja i~padlega
dohodka pri i:zvozu ni bil realen
ker je bil doloeen s ·planom ~
zacetku leta in niso bili uposte·
vani povecani materialni stroski
med letom.
0~ z~klju~ ses tanka je bilo
spreJetlh nekaJ s klepov. Najvaz.
nejsi je sicer ta, da se dosledno
drlimo sprejetih samoupravnih
sporazumov, se posebno na podrocju pridobivanja ter delitve
dohodka in osebnih dohodkov.
Ravno v preteklem letu smo
bili veckrat .prica, da se posa~ezn_e. Bre~tove temeljne orgamzaCIJe mso drlale s.prejetih
sklepov, marsikdaj niti samoupravnih sporazumov, kar pa se
v prihodnje !I'esnicno ne bi smelo vee ponavljati.
M. Dragolic

TOZD TAPETNISTVO
Let ni clanski sestanek sindikata je bil v nasi temeljni organizaciji 21. februarja. Udelezba ni
bila najboljsa, verjetno zaradi
proste sobote.
Na sestanku smo se pogovorili o delu v preteklem letu, ob
cemer smo ugotovili, da je mnogo zadev ostalo le pri nacrtih.
Tako smo bili premalo prizadevni pri uveljavljanju nacela
delitve po delu in rezultatih dela in p ri povezovanju z delegacijami. V prizadevanju za u stvarjanje dohodka in cistega dohodka z zmanjsevanjem stroskov
proizvodnje, boljsim izkorBcanjem delovnega casa in delovne
discipline je bilo vlozenih veliko
n aporov, saj je sindikat skupaj
z drugimi druzbeno politicnirni
organizacijami izdelal program
nalog za uresnicevanje gospodarske stabilizacije.
C~prav smo dosegli ugodne
pr01zvodne rezultate, pa smo ob
sprem~janju gospodarjenja po·
svecah premalo pozornosti resevanju nekaterih drugih vprasanj in medsebojnim odnosom.
Od tod nekaj slabe volje in spo·
rov, posebno v orimerih ko bi
morali zavestno odlocati in se
nekaterim s tvare m kot dober gospodar pri ustvarjanju in razporejanju dohodka za posamezne
namene tudi odreCi.
Med letom smo obravnavali
vse vaznejse zadeve iz druzbenopoliticnega, upravnega in gospo<i:arskega podrocja, s podrocja
l.Juds ke obrambe in druzbene sarnozascite ter delovne discipline.
~z ra~prave i~ programa za
pnhodnJ~ obdobJe 1;1gotavljamo,
da ~as .ca~a se vehko dela pri
uvelJaVlJan 'll enotnega sistema
nagrajevanja in sodelovanju z
ostalimi druzbeno politicnimi o rganizacijami pri pripravah za kadrovanje delegatov v prihodnjem
mandatnem obdobju.
Ob analizah gospodarjenja se
moram? v prihod~ie se bolj zavzematl za uresmcevanje dogovora o d~z~enem usmerjanju
m -!azporeJ~Ju dohodka, poskrbetl za bolJ.So obvescenost del~yct;v. na v~.eh pod!ocjih, razVl.Ja~l. mov~CIJSko deJavnost, po·
svet.ltl veCJO pozornost izobraievanJU . . . Skratka, zavzemati se
moramo za cimboljse zivljenjske in delovne razmere delavcev.
M.Modic

TOZD GABER
Letni clanski sestanek sindikatov smo imeli 24. februarja. Danes je postal sindikat ena izmed
najvaznejsih druibeno politicnih
organizacii, ki mora biti najblizja delavcu. Od tega, kako bomo
prisluhnili delaveevim zeljam in
potrebam, kako bomo uspeli nadzorovati najnizje osebne dohod-

Delo pri kroZni iagi v TOZD Pc 'llstvo
ke, .ie odvisen skupni cilj nase
stabilizacijske politike. Sindikat
nikakor ne bo smel dovoliti, da
bi stabilizacijo dobili z nizjimi
osebnirni dohodki delavcev. Na·
loga sindikata je, pripraviti delavce k vecji TJroduktivnosti, vecii disciplini, boljsemu odnosu do
dela in sredstev, s katerimi
upravlja, da bo z materiali ravnal kot dober gospodar.
Ka i je storil sindikat v nasi
temeljni organizaciji, povzemimo
nekaj misli iz porocila predsednika:
• »'! minulem letu je bilo vlo·
zemh. II?-nogo naporov za bolj
celov1t m enoten pravilnik nag:ajt;va~ja. Postop~k us klajevanJa Je se v te ku m bo predvidoma sprejet letos oziroma, ko
bo doouscala gospodarska situacija. Osebni dohodki so bili v
nasprotju .s ~talisci sindikata, saj
so. zaosta1ah za rastjo Zivljenjskih stro.Skov. Socialna varnost
je bila in bo vedno nasa skrb
prizadetim smo nudili moraln~
in materialno pomoc zlasti ob
d r uiinskih dramah jr{ nesrecah.
. I~rsni od.bor nadaljuj e tra·
diCIOnalne Stlke Z nasimi UpOkO·
jenci, zato smo jih za novo leto
povabili na srecanje in ogled
tovarne. Ogledali smo si tovarno
gospo~njske. opreme Gorenje v
VelenJu. TraJno smo se povezali
z. godbo Kovinoplastike. Nabavljen~ . s? pocitniSke prikolice.
Obcm1 m KS Loska dolina so
b~le posredovane pripombe zara·
di slabe preskrbe z zivili, zdravstvene sluzbe in lekarne. Pripombe so bile upos tevane, za kar
gre velika zasluga aktivnim delegacijam SIS za zdravstvo. V
velikem stevilu smo obiskali in
pocastili zadnji dom predsednika
Tita.
Precej aktivna je tudi mladinska organizacija. Sodelovali so
na mladinskih delovnih akcijah
Istra 80 in Bela krajina, udele·

zili so se spominskih pohodov
iz NOB in seminarja v Sabcu.
Sodelovali so na sportnih srecanjih. Organizirali so solidar·
nostno akcijo in delali eno presto soboto. Sportna de javnost
ni zadovoljiva, udelezili smo se
le sindikalnega prvenstva in ne·
ka i srecanj med TOZD v nogometu, balinanju in streljanju.
Kot najvecji neuspeh moramo
omeniti neuspeli referendum za
izgradnjo vrtcev in sol v obcini ,
za kar moramo krivdo iskaLi
pre dvsem v nezados tnih in pomanjkljivih pripravah.
. In. kaksne naloge si je zadal
smd1kat letos? Zavzemali se bo·
m o za krepitev samoupravnih
odnosov in uveljavljanje delegatskega sistema, sledili bomo
ukrepom s tabilizacije. Vecjo pozornost bomo morali posvecati
tehnologiji in kva liteti izdelkov.
Povecati se bo morala delovna
disciplina, smotrnejsa bo morala biti izraba delovnega casa, materiala in energije. Vecjo s krb
bi .r:norali nameniti tudi razvoju
pr01zvodnega programa in oblikovanju. Bolj dosledno se bo
treba ravnati po s tatutu sindikata glede clans tva, zlasti pri
sprejemanju novih delavcev.«
Dodajmo se predlog, ki je bil
.poudarjen v razpravi. Pripomba
JC bila, zakaj je TOZD Jelka !ani kljub samoupravnemu sporazumu stela v jubilejno nagrado
celotno delovno dobo. Izrazena
je bila zelja, zakaj se to ne
u~ede za celoten BREST, saj vecma podjetij v Sloveniji steje
celotno delovno dobo v jubilejne nagrade. V nadaljevanju razp~ave na to temo je bile pojasnJeno, da j~ bilo po voj ni potz:ebno delatl vsep ovsod, kjer je
b1lo potrebno. Delavec pa tudi
ne more biti kriv, ce so bila nekatera podjetja ukinjena, zato
~~J bi to vprasanje cimprej reF. Truden
Slh.

TUDILETOS
APRILA IN MAJA »NIC NAS NE SME PRESENETITI«
Na podl~gi dosedanjih izkusenj pri podruibljanju splosne ljudske
obrambe 1~ ~rtJibene samozascite je predsedstvo republiske kon·
fere.~ce s~stahstlcne zveze delovnega ljudstva sklenilo, da bomo z
akClJO »N1c nas nt; sme presenetit~« nada~jevali tudi letos. To naj bi
P.o stala stalna obli:ka tovrstne d eJavnos tl, take da bo sistem splosne
1Judsk~ ob~ambe m druzbene samozascite najsirse in stalno druz.
bene g1banJe.
. .Letos J:>osta poleg v~eh s.e~tavin nasega dru.Zbeno-politicnega iivlje, nJa v vaJah sodelo~ah tud1 Jugoslovanska ljudska armada in teritori·
aln::t ?bramba. ~c~ja ~o v aprilu i:fi 1?-laju in sic~r po vsej Sloveniji.
Te~aJ .bomo v. k~aJevn1h skupnost1~ m v t.emelJnih organizacijah z
VaJaml preVefjalJ Obrambne 1D zasC!tne dejaVOOSti .
. Preiz~!fsili bomo mobilizacijo delavcev, delovanje sistemov za hitro
m mnoncno obvdcanje, ucinkovitost obrambnih in varnostnih nacrtov, delovanje c.ivllne zascite, narodne zascite ter kulturne deja '1·
nosti, ~i so pomembne za splo§no ljudsko obrambo in dru:lbeno sa·
mozaSCltC.
Komiteji za splosno ljudsko obrambo in druzbeno samozasci to so
po vseh. temeljnih organizacijah ze izdelali svoje programe dejavnosti,
v. k~tenh .~o ~a posamezna delovna podrocja opredeljeni roki in no·
Sllcl. Y. nJth Je opredeljeno tudi delo druzbenopoliticnih organizacij
v akCIJl.
,
Ce naj. nasa. s~upn.a akcij~ uspe, bo odvisno predvsem od tega, ali
bodo vs1 nos1lcl de)avnostJ .d?. ~olocenih: ro~ov izpeljali vse svoje
naloge. N;~.log~. dll_l~beno-.pohttcmi: ?rgantzaCIJ pa je , zagotoviti, da
bode v naJrazhcneJslh obhkah v nJeJ sodelovali vsi delavci in obcani

Zbor delavcev v TOZD PohiStvo (tokrat o sporazumu o cenab)

J. Troha
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Nasi ljudje

ZDRAVSTVENO REGRESIRANO LETOVAr.
NJE BRESTOVIH DELAVCEV LETOS
V prvi polovici aprila bona oglasnih deskah obja'Vljen razpis
za zdravstveno regresirano letovanje nasih delavcev. Prija·v e
bcdo sprejemali ta:j[}iki temeljnih organizacij, na Skupnih dejavnostih pa socialna delan.'ka do 30. a.prila.
V skladu in pod pogoji, ki so navedeni v 125. clenu samoupravnega sporazuma o skurpnih osnovah i:1 merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka, imajo delavci pravico do regresiranega zdravstvenega letovanja. Delavcu, ki mu je regres
dodeljen, se regresirajo stroski letovanja oziroma okrevanja po
naslednj i lestvici:
- do v.kljucno 3.816,00 din (50 odstotkov povprecnega meseenega osebnega d ohodka, vseh zaposlenih v delovni organizaciji, izplatanega v preteklem letu) na druzinskega C.lana
100 odstotkov regresa,
- :nad 3.816,00 din do vkljucno 5.724,00 din na druzinskega clana 75 odstotkov regresa,
- na:d 5.724,00 din do vkljucno 7.632,00 din na druzinskega clana 50 odstotkov regresa.
Seveda se lahko prijavijo na ta razpis le dellfVci si-bkega
zdravja oziroma delavci, katerim prirporoca letovanje zdravnik.
K prijavi morajo delavci predloziti:
1. zdravnisko potrdilo s krajem in zelenim terminom letovanja,
2. potrdilo o osebnem dohodku za mesece januar, februar,
marec 1981 ,
3. potrdilo o drugih virih dohodka (zemljisce, gozd, osebni dohodki drugih drutinskih clanO'V oziroma clanov slrupnega
gospodinjstva),
4. podatke 0 stevilu druzinskih clanov oziroma clanov skupnega gospodinjstva,
5. ce je kdo od druzinskih clanov zaposlen, navedite •kje.
Skupaj z raz.pisom za zdravstveno regresirano letovanje bo
v prvi polovici aprila objavljen tudi razpis za letovanje v
pocitniskih prikolicah.
V. Bevc

PoSkodbe pri delu lani
Lani je bilo v delovni organizaciji 150 poskodb pri delu, na po~i
na delo in z dela. Zaradi njih je bilo izgubljenih 1854 delovnih dni.
Stevilo poskodb se je glede na leto 1979 zmanjsalo za 15 odstotkov,
stevilo izgubljenih delovnih dni pa povecalo za 8 odstotkov. Vecina
poskodb je bila lazjih. Nekoliko tezji.h, ki so zahtevale daljso odsotnost z dela, je bilo enajst. Tezjih, ki bi povzroCile vecjo invalidnost, ni bilo, ena pa je bila zelo tezka, saj je delavec za njenimi posledicami umrl.
Nezgoda s smrtnim izidom se je pripetila pri gasenju zacetnega
pozara v TOZD Zagalnica. Ko je hotel delavec pogasiti tleco zagovino na strehi kotlovnice, se je pod njim udrla salonitna kritina. Poskodbe, ki jih je dobil pri padcu z visine okrog sedmih metrov, so
bile tako hude, da je cez mesec dni umrl.
Podatki o poskodbah pri delu in o izgubljenih delovnih dnevih v
posameznih temeljnih organizacijah so prikazani v spodnji razpredelnici.

TOZD

pri
stroj .

Stevilo poskodb
lndcks St~v.
Stcv.
ost.
na
na leto poftoo izgub.
delih
poti Skupaj 1979 ~~lav.
dni

Pohistvo
12
Masiva
11
Zagalnica
6
Gaber
3
lverka
7
Jelka
Tapetnistvo 5
Mineralka
3
Prodaja
DS SD

30
16

Skupaj:

92

47

9
7
10
9

6
1
1

1

1
4
6

48
28
16
11
17
10
6
8
6

150

79
122
145
73
68
83
67

64,5
92,7
86,9
72,4
103,7
56,5

552
336
234
134

35

200,0
26,1

139
115
129
153
62

85

65,0

1854

45,5

Indeks Izgub.
na lcto dni na
1979
po~k.

124
107
193
69
121
73
263

11,5
12
14,6
12,2
8,2

11,5
21,5
19,1

. 26

10,3

108

12,36

RAZPIS STIPENDIJ ZA SOLSKO LETO 1981/82
V Delu je bil objavljen skupen razpis kadrovskih in solidarnostnih stipendij za vso Slovenijo. Zaradi nekaterih manjsih sprememb pa se enkrat objavljamo razpis kadrovskih stipendij za temeljne organizacije BRESTA.
Temeljne organizacije
Naziv poklica

(/)

A

<

.....l

<w
:2:
.....,

(/)

Srednje usmerj. izobrazevanje
kljucavnicar
3
strugar
1
obratni elektrikar
1
lesar in lesar simkega· profila
17
2
lesar - tehnik
lesar - tapetnik
ekonom. tehnik
1
1
voznik tovornjaka
2
ViSje sole
strojniStvo
1
ekonomist komerc.
2
ekonomist
1
ekonomist financ. 1
inz. organiz. AOP 1
Visoke sole
dip!. elektronik
1
dipl. ini.arlritekt 1
dipl. ekonomist
1
dipl. pravnik
1
dip!. organ. AOP
1

~

CJ

....
'-'

Ul

<<;::.
f-<
......

>N

2

1
1
1

4

1
1

1
5
1

5

4

z

i

6

Skup.

8
2
5

1

37
4
6
2
2
1
2
1

1
1
1
1
2
1
1

Prijavi (obr. DZS 1,65) za stipendijo je treba priloziti:
- potrdilo 0 vpisu v solo,
- overjen prepis oziroma fotokopijo zadnjega solskega spncevala oziroma potrdilo viSjesolske ali visokosolske organizacije zdruzenega dela 0 opravljenih izpitih.
-:- po~rdilo o. ~ohodkih starsev in ste~ilu dr~zinskih clanov (izdajata m potrJuJeta ga davcna uprava m mat1cni urad pri skupscini obcine),
- pot~dilo o . dol:~dk0 s tarse~ _iz preteklega koledarskega leta.
Navedem moraJO b1t1 vs1 dohodkl IZ delovnega razmerja, iz kmetijstva, obrti, otroski dodatki in dohod.lci iz dela v podaljsanem delovnem razmerju in iz drugih virov. Ce so starsi upokojeni priloiijo
odrezek od ·pokojnine za december 1980.leta.
'
Stipen'!;ij_e se. bo~o oblik<!:V<~:le na '?snovi. sam'?u.l?ravnega sporazum':l o st1pen.d1ranJu v .obcm1 Cerk~1ca, st1pend1st1 za proizvodne
pokhce lesar m lesar s1rokega profila pa bodo prejemali za 200
tock (okrog 600 din) visjo stipendijo.
Prijave sprejemamo do 26. junija 1981.
Kadrovska sluzba
Skladno z dolocili samoupravnega sporazuma o urejanju stano,·anjskih zadev objavlja svet za kadrovske zadeve
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Stevilo poskodb pri delu je porastlo samo v TOZD :2:agalnica (za
45 odstotkov) in v TOZD Masiva (za 22 odstotkov). Ce upostevamo
stevilo zaposlenih, pa je bilo najvec poskodb v TOZD Mineralka
(200 poskodb na tisoc ·ctelavcev) in v TOZD Iverka (103,7 poskodb na
tisoc delavcev). Stevilo poskodb v TOZD Mineralka presega tovrstno
poprecje v proizvodnji zaganega lesa in plosc Slovenije v letu 1979,
ki znasa 106,5 poskodb na tisoc delavcev. Podatek pa ni toliko zaskrbljujoc, saj se je najvec poskodb v tej temeljni organizaciji pripetilo pri izgradnji te tovarne. Od drugih temeljnih organizacij nekoliko presega tovrstno slovensko poprecje za proizvodnjo koncni .1
lesnih izdelkov, ki znasa 90,6 poskodb na tisoc delavcev, samo se
TOZD Masiva.
Poprecna odsotnost z dela zaradi ene poskodbe je bila najvecja v
TOZD Tapetnistvo (21,5 delovnih dni na poskodbo), najmanjsa (8,2
dni na poskodbo) pa v TOZD Iverka. Veliko stevilo izgubljenih deIovnih dni v TOZD Tapetnistvo pa je posledica le ene nekoliko tezje
poskodbe, ki je zahtevala razmeroma dolgo odsotnost z dela.
Najvec nezgod, kar 64 odstotkov, se je pripetilo pri manj nevarnih
delih kot so razna rocna dela in dela z rocnim orodjem, pri notranjem
transportu in gibanju !judi pri delu. Pri delu z rezkalnimi stroji je
bilo 7,7 odstotka vseh nezgod, pri delu z zagami vseh vrst, ki stejejo
za najnevarnejse, pa le 6,9 odstotka.
Vsi delavci, ki opravljajo dela z vecjo nevarnostjo poskodb in
zdravs tvenih okvar, so bili na posebnih zdravniskih pregledih. Tezj ih
poklicnih obolenj ni bilo, bilo pa je nekaj primerov lazje naglusnosti
m obolenj zaradi skodljivega vpliva organskih topil, ki jih vsebujejo
materiali za lakiranje. Ti delavci so bili pravocasno premeseeni k
delom, kjer teh vplivov ni.
V. znidarsic

....

Velikanska pustna scuka je lep cas zavzemala skoraj ves parkirni
prostor pred Brestom (pojasnilo: tam so velike rlbe)

. . . . . . . . .~.

Tokrat smo se pogovarjali <:
Bojanom Tomsicem, skladiscnikom v skladiscu ivernih plosc v
TOZD IVERKA.
»Na Brest sem prise! takoj po
koncanj lesarski soli. Ker je v
TOZD PohiStvo ze obicaj, da grc
vsak lesni tehnik najprej v ko.1trolo, sem sel tja tudi jaz.
Po odsluzenem vojaskem ro:w
pa sem prisel delat na Iverko kot
skladiscnik na skladiScu plosc. z
delom sem zadovoljen, vendar bi
laze delal samo dopoldne zaradi
varstva otroka.
Pogoji za delo so na mojcm delovnem mestu slabi, posebno po
zimi, saj je mraz in dosti prepiha.
Ceprav imamo napeljane ogrevalne naprave v skladiscu, le-te najveckrat ne delujejo. S sodelavci
se dobro razumem, kar je pri
delu zelo vaino.
Ceprav bi moral sistem nagra·
jevanja po delu ze zdavnaj zaZi·
veti, je se vedno na mrtvi tocki.
Menim, da je vse prevec sestankov, kjer samo usklajujejo, namesto da bi dali v javnost nepo·
sredne predloge, kako bi bili de·
lavci dejansko placani po delu.

prosenj za dodelitev stanovanjskega posojlla v Ietu 1981
Za sta_novanj~ko posojilo Jahko zaprosi vsak delavec, ki izpolnjuje
naslednJe pogoje:
1. da je bil_y delov~l?m razmerju v Brestu pred d~em, ki je dolocen
kot zadnJl za vloz1tev prosnJe, nepretrgoma naJmanj 11 mesecev·
2. da stanovanjskf objekt, za katerega bo porabil posojilo ni odda'ljen vee kot 21 kilometrov od delovnega mesta;
'
3. da prosilec posojila za novogradnjo zagotavlja Iastno udele::bo
(zemljiSce, gradbeni material, financna sredstva) v visini najmanj
25 odstotkov vrednosti trosobnega stanovanja, ugotovlj enega po
. 58. clenu tega sporazuma, za adaptacijo pa z lastno udelezbo v
gradbenem materialu ali fina ncnih sredstvih v viSini 25 odstotkov
vrednosti predvidene adaptacije;
4. da ima prosilec predpisano gradbeno in ostalo dokumentacijo, potrebno za sklenitev pogodbe in da ima zgrajene temelje;
5. da ni se dobil najviSe dovoljenega posojila;
6. da z dobljenim posojilom ni dosegel osnovnega stanovanjskega
standarda dolocenega s tern sporazumom.
gradnjo oziroma adaptacijo je potrebna naslednja dokumentaCIJa:
1. Gradbeno dovoljenje ali izjava obCine, da ni potrebno predloliti
gradbenega dovoljenja (za nakup stanovanja je potrebna kupo·
prodajna pogodba);
2. zemljiSko-knjizni izpisek (dobite ga na sodiscu);
. 3. potrdilo 0 osebnih prejemkih vasega zakonskega partnerja, ce ni
zaposlen na Brestu, ali drugega clana skupnega gospodinjstva.
Rok za vlozitev prosenj je vkljucno 15. april 1981.
Prosenj, ki bodo prispele kasneje ali brez dokumentacije, svet za
kadrovske zadeve ne bo uposteval.
Delavci temeljnih organizacij naj vlozijo prosnje na posebnih obrazcih v tajnistvih TOZD, delavci SD pa pri Miri Drobnic- SD.
Svet za kadrovske zadeve

z.a:

Delegatski sistem ponekod zivi
Sarno v krajevni skupnosti, v nasi
temeljni organizaciji pa ne. Vodje delegacij ne sklicejo sestankov
delegacij, zato delavci niso obve·
sceni 0 delegatskih vprasanjih.
Res pa je tudi, da so delegatska
gradiva se vedno preobsirna za
delavca v proizvodnji.
Obzornik redno prebiram, zelo
pa pogresam Informator, v katerem sem vedno nasel informacijo,
ki me je zanimala.«
Pripravila I. Zemljak

Komu stipendiie 1
s stipendijsko politiko je treba usmerjati izobraievanje tako, da se bo mladina odlocala
za proizvodne poklice in manj
za poklice z administrativnega in
druzboslovnega podrocja. Ustrezna je bila tudi odlocitev izvrsilnega odbora skupnosti za
zaposlovanje, ki je v sodelovanju s kadrovskimi sluzbami delovnih organizacij sklepal o tern,
kateri poklici bodo imeli pri podeljevanju stipendij za prihodnje solsko leto prednost.
Dogovorjeno je, da bodo imeli
ucenci, ki se bodo usposabljali
za poklic lesar III, lesar IV ter
za poklic gradbinca dodatek pri
kadrovski stipendiji v viSini 200
tock.
Pri uveljavljanju stipendije iz
7druzenih sredstev pa bodo imeli prednost ucenci in studentje,
ki se bodo izobrazevali za naslednje poklice:
Profil 2 - poljedelci - zivinorejci, kovinarji, elektrikarji,
gradbinci, slikopleskarji, lesarji
III, lesarji IV, lesarji - tapetniki, gostinci in izdelovalci oblek;
profil 3 - poljedelsko-zivinorejski tehnik in strojni tehnik;
profil 4 - ini. strojniStva;
profil 5 - dipl. inz. strojnistva,
dipl. ini. elektrotehnik:::, zdravnik
in zobni zdravnik ter dip!. obramboslovec.
F. Svet
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RazmiSijanja ob bloSkih tekih
Osnovni cilj, ki ga moramo za.
sledovati, je vsekakor pridobitev
dobre lastne teptalne naprave, ki
nam bo omogoeala stalno pripravljene proge za vadbo in rekreacijo od prveJZa do zadnjega
snega v zimi. Vse bolj stevilni
tekaci ne bodo dolgo zadovoljni
z eno samo spektakularno prireditvijo letno, pae pa bodo zeleli
- in ze danes zelijo - teei eez
Na prvi prireditvi 2. marca rialne obrambe prevzela ponosno
Bloke vsak konec tedna ali pa
ime te Dakijeve enote, nastopala
1975 je teklo in hodilo v telovadni
vse zimske poeitnice. Kazalo bi
ali kar v civilni obutvi 867 Slo- redno na nasi prireditvi in sploh
torej v teznji k te) nalozbi podvencev. To je bila prva in zadnja razvijala njene dragocene vred- preti organizacijskt odbor z vseh
note.
tovrstna prireditev brez snega.
strani. Ne le moralno, tudi fiObe pomembni zgodovinski reOrganizatorji smo se kasneje odnaneno. Sredstva se bodo vraeasnici, na katerih gradimo Bloske
locili, da bomo v prihodnje raje
la in tako, kot so v sosednji
prestavljali prireditev na ustre- smuearske teke, pravzaprav sami
hrvaski obeini nabavili teptalec
znejse datume ins tern zagotovili pomenita izziv nasim ne le teles- za nujne potrebe civilne zas.eite
res smucarsko prireditev, saj iz- novzgojnim, marvee tudi kultur- v hudih zimskih razmerah, b1 ga
hajamo iz tradicije starosvetnega nim in politienim delavcem, da s
tudi v nasi obeini nekajkrat ze
bloskega smucanja, ki v znanstve- polno odgovornostjo prispevajo
prav koristno lahko uporabili, ee
nem svetu velja kot etnografska k uspesnosti te mnoziene manifebi ga seveda imeli.
in socioloska posebnost, kot pra- stacije. Prireditev odpira nas
Kljub tako veliki in tudi povi predhodnik sedanjega moder- zemljepisni, zgodovinski in kulmembni prireditvi je vendarle se
nega sportoega smueanja v sred- turni poloiaj sidi javnosti, saj
nobena akcija doslej ni pripeljala vedno cutiti, da mimo neposrednji Evropi.
Sloveocem naj bi se s to p ri• v ta del Slovenije toliksne mno· nih zagretezev, ki ze sedem let
vztrajajo v obseznih pripravah,
reditvijo utrjevala zavest, da zice (predvsem mladih) }judi i.l
smo smuearski narod, da ze tradi- vseh delov S lovenije kot jih vsa- prebivalstvo obeine in tudi Blok
se zmeraj nekako od strani opacionaloo in mnoiieno obvladamo ko leto privabijo Bloski teki.
zuje ves ta spektakel. Namesto
svoj prostor tudi v pogojih dePerspektivno smemo na na- da
bi ga delal, namesto da bi
bele in ostre zime.
sem koncu zaeeti raeunati tu- zivo sodeloval v njem, prispeval
Tudi Dakijeva prva partizanska
di turistieno. In kdo bodo potro- s svojo iznajdljivostjo, ki je gosmuearska eeta je navs~zadnje sniki nasih turistienih uslug, ee
tovo med nasimi ljudmi ne manjzrasla iz te tradicije in seveda iz ne ljudje, ki so se na smueinah
ka. Mnogo domaeinov jc tista
tezavnih zimskih pogojev, ki so v zaljubili v nase kraje?
dva dneva, predvsem pa na sam
hudi zimi 1941-1942 pokazali se
Bloski teki si - tako smo tudi dan prireditve res vkljueenih in
posebno ostre zobe. Ta Dakijeva prieakovali
- postopoma, toda treba je reei, da polno in odgoskupina je na smueeh tisto zimo
pridobivajo vs e vee sim- vorno vkljueenih, vendar so tudi
obvladovala obsezen prostor med vztrajno
ti od zaeetka stalno isti. Krog
Losko dolino, Travno goro in patij med vse bolj stevilnimi prisodelujoeih se komaj kaj siri,
Ljubljana, opravljala pomembno vrzenci teka na smueeh.
Ne glede na to, da so naso pri- _zato pa je na nekaterih ob vsaki
politieno poslanstvo in ustvarjala
pravo zmedo med italijanskimi reditev nekatera sredstva javnega prireditvi vee dela, kot da bi bili
obvescanja pogosto sila povrsno
v sluzbi pri Bloskih tekih. Venokupacijskimi silami.
Da bi potegnili iz pozabe to po· ali celo nesramno obravnavala, je dar vemo, da je vse to delo zaglas o Bloskih tekih dober in do- s tonj in da jim najveekrat po
membno zgodovinsko resnico in
z njo obogatili zakladnico nasih slej zmeraj vzpodbuden. Sportni- prireditvi se hvala ne utegnemo
r eci.
izkusenj iz NOB, ki jo borci za- ki se radi vraeajo in njih s tevilo
Tern delavcem bo treba v pripuseajo novim generacijam, smo vztrajno raste, saj se je sedmih
v letu 1980 poleg ustaljene 7- in tekov udeleiilo dva tisoe tekaeev hodnje bolj mnozieno pomagati,
predvsem pa v vseh delill nase
30-kilometrske proge uvedli novo vee kot prvih.
Bloke torej postajajo vse bolj obeine in se posebno v vseh vadisciolino: 15 kilometrov dolg
Dakijev tek.
priljubljene in potruditi se je seh in zaselkih, skozi katere tePrav bi bilo, ko bi si katera treba, da bo ta glas se pridobival eejo smueine, pokazati organizaod nasih oborozenih enot terito- 11a veljavi.
torjem in tekaeem vee dobre

Ob Ietosnji sedmi uspesni izvedbi Bloskih smu~arskih tekov ze
Iahko upravi~eno imenujemo to prireditev tradicionalno. Ob tej obJetnici bi kazalo za nekaj trenutkov obstati in si kolikor mo~ trezno
odgovoriti na nekatera osnovna vpra5anja: kaj pomeni ta velika
zimska predstava naSi skupnosti: Blocanom in ob~anom Cerknice,
kaksen glas si je ustvarila med Slovenci, kaj je potrebno od dose·
danjih izku§enj ohraniti in kaj opustiti, kam usmeriti prizadevapja
organizatorjev, da bo prireditev pridobivala na veljavi in da bo
sledila plemenitim namenom, zaradi katerih smo z njo tudi zaceti?
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(Nadaljevanje iz preJSnJe stevilke)
Oce Vrag so bill krepak moz, da
malo takih, bolj velike rasti in silno
plecat. Bodisl za vzdigniti, bodisi za
udaritl ali pa za hodlti, ni mu ga bilo
skoro para pred leti. Tudi zdaj je bil
moz se pri moci ali, kakor je pravil,
huda bolezen ga je zadosti poha·
bila. Moz surovega nl vee pil, ampak
samo se iganega in mlslim, da ne·
koliko vino in potem iganje sta
krepkega moza vee pohahila nego
bolezen.
Zmenila sva se najprej o jezeru in
racah, a hitro s va bila tudi v bregu
pri s rnah in medvedu. Moz mi je
pravil, kako je zadnjega medveda
ustrelll ravno nad vasjo v Straiiscu.
Zapadel je bil zgoden sneg in zasle·
dili so medveda, ki je hodil na ielod.
Sporocili so v loi in od tam prise!
je gospod uradnik F., z njim se en
gospod in dva zandarja. On da je
vse lovce nastavll, sam pa da je
sel na mesto, kamor je bilo medveda samo tedaj prlcakovati, ko bi
vise postavljenim lovcem usel.
Komaj so pogonici oglasili se,
pravil je dalje moi, zaslisim gospoda F., ki je z drugimi' vred vise od
mene stal, da zavpije na vso moe:
Hav! - nato soseda zopet: Hav! in
potem tretjega lovca ravno tako:

Hav! - in puska poci. V tem je bil
pa medved ie tudi pri meni in v taki
naglici, da bi ga bil skoro zamudil
in da sem ga sele od zadaj streljal,
ko se je postavil cez ograjo pri
ogradi, kjer sem s tal. Hrbtenico sem
mu prestrelil. Strasno je rjovel, valil
se in si pomagal dalje se kakih dvesto korakov. Nlsem se upal za njim,
ampak sel sem nazaj h gospodom,
pa ni bllo nobenega na svojem mestu.
Jaz se nasmejem, ace Vrag me
pogleda in vprasa, cemu se smejem,
ter pristavi sam: »Najbrie besedi
Hav! Jaz ne razumem nemski in ne
vern, kaj pomeni ta beseda, ampak
vern pa vendar, da ravno tako je
vsak zavpil. Povejte mi vi, kaj pomeni ta beseda?« Jaz se mu zacnem
na glas smejati ter poskusam moiu
dopovedati, da ta beseda je samo
izraz strahu ali zacudenja, a zastonj
je bil moj trud. Moi je le svojo trdil,
da jaz vern, kaj beseda pomeni ali
da mu necem povedatl in se dve leti
kasneje, ko je moz ravno ta dogodek
meni in mojemu bratu pripovedoval,
ni se dal prepricati ,da ta beseda
nima posebnega pomena.
lzrekel sem tudi svoje zacudenje,
da gospodje niso veckrat streljali po
medvedu. Oce Vrag nekoliko umolk·
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ne, kakor bi premisljeval, potem pa
rece: »Ej, seveda so se gospodje
prestrasili, ko se je medved prikazal
- pa kaj! takemu ni zameriti, ki ni
navajen zveri, katera je vendar le
grozna.«
V takih in enakih pogovorih je
hitro cas mlnil in odpravil sem se
proti domu .Obljubila sva sl z Vra·
gam, da se bodeva veckrat videla.
Krasna noc, nebo jasno, polna luna
je svetila. Oce Vrag me je se opo·
mnil, da ne bi zasel na razpotju
proti Obrhu in gozdu in sel sem z
najboljsim obcutkom proti domu.
Tako sva se bila seznanila z Vra·
gam in ostala sva si dobra znanca
dolga Stiri leta, dokler ml ni moza
smrt otela. Prevec morda se je Vrag
z lovom pecal in premalo z delom
pri hisi in na polju. Kakor je premoienje pojemalo, tako je hiral tudi
moz; dozivel je se, da je starejsi
sin, lep in priden junak, od vojakov
prisel In se ozenil ter da se je vse
na bolje obrnilo. Sarno aceta so bile
skrbi in nevolje prevec iganju v
rake potisnlle in to je bilo krepkega
moia naposled pokopalo. v teh sti·
rih letih nasega znanstva sva z Vra·
gom dostikrat skupaj lovlla po su·
hem In po vodi, po gozdu in po ledu,
a zmerom sva se dobro razumela.

Na bloskih tekih je vedno doma ~no in
volje in jim nuditi vee vzpodbude.
Harmonika, ki se je letos pojavila na Javorseicah, je po izjavah
tekaeev bistveno skrajsala pot in
olajsala korak. Verjetno si jo bo
zapomnil vsak, ki je tekel mimo
nje. Drugie jih mora biti vee in
na vee mestih. Dogovoriti se bo
treba! Zakaj ne bi Cerknieani, pa
pred njimi ze Rakoveani in Uneani, pa vsi ob cesti do Blok in
Bloeani se posebej iz te prireditve napravili svojevrstni praznik
za udelezence in zase. Seveda,
vsako praznovanje zahteva nekaj
dogovarjanja, nekaj priprav in
mnogo dobre volje.

Meni se je moi priljubil, dasiravno
je bit mnogim preosoren; prijal mi
je, ker je bil moi beseda, nikakor
ne priliznjen in kadar je bilo tre)a,
svoje glave.
Menim, da bode prav, ako ie zdaj
in tudi nekoliko vee omenlm o drugem moiu, ki mi je bil tudl malone
vedni spremljevalec na jezeru. Bil je
to Starec Miha. Ne morem se znebiti misli in zategadelj jo tudi povem, da ni prav, ce se na tega moia
ni nameril kaksen ucenjak, ki potuje
po centralni Afriki ali pa kaksen tal1
gospod, ki si je izbral nalogo preiskovati najbolj severne in ledene kraje. Kajti Miha ni nikdar zeblo in nikdar se ni na vrocino pritozil. Ne
vern, ali mu je bilo to prirojeno, kar
bi sklepal po njegovih otrocih, o
katerih bam tudi govoril, ali se je
moz toliko izvezbal v teh lastnostih,
da sta mu blla vrocina in mraz vse
eden ,ali bolje receno, nobened obcutek.
Miha je bil velike rasti, ne tenak
ali se manj pa obilnega ilvota. Ko·
likor ga je bilo, bilo' je ie sama zlla
in pa kost. Stopa! je dalec, a vendar
hitro kakor mravlja; tekel je, ce je
bilo treba, kar cele pol ure. Sam mi
je pravil, da kot pesca ga ni ugnal
se nobeden drug, kakor Vra3ov boter, predno so bili bolni. Ta moz, da
je enkrat, ko so psi jelena pojali,
pritekel iz dna jezera pa do vrha
lorna v tricetrt ure. Navaden clovek
potrebuje poldrugo uro.
Dasiravno velik, zginil je Miha kar
v tla, ako se je bilo treba zivali po·
tajiti ali pa zalezovati jo. In to je on
tolikokrat v svojem iivljenju ponavljal, da se mu je kar ves zivot tej
navadi udal. ~e ako je Miha o racah
pripovedoval ter na primer rekel:
»Kar jih ugledam za ovinkom«, ie
so mu bile rame stisnjene in zivot
prihuljen. In ako so race se taka
dalec od naju letale, zasumele ali
oglasile se, kolikor toliko je Miha
rame stisnil in mednje glavo potisnil. Ko se je Mlha ienil, bil je
eden najboljs ih posestnikov na Go·

prisr~no

Se dve leti imamo easa do dcsetih Bloskih tekov. Takrat bodo
vsi tisti, ki so sodelovali od prvih
tekov dalje, ze dobili plaketo Blo·
skega smuearja. Takrat bi bilo
prav, da prvie teeemo tudi na
50-kilometrski progi, ker imamo
za to lepe naravne moznosti, verjetno najlepse v Sloveni ji. To
progo naj bi ure.z ali z lastnim
teptalnim strojem, ta desetletnica
pa naj bo velik praznik za vse
in najbrl bi bilo skoda zamuditi
moznosti za zadnjo vajo na os·
mih in za generalko na devetih
Bloskih tekih. Leta hitro teku.
Casa je malo. Izkoristimo gal
J. Praprotnik

renjem Jezeru; ko sva se midva
spoznala, bila je samo se hisa nje·
gova.
Hisa stoji sredi vasi, in aka bi
tega tudi ne povedal in samo rekel :
pojdi v vas, in v tisto hiso pojdi,
v kateri prebivalci samo od rib in
rae zive, ne bi Mihovega doma rnagel zgresiti, kajti kakor okoll lisicje
luknje bilo je okoli Mihove hise vse
polno ostankov in odpadkov vsega,
kar so Miha in Mihovi v hiso prinesli
in pouiili. Miha je imel zdravo, krepko ieno in osem - ne osmero otrok, namrec samih fantov. Zadnji
s tirje so bill dvakrat dvojcki. Kakor
hitro je sneg skopnel, grelo se je
vse to pred hiso na soncu, in kadar
sem v vas prisel in proti hisi zavil,
bri me je eno ali drugo dete opazilo
in, kakor lisicice v luknjo, potajilo
se je vse v hiso in pravilo, da »gO·
spod« gredo.
Ko sem prvikrat v hiso stopil bilo je v zimskem casu - takrat
so imell dvojci po eno in po dve leti
in vsi Stirje so popolnoma nagi ce·
peli na peci kakor pticki v gnezdu,
katerih se se ni prijela mlsja dlaka.
Vprasam mater, zakaj jih ne oblece,
a takoj se mi odreie, da se nikdar
niso imeli srajce na sebi, in da do·
kler je bilo se kaj pri hisl, da jih
je nekoliko pomrlo, zdaj pa da ne
umrje nobeno vee.
Starejsi trije fantje so bill ze
lovci. Riba na plitvici jim je tezko
usia; najstarejsi je tudi ze s pusko
znal pomeriti. Bili so si podobni ka·
kor krajcarji, vsi izrezani tako kakor
ace, plavkastih las, pegastega obraza, pogleda pa tako bistrega, kakor
ga ima samo jastreb v zraku ali scuka v vodi. Nisem se mogel nagledati
teh oci, ne da bi rekel zaradi njih
lepote; in da se niso samo meni po ·
sebne zdele, dokaz je to, da me je
tudi kmet.ski mladenic, ki me je na
jezero spremljal, nanje opozoril ter
rekel: »Ti otroci so taka vajeni za
scukami gledati in jih loviti, da se
jih je ie scukino oko prijelo.«
(Se bo nadaljevalo)
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OBRACUN 70 IN PLAN 71 SPREJETA

Pust '81 v slikah

Zadnji seji centralnega delavskega sveta sta bili posveceni predvsem
sprejemanju dveh, konec leta najbolj aktualnih dokumentov .podjetja: zakljucnega racuna za leto 1970 in plana za leto 1971. Oba <lokumenta smo
sprejeli nekoliko pozneje kot !ani. Zakljucni racun je bit sicer izdelan
v dolocenem roku, vendar smo ga prejsnja leta uspeli izdelati nekoliko
prej. V ·decembru leta 1970 smo pricel i obdelovati materialno in blagovoo knjigovodstvo na nasem elektronskem racunafniku in porodni krci
z obdelavo na IBM so nam preprecili hitrejs·i zakljucek obraeuna za leto
1970. Zakasnitev plana je nastala predvsem iz dveh vzrokov:
- ·konec leta 1970 se ni bila znana veci·na druzbeno-e-konoms~ih instrumentov, ki postavljajo pogoje gospodarjenja za leto 1971 (-predvsem
devalvacija),
- sele v prvi polovici marca je bit dokoncno izdelan plan izvoza, ko
nam je ameriski kupec sporocil svoje odlocitve za letos.
Seveda .brez subjektivnih v.plivov na zakasnltev pri sestavljanju plana
ni slo. Tu so se s svojo nedoslednostjo izkazale skupne strokovne
sluzbe, pa tudi strokovne sluzbe v -poslovnih enotah.
KOMUNISTI SO RAZPRAVLJALI

Komunisti so razpravljali tudi o analiticni oceni d et.ovnih mest. Sprejell
so stali sce, da je metoda analiticne ocene delovnih mest v nasih .pogojih
ustrezna in da jo je potrebno izpeljati do konca. Zavzeli so se tudi za
povecanje osebnih dohodkov skladno z rezultati dela oziroma z doseze·
nimi poslovnimi uspehl in nastopili oproti vsem uravnilovskim teznjam.
Glede na zvisanje zivljenjskih stroskov so komunisN menili, da je treba
ukiniti najnizje razrede v analiticni oceni.
BREST IN SPREMEMBA DEVIZNEGA REZIMA

Najbolj mnozicna prireditev v nasem malem mestu
r_
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Lahko zakljucimo, da z devalvacijo nismo nicesar pridobili. Verjetno
smo se na slabsem kot -prej. Po devalvaciji ni prislo do povecanj a izvoza kot so napovedovali. Lahko trdimo, ·da se je povecalo povpraseva·
nje po nasem pohistvu, se ve-dno pa je prodajna cena n ajvecja ovira,
da ne pride do izvoza. S popolnoma enakimi tezavami se srecujejo tudi
ostali proizvajalci pohistva. Da bi res prislo do bistvenega povecanja ·izvoza, je nujno, da se povecajo izvozne premije.
APRILA BO POPIS PREBIVALSTVA

Le dolgo nas v dnevnem casopisju, na malih zaslonih, v radiu in v
vseh drugih sredstvih javnega obvescanja opominjajo, -da se bliza cas,
ko bomo po desetih letih zopet popisali prebivalce Jugoslavije.

..

NOVA VRAT ARNICA

Nova vratarnica ob zadnjem vhodu, ki pa bo scasoma postal glavni
vhod v Tovarno pohistva Cenknica, se ni dokoncana. Manjkajo le se
elekt ricne napeljave . Vratarnica bo moderna in funkcionalna. Vratarji
b odo imeli papoln pregled nad vhodi in izhodi. Ko pa bo tovarna se
popolnoma ograjena, bodo vratarji tudi glede varstva premozenja popolnoma •na cistern.

Pravnik
odgovarja
Tokrat se vprasanje nanasa na
bolniski stalez in sicer, kako se
uveljavlja pravica do bolniskega
stalefa.
Odgovor:
Zacasno zaddanost od dela praviloma ugotavlja izbrani zdraV·
nik v zdravstvenem domu, ki je
najbli:iji kraju bivanja oziroma
zaposlitve.
Ce nudi delavcu nujno ali drugo zdravnisko pomoc drug zdrav·
nik in ne izbrani zdravnik, ne
more ugotavlj ati njegove zacasne
zaddanosti od dela, temvec le
nezmoznost za de1o. V tern pri
meru se je delavec dolzan v treh
dneh zglasiti pri izbranem zdrav·
niku zaradi zagotovitve bolniske·
ga staleza. Ce tega ne more storiti
iz tehtnih razlogov (naravna obo·
lenja, oddaljenost), pa mora od
zdravnika, ki mu je nudil zdravnisko pomoc, zahtevati, naj ta v
petih dneh izbranemu zdravniku
predlozi potrdilo, da ni bil spo·
soben ,priti k zdravniku. Iz potrdila morajo biti razvidni diagnoza, terapija in razlog, zaradi ka·
terega dclavec ni mogel potovati.
Zdravnik - posameznik (izbrani zdravnik) lahko ugotavlja le
zadrianost od dela do 30 dni, zadrianost od dela za nego do 7 let
starega otroka do 15 dni, zadria
nost od dela za nego nad 7 let sta
rega otroka ali drugih clanov druZine pa do 7 dni. Daljso zaddanost od dela pa ugotavlja kolegij
zdravnikov, katerega sestavljata
najmanj dva zdravnika.
Lahko pride tudi do spora glede pravice do zadrianosti od de·
la. Tako imamo vee moznosti, da
pride do spora:
a) delavec se ne strinja z ugo
tovitvami zdravnika posameznika
(izbranega zdravnika),
b) delavec se ne strinja z ugotovitvami kolegija zdravnikov,
c) organizacija, v kateri delavec
dela, izraia dvom v potrdilo zdra·
vnika - posameznika, ki ni izbrani zdravnik.

PROSLAVLJALE SMO DAN ZENA

Kakor vsako leto, so tudi letos imeli nasi predstavniki sindi.kata svoja
posvetovanja, kako in kje naj bi zene proslavile svoj praznik - 8. marec.
Zaradi stabilizacijskih ukrepov in drugih dejavnikov so skusali ureditl
tako, da bi ta praznik proslavljali skromno in v okvir-u moznostl.
Letos so bila organizirana kratka snidenja, na katerih ·smo dobile
prakticna darila, ki so bila v vseh poslovnih enotah enaka.

Vsaj med gledalci uspe5na »ST ABILIZACIJA«

TURISTICNA ZVEZA BO SPET ZACELA DELOVATI

Sredi januarja se je po daljsem premoru sestal razsirjeni odbor Turisticne zveze obcine Cerknica. Najsirsa ·druzbena dejavnost turizma je skoraj zamrla z ustanovitvijo Zavoda za turizem , ki je bit ustanovljen, da bi
izpeljal nacrte za turisticno izkoriscanje primernih obmocij.

lmamo obtinsko skupnost za cene
Zgoraj: glasne zabe; spodaj krava GOSPODARSTVO ob SIS-ih
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Skupnost za cene obcine
Cerknica je bila ustanovljena 9.
marca letos. Opravljala naj bi
tiste zadeve na osnovi zveznega
in republiskega zakona o cenah,
ki so v pristojnosti obcine. Ustanovljena bi morala biti ze 1. januarja, vendar pa iz objektivnih
vzrokov tega ni bilo m oe storiti.
Sk.upnosti za cene morajo delovati po vseh obcinah, republikah
in na zvezni ravni.
Do sedaj je zadeve s podrocja
cen opravljal pristojni organ pri
skupscini obci.ne, z novo zakonodajo pa so se pristojnosti obcine na tern. podrocju precej povecale. Zato bo odslej strokovne, analiticne, upravne in druge
naloge obcinske ·skupnosti za
cene opravljal komite za planiranje in
druzbenoekono.mski
razvoj .s kupscine obci:ne.
Med ustanavljanjem obcinske
skupnosti za cene je bilo sprejetih vee samoupravnih in splosnih aktov: odlok o pravicah in
dol:inostih obCinskih organov
na podrocju druZbene kontrole
cen ter o naCinu uresnicevanja
druzbenega interesa pri opravljanju nalog ·oboinske skup.nosti
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za cene, druzbeni dogovor in samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti, statut, poslov:nik
sveta, navodila o posiljanju cenikov obcinski skupnosti za cene v potrditev ali spremljanje
ter odloeitev izdel.kov in storitev, ki so v njeni pristojnosti.
V druZb enem dogovoru o ustanovitvi te skupnosti so opredeljeni njeni cilji in naloge, nacin
financiranja ter osnov:ne opredelitve glede delovne skupnosti in
sestava njenega sveta. Svet ima
21 clanov in so v n jem predstavniki izvrsnega sveta skupscine
obcine, sindikatov, socialisticne zveze, potr<>SniSkih svetov i-n
delovnih organizacij (teh clanov
je enajst).
Novost, ki jo prinasa nova zakonodaja s tega podrocja, je
upravni postopek, s katerim je
dana moznost za pritozbe, kadar
bodo delovne organizacije, skupnosti ali obrtniki menili, da so
bile krsene njihove pravice. Sedanje administrativno odloCa.nje
o cenab naj bi nadomestilo sporazumevanje in dogovarjanje
med proizvajalci in porabniki.

.
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V primeru, da delavec ne soglasa z ugotovitvami izbranega
zdravnika, ki je ugotavljal njegovo zadrianost od dela do 30 dni
(oziroma do 15 ali 7 dni) , se obr
ne na kolegij zdravnikov, da ta
ugotovi njegovo zdravstveno stanje in zadrianost od dela. Kolegij praviloma delavca pregleda,
predno poda svoj izvid in mne·
nje, ni pa to potrebno, kadar je
v zdravstveni dokumentaciji za.
dosti podatkov.
Ce delavec ne soglasa tudi z
ugotovitvami kolegija zdravnikov,
prinese potrebno zdravstveno do·
kumentacijo (izvid, ugotovitev in
mnenje) v svojo organizacijo
zdruzenega dela, da delavski svet
dokoncno odloci o njegovi zadrzanosti od dela do 30 dni.
Kadar pa delavec ne soglasa·
z ugotovitvami kolegija o zacasni
zadrianosti od dela nad 30 dni,
o tern dokoncno odloci odbor za
varstvo pravic obcinske zdravstvene skupnosti.
Tudi temeljna organizacija lahko v primeru, da dvomi v upravicenost do bolniSkega staleza na
osnovi potrdila zdravnika, ki ga
ni izdal izbrani zdravnik, predlaga, da zacasno zadrianost delavca
ugotovi kolegij zdravnikov (tudi
do 30 dni) .
V primeru, da delavec ne soglasa nitj z odlocitvijo delavskega
sveta v svoji organizaciji zdruzenega dela oziroma odbora za
varstvo pravic obcinske zdravstvene skupnosti, lahko zahteva se
varstvo .pravic pri pristojnem
sodiscu zdruzenega dela.
A. Percic
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Vaprilu si lahko ogledate...

Sportni portreti

Kulturne prireditve
ZADNJA ABONMAJSKA PREDSTAVA V SEZONI 1980/81
dvorana Cerknica, petek, 10. aprila ob 19.30
dvorana Stari trg, sobota, ll. aprila ob 19.30
komedija V. P. Katajeva: DAN ODDIHA v izvedbi dramske skupine
Cerknica
FILMSKO GLEDALISCE - zadnja predstava v sezoni 1980/ 81
dvorana Cerknica, nedelja, 5. aprila ob 10. uri
dvorana Stari trg, nedelja, 5. aprila ob 15. uri
Na sporedu bo eden izmed slovenskih filmov
FILMSKA VZGOJA ZA OSNOVNOSOLSKO MLADINO
mladinski film KALA za nizje razrede - 20. in 21. aprila 1981
PODROCNA SRECANJA OTROSKIH IN MLADINSKIH
GLEDALISKIH SKUPIN
dvorana Cerknica, cetrtek, 23. aprila ob 16. u1·i
gostovanje lutkovne skupine KUD Ivan Cankar Vrhnika
z lutkovno igrico Svetlane Makarovic SAPRAMISKA
dvorana Vrhnika, cetrtek, 16. aprila ob 17. uri
gostovanje otroske gledaliSke skupine OS Cerknica
z otrosko igrico NEZNALCEK
PODROCNO SRECANJE ODRASLIH GLEDALISKIH SKUPIN
dvorana Cerknica, petek, 17. aprila ob 19.30
gostovanje DPD Svoboda Borovnica, dramska skupina s komcdijo
VIA MALA
dvorana Borovnica, sobota, 18. aprila ob 19.30
gostovanje DS Cerknica s komedijo DAN ODDIHA
PROSLAVE IN PRIREDITVE
- sprejem lokalne in zvezne TITOVE STAFETE bo v Cerknici
v cetrtek, 23. aprila od 17. ure do 18. ure
osrednja proslava v pocastitev 27. aprila - ustanovitve OF in
1. maja - PRAZNIKA DELA bo v kulturnem domu na Rakeku
v petek, 24. aprlla ob 19. uri

Filmi
2. 4. ob 19.30 - slovenska drama ISKANJA.
4. 4. ob 19.30 in 5. 4. ob 16. uri - hongkongski karate film OSAM·
LJENI TIGER.
5. 4. ob 10. uri slovenski mladinski film KEKEC.
5. 4. ob 19.30 - angleska ljubezenska komedija SVET JE POLN
O:ZENJENIH MOSKIH.
6. 4. ob 19.30 - japonska kriminalka .SAG - ISKANJE HCERKE.
9. 4. ob 19.30 - ameriska drama LUNA.
11. 4. ob 19.30 in 12. 4. ob 16. uri - angleski pustolovski film ONA
ZNA BOLJE.
12. 4. ob 19.30 - ameriSka kriminalka SEDMICA SEJE SMRT.
13. 4. ob 19.30 - jugoslovanska komedija PRI.SEL JE CAS, DA SPOZNAS LJUBEZEN.
16. 4. ob 19.30 - ameriSka drama SAMPION.
18. 4. ob 19.30 in 19. 4. ob 16. uri - ameriski film ZMAGOVALEC
GRE NA VSE.
18. 4. ob 16. in 19. 4. ob 19.30 - japonski karate film VELIKI
BOKSAR.
20. 4. ob 19.30 - nizozemski zabavni film KASKADERJI IN ROCKERJI.
23. 4. ob 16. uri - ameriska risanka NORCIJE RACMANA JAKE.
23.4. ob 19.30 - ameriski western DVA SUPER POTEPUHA.
24. 4. ob 19.30 in 26. 4. ob 19.30 francoski eroticni film EMANUELA.
25. 4. ob 19.30 in 26. 4. ob 16. uri angleska kriminalka POLNOCNI
EXPRES.
27. 4. ob 16. uri in oh 19.30 - ameriski western PRIHAJA JEZDEC.
30. 4. ob 19.30 - ameriSka drama PEKLENSKA CETRT.

Sportne prireditve

Kot smo napovedali, predstaovljamD JAKOBA SMODILO
z Rakeka.
»Rojen sem v Zagrehu, kjer
sem prezivljal tudi svoja otros ka leta in zgodnjo mladost. Po
poklicu scm trgovski potnik pri
podjetju EMONA CENTROMERKUR LJUBLJANA.«

- Vasa s?{)rtna pot?
»S sportom sem se zacel
ukvarjati ze v osnovni soli in sicer s telovadho pri SOKOLU.
lgral .sem rokomet, odbojko in
namizni tenis, nastopal pa scm
tudi v razlicnih lahkoatletskih
discip-linah. V lahki atletiki sem
nastopal t udi na ZLETU JLA v
Beogr adu leta 1946 in sicer v peteroboju. Kasneje sem se ukvarjal samo z nogometom. Aktivno
som igral v nogometnih klubih
v Postojni, Novi Gorici in na Rakeku.«
- Zanimiv trenutek iz sporta?
»Prav v nogometu sern dozivel
veliko prijetnih trenut·kov. Od
najle.psih bi lahko omenil otvor itev nDgometnega igriSca na
Rakeku i-n tedaj odigrano otvoritveno tekrno, ki je bila kronana z lepo igro in zmago nad takratnim prvakom ljubljanske
podzveze, mostvom iz Domzal.<<

Tekati.odlitni, veleslalomisti povpretni
ZIMSKE SPORTNE IGRE
SOZD SLOVENIJALES
Zadnjo soboto v februarju je
LIV Postojna organiziral smucarska tekrnovanja v veleslalomu in tekih za »POKAL SOZD
SLOVENIJALES«. Prireditev je
bila na Kalicu v ugodnih snez.
nih in vremenskih razmerah.
Ekipa Bresta je stela dvajset
tekmovalcev in tekrnovalk. S tern
smo bili zastopani v vseh starostnih kategorijah veleslalomistov in tekacev pri zenskah in
moskih. Za uvrstitve v ekipe
nam je sluZilo izbirno tekmovanje obcinskega sindikalnega prvenstva v tekih, ki jc bilo 15. februarja na Blocicah in veleslalorna, ki je bil 22. fehruarja na
Blokah.
Po kratkern pozdravnem govoru organizatorja ter pokrovitelja iger se je oh deseti uri pricelo s tekmovanjem v veleslalomu. Osnovni namen Brestovih
ekip je hil dobra skupna uvrstitev, saj je hila za osvajanje
prvih mest konkurehca prehuda.
Ze na zacetku pa sta prijetno
presenetili obe mlajsi tekmovalki v veleslalornu JADRANKA JANE! s cetrtim mestom in MARTA MODIC, ki je bila sedma.
Pri moskih v starostni kategoriji »C« in »B<< srno kljuh dohri
poklicni strokovnosti zasedli mesta v zlati sredini, pri najm!ajsi
skupini, ki je bila tudi najbolj
stevilna, pa smo z devetim mestom STANETA ROTA med 54
tekmovalci dosegli lep uspeh.
Posebno pohvalo zasluzijo Brestovi tekaci, ki so nas tudi letos prijetno presenetili. Dobro
sta se uvrstili ze na zacetku tekov obe nasi perspektivni tekmovalki, odlicni pa so bili tekmovalci. DARKO 02:BOLT je bil
prvi v starejsi kategoriji tekmovalcev, JOZE KODELA pa v
istem razredu sesti. Najvecji uspeh pa so dosegli tekaci v mlajsi skupini, saj so osvojili vsa

tri prva mesta: RAJKO KRASEVEC, STANKO MIHELIC inMIRO KUNSTEK.
V skupni uvrstitvi je v veleslalomu premocno zmagal Slovenijales - trgovina, Brest pa
je zasedel solidno cetrto mesto.
Pri skupni uvrstitvi tekov pa
smo uradno tretji, »neuradno<c

pa prvi. Organizator je namrec
naredil racunsko napako pri sestevanju casov za teke in na naso ryritozbo razveljavil razvrstilev tekaskih ekip. Ta napaka naj
hi hila popravljena v uradnih
rezultatih tekmovanja, ki pa jih
se do danes nismo prejeli.
F. Strukelj

Kegljaske novice
Moska ekipa kegljaskega kluba
BREST je koncala predtekmovanje v slovenskih ligah in se uvrstila na 5. mesto v tekmovalni
skupini - zahod. S tern se je
uvrstila v II. slovensko ligo zahod, v kateri so se AjdovsCina, Novo mesto, Izola, Slovan in
Medvode.
Tekmovanje se je zacelo 21.
marca, ekipa Bresta pa je nastopila v Novem mestu.
MLADINSKA TEKMOVANJA
Tudi m ladinska ekipa KK
BREST ne zaostaja za clansko

NOGOMET
V telovadnici osnovne sole se nadaljuje trim liga v malem nogometu. Tekme so ob nedeljah od 8.30 do 14. ure.

vrsto, saj so na ekipnem in posarnicnern prvenstvu Notranjske
dosegli dve prvi in eno tretje
mesto.
Rezultati:
Ekipno
1. BREST
2. Proteus
3. Ilirska Bistrica
4. Logatec
Posamezno
1. JENC, Brest
2. VOLK, Ilirska Bistrica
3. TERZic, Brest
4. MLAKAR, Proteus
5. .SVELC, Brest itd.

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de·
lovne organizacije Brest Cerknica,
n. sol. o.

KOSARKA
18. aprila se zacne prvenstvo kadetov, kadetinj in m ladincev notranjske in sezanske regije. Tekme v Cerknici bodo ob sobotah
ob 18. uri.

Glavni in odgovornl urednik Bozo
LEVEC.

PLANINSTVO
PD Cerknica je znova markiralo obcinsko planinsko transverzalo,
ki vas vahi, da jo v teh spomladanskih dneh prehodite. Vse informacije o transverzali dobite v pisarni PD Cerknica ali pri Janezu
Zakrajsku (tel. 791 256).
KEGLJANJE
5. aprila 1981 - od 11. do 21. ure - na kegljiScu v Cer knici:
prvenstvo posameznikov in parov Notranjske.
II. slovenska liga v kegljanju - moski ekipno
(na kegljiscu v Cerknici)
Brest - Medvode
28. marca ob 16. uri
Brest - Slovan
18. aprila ob 16. uri
Brest - Novo mesto 25: aprila ob 16. uri

- Sport danes in mladina?
»Danasnji m ladini so dane
veeje rnoznosti za ukvarjanje s
sportorn -k ot jih jc imela nasa
generacija. Mislim pa, da je za
sport vse premalo resnega zanimanja. Izjema je zimski sport,
k i je zaradi ugodnih zimskih raz·
mer pri nas spet zbudil precej
zanimanja. Menim pa, da bi morale hiti nosilci za razvoj sporta
pred.vsem sole z ustreznimi
stro.k:ovnimi kadri.<<
- Rekreacija?
»Pri nas veliko govorirno o rcklreaciji vseh delovnih ljudi, vendar na Rakeku ni organiziranc
stalne rekreacije. Zato se posamezniki na svojo pohudo sami
rekreirajo po svojih moznostih .<<
- Koga predlaga te za predstavitev v naslednji stevilki?
, za na.slednji razgovor prcdlagam znanega nekdanjega nogu.
metasa Mileta Nabergoja z Rakeka.<<
Pripravil B. Skrlj

Ureja ureoniiki odbor: Marta DRAGOLIC,
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Bozo LEVEC,
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton
OBREZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRI¢,
Beno llKERLJ, Franc TURK, Irena ZEMLJAK In Vlktor :!NIDARSIC. Foto: Joie
Skrlj.

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.

Kegljaci so v letosnji sezoni na dvse uspesni

Glaallo sodl med prol:rvode lz 7. to61ce
prvega odatavka 36. i!l- zakone o obdav·
cenju prolzvodov in atorltev y pt"omlltll, . .
katere •• , . piK!Jje temaljnl drtM od
prometa pr11izvodov (mnenje Mllretariota za
lnlonnir~~nje lrvriooega
IR SIO¥.nlje,
it. Gf·f/72 z cine :W. ......... ftT4)
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