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TEMELJNIH LETOSNJIH 
NALOGAH V NASI DELOVNI 
ORGANIZACIJI 

Aprila so se po dolgem easu 
zbrali na skupni konferenci ko
munisti iz vse delovne organi
zacije (le 93 jib je bilo), da bi 
pretebtali najpomembnejse le
tosnjc naloge Bresta in sprejeli 
delovni dogovor, kakor jib ures
nicevati. 

Zgosceno gradivo, ki pomeni 
pregled osnovnih nalog pri ures
nicevanju Ietosnjega plana in po
slovne politike ter pri uresnice
vanju srednjerocnih in dolgo
r ocneisib usmeritev Bresta, so 
komunisti dobili vnaprej in so 
ga obravnavale vse osnovne or
ganizacije. Zajema pravzaprav 
vsa bistvena podrocja gospodar
jenja in samoupravljanja na Bre
stu. 

(Vee na 3. strani) 

Stafetna palica 1979. Razgovor z 
avtorico na 7. strani 

brestov 
• 

lasilo delovne o 

Prvomajski prazniki so z lanskim cetrtim majem dobili no
vo razseznost. Z njo jih je zaznamovala smrt nu.Sega prvega 
drzavljana, predsednika in nzarsala, heroja in prijatelja, to
varisa TIT A. 

Kot da je cakal, se je zdelo lani, kot da nam ni hotel za
greniti spomladanskih praznicnih dni. Sele popoldne zadnjega 
dne praznovanja, ko smo se ze pripravljali na 1wv delovni 
dan, se je veliko, vroee srce za trenutek ustavilo, da bi na
prej utripalo v milijonih Jugoslovanov in v vseh drugih po
stenih ljudeh na vseh celinah sveta. 

Taka je nenadoma dobil novo globino na$ sedemindvajse
ti april, taka je postalo globlje in velicastnejse pramovanje 
prvega maja - praznika proletarcev. 

Zgodovina se ne pusti popravljati. Toda Titov odhod je 
te nase dni presijal z novo lucjo. Nenadoma smo se zavedli, 
kako se nam je vse, kar smo dotlej praznovali, zdelo prav
zaprav samoumevno, veasih ze skoraj formalno, datum pae, 
ki ga je treba obeleWi z zastavami, s proslavo in z nekaj 
primernimi besedami. 

Titova smrt pa nas je streznila. Nenadoma smo zacutili 
usodno vrednost in pomembnost dogodkov, ki se jih v teh 
dneh spominjamo. 

Sedemindvajseti april je sicer samo slovenski praznik. 
Osvobodilna fronta je bila slovenska posebnost, slovenska 
metoda 11arodnega upora, toda brez predvojnega Tita, brez 
Tita-avantgardista, ki je znal zdruzevati mnozice, brez sirine 
in hkratne enotnosti partije - jugoslovanske in slovenske, 
ki jo je spretno, modro in cvrsto vodil Tito - brez te par
tije bi ne bilo slovenslcega sedemindvajsetega aprila, bi ne 
bilo nasega taka hitrega, taka odloenega in uspesnega odgo
vora okupatorjem. 

Brez Tita bi ne bilo svobodne Slovenije, morda t11di ne 
vee Slovencev. 

Sedemindvajseti april je zacetek panosne slovenske zgoda
vine. Zacel jo je Tito, ker je znal v nasih ljudeh, v Kidrieu, 
v Kardelju, v mnogilt postenih Slovencih zbuditi silo revo
lucionarne volje in sposobnosti pravih narodnih voditeljev. 
Osvobodilna tronta so bile mnozice. Vodje teh mnozic pa so 
bili Titovi komunisti. 

Tito je tudi simbol nasega prvega maja. Rojen v polfevdal
ni zagorski Tcrajini, kjer je bilo l:lovesko delo se za njegove 
mladosti le tlaka, kazen in usoda bosih, lacnih in poboznih 
kmetov, se je presenetljivo zgodaj odlocil za prav taka tez
ko, vendar svobodnejso in obetavnejso pot proletarca. Odtr
gal se je na5i malone relig iozni navezanosti na domaeo stre
ha in krpo skope zemlje ob njej; eez noe je postal eden 
izmed milijonov sebi enakih, izkoriseanih delavcev, nic vee 
samo Kumrovcan, nie vee sama Hrvat ali Slovenec. Postal 
je proletarec brez domovine, vendar z domovino povsod, kjer 
je na5el delo, z njim pa krivico in izkoriscanje. 
Odlocil se je praznovali prvi maj kat svoboden delavec v 
svobodni domovini. Za tisti cas in za tist e razmere - ne
dosegljiv cilj. 

Odlocil se je za bitko. 
B iZ je to spopad s stoglavim zmajem starega jugoslovan

skega rezima. Ko je ta oblezal, je bila treba ugnati se dvoje 
najhujsih diktatorjev te dobe. Moral je v vseh teh spopadih 
zmagati. Moral je stati, vztrajati na celu svojih narodov, da 
je skupaj z njimi mogel doseci ta cilj. 

SKUPINA BRESTOVIH STROKOVNJAKOV JE 
DOBILA LETOSNJO NAGRADO ZA IZUME IZ 
SKLADA BORISA KIDRICA 

Pred meseci smo porocali, da je Brestova delovna skupina strokov
njakov, ki so jo sestavljali dipl. ing. Tone Zidar, dipl. ing. Joze Urbas 
in ing. Jofe Strle, dobila za uresnicitev projekta »tovama ognjeod
pornih plosc« posebno nagrado Gospodarske zbornice Jugoslavije za 
izjemne gospodarske doseike v pretekiem letu. Aprila Ietos pa je 

'
1 

omenjena skupina za ta inovacijski projekt dobila se eno veliko 
• priznanje: nagrado iz Sklada Borisa Kidrica. 

(Vee na 6. strani) 

Petintrideset let smo z njim svobodni praznovali prvi maj. 
Letos ga praznujemo sami, toda z globokim spostovanjem 
Titove zgodovine in s titovsko jasnim pogledom v se bolj 
vedra, se bolj posteno in se bogatejso delavsko prihadnost 
vseh nasih narodov, ki jih j e okrog ideje socializma, samo
upravljanja, svobode in enakopravnosti prvi v zgodovini Bal
kana - uspel zdruziti TITO. 

Naj Cesta 4. maja, nasa najvecja ulica, ostane cesta zmage 
iz leta petinstiridesetega, hkrati naj bo spomin na 4. maj 
1980, spomin na Tita, v cigar imenu smo delavci Bresta in 
Notranjske doslej in bomo poslej delali, zmagovali in praz
novali. 

J. Praprotnik 

Pravijo, da se je dogodil cudez; neznatni slovenski narod 
se je dvignil v oborozen upor proti svojim velikim zasuz
njevalcem in vee kot poldrugo leto z uspehom bojuje svojo 
veliko osvobodilno vojno. Ne slovenska reakcija, ne poklicni 
omahljivci niso mogli verjeti v eudez, ker nikoli niso ver
jeli v sile svojega naroda, se vee: ker so se bali teb sil. To
da t isti , ki so resnicno ljubili svobodo svojega lastnega ziv
ljenja, t is ti so verjeli v neizcrpne energije svojega naroda, 
verjeli so, da se ta cudez mora zgoditi. 

Edvard Kardelj v Slovenskem porocevalcu novembra 1942 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

Hrestovci so in bodo znali premagovati teZave 
POGOVOR Z GLAVNIM DIREKTORJEM 
BRESTA TONETOM KRASEVCEM 

Lahko recemo, da se je Brest na svoji skorajda petintridesetletni 
razvojni poti znova znasel pred zelo pomembnimi vprasanji in raz
misljanji: kako cim uspesneje resevati tezave sedanjega splosnega 
gospodarskega polozaja, obenem pa ubirati cimbolj ucinkovite in 
smotrne prihodnje razvojne poti, da bi obdr:Zal polozaj, ki si ga 
je ustvaril v nasi lesni industriji. 

Smo namrec na zacetku novega srednjerocnega obdobja, ob ka
terem pa bodo imele posamezne odlocitve tudi dolgorocnejse po
sledice in vpliv na nas razvoj; smo sredi splosnih prizadevanj za 
utrjevanje gospodarstva, za katera vemo, da bo to dolgotrajen prc
ces; in konec koncev, po desetih letlh smo imenovali novega glav
nega direktorja Bresta. 

Vse to so tudi poglavitni razlogi, da smo se odlocili za pricujoci 
razgovor. 

- Bi lahko na kratko ocenil 
sedanji polozaj nase lesne indu
strije, pa tudi njene prihodnje 
usmeritve? 

Slovenska in jugoslovanska 
lesna industrija je ie vseskozi 
imela pomembne izvozne obvez
nosti, ki jih je uspesno izpolnje
vala. Taksne in se veeje obvez
nosti ima tudi sedaj, se bolj pa 
jih bo skupaj s kovinarsko-meta
lursko uredelovalno industrijo, 
kemieno, tekstilno, usnjarsko in
dustrijo, s prometom in turiz
mom imela v prihodnje. 

Je ena izmed redkih industrij, 
ki irna vecji del surovin doma, 
obenem pa je, vezana na uvoz 
strojne opreme in n ekaterih re· 
produkcijskih materialov, zato 
prisiljena tudi izvazati. v nasi 
usmerjenosti v izvoz ima torej 
nekatere prednosti, ki jih bo 
morala cimbolj temeljito izkori· 
stiti, predvsem taka, da bo iz· 
vazala zahtevnejse koncne izdel· 
ke, sprejemljive tudi za konver
tibilna trziSea. 

Prvi letosnj i meseci namrec 
kazejo, da se je izvoz primarnih 
izdelkov ustavil, predvsem zato, 
ker se je na svetovnem triiSeu 
pojavila Kanada z velikimi koli· 
einami hlodovine, ki je znatno 
cenejsa. · 

Zato se mora Iesars tvo usme· 
riti predvsem v to, da bi Cim
vee lesne surovine predelali in 
izvaiali predvsem nase delo in 
znanje. Seveda pa je vprasanje, 
ali smo za to dovolj usposoblje
ni in pripravljeni, ali imamo do· 
volj znanja in primerne tehno
logije. Zato moramo tudi v Bre· 
stu v prihodnjem obdobju da· 
jati se vee poudarka in s timula· 
ciie visji, kvalitetnejsi obdelavi 
lesa, oblikovanju in strokovnemu 
znanju. 

- Brest se je nekako pred de
setimi leti usmeril v prestruktu· 
riranje proizvodnje in temu pod· 
redil tudi svojo nalozbeno poll· 
tiko. teprav smo temeljne sred· 
njerocne l)lanske dokumente ze 
sprejeli, bo vsekakor zanimivo 
izlusciti, kaksna naj bi bila pri· 
hodnja Brestova razvojna usme· 
ritev. 

V nasi obeini je bilo v pretek· 
Iem srednjeroenem obdobju po· 
sebej poudarjeno prestrukturi· 
ranje gospodarstva; ugotovljeno 
je bilo, da imamo prevee pohi
stvene industrije, premalo pa 
drugih industrii in panog. Zato, 
pa tudi zaradi drugih razlogov, 
je bil Brestov pretekli srednje
roeni program usmerjen v pre
strukturiranje: zadriati pohistve
no (finalno) proizvodnjo na do
tedanji ravni in povecevati pri· 
marna proizvodnjo (zagan les, 
iverke in nazadnje negorljive 
plosce) . 

Taksna usmcritev je zastavlje
na tudi za novo srednjerocno 
obdobje 1981- 1985: zadriati pro
izvodnjo pohiStva na enaki rav· 
ni, poveeati proizvodnjo iverk, v 
temeljih plana pa sta predvideni 
tudi proizvodnja opaznih plose 
in finalizacija negorljivih plosc. 
Taka naj bi bilo leta 1985 v nasi 
proizvodnji razmerje 60 : 40 v 
korist primarnih izdelkov. 

Ne glede na to, da so sred 
njeroeni naerti ze sprejeti, bo· 
rna morali s strokovnega in druz· 
benega vidika taksno usmeritev 

se enakrat ovrednotiti. Temelji
to bomo morali proueiti vsako 
novo vlaganje v tovarno ivernih 
plosc, proizvodnjo opaznih plosc 
in druge nalozbe. Razvij ati se 
moramo - z lastnimi sredstvi, 
predvsem pa v povezavi z drugi· 
mi zainteresiranimi delovnimi 
organizacij ami. 

Tudi proizvodnja _strojev in 
opreme za lesarstvo 1ma mesto 
v Brestovih nacrtih in ze prihod· 
nje leta naj bi na ljubljanskem 
sejmu lesno-obdelovalnih stro· 
jev in opreme razstavili dva s tro
ja. Ob tej proizvodnji se o skup
nih interesih dogovarjamo v 
okviru obcine - s Kovinoplasti
ko, Kovindom in Novolitom. 

Ko opredeljujemo prihodnjo 
usmeritev Bresta, moramo raeu· 
nati tudi s tern, da je v nekate
rih temeljnih organizacijah final
ne proizvodnje (Masiva, Jelka, 
PohiStvo) velik del s trojne opre· 
me in tehnologije moeno izrab· 
ljen, posebej pa je v veeini tc
meljnih organizacij perece vpra
sanje energije. 

Zato moramo vse prihodnje 
usmeritve in odlocitve v cilju 
uspesnega gospodarjenja teme
ljito prouciti, posebej pa za vsa
ko nalozbo pripraviti temeljito 
strokovno utemeljitev, uposteva
je trenutne, pa tudi dolgorocne 
rezultate. 

- Kaksna naj bi torej bila 
Brestova investicijska politika? 

Osnovni kriterij za vse prihod
nje nalozbe mora biti izvozna 
usmerjenost proizvodnje in dru
gi kriterij: dohodkovno povezo
vanje z zainteresiranimi partner· 
ji v Sloveniji in izven nje v taka 
imenovani reprodukcijski veri· 
gj. 

Zavedamo se, da so nove na
lozbe, predvsem v modernizaci
jo pohis tvene industrije izredno 
zahtevna naloga, saj so ob majh· 
nih lastnih sredstvih b anena sred
stva za te namene praktieno ne· 
dosegljiva. Zato bomo morali 
skromna lastna sredstva, ople· 
menitena z zdruzevanjem, res 
gospodarno usmeriti, znotraj Bre
sta pa se z vso resnostjo samo· 

upravno dogovoriti za vrs tni red 
nalozb. 

- V Brestovi prihodnji usme
ritvi ima izvoz, kot kaie, nadvse 
pomembno mesto? 

Izvoz je za Brest danes in v 
prihodnje temeljno eksisteneno 
vprasanje iz vee razlogov: Ere
stove proizvodne kapacitete so 
taksne, da je izvoz nujen; zaradi 
lastnega uvoza moramo eimvec 
izvai:ati; in n e nazadnje, poh i
stvena in sploh lesna industrija 
sta v Sloveniji in Jugoslaviji ta
ka razviti, da se sreeujemo z 
zelo resno konkurenco in ne bo
rne mogli vse nase proizvodnje 
prodati na domacem trgu. 

V posebnih razmerah je Brest 
ze bil preteini izvoznik, kar mu 
je dajalo tudi doloeene predno
sti. Sedaj, zlasti glede na pave· 
can obseg primarne proizvodnje, 
to ni vee, saj je lani izvozil le 
okrog 16 odstotkov svoje proiz
vodnje. 

In ne nazadnje, izvoz je po
memben tudi zato, ker nas sili , 

da spremljamo razvoj tehnolo
gije in oblikovanja, ce hoeemo, 
da sledimo tern dosezkom tudi 
na svetovnih triiSeih. 

Pri izvozu pa naletimo na ve
like tezave, saj niti v Brestu 
niti v lesarstvu nismo dovolj 
organizirani za nastope na zu. 
nanjih triiscih. Tudi Brest si bo 
moral prizadevati, da bi se v 
okviru SOZD Slovenijales in v 
povezavi z Unilesom ter ostalo 
industrijo pohistva kar najbolje 
povezali, sicer bomo v izvozu 
dosegali vedno slabse rezultate. 

Trdneje se moramo za izvoz 
organizirati tudi znotraj Bresta, 
zlasti v pohistveni proizvodnji 
(kooperacija med TOZD, inter
na stimllllacija izvoza, lei jo bo 
treba ponovno ovrednotiti). Tudi 
v finalizaciji negorljivih plose 
mora biti poglavitni smoter iz
voz. Raeunati moramo, da bo
rne zagan les vse teze izvazali 
in bo ta dolgoletni vir devizne
ga dohodka in dohodka sploh na 
Brestu cedalje bolj vprasljiv. 

V sedanjih izvoznih stimulaci
jah so premajhne razlike med 
konenimi izdelki (11 odstotkov) 
in za zagan les (9 odstotkov) in 
slovensko lesarstvo predlaga, da 
bi izvoz primarnih izdelkov sploh 
prenehali stimulirati. V p ripra
vi je predlog novih izvoznih sti· 
mulacij, saj proizvodne temelj
ne organizacije z izvozom ne 
dosegajo ustreznega dohodka. 

Doslej smo manjsi dohodek 
pri izvozu pokrivali z viSjimi do
macimi cenami, kar pa v pri
hodnje skorajda ne bo vee mo
goce. 1.e sedaj je namree pro
daja na domaeem trgu v teza
vah, zlasti ob povecanem pologu 
za kredit na 50 odstotkov in ob 
vse manjsi kupni moci prebival· 
stva. 

Zato bi poveeanje cen na do
macero trgu pomenilo tudi vse 
manjso konkurencnost. Tudi do· 
rna bo v prodaji pohistva uspe
val le tisti, ki bo kvaliteten, po
ceni ter soliden v dobavi in ser· 
visu. Pri tern imamo se rezerve, 
saj cakajo kupci na nekatere 
elemente v sklopu nasih posa· 
meznih garnitur tudi 4 do 6 me
secev. To oomeni, da nam ne 
gre se prevec slabo; kljub temu 
pa se je treba ob tern resno za. 
misliti in odpraviti slabosti. 

- Bi ob stevilnih nalogah, ki 
nas cakajo v prihodnje, katere 
izmed njih se posebej jzpostavil? 

V Brestu moramo predvsem 
poveeati proizvodnjo in sicer na 
osnovi vecje produktivnosti. Te· 
ga ne bomo dosegli le z boljsim 
delom delavcev ob strojih, am
pak predvsem z boljso organiza
cijo dela, boljsim izkoriseanjem 
delovnega casa in bolj sim od
nosom do dela, kar se posebej 
velj a za vse strokovne in vodil· 

ne delavce, ad instruktorja do 
direktorja. 

Ne gre samo za to, da resno 
premislimo utemeljenost vsake 
nalozbe, ampak moramo preteh
tati tudi vsak strosek (tudi pot
ne s troske, dnevnice, potovanja 
v tujino, sredstva za reklamo in 
propaganda, prihranek pri ma
terialu) ne le v neposredni pro
izvodnji, ampak tudi v reziji, v 
Skupnih dejavnostih. Se bolje 
moramo organizirati strokovno 
delo v temeljnih organizacijah 
in v Skupnih dejavnostih, eutiti 
moramo vecjo odgovornost do 
vsega, kar se strokovno in sa
moupravno dogovorimo. To po
meni, da se mora odnos do de
Ja izostriti do skrajne mozne 
mere. Zato pa morajo biti de
lavci redno in pravocasno ob· 
veseeni 0 s tanju v temeljni in 
delovni organizaci}i, pa tudi v 
obcini in sirsi druzbeni skupno· 
sti. 

Zelo pomembno vprasanje so 
tudi odnosi in vsklajevanje dela 
med temeljnimi organizacijami. 

Cimprej moramo preseei kupo
prodajne odnose in se samo
upravno povezati na osnovi do
hodkovnih odnosov, saj zametke 
le-teh ze imamo. 

Posebej moramo zgraditi trd· 
no sodelovanje in vsklajevanje 
med prodajo na domacem trgu 
in izvozom ter proizvodmmi te· 
meljnimi organizacijami. 

Uresnieevanje gospodarske sta
bilizacije na Brestu je tesno po· 
vezano tudi z nagranjevanjem 
po delu. Komisija, ki sedaj in· 
tenzivno dela na enotnem siste· 
mu nagrajevanja v okviru delov
ne organizacije, seveda ne bo 
mogla prinesti earobnih in za 
vse sprejemljivih resitev. Dosti
krat smo ze poudarjaH: kolikor 
vee bomo ustvarili, toliko vee 
bomo lahko delili za osebne do
hodke ter skupno in splosno po
rabo. 

Bolje bomo morali nagrajevati 
proizvodno fizieno delo in manj 
administrativno. Ob tern p a mo· 
ramo upostevati tudi naeelo: na· 
grajevati ustvarjalno delo stro
kovnjakov, tistih, ki lahko vel4ko 
prispevajo k boljsim gospodar· 
skim rezultatom. Ta izhodisca 
bodo ustvarila tudi ustrezna de
litvena razmerja med najniijim 
in najviSjim osebnim dohodkom, 
s eimer pa bi i-stoeasno onemo
goeili neupravicene teinje po 
uravnilovki. 

Predvsem pa bomo morali z ust· 
reznim nagrajevanjem napove
dati bitko »nedelu«, zlasti v ti· 
stih okoljih, kjer bi lahko do
segali boljse delovne rezultate. 
To pa bomo dosegli le, ee bodo 
v teh prizadevanjih sodelovali 
vsi delavci Bresta. 

1. julija naj bi priS!a v razpra
vo na novo ovrednotena dela in 
naloge, obenem s sistemi nagra· 
jevanja direktorjev, trgovskih 
potnikov ter delavcev v proda· 
jalnah in skladiscih. 

Ena izmed pomembnih nalog 
je tudi zmanjsevanje reZije po 
vseh temeljnih organizacijah in 
v Skupnih dejavnostih, s cimer 
so ze prieeli v TOZD Pohistvo. 

- Kaj bi se posebej poudaril 
ob koncu razgovora? 

Ce bomo v prihodnje s svojim 
delom se vee prispevali k uspes
nemu gospodarjenju, bomo prav 
gotovo kos tezavam, ki so pred 
nami. To tudi pomeni, da se 
moramo v vseh delovnih okoljih 
boriti za se boljse, se veeje de
lovne rezultate, boriti proti ti
stim, ki ne prispevajo dovolj k 
odgovornemu delu, ki ne prispe· 
vajo k resnicnim socialistienim 
samoupravnim odnosom. To pa 
je naloga vsakega Bestovca, vseh 
druzbeno-politienih organizacij v 
Brestu oziroma vseh, ki v njih 
delujemo, vseh organov uprav
ljanja in strokovnih sluib. 

V Brestu ne bomo dosegH sta
bilizacije, ce se ne bomo zave
dali, da s ta gospodarjenje in sa
moupravljanje enoten proces, ce 
ne bomo v tern procesu jasno vi
deli svojih odgovornosti in pra
vic. 

Brestovci so doslej ze dosti· 
krat dokazali, da so sposobni 
izpolnjevati tudi najzahtevnejse 
nail.oge in premagovati tudi. veli
ke tezave. Prepriean sem, da bo 
s skupnimi moemi taka tudi v 
prihodnje. 

Razgovor pripravil B. Levee 

Nic vee te.:Zaskega dela na hlodiScih 



BRESTOV OBZORNIK 

temeljnih na ogah 
(nadaljevanje s 1. strani) 

Na podrocju proizvodnje je P~?· 
sebej poudarjena potreba po vec
ji produktivnosti na osnovi bolj
se organizacije dela, vsklajene
ga nacrtovanta, r~zvijanja ~?
operacije, var~evanJ.a z ener_giJO 
in surovinamt, rac10nalne Izra
be delovnega casa . . . 

Izvozni nacrti za letos so ze
lo ambiciozni (povecanje za 57 
odstotkov), vendar so rezultati 
v prvih mesecih ugodni. Kljub 
razlicnim tezavam je izvoz za 
nas nuja, ki nam postavlja pred~ 
vsem naslednje naloge: se holJ 
intenzivno ohdelavo zunanjih t r
zisc, prilagajanje proizvodnih 
pr ogramov zahtevarn trga, do· 
datno stimuliranje izvoza. 

Tudi prodaja na dornacem trgu 
nai hi se kljub zaostrenim po
gojem povecala za 27 odstotk~v: 
Predvsem bo potrebno ured1tx 
dohodkovne odnose s trgovinski
mi organizacijami, siriti naso 
maloprodaio in povecati aktiv
nosti na terenu. 

Tezave z oskrbo so cedalje 
ostrejse in se ne moremo izog
nW tudi. zdruzevanju deviznih 
sredstev. Uvazamo samo mate
riale, ki jih ni na domacem tr~i~ 
scu. V se sile moramo usment1 
v zagotovitev dohave surovin in 
v vecie dohodkovne povezave s 
poslovnimi partnerji. 

Na podrocju financ se spet 
obetajo likvidnostne tezave. Amor
tizacija je angazir:ma za. odpla
cevanje anuitet, poslovru sk!~d 
v pogojih inflacije ne zado;;_ca 
niti za enostavno reprodukciJO. 
Potrebna ho najstrozja financna 
disciplina na vseh podrocjih. 

skega odpora in druihene samo
zascite, predvsem ob vecjem PO· 
druzbljanju tega celotnega s iste· 
rna. 

V delovanju druibenopolitic· 
nih organizacij je se precej sla
bosti, ki sc kazejo v njihovem 
premajhnem politicnem vplivtl 
in delovanju ter nevsklajenosti 
med osnovnimi organizacijami. 

Izcrpna, kriticna in ustvarjal
na razprava se je dotaknila sko
raj vseh nanizanih podrocij, se 
posebej pa se je osredotocila 
na nekatera izmed njih. 

Precej razpravljalcev se je do
taknilo vprasanja nasih prihod
njih razvoinih usmeritev in na
lozbene politike. Ob tern so opo
zarjali na iztrosenost strojne 
opreme in energetsko problema
tiko, kar vse onemogoca moder
nejso proizvodnjo, katere izdel
ki bi hili konkurencni bodisi na 
domacem hodisi na tujem trgu. 
Kljub ze sprejetim srednjeroc
nim planskim dokumentom bo 
potrehno vse nove nalozbe in re
konstrukcije znova strokovno 
ovrednotiti, pri cemer bo treba 
posebej upostevati njihovo us
merjenost v izvoz. Mocna ovira 
pri uresnicevanju nalozhene po
litike pa so tudi skromna lastno.l 
sredstva za nalozhe. 

Dosti pozornosti je razprava 
namenila tudi izvozu in ukre
pom za njegovo povecanje, pa 
vprasanjem nagrajevanja, samo
upravne in poslovne organizira
nosti, kooperacijskih odnosov 
med temeljnimi organizacijami, 
racionalizaciji poslovanja ob no
vern racunalniku, svobodni me-

3 

S problemske konference Brestovih komunistov 

njavi in delu rezije, vecji pro
duktivnosti, delovni disciplini in 
se posebej delu druzheno-poli
ticnih organizacij. 

Na osnovi pripravljenega gra
diva in bogatih pdspevkov v raz
pravi bo posebna komisija pri
pravila zakl.iucke in sklepe. Ker 
le-ti pomenijo delovni dogovor o 
o dolgorocnejsem uresnicevanju 
nasih skupnih nalog ne le ko
munistov, ampak vseh Bres~o
vih delavcev, homo sklepe ohJa
vili v prihodnji stevilki. 

B. Levee 

Brestov sedanji 
gospodarski trenutek 

odboru splosnega zdruzenja Les 
- predvsem pri izdelkih traj. 
nejsega znacaja, karnor se uvr
scajo tudi izdelki nase pohis
tvenc proizvc.dnje. 

Tudi na podrocju avtomatske 
obdelave podatkov se z nahavo 
novega racunalnika odpira eel 
splet novih zahtevnih nalog. Po
dohno velia za podrocje kadrov
ske politike oh novem sistemu 
u smerienega izohraievanja in za 
podrotje nove organizacije, ki 
mora temeljiti predvsem na os
novi delitve dela med proizvod
nimi temeljnimi organizacijami, 
Prodajo in Slmpnimi dejavnost
mi. 

Ne moremo hili zadovoUni 

Nedvomno srno lani dosegli 
na Brestu vrsto pornernhnih re
zultatov, ki so plod nasih last
nih prizadevanj, hkrati pa rnora
rno ugotoviti, da gre del rezulta
tov pripisati tudi splosni druz. 
beni klirni, ki se je odrazala v 
i3rednih konjunkturnih razrne
rah in v devalvaciji dinarja. Ob 
21 odstotnern povecanju proiz
vodnje v Brestu srno povecali 
celotni prihodek kaT za 62 od
stotkov. 

Ob izredni konjunkturi ter na
sih izrednih proizvodnih in prO· 
dajnih prizadevanjih srno dose
gli konec leta taksne zalo~~ _go. 
tovih izdelkov, da srno pnsh v 
nekaterih terneljnih organizaci
jah do stopnje desortiranosti 
ozirorna, da tdiScu nisrno rnogli 
nuditi celovitega programa na
sih izdelkov. 

Ne nazadnje nas glede na do
sedanje razmere rned neusklaje
no ponudbo in povprasevanjem 
zmanjsana konjunktura ne smc 
in nas tudi ni presenetila, kajti 
zavedati se rnoramo, da bodo 
nasa stabilizacijska prizadeva
nja in prepotrebna vecja usrne
ritev v izvoz uspesna le, ce bo
mo zmanjsali dornaco potros
njo. 

Cela vrsta neresenih vprasanj 
je tudi na podrocju nagrajeva
nja v zvezi z uveljavljanjem no
vega enotnega sistema. Posebna 
kom isija pripravlja novo meto
dologijo vrednotenjaJ ki n_aj. _bi 
bila koncana do zacetka JUhJa. 
Dogovoriti se ho treba tudi o 
prehodu na novi sistem oh upo
stevanju enake mase za osehne 
dohodke in druzhenega dogovo
ra. Preveriti ho treha tudi po
sebne sisteme nagrajevanja. 

l zdelan irnamo tudi nacrt na
Iozh v prihodnjem srednjeroc
nem ohdohju, vendar so pogojJ 
za investiranje vse bolj zaost
reni. TeZili bomo za tern, da bi 
cim vecji delez investicij teme
ljU na sovlaganjih zunanjih par t· 
nerjev. Glavna naloga je pri
prava investicijskih elaboratov 
zlasti v smislu trznih raziskav. 

Tudi na podrocju informira
nja kljub obilici informacij in
formacijski sistem se ni povsem 
utecen. 

Cela vrsta nalog je letos pred 
nami na podrocju splosnega ljud-
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Klejarna v TOZD POHISTVO 

PRIPRAVE NA TRETJI KON
GRES SAMOUPRAVLJALCEV 
V NASI OBCINI 

Priprave na tretji kongres sa
moupravljalcev dobivajo v nasi 
obcini vecje razseznosti, pa ven
dar z doslej opravlje:1irn delom 
ne moremo biti zadovoljni. 

Program, ki ga je sprejel ko
ordinacijski odbor, je se najbolj 
uresnicen pri tretji terni »zdruze 
ni delavci v delegatskem siste
rnu ob katerem je bilo organizi
nih vee posebnih razprav po te
meljnih organizacijah, kjer so 
obravnavali tudi osnutek statu
tuta obcine. Razprave so poka
zale da Yeliko delegacij ne delu
je t~ko kot bi morale. ~e posebcj 
je opaziti, da odlocitve sprejerna
jo same, brez povezav z druzbe
no politicnirni organizacijami in 
samoupravnirni organi, so pa tudi 
izjerne. 

Posebne tezave se pojavljajo 
pri oblikovanju delegacij v te
meljnih organizacijah, ki so raz
tresene po vsej obcini, predvsern 
v Gostinstvu in TOZD Nanos. 
Da ni prave vsebinske povezave, 
kazejo tudi dejs tva, da delegaci
je iz terneljnih organizacij nc 
prenasajo svojih problemov v 
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zbore obcinske skupsCine, kjer 
naj bi jih vsklajevali. 

Veliko podobnih ugotovitev je 
pokazala tudi razprava o osi?ut
ku obcinskega statuta v kraJev
nih skupnostih. Vse kaze, da 
imarno dobre resitve, ki jih je 
treba nekoliko dopolniti v pri
·pravah na nove volitve, . ': 
ospredj e pa bo treba postav1t1 
·predvsern odgovornost dela, v 
delegatskern sisternu za uresni· 
cevanje dogovorjene politike s 
podrocja obvcs?anja, kje~ vse 
prevec uporabl)amo pap1rnato 
vojno, vse rnanJ pa kratkih po
vzetkov s temeljnirni podatki. 
Premalo je tudi neposrednih 
oblik kornuniciranja kot so po
govori. 

Tema o pridobivan.iu in delit
vi dohodka, ob kateri je nosilec 
razprave Kovinoplastika, je_ ob
delana v gradivu, ki so ga pnpra
vili v tej delovni organizaciji. 0 
njern so r azpravljali na kon.~e
renci komunistov, v nasledn]lh 
dneh pa gre v sirso raz;pravo 
rned delavce. Prve razprave ka
zejo, da bo treba na tern Pc;>~
rocju se rnarsikaj oprav~tl; 
Predvsern srno prernalo vztraJm 
pri iskanju novih vsebinskih re
sitev za pravicnejso delitev. 

Dejstvo .ie, da srno uspeli hitro 
zagotoviti dolocila druzbenega 
dogovora o usmerjanju delitve 
dohodka, ki vsebuje tudi sank
cije, da pa vse drugo odlagarno. 
Na podrocju pridob~vanj~ do
hodka imamo po zatrjevanJU ve
liko resitev, vendar pa jih vsi 
ne poznajo, ker jih nekako lju
bosumno skrivamo zase. 

To velja tudi za resitve pri 
zdruzevan iu in povezovanju do
hodka, 0 cerner doslej se ni bilo 
i·.:v.prave. 

Zato bo treba v naslednjih 
dneh razprave sc poglobiti z 
iskanjem in opredeljevanjem ne
posrednih resitev in doseci do
govor za sprerninjanje sedanje 
prakse. 

To pa je bistvo priprav na 
tretj i kongres sarnoupravljalcev. 
ce s tern ne usperno, bomo mo
rali ugotoviti, da so bile nase pri
prave slabe. 

F. Zagar 

Zal ugotavljamo, da so porab
ljena sredstva ali drugace pove
dano, cene surovin, reprodukcij
skih rnaterialov in drugih stro
skov poslovanja se hitreje nara· 
scala od rasti celotnega prihod
ka in sicer za 67 odstotkov, kar 
sarno potrjuje splosne u~oto~it
ve. da jc bilo leto 1980 1zraz1to 
inflacijsko. 

Z rastjo dohodka so porasle 
tudi vse kategorije njegove de
litve od osebne, skupne in 
splobe porabe do akurnulacije: 
Ne morerno rnirno tega, da ne bt 
navedli se nekaterih pomembnih 
dosezkov, ki se kazejo kot 
u :,peh nasih stabilizacijskih pri
zadevanj: 

- izvoz srno leta 1980 poveca
li dinarsko za 29 odstotkov, leto 
pred tern pa celo za 36 odstot
kov; 

- investicije so bile lani prak
ticno zarnrznjene z izjerno do
koncanja tovarne rnineralnih 
plosc; 

- stevilo zaposlenih je ostalo 
n::t isti ravni, celo znizalo se je 
za 1 odstotek, s tern, da je bi
stveno porasel dohodek na za
poslenega; 

- izplacani osebni -dohodki in 
skupna poraba so bili v mejah 
druzbenega dogovora, vendar so 
osebni dohodki kljub temu po
rasli za 29 odstotskov, tako da 
smo tudi v okviru dogovora 
uspeli glede na dosdene rezul
tate ohraniti doloceno ravnotd
je z rastjo zivljenjskih stroskov. 

In se nekaj ugotovitev o lc
to5.njern poslovanju. 

Sodec po zalogah gotovih iz
delkov je bil start v letosnje po
slovno leto pravzaprav ugoden. 
Vendar razmere na t~gu kazejo, 
da je konjunktura ~~ m~cno 
upadla in da lahko pncaku]erno 
upadanje prodaje se najmanj do 
konca polletja. Do upadanja 
prodaje prihaja - kot je bilo 
ugotovljeno tudi na izvrsnem 

Celotni prihodek nacrtujemo 
za letos v viSini 3.110 rnilijonov 
dinarjev ali 35 % rasti v pri· 
merjavi z lanskim letom. Ceprav 
gre za bistven porast celotnega 
prihodka, pa nacrtujerno porast 
dohodka le za 9 odstotkov, kar 
porneni, da je nacrtovana rast 
porabljenih sredstev znatno viS
ja od rasti celotnega prihodka. 
Gre za dejstvo, da so dose2:ene 
povprecne ccne surovin in rna
terialov v pohistvenih kapacite
tah v povprecju 70 do 80 odstot
kov visje od povprecnih cen, do
sezenih v letu 1980. 

S takirn porastom cen je de
valvacija, ki naj bi spodbujala 
k povecanju izvoza, seveda po
vsern iznicena. Nenorrnalna rast 
stroskov ozirorna cen ter usme
ritev v izvoz s povecanjem za 
57 odstotkov in z njim povezana 
slabsa dohodkovnost, irnajo za 
posledico v letu 1981 celo rnini
malen padec akurnulacije. 

Osebni dohodki naj bi se zvi
sali za 24 odstotkov. Taksna rast 
osebnih dohodkov je usklajena 
z rnozno rastjo kot jo dovoljuje 
druzbeni dogovor, seveda s po
gojem, da bodo tudi dejansko 
dosezeni nacrtovani rezultati -
predvsem nacrtovana dohodek 
in izvoz. 

Spremenjene razmere na trgu 
in relativno slaba akumulacija 
glede na dosezeno stopnjo infla
cije, irnata za posledico zmanj
sevanje nasc reproduktivne spo
sobnosti in celo ponovno zao
strovanje likvidnosti ozirorna 
placilne sposobnosti. Gre torej 
za to, da v sedanjih pogojih 
prakticno nimarno rnoznosti za 
nalozbe iz Iastnih sredstev, tern
vee predvsern s sodelovanjern 
zainteresiranih sovlagateljev za 
prograrne, na osnovi 'katerih si 
zelijo z dohodkovnirn povezova
njern pridobiti devizna .sredstva 
ali izdelke za oskrbovanje svoje 
proizvodnje. 

Vse te ugotovitve, ki bodo 
spremljale nase letosnje poslo
vanje, terjajo predvsern kriticen 
pristop k oblikovanju ukrepov, 
ki lahko kakorkoli pTispevajo k 
uspesnosti nasega poslovanja. 

D. Mlinar 
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~ -----~.--=-- ~- .----~~---- ---.- --- -......:... - - - __ .. "' - - - -r· ... : _....... .. --· . .. ~- ..... · ....... · -·). . 



4 

Nakazuje se teZavno leto 
08 PERIODICNEM OBRACUNU ZA LETOSNJE 
PRVO CETRTLET JE 

ze ob sestavljanju Ietnega nacrta smo ugotavljali, da bo leto 
1981 izredno tezavno. Nekajkrat smo ga skoraj v celoti spremenili, 
vendar je hila nacrtovana rast stroskov taksna, da so planirani re
zultati izredno skromni. Morda so se takratna predvidevanja zdela 
nerealna, vendar jib prvo cetrtletje potrjuje. Pa o financnih rezul
tatih nekoliko pozneje. Najprej naj se pomudimo pri ostalih fazah 
reprodukcijskega procesa, ki so na taksen rezultat vplivali. 

PROIZVODNJA 

Dinamika letnega plana proiz
vodnje je bila dosezena z inde
ksom 24,3 odstotka. Pri tern sta 
nad planom proizvodnje samo 
TOZD Pohistvo in Tapetnistvo. 
Vendar moramo ugotoviti, da je 
bila v TOZD Pohistvo manjsa 
proizvodnja za izvoz, kar bo v 
naslednjih obdobjih rezultate ne
dvomno zmanjsevalo. Delno ve
lja ta ugotovitev tudi za TOZD 
Tapetnistvo. 

Nedoseganje plana v TOZD za
galnica in TOZD J elka je posle
dica pomanjkanja hlodovine, saj 
sta obe temeljni organizaciji ob
ratovali samo v eni izmeni. V 
TOZD Iverka je nizje doseganje 
proizvodnje posledica neugodnih 
vremenskih razmer, pa tudi vee
jib zastojev kot so bili nacrto
vani. Zaradi nizkih temperatur 
in veli:ke vlage se je podaljseval 
cas za pripravo iverja. Su5ilni
ki so obratovali z maksimalnimi 
kapacitetami, kar je povzrocalo 
vecje okvare. Podobno je zaradi 
nizkih temperatur prihajalo tu
di do okvar na transportnih tra
kovih. 

V TOZD Mineralka je manjso 
proizvodnjo deloma pogojevala 
tudi manjsa prodaja. Ce naj za
kljueimo razpravljanje o proiz· 
vodnji, potem moramo v pri· 
hodnjem obdobju napeti vse si
le, da ta zaostanek nadomesti
mo, kajti vsaka manjsa proiz· 
vodnja poveeuje fiksne stroske 
in s tern poslabsuje rezultat. 

NABAVA 

Nabava vedno bolj postaja 
kljueni dejavnik za nemoteno 
proizvodnjo. Stanje na doma
cem trgu se iz meseca v mesec 
zaostruje. Na podrocju surovin 
imamo za TOZD Zagalnica s 
sklenjenimi pogodbami pokrito 
dobavo, ob predpostavki, da bo 
tudi realizacija zasebnega sek
torja po planu. Za TOZD Jelka 
pa je hlodovina zagotovljena sa
roo za eno izmeno, saj postaja
io dolocena podrocja cenovno 
nesprejemljiva. Kat posledica 
manjsega razreza hlodovine pa 
se pojavljajo tudi tezave pri na
bavi zaganega lesa. 

Pri oskrbi z repromateriali 
ugotavljamo, da vsi nasi dobavi
telji, ki uporabljajo surovine iz 
uvoza, pogojujejo dobavo z zdru-

zevanjem deviz ali zahtevajo, da 
je Brest uvoznik njihovih suro
vin. Zato zahteve dalec presega
jo nacrtovani znesek za zdru:le
vanje deviz, kar bo nedvomno 
vplivalo na redno preskrbo. 

Osnovne znacilnosti uvoza pa 
so predvsem v manjsih mozno
stih uvoza zaradi nedoseganja 
plana izvoza, vecji uvoz od na
crtovanega in v tezavah pri po
ravnavanju obveznosti do tujih 
partnerjev. Pri tern naj povemo, 
da so na vecji uvoz v dobrsni 
meri vplivale zahteve po uvozu 
surovin za nase dobavitelje. 

PRODAJA 
Prodaja je dosegla 19 odstot

kov letnega plana oziroma je 
vecja za 43 odstotkov od istega 
obdobja !ani . Pri tern je na do
macero trgu doseganje plana 18,4 
odstotka ali 27 odstotkov vee. 
Kolicinsko je izpolnitev plana 
vecja, vendar so bile cene za ve
eino proizvodov niZje od plani
ranih. Vecje p lanirane cene pa 
so bile rezultat visjih cen suro
vin in reprodukcijskih materia
lev. 

Prodaja je v glavnem sledila 
proizvodnim kapacitetam temelj
nih organizacij, z izjemo TOZD 
Gaber in TOZD Mineralka. Manj
sa prodaja kuhinj je posledica 
uvajanja novih programov, ki se 
niso v celoti postavljeni na vseh 
prodajnih mestih. v drugem ce
trtletjU bomo zaeeli uvajati novo 
kuhinjo Brest 09. V primeru, da 
prodaja omenjenih programov 
ne bo pokrivala proizvodnje, be
roo lansirali dodatno kuhinjo. 
Pri prodaji ognjeodpornih plosc 
pa bo potrebno intenzivneje ob
delovati trg ter pripraviti a te
ste, ki jih zahtevajo projektivni 
biroji in nasi kupci. 

IZVOZ 
Izvoz je dosegel 22,2 odstotkov 

letnega plana ali indeks 305 gle
de na isto obdobje preteklega 
leta, ki pa je bil tedaj izredno 
nizek. Glavni izpad je pri izvozu 
zaganega lesa, medtem ko je iz. 
voz koncnih izdelkov celo nad 
cetrtletno dinamiko. Umirjenost 
na trgu za prodajo zaganega le· 
sa, ki je nastopila v drugi polo
vici lanskega leta, se nadaljuje 
tudi letos. Cene temu blagu na 
svetovnem trgu so padle za 20 
odstotkov. 

Pogled na skladisce zaganega lesa v TOZD ZAGALNICA 

Posledica taksnih okoliscin je 
tudi zastoj v odpremi ze lani v 
izvozu prodanega zaganega lesa. 
v prvem cetrtletju se je nada· 
ljevala aktivuost za izvoz negor 
plose. v tern casu so bili se
stavljeni ceniki in dane ponud
be za izvoz v vee drZav. Iz zani
manja tujih kupcev sklepamo, 
da homo prve kolieine lahko iz
vozili ze v prvem polletju. 

FINANCNI REZULTATI 

Rezultati manjse prodaje, iz· 
rednega skoka cen surovinam in 
repromaterialom in manjse pro
izvodnje so tudi neugodni financ
ni rezultati, ki so pod ze taka 
nizko nacrtovanimi kazalci. Naj 
na prvo mesto postavimo cene 
surovin in repromaterialov. V 
letnem planu smo nabavne cene 
iz meseca oktobra povecali za 
20 odstotkov, kar pomeni na ce
lo leto priblizno 40 do 50 od
stotkov porasta cen. 

Sedaj ugotavljamo, da skoraj 
vse temeljne organizacije ze pla
cujejo surovine in repromateria
le po viSjih cenah. Torej v teh 
cenah kaksnih rezerv ne moremo 
iskati. 

Istocasno je del prodaje pote
kal po starih cenah ali zato ker 
se je nanasal se na prodajo iz 
preteklega leta ali zato, ker ni
smo mogli oblikovati novih cen 
zaradi se ne sprejetih novih pred
pisov. Vsekakor bo treba v na
slednjem obdobju uskladiti tudi 
prodajne cene s cenami surovin 
in repromaterialov. Drugi po
memben razlog je v sezonskem 
znacaiu prodaje. 

Minimalne nacrtovane rezulta
te lahko dosezemo ob normalni 
prodaji - to je, v enem cetrt· 
letju bi morali realizirati 25 od
stotkov prodaie. Ob sezonskem 
znacaju prodaje (to je okoli 20 
odstotkov v enem cetrtletju) 
ostajajo fiksni stroski nespreme
njeni, kar seveda bistveno zni
zuje rezultat. Zato so tudi sred
stva za akumulacijo po temelj
nih organizacijah izredno picla, 
tri temeljne organizacije pa na
kazujejo tudi izgubo. 

* 
Napovedi za prihodnje obdob

je pa tudi niso prevec obetavne. 
Drugo cetrtletje je v dolgi se
riji let znacilno po upadanju 
prodaje; polog za nakup pohi
stva se je povecal, realna kup
na moe upada, cene osnovnim 
surovinam in repromaterialom 
pa se narascajo. Ceprav smo 
omenili, da se morajo razmerja 
med nabavnimi in prodajnimi 
cenami uskladiti, pa to ne po
meni, da bomo s tern resili vse, 
saj je manevrski prostor izred
no ozek. Predvsem bo gotrebno 
v vseh sredinah nadrobno anali
zirati vzroke ter popraviti vse 
tisto, kar je v nasi moci. 

P.Oblak 

BRESTOV OBZORNIK 
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Delo pri furnirki robov (iz TOZD JELKA) 

Novi raCunalnik - nove naloge 
Po petih letih mucnega iska

nja razlicnih dovoljenj i.n sogla
-sij je Brestu koneno le uspelo 
dobiti novi racunalnik, ki so ga 
pri-peljali sredi ma·rca. 

To je najnovejsi model ame
riske firme IBM. ~e vee mese
cev preurejamo prostore, ureja
mo klimatske naprave in oprav
ljamo druga sprotna dela, 13. 
aprila pa je zacela tehnicna slui
ba INTERTRADE prikljucevati 
novi stroj v preurejene prostore. 

Novi racunaln~k bo Brestu 
omogocil, da bomo lahko se na 
drugih podrocjih -preSli na av-

njo reorganizacijo sluzbe za av
tomatsko obdelavo podatkov. 

Kljub omenjenim tezavam 
smo si za letos zastavili precej 
drzne nacrte: prenos dosedanjih 
obdelav na novi racunaln~k, iz
peljavo projekta »FINANCNO 
VODENJE« , poenostavitev pro
jekta »MATERIALNO POSLO
VANJE«, letos pa naj bi zaceli 
tudi z vodenjem in nacrtova
njem proizvodnje v TOZD GA
BER. Seveda pa ne smemo po
zabiti na izobra:levanje delav
cev, ki bodo uporabljali termi
naJe. 

Del opreme za novi racunalnik je prispel 

tomatsko 
da bomo 
minalov 
·kom. 

obdela'Vo podatkov in 
racunalnik prek ter
priblizali uporabni-

Seveda pa na samem zaeetku 
prina5a novi stroj precej tezav. 
Dosedanji racunalnrk je v enaj
stih letih taka zastarel, da je 
treba sedanji kader s-koraj vse 
stvari nauCiti na novo in da 
irrnamo tciave ze pri samem 
prenosu -dosedanjih obdelav na 
novi racunalnik. Poleg tega novi 
racunalnik zahteva tudi precejs-

PRIZNANJE MASIVI 
Medobcinska skupnost za za

poslovanje je kolektivu Masive 
podelila posebno priznanje za 
uspehe in nrizadevanja na pod
rocju zaooslovanja in usposab
ljanja invalidov. 

V TOZD MASIVA je zaposle
nih 14 invalidov in 49 delavcev 
z omejenimi oziroma z zmanjsa
nimi snosobnostmi za delo. To 
prav gotovo ka:le na veliko ra
zumevanje celotnega kolektiva, 
da ima v nasi druzbi vsak dr
zavljan oravico in moznosti za 
pridobivanje osebnega dohodka, 
ki je potreben za normalno ziv
ljenje. 

Kolektivu Masive bo to pri
znanje nova spodbuda za se vec
je razumevanje p ri zaposlovanju 
invalidnih oseb. T. Lovko 

Vsekakor smo z novim racu
nalnikom pridobili momost za 
oblikovanje celovitega infor-ma
cijskega sistema na Brestu i:n za 
zmanjsanje stros·kov na razlic
nih podrocjih. 

Ce naj vse zastavljene cilje 
dosezemo, pa je potrebnega se 
veliko dela v sluzbi za avtomat
sko obdelavo opodatkov, pa tudi 
za tiste, ki bodo neposredno 
vnasali aJi uporabljali posamez
ne podatke. 

M. Braniselj 

: ' .,. ... 
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BRESTOV OBZORNIK 

Brest in lesna industri ja I ani 
'NEKAJ PRIMERJAV 0 LANSKEM GOSPO'DAR
JENJU V LESARSTVU 

Lansko gospodarjenje v nasih temeljnih organizacijah smo dobro 
pregledali ze ob zakljucnem racunu ter ugotavljali dobre in slabe 
strani nasega poslovanja. Informacija o poslovanju pa ni popolna, 
ce nam ne prikaze tudi gospodarjenja drugih lesarskih kolektivov. 
Poleg tega pa je bilo vedno za vse Brestovce zanimivo, kako so poslo
vaH. vodi:!ni slovenski proizvajalci pohistva. 

Na gospodarjenje so v pretek
lem letu, letu stabilizacije vpli
vali tudi razlicni neekonomski 
vzroki, kot so zakoni, resolucije, 
administrativni ukrepi in podob
no. Zato je slika gospodarjenja 
vcasih malce drugacna, saj so 
ugodni, pa tudi neugodni poslovni 
rezultati lahko posledica neeko
nomskih ukrepov in zakonitosti. 
Kljub temu pa nam ekonomski 
kazalci vseeno prika.Zejo n eko sl.i
ko o uspesnosti poslovanja, pa 
tudi prilagodljivosti delovnih or
ganizacij razlicnim gospoqarskim 
stanjem. 

Za primerjavo smo izbrali n~
kaj najpomembnejsih slovenskih 
proizvajalcev pohistva. Glavni ka
zalci gospodarjenja so prikazani 
v posebni tabeli. Vsi omenjeni 
proizvajalci imajo podobno s~
stavo proizvodnje, proizvajajo ra
zlicne vrste pohistva, ki jib bolj 
ali manj ugodno prodajajo na do
macero, pa tudi na tujem trgu. 

.. O-c "' . u u .c:> .:.t> _,., Q." 
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Brest 
Cerknica 326.430 43 188.615 
Meblo 
N. Gorica 347.440 36 208.788 
Alples 
zelezniki 393.759 40 231.782 
Javor 
Pivka 339.065 51 248.802 
Marles 
Maribor 300.635 41 203.721 
Sora 
Medvode 479.799 60 367.685 
Lesonit 
II. Bistrica 359.181 24 177.753 

Poprecje slov. 
lesne ind. 319.223 45 209.982 

Kazalec produktivnosti doho· 
dek na delavca nam pove, da j~ 
Brest lani ugodno posloval, saj 
ima dohodek na delavca visji kot 
je poprecje slovenske lesne indu
strije. Ne sodi pa po uspesnosti 
v sam vrh, ker je precej organi· 
zacij, ki so poslovale uspcsnejc 
od njega. Od le-teh so bile uspe;. 

nejse predvsem Sora Medvodc. 
Alples, Meblo in Lesonit. 

Podoben kazalec kot dohodek 
je tudi cisti dohodek na zaposle· 
nega. Zanimiva je ugotovitev, da 
je pri Brestu ta kazalec nizji od 
poprecja skupine, ceprav je bil 
dohodek na delavca visji. To nam 
kaze, da je pri nas zelo veliko 
prispevkov in obveznosti, ki se iz
dvajajo iz dohodka in ki znizu· 
jejo cisti dohodek. To je tudi 
vzrok, da so ostali kazalci slabsi 
kot je bil dohodek na delavcu. 
Podobno stanje kot pri nas je 
tudi pri Lesonitu, medtem ko 
ima pa Maries drugacno sliko. 

Dohodek v primerjavi s poprec
no uporabljenimi poslovnimi 
sredstvi nam kot kazalec ekono
micnosti pove, koliko dinarjev 
dohodka dobimo na sto dinarjev 
vlozenih sredstev. Ker se med po
rabljena sredstva stejejo tudi za
loge, je koeficient ekonomicnosti 
nizji pri tistih proizvajalcih, ki so 

148.386 

163.871 

173.284 

7.812 

8.360 

9.081 

8 57.834 

4 38.657 

6 54.510 

315.920 

448.778 

317.108 

165.792 8.017 12 81.784 255.181 

156.749 8.012 7 50.312 155.141 

187.655 9.644 24 187.552 258.350 

184.329 7.818 2 32.327 782.236 

157.477 7.909 8 57.028 252.602 

!ani poslovali z visokimi zaloga
mi. Brest je prcteklo leto koncal 
z minimalnimi zalogami ki pa so 
bile vseeno visoke. To mu pove
cuje tudi poslovna sredstva in 
znizuje ekonomic.nost poslovanja. 
Podobno je bilo tudi pri nekate 
rih drugih proizvajalcih, kot sta 
Meblo in Lesonit. Visoko ekono-

fit 
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Elementi za sedezno pohistvo - iz TOZD T APETNISTVO 

micnost pa je dosegla Sora Med
vode, saj je z majhnimi sredstvi 
ustvarila visok dohodek. 

Pri osebnih dohodkih in skupn! 
porabi opazimo, da je Brest se 
vedno nekoliko pod popre:jem 
panoge, pa tudi pod organizaci
jami, ki so v tabeli. Kljub temu, 
da so osebni dohodki na Brestu 
narascali hitreje od poprecja pa
noge (porast v primerjavi z Ian
skim letom je na Brestu 30 od
stotkov, v panogi 23 odstotkov, v 
Meblu 19 odstotkov, v Marlesa 
17 odstotkov, v Sori 19 odstotkov, 
v Alplesu 27 odstotkov), pa tudi 
hitreje od omenjenih organizacij, 
so zaradi nizje startne osnove se 
vedno nekoliko nizji kot so v teh 
delovnih organizacijah. Mocno pa 
so se pribliiali poprecju panoge, 
saj so samo za okrog 90 dinarjev 
od poprecja. Pri tern je treba se 
poudariti, da je bilo narascanje 
osebnih dohodkov v preteklem 
letu omejeno z resolucijo in da je 
Brest v celoti izkoristil vse mo2-
nosti za povecanje osebnih do
hodkov. 

Podatki o akumulaciji, ki nam 
kazejo izlocanje sredstev za raz. 
sirjeno reprodukcijo, pa so za 
Brest zelo ugodni. Od omenjenih 
proizvajalcev imata kljub visjemu 
dohodku in cistemu dohodku Sa
rno dve organizaciji vee izlocenih 
sredstev za akumulacijo v prime· 
rjavi s porabljenimi sredstvi ali 
pa po zaposlenih, kot nasa de· 
lovna organizacija. V primerjavi 
s celotno lesno industrijo pa je 
Brest po akumulaciji ravno na 
poprecju . 

Kot zadnji je v tabeli prikazan 
koeficient tehnicne opremljenosti 
s sredstvi. Ta kazalec nam delno 
nakaze, s kaksnimi sredstvi raz
polagajo delavci pri svojem delu; 
ali imajo novejsa sredstva ali pa 
so ze zastarela in odpisana. Za 
naso delovno organizacijo vidi
mo, da ima boljso op remljenost 
kot pa je poprecje panoge, p ,1 
tudi bolj so kot nekatere omenje· 
ne organizacije. 

Ob pregledu vseh teh kazalcev 
lahko ugotovimo, da je bilo po
slovanje nase delovne organiza· 
cije na poprecni ravni, saj ima 
vse kazalce gospodarjenja na po
precju ali pa odstopajo le malo 
navzgor ali navzdol. Primerjalno 
z letom 1979 pa se je pos1ovanje 
precej izboljsalo, saj so vecji do
hodek, cisti dohodek in akumu
lacija. 

Poslovanje nekaterih organiza
cij kot so Sora, Alples in Javor 
bi lahko ocenili kot uspesnejse, 
saj imajo vecino kazalcev nad po
precjem. Ostale organizacije pa 
so poslovale podobno uspesno 
kot Brest. 

T. Korosec 

' 
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Vrsta stolov v lakirnici TOZD MASIVA 

lz drugih lesarskih kolektivov 
ELAN se lahko pohvali s 

preceJSn]Im izvozom na zahtev
no italijansko tdiSce. Za izvoz 
colnov se jim je ponudila firma 
Vitalco iz Milana, s katero so 
lans-ko jesen s·klenili pogodbo, 
letos pa je pose! ze uspe5no 
stekel. V prvih treh mesecih so 
izvozili okoli 40 odstotkov col
nov vee kot je bilo dogovorjeno 
s pogodbo. 

V STOLU so !ani delavci pri
javili osem tehnicnih izboljsav 
in koristnih predlogov, od kate
rib je bilo sedem realiziranih. 
Skupno ugotovljeni letni prihra
neh je znasal 506.249,80 dinar
jev, podeljenih pa je bilo za 
52.995,20 dinarjev nagrad. V ob
dobju 1976-1980 je bilo prijav
ljenih 70 tehnicnih izboljsav, ki 
so dale za 2.809.275 dinarjev go
spodarske kori-sti. 

Da bi si JELOVICA zagotovi
Ia dovolj surovin, se dogovarja 
za sovlaganje v vecjo naloibo z 
d elovno organizacijo Vrbanja v 
Bosni. Jelovica .naj bi v treh 
let-ih prispevala 30 milijonov di
narjev, dobivala pa bi letno 
8000 kubicnih metrov zaga.nega 
lesa za dobo desetih let. Podob
ni razgovori potekajo se z ne
katerimi drugi-mi delovnimi or
ganizacijami v drugih republi
kah. 

GUN Nazarje je letos price! 
z novo proizvodnjo moznikov, 
palet in zidnih oblog. Uporab
ljajo surovino, ki so jo dotlej 
prodajali na domacem triiScu 
zaradi neustrezne kvalitete ali 
dimenzij. 

MEBLO v ·svoji prihodnji na
lozbeni politild zastavlja pred
vsem modernizacijo strojne 
opreme in zagotavljanje infra-

stru~tt~rni;h C?bj~ktov. Pri pri 
prav1 111 IZVaJanJu nalozb bodo 
vsako od njih ocenjevali z vidi
ka njene ekonomicnosti in dose
ganja vecje produktivnosti. 
Prednost bodo imele skupne 
-nalozbe in tiste, ki bodo prispe
vale k vecjemu izvozu. 

LESNINA ze vrsto let s pohis
tvom opremlja razlicne objekte 
v Sovjetski zvezi. Ob nedavni 
razstavi njenega pohiStva je 
sklenila tudi pogodbo za oprem
ljanje 250 eksperimentalnih la
boratorijev, za katere je Lesnina 
ze prej pripravila in dobavila 
potrebne vzorce. 

LIKO bo tudi letos najvec iz
vaial na ameriSko tdiSce in si
cer 75 odstotkov svojega izvoza. 
Povecal se jc tudi delez izvoza 
na evropska triiSca in sicer na 
21,4 odstotka; tja je v celoti na
menjen izvoz iz njihove tovarne 
vrat. 

ALPLES je za svoje izvozne 
programe nasel vrsto dobrih 
teh~?loskih resitev, posebno pri 
poh1stvu VASA. Posrecena je 
obdelava robov iz masivnega 
smrekovcga lesa. Tudi furniranje 
in nadaljnja obdelava sta se znat
no izboljsala. Novi hidravlicni 
stiskalnici so delavci remont~1 
vgradili pnevmatiko, s katero se 
bistveno olajsa tezko delo. 

SLOVENIJALES - trgovina 
je s svojim ingeneringom opre
mila veliko veleblagovnico v 
Splitu, ki so jo nedavno sveca
no odprli. Slovenijales se je v ta 
pose! vkljuCil ze med projekti
ranjem in pri:pra:vo financne 
konstrukcije. Vrednost vgrajene 
opreme, dobavljene od Sloveni
jalesa, znasa skoraj 7 milijard 
starih dinarjev. 

Premalo budnosti 
V slabih treh letosnjih mese

cih so v Sloveniji ognjeni zublji 
pogoltnHi za vee kot 230 mili
jonov druibenega prernozenja. 
Posredna skoda, ki so io povzro
cili ti oozari, pa je nedvomno 
se mnogo vecja. Vzroki za taks
no divjanje ognjene stihije so 
znani. Predvsem so to skrajna 
malomarnost in skrajna neodgo
vornost posameznikov, kolekti
vov ... 

Vse kaze, da smo tudi mi ze 
nekoliko pozabili na katastrofal
ne posledice pozarov, ki so narn 
pred leti upepelili tovarni v Mar
?-njaku in v . Cerlmici. Pri po
zarnovarnostmh pregledih to
varn smo naleteli na stevilne po
manjkljivosti, ki nam danes ali 
jutri lahko povzroci.fo ogromno 
gospodarsko skodo. Te nepravil
n_osti so zdaj v glavnem odprav
l]ene; vendar za koliko casa? 
Dosedanje izkusnje kazejo, da 
se zelo hitro uspavamo in ze po 
krajsem casu naletimo na iste 
napake in nepravilnosti kot prej. 

Nase obnasanje na tern pod
rocju nam najbolje ponazarjajo 
dogajania v tovarni ivernih 
plosc. V letu 1979 so bili tam 
trije manjsi pozari z razmeroma 
ve1iko gospodarsko skodo. Po
dobni, ce ne isti vzroki, so bo
trovali tudi trem pozarom v letu 
1980. Namesto, da bi vzroke za
nje odpravili, naletimo nanje ob 
vsakem pozarnovarnostnem pre
gledu. Nas mor a v to res prisi
liti pozar s katastrofalnimi po
sledicami? 

Vse kaie, da pozabljamo, da 
smo za varnost odgovorni prav 
vsi. Ta UP"Otovitev je na Iverki 
bolj vidna kot drugje le zaradi 
pozarno zelo nevarnega delovne
ga postouka in dela v stirih iz
menah. Zlasti slednje omogoca 
izgovore in prenasanje dela in 
odgovornosti, ki za proizvodnjo 
niso ravno nujna, na delavce na
slednjih izmen, skratka, na »dru
ge«. To pa ni znacilno Ie za de-
lavce Iverke. V. Znidarsic 

. -------- - - -
______ ......,._...........,..__ -- . . - . , . ·- -· - ·- -- . -· - -· -- " - - - r -· - -··· ..--··- ~-... .. ..• :..-.·--- ~ . . ~ - - . 



6 

Priznanje raziskovalnemu delu 
TUDI BRESTOVCI MED KIDRICEVIMI 
NAGRAJENCI 

Verno, da je lani zacela z obra
tovanjem nasa nova tovarna 
ognjeodpornih p losc MINERAL
KA. Ta tovarna je neposredni 
plod lastne raziskovalne dejavno
sti pri uvajanju novosti v gospo
darsko in druibeno prakso, no
silci te dejavnosti pa so bili nasi 
omenjeni sodelavci. 
Njihov pogla vitni prispevek po
menijo organiziranje izumitelj
skega dela, izum telmoloskega po
stopka za proizvodnjo ognjeod
pornih mineralnih gradbenih 
plosc in investicijska uresnicitev 
izuma v neposredni industrijski 
proizvodnji. 

Nasa tovarna ognjeodpornih 
plosc je prva tovrstna tovarna v 
Jugoslaviji in edina na svetu, ki 
dela po novem, v Brestu razvitem 
telmoloskem postopku. 

V svetu sicer obratuje se nekaj 
tovarn ognjeodpornih plosc, ven
dar po drugacnih postopkih. Za
to ima Brest tudi moznost za 
prenos znanja ne samo v driave 
v razvoju, temvec tudi v razvite 
drzave in s tern momost za raz
vijanje visjih oblik mednarodnc
ga sodelovanja. 

Drugi pornemben element je v 
tern, da zagotavljamo domacemu 
trgu izdelek, ki je bil doslej iz
kljucno vezan na uvoz. Koncen
tracija velikega s tevila ljudi v 
b lokovskih naseljih, pri delu v 
birojih ter v objektih druzbenega 
standarda, pa tudi vedno vecje 
kapacitete v pomorskem prome
tu in nas koncept druibene sa
mozascite zahtevajo vedno vecjo 
protipozarno van'lost, ki jo zago
tavljajo prav nase negorljive 
plosce. 

- da je v proizvodnem procc
su uposteval ekolosko zascito, 

- da morajo proizvodi ustre
zati mednarodnim in domacim 
standardom o negorljivosti. 

Delo v zvezi z izumom je v ve
liki meri opravljal sam ali pa v 
tesnem sodelovanju s sodelavci 
tako, da je moral vloziti veliko 
tehnicno - tehnoloskega in orga
nizacijskega znanja ter naporov. 

Dipl. ing. Joze Urbas je bil naj
tesnejsi strokovni sodelavec dipl. 
ing. Toneta Zidarja pri resevanju 
vprasanj telmoloskega postopka 

za proizvodnjo ognjeodpornih 
mineralnih plosc. Njegova zaslu
ga je tudi v tern, da je laborato
rijske izsledke racunalniSko ob
delal. s tern nacinom je bistveno 
skrajsal cas raziskav in omogocil 
selekcijo med podatki. To je 
omogocilo pravilno izbiro recep-

tur, ki so potrebne in optimalm: 
pri omenjeni proizvodnji. Ze pred 
tern je bil aktivno vkljucen v sam 
pricetek del - to je v laborato
rijsko in kasneje v polindustrij
sko izdelavo plosc. Ves cas je 
odlocilno sodeloval pri resevanju 
tehnoloskih vprasanj, zlasti sc 
tistih, ki so se nanasala na vklju
citev domacih gradiv v proizvod
ni proces. 

Koncno, ko je bil tehnoloski 
proces obdelan in postrojenje po
stavljeno, j e ing. Urbas speljal 
organizacijo proizvodnje prek ra· 
cunalnika, s cimer je zmanjsal 
potrebni obseg zivega dela, 
zrnanjsal verjetnost napak in do
segel optimalnost porabe suro
vin ter izkoriscenosti kapacitet. 

lng. Joze Strle je dal pobudo za 
Cimprejsnjo primerno uporabo ze 
zgrajenih objektov in nekaterih 
naprav v opusceni tovarni ivernih 
plosc. Pri tern je poudarjal po
t reb o po taksni proizvodnji, ki se 
vkljucuje v dogovorjeno smer 
prestrukturiranja dejavnosti de
lovne organizacije. Se posebej je 
delal na tern, da se pri konkret
nih resitvah v kar najvecjem 
mofuem obsegu izkoristijo rezul· 
tati lastnih znanstveno razisko 
valnih naporov. Prav tako je bil.l 
njegova skrb ob tern posvecena 
manjsanju uvoza, veeanju izvoza 
in s tern gospodarnem vkljuce
vanju v mednarodno delitev dela. 

Sproill je idejo za proucitev 
moznosti za proizvodnjo ognje
odpornih plosc in organiziral po
trebne strokovne skupine. Celot
no delo v zvezi z uresnicitvijo za
stavljenega projekta je organizi
ral tako, da je bila naloga oprav
ljena v zavidljivo kratkem casu. 

Poleg organizacijsko - tehnic
nih je sodeloval tudi pri reseva
nju ekonomsko-financnih vpra
sanj za izvedbo te pomembne 
nalozbe. Ognjeodporna plosca je tudi 

izredno zanimiv izvozni izdelek, 
saj je ponudba na svetovnem 
trgu ·se vedno majhna, ce jo pri
merjamo s potrebami. Zato se 
odpirajo velike moznosti za izvoz 
surovih ognjeodpornih plosc, pa 
tudi polfinaliziranih in finalizi
ranih proizvodov iz teh plosc. 

Varcujmo pri stroskih 
Na kratko si oglejmo podrocja, 

na katerih so posamezni nagra
jenci izraziteje ustvarjalno delo
vali in s svojim delom odlocilno 
vplivali na izvedbo projekta. 

Dipl. ing. Tone Zidar je izu
mitelj telmoloskega postopka za 
proizvodnjo ognjeodpornih minc
ralnih plosc NEGOR. Do omen je
nega izuma je vodila trda pot. Za 
ugotovitev potrebnih podatkov je 
bilo potrebno opraviti nad pet 
tisoc laboratorijskih poskusov. 

Pri svojem delu je znal povezati 
izsledke, do katerih je priSel, v 
organsko celoto in jih pripraviti 
za industrijsko uporabo. Ob svo
jem delu je moral in je uposteval 
vrsto zahtev, od katerih naj ome
nirno le glavne: 

- da mora biti telmologija iz
virna, 

- da mora biti tako dodelana, 
da sluzi za izdelavo strojne opre
me, sposobne za proizvodnjo po 
postopku, ki se ni poznan in pre
izkuSen, 

- da je bilo treba upostevati 
sedanje objekte in naprave, 

Dohodek temeljne organizaci}e 
ali delovne skupnosti je v veli.ki 
meri odvisen od viSine stroskov, 
ki jib ustvarimo v poslovnem 
procesu. Porabljena sredstva v 
Brestu v letu 1980 predstavljajo 
kar 67,7 odstotka celotnega pri
hodka; samo en odstotek zniZa
nja porabljenih sredstev pome
ni vee kot poldrugo milijardo 
starih dinarjev vee dohodka. 

Temeljni motiv delavcev v 
zdruienem delu je viSji dohodek. 
Gospodarnost poslovanja na vseh 
podrocjih zdruienega dela je 
eden izmed temeljev gospodar
ske s tabilizacije. V vseh temelj
nih organizacijah in v delovni 
skupnosti skupnih sluib sprem
ljamo stroske po vrstah stro
skov in po stroskovnih mestih . 
Stroske nacrtujemo in jih ob 
posameznih obracunskih obdob
jih primerj amo z dejanskimi s tro
ski. Vsak odmik od nacrtovanih 
stroskov moramo temeljito pro· 
uciti, u gotoviti vzroke ter uk
repati tako, da stalno varcujemo 
oziroma zniiujemo stroske. 

Ob u gotavljanju gospodarskih 
rezultatov v posamezni enoti ne 
moremo iti mimo tega, dane bi 
pregledali, kako smo gospoda
r ili s stroski, bodisi s tistimi, ki 
nastanejo neposredno v proiz
vodnji bodisi s stroski pri oprav
ljanju ostalih dejavnosti poslov
nega procesa, na primer v zvezi 
v vzdr:Zevanjem, nabavo, proda
jo, kontrolo, financami, kadri, 
razvojem in tako naprej. 

Z doslednim gospodarjenjem 
vseh delavcev lahko vplivamo, 
da bodo stroski manjsi in tako 
povecali dohodek. Za to mora
rna zaostriti odgovornost za stro
ske pri vseh, posebej pa pri ti
stih, ki so odgovorni za posa
mezno stroskovno mesto. Boljse 
izkoriscanje surovin, materiala, 
energije, transporta, pa tudi iz-

raba vseh drugih stroskov n a 
primer reklame, reprezent~nce, 
stroskov potovanj, pomeni vee 
dohodka. 

Vrsta elementov vpliva na go
spodarnost: od organizacije de
la, izkoriScanja proizvajalnih 
sredstev, strokovnosti delavcev, 
izbire surovin, kar najboljse iz
rabe le-teh, do uporabe sodob
nih metod, vecje specializacije, 
kooperacije in standardizacije, 
pa se bi lahko nastevali. 

Menim, da moramo ob sprem
ljanju rezultatov podobnih te
meljnih organizacij zdruienega 
dela ugotavljati, kateri so boljsi 
in se po n jih zgledovati. .Se v 
vecji meri bomo moraH v nas 
sistem nagrajevanja vgraditi 
vpliv gospodarnosti na osebni 
dohodek, da bo tako m otiv za 
doseganje vecjega dohodka se 
bolj prisoten pri slehernem de-
lavcu. J. Hren 

OBVE STILO OBCANOM 

Prepovedano je odlaganje tle
cih odpadkov ter kurjenje na 
smetiScih. Vsi krsitelji tega opo
zorila bodo denamo kaznovani. 

Komunala Cerknica 

BRESTOV OBZORNIK 

Letosnja aprilska razprodaja je bila baje letos slabse obiskana. Zal 
o tern nismo dobili podatkov 

Korak naprej 
SAMOUPRA VNI SPORAZUM 0 ZDRUZITVI SREDSTEV ZA 
TOVARNO IVERNIH PLOSC JE PODPISAN 

Preskrbljenost s su rovinami je 
zlasti v zadnjem casu v nasem 
gospodarstvu vse prej kot do
bra. Ker je v p ohistveni indu
striji iverna plosca eden izmed 
osnovnih reprodukcijskih mate
r ialov, je razumljivo, da si pro
izvajalci pohistva zele, to sura
vi-no dolgorocneje zagotoviti. 

Samoupravni sporazum je na
sta! torej zaradi potrebe udele
Z.enk po taksni delitvi dela, ki 
zagotavlja trajnejso preskrblje
nost s surovinami za vecanje 
produktivnosti in dohodka. 

Neokrnjeno proizvodnjo in s 
tern dobavo ivernih p losc je mo
goce zagotoviti s skupnim na
stopom, s katerim so se udele
zenke dogovorile: 

1. Zagotoviti je potrebno red
no proizvodnjo nasih ivernih 
plosc 75.000 kubicnih metrov na 
leto. 

2. Rekons truirati je potrebno 
linijo, ki bo omogocala pripravo 
iverja iz vecje kolicine lesno
industrijskih ostankov in ki bo 
usklajena s tehnologijo za izde
Iavo gozdnih sortimentov. 

3. Za morebitno sovlaganje do
baviteljem surovin v nemoteno 
proizvodnjo ivernih plosc. 

4. Za investicijo v novo pro
izvodnjo tankih ivernih plosc. 

Za zdruievanje sredstev za 
proizvodnjo tankih ivernih plosc 
bodo zainteresirane delovne or
ganizacije sklenile poseben sa
moupravni sporazum, pri cemer 
imajo podpisnice sporazuma pr
venstvo pri sodelovanju. 

U deJezenke samoupra vnega 
sporazuma so se dogovorile o 
visini, dinamiki in 0 nacinu vla
ganja. 

Obveznost za dobavo ivernih 
plosc, ki so opredeljene v samo
upravnem spor azumu, pricne le
tos in velja za deset let. 

Samoupravni sporazum o zdru
zevanju sredstev za tovarno iver
nih plosc je prvi tovrstni spora
zum v okviru SOZD Slovenija
les. Ob slavnostnem podpisu, na 
katerem so bili predstavniki 
vseh podpisnic in predstavniki 
SOZD Slovenijales, je bilo po
udarjeno, naj ne bi bil tudi zad
nji. 

Dohodkovno povezovanje po
meni namrec spremembo starih 
kupoprodaj-nih odnosov z novi
mi, katerih znacilnost je skupna 

zain teresiranost za boljse gospo
darjenje. S podpisom samouprav
nega sporazuma in z zdruzitvijo 
sredstev so vse udelezenke do
bile moznost in obveznost za so
delovanje pri sprejemanju taks
nih poslovnih odlocitev, ki bodo 
vodile k bol isi preskrbljenosti 
proizvodnje pohistva z ivernimi 
ploscami. 

PODPISNICE SPORAZUMA 

Poleg zainteresiranih Bresto
vih temeljnih organizacij: 
Lesna in pohistvena industrija 
ldrija 
Sora Medvode 
Tovarna uohistva Brezice 
Lesna industrija Kocevje 
Stilles Sevnica 
Stil Koper 
Slovenijales - trgovina 
Svea Zagorje 
Alples Zelezniki 
Radin Ravna gora 

V roku 90 dni po podpisu sa
moupravnega sporazuma bo usta
novljen posebni odbor udelezenk 
sporazuma, v katerem bo po en 
clan vsake podpisnice . 

Naloge tega odbora so pred
vsem, da oblikujejo mnenja o 
srednjerocnem in letnem planu 
TOZD Iverka, o uporabi zdruie
nih sredstev, o ugotavljanju in 
udelezbi v skupnern dohodku, da 
prispevajo predloge za uspesno 
poslovanje, se opredeljujejo o 
morebitnem odstopu posamez
nih udelezenk od samoupravne
ga sporazuma, odlocajo o spre
jemanju novih udelezenk in po
dobno. 

Delavcem Bresta, posebno pa 
delavcem TOZD Iverka pa osta
ja, da gospodarimo tako, da do 
izgub ne p ride, se posebej ne za
radi oskrbe s surovinami, ka
drovske zasedbe, izkoriScanja ka
pacitet in vodenja tehnologije. 

Dokazati moramo, da le pove
zovanje na osnovi dohodka, ki 
ga posebno v zadnjih letih v na
si druibi pogosto poudarjamo 
ko t najboljso pot sodelovanja v 
gospodarstvu, pelje k boljsim 
gospodarskim rezultatom. 

R. Palcic 

POSTANITE CLANI TURISTICNEGA DRUSTVA CERKNICA! 

Januar ja Ietos ustanovljeno turisticno drustvo Cerknica, ki deluje 
v krajevnih skupnostih Cerknica, Begunje in Grahovo, zeli po
vecati clanstvo. 

Kdor zeli postati clan, lahko stori to z vplacilom clanarine, ki za 
leto 1981 po sklepu ustanovnega obcnega zbora znasa 100 dinarjev 
letno. Vplacajo lahko v pisarni nove Mercatorjeve blagovnice v 
Cerknici vsak delovni dan. 

Clanarina ne predstavlja obcutnega stroska v druzinskem prora
cunu. Vee clanov pa bo, vecje delovne uspehe bomo dosegali. 

0 delovnem programu turisticnega drustva Cerknica pa vee v 
bliznji prihodnos ti, tudi na straneh nasega Obzornika. 
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POGOVOR Z MLADO KIPARKO
DOMACINKO MILENO BR.A:NI'SELJ 

Ze pred slabim letom dni smo bralcem obljubili pogovor z na
so domacinko Mileno Braniselj, katere delo je stafetna palica, ki 
jo je tovaris Tito kot zadnjo sprejel neposredno v roke - leta 
1979. Tokrat ob obletnici smrti dragega tovarisa Tita in ob samo
stojni razstavi del mlade kiparke v nasem salonu pohistva to 
obljubo tudi izpolnjujemo. 

Milene Braniselj (rojene 1951. 
leta) menda ni treba posebej 
predstawjati, saj je domacinka. 
Pa vendar nekaj osnovnih suhih 
podatkov: koncala je solo za ob
Jikovmie. hila leta 1970. dobra 
leto na Brestu v sluzbi za obli
kovanje, 1976.leta je diplomirala 
na akademiji za likovno umet
nost, 1979. leta koncala kiparsko 
specialko pri prof. Slavku Tihcu, 
sedaj pa je svobodna umetnica. 

- V beograjski Politiki je bil 
marca 1979 zapisan tvoj odgo
vor novinarjem: »Vesela sem in 
presreena, ker bo prav moja sta
fetna palica simholizirala zelje 
vseh Jugoslovanov, ker jo ho 
tisoc mladih rok nosilo in v za
me najsrecnejsem trenutku v 
Zivljenju prineslo v roke tovari
sa Tita.« Kako si se pravzaprav 
odlocila, sodelovati v natecaju 
za izbiro stafetne palice 1979? 

Tisto leta je bila za pripravo 
stafetne palice zadolzena nasa 
republika in to castno nalogo so 
zaupali predvsem studentom na
se akademije. Tako sem se za to 
delo odlocila tudi jaz. Najprej 
sem razmisljala, kako oblikovati 
taksno »klasicno« palico kot si 
jo obicajno zamisljamo, ko pa 
sem hila v svojih kiparskih iska
njih cisto drugje in sem zacela 
odkrivati kineticno plastiko. 

voja in napredka. Nanjo so pri
trjeni kovinski delcki, ki pome
nijo druibo, ki raste iz prvot
nega simbola. Zunanji del ob
kroza osem kovinskih reber, ki 
pomenijo republike in dve avto
nomni pokrajini. 

- Kaksni so hili tvoji obcut
ki tedaj, ko so palico izrocili to
variSu Titu; te je morda tudi 
sprejel? 

Teh obcutkov preprosto ni 
rnogoce opisati. Bila sem v so
sednji Iozi. Velicastna rnnozica 
na stadionu, enoten utrip v sr
cih vseh prisotnih, blizina tova
risa Tita . . . Na sprejemu sem 
hila vsa zmedena. Tovaris Tito 
se mi je smehljaje priblizal. Na
rnesto, da hi rnu cestitala ob 
njegovern rojstnem dnevu, sem 
mu le molce podala roko, pa mi 
je prijazno cestital on in po
hvalil moje delo. Bila sem ci
sto brez besed. To je bil zares 
enkratno lep trenutek. Zal je bil 
sprejem kratek, saj so tovariSa 
Tita cakale druge obveznosti. 

- Prav v teh dneh si samo
stojno razstavljala v na~em salo
nu pohi~tva svoje najnovejse pla
stike, ki si jih ustvarila v teh 
nekaj mesecih v Kovinoplastiki. 
Med obiskovalci razstave je bilo 
tudi precej nerazumevanja. Kaj 
je pravzaprav kineticna plasti
ka? 

Na kratko: to je posebno no
tranje gibanje v kiparstvu, v pla
stiki, v masah. ze v cetrtem 
Ietniku so me figure, ki sem jih 
dotlej oblikovala v glini in kam
nu, zacele zanirnati drugace. Tu
di klasicne plastike nakazujejo 
doloceno napetost, nakazujejo 
gibanje med figurami. Mene pa 
je zacelo zanimati drugo vpra
sanje: kako najti in izraziti no
tranje gibanje, notranjo nape
tost v rnasi in med masarni. Za
cela sem odkrivati napete obli
ke (denimo v vodi), razvijati vi
be, ki pomenijo gibanje v ne
skoncnost in druge oblike no
tranjega gibanja. 

- In kak~no je pravzaprav 
tvoje umetngko sporocilo lju
dem? 

Naj ljudje razmisljajo tudi o 
tern, kar poskusam izraziti, ne 
samo o zunanjih stvareh in pred
metih. Poskusam jim prikazati 
svoja spoznanja o predmetih in 
gibanju. Obenem rnislirn, da so 
tak5na iskanja tudi odraz sodob
ne druibe, odziv zivljenja, ki ga 
zivimo. 

* 
Zal ni prostora, da hi pisali 

se 0 nekaterih zanimivih vpra
sanjih, ki jih je pogovor nacel; 
predvsem o povezovanju moder
ne umetnosti z oblikovalci in 
arhitekti pri kreiranju objektov, 
o poloiaju svobocmega urnetni
ka, pa se o cern. Morda kdaj 
drugic ... 

Za zakljucek naj omenim se, 
da je dobila Ietos v Cerknici tu
di prvo nagrado pri izbiri pla
stike za obcinsko priznanje »19. 
oktober«. Zazelimo ji torej se 
dosti uspehov pri njenih prihod
niih urnetniSkih iskanjih! 

B. Levee 
Koncno sem se odlocila, da jo 

ohlikujem v svojem stilu. Zato 
sem hila potem, ko je hila iz
brana prav moja palica, se po
sehej srecna, ker je hila to tudi 
priznanje moderni smeri v pla
stiki, podrocju, s katerim sem 
se zacela intenzivno ukvarjati. Za v v •• • 

- Ceprav smo objavili tudi 
fotografijo te palice, bi, pro
sim, opisala njen pomen, njeno 
izraznost in simholiko? 

se vecJ 1 1zvoz 
Okrog dva k~lograma tezka pa

lica s podstavkom ima v sredi
ni prozoren tulec iz p!eksi ste
kla kot vezni clen med spodnjim 
in zgornjim delom. Vanj je po
lozena kovinska viha s sedmimi 
zavoji, kar naj hi simbolicno 
spominjalo na sedem sekretar
jev SKOJ. Viha, ki se vzpenja 
v neskoncnost, pomeni tudi di
namiko nasega druibenega raz-

NOVA ORGANIZACIJA 
ZUNANJETRGOVINSKEGA 
POSLOVANJA 

V Brestu se ze dalj casa kaze 
potreba po dolgorocnejsi resi
tvi organizacijskih in kadrovskih 
vprasanj na podrocju zunanje
trgov,inskega poslovanja. Spreje
ti ternelji srednjerocnega nacr
ta, pa tudi povecan izvoz v pre
teklih letih nas silijo, da se ust-

LIDIJA SENTJURC PRI NAS 
Prvega aprila se je razgovora, ki so ga pripravile drufbeno-politic

ne organizacije nase obcine, udeleZila tudi Lidija Sentjurc, ki je ne
davno praznovala sedemdesetletnico svojega rojstva. V prisrcnem 
razgovoru z horci, aktivisti in mladino je bil se posebej poudarjen 
pomemben prispevek Notranjske v narodno-osvobodilnem boju in 
revo1uciji. Na srecanju so hili tudi prvohorci iz nase obcine, narod
ni heroj Stane Semic-Daki, predstavniki ohcin Vrhnika in Logatec 
in predstavnik:i druibeno politicnih organizacij notranjske regije. 

Po razgovoru si je tovarlsica Lidija Sentjurc ogledala na5 salon 
pohistva in se krajsi cas zadriala v razgovoru s predstavniki nase 
delovne organizacije. J. Otonicar 

rezno orgaruz1ramo in delovne 
naloge razporedimo taka, da ho
mo nacrte tudi uresnicili. 

Doslej smo naloge zunanje 
trgovine onravljali v nabavni 
sluzbi, v sluzbi izvoza, v eko
nomsko financni, glavni direk
tor pa je odgovarjal za celotno 
zunanie trgovinsko poslovanje. 

Z novo organizacijo bomo ust
varili enotno sluzbo za zunanio 
trgovino, povezali homo vsa deJa 
in naloge s tega podrocja. To 
nam bo ornogocilo sprotno vskla
jevanje med posarneznirni deli 
- izvozom, uvozom, financami. 
Z organizacijskirn in kadrovskim 
vsklajevanjem homo zagotovili 
enotno vodstvo zunanje trgovin
skega poslovanja. Opredelili ho
mo tudi odgovornost za taksno 
organiziranost , ki bo v skladu 
z druzbenimi potrebami in z 
uresniCitvijo nacrtovanih ciljev 
nase delovne organizacije. 

Organizacija je zastavljena ta
ka, da opredeljuje taksno ka
drovsko razporeditev, ki orno
goca pripravljanje novih kadrov 
na tern oodrocju in napredova
nje tistih, ki so ze dosegli po
goje za samostojno delo in od
govornost. 

Povecanje izvoza v letosnjem 
in naslednjih letih zahteva bolj 
sistematicno delo na posamez
nih zunanjih triiScih. Enakomer
na obremenitev z delom med po
sameznimi delavci znotraj izvo
za oziroma uvoza zahteva od 
vodje notranjo razqelitev dela 
in odgovomosti. Le s skupnimi 
prizadevanji vseh delavcev v zu. 
nanji trgovini in z delavci v te
meljnih organfzacijah borno lah
ko poveca:li izvoz in oskrbljenost 
z reprodukcijskirni materiali iz 
uvoza. J. Hren 
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Milena Braniselj med svojimi eksponati v salonu pohistva 

Pravnik odgovarja 
Prvo vprasanje: 

v praksi se veckrat pojavi 
vprallanje, ali je zakonito, da de
Iavceva zahteva za varstvo pra
vic (pritozba zopert sklep - od
locho ... ) ne zadrii izvrsitve. To 
pomeni, da bi moral delavec na· 
lozeno dolZnost izpolniti, eeprav 
je zoper njo ugovarjal oziroma 
se z njo ne strinja. 

Drugo vprasanje: 

Razporejen sem na druga de
la oziroma naloge, ki so manj 
ovrednotena od prejsnjih. Ali je 
prav, da sem prejel sklep o oseh
nlh dohodkih, ki so niZji od 
prejsnjih. Poprej sem visje oseb
ne dohodke prejemal ze vee kot 
stiri leta. 

Odgovora: 

1. Delavceva zahteva za var
stvo pravic (pritozba) praviloma 
ne zadrii izvrsitve sklepa do do
koncne odlocitve v okviru tc
meljne organizacije. Po zakonu o 
delovnih razrnerjih pa so dopus
cene izjerne, ko delavec mora 
opraviti nalozeno obveznost ozi
roma, ko se sklep mora izvrsiti, 
ceprav je vlozena zoper njega za· 
hteva za varstvo zakonitosti ozi
roma ugovor. 

Povedali smo ze, da gre za iz
jeme, zato zakon o delovnih raz
merjih (cl. 184) in po njem nasi 
sarnounravni splosni a·kti (npr.: 
samoupravni -sporazum o delov
nih razmerjih v TOZD IVERKA 
- (clen 234) opredeljujejo v ka
terih primerih samo je to mo
goce. 

To so sklepi, s katerimi se do
loci: 

- osebni dohodek, 

- zacasna odstranitev z dela 
ali iz terneljne organizacije, 

- zacasno opravljanje drugih 
del zaradi izjemnih primerov, 

IZID 

- delo preko polnega delov
nega casa (nadure) v skladu z 
zakonom o delovnih razmerjih. 

Vidimo torej, da gre za neke 
nujne zadeve, za katere zakono
dajalec ocenjuje, da bi zvodene
le, ali pa hi nastala nepoprav
ljiva skoda, ce hi jih odlagali. 
Vedeti moramo, da zivljenje in 
poslovanje pogosto zahtevata hi
tro ukrepanje in podrejanje oz
kih osebnih interesov skupnim 
interesom kolektiva. Postopki za 
varovanje zakonitosti so za ne
katere (omenjene) nujne zadeve 
predolgi, saj je rok za vlozitev 
zahteve (ugovora) 30 dni, rok 
za odgovor pa spet 30 dni. 

Izjemna ureditev, o kateri go
vorimo danes, pa ne izkljucuje 
kasnejse presoje o zakonitosti, 
pa tudi ne o odgovornosti za 
morebitno :l)lorabo pravice izda
jatelja sklepa. 

2. ze dolgo je tega, kar so 
predpisi dolocali. da se delavcu 
ne sme zmanjsati osebnega do
hodka, ko je bil razporejen na 
druga dela oziroma naloge, ce
prav so le-ta bila manj ovredno
tena od prejsnjih. Novejsi pr ed
pisi, zlasti pa zakon o zdruze
nem delu, jasno dolocajo, da 
prejema delavec osebni dohodek 
po delih oziroma nalogah, ki jih 
dejansko opravlja. 

To porneni, da delavec lahko 
dobiva tudi nizji osebni doho
dek od prejsnjega, ce je v skla
du s pogoji, dolocenimi v zako
nu oziroma v samoupravnem spo
razumu o delovnih razrneTJih, 
prerazporejen na druga dela ozi
roma naloge, ki so manj ovred
notena od p rejsnjih . S tern je 
uveljavljeno nacelo, naj bo de
lavcev osebni dohodek odvisen 
od dela, ki ga dejansko oprav
lja, ne pa od nekih navidezno 
pridobljenih pravic, ki bi sle na 
skodo druP"ih delavcev. 

A. Percic, Z. Zabukovec 

NATECAJA ZA IZDELAVO IDEJNIH OSNUTKOV PRIZNANJA 
OBCINE CERKNICA »19. OKTOBER«, GRBA IN ZASTAVE 
OBCINE CERKNICA 

Strokovna Zirija za oblikovanje javnega razpisa in izbi~·o 
osnutka priznanja obcine Cerknica »19. oktober«, grba m 
zastave obcine Cerknica je podelila naslednje nagrade, ki 
hkrati pomenijo odkup in pravico do uporabe izbranih del: 

1. Priznanje obCine Cerknica »19. oktober« 

a) prvo nagrado 20.000 din prejme izdelek pod geslom 
»Krpan« avtorice Milene Braniselj iz Ljubljane 

b) druge in t retje nagrade se ne podeli 

Za 2.000 din se odkupi izdelek avtorja Mirka Jadrica iz Cerk
nice. 

2. Grh in zastava obcine Cerknica 
a) prvo nagrado 15.000 din prejme izdelek pod geslom »ze

leno-modro« avtorja Pavia Rakovca iz Kranja 
b) druge nagrade se ne pod eli 
c) tretjo nagrado 7.500 din prejme izdelek pod geslom »Cerk

nica« avtorja Franka Meleta iz Ljubljane. 

- - . -- ------------ ~~ - --~- - ------- --- -- -~ ---- -- . - --. - -- .. - - - --- -· 
1~ -----·~......._____ ·- ' · -- - -- · ·· - --,., - - ,_ ...... ... - . · r r-·- .. _..._.4 .._. .. ....,.·..: .. •-. ~ 
~ 
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Letos Se dosti nalog 
NAJPOMEMBNEJSE 
LETOSNJE NALOGE BRESTA 
NA PODROcJU SPLOSNE 
UUDSKE OBRAMBE IN 
DRUZBENE SAMOZASciTE 

Organizacijska in kadrovska 
zasedba komitejev za splosni 
ljudski odpor in druibeno sa
mozascito je po vseh 1erneljnih 
organizacijah in v skupnih de
javnostih zadovoljiva in ze 
usklajena z osnutkom novega 
zakona. Na Tavni Bresta naj bi 
v prihodnje deloval tudi koordi
nacijski odbor za splosno ljud
sko obrambo in dx-uZbeno samo
zasCito na delegatskem nacelu. 

katerih moramo nenehno sprem
ljati aktivnosti po temeljnih or
ganizacijah na podrocju pozarno 
varnostne preventive. 

Posebno skrb moramo posve
titi tudi kadrovS'ki in strokovni 
kvaliteti var.nostne sluzbe. 

Iz.delati moramo p'l'Ograme za 
njihova usposabljanje, .ki naj 
zajarnejo poleg strokovnih na
vodil tudi seznanitev varnostni
kov z ocenami ogrozenosti te
meljnih organizacij, z obvesca
njem samoupravnih organov in 
z ostalimi podrocji splosne ljud
ske obrambe in dx-uZbene samo
zascite, ki so zajeta v reviji Na
sa obramba. Potrebno jih je 
redno seznanjati z uporabo oroz-

ja in gasilskih aparatov. Veckrat 
bo potrebno organizirati delov
ne sestanke in opravljati redno 
kontrolo, posebno ponoci ter ob 
praznikih in med kolektivnimi 
dopusti. 

Prek osnovnih organizacij sin
dikatov moramo med delavci 
vplivati na izboljsanje medse
bojnih odnosov, tako da se bo
do va-rnostniki po temeljnih or
ganizacijah resnicno cutili kot 
sestavni del kolektiva. 

Organizirati moramo tudi za
scito pri prenosu in prevozu fj. 
nancnih sredstev v skladu s 
predpisi. 

J. Troha 

I I I . 
I 

I I 

BRESTOV OBZORNIK 

V nasem salonu pohistva je vedno dovolj kupcev Po vseh temeljnih organizaci
jah so izdelani obrambni in var
nostni nacrti: ukrepi priprav
ljenosti, nacrti za vojno proiz
vodnjo, civilno zascito i.n narod
no zascito. 

Na podlagi izkusenj ugotav
ljamo, da je podruibljanje tega 
podrocja premalo pod vplivom 
druibeno-politicnih orga.nizacij, 
ampak je bolj odvisno od pri
za.devanj in znanja posameznih 
predsednikov in clanov komite
jev. 

OCiten napredek v izobrazevanju komunistov 

Pri izvajanju letosnje akcije 
»nic nas ne sme presenetiti«, ka
tere nosilec so sindikati, mora
rna uspeti, da bodo odgovorni 
nosilci akcije sposobni samo
stojno opravljati vse zadolzitve, 
ki jib imajo na osnovi izdelanih 
programov aktivnosti in nacr
tov. 

Teziti mO'I'amo, da uresnicimo 
letos zastavljene nacrte 0 izobra
zevanju predsednikov komiteje\' 
in direktorjev v Polcah ter da 
izpeljemo nacrtovane tecaje ir. 
vaje civilne zascite in narodne za. 
scite po temeljnih organizacijah. 

Sprejeti moramo ukrepe za 
dosledno prikazovanje :nacrtova
nih in porabljenih sredstev za 
splosni ljudski odpor in druzbe
no samozascito po temeljnih 
organizacijah, kot to dolocajo 
predpisi, ker tega se ne izvaja
mo. 

Naj ti moramo tudi nacme za 
povezovanje nosilcev - komite
jev za splosni ljudski odpor in 
dx-uZbeno sarnozascito med te
meljnimi organizacijami in ko
miteji v krajevnih skupnostih in 
zaceti usklajevati kadrovska 
vprasanja in usposabljanje. 

Na podrocju dx-uZbene samo
zascite imamo izdelane varnost
nopoliticne ocene in sprejeli 
smo tudi ukrepe za odpravlja
nje pomanjkljivosti, na podlagi 

ldejno-politicno usposabljanje je vse bolj pomembna sestavina 
dela zveze komunistov, saj us tvarja pogoje za boljse in ucinkovitej
§e uresnicevanje zastavljenih druibenih ciljev. 

Recemo lahko, da v nasi obcini dajemo ternu podrocju izjemno 
velik poudarek. Usposobljeni in z znanjem oborozeni komunisti 
lahko veliko vee prispevajo k razvijanju socialisticnih samoupravnih 
odnosov v svojih delovnih okoljih. 

Ce naj kri ticno ocenimo izo
brazevalno delo v preteklih ne
kaj letih, lahko ugotovimo ne
nehno izooljsevanje programov 
in metod idejno-politicnega uspo
sabljanja. Priceli smo uveljav
ljati skoraj vse oblike tega izo
braievanja. 

Seminar za usposabljanje kan
didatov pred sprejemom v zve
zo komunistov je sedaj ze stalna 
in uveljavljena oblika. 

Podobno j e s seminarjem za 
usposabljanje novo sprejetih ko
munistov. Pri teh seminarjih je 
sicer se vedno osip, kar bi po
nekod lahko ocenjevali kot ne
odgovornost ob sprejetih obvez
nostih, vendar pa se je ta osip 
v zadnjem casu zelo zmanjsal. 

Tudi obcinska politicna sola se 
vse bolj uveljavlja, kar potrjuje 
vedno vecje stevilo slusateljev. 

Se vedno pa nismo dovolj uve
ljavili dopisne sole marksizma. 
Ta oblika, ki v bistvu pomeni 
usmerieno sarnoizobraievanje, bi 
bila lahko zelo prirnerna za us
posabljanje vseh tistih komuni
stov, ki tarnajo nad pomanjka
niem casa in da zato ne morejo 
obiskovati uredavanj. 

Razveseljivo je, da se je tudi 
seminar o samoupravljanju v 
zdruzenem delu pokazal kot iz
redno uspesna oblika usposab
ljanja vodilnih druibeno-pol itic
nih delavcev. Ta seminar je bil 

" I 

' l 

v vseh skupinah zelo dobra obi
skan. 

Podobno se je uveljavil tudi 
trimesccni seminar teorije in 
praksc marksizma. 

v preteklih treh do stirih le
tih smo usposabljali: 

- okrog 150 clanov na semi
narju za usposabljanje kandida
tov pr.:xl sprememom v zvezo ko
munistov; 

- okrog 140 clanov na semi
narju za usposabljanje novo 
sprejetih clanov; 

- 44 slusateljev je opravilo 
obcinsko politicno solo; 

- 28 slusateljev je opravilo 
dopisno solo marksizma; 

- 23 slusateljev je koncalo 
trimesecni seminar teorije .in 
prakse marksizma; 

- 18 slusateljev je v obdobju 
od 1972 do danes koncalo s red
njo ooliticno solo; 

- en slusatelj je koncal poli
ticno solo Josip Broz-Tito v Kum
rovcu. 

Ti podatki nam kazejo, da se 
je priblizno 400 komunistov ude
leZilo ene izmed oblik usposab
ljanja, kar predstavlja skoraj 
polovico clanstva. 

Pri usposabljanju pa smo pu
svecali posebno pozornost vse
bini in kakovosti izobraievalnih 
programov. Programe zelimo ak
tualizirati, da bi tako slusatelje 
oborozili s cimvec prakticnih in 
uporabnih spoznanj. To dosega-

Letosnja pomlad se pocasi prebuja . .. 

mo z izbiro predavateljskega ak
tiva, ki ga sestavljajo najbolj de
Iavni in razgledani druzbeno
politicni delavci v nasi obcini, 
obenem pa programe prilagaja
mo potrebam. 

Lani smo v ide.ino-politicno us
posabljanje zajeli 17,2 odstotka 
komunistov, kar je lep uspeh. 
Vendar pa je vprasanje, koliko 
je bilo to usposabljanje del ka
drovske politike v zvezi komu
nistov in njenih osnovnih orga
nizacijah. To vprasanje bi mo
ralo biti letos se pomembnejse. . 

Letos smo priceli s priprava
mi na XII. kongres zveze komu
nistov Jugoslavije in IX. kongres 
zveze komunistov Slovenije. V 
sklopu teh priprav bodo ob kon
cu letosnjega leta volitve novih 
vodstev osnovnih organizacij, ne
koliko pozneje volilna konferen
ca obcinske konference ZKS. Za
t? ~ora vsak kandidat za oprav
l.JanJe odgovornejse funkcije v 
zvezi komunistov opraviti eno 
izmed oblik idejno-ooliticnega 
usposabljanja. To bi morali od
locno zahtevati pri evidentiranju 
sekretarjev osnovnih organiza
cij in clanov obcinske konferen
ce. 

Tako bomo idejno-politicno us· 
posabljanje lahko resnicno po
stavili v funkcijo kadrovske po
litike. To pa je tudi nujno! 

V osnovnih organizacijah rna
ramo vedeti, za kaksne zadol
zitve Clanstvo usposabljamo. 

Ob tei oriloznosti velja tudi 
ugotoviti, da samoizobrazevanje 

in pa usposabljanje po osnovnih 
organizacijah ni najboljse. 

Samoizobrazevanje komunistov 
je nujna in nenadomestljiva ob
lika usposabljanja. Temu vprasa
nju je treba v osnovnih organi
zacijah dati vecii poudarek tudi 
tako, da se komunisti med se
boj vzpodbujajo in zadolzujejo 
za prouCitev posameznih gradiv, 
ki naj bi jib potem skupno ob
delali na seji osnovne organiza
cije. Vecina osnovnih organiza
cij pa temeljnega programa za 
usposabljanje clanstva n i izpol
nila. Res je sicer nekaj osnov
nih organizacij , kjer je izobra
zevanje zelo v redu, v glavnem 
pa to ne tece. Da bi bilo stanje 
boljse, je ena izmed resitev v 
organizatorjih idejno-politicnega 
izobrazevanja v osnovnih orga
nizacijal1. Te organizatorje bi la
ze usmerjali in jim dajali gra
diva in neposredno pomoc pri 
uresnicevanju programa. 

Za zakljucek bi rekel, da se 
ob uspehih, ki smo jib dosegli v 
zadn.iem obdobju, ne smemo za
dovoljiti, l'aj nas caka na tern 
podrocju se zelo veliko deJa. 
Idejno-politicno usposabljanje 
pomeni neoosredno druzbeno po
liticno delovanje, ki ni nikoli 
koncano. Stalno moramo razvi
i<~ti in krepiti nove metode de
Ja, izboljsevati oblike usposab
ljanja, programe pa cimbolj pri
hliZati potrebam osnovnih orga
nizacij. Postati mora vsakodnev
na potreba vsake osnovne orga
nizacije in vsakega komunista. 

M. Jernejcic 

Uredimo si delovno okol je! 
Sarno besede »Vee, bolje, ucin

koviteje<< ne morejo ustvariti 
boljsih delovnih uspehov, ce ni
mamo tudi urejenih delovnih po· 
gojev in neposredne okolice de
lovnega mesta. Obcutek reda i!:l 
discipline bi moral dobiti takoj, 
ko vstopis v tovarno. Obddati 
red po vsej tovarni pa je zaradi 
nase miselnosti >>Saj to n i nasc:c 
zelo tezko. 

Kdo naj prevzame odgovornost 
in prepricevanje, da bi si vsi de
lavci v vseh delovnih okoljih pn
zadevali za discipline, za urejeno 
delovno mesto in okolje? Doseda
nje zivljenje je pokazalo, da je 
napredek odvisen od prizadevanj 
vseh delavcev v vseh delovni:1 
okoljih. Na splosno pa menimo. 
da je dovolj , ce smo zagotovili 
osnovne pogoje za nemoteno prO· 
izvodnjo in da smo s tern opravili 
vse. 

Prcdlagamo, da v opisiil del h 
r.alog temeljito pregledamo in 
tud~ pri. delu uveljavimo tisti. del 
opisa, ki govori o redu in disci· 
plini. 

Prav gotovo bodo nekateri ta
koj vedeli povedati, da imamo po· 
sebej zaposlene delavc<!, ki skrbi
jo za cistoco v tovarni in okrog 
nje. Res je nekaj delavcev zadol
zenih, da cistijo in pospravljajo, 
nikakor pa ne more tistih deser 
delavcev storiti vsega v tako ve· 

liki tovarni. Verno, da je v TOZD 
Pohistvo dnevni pretok okrog t i· 
soc delavcev - od tistih v proiz
vodnji, do vseh vrst soferjev, ser· 
viserjev, tistih v odpremi, na skla· 
diScu Jesa, repromateriala, dobavt 
za obrat druzbene prehrane . . 
pa da ima le malokdo obcutek za 
urejeno okolje. Podobno je tutti ,
neposredni proizvodnji. 

Morda je se pravi cas, da vsak
do resno in odgovorno pogleda v 
svoj lonec. Skoraj ni dneva, ko 
v sredstvih javnega obvescanja 
beremo ali sliSimo o vecjih ali 
m anjsih pozarih, o vecji ali 
manjsi skodi. Stevilni vzroki za 
taksne skode ticijo prav v neredu 
in neurejenern delovnem okolju. 

Ce tisoci ne morejo poskrbcti 
za urejenost, tega ne more od
tehtati deset ljudi. Za urejenost 
smo odgovorni prav vsi, moramo 
se podrediti kar najvecji delovni 
disciplini, ki zadeva t udi cistost 
delovnega mesta in okolja . 

2e vnaprej vern, da bodo ta 
opozorila marsikje naletela na 
gluha usesa; ob skodi, k i jo na 
pravijo drugi, imamo dosti povc 
dati, svoje pa ne vidimo. 

Ukrepajmo stalno in pravo:as 
no, ukrepajmo proti krsilcem in 
dajmo priznanje prizadevnim! 
Sarno taka lahko pricakujemo 
varnej si, lepsi, odgovornej si j utri. 

F. Kranjc 
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ERESTOV OBZORNIK 

"W" 

NASI LJUDJE 
Tokrat smo za nas razgovor 

izbrali Viktorja MULCA, ki ima 
sedaj v TOZD Zagalnica najdalj
so delovno dobo. Ze kot mlad 
fant se je zaposlil na marovski 
zagi in je !ani praznoval kot ju
bilant - tridesetletnik. Od tega 
je triindvajset let delal pri pol
nojarmeniku. Seveda so mu v 
tern casu moCi posle in je se
daj zaposlen v enoti »kartona
za«. Pravi, da se tam kar dobra 
pocuti in da se razume s sode
lavci, prctezno s sodelavkami. 

Na vprasanje, kako je zado
voljen s sedanjirni razmerami in 
kaj se mu ne zdi prav, je rekel: 
»Mislim, da smo v oovojnem 
casu mno.e;o naredili za delavca 
in tudi medsebojno razumeva
nje je bilo vecje. Opazam, da 
sedaj ni prave odgovornosti za 
uresnicevanje zastavljenih nalog. 
Ko bi vsak opravljal svoje delo 
odgovorno in posteno, se nam 
ne bi bilo treba tako ukvarjati 
z vprasanjem stabilizacije. Me
ram reci, da imamo delavci ve
dno vecje moznosti, odlocati 0 
pomembnih vprasanjih, pa se 
tega premalo zavedamo in se 
opiramo le na resevanje, ki ga 
bo opravil nekdo drugi. Varo
vat~ moramo tis to, kar smo zgra
dili in dokler bomo ohranjali 
enotnost, nam nihce ne bo me
gel odvzeti tistega, kar smo do 
sedaj zgradili in za kar misli
mo, da je prav. 

9 

Pomladno cvetje 
Ne smemo dopustiti, da bi se 

krhala tezko priborjena bratstvo 
in enotnost jugoslovanskih na
rodov. Sarno taka smo slozni in 
lahko predstavljamo Jugoslavijo 
v svetu taksno, kakrsna je, ug
ledna, neuvrscena, pobudnica 
miru. Zelim, da mladi nadalju
jejo pot nasega razvoja z vecjo 
odgovornostjo in z vecjim de
lovnim poletom. Tako se bomo 
tudi izvlekli iz gospodarskih te
zav, ki niso majhne, so pa re
sljive. Na Brestu smo v tern 
casu mnogo storili v prid de
lavca, da laije in vee naredi.« 

0 varCevanju pri nas 
... 

Sicer pa je bil Viktor za nje
ga dni zelo dejaven in prizade
ven delavec v samou pravnem in 
politicnem zivljenju, saj je oprav
Jjal vodilne funkcije v sindika
tu, samoupravnih organih in pro
tipozarni varnosti, kjer je imel 
najvecje uspehe. Pri delu ga po
znamo kot vestnega, razumeva
jocega in skromnega delavca, 
vedno pripravljenega pomagati. 

Tako pravi Viktor MULC, clan 
Brestove temeljne organizacije, 
ki je po zadnjih podatkih po 
starosti na delavca najstarejsi 
kolektiv, saj se povprecna sta
rost giblje okrog stiridesetih let. 

T. Obreza 

Spodbuda cerkniSki kulturi 
OZIVITEV DRAMSKE DEJAVNOSTI V CERKNICI 

Nekako dvajset let je menda 
minilo, odkar se na cerkniskem 
skromnem odru niso vee poja
vili domaci dramski poustvar
jalci. Pred dvema-tremi leti je 
bHo v Cerknici ustanovljeno kul
turno drustvo, v njegovem okvi
ru pa se je zacela oblikovati tudi 
draroska skupina. Doslej je na
stopala bolj priloznostno z ne
kaj recitali, letos pa je pripra
vila celovecerno gledalisko pred
stavo - komedijo V. Katajeva 
Dan oddiha. 

Ob tej predstavi velja z ve
seljem poudariti predvsem to, 
da pomeni ta aprilski gledaliski 
vecer nov korak v ozivljanju lju
biteljske kulture v Cerknici, ki 
je dolgo vrsto let Zivotarila v 
sivini kulturnega mrtvila. Ce bo 
to tudi spodbuda za nove dejav
nosti, ki bodo pritegnile se vee 
ljubiteljev kulture, je dramska 
skupina svoj namen vee kot do
segla. 

Na zalost so si za svoje novo 
rojstvo izbrali sila plehko delo, 
situacijsko komedijo, ki je na 
meji burke. Zato je o sami pred
stavi ze po neka.i dneh tezko pi
sati, saj v gledalcu ne zapusti 
nicesar, nobenega dozivetja, no
benega spoznanja. Zgolj situa
cijska komika (zmesnjave, za
menjave, tekanje po odru) tega 
seveda tudi ustvariti ne more. 
Gledalcu tako ne ostane druge
ga kot da se (podobno kot re
cimo na no~ometni tekmi) dve 
urici po svoje prijetno zabava, 
nato pa zadevo pozabi, ker mu 
ni nudila drugega kot nekaj raz
vedrila. 

nudila moznosti za kaksno izra
zitejso igralsko stvaritev. 

Kljub temu je spodbudna ugo
tovitev, da ie bila dvorana polna 
(redkost za Cerknico) in da je 
predstava naletela pri gledalcih 
na zelo tope! in odziven sprejem. 
Prav gotovo bo vsaj enkrat ali 
dvakrat se napolnila cerkniSko 
dvorano. 

Upajmo, da ta uprizoritev ne 
bo muha enodnevnica, da bo 
dramska skupina ·s svojo dejav
nostjo se nadaljevala in da nam 
bo prihodnjic ponudila tudi kaj 
vsebinsko bogatejsega. 

Za konec se to: repriza je bi
la tudi v Starem trgu. Kljub 
temu, da je bila kot abonmaj
ska predstava razprodana, je pri
slo ta vecer le okrog 30 gledal
cev. Ce gre pri tern za svoje
vrsten bojkot ali za nezdrav lo
kalizem, bi veljalo o zadevi te
meljiteje razmisliti in jo tudi 
ustrezno oceniti. B. Levee 

Varcevanje se je pojavilo ze 
v daljni zgodovini cloveske druZ
be, kulture in civilizacije, saj so 
ljudje ze takrat zavestno varce
vali. Razvoj in pomembnost var
cevanja sta se nadaljevala v raz
licnih oblikah in razlicnih druZ
benih sistemih, saj so prednosti 
var<:evanja postajale vse bolj po
membne za posameznike, pa tu
di za celotno druzbo. 

Prav gotovo je cas, ko je bi
lo varcevanje moe enaciti s sko
pustvom, ze davno mini!, utrdilo 
pa se je spoznanje, da varceva
nje pomeni osnovno skrb za ju
trisnji dan. 

Verjetno se bodo bralci - var
cevalci nase enote Ljubljanske 
banke - Gospodarska banka 
Ljubljana vprasali, zakaj piSemo 
o varcevanju. 

S. Smiles v svojero znanem de
lu VARCEVANJE v zacetku na
sega stoletja ugotavlja: »Ze s sa
mim poskusom, da clovek var
cuje zaradi nekega dobrega ci
lja, pa ceprav mu to ne uspe, 
je v tern vendarle nekaj lepega 
in vrednega spostovanja. S tern 
se clovekova narava blaii, ra
zum pa ohranja zroago nad ze
ljami. To daje vrlini oblast nad 
napakami, brzda strasti, sploh 
prinasa sreco ter vnasa gotovost 
in optimizem v clovekovo ziv
ljenje.« Ta misel je vsekakor vz
podbudna in po toliko letih se 
vedno sveza. 

Zdruienje bank Jugoslavije 
je lani izdalo b rosuro »100 + 2 
nacina varcevanja«, ki je ze dru
ga te vrste. Brosura prikazuje 
varcevanje vseh vrst energije, 
predvsem v gospodinjstvu, z na
sveti in predlogi, pa tudi varce
vanje za volanom, s cimer po
skusa delno prispevati k nasim 
stabilizacijskim prizadevanjem. 
Bralce posebej opozarjamo, da 
»100 + 2 nacina varcevanja« pre-

Predstava .ie imela tudi dokaj 
neizenacen ritem : od zelo uspe
lih prizorov do skorajda dile
tantskih, ki pa so bili (uposte
vaje amaterizem) po svoje tudi 
simpaticni. Podobno bi veljalo 
tudi za delez, ki so ga prispe
vali posamezni igralci. Pravza
prav pa tudi komedija sama ni Eden izmed znacilnih prizorov komedije Dan oddiha 

berejo, brosuro pa si ob obisku 
v banki lahko brezplacno zago
tove. 

Kako pomembna so sredstva 
obcanov v skupnih sredstvih ban
ke pave ze podatek, da predstav
ljajo skoraj 30 odstotkov le-teh. 
Zato je se posebej pomem bno, 
da prav tej obliki zbiranja 
sredstev za zadovoljevanje skup
nih potreb posvecamo vso skrb, 
se posebej pa varceva]cem, ki 
prek zborov varcevalcev soodlo
cajo 0 vseh zadevah banke in 0 
njenem poslovanju s sredstvi ob
canov. 

Ker smo od obcanov - var
cevalcev ze veckrat dobili razlic
na vprasanja s posameznih pod
rocij varcevanja, smo se v eks
pozituri Cerknica odlocili, da bo
mo bralce oziroma varcevalce 
veckrat seznanjali s posamezni
mi oblikami varcevanja, novost
mi na podrocju poslovanja, s po
sameznimi prednostmi, pojasni
li in informacijami nasplob s 
podrocja nasega deJa, ki ga za 
obcane in delovne organizacije 
opravl.iamo na podlagi svobod
ne menjave dela. 

Vprasanje: »Kako banka ukre
pa v primeru smrti lastnika hra
nilne knjiiice, ki ima stalno po
oblastilo?« 

Stalno pooblastilo 

Varcevalec ali zakoniti zastop
nik lahko pooblasti eno ali vee 
oseb, da stalno razpolagajo z 
njegovo vlogo, vendar taksno 
pooblastilo velja samo do smrti 
varcevalca. z izdajo stalnega po
oblastila ne ugasne pravica var
cevalca do razpolaganja z vlogo. 
Stalno pooblastilo daje poobla
scencu (osebi, ki ste jo poobla
stili za dvig) pravico, da dviga 
denar do najmanjsega stanja 
vloge, to je 10 din, ne vkljucuje 
pa pravice do ukinitve hranilne 
knjizice (saldacije). Pravico stal
nega pooblastila lahko varceva
lec (pooblastitelj) omeji. Omeji
tev je lahko casovna ali glede na 
znesek {pooblascenec ima na 
primer pravico, da lahko vsak 

RAZPIS 

mesec dvigne le do dolocenega 
zneska). Ce varcevalec ne more 
priti osebno v banko, lahko ban
ki, ki vodi njegovo vlogo, pis
meno sporoci ime pooblascenca. 
Izjavo lahko overijo obcina, ban
ka, pasta ali jugoslovansko di· 
plomatsko predstavnistvo. 

Skrbnik, ki je dolocen z od
locbo skrbstvenega organa, ne 
more izdati stalnega pooblastila. 

Stalno pooblastilo je za ban
ko veljavno, dokler ga varceva
lec (pooblastitelj), sodiSce ali za
koniti zastopnik ne razveljavi . S 
smrtjo varcevalca (pooblastite
lja) ugasne pooblastilo. Banka 
lahko izplaca s hranilne knjizice 
umrlega varcevalca osebi ne gle
de na to, ali je pooblascena ali 
ne, stroske za pogreb in za zdrav
ljenje umrlega varcevalca, ce ta 
predlozi hranilno knjifico, mrli
ski list, racun in dokazilo 0 pla· 
canih stroskih. 

V primeru prijave smrti var
cevalca brez uradnega dokazila 
banka opravi prepoved izplacila 
iz hranilne knjifice, vendar ban
ka opozori osebo (ki je prijavila 
smrt), da mora v treh dneh pred
loziti ustrezne lis tine, sicer ban
ka ne uposteva zaznamka o smr
ti varcevalca. 

Z vlogo umrlega varcevalca 
lahko razpolagajo samo dedici 
na podlagi pravnomocnega skle· 
pa pristojnega sodisca. 

To velja za hranilne knjizice, 
ki so izdane: 

- na ime, 

- na ime z geslom. 

Za hranilne vloge, ki so izda
ne na geslo, prinesitelja z ge
slom ali samo na prinesitelja ob 
smrti imetnika (lastnika) hranil
ne knjizice, ne veljajo omenjeni 
predpisi, pac pa z vlogo razpo
laga imetnik brani'lne knjiZice: 

- ki pozna geslo, 

- ima hranilno knjizico in po-
zna geslo, 

- je imetnik hranilne knjizice 
(prinesitelj). A. Jozelj 

TOZD PTT VRHNIKA n .sol.o. VRHNIKA, Na Klisu 11, objavlja 
prosta dela in n ::lloge: 

- dostava postnib posiljk z mopedom na obmoeju obeine Cerknica. 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- da ima koncano osnovnosolsko obveznost, 

- da ima izpit A kategorije ali vsaj preizkus znanja za voznjo z 
motomim kolesom. 

Prijave sprejema komisija za delovna razmerja v TOZD PTT Vrh
nika 15 dni po objavi. 

--. - - - -
~~· -~--~~-· - . - - ~ . -"' -.- ... -- ·- . ....~ . .._ '-. .. ~ · - ~ 
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r ra · onskega sekretar ja T mala 
Lojze Tekavec-Tomaz je bil rojen 

8.julija 1915 v vasi Otonica, ki lezi 
ob vznozju Sliv-nice, nedalec od Be
gunj na Notranjskem. Dorascal in 
delal je na kmetiji pri svojem oce
tu. Notranjska zemlja, ki je na tem 
obmocju dokaj skopa, ni nudila do
volj za prezivljanje stevilne druzi
ne. Zato se je Lojze kot starejsi 
sin poleg kmetovanja ukvarjal tudi 
s prevozom lesa. Obcasno si je v 
zimskih mesecih poiskal delo dalec 
od doma na Hrvaskem, kjer je de
lal kot gozdni delavec. Tako je ma
terialno pomagal svojemu ocetu, 
da se je druzina z nedoraslimi otro
ki laze prebijala skozi trdo ziv
ljenje. Z njemu lastno delovno vne
mo, kakor tudi s svojo veselo na
ravo in druzabnostjo je Martinkov 
Lojze, kakor so mu rekli po doma
ce, uzival med domacini ugled in 
spostovanje.' 

Za osebno postenega in politic
no zavedne~a Lojzeta je bilo po
vsem naravno, da se je v usodnih 
dneh okupacije ze leta 1941 pri
druzil prvim sodelavcem Osvobodil
ne fronte. Udelezi l se je prvih se
stankov na Gori, Kranjcem, Repar
jih in drugod. Sodeloval je s prvim 
odborom OF na Kremenci, organi
zirano je zbiral orozje, hrano i-n 
drugo, kot clan Narodne zascite je 
hodil v izvidnice, zasede in taka 
naprej. Po partizanskem napadu na 
ltalijane v Bezuljaku oktobra 1941 je 
bil na -oborozenem zboru na Okrog
lici, februarja 1941 je s -konjsko 
vprego dvakrat pel•jal ozeble parti
zane na Rakek. One 18. maja 1942 
je Lojze odsel s skupino 17 tova
risev - domacinov k partizanom. 
Bil je v tretji cet>i znanega Luko
vega bataljona Notranjskega odre
da. Med partizani je imel ime To
maz. v ceti je takoj postal mitra
ljezec. Ze naslednji mesec so ga 
sprejel i v Komunisticno partijo, kar 
je tedaj pomenilo veliko cast in pri
znanje. Potem Tomaza srecamo v 
~ercerjevi brigadi, prav taka v Lu
kovem bataljonu, bojeval se je tudi 
v udarnem batal jonu in kasneje v 
brigadi Toneta Tomsica_ Bil je na
mestnik -politicnega komisarja cete, 
politicni komisar v soli za desetar
je, po razpadu ltalije pa je bit po
l iticni komisar topniske enote' 

Tomaz je bil zgleden tovaris, ve
dno zanesljiv borec, pa tud i odli
cen mitra ljezec _ . . Tako se spomi
nja Tomaza narodni heroj Tone Vid
mar-Luka' 

Po italijanski poletni ofenzivi le
ta 1942 so bile na obmocju begunj
sko-vidovskega rajona izredno te
zavne politicne razmere, predvsem 
zaradi dejavnosti bele garde. Toda 
rajonski odbor OF, v katerem so bi
li aktivisti Franc Rudolf, Alfred Gro
bler, Slavko Srnel, Ludvik Urbas in 
drugi, je kljub tezavnim razmeram 
ves cas neprekinjeno de-laval. Ka
drovsko okrepitev v vrstah aktivi
stov v tem rajonu pa je pomeni l 
pri·hod Tomaza oktobra 1943. lz par
tizanske enote v ·oof.it'icno delo je 
prise! na predlog Franca Rudolfa' 
in s posredovanjem okroznega ko
miteja KPS, katerega sekretar sem 
bil. Tedaj je imel Tomaz za seboj 
skoraj enoinpolletni partij ski staz, 
bil je preizkusen -partizan, domacin 
in ugleden kmecki fant. Najprej je 
sel v tritedenski partijski tecaj pri 
okroznem komiteju_ Po tecaju pa je 
zacel dejansko opravljati dolznost 
sekretarja Rajonskega komiteja KPS 
Begunje-Sv. Vid_ :Zal je bil na tej 
dolznosti le nekaj tednov. 

V drugi polovici decembra 1943 
je begunjsko-vidovsko obmocje za
sedla nemska vojska. V casu te za
sedbe so domobranci pogosto pri
hajali , najvec v Begunje in okoli
ske vasi, predvsem domacini. Ra
jonski aktivisti so se takrat zatekli 
v tro je skrivalisc, ki so bila v goz
du nedalec od vasi. Vzdrzeva l i so 
zvezo s posameznimi ljudmi po va
seh. Tako so spremljali dogajanja 
v rajonu.' 

One 28. decem bra dopoldne je 
nemska vojska odsla. se isti dan 
proti veceru so sli aktivisti po sku
pinah na teren in sicer: Smrekar 
(Siavko Srnel) in Mire (Alfred Gro
bler) sta sla v Pcinikve in se vrni 
la okrog treh zjutraj; Dore (Franc 
Rudolf) in kurir sta sla v Cajnarje 
in se vrnila -okrog polnoci ; Tomaz 
in Jure (Viktor Srnel) sta sla v 
Otonico. Tomaz je namrec menil, 
da bo doma najvec zvedel o sta
nju_ Jure se je vrnil okrog sedme 
ure zjutraj (29. decembra) brez To
maza.• 

Dr.0-Mn101k© Dol ~1Ii1~ ---

V Otonici sta Tomaz in Jure zno
va zvedela, da je nemska vojska 
odsla, pa se to, da domobranci vo
zijo hrano na Rakek. Nadaljevala 
sta pot na Brezje, kjer sta se spet 
nekaj casa zadrzala pri Sviglju. Tu 
se jima je pridruzi l se domaci sin 
Slavko Svigelj, ki je na Tomazevo 
zeljo vzel s seboj harmoniko. Vsi 
trije so krenili proti Selscku.7 Spo
toma se se oglasili pri lvanu Mra
ku. Njegova sestra }ih je opozori
la, da je slisala streljanje v Begu
njah. Toda kljub temu so sli v vas 
Selscek, kamor so prispeli okrog 
11. ure zvecer. Tu so obiskali nekaj 
his; Tomaz je sel med drugim tudi 
k Mivcim, kjer sta bila doma dva 
domobranca. Potem so okrog 2. 
ure po polnoci krenili po cesti v 
smeri vasi Topol. Jure je igral na 
harmoniko, njegovo pusko pa je 
nesel Tomaz_ Se preden so prisli 
do konca vasi, se je na njih od
prl zahrbtni strelski ogenj iznad !e
ve strani ceste nekje od cerkve. 
Po prvem strelu sta se Jure in 
Slavko hitro vrgla na tla. Tomaz pa 
je bi l po drugem ali -tretjem strelu 
zadet, padel je na tla in zastokal. 
Jure in Slavko sta se beze umikala 
brez pusk.' 

Kakor sta povedala Tomazev oce 
in sestra Toncka, je bil Tomaz za
det od spredaj v trebuh, na hrbtu 
mu je krogla naredila veliko odpr
tino. Prestrel jeno je imel tudi gla
vo skozi sence. Po t em, kako je le
ze~l in ker ie bila poleg njega od
prta oistola, so sklepali , da se je 
v glavo ustreli l sam .' Taksno je to
rej bilo zadnje pogumno dejanje 
smrtno ran jenega Tomai:a, da ne bi 
--rise! ziv v sovraznikove rake. 

Tomaz, Jure in Slavko so torej 
bi I i v Selscku od 11. ure zvecer do 
2. ure zjutraj. Tudi domobranski vir 
navaja, da so Tomaza ubili ob 3. 
uri zjutraj_ To pomeni, da se je 
Tomazeva skupfna zadrzevala v Sel
scku tri do stiri ure, in to v casu, 
ko je sovraznik ravnokar zapustil 
to ozemlje, toda ne se v celoti. 
Ostalo je nekaj domobrancev se 
eno noc, mogoce prav zato, da bi 
nastavljali -pasti aktivistom. Taki pri
meri so bili -pogosti. Vsekakor je 
bil taksen nacin gibanja Tomazeve 
skupine po terenu in zadrzevanje v 

- ~JPt»Jll11RlnlH n~ t@rknrrsk(Q) j~~~ro 

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Povedal sem ze, da posebno do
sti zivali je videti na jezeru v spo
mladanskem casu, kadar se race 
in druge ptice jamejo od juga pro
ti severu pomikati. Juzna gorka sa
pa taja sneg po nasih hribih, Ja
dransko morje se vznemirja, valo
vi se premetavajo in neizmerne 
trope rae komaj cakajo mraka, da 
se .povzdignejo in letijo proti seve
ru v mirnejsa mocvirja in jezera. 

Ali pomlad je nestanovitna ka
kor mladost, s katero jo primerja
mo. Na vecer gorak veter pa juz
no vreme, ali kakor da bi kolo za
sukal, preskocilo je na burjo in 
pis, veter se z dezjem brani, a bur
ja ga v sneg spreminja. 

Prespali smo noc, pa z velikim 
;zacudenjem vstanemo, videc zem
ljo z belo odejo pobeljeno; ali dru
gace se je tistim godi lo, katere je 
taka neugodna sprememba na po
tovanju srecala. Na tisoce popot
nih ptic je prevarila spomladanska 
nestanovitnost. Branijo se sicer in 

silijo dalje, ali kam, revice? Le 
zmerom v hujso burjo, temo in 
sneg. Do tal je treba, ni drugace, 
in cakati, da se vreme utola-Zi, in 
to se spomladi vcasih tudi tako na 
naglem zgodi, da ze na jutro po
beljene vrhove najcistejsi soncni 
zarki obsevajo. 

Taka jutro, bila je nedelja, zva
bilo me je, da sem pusko na ramo 
obesil, psu zazvizgal, pa hajdi cez 
Greben proti Jezeru. Bil je po dol
gem dezevanju in meglenem vreme
nu zopet lep dan, ki je v pomlad 
silil. Taki dnevi vsaj name posebno 
vplivajo. Nikdar mi ni pomlad tako 
lepih trenutkov rodila, kakor se jih 
taksni prvi dnev i vzbujali, in cim 
bolj se clovek stara, tem bridkej
se izkusnje ima in tem veekrat se 
vara v svojih nadejah in osnovah. 
Ali vendar neizmerna je moe priro
de; clovek pozabi let in tezav in 
zopet si more reel: vendar sem se 
enkrat vesel, da sem na svetu. 

Z Grebena se pregleda jezero. 
Ni bilo zalito, Osredek je bil iz vo
de. Vide! in vedel sem, da s pusko 

ne bQde danes dosti opravka, ven
dar me je mikalo v dno in do vo
de, ker sem vedel, da je viharna 
noc dosti zivali ustavila. In nisem 
se motil. Nikoii vee, ne prej ne 
pozneje, nisem toliko ptic skupaj 
videl, kakor ta dan. Gosi, rae, ma
lih in velikih, najvec pa zvizgavk, 
pliv in obreznih ptic in skorcev, 
vsega tega je bilo na vodi in ob 
kraju neizmerno dosti, posebno pa 
okoli Osredka in na njem ie kar 
glava pri glavi t icala. Ko sem se 
vodi priblizeval, so se bolj zunanje 
trope odmikale, sicer je bila pa 
vsa ta zival mirna; videlo se ji je, 
da po hudi noci ji mir in soncni 
zarki dobro dejo. 

Sedel sem na kamen pod jezer
skimi njivami, gledal in se zamislil. 
Bog ve, kod povsod so romale mi
sli tam po juznih krajih, kjer so bi
le cez zimo te ptice, in kamor si 
je pozelelo v mladostnih letih to
likrat srce, posebno v jesenskem 
casu, kadar so te ptice preletava
le eez nas proti jugu in opominja-

Selscku v taksnih okoliscinah do
kaj neprevidno dejanje, ki je zal, 
terjalo dragoceno zivljenje rajon
skega sekretarja Tomaza. 

Domobranci so torej ubili Toma
za 29. decembra, ze 31_ decembra 
so se v casopisu pohvalili o tem 
zlocinu. V dnevniku »Siovenski dom" 
v Ljubljani, stev. 255, z dne 31. 
decembra 1943, v podnaslovu »SE 
EDEN ... •, pise: 

"Patrola domobrancev iz Logatca 
je dne 29. decembra ob treh zju
traj v Selscku pri Begunjah oprese
netila skupino komunisticnih razboj
nikov. Po kratkem streljanju je bil 
ubit Tekavec Alojz, po domace Mar
tinkov iz Otonice, s tolove~jskim 
imenom Tomaz, sloviti pol itkomisar 
in rabelj v raznih rdecih briga
dah. _ .« 10 

Menim, da je s tern sestavkom, 
ki se naslanja na izvirne dokumen
te, pojasnjena Tomazeva smrt; po
jasnjena tudi tistim in predvsem ti
stim, ki so jo skusali z raznimi ne
resnicnimi govoricami naprtiti ne
katerim nekdanjim aktivistom. Prav 

BRESTOV OBZORNIK 

ti aktivisti so v najtezjih razmerah 
vzdrzali na begunjsko-vidovskem ob
mocju in ves cas NOB pozrtvovalno 
opravljail organizacijsko politicne 
naloge Partije in Osvobodilne fron
te. 

Lojze Mlakar-Ljubo 

OPOMBE: 

1 lzjava Janeza Kovacica, nosilca parti
zanske spomenice 1941_ arhiv Muzeja LA, 
Loz· 

____:_ spomini Mare Tekavec, z datumom 17. 
marca H:l46, v istem arhivu. 

2 l zjava Alfreda Groblerja. v istem ar
hivu; 

- izjava Franca Srneka, nosilca partizan-
ske spomenice, v istem arhivu; 

- Zbornik dokumentov Vl /7- dok. st. 42. 
3 Ustnl vir. 
' lzjava Milke Rudolf, v istem arhivu. 
5 Alfred Grobler, ustni vir. 
• Porocilo Aajonskega odbora OF Begunje

Sv. Vid z dne 29. decembra 1943, v istem 
arhivu; 

- prav tam; 
- izjava Slavka Sviglja, v istem arhlvu_ 
' Porcello Rajonskega odbora OF Begunje

Sv. Vid z dne 30. decembra 1943, v istem 
arh ivu. 

10 Glej arhiv v lnstitutu delavskega gi 
ban ja, Ljubljana. 

Eden izmed sodobnejsih obrazov CerkniSkega jezera 

le, da nam bo pa zopet iti v solo 
in od doma. 

Oj, blagor vam ptice, ve imate 
prostost in peruti, letite, kamor se 
vam zdi, in vidite morje in ladje na 
njem in rajske kraje, polne slad
kega sadja in cudnih zivali in crnih 
zamorcev, in tam zmerom godejo 
muziko in lepa dekleta plesejo in 
Turki jih gledajo, iz dolgih cevi to
bak kadec! Mene pa bodo potis
nili med sti ri puste zidove vsak 
dan po stiri dolge ure in po soli 
ne bodem smel, kamor born hotel, 
ampak doma in na miru born mo
ral biti in pri tujih ljudeh, ki dru
gega ne znajo praviti, ko: »priden 
bodi in uci se!« Nikdar te ne poza
bim, lepa mladost, ali tudi .vas ptic 
nikdar ne, ki me niste nikol i s se
boj vzela in se zakrivile, da je je
sen prisla in se spet sola zacela. 

Bog ve, koliko casa bi bil se sa
njaril, da se mi ni zazdelo, da oC.: 
Cerknice proti meni se druge tro
pe ptic priletavajo. In res se ie to 
godilo, ali komaj so posedle, ze se 
spet povzdigajo in druge za njimi; 
posebno, kar jih je na suhem se
delo in so bolj za vodo ustvarjene, 
pomaknile so se na vodo. Nisem 
dolgo ugibal, kaj bi - bilo temu 
vzrok, in pravo sem zadel, ko sem 
kragulja obdolzil, da lepi mir kali. 

Zmerom vee trop je bilo po zra
ku, kragulja sem ugledal, ko se je 
mirno vozil po zraku nad jezerom, 
kakor bi mu vse to zivljenje prav 
nic mar ne bilo, ampak predno je 
se prise! prav do kraja, za~il je 
zopet in nekoliko vise se jel pre
peljavati. Na race ie prezal, to so 
skorci in drugi ptici takoj opazili, 
in se le nekoliko odmaknili , race 
so pa odletavale proti Dolenjem 
Jezeru, in kragulj je res zavil za 
njimi kakor skrben pastir. 

Toda komaj so bile zadnje trope 
v dolenji kraj odletele ze sem 
ugledal druge, ki so se spet proti 
meni pomikale, in zmerom vee in 
vee, in toliko se jih je naletelo, 
da smem reci, da ralo sveta bi bile 
do eista pokrile, ko bi jih bil eno 
poleg druge stlacil. Mislil sem: ko 
bi se katere celo do mene pomak
nile, in kar strel doseze! 

Zato sem se potisnil v plot; in 
ko se spet ozrem, ugledam kragulja 
kakor piko visoko v zraku ali obe
nem tudi ze celega, ko je kakor 
blisk sinil med race. Najblizje tej 
nesreci so se, kakor jim je navada, 
potopile, in ko se kragulj zopet pri
vzdigne, bilo je prazno pod njim. 
Bolj oddaljene so pa zletele, na vse 
strani so hitele in sele kasneje se 
v trope zbirale. lz vode je pa kar 
vrelo rae in kakor se je vsaka po
kazala, odletela je ali pa obstala in 
gledala, kaj bo zdaj storiti. A tudi 
kragulj se je bolj ozivil, ko je ze 
pokazal, da je res ropar in da se 
ne prepeljuje samo za kratek cas 
po zraku. Gotovo ga je tudi jezilo, 
da mu je prvikrat pri taki mnozici 
vendarle izpodletelo; zatorej je naglo 
se jel prepeljavati za tropami. 

Kragulju je slo za to, da pride nad 
race, vendar zopet ne previsoko, 
kajti ako je on previsoko, so race, 
kadar se vrze nanje, prej ne~ vodi in 
pod vodo, kakor on katero doseze. 
Race torej vedno pazijo in se umi
cejo, da so ali na strani od sovraz
nika, ali nad njim ali pa so toliko niz
ko pod njim, da so prej v vodi, kakor 
on med njimi. Ko bi pa hotele kar na 
vodi obsedeti, se kragulj tako niz
ko ceznje popelje in ako treba za
vreti, da bi mogle kar pod vodo 
zdeti. Vse te spremembe se tako 
hitro in tocno gode, da se tega 
clovek ne more nagledati. 

(Se bo nadaljevalo) 
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BRESTOV OBZORNIK 

Tudi aprila smo imeli zabavo, le precej drago. Tri minute dirkanja je 
veljalo 20 dinarjev 

(12: stevilke 43 - 30. april 1971) 

ANALITICNA OCENA SPREJETA 

Centralni delavski svet je na zadnji seji sprejel novo analiticno oceno 
delovnih mest, ki jo je predlagala komisija za organizacijo in vrednotenje. 
Sprememba se nanasa le na odpravo zadnjih treh razredov, v katerih je bilo 
10 delovnih mest. Na ta nacin se je zmanjsal razpon med najnizjo in naj
visjo oceno razreda od 1 : 5,53 na 1 : 4,45. Poleg analiticne ocene delovnih 
mest je bil sprejet tudi sistem napredovanja delavcev, s katerim naj bi bilo 
zamenjano dosedanje osebno ocenjevanje delavcev, katerih osebni dohodk1 
se ne obracunavajo po ucinku. 

Pojavlja se mnogo vprasanj v zvezi z obstojeco organizacljo, ki se pre
pogosto spreminja in prilagaja trenutnim razmeram in celo posameznikom. 
Zato mora postavljena organizacija imeti trdno osnovo, ki se spreminja le po 
tocno dolocenem postopku in predpisuje spremembe za najracionalnejs& 
postopke in delo v smislu izvajanja poslovne politike. 

IZVOZ LETOS 

V zacetku leta je bilo pricakovati , da se bo izvoz mocno povecal s spre
membo tecaja dinarja. Devalvacija konec januarja pa ni dala pricakovanih 
rezultatov. lzvoz je zal se vedno neinteresanten, ker so cene na zunanjih 
trziscih odlocno prenizke. 

Kat obicajno, je bil izvoz letos sorazmerno slab, vendar je precej boljsi 
kot v istem obdobju lani. Tudi glede narocil smo letos precej na boljsem. 
Skoraj dokoncno je razcisceno narocilo glasbenih omaric za ameriskega 
kupca. Prav v teh dneh je prispelo sorazmerno veliko narocilo nemskega 
kupca. Nekoliko slabse je stanje z narocili za Tovarno pohistva Martinjak, 
kjer se niso zasedene celotne letosnje kapacitete. Pricakovati je, da bo ta 
problem resen v bliznji prihodnosti. 

VECJE POTREBE PO STANOVANJIH 

s povecanim obsegom proizvodnje, s tern v zvezi pa tudi z vecjim ste
vilom zaposlenih delavcev, zlasti strokovnih kadrov, nastaja v Tovarni lesnih 
izdelkov Stari trg pomanjkanje stanovanjskih prostorov. V Laski dolini 
imamo samo dve druzinski stanovanji, ki sta last Bresta, in sicer v bloku 
v Starem trgu. 

NOTRANJSKI ZBORNIK NOB 1941-1945 

1970. leta se je pri Zvezi borcev NOV pri skupscini obcine Cerknica os
novala komisija za pisanje zbornika in za temeljit pregled spomenikov in 
spominskih plosc na obmocju Cerkniske obcine. Zbornik bi prinesel razno· 
vrstne sestavke iz NOB te pokrajine, vlogo partije in Osvobodilne fronte, 
vlogo kurirs·kih postaj, partizanskih enot, vlogo zena in SKOJ, skratka, 
Zbornik naj bi bil odraz vsega zivljenja in dogajanja v revoluciji v tern pre · 
delu Notranjske. Za pisanje zbornika se je prostovoljno javilo 30 starih 
borcev, oficirjev in spomenicarjev. One 30. marca tega leta smo na seji 
pregledali opravljeno delo in ugotovili, da je 30 sodelavcev napisalo in 
oddalo komisiji za okrog 400 strani raznih sestavkov. V kratkem pricakujejo 
se sestavke partizanskih zensk. 

Pravilno pa bi bilo, da bi se narocniki za Zbornik ze javljali na krajevnih 
organizacijah Zveze borcev tako, da bi imela vsaka krajevna organizacija 
seznam narocnikov. Visina narocnine bo sporocena cim bodo ugotovljeni 
tiskarski stroski za zbornik. Predvidoma bo zbornik izsel v letu 1972 ali 
1973. 

NASE MALO MESTO 

V zadnjem casu divja po luknjastih cestah mesta, predmestja in okolice 
cedalje vee jeklenih konjickov, od glasnih mopedov do pravih pravcatih 

limuzin. Predvidevamo, da bo v sezon1 se velik turisticni priliv motorizi
ranih nomadov. Z vzdihom pa je treba ugotoviti, da se danes ni v nasem 
malem mestu zatocisca, kjer bi bilo mogoce zakrpati kaj tega zelezja, 
urediti kaksno svecko ali drug organ zapletenega avtomobilskega organizma. 
Tern stvarem pravijo po svetu (pa ni treba iti dalec) : mehanicni, kleparski, 
vulkanizerski ipd. servisi ali bolj po domace - delavnice. 

Javna tajnost pa je, da deluje nekaj susmarjev (tako se menda rece tern 
ustanovam), ki pocenjajo tudi taksne mehanicne reci, samo nekam neza
konito. 0 teh stvareh ze dolgo razmisljamo ... Vendar ni dobra predolgo 
razmisljati, ker zacne boleti glava . .. 

PRED POMEMBNIM JUBILEJEM NK RAKEK 

Nogometasi Rakeka, ki tekmujejo v ljubljanski nogometni ligi, v kateri 
imajo za nasprotnike znana in ze uveljavljena mostva kot so Slovan iz 
Ljubljane, Litija, Domzale, Sava iz Tacna (vsa ta mostva so ze igrala v slo
venski ligi, Slovan pa celo v II . zvezni ligi) in druga, se letos pripravljajo 
na proslavo lepega jubileja. Rakovski klub bo letos namrec praznoval 45-
letnico svojega plodnega delovanja, kar potrjujejo stevilni pokali in pri
znanja. Vsekakor najvecje priznanje pa je, da je Nogometna zveza Jugo
slavije ob svojem lanskem jubileju 50-letnice delovanja podelila NK Rakeku 
•zlato plaketo• za uspesno in plodno delo. Malo je klubov, ki se lahko 
pohvali jo s taksnim priznanjem. 

Druga cerkniska regata 
V pocastitev praznika krajev. 

ne skupnosti Cerknica bo \1. in 
10. maja na CerkniSkem jezeru 
druga cerkniska regata. Organi
zator - jadralni klub LjublJana 
- je k organiziranju te priredit
ve pritegnil tudi cerkniSko tu
risticno drustvo in ribiSko dru
zino. 

Tekmovanje bo v stirih kate· 
gorijah in sicer Optimist, Flying 
JUnior, Zeta in Fireball. 

Pricetek tekmovanj a bo vsa· 
kic ob 11. uri, razglasitev rezul· 
tatov pa okrog 16. ure pri Ribi
skem kotu. Ce bo mogoce, bo 
Autocommerce iz Ljubljanl! 
razstavljal tudi plovila iz last
nega prodajnega p rograma, iz· 
delke tovar.1e sportnega orodja 
ELAN. 

Krajevna skupnost Cerknica 
bo za najhitrejsega tekmovalca 
iz vseh stirih kategorij pripra· 
vila poseben pokal, pokale pa 

. bodo prejeli tudi zmagovalci v 
vsaki kategoriji. Po zagotovilu 
organizatorja bo na regati na· 
stopilo nad SO tekmovalcev z 
vee kot 4U jadrnicami. 'fo bodo 
clani ) adralnega kluba iz Ljub· 
ljane. »Doma<< pa je dogovorje· 
no, da bo obcins.Ka zveza telesno 
kulturnih organizacij povabila 
na regato tudi domacine, ki 
imajo jadrnice. Ti naj bi tako 
postavili temelj sekcij1 ljubljan
skega jadralnega kluba v Cerk
nici. 

Gledalci bomo r egato lahko 
sP'remljali z obale, ali pa tudi z . 
nasipa. Start bo namree v pre
delu Vodonosa, tekmovalna 
proga pa bo v trikotniku: sever-

na obala Goricice - Martinjak 
- Vodonos, kjer bo tudi cilj. 

Regata bo v vsakem vremenu; 
nadejamo pa se, da bo te dni 
lepo vreme, s primerni·m ve
trom, ki na CerkniSkem jezeru 
zapiha po 10. uri. Kdor je lani 
ze spremljal prvo regato, se bo 
spominjal belih, pokoncnih ja
der na zeleni jezerski povrsini, 
v kateri se ogledujeta Javornik 
s svojimi gozdovi in takrat tudi 
ze zelena Slivnica. I n ker ribici 
zagotavljajo dobro postrezbo s 
pecenimi jezerskimi ribami, nas 
v teh dneh ne bo dosti ostalo 
do rna. 

Spoznali bomo spet novo po
dobo CerkniSkega jezera, obcu
dovali drzne in pogumne jadral
ce, zaploskali najboljsim in 
vsem nastopajoCim. 

Povedali bomo tudi drugim, 
da je na CerkniSkem jezeru lepo 
in da je skoda, ker se poklicani 
bolj zavzeto in odgovorno ne za
nimajo zanj . . . 

I. Urbas 

Slacilnica ob · nogometnem igriscu v Kolenu nekdaj in danes. 
Nekdaj: priSH so, se slekli, odigrali tekmo, se oblekli in odsli. 
Danes: pridejo, se slecejo, ... , se oblecejo in odidejo. 
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upokojenci o 

brestu iiJ 
Ce za koga ne drfi, da mu je 

dolg cas v pokoju, potem to prav 
gotovo ne velja za naso upoko
jenko Albino VOLJC. 

»Zelo sem zadovoljna, kadar nas 
povabite na srecanje upokojen
ceV<< 

ze ko sem se odlocila za obisk 
pri njej, sem vedela, da me bo 
rade volje sprejela, saj jo se 
danes, po devetnajstih letih, od
kar je sla v pokoj, prav vse za
nima, kar se dogaja v nasi to
varni. Kar takoj je bila priprav
ljena sp regovoriti 0 tistih casih, 
ko je bila se clan kolektiva. 

»Zaposlila sem se leta 1955 v 
takratnem Mizarskem podjetju v 
Starem trg-u, sedanjem Gabru, 
kot skladiScnik materiala. Skla
diSce je bilo zelo revno, brez 
kurjave in svetlobe. Delali smo 
po tri kredence na dan, poleg 
tega pa se po nekaj stolov in za
bojev za drva. Bilo nas je okrog 
40 delavcev. Nekaj casa smo de
lali tudi sobno pohiStvo. 

Poprijeti je bilo potrebno za 
vsako delo. Za primer naj po
vem, da je nekoc zbolel cuvaj 
in sem eno noc celo njega na
domescala. Med ostalim sem na
bavljala malice za zaposlene, saj 
takrat ni bilo toplih obrokov. 
Imeli smo nekaj vajencev; ker 
pa so bili nekateri izmed njih 
slabotni in so morali voziti za
ganje s samokolnico iz strojne, 
so to delo le tezko opravljali. 
Tudi njim sem vcasih priskoeila 
na pomoc. Prostih sobot pa ta
krat ni bilo. 

Takratni racunovodja je kakor 
za strah hodil po tovarni in go
voril: Ta mesec ne bo place, 
ni denarja! Na koncu meseca 
pa smo le dobili kuverto; vca
sih se je celo zgodilo, da smo 
dobili trinajsto placo. 

Bila sem clan delavskega sve
ta; v samoupravljanje smo se 
mnozicno vkljucevali. Najvec 
smo se pogovarjali, kako bi cim 
vee p roizvedli in seveda tudi za
sluzili. Zadovoljni smo bili, da 
smo imeli zasluzek doma in ni 
bilo treba hoditi v tujino s tre
buhom za kruhom. Leta 1962 
sem izpolnila pogoje za upoko
jitev in sem se dejansko tudi 
upokojila. Dolg cas pa mi res 
ni. Sprva sem pazila vnuke, uk
varjam se z deli okrog hiSe in 
v vrtu, obcasno pa popazim tudi 
pravnukinjo. 

Zelo sem zadovoljna, ker nas 
vsako leto ~ovabite na srecanje 
upokojencev. Seznanimo se z na
predkom tovarne. Vzradosceni 
smo, ko vidimo, kako velik na
predek je dosezen in kako so 
se izboljsali delovni pogoji za
poslenih. 

Gabru, pa tudi celotnemu Ere
stu zelim vnaprej se veliko de
lovnih uspehov.<< 

Tudi mi ji zelimo, da bi se 
se veliko let srecevali z njo in 
veckrat skupaj pokramljali. 

V. Hace 
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V maju si lahko ogledate ... 
Kulturne prireditve 
1. maj - tradicionalni pohod na Slivnico 
otvoritev cerkniske transverzale, kulturni program pri grahovski 
lovski koci ob 11. uri dopoldne 

9. maj - ponovitev komedije V. P. Katajeva »DAN ODDIHA« 
v kinodvorani Cerknica ob 19.30 - DS Cerknica 

10. maj - gostovanje DS Cerknica v Grahovem s komedijo »DAN 
ODDIHA« 
14. in 15. maj - zadnja filmska predstava za viSje razrede osnovnih 
sol v sol. letu 1980/81 - OTOK NA STREHl SVETA, ameriSki pu
stolovski mladinski film 

24. maj - sreeanje otroskih in mladinskih pevskih zborov, plesnih 
skupin in ostalih glasbenih ustvarjalcev v sportni dvorani Cerknica 
ob 15. uri 

29. maj - predavanje s prikazovanjem diapozitivov o varstvu oko
lja na nasem podrocju, posebno Cernkiskega jezera, ob 18. uri v 
dvorani pod Ljubljansko banko 

9. maja - ob dnevu zmage se bodo mladi iz obcine udeleZili tradici
onalnega pohoda po POTEH TOV ARISTVA IN SPOMINOV v Ljub
lj ani 

Filmi 
1. 5. ob 16. in 20. uri - ameriski fantasticni film STROH SMRTI. 
2. 5. ob 16. in 20. uri- hongkongski akcijski film ZMAJEVA JEZA. 
3. 5. ob 16. uri - angleski mladinski film PLEMENITI TOM. 
3. 5. ob 20. uri- angleska komedija DO:ZIVLJAJI V AVTO CAMPU. 
4. 5. ob 20. uri - francoska drama JAVNA HISA 122. 
7. 5. ob 20. uri - ameriska kriminalka PRIJATELJ V STISKI. 
8. 5. ob 20. uri in 10. 5. ob 20. uri - ameriska drama KRAMER 

PROTI KRAMERJU. 
9. 5. ob 20. uri in 10. 5. ob 16. uri - ameriSki fantasticni film 

METEOR. 
11 . 5. ob 20. uri - (ni se predviden) 
14. 5. ob 20. uri - nemska drama PLOCEVINASTI BOBEN. 
16. 5. ob 16. in 20. uri - spanski pustolovski film ROBIN HOOD 

MORA ZIVETI. 
17. 5. ob 16. in 20. uri- hongkongski akcijski film VELIKO MASCE

V ANJE BRUCE LEA. 
18. 5. ob 20. uri - spanski pustolovski film ODPADNIK DICK 

TURPIN. 
21. 5. ob 20. uri - francoska komedija VSI GREMO NA SMUCANJE. 
23. 5. ob 20. uri in 24. 5. ob 16. uri - ameriSki vojni film PLAMEN 

NA PACIFIKU. 
24. 5. ob 20. uri - ameriSki pustolovski film PETI MUSKETIR. 
25. 5. ob 20. uri - spanska drama PRODAJALKA VIJOLIC. 
28. 5. ob 20. uri- francoski akcijski film AFERA CONCORDE 79. 
30. 5. ob 20. uri in 31. 5. ob 16. uri - francoska kriminalka ZA NAJU 

DVA. 
31. 5. ob 20. u ri - italijanska eroticna komedija TEREZINO TELO. 

Sportne prireditve 
KEGLJANJE 
4. 5., 6. 5., 7. 5. bo od 17. do 20. ure - obcinsko prvenstvo za po
sameznike (kegljiSce v Cerknici) 

KOSARKA 
10. 5. ob 9.30 
22. 5. ob 17. uri 

ob 18. uri 
31. 5. ob 9.30 
PLANINSTVO 

CERKNICA-VRHNIKA (kadetinje) 
CERKNICA-LESONIT (kadeti) 
CERKNICA-LESONIT (mladinci) 
CERKNICA-KOPER ((1.-:~d-:-tinje) 

1. 5. otvoritev cerkniske transverzale 
16. 5. pohod planincev in tabornikov po cerkniski transverzali 

OBCINSKA SINDIKALNA PRVENSTVA 

KEGLJANJE - kegljiSce v Cerknici 
11. 5., 12. 5., 13. 5. od 16. do 20. ure 

VLECENJE VRVI - parkirni prostor pred Kovinoplastiko 
SObota 23. 5. ob devetih 

PRIZNANJA ZA sPORTNO DEJAVNOST 

Zveza telesno-kulturnih organizacij Cerknica je letos prvic 
podelila posebna priznanja za organiziranje telesno-kulturnih 
prireditev ter za sportne dosezke posameznikov in klubov. 
Svecana podelitev teh priznanj je bila 27. apri•la. 

Za tekmovalne uspehe v letu 1980 sta dobila priznanji Ro
lando Tursic (smucarski tekac-biatlonec) in Marko Zgonc 
(lahka atletika), za dolgoletno sportno delovanje pa Franc 
Nared, Stane Krasevec in Tone ZaloZnik. 

Za organizacijsko delo na podrocju telesne kulture so pri
znanja dobili: Franc Gornik, Dragica Pokleka, Anica Turk, 
Franc Levee, Darko Ozbolt, Franc Mihelcic, Franc Kranjc, 
Tone Urbas, Ivan Svelc in Anton Bartol. 

Za mnozicnost in dosedanje sportne uspehe so prejela pri
znanja naslednja sportna drustva: smucarski klub Loska do
tina, kosarkarski klub Cerknica in kegljaski klub Brest Cerk
nica. 

Ta priznanja bodo odslej podeljevali vsako le to. 

BRESTOV OBZORNIK 

v 

Sportni portreti 

Tokrat vam pred~tavljamo 
Mileta NABERGOJA z Rakeka. 

- Nekaj splosnih podatkov? 
Star sem .petinstirideset let, 

zaposleJll. pri SVTK Pivka - SV 
Borovnica kot delovodja. 

- Vasa sportna pot? 
s sportom sem se zacel ukvar

jati kot p ionir. Ko sem obisko
val nizjo gimnazij o v Starem tr
gu, sem veliko telovadil in igral 
nogomet. Po tern sem sel v Ko
vinarsko solo v Ljubljana in v 
ZK Ljubljana do 1954. leta igral 

nogomet za mladince. V tern ca
su sem bil tudi dvakrat v repre
zentanci Slovenije. Leta 1954 
sem zacel igrati v clanski vrsti 
i:K Ljubljana, leto zateun pa 
sem zaradi slillbe priSe! v Cerk
nico in zacel igrati nogomet za 
NK Javornik z Rakeka. Igral 
sem do 1961. leta. 

v tern casu sem tudi kegljal 
za KK Rakek in bil leta 1960 z 
ekipo Rakeka na ddaWlem pr
venstvu, kjer smo bili sestL Kas
neje sem igral samo se mali no
garnet v trim ligi in opa seveda 
vsako leto na tek mi ST ARI -
MLADI. 

Spomini na nepozabne 
sportne trenutke? 

Najbolj se spominjam dveh 
nogometnih tekem in sicer s 
Slovanom v Ljubljani, ko smo 
igrali 3:3 in sem dal dva gola 
Zabjeku, kasnejsemu vratarju 
Olimpije in tekme z Duplico, ko 
smo z devetimi igralci zmagali 
s 3:2. 

Zame je bil nepozaben trenu
tek tudi otvoritev nogometnegn 
igriSca na Rakeku. V izgradnjo 
je bilo vlozenega veliko prostc· 
voljnega dela. 

Se se Iahko prijavite za letovanja (Ietos v nasih prikolicah)! 

Kegljaske novice 
Na kegljiscih v Cerknici, Ilir

ski Bis trici, Postojni in Vrhniki 
se j e koncalo letosnje prvenstvo 
Notranjske za posameznike in 
pare. Med posamezniki je pre
pricljivo zmagal Zalofuik (Brest) , 
ki je v stirih nastopih podrl po
vprecno 915 kegljev. V Ilirski 
Bistrici je dosegel tudi nov re
kord kegljiSca. 

Rezultati - posamezno 
1. Zaloznik, Brest 3659 

~· fl ,, 
' r ( 

2. Gornik, Brest 
3. Puntar, Proteus 
4. Mu!ec, Brest 
5. Turk, Brest 
Rezultati - pari 
1. Bres t I. (Zaloinik, Gor-

3535 
3482 
3457 
3437 

nik) 7194 
2 Brest II. (Mulec, Turk) 6893 
3. Proteus (Puntar, Mlakar) 6866 
4. Il. Bistrica (Rolih, Kranjc) 6755 
5. Proteus (Sterzaj, Vidako-

vic) 6739 

Nogometna Trim Iiga se bo kmalu koncala. 0 tern prihodnjic ... 

- Razlika med nekdanjim in 
sedanjim sportom? 

Prej smo bili nerazdruzljivi, 
gojili smo tovaristvo, bili vedno 
veseli i.n ceprav nismo imeli 
vedno trenerja, smo zavzeto 
trenir ali. Sedaj pa imam obcu
tek, da tega ni vee. Na tekme 
hodijo mladi kar brez t reninga. 

- Kaj pa rekreacija? 
Mislim, da je rekreacija zelo 

koristna za delo in zdravje po
sameznika, posebno pa nas sta
rejsih, ki smo ze odmaknjeni od 
tekmovalnega sporta. Tako 
ohranimo vitalnost. Treba jo je 
podpirati, saj bomo mlade le ta
ko odvrnili, da se ne bodo zbi
rali po lokalih, temvec raje na 
igriscih. 

V Dovcah imamo dve igrisci 
za tenis, balinisci in igriSce za 
mali nogomet. IgriSce za mali 
nogomet, ki je sedaj posuto z 
leseun, bi morali posuti z zem
ljo in posejati travo. Upam, da 
homo v tern uspeli. 

- Koga naj predstavimo v 
prihodnji stevilki? 

Za predstavitev predlagarn 
kegljaca KK BREST Eda Pre
serna. 

6. Bres t III. (Krasevec, Pre-
sern) 6731 

MLADINSKA TEKMOVANJA 

Mladinska ekipa KK Bres t jc 
nastooila na republiSkem prven
stvu in zasedla odlicno 6. me
s to. Tako si je pridobila pravico 
nastopiti na driavnem prven
stvu. 

Tekmovanie bo v zacetku ma
.ia na kegljiScu »Bjelasica« v 
Kolasinu v Crni gori . Mladinci 
na tern t ekmovanju verjetno ne 
bodo nastopili, ker kegljaski 
klub Brest nima dovolj financ
nih sredstev. 

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

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC. 

Ureja uredni!kl odbor: Marta DRAGOLIC, 
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Bozo LEVEC, 
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton 
OBREZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRIC, 
Bano !!KERU, Franc TURK, Irena ZEM
UAK in Vlktor ~NIDAR!!IC. Foto: Joze 
l!krlj . 

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glaallo sodl med prolzvode lz 7. loCke 
prvega odatavka 36. llena zakona o obdav. 
cenju prolzvodov in storltev v prometu, za 
btere •• ne piK<IJ• temel)ni cJ.rotM: od 
promela prolzvodcw (mnanje Hkretatlata •• 
lnformltW~Je l:nringa sveta SR IM_,Ija . 
it. Gf-f/72 z dna 24. o1rtatora 1114) 


