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lasilo delovne o 

Dograjevanje na izkuSnjah 
SPOROCILO TRETJEMU KONGRESU SAMOUPRAVLJALCEV 

»Dohodek je sredstvo za uresnicevanje dolocenih skupnih 
in druzbenih potreb in ciljev. Dohodek je izvor in merilo 
moznosti za zadovoljevanje osebnih iivljenjskih potreb 
delavcev, to je izvor prisvajanja osebnega dohodka in 
dru:Zbenega prisvajanja za splosne druzbene potrebe. 
Hkrati pa je dohodek tudi drU.Zbeno merilo za produktiv
nost dela in za materialne odnose v proizvodnj1i, s tern pa 
tudi izhodisce za racionalno politiko samoupravnega in 
druzbenega planiranja. 

Bistvo vsake pol!iticne oblasti se je vedno konec koncev 
reduciralo na mo:Znost upravljanja in razpolaganja s pre
seinim delom, vzpostavitev kontrole nad tern delom drui
benega kapitala pa je bil pogoj za dejansko druibeno moe 
razreda in posameznih slojev v drU.Zbi.<< (Edvard Kardelj 
- Brionske diskuSiije - DSZ 1978) 

Te ugotovitve in pa misel, da moramo biti kriticni do dosezenega 
ter da moramo uspehe stalno dograjevati in izbolj!ievati, so nena
pisano izhodisce v gradivu, pripravljenem v BRESTU kot prispevek 
za bliiajoci se III. kongres samoupravljalcev. Verjetno gre ob tem 
kongresu za posreeen nacin, ko se je s posebnimi tezami spodbudilo 
razpravo o pereeih vprasanjih, pomembnih za prihodnji razvoj na!ie 
druzbene ureditve. Tako bomo lahko v celotni dd:avi naceli mnogo 
bistvenih vprasanj. Odgovore in re5itve pa naj dasta ali vsaj naka
zeta temeljita razprava in sam kongres. 

Gradivo, ki naj predstavlja nas prispevek, je se v razpravi, vendar 
je ze dobllo taksno obliko, da o njem lahko kaj zapi!iemo. Obdelane 
so nekatere izku!inje o samoupravnem povezovanju in zdrufevanju 
na podlagi dohodka. Ob tern sili iz gradiva vee ugotovitev. 

ORGANIZIRANJE 
ZDRUZENEGA DELA - PRVI 
POGOJ 

V tern delu gradiva je v osno
vi predstavljena delovna organi
zacija z oceno dosedanjega or
ganiziranja. Ugotovljeno je, da 
pri samem organiziranju temelj
nih organizacij ni bllo neuteme
ljenih odporov in vsebinsko gle
dano, tudi ne vecjih tezav. To je 
zelo pomembno, saj dokazuje, 
kako gre v nasem primeru za 
organsko povezavo posamezne 
temeljne organicazije z drugimi 
- ob poudarjanju in izvajanju 
glavnega nacela, za katerega so 
se dogovorile v okviru delovne 
organizacije. To nacelo je v 
funkcionalnem povezovanju vseh 
delov v celoto, s elmer naj se 
zagotovi njihovc trdno samo
upravno, gospodarsko, organiza
cijsko in tehnicno skladnost. 

razvoj in obseg slufiti interesom 
zdrufevalcev. 

Sporocllo tega, prvega deJa 
gradiva je v tern, kako je pra
viina, na povezanih interesih 
sloneca organiziranost zdruze
nega dela, prvi pogoj za price
tek procesa dohodkovnih pove
zav med organizacijami zdrufe
nega dela. 

PLANIRANJE - IZHODISCE 
DOHODKOVNIH POVEZAV 

razvojnih programov, zlasti pa 
tudi z ostalimi udeleienci s pod
roeja dobave surovin, prometa 
izdelkov in storitev, pa tudi s sa
moupravnimi interesnimi skup. 
nostmi. 

Dolocila planov delujejo tudi 
povratno, ko ocenjujemo ze iz. 
peljano dohodkovno povezova
nje. V tern primeru predstavlja 
plan merilo samoupravnih spo
razumov in njihovih gospodar
skih ucinkov. v gradivu je v de
lu o delovanju plana navedenih 
tudi nekaj podrobnejsih z~dev, 
ki se nanasajo na posamezna 
vprasanja, pomembna za ureja
nje dohodkovnih odnosov. Tako 
denimo vprasanje skupnih na
lozb, odnosov glede izvoza, 
skupnega rizika, oblikovanje 
standardov oziroma nonnativov 
in podobno. 

Sporocilo tega dela gradiva je 
v misli, da je plan nujno vsebin
sko izhodiSce za delovanje na 
podrocju dohodkovnih povezav. 

NEKA TERE OVIRE SO TRDO
VRATNE 

V nadaljevanju gradiva so opi
sani posamezni primeri dohod-

I 

I 

kovnih povezav BRESTA, bodi
si v okviru delovne organizacije 
ali lzven nje. Videtl je, da smo 
vecje uspehe dosegli prl samo
upravnih sporazumih zdrufeva
nja na podlagi skupnega dohod
ka, manjse pa na podlagi skup
nega prihodka, se posebej, ~e 
smo hoteli vkljuciti v ta odnos 
celotno reprodukcijsko verigo, 
od proizvajalca surovin do pro
dajalca koncnega izdelka. 

Drufbeno gledano, gre gotovo 
za tako nalogo, ki ji zgolj s pri
jateljskim preprlcevanjem ne 
bomo kos. Ureditev odnosov na 
podlagi skupnega prihodka po
meni dvogovor enakopravnih 
udeleiencev oziroma v ekonom
skem bistvu izenacitev pogojev 
gospodarjenja. To pa gotovo ni 
pogodu vsem, ki so zdaj brez 
lastne zasluge v boljsem poloza
ju. Tefnjam za ohranitev starih 
pozicij oziroma za »primerno 
administrativno vodenje zadev« 
pomagajo se okoilscine, kot so 
pomanjkanje usklajenih nonna
tivov, zastarela izvedbena zako
nodaja, potrebe po registriranju 
velikega stevlla podatkov, boja
zen pred stihijskim delovanjem 
trga ... 

Iz tega veckrat izhajajo tudi 
prepogoste spremembe pogojev 
gospodarjenja - tudi umetne. 

Kriticno sporoeilo tega dela 
gradiva je v misli, da posamez
ni udelezenci v zdrufenem delu 
se niso v enakopravnem poloza
ju glede pridobivanja in odloca-

brestov 
• 

• antzact 

nja o dohodku kot rezultatu svo
jega dela. 

SKLEPNE MISLI ZA PRIHOD
NJE DELO 

V gradivu je opredeljenlh tu
di nekaj glavnih nalog, ki naj 
bodo vodilo za nasa skupna pri
zadevanja v blifnji prihodnosti. 
S tern naj bi pomagali uresnice
vatl idejo o drufbenosti dohod
ka in o vzajemni skrbi za nas 
razvoj. Te naloge so: 

ocenjevati drufbeno-eko
nomske pogoje za organiziranost 
temeljnih organizacij; 

- negovati in v prakticnem 
delu oziroma v samoupravnih 
odlocitvah izkazovati nacelo 
usklajevanja in povezovanja; 

- dograjevati sistem planira
nja s posebnim poudarkom na 
usklajevanju pogojev in intere
sov ter pri tern upostevati last
ne izkusnje in izku5nje drugih, 
zlasti, kar zadeva potrebno pri
lagajanje spreminjajocim se po
gojem gospodarjenja; . 

- izkoreninjati miselnost q 
zadostnosti lastne uspesnosti, ne 
glede na trdno socialno varno"si 
drugih udeleiencev zdrufenega 
dela; 

- nadaljevati s konkretnimi 
oblikami dohodkovnega povezo
vanja, zlasti tudi na podrocju 
urejanja skupnega prihodka; 

- s pomocjo sedanjih oblik 
drufbenega delovanja povratno 
vplivati na zakonodajo, ki zade-

(Konec na 2. stram) 

Sirse povezovanje interesov 
delavcev BRESTA skozi organi
zacijske oblike zdrufenega dela 
pomeni zdrufitev v SOZD Slove
nijales. Tudi tu je BREST stat
no zastopal s talisee, da morajo 
organizacijske oblike, njihov 

Dosedanja praksa je pokaza
la, da je plan spodbujevalec 
vseh dejavnosti, ki naj vodijo k 
doseganju opredeljenih ciljev. 
Ta ugotovitev je tembolj dobi
vala na pomenu z organizira
njem temeljnih organizacij ins 
pricetkom uvajanja tesnejsih in 
dolgoroenejsih dohodkovnih po
vezav. To pojasnimo s tern, da 
so v planskih listinah poleg 
osnovnih kolicinskih oziroma 
vrednostnih opredelitev zapisa
ni predvsem dogovorjeni razvoj
ni cilji. Na tako postavljenlh iz
hodiscih poteka sprotno uskla· 
jevanje interesov pri izvajanju Stafeta mladosti 1e ubrala pot tudi skozi proizvodno halo TOZD POHISTVO 
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NaSe na jpomembne jSe naloge 
ZAKLJUCKI S KONFERENCE BRESTOVIH 
KOMUNISTOV 

V aprilu smo se sestali na konferenci komunistov Bresta z zeljo, 
da bi ocenili sedanji gospodarski trenutek in da bi si zacrtali potl 
nasega prihodnjega delovanja. Zakljucki konference so bill posredo 
vani v vse temeljne organizacije, da bi jib obravnavale vse druzbeno· 
politicne organizacije in da bi se z njimi seznanil sleherni delavec. 
V tern sestavku so prikazani zakljucki v skrajsani obliki, brez nosil 
cev posameznih nalog in brez rokov. 

Najva:lnejsi zakljucki pa so: 

Ponovno moramo ovrednotiti 
sprejete razvojne programe in 
pripraviti morebitne spremembe 
in dopolnitve. Usmeritev v izvoz 
mora biti prvenstvena naloga, za· 
to je potrebno izdelati oceno iz· 
voza po temeljnih organizacijah 
in trZiscih za celotno leto 1981, 
pripravitl ukrepe za izpolnitev 
plana izvoza, oceniti ucinkovitost 
in visino dosedanje interne stimu 
lacije in dati pobudo za vecjo iz
vozno stimulacijo v sirsem dru/.
benem prostoru. 

nos ti del in nalog ter merila za 
ugotavljanje ucinkovitosti dela s 
posebnim poudarkom na ocenitvi 
dosedanjega sistema nagrajeva· 
nja direktorjev, trgovskih potni· 
kov in delavcev v prodajalnah. 
Na osnovi razvida del in nalog 
moramo pridobiti predvidene 
kadre za dele pri analiziranju in 
projektiranju organizacije v Bre· 
stu. 

Z uvedbo obdelave na novem 
racunalniku moramo razresiti. 
katera podrocja bomo na racu
nalniku obdelovali ter katere pro
grame bomo razvijali sami in ka· 
tere bomo odkupili. 

Vecji poudarek moramo dati 
izobra:levanju delavcev iz nepo· 
sredne proizvodnje. 

Oceniti je treba izvajanje druz· 
benega dogovora o kadrovski po· 
litiki, na podlagi kadrovskih til 
izobrazevalnih programov pa iz· 
delati sistem stipendiranja, na
predovanja in nadaljnjega razre
sevanja stanovanjskih vprasanj . 

Delovna disciplina in odnos do 
dela nista zadovoljiva. Vsak vod
ja in oddelkovodja mora napra
viti program za racionalizacijo 
in izboljsavo dela v svoji slu:lbi 
oziroma oddelku na slehernem dc
lovnem mestu. Varcevanje z rna-

teriali in energijo, racionalna u
poraba delovnega casa in gospo· 
darno obnasanje je osnovna na
loga vsakega delavca Bresta. 

Hitro in strokovno je treba vo 
diti vse disciplinske postopke in 
zaostriti odgovomost delavcev s 
posebnimi pooblastili in odgovor· 
nostmi ter delavcev, ki odgovar
jajo za posamezna podrocja. 

V okviru druzbenopoliticnih 
organizacij moramo oblikovati 
enotna stalisca glede jubi1ejnil1 
nagrad. 

Posebno pozornost moramo po
svetiti obve5canju delavcev ter 
sistematicno skrbeti za ustrezno 
obvescanje o rezultatih in teza 
vah Bresta v sredstvih javnega 
obvescanja. 

Delegatskemu sistemu je treba 
nuditi vee strokovne pomoci. Iz. 
delati moramo oceno o delovanju 
vseh clanov zveze komunistov v 
druzbenopoliticnih organizacijah. 

Stalno moramo izpopolnjevati 
sistem splosne ljudske obrambe 
in druZbene samozascite. Varno
stno politicne ocene je potrebno 
stalno spreminjati in dopolnje
vati. 

Omenjeni zakljucki morajo b.i
ti vodilo za nase delovanje v na
slednjem obdobju. Zavedati se 
moramo, da niso samo clani zve
ze komunistov odgovomi za raz· 
resevanje gospodarskih vprasanj 
Bresta. Le z napori vseh delav
cev bomo prehodili tezave, ki se 
vse pogosteje pojavljajo. Ce se bo 
vsak clan kolektiva zamislil, kaj 
bi lahko sam prispeval k boljse
mu gospodarjenju in le polovico 
tega tudi izpolnil, nam bo v pri· 
hodnje vsem lepse. 

J . Opeka 

Temeljne organizacije se vedno 
slabo sodelujejo pri izvajanju 
kooperacijskih del, zato je treba 
izboljsati sodelovanje med uvo
zom, domacim trgom in temelj
nimi organizacijami. Dohodkovni 
odnosi v okviru Bresta se ve
dno niso povsem vzpostavljeni, 
ceprav imamo v sporazumu dolo· 
cene osnove in merila za obliko· 
vanje skupnega prihodka. Nasa 
naloga je, da dolocila sporazuma 
uresnicujemo, ce pa sporazun1 
ni ustrezen, ga moramo spreme· 
niti oziroma dopolniti. Brest pa 
naj da pobudo za dograditev sa
moupravnih sporazumov o skup
nem prihodku tudi pomembnej
sim dobaviteljem in kupcem. v 
regiji je treba uskladiti razvojne 
programe Javorja, Lesonita, Bre· 
sta in Gozdnega gospodarstva Po
stojna. 

Opredeliti moramo tudi odnos 
do zahtevkov po zdruZevanju 
sredstev kot pogoju za redno 
dobavo in visanju cen. 

Kriticna ocena dela 
Prouciti je treba momosti :ta 

uresnicitev plana prodaje, pove
cati prisotnost na trgu, analizi
rati rek.lamacije in izdelati pro
gram za povecanje prodaje ognje
odpornih plosc. 

Likvidnostno stanje se ponov
no zelo zaostruje, zato je potreb· 
no izdelati plan gibanja likvid· 
nosti do konca leta, si prizade 
vati za najugodnejse stanje vseh 
zalog, poostriti financno discipli· 
no ter usk.laditi potrosniske in 
blagovne kredite s financnimi 
moznostmi. 

V vseh temeljnih organizacijah 
in skupnih dejavnostih moramo 
izdelati analizo reZijskega dela 
(stevilo rezijskih delavcev in re
zijskih ur v proizvodnji) ter takoj 
ukrepati. 
Strokovno moramo dodelati 
opredeljene razvojne smeri gledc 
na sedanje in spreminjajoce se 
pogoje s tdnega,_proizvodnega u1 
financnega vidika. 

Nagrajevanje v Brestu mora
me cimprej poenotiti. Zato je po
trebno izdelati ocenitev zahtev-

r 

Ceprav malo pozno, zato pa je bilo bolj delovno na letosnjem clan
skem sestanku konference sindikata Bresta. Ne bi ugotavljali vzroka, 
zakaj tollksna zamuda, ker to ni namen tega clanka. 

Kot vedno je tudi tokrat po iz· 
volitvi delovnega predsedstva pri
speval porocilo o delu v minulem 
letu predsednik konference. Ni 
bilo ravno obsezno, je pa vendar 
zajelo delo konference. Naj 11'1· 
stejem nekaj delovnih podrocij: 
nagrajevanje po delu (nova siste
mizacija za ves Brest), rekreaci
ja delavcev, podaljsanje samopn· 
spevka za sols tvo. To je samo ne 
kaj najpomembnejsih nalog. Po
leg rednega programa dela so bile 
se dodatne naloge kot so organi· 
zacija obiska grobnice marsala 
Tita in nekatere druge. 

V razpravi je bilo mocno po
udarjeno, da konferenca ni bila 
prevec delavna, ni nasla povezave 
med osnovnimi organizacijami, 
pa tudi strokovnimi sluzbami. 
bi morali v prihodnje obvezno 
popraviti. Tudi glavni direktor 
je v razpravi poleg gospodarske
ga dela dal velik poudarek prav 
delu konference. Moram reci, da 

• 

so bili nakazani neposredni in 
jasni predlogi za delovanje. Sevc
da pane bo slo brez naporov. Go
vora je bilo tudi o inovacijah, 
kjer so se velike rezerve. Vseka
kor bi se morali bolj potruditi, 
da bi inventivna dejavnost nasla 
svoje mesto. Tudi izobra:levanju 
kadrov za politicne funkcije je 
bilo namenjenih precej besed. Tu· 
di tu je se vedno premalo rezulta· 
tov. Je pa seveda vee tezav. Sre
cujemo se s pojavi, da posamezni 
clani nocejo prevzeti funkcij v 
sindikatu. 1:e sedaj se je treba 
resno vkljuciti v evenditiranje 
momih kandidatov. 

Konferenca je razpravljala tudi 
o drugih vprasanjih kot je drW.
bena prehrana, bliinji kongres 
samoupravljalcev, produktivno~t 
dela, zmanjsevanje rezije in dru
go. 

Naj na koncu dodam, da je 
bilo na konferenci veliko dobr'ih 
predlogov in napotkov za prihod
nje delo. Treba se bo le z vso 
resnostjo lotiti dela, kar pa nc. 
velja samo za vodstvo sindikata 
(le-ti so navadno izpostavljeni 
kritiki za slabo dele sindikata), 
ampak vse clane, predvsem pa 
tudi za vodstvo pod,ietja. 

V. z nidarsic 

DOGRAJEV ANJE 
NA IZKUSNJAH 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

Na obisku predsednik zveznega odbora ZRVS tov. Zaric 

va zdruzevanje dela in sredstev 
oziroma dohodkovno povezova
nje - tako, da bo omenjena za. 
konodaja kar najbolj omogoca
la, ce :Ze ne podpirala prizadeva
nja za enostavno in ucinkovito 
zdruZevanje, pri katerem bo od
locujoc realen ekonomski inte
res, s ciljem vecje produktivno
sti, s tem veejega dohodka in 
trajnejse socialne vamosti ude
lezencev zdruievanja. 

Z. Zabukovec 

BRESTOV OBZORNIK 

Zvema stafeta mladosti na poti skozi Cerknico 

Sindikati o svojih nalooah 
OBCINSKA KONFERENCA SINDIKATOV 

8. maja je hila obcinska konferenca sindikatov. Sestala se je, da bi 
obravnavala in sprejela porocilo o delu obcinskega sveta zveze sindi
katov v preteklem letu, sprejela delovno usmeritev obcinskega sveta 
zveze sindikatov za leto 1981, izvolila predsednika in podpredsednika 
obcinskega sveta, izvolila delegata za tretji kongres samoupravljalcev 
in obravnavala osnutek druZbenega plana obcine. Na seji konference 
sindikatov je bil poleg ostalih gostov tudi clan republiskega sveta 
zveze sindikatov Emil Sustar. 

Iz porocila o delu obcinskega 
sveta zveze sindikatov v pretek
lem letu je bilo videti, da so gla
vne naloge smdikatov zajemale 
predvsem izvajanje gospodarskc 
stabilizacije, razprave o pripra· 
vah dokumentov za novo srednje
rocno obdobje, priprave na drugo 
konferenco zveze sindikatov Slo· 
venije, obravnave gospodarskih 
rezultatov in krepitev samouprav
nega odlocanja delavcev. Poleg 
teh nalog pa je dal sindikat os
rednje mesto tudi pripravi in .iz
vedbi referenduma za podaljsa
nje samoprispevka za izgradnjo 
solskih objektov in vrtcev v ob
cini. 

V razpravi se je ob programn 
za izgradnjo solskih objektov in 
vrtcev izoblikovalo staliSce, da 
bi ka.zalo razmisliti o drugacni 
organizaciji pri vodenju te izgra 
dnje, kar bi omogocilo hitrejse 
obracanje sredstev in hitrejso iz
gradnjo ter s tern ob sedanjen: 
narascanju stroskov tudi poceni
tev. Sedaj to dele prevec sloni 
le na nekaterih delavcih, ki ga 
opravljajo ob svojem vsakdanjem 
delu. 

Kar zadeva rezultate gospodar
jenja, so bili v razpravi izpostav· 
ljene tezave, s katerimi se otepn
jo v delovnih organizacijah pri 
zagotavljanju deviznih sredstev 
za uvoz surovin in reprodukcij 
skega materiala, ob zmanjsevanju 
dobav nekaterih domacih dobavi· 
teljev in vrsti sporazumov za so
vlaganje in zdru;£evanje deviz. Pri 
temeljitejsi analizi rezultatov go· 
spodarjenja je bilo ugotovljeno, 
da so razmeroma visoki financni 
dosezki rezultat rasti cen, manj 
pa povecanja proizvodnje in pro
duktivnosti. To je seveda zaskrb
ljujoce in zato zahteva stalno in 
se bolj poglobljeno akcijo ob ob
ravnavi periodicnih obracunov. 

Se ena slabost, ki bi jo vseka
kor morali odpraviti, je obravna
va gospodarjenja v zboru zdruze
nega dela obcinske skupscine. Sc 
vedno nismo zacu tili potrebe, da 
bi o perecih vprasanjih gospodar· 
jenja v posameznih temeljnih or· 
ganizacijah delegati prenesli raz
pravo v skupscino druzbenopoli
ticnih skupnosti in tam usklaje
vali vprasanja, ki so med seboj 
mocno odvisna. 

V delu obcinskega sveta bo po
trebno zaostriti odgovornost cia
nov, saj nekateri skorajda ne so
delujejo. Prav tako bo potrebno 
bolje pripravljati posamezna 
vprasanja v odborih, svetih in ko
misijah ter zagotoviti tesnejso 
povezavo med vsemi organi. 

Delovna usmeritev obcinskega 
sveta zveze sindikatov in njego· 
vih organov za leto 1981 izhaja 
predvsem iz sklepov devetega 
kongresa zveze sindikatov Slove· 
nije, osmega kongresa zveze sin· 
dikatov J ugoslavije, nekaterih ne· 
opravljenih nalog iz programa 
dela ob koncu leta 1980 ter iz 
usmeritev drugih druzbenopoli· 
cnih organizacij in organov v ob
cini, ki terjajo obravnavo v or
ganih sindikatov. Med glavnimi 
nalogami bodo vsekakor pripra· 
ve na volitve v letu 1982, na III. 
kongres samoupravljalcev Jugo
slavije, sprejemanje srednjeroc
nih nacrtov, uveljavljanje nacela 
delitve po delu in rezultatih dela, 
priprava na tretjo konferenco 
sindikatov Slovenije s temo »Pri
zadevanje sindikatov na podrocju 
socialne politike in krepitve soci
alne varnosti delavcev« ter u vc
ljavljanje preobrazbe vzgoje in 
izobra:levanja v usmerjeno izo
bra:levanje. 

Na osnutek druibenega plana 
obcine Cerknica za obdobje 1981 
- 1985, ki je bil v javni razpravi. 
je bilo ze na seji konference spre
jetih nekaj pripomb. 

Konferenca sindikatov je skle-· 
nila, da se dosedanjemu predsed
niku in podpredsedniku obcinske
ga sveta zveze sindikatov podalj
sa mandat se za eno leto. Izvolila 
je tudi delegata za tretji kongres 
samoupravljalcev J ugoslavije. 

A. Percic 
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Sanacijski programi 
_______ ..... 

v temeljnih organizacijah •~-
Na osnovi periodicnih obracunov za prvo letosnje tromesecje so 

bili po nekaterih temeljnih organizacijah izdelani tudi sanacijski pro
grami. Objavljamo kratke povzetke iz teh programov. 

TOZD POHISTVO 

Temeljna organizacija je ob 
analizi vzrokov za izgubo ugoto
vila: 

- Poraba izde!avnega materia
la se giblje v okviru nacrtovanih 
zneskov, upostevamo vecjo do
sezeno proizvodnjo v prvih treh 
mesecih. Pri tern pa so cene 
repromaterialov in surovin v pri
merjavi z enakim obdobjem pre
teklega leta porasle za 63,9 od
stotka. 

- Priblizno polovica prodaje 
je bila po nizjih cenah kot so 
bile nacrtovane. Poleg tega je 
bila prodaja fizicno manjsa od 
proizvodnje. Torej je bil ob ce
lotni prodaji proizvodnje po 
planskih cenah ustvarjen poziti
ven ostanek dohodka. V apri
lu je prodaja sicer porastla, ta
lco da so fizicne zaloge pribliz
no ena-ke kot konec leta 1980. 
Vendar je struktura proizvodnje 
(in s tern prodaje) drugacna 
predvsem zato, ker so bili v pla
nu predvideni programi z vecjo 
dohodkovnostjo. 

Zaradi omenjene spremembe 
bo celotni prihodek za 3,61 od

stotka nizji od nacrtovanega, kl_iub 
predvideni vecji proizvodnji ·kot 
_ie bila planirana. Pri tern osta
ja plan izvoza na isti ravni. 

Izracun delitve celotnega pri
hodka b:kazuje rezultate na ravni 
nacrtovanih, s tern da bodo po
trebni stevilni ukrepi (analiza 
prodajnih cen, lansiranje novega 
programa, izboljsanje operativ
nega planiranja, znifanje mate
rialnih stroskov, analiza narocil
niskih programov za izvoz, pra
vocasna nabava, plan vzddeva
nja za daljse obdobje, boljsa or
ganizacija proizvodnje ... ) 

TOZD GABER 

Vzroki izgube so v manjsi pro
izvodnji in manjsi prodaji. Pri 
proizvodnji so vzroki naslednji: 

- Zaradi neizdobaVlljenih ku
h inj iz novembra in decembra 
lani je bilo izdelanih 3041 ele
mentov starih programov. 

- Nizji fizicni obseg proizvod
nje v viSini 3400 elementov. Na 
nizji obseg je vpliva1o obcasno 
pomanjkanje repromaterialov, 
pomanjkljivosti v organizaciji 
proizvodnje, izdelave front v-Iast
ni reZiji namesto v kooperaciji 
ter izpad izdelavnih ur zaradi 
povecane bolniske nad 30 dni. 

- Nepravocasno lansiranje ku
hinje 09 zaradi zamud pri doba
vi. 

Ce bi bili odpravljeni ti vzro
ki, bi bila dosezena planirana 
proizvodnja. Letni plan prodaje 
je bil dosezen samo v visini 14 
odstotkov. Vzroki so naslednji: 

- menjava programa, 
- prepocasno uvajanje novih 

programov na trg s strani proiz
vodnje, pa tudi prodaje, 

- uvajanje novih programov 
propaganda ni ustrezno sprem
ljala, 

- rezervni program Tandem 
je bil prepocasi lansiran, 
vodnja izdelovala samo en pro-

- prvo tromesecje je proiz
gram v dveh barvah, kar pa je 
ob danih pogojih s-koraj nemo
gor.e prodati. 

Ponovno ovrednotena delitev 
celotnega prihodka izkazuje re· 
zultate, ki so v okviru plana. 
Vendar je potrebno poudariti, 
da bi morali na osnovi ocene 
prodaje za prvo polletje v dru
gem polletju lJrodati skoraj toli
ko kot je znasala celotna proda
ja v letu 1980. Torei bo potreb
no prodaji in posredno proizvod
nji in nabavi posvetiti vso po
zomost. 

Zato so uri nabavi in proiz
vodnji predvideni ukrepi, da bi 
kar najbolj zadostili narocilom 
prodaje (pravocasna nabava, iz
popolnitev sistema planiranja 
uroizvodn_ie. oblikovanje skladi
sca uolizdelkov, organizacijsko 
izboljsati oddelek za pripravo 
skupnih plosc, pravocasno lan
siranje nove kuhinje ... ) 

Na podrocju prodaje pa so 
predvidene dodatne propagand
ne akcije, ustrezna predstavitev 
urograma Tandem, uvedba do
datnega programa kuhinj na trg, 
hitra in natancna odprema ... 

TOZD MINERALKA 

Vzroki za nastalo izgubo so v 
izredno nizki orodaji in v zavi
ran_iu proizvodnje kot posledice 
maihne prodaje. Zato je t udi 
najvecji del sanacijskega progra
ma namenjen prodaji. 

Na podrocju izvoza so bile 
oosredovane stevilne ponudbe. 
Tako so moznosti za prodajo v 
Italijo, Avstriio. Nemciio, Sved
sko, Finsko, :Norvesko, ' Francijo 
in Benelux, dane pa so se po
nudbe za Spanijo, Bolnrijo, So
vjetsko zvezo in Irak. Navezani 
so tudi stiki z Anglijo, Grcijo, 
Indijo in nekaterimi drugimi dr
zavami. Lahko sklepamo, da bo 
nacrtovani izvoz dosezen, naj
vecji mozni izvoz l"a je v viSini 
37 milijonov dinarjev. 

Na domacem trgu je na pod
rocju ladjedelniStva najvecja 
mozna prodaja 26 milijonov di
narjev. Pri tern pa je potrebno 
obdelati vse remo-nte, delavnice 
in zagotoviti prodajo v vseh lad
jedelnicah. Na podrocju gradbe
nistva je ocenjena prodaja v vi
sini 40 milijonov dinarjev, s tern, 
da so potrebni se 'Ilaslednji uk
repi: 

- kvalitetnejsa obdelava trga, 
- izvesti prodajo prek vele-

prodajnih skladiSc, 
- izdelati skupne projekte za 

finalizacijo negor plosc, 
- po posameznih republikah 

opraviti inventuro objektov. 

Iz Brestove proizvodnje - jedilniski program 

Kljub vsem tern ukrepom pa 
je ocena celoletne realizacije 
manjsa od p lanirane proizvod
nje. 

Zato tudi delitev celotnega pri· 
hodka nakazuje ob izpolnitvi let
nega plana proizvodnje narasca
nje zalog. Ob tern bi temeljna 
organizacija lahko pokrila svo
je obveznosti in sklad skupne 
porabe ob delnem storniranju 
amortizacije nad predpisano 
stopnjo. 

Vendar je ob taksni Iikvidno
stni situaciji nemogoce povecati 
proizvodnjo na racun poveceva
nja zalog. Zato je v sanacijskem 
programu predvideno, da bo let
ni plan -roizvodnje manjsi za 
dvomesecno proizvodnjo oziro
ma zaviranje proizvodnje bi bi
lo taksno kot v prvem cetrtlet
ju. S tern bi se zaloge konec le
ta znifale, temeljna organizacija 
pa bi morala stomirati celotno 
amortizacijo nad predpisano 
stopnjo, da bi pokrila svoje ob
veznosti in sklad skupne pora
be. 

TOZD IVERKA 

Vzroki za slabse rezultate so v 
manjsi proizvodnji ter nizjih ce
nah za prodajo gotovih proizvo
dov kot so bile nacrtovane. 

Zastoji v proizvodnji so bili 
vecji kot v enakem obdobju la
ni, kar je posledica izredno ost
re zime. Zato je potrebno pove
cati izk-oriScenost delovnega ca
sa za 6,8 odstotka. Potrebni so 
naslednji ukrepi: 

- sestava optimalnih operativ
nih mesecnih planov, 

- dnevno analizirati proble
matiko prejsnjega dne in ust
rezno ·ukrepati, 

- nadaljevati s kontrolo 
oskrbljenosti s surovinami in re
promateriali ter rezervnimi deli, 

- zagotoviti boljse vzdr:Zeva
nje. 

Izracun celotnega prihodka in 
njegove delitve pa ka:ie, da re
zultati konec leta ne bodo bolj
si kot ob cetrtletju. Porast cen 
surovin omogoca samo delno ob
likovanje sklada skupne porabe 
ob storniranju celotne amortiza
cije nad predpisano stopnjo. Za
to je potrebno hkrati doseci pla
nirano proizvodnjo, da temeljna 
organizacija ne zaide v izgubo 
ter istocasno nadaljevati zaceto 
pot za uskladitev cen na skup
nosti za cene in pri nasih sovla
gateljih. 

TOZD PRODAJA 

Vzroki za nastalo izgubo so 
delno v preseganju nacrtovanih 
stroskov, de1no pa zaradi preho
da na nove prodajne pogoje pri 
izdelkih, prodanih v letu 1980 in 
odpremljenih v prvem trome
secju leta 1981. 

Zato so potrebni naslednji uk
repi: 

- stevilo zaposlenih se ne sme 
povecati, oziroma z analiza je 
treba ugotoviti, kje je mozno 
zmanjsanje, 

- analizirati stroske po posa
meznih trgovinah in ustrezno uk
repati, 

- prouCiti potrebo po posta
vitvi internega revizorja, 

- z reklamo in proda inimi ak
cijami doseci plan prodaje, 

- pri:praviti nov pravilnik o 
nagranjevanju delavcev v TOZD 
Prodaja, 

- ustrezno spremeniti sistem 
fakturiranja in evidenc. 

OSTALE TEMELJNE 
ORGANIZACIJE 

Ostale temeljne organizacije 
sicer niso izdelale sanacijskih 
programov, vendar rezu ltati z iz
jemo Zagalnice in delno Jelke 
niso ugodni. Zato je potrebno 
tudi v vseh ostalih temeljnih or
ganizacijah in v Skupnih dejav
nostih analizirati poslovanje v 
preteklem obdobju in sprejeti 
ustrezne ukrepe za izboljsanje 
poslovanja. P. Oblak 

il 
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Z razstave Brestovih pohistvenil1 novosti 

Hazstava Brestovih modelov pohistva 
Lani novembra smo na salonu 

pohistva v Beogradu razstavili 
vzorce nasega •pohistva z delov
nim nazivom »3-Katarilo.a« in 
»Jedilnica 828«. 

Avtorja novosti dip!. ing. arh. 
Colonijeva iz Slovenijalesa in 
dipl. ing. arh. Zagar sta za svoji 
kreaciji dobila visoki priznanji 
revije Nas dom, drugo nagrado 
za »3-Katarino« in prvo nagrado 
»Jugoslovansko pohi5tvo 80« za 
jedilnko 828. 

Priznanji, posebno pa se veli
ko zanimanje obiskovalcev-kup
cev, sta nas vzpodbudili, da ta
koj po kancanem salonu pricne
mo z resnim delom na dokonc
nem oblikovanju obeh vzorcev. 
Strokovne skUlpine, ki so jih se
stavlja:li arhitekti Sloveni.ialesa 
in Bresta, tehnologi, konstruk
torji in •kalkulanti iz temeljnih 
organizacij, k-i -bodo sodelovali v 
proizvodnji ter predstav-ni-ki pro
daje in marketinga so temeljito 
preanalizirale vsako naj-manjso 
nadrobnost in predlagale trenut
no najboljso mozno varianto iz
vedbe. Kot rok za izdelavo po
pravljenih vzorcev smo si za
stavili sejem pohiStva v Ljublja
ni, ki naj bi bil konec aprila. 
Ker je bil sejem pre1ozen na de
cember, smo se po vee variant
nih predlogih odlocili, da v 

'I 

Cerknici orgamz1ramo razstavo 
Brestovih modelov pohiStva. 

V prostorih stare delavske 
restavracije smo razstavili pro
gram »3 Katarina«, sedezni garni
turi Darja in Domen, okroglo je
dilno mizo 720 s stoli jedilnice 
B-3 ter stol X, v salonu pohiStva 
v Cerknici pa jedilnici B-2 in 
B-3 ter kuhinjo Brest 11. 

Da bi dobili realno oceno o 
vzorcih, smo se odloci·li, da po
vabimo na razstavo vse nase 
vecje kupce iz vse Jugoslavije. 
Kupcem nudimo na ogledu stro
kovno razlago, sami pa sprotno 
belezimo vse kriticne pripombe, 
pa tudi pohvale. Odziv kupcev je 
velik in zadovoljni so s taksno 
obliko sodelovanja, saj pravijo, 
da so ocene na sejmih zaradi 
natrpanosti razlicnih programov 
bolj povrsne. Po -koncani razsta
vi bomo iz pismenih poroCil pri
pravili analizo pripomb in teht
ne tudi upostevali p-ri proizvod
nji. 

Tehnicne priprave -dela mora
jo cimprej priceti z delom, ta
koj po okoncani razstavi pa roo
ramo priceti s pripravami na iz
delavo prospektov, ·kajti le tako 
bomo izpolnili nase obljube kup
cem. 

V. Harmel 

- siJ 

Novost v Brestovi proizvodnji: predsobno pohgtvo 

ODZIVI NA RAZPIS ZA lETOVA:NJE 
Desetega maja je potekel dvajsetdnevni prijavni rok za Ieto

vanje v poeitniSkih prikolicah. Stevilo prijav kaie, da je v Bre
stu izredno veliko zanimanje za taksno obliko letovanja, saj 
je v kadrovsko sluzbo prispelo 187 prijav. 

V letosnji sezoni ima Brest stiri prikolice v Novigradu, de
v~t v Punatu na Krku in tri prikolice v Primostenu pri sibe
niku. Ce upostevamo dejstvo, da bodo prikolice v Novigradu 
in Punatu zasedene povprecno po 70 dni, v Primostenu pa 90 
dni, zna5a skupaj zmogljivost za letovanje 1180 dni. Ko smo 
pregledali prijave, smo ugotovili, da bi morali v sezoni imeti 
taksno kapaciteto, ki bi nam zagotovila 1616 dni letovanja. 

To pomeni, da bi v vsej sezoni potrebovali se najmanj sest 
dodatnih prikolic. 

0 vprasanjih letosnjih letovanj bo v kratkem skupaj s pred
stavniki sindikata razpravljal svet za kadre in sprejel ustrezne 
ukrepe. 

A. sega 
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Varnost je naSa skupna naloga 
08 DNEVU VARNOSTI 

Nase vamostne sluzbe pramujejo 13. maj kot dan varnosti. Praz
nujejo ga kot spomin na 13. maj leta 1944, ko je tovaris Tito izdal 
odlok o us~anovitvi o~delka z~ zascito naroda. V nasi obcini pa teden, 
v katerem Je 13. maj, ze nekaJ let praznujemo tudi kot teden varnosti 
in druzbene samozascite. 

Letosnje praznovanje sovpada 
s stiridesetletnico ustanovitve os
vobodilne fronte slovenskega na
roda ter VOS (varnostnoobvescc
valne slui:be OF). V pocastitev te
ga jubileja je bila tudi letosnja 
razstava o varnosti in druzbeni 
samozasciti, ki si jo je v Postojni 
ogledalo veliko s tevilo delovnlh 
!judi in obcanov (kar 7 odstot
kov vsega prebivalstva regije). Na 
priloznostnih slavnostnih sejall 
komitejev za ljudsko obrambo in 
druzbeno samozasCito pa so obu
dili spomine na prehojeno pO(. 
Pripadniki varnostnih slui:b St) 

tudi tokrat obljubili, da bodo zvc
sto in vestno cuvali pridobitvc 
nase revolucije, bratstvo in enot
nost, mir, socialisticno samou
pravljanje in neuvrseeno zunanjo 
politiko, kar pomeni, dosledno 
slediti Titovi poti. 

Letosnje praznovanje smo 
prvic praznovali brez nasega dra 
gega voditelja in ucitelja tovariSa 
Tita, praznovali pa smo ga tudi v 
zaostrenih mednarodnih in not
ranjih varnostnih razrnerah. Pra
znovanje je bilo prav zato tolikG 
bolj delovno. 

teh organov in njihovih speciali
ziranih sluzb. 

Organi za notranje zadeve se ·..; 
sistemu drufbene samozascite VSI! 
bolj oslanjajo na delovne ljudi in 
obcane ter sodelujejo· z organiza
cijami zdrui:enega dela, drufbe
nopoliticnimi organizacijami, kra
jevnimi skupnostmi in drugimi 
samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi. 

Organi za notranje zadeve opra
vljajo v skladu z zakonskimi po
oblastili v sistemu druzbene sa
~~>Zascite posamezne naloge, da
JeJO pobude, predloge in drugo 

strokovno pomoc pri organiziranju 
in izvajanju druzbene samozasb
te, nudijo pomoc delovnim lju
dem in obcanom pri izvajanju na
log narodne zascite, jih seznanja
jo z vsebino in metodami ter ob
likami sovra:lnega delovanja in z 
drui:beno negativnimi in skodlji
vimi pojavi, ki jih odkrivajo ter 
~ vzroki in posledicami takil1 po-
Javov. · 

Organi za notranje zadeve tore.i 
niso in ne morejo biti iznad siste-

rna druzbene samozascite ali ne
kaj posebnega, temvec so njen 
sestavni in strokovni deL 

Pri podruzbljanju varnostnih 
zadev -- druzbeni samozasciti -
smo v preteklosti dosegli lepe 
uspehe. Pri razlicnih oblikah 
usposabljanja delovnih !judi in 
obcanov so bile poudarjene ne
varnosti, ki prihajajo od posa
meznih oblik delovanja notranje
ga in zunanjega sovraznika. Man; 
je bilo govora o vseh tistih drob'
nih nevarnostih in zlorabah, ki 
smo jim prakticno price vsak dau 
in v vseh okoljih. To zlasti velja 
za slab odnos do druzbenega pre
mozenja, varstva pri delu in po
zarni varnosti, pri nasem neodgo
vornem obnasanju v cestnem 
prometu in seveda tudi pri razlic
nih drobnih in tudi vecjih krsit 
vah pravic delavcev, ki izhajajo 
iz dela. 
·_ Stevilna teoreticna spoznanja 
m lepe besede bomo morali cim 
hltreje in resnicno prenesti v na
se vsakdanje zivljenje. Le taka 
bomo, seveda ob primernem sa
mozascitnem obnasanju vseh nas, 
uspeli zagotoviti resnicno in traj
no varnost vsem nasim delovnim 
ljudem in obcanom. To pa je nasa 
skupna naloga. 

L. Spitalar 

Zaostrene varnostne razmere 
zlasti pa dogodki na Kosovu, sci 
tudi tokrat pokazali, da je na~ 
varnostni sistem enoten in zanes 
ljiv, ker je, kot je rekel tovaris 
Tito, »ljudstvo varno, ker se samo 
cuva«. Nas sis tern splosnega ljud
skega odpora in drufbene samo
zascite, ki je edinstven v svetu, 
nam to tudi nenehno dokazuje. 
Kar pa je najva:lnejse, ta sistem 
ni zakon, niso lepo napisani na
crti, temvec vse bolj nasa resnic
nost in nasa praksa. 

Varovanie naSega premoienia 

Tudi zadnji dogodki na Kosovu 
so neposredno pokazali, da je za 
~as druzbeno-politicni sistem pre
lZkusena praksa, po kateri bomo 
vsako ped nase zemlje branili vsi, 
prav tako tudi enotno in ucinko
vito nastopili zoper vsakega, ki bi 
skusal kakorkoli ogroziti naso 
samoupravno skupnost, nasc 
bratstvo in enotnost in druge pri
dobitve revolucije. 

V_ Sloveniji smo lani sprejeli 
nov1 zakon o notranjih zadevah. 
Zakon tudi naprej zagotavlja in 
ohranja organizacijsko in funk
cionalno enotnost organov za not
~anje zadeve v nasi republiki, kar 
Je osnova za ucinkovito in racio
nalno ter sodobnim pogojem in 
razmeram prilagojeno delovanje 

I 
I ' "" . 1, 

Kadar zelimo poudariti kaksno 
splosno obveznost ali doi.Zn.ost, 
navadno recemo: >>Vsi, od direk
torja do vratarja, smo dol:Zni iz
polnjevati to in to ... << 

Pri tern imamo v mislih vse za
poslene, vratarje pa kar vedno 
postavljamo na zadnje mestu 
Prav to me je vzpodbudilo k pi
sanju tega sestavka, saj se mi 
zdi, da takSno gledanje na vra
tarje-vamostnike ni skladno z nji
hovim.i nalogami in odgovornost
mi. Preveckrat se smatramo, ka
dar imamo opravka z vratarjem, 
za pomembnejse delavce. To sem 
posebej ugotovil tudi na pretek
lem sestanku z vratarjl-varnost
niki, ko smo se dogovarjali o 
vecji budnosti cez prvomajske 
pramlke. 

Osnovna naloga vratarja-var
nostnika je, da varuje premoze
nje se bolj ponoci kot podnevi in 
se bolj na proste dneve, ko je vse 
varovanje premozenja odvisno 
od njega. Navodila za izpolnje-

Vratarnica pred temeljno organizacijo POHISTVO 

vanje nalog dobiva vratar-varno
stnik od vodstva temeljne orga
nizacije. Zakaj nas potem moti, 
ce vratar opravlja svoje dolino
sti? 

Vratarji povedo, da nekateri 
delavci, ne glede na to, kak!ine 
delovne naloge opravljajo, nc 
morejo prenesti opozoril vratarja 
pa s svojim obnasanjem kaj hit· 
ro izrazijo protest in dajo vra
tarju vedetl, cigava da je temelj . 
na organizacija. Ce vratar odvza
me delavcu recimo alkoholno pi· 
jaco, ki jo hoee vnesti v tovar
niSke prostore ali odnesti drobne 
elemente izdelkov za podneto, je 
vratar vse, samo clovek ne. Po
gosto se delavci znasajo nad vra· 
tarji tako, da jib prikriti po tele
fonu ozmerjajo, ali jim z anonim
nim pismom kar se da nesramno 
povedo svoje mnenje. 

Zaradi kraje drobnega inven
tarja in razllcnega okovja so vra
tarji >>Se kar znosnio:, saj jih je 
mogoce nekako prellsiciti, zlasti 
ce ne opravljajo rednih obcasnih 
kontrol. Veliko >>krivico« pa na· 
redi varnostnik delavcu, ce mu 
ne dovoli medkrajevnega telefon· 
skega pogovora. >>Zelo narobe« 
vratar-varnostnik ravna, ce pra
vocasno ne dvigne rampe in se 
mora zaradi tega vomlk tovorne
ga avtomobila pred vratarnico 
celo ustaviti. 

Ce pa je vratar se tako »Desra· 
men<<, da zahteva od soferja do
kumente v zvezi z nalozenim to
vorom, ustvarja >>naravnost nc· 
mogoce odnose.<< 

Omenil sem samo nekaj vsak
danjih primerov, da bi tako opo· 
zoril vse tiste delavce, ki nimajo 
pravilnega odnosa do vratarja
vamostnika pri izpolnjevanju nji
hovih dolinosti, da ta odnos po· 
pravijo in se podredijo tovam\
skemu redu in delovni disciplinl. 

Zavedati se moramo, da je vra· 
tar-varnostnik clan delovnega ko· 
lektiva, ki bdi nad sredstvi za 
delo, varuje objekt oziroma to· 
varno, ki nam omogoea socialno 
varnost. Zato imejmo vratarja
varnostnika za pomembnega so
delavca in mu z zavestjo samo
upravljalca pomagajmo varovati 
to, kar je nase in pridobljeno z 
delovnimi napori nas vseh. 

J. Klancar 
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BRESTOV OBZORNIK 

Pred skladiScem tapetniskih izdelkov 

Tezave z oskrbo 
OSKRBA S SUROVINAMI IN MATERIAL! V TAPETNISTVU 

Z letosnjim letnim nacrtom 
pre~videv~m? p~ecej velik obseg 
prOlzvodnJe m s1cer kar 205 mi
lijoD:ov d_ina_rjev, ~ar pr~dstavlja 
v pnmerJaVl s prOlzvodnJO v letu 
1980, ko je bila dosezena v viSini 
128,8 milijonov dinarjev, zelo ve
lik ~kok, ~aj je indeks povecanja 
prOtzvodnJe kar 159. Pri tern mo
ral? tak?j poudarit~, da smo pre
d':'ldevah _ta:ko povecano proizvod
nJo v veliki meri na racun vecjc 
pro~uktivnosti ob pogoju, da bo 
prOlzv?dnja dobro in pravocasno 
os~rl?lJCna z_ v~~mi reprodukcij
sklml matenah m ob dobri teh
noloski pripravi proizvodnje. 
Ze takoj na zacetku leta pa so 
se pojavile tezave pri nabavi nc
katerih materialov in sicer tistih 
s katerimi do sedaj ni bilo tezav: 
Ni bilo_ tapetniskega blaga, ker so 
se pr01zvajalci usmerili v izvoz. 
Tezave so bile tudi z nabavo da
krona, zadrg in polyuretana. Po
lyuretana iz uvoza ni bilo, ker ni
smo redni placniki, zato zahteva
jo dobavitelji predplacilo za na
roceno blago. 

Za letosnje leto je znacilno 
da ni tezav pri nabavi tistih rna~ 
terialov, s katerimi smo imeli 
tezave lani, kot so ipren, jogi 

vzmetnice in mehanizmi, ker je 
ze cutiti manjso prodajo pohi
stva, tezave pa so bile pri nabavi 
tapetniskega blaga. Poleg tega jo: 
cutiti pritisk vseh proizvajalcev 
blaga po devizni soudelezbi pri 
nabavi surovin za blago. 

Letos se je popravil tudi odnos 
kooperantov do rokov, saj skoraj 
vsi kooperanti spostujejo dobav
ne r_oke, kar je po eni strani po
sledica pomanjkanja dela oziro
ma _ _n~rocil, po drugi strani pa 
razs1ntve kooperantske mreze na 
sest kooperantov. To gotovo vpli
va na dejstvo, da se vsi bolj drli
jo dogovorjenih rokov, ker se za
vedajo, da v kriznem stanju lah-
ko zato ostanejo brez dela. 

Ce bi resili in izboljsali oskrbo 
s tapetniskimi blagi in uredili do
bavo polyuretanskih komponent 
o~ ~~macega dobavitelja, potem 
b1 bili z oskrbo repromaterialov 
s~ nek~o zadovoljni. Nikakor pa 
msmo m ne moremo biti zado
voljni s cenami, ki divjajo na
vzgor ne glede na stabilizacijska 
prizadevanja in grozijo, da bodo 
pobrale vse rezultate, ki smo jih 
nacrtovali. 

J. Gornik 

TUDI MAJA LIKOVNA RAZSTAVA 
V SALONU POHISTVA 

. . ~ ·· .. ~, 
~-:- .. ~ . 
.... .:::.·. . 

Maja je cerknis~ salon po~~~a z razstavo slikarsklh del gostil 
ml_a~o umetnico Mileno Gregorc1c. 0 njenem delu je znani likovni 
kr1tik Aleksander Bassin zapisal: 

'?Mil~na ~regor~ic je izrazit predstavnik sodobne risbe, ki lahko 
l?r~~0~1 tu~ graficn_? reprodukcijo, pri cemer so pretenzije, da iz 
linlje .IZvlece v~ DajVe~, d~ Se oprede}i za tako irnenovano prostor
Sk<;J nsbo, octtno in neiZog1bno dejstvo. Sledi, bolje predvidevanja 
kaJ vse bi bllo mogoce doseci, izpeljati iz doloeene tehnicne manire' 
so Grego~ci~evo pripeljala tudi d? "!kvarela. Do tehnike, ki, potem k~ 
s~ barvm pigment raztoi?i v vodi, izkorisca osnovno belino papirja, 
DJegovo strukturo, strem1 za popolnostjo in zracnostjo (prosojnost
jo). 
T~o kot je dokaj teZko razumeti gomje pisanje, je teZko razumeti 

tudi _samo razstavo. Temu ustrezen je tudi odzlv obiskovalcev. 
Najbrl bi organizatorjem kazalo oblikovati dolgorocnejsi program 

razstav, ~~ bi si tako nas salon ustvaril trdnejse mesto v sir5em Ii· 
kovnem z1vljenju, predvsem pa med cerkniskim obcinstvom. 

" 
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BRESTOV OBZORNIK 

Feliks Razdrih - 80 let 
18. maja je slavil svoj osem

deseti rojstni dan predvojni re
volucionar, prvoborec in politic
ni delavec Feliks Razdrih. Rodil 
se je v Vrhniki na prelomu iz 

I 
( '. l,: r\ 

'·I 

J 

Kot slavnostni govornik ob tri
desetletnici BRESTA 

19. v 20. stoletje (1901. leta), ko 
se je zacesl po vsem svetu pre
bujarti delavski razred, katerega 
pripadnik je bil pozneje tudi 
sam. Mlad se je vkljucil v delo 
sindikata na parni zagi Marof, 
kjer je opravljal razlicna dela. 

Bil je eden izmed pobudnikov 
za zgradi tev sindikalnega do rna 
- >>bara:ke« - ki naj bi novo 

ustanovljeni sindikalni organiza
ciji na Marofu (27. 8. 1919) slu
zil za delo. Prizadevno se je 
vkljuceval v delo sindikata ter 
bil tudi eden izmed pobudnikov 
za organiziranje stavk v tridese
tih letih, ki so jih pripravljali 
na zagi Marof in zagi Karla Ko
vaca. Deloval je tudi v okviru 
kmecko-delavskega gibanja in bil 
leta 1933 kot prvi delavski zaup
nik izvoljen v takratno obcinsko 
upravo, kjer je zastopal interese 
naprednega delavskega gibanja. 

Ob napadu na Jugoslavijo se 
je aktivno vkljucil v narodno
osvabodilni boj ze leta 1941 in 
pozneje med vojno opravljal 
razlicne funkcije. Bil je clan 
okroznega komiteja za Kocev
sko in Notranjsko, clan rajon
skega komiteja in nazad.nje 
1944 postane clan izvrsnega od
bora okroinega narodno osvo
bodilnega odbora (NOO) za Rib
niSko-Notranjsko okrozje. 

Po osvoboditvi je opravljal 
razlicne dru:lbenopoliticne dolz
nosti, od clana okroznega komi
teja za Novo mesto, ddavne 
kontrolne komisije do zadolzi
tev, ki jih je imel v okviru sin
dikata, od koder je odsel tudi v 
zasluzeni pokoj. 

V vsem svoiem dellovanju je 
bil Feliks Razdrih predan poli
ticni delavec in vzgojitelj. Danes, 
v zenitu zivljenja, ko mu poha
jajo tudi ze zivljenjske moCi, 
prezivlia jesen •svojega zivljenja 
v Ljubljani, od koder se rad 
vraca v svojo rodno Losko do
lino. 

Ob njegovem zivljenjskem ju
bileiu mu iskreno cestitamo ter 
zeliino se veliko let, predvsem 
pa dobrega zdravja! 

B. Troha 

NASI LJUDJE 
Tokrat vam predstavljamo vo

djo vzdrzevanja v temeljni orga
nizaciji Jelka Slavka NAREDA. 
Nismo ga sprasevali o njegovem 
dosedanjem delu niti ne o teza
vah, s katerimi se pri vsakdanjem 
delu srecuje. Zastavili pa smo mu 
vprasanje, kako ocenjuje sedanje 
gospodarsko stanje na Brestu in 

v nasi temeljni organizaciji. 
»Vse svetOV110 gospodarstvo sc 

srecuje z velikimi tezavami. Zato 

ni nic cudno, ce jih imamo tudi v 
Brestu. 

Brest je v preteklem obdobju 
ogromno investiral v nove dejav .. 
nosti, vse prevec pa smo zanema
rili obnavljanje opreme v proiz
vodnji pohiStva. V Jugoslaviji 
smo v zadnjem obdobju zgradili 
tudi veliko novih lesnih tovarn. 
Te tovarne so sodobno opremlje
ne, medtem ko so vse nase pohi
stvene k ap acitete zastarele. 

Sedaj ze opazamo upadanje 
p rodaje in nasa edina moznost 
bo usmeritev v izvoz. Ze dalj 
casa je vsa nasa politika usmerje
na v izvoz. Menim, da nobeno pre
pricevanje za povecanje izvoza na 
Brestu ne bo vee potrebno. To 
je nasa meja, ce bomo hoteli pre 
broditi krizo. Res pa je, da bi 
morala nasa druzba izvoz bolj sti
mulirati. 

Vsi delavci Bresta se moramo 
zavedati, da je z lagod.nim ziv
ljenjem konec. Zmanjsevati bo
mo morali stroske vsepovsod, 
bodisi v temeljni organizaciji 
bodisi v celotni delovni organiza
ciji. 

Koncno pa moram poudariti tu
di to, da bodo morale v Brestu 
temeljne organizacije med seboj 
mnogo bolje sodelovati.<< 

J . Opeka 

t 
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Drugo Cerkngko regato je nekoliko motilo brezvetrje 
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Majski posnetek - LUCKE 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
V LIP Bled gradijo prizidek k 

obratu iso-span. Izboljsava top
lotne izolacije iso-span zidaka je 
glede na nove predpise nujno po
trebna in zato je bilo treba tudi 
pridobiti omenjeni dodatni pro· 
stor. V prizidku naj bi opravljali 
dodatno vlaganje stiropora. 

ELAN je pri razvijanju vrhun· 
skega sportnega orodja pripravil 
se eno proizvodno novost - pod 
za gimnastiko. Izdelek so prciz
kusili na mednarodnem tekmova
nju s telovadci iz sedmih drzav ; 
trenerji in strokovnjaki so zago
tovili, da je pod povsem enako
vr eden, ce ne boljsi od konku
rencnih podov. Mimogrede se 
vrstni red najuspesncjsih proiz
vajalk alpskih smuci glede n::t 
tekmovalne uspehe v pretekli se
zoni: 1. Rosignol, 2. ELAN, 3. 
Fischer, 4. K-2, 5. Kastle. 

SLOVENIJALES - trgovina v 
zadnjih letih vse bolj siri gospo· 
darsko sodelovanje s Sovjetsko 
zvezo. V casu splosnega prizade
vanja za povecanje izvoza, zlasti 
pa prehoda na visje oblike sode
lovanja, zavzema pomembno me
sto njena nalozbena dejavnost 
pri ingeneringu in opremi. Mcd 
drugim so se dogovorili o gradi
t vi instituta za raziskavo vesolja 
v skupni vrednosti izvajalskih del 
okrog 7 milijonov dolarjev. Dogo
varjajo se tudi o graditvi uprav
ne zgradbe ministrstva za mor
narico, opremi kardioloskega cen· 
tra v Moskvi in o drugih poslih. 

V MARLESU ugotavljajo, da 
kljub stabilizacijskemu obdobju 
njihove razvojne mo:lnosti niso 
okmjene; res pa, da so zaradi 
neprimernih odnosov, ki vladajo 
pri kreditiranju pohistva, na ro
bu investicijske sposobnosti in 
cesa pomembnega v tern trenut
ku ne morejo investirati. Zado
voljni bodo s tem, ce bodo letos 

opravili sprotne vzdrzevalne na
lozbe in pa morda zgradili obra t 
druzbene prehrane na limbuskem 
podrocju. 

V okviru LESNINE je letos za
cela samostojno delovati temelj
na organizacija Inzeniring in o · 
prema. V njej je zaposlenih 117 
delavcev, od katerih jih je 45 
razmescenih po 10 predstavniSt 
vih v raznih krajih Jugoslavije. 
Njihova poglavitna dejavnost je 
izdelava tehnicne dokumentacije 
za notranjo opremo in ingeniring. 
Omejitvena politika na podrocju 
nalozb je povzrocila, da je zad.nje 
case manj narocil za opremljanje 
gostinskih in turisticnih objek· 
tov, poslovnih prostorov in naro
cil za jugoslovansko ljudsko ar
mado. Pri opremljanju stanovanj
skih in zdravstvenih objektov, 
sol, lekarn in drugih posebnih 
objektov zaenkrat ni obcutnega 
nazadovanja. 

MEBLOVE temeljne organiza
cije s sedezem v Novi Gorici, ki 

so onesnazevalke okolja, so spre
jele samoupravni sporazum o za
gotavljanju zdravega okolja. S 
t ern samoupravnim sporazumom 
se obvezujejo, da bodo pri opra
vljanju svojih dejavnosti varo
vale naravne vrednote, zagotav
ljale posebne pogoje za varstvo, 
ohranitev in izboljsanje Cloveko
vega okolja ter preprecevale in 
odstranjevale skodljive posledice. 

V SAVINJI niso zadovoljni z 
dosezenim izvozom v prvih letos
njih mesecih, saj mocno zaosta
jajo za nacrtovanimi cilji. Os
novne vzroke temu vidijo v zni
zevanju tecaja dinarja ob neust· 
reznem sistemu izvoznih stimula
cij , v zaostrenih gospodarskih ra
zmerah v ddavah, s katerimi po
slujejo ter v tezavah pri oskrbi 
z ustreznimi surovinami zaradi 
zapiranja domacega tdiSca. Bolj 
so zadovoljni s prodajo na do
macem trgu, kjer je za nekatere 
izdelke povprasevanje celo vecjc 
od ponudbe. 

Mesec in dan mladosti 
z lokalno in zvezno stafeto 

mladosti, simbolom ljubezni in 
vdanosti enakopravnih narodov 
in narodnosti tovarisu Titu smo 
se vsi mladi, predstavniki J~A, 
delovni ljudje in obcani na ob
cinski slovesn osti zaobljubili, da 
bomo se odlocneje uresnicevali 
in r azvijali nas samoupravni so
cialisticni sistem, da bomo ne
govali pridobitve narodnoosvo
bodilnega boja in socialisticne 
revolucije ter utrjevali brats tvo 
in enotnost, s tern ·pa tudi ugled 
Titove neuvrscene Jugoslavije v 
svetu. 

V aprilu in maju so se pricele 
obcinske sportne igre mladih. 

Tekmovalo je 27 OSIIJ.ovnih orga
nizacij . 

Na predvecer praznika dela in 
dneva mladosti so po vsej ob
Cini zagoreli kresovi, kjer so 
mladi skupaj s krajani pripravi
li tudi kulturne programe. 

Osnovne organizacije so pone
katerih ·krajevnih organizaci
jah in krajevnih skupnostih or
ganizirale krajse pohode, s svo
jim prostovoljnim delom na 
manjsih delovnih akcijah ob 
prostih sobotah pa so pr ispevale 
svoj delei k uresnicevanju go
spodarske stabilizacije. 

Po osnovnih solah so bila pre
davanja pionirjem, ki so bili na 
dan mladosti sprejeti v mladin
sko organizacijo. 228 novih cia
nov zveze socialisticne mladin10, 
ki smo jih sprejeli v svoje vrste, 
se je zaobljubilo, da bodo s svo
jim delam potrdili Titove bese
de: »Narodu, ki ima tako mla
dino, se ni treba bati za svojo 
prihodnost.« 

Na osrednji obcinski sloves
nosti ob dnevu mladosti so bila 
24. maja v Begunjah podeljena 
priznanja obcinske konference 
ZSMS najbolj prizadevnim mla
dincem za njihov pri9pevek k 
idejni in akcijski enotnosti mla
dinske organizacije. 

Vse te dejavnosti ob mese;:;u 
mla:dosti so za nami. Pred nami 
pa je se veliko delovnih nalog. 
Tako bo v juniju organiznamh 

(Konec na 6. strani) 
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Odmevi in mnenja 
Zadovoljni smo, ce vidimo, da 

je nase glasilo odmevno, ce do
bimo ustne ali pa napisane pri
pombe, mnenja, predloge ... Tudi 
tokrat smo naleteli na >>odmev« 
ob enem izmed clankov v prejsnji 
stevilki. Oglejmo si ga! 

V clanku >>Spodbuda cerkniski 
kulturi«, kjer avtor B. Levee po
roca o gledaliski predstavi cerh
niSke amaterske dramske skupi
ne, me je zbodlo, da ne recem 
celo prizadelo, nekaj trditev, za 
katere mislim, da ne spadajo v 
Obzornik, ki je tudi glasilo de
lavcev Bresta iz Loske doline. 

Nimam sicer abonmaja in ni
sem bil na predstavi ne v Cerk
nici in ne v Starem trgu, tako, 
da moram verjeti avtorjevemu po
rocilu o umetniski ceni predsta
ve, ki nikakor ni spodbudna za 
nadaljna amaterska prizadevanjo 
dramske skupine. Z avtorjem se 
tudi strinjam, da je t reba ugoto
viti vzroke neudelezbe na reprizi 
v Starem trgu. Nikakor pa se ne 
strinjam z avtorjevim nakazova 
njem vzrokov, ki jih lahko ozna· 
cimo za n eodgovorne, ce ze ne s 
kaksnim resnejsim obelezjem. 

Tone Znidarsic, Vrhnika 16, 
Stari trg pri Lozu 

IN sE PRIPIS: 
Ocitno je tovariS znidarsic citi

rani clanek prebral mocno PO· 

MESEC I N DAN MLADOSTI 

(Nadaljevanje s 5. strani) 
vee manjsih delovnih akcij , m ed 
katerim~ pa bo tudi stirinajst
dnevna lokalna delovna akcija v 
krajevni skupnosti Cajnarje-Zil
ce. To bo priprava brigadirjev 
na zvezno mladinsko delovno ak
cijo »Kadinjaca 81« v juliju in 
na republisko >>Istra 81« v avgu
stu. 

Na X. jubilejnem tradkional
nem pohodu »Po poteh domicil
nih enot Notranjske«, ki bo od 
30. junija do 4. julija 1981, pa se 
bodo mladi seznanjali z bogato 
revolucionarno preteklostjo na
se obcine. Prav ta pohod pa po
meni tudi eno izmed najboljsih 
oblik idejnopoliticnega usposab
ljanja mladih, kar daje pohodu 
se vecji pomen. 

Z. Novak 

vrsno in temu ustrezen je tudi 
»odmev«. Zato moram - ceprav 
nerad - dodati nekaj pojasnil 
oziroma pripomb. 

Najprej: kaj sodi v glasilo, je 
opredeljeno s samoupravno spre· 
jeto temeljno vsebinsko zasnovo. 
Ce ima pisec k temu svoje res
nejse pripombe, bi kazalo, da 
jih napiSe in utemelji, ne pa, da 
jih navr:Ze kar na splosno in po
cez. 

Zatem: v svojem pisanju sem 
govoril o umetniSki ceni uprizor
jenega dela (komedije), ne pa sa
me predstave, za katero sem za
pisal, da je >>naletela pri gledal
cih na zelo tope! in odziven spre
jem.« Zato je ugotovitev pisca, 
da ta predstava >>nikakor ni spod
buda za nadaljnja amaterska pri
zadevanja dramske skupine« -
milo receno - pritaknjena (zlasti 
se, ker si je sam ni ogledal) . 

In koncno, o mojem »neodgo
vornem« nakazovanju vzrokov za 
slab obisk predstave. Dejstvo jc, 
da je bila dvorana v Starem trgu 
ob lanskih in letosnjih abonmaj
skih predstavah (letos je bilo pro
danih 183 abonmajskih kart) pol
na, izjema je bila le cerkniska 
predstava (nekaj podobnega se je 
pred nekaj leti zgodilo s koncer
tom cerkniSke godbe na pihala). 
0 vzrokih, zakaj tako, pa sem pi
sal pogojno: >>ce gre pri te~ 
za ... « In s polno odgovornostJO 
ponavljam: Ce ta »Ce« dr:li, bi 
veljalo zadevo ustrezno (tudi po
li ticno) oceni ti. 

S tern pisanjem zadeve nisem 
zelel >>Zakuhati«, pac pa predvsem 
opozoriti, da si moramo prizade
vati za enoten in skladen razvoj 
amaterske kulturne dejavnosti v 
nasi obcini (tudi ob medsebojni 
pomoci in spodbudah). 

B. Levee 

[erkniska planinska pot odprta 
Planinsko drustvo Cerknica je 

letos dokoncno markiralo kroz
no pot po vrhovih Slivnice, Spi
castega straziSca, Krizne gore in 
Javornika. Tako je bil za praz
nik dela organiziran tradicional
ni pohod na Slivnico z otvorit
vijo te nove planinske poti. 

Na vrhu Slivnice se je zbralo 
okoli sto !judi. Pot je odprl s 
slavnostnim nagovorom sekretar 
ZTKO Cerknica Janez Zakrajsek. 
Pozdravil je vse udeleience tra
dicionalnega pohoda na Slivnico 
in se zahvalil tudi vsem clanom 
planinskega drustva. Ti so s svo
jim prostovoljnim delom omo
goCili pripravo te planinske poti. 
Ob koncu je zazelel vsem Jjubi
teljem planinstva in hoje, naj se 
dobro pocutijo na prehojenih po
teh. 

Po slovesni otvoritvi so bili po
deljeni vodniki po Cerkniski pla
ninski poti z bronastimi znacka
mi PD Cerknica vsem udelezen
cem tradiciona:lnega pohoda. Pla
ninci in ostali obcani so potem 
zavili v dom na Slivnici, kjer 
je bil organiziran tudi planinski 
ples. Ob tej priloznosti je treba 
pohvaliti oskrbnika doma, ki je 

poskrbel za prehrano in pijaco, 
tako da plesalci niso ostali su
hih ust in lacnih trebuhov. 

Obvescamo vse delavce na 
Brestu in tudi v ostalih kolekti
vih, da lahko dvignejo vodnik 
po CerkniSki planinski poti na 
ZTKO Cerknica, Gerbiceva 32. 
Vodnik je za vse brezplacen. Ce
na za planince izven nase obcine 
pa je 30 dinarjev. 

J. Zakrajsek 

· JJr ... JHr fiDllk (0) Do I~ 1n1 cc -·· - -
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(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Do sedaj je bilo vendar se var
nosti, zdaj v gorenjem, potem v do
lenjem koneu jezera, ali dasiravno 
ga se vidim pred seboj kragulja, 
vendar race ob krajih gori in proti 
meni letijo in - kaj pa je to? Res
nicno! Se eden je prise! na kosilo! 
Dvema pa se je 2e teze braniti. Na
gnala sta jih skoro vse proti meni, 
tudi prav nad menoj so se vrtile. 
sumelo je nad menoj, zvizgavke so 
piskale, kar naenkrat od leve zasumi 
nad menoj in okoli mene rae na 
tisoce, vse do tal in do vode. Gle
dam, kje bi bil kragulj, zagledam ga, 
ali predalec; ubranil je raei proti vo
di resiti se in kaksnih stiristo kota
kov od mene v hribu sta planila do 
tal. Kesal sem se, zakaj da nisem po
meril vsaj na kako raco, ko je bilo 
vse zivo okoli mene; mikalo me je 
iti v strmi hrib do mesta, kamor 
sta kragulj in raca izginila, kar od 
gozda sem zaslisim nenavaden sum. 

Nisem vedel, ali se je kako veliko 
drevo porusilo, ali cemu bi bil to 
pripisoval, vendar ko gledam in gle
dam, opazim skorcev vee kakor tisoc 
vse v eni tropi skupaj. Letijo doli 
proti Otoku, za njimi pa skobec. 

Ko so imeli prileteti do Otoka, 
vrzejo se naglo v stran in proti 
gozdu, skobec za njimi; vrnejo se 
zopet proti jezeru, skobec pride 
nadnje; zdaj sine mednje, ali kakor 
bi trenil, vseh tisoc in bog ve ko
liko jih je bilo, je naenkrat pod vodo 
-in zdaj spet zasumi kakor prej in 
sum odmeva v gozdu. 

Nikdar prej nisem slisal, se manj 
pa videl, da bi se tudi skorci pred 
skobcem potapljali, zdaj sem se pa 
o tern preprical. In s kako silo pa
dejo v vodo! Preprican sem, da sum, 
katerega napravijo s tern, da s tako 
silo ob vodo udarijo in od take nm~
ziee, kakor sem jo jaz gledal, bi se 
cui pri tibem vremenu eelo uro hoda 
dalec. Kakor cebele od ulnjaka so 

svigali zdaj iz vode in se zbirali zo
pet v posamezne trope. Skobee je jel 
pa spet straziti, pa le tako, da nc 
bi mu kaka tropa na siroko jezero 
usia in da bi jih imel vse skupaj v 
ozini proti Obrhu. 

Jaz sem se prestavil bolj proti 
Obrhu in zopet se v plot potisnil, 
jako radoveden, kako se bode stvar 
s skorei koncala. :Ze so bili zopet 
vsi v eni tropi; tudi oni so se branill , 
da ni skobee preblizu nadnje prise!, 
ali dolgo ni trajalo, da jib je pre
varil in se zapodil mednje in planill 
so zopet vsi obenem v vodo in to 
komaj stoinpetdeset korakov od me
ne. cui sem sapo po obrazu, katero 
so s silo naglim padcem napravili , 
a skobeu je zopet spodletelo, ali s 
tako silo se je zagnal za skorei, da 
da, ko je zavil,da bi tudi on v vodo 
ne padel, ga je vzdignilo gotovo 
deset seznjev nad vodo. 

Od vseh strani je mrgolelo zopet 
iz vode in vsak potopljenee je lc 
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BRESTOV OBZORNIK 

Ob >>nedotaknjenem« Cerkniskem jezeru 

Studentje vabijo 
RAZSTAVA >>CERKNISKO JEZERO DANES-ALIBOTUDIJUTRI?<< 

Notranjski studentski klub organizira ob svetovnem dnevu varstva 
okolja razstavo, ki smo jo imenovali >>CerkniSko jezero danes - ali 
bo tudi jutri«. Otvoritev s programom bo S. junija ob 17. uri v osnov
ni soli Cerknica. 

Nas namen je obcanom prikazati naravne in kulturne dediScine 
Notranjske ter do kaksne mere so izdelani nacrti organizacij zdruze
nega dela, skupscine obcine Cerknica in republiskih ustanov za var
stvo le-teh. Svoje literarne in likovne prispevke so pripravili tudi 
ucenci osnovnih soL 

Otvoritvi in ogledu razstave bo s ledilo predavanje zavoda za kul
turne in naravne dediScine SR Slovenije z diapozitivi, na katerem 
nam bodo prikazali njihove raziskave in prizadevanja za ohranitev 
Notranjske, vzporedno pa tudi nekatere projekte, ki hocejo CerkniSko 
jezero izkoristiti v druge namene. 

Priloznost je, da se vsak izmed nas aktivno vkljuci v resevanj c 
vprasanj o varstvu in razvoju kulturne in naravne dediScine Notranj
ske. Kdo drug pa bo odlocal o tern, ce ne ravno mi, ki na tej zemlji 
zivimo? L. Jencek 

0 delu Brestove mladine 
Na redni seji koordinacijskega 

sveta zveze socialisticne mladine 
Bresta je bil za predsednika ime 
novan mladinec iz Mineralke 
Zdravko Toplak. Koordinacijski 
svet je vsklajevalno telo mladih 
delavcev Bresta, mesto za dogo · 
varjanje in sprejemanje vseh 
sklepov in stalisc, ki so v skup
nem interesu vseh osnovnih orga
nizacij mladine Bresta. 

Vsaka Brestova osnovna orgc:.
nizacija mladine ima svoj pro
gram dela, ki nakazuje osnovno 
politicno usmeritev in obseg dela. 

Vse osnovne organizacije pa se 
srecujejo tudi s stalnimi finant:
nimi tei avami in zato ne morejo 

nizko in pri vodi leta!, dokler ni bil 
zopet dalec od "strahan, ki je zopet 
krozil. In kakor bi obupal, da bode 
danes kaj nad vodo dobiti, odpravi 
se kar naenkrat in leti proti suhe
mu, ampak tudi proti meni . Stisnem 
se se bolj in ko je bil skoro nad 
menoj, planem iz plotu, pomerim 
in vsaj ta ni nikdar vee skoreev 
strasil! Drugi kragulj je najbrz v tem 
casu tudi si prisvojil svoj koscek 
mesa, ali se pa navelical. 

Vse polno rae in pticev je zopet 
mirno pocivalo okoli Osredka in na 
njem, kakor bi ne bilo nikdar dru
gace. 

Hotel sem se tudi odpraviti v vas 
in proti domu, ali strel je bil zvabll 
Miho, ki je v tern casu od mase iz 
Starega trga prise! in s pusko na 
rami koracil proti meni. Se precej 
dalec od mene je vprasal, kaj da 
sem streljal. Pokazem mu skobca in 
ni mogel drugace, da ga je preldel 
in mene pohvalil, da sem ga, skod
ljivea! 

Pravil sem Mihi , kako in kaj se 
je s kragulji in s skobeem godilo; 
a njemu to ni bilo nic novega, ali 
zavzel se je tudi on posebni mnozini 
zivali, katerih je bilo danes na vodi 
in okoli vode vse polno. Pa tudi ko 
blisk mu pride na misel in mi rece, 
da moram za vodo proti Obrbu, da 
gotovo se je kaj rae v breg in po 
vrbah potajilo. sla sva in ni se varal. 
Na treh mestlh so nama bile zletele 
in petero sva jih bila pobrala. 

Vrnila sva se proti vasi in Miha 
mi je ravno pravil, da nazaj domov 
moram preko Lipsenjscice, da se je 
gotovo tudi tam dosti rae potajilo 
Kar obstane in se stisne rekoc: »Ali 
jih vidite? Vsi so za plotom, kakor 
nalasc, da jih zalezeva!u Pogledam 
in v resniei vidim na soncu za plo-

izpolniti vseh zastavljenih nalog. 
Zavedati pa se je treba, da roo
ramo v stabilizacijskem obdobju 
posvetiti najvecjo pozornost pred
vsem varcevanju z energijo in z 
razlicnimi reprodukcijskimi ma
teriali. 

Kordinacijski svet mladine in 
ostale druzbenopoliticne organi
zacije Bresta morajo zagotovili 
vecje medsebojno sodelovanje, 
katerega doslej ni bilo moe cpa
ziti. Z doslednim uresnicevanjem 
nacel je treba usposobiti cimsirsi 
krog sposobnih mladih delavcev 
in jim omogociti moznost za un
ljavitev v druzb enem in politiC: 
nem zivljenju. Z. Toplak 

tom VSO mnozJeO skorceV, kamor 
jih je najbrz prigrevajoce sonce zva
bilo, da bi se bolje susili po prej
snji neprostovoljni kopelji. Nekoliko 
jib je bilo pa tudi bolj na skritem. 

Recem Mihi, da meni do skoreev 
ni, posebno zdaj na spomlad, ko so 
slabo pitani in trdi, ali Mihi je bile• 
zastonj govoriti in tudi mene siliti 
ni bilo treba; tako sva sla proti Ma 
linscu, od tam pa naravnost proti 
plotu od nasprotne strani. Miba se-
veda prihuljen in vedno mrmraje, 
kakor vselej v taki priliki. 

»Le bolj na desno se drziva, da 
jib bodeva s konca posnela! Oba na
enkrat se morava povzdigniti in 
prvic na tla ustreliti, potem pa ;~:a 
njimi.<< 

Se kakih deset stopinj sva imela 
do plotu, kar od vasi doli prileti 
otrocji glas na pretrgana usta: >>Oce, 
kosit!« 

Brrr! skorci v zrak, Miba pa klo
buk ob tla! 

"Le cakaj, ti bodem ze dal, kosilo!« 
Fant, ki je skoree takoj ugledal in 

videl, kaj sva z ocetom nameravala, 
zginil je, kakor bi trenil in ne vern, 
ce je imel prav mirno vest. Miho 
sem pa jaz s tern najbolj potolazil, 
da sem ga na kosilo povabi l k Vra
govim in tam je bil za tisti dan raz
govor najvec o kraguljih, jastrebih, 
skobeih in drugih sovrstnikih, ki 
imajo posebno lastnost, da, kadar 
eden jame zival preganjati, se se 
drugi tudi prikazejo, kakor bi z ne
bes padali. Najvec potrebnih teh 
nepotrebnezev se priklati v zimskem 
casu na jezero. 0 tern in 0 posebno 
zanimivem dogodku z orlom pa dru· 
gic. 

(Se bo nadaljevalo) 
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S KONGRESA SAMOUPRAVLJALCEV 
Vprasanje odgovornosti, poslovne in druzbene discipline na vseh ravneh 

nase druzbe je naslednje podrocje, za katerega so se zavzemali delegati v 
svojih besedah. Premalo je sankcij. tudi materialnih, kadar gre za odkrito 
krsenje delovne discipline, kadar gre za povzroceno materialno skoda za
radi neodgavornosti, nestrakovnosti in podobnega. Odgovornost ima prevec 
proklamatlvni prizvok v nasi druzbi. Oemokracijo prevec izkoriscamo v ne· 
gativne namene. Kongres je ostro obsodil vse oblike korupcij in neposte
nega bogatenja. Ustrezna besedila v resolucijah predvidevajo za take prJ
mere rigorozne ukrepe. 

SEJA STROKOVNEGA ODBORA ZA ZUNANJO TRGOVINO V CERKNICJ 
Oevalvacija dinarja je, namesto da bi izvoz pospesila, se poslabsala sta

nje v padjetjih, saj je z revizijo izvoznih premij ostalo taksno stanje kat 
pred devalvacijo, straski pa so se vecji. Nekateri kupci so ob devalvaciji 
celo zahtevali cenejse blago. Tega niso dosegli, vendar je to ze mocan adut. 
da bi hitro pristall na pavecanje cen. Zato odbor meni, da je treba cimpreJ 
urediti tak instrumentarij, ki bo izvoz pospeseval, ne pa ga zaviral, kot je 
na primer s pravkar ukinjeno 3 % olajsavo in se celo, ko ukinitev velja za 
dva meseca nazaj. 

DRUZBENI DOGOVOR GOZDARJEV IN LESARJEV 

Oogovarjajo se predvsem o naslednjih nalogah: 
- optimalizacija prihodnjega razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva, 
- kontinuirana in dolgorocna ureditev financlranja gozdno bioloske repro· 

dukcije, 
- usklajevanje lesno predelovalnih kapacitet s proizvodna zmogljivostjo 

surovinskega zaledja, 
- usklajevanje interesov za trajno In stabilno uredltev preskrbe z lesna 

surovino v skladu s splosnimi gospodarskimi potrebami. 

JNVESTICIJE V TOVARNJ POHISTVA ST ARI TRG 

V letu 1969 je tovarna v okviru plana zgradi la proizvodna skladiscno 
halo, v katero se je istega leta preselil strojni oddelek. Vsa sredstva. 
potrebna za dograditev tega objekta, je tovarna izloci la iz lastnih sredstev. 
Z nadaljnjimi vecjimi deli se je pricelo v letu 1970 in sicer z uvedbo so· 
dobne strajne apreme ter z ureditvija tehnaloskega postopka proizvodnje. 
Vzparedna s predvideno povecano praizvodnjo je bilo patrebno zgradltl 
nove skladiscne prostore, pa tudi komercialno-tehnicne prostore. 

POTREBNO JE UKREPATI 

Rezijske straske je treba analizirati in stroske, ki niso apravicljivi, odpra· 
viti. Vsa narocila in porabo vseh sredstev je treba nadzirati. Vsa narocila 
adobrava izkljucno direktor poslovne enote. 

Tudi rezijska delovna mesta je treba analizlrati in ce niso nujna potrebna, 
je treba delovno silo premestiti na praizvodna delavna mesta. 

NAGRAJEVANJE TRGOVSKIH PREDSTAVNIKOV 

0 nacinu, kako bi bilo najustrezneje nagrajevati, je bilo mnogo mnenj. 
Ali obdrzati dotedanji nacin, to je osebni dohodek in pokrivanje stroskav ne 
glede na uspesnost, ali preiti na doloceni odstotek ad realizacije, deliti na· 
grajevanje na stalni in variabilni dohodek in tako naprej. 

Bistvo pravilnika je, da prejemki predstavnikov do vrednosti 10 adstot· 
kav nad planirano realizacijo pasameznega prodajnega padrocja pragre· 
sivna narascajo. Nato pa je za vsaki novi presezeni odstatek prejemek 
linearen. 

Prejemki se delijo v razmerju 35 : 65 na osebne dahodke in materialne 
straske. V materialnih stroskih pa so zajeti vsi stroski, ki se izplacujeJo 
pri obracunu patnih stroskov ostalim clanom ka lektiva. 

NAPREDEK SPORT A 

Skoraj ni nedelje, da v Cerknici ne bi bilo te a li one sportne prireditve. 
Prav gotovo je, da hodi vse vee gledalcev na nogometne tekme NK Cerk
nica, ki dajejo od nedelje do nedelje vee sportnih uzitkov. Verjeli ali ne, 
na tekmo jih pride ze vee kot tristo in ni dalec cas, ko bo to stevi lo se 
vecje. 

V javni razpravi je eden izmed pomembnih in kljucnih dokumentov 
o prihodnjem razvoju nase obcine - drufbenJ plan razvoja za ob· 
dobje 1981-1985. Prvic je v nas sistem druZbenega nacrtovanja poleg 
gospodarskih, socialnih in drugih izhodiSc vkljucen tudi vidik pl'O· 
storskega nacrtovanja. 

lz gradiva, o katerem je ze razpravljala skupscina obcine Cerknica, 
povzemamo vrsto stalisc in predlogov o nasem prihodnjem razvoju 
(tisti del, ki govori 0 cimbolj smotmem izkoriscanju nasih prostor
skih moznosti). 

Obcina Cerknica lezi na jugo 
zahodnem delu Slovenije, sredi 
trikotnika treh pomembnih sre· 
disc Ljubljana - Reka - Trst. 
Prek nje gredo pomembne pro· 
metne poti, predvsem zeleznica 
in avtocesta s prikljuckom, kar 
omogoca sirso regionalno in med
narodno povezavo. Za razvoj ob· 
cine pa sta pomembni tudi regio
nalni cestni povezavi med Gar
skim Kotarjem in Ljubljana ter 
med Dolenjsko in Notranjsko. 

Pri demografski analizi o raz
voju prebivalstva v nasi obcini 
smo prisli do zanimivih ugotovi
tev: 

1. Najvec prebivalstva je bilo v 
letu 1980 in sicer kar 17.160; dru .. 
gace povedano, pred devetdeseti
mi leti je bilo na obmocju seda· 
nje obcine 2485 prebivalcev vee 
kakor jih je sedaj. 

2. Prebivalstvo nase obcine je 
naseljeno v 127 naseljih in zascl· 
kih, kar kaze na veliko razprsc· 
nost poselitve. Za primerjavo naj 
omenim, da je v obcini Postojna 
66 naselij na pribllino enaki po
vrsini. Poprecno je v naseljih 11 'i 
prebivalcev in kar v 70 naseljih je 
manj kot 50 prebivalcev. 

3. Znacilna je majhna gostota 
naseljenosti; v obcini je 30 prebi
valcev na kvadratni kilometer, v 
republiki pa 89 prebivalcev na 
kvadratni kilometer. 

4. Delez kmeckega prebivalstva 
se neprestano manjsa. Z 41 od
stotkov v letu 1953 je zdrsnil na 
16 odstotkov v letu 1975 in v 1e tu 
1980 je bilo le se 7 odstotkov 
kmeckega prebivalstva. 

5. Proces staranja prebivalstva 
je v nasi obcini vee kakor neugo 
den. Indeks staranja od leta 1961, 
ko je bil 41, neprestano narasca 
in je danes ze 64. To pomeni, da 
imamo na 100 otrok v starosti do 
15 let 64 prebivalcev starejsih od 
65 let. Normalna starostna sesta
va pa naj bi kazala indeks 33. 

6. Aktivnega prebivalstva je 49 
odstotkov, pri cemer je nezapo· 
slenih 120 delavcev. 

7. Dnevna delovna migracija je 
pri sedanji razdelitvi delovnih 
mest zelo velika, saj se kar 1605 
krajanov ali 28 odstotkov od vse
ga zaposlenega prebivalstva v ob· 
Cini vozi na delo izven svoje kra· 
jevne skupnosti. 

Omenjeni znacilni socialno-de
mografski kazalci pa se po posa· 
m eznih naseljih in krajevnih 
skupnostih bistveno razlikujejo. 
Tudi porazdelitev prebivalstva v 
obcini je zelo neenakomerna, saj 
kar 76 odstotkov prebivalstva ob· 
cine zivi ob regionalni cesti Unec 
- Cerknica- Bloska polica- Stari 
trg- Babno polje. Prav tako sta 
ob tej cestni povezavi osredoto· 
ceni proizvodnja in oskrbna de· 
javnost z 72 odstotki aktivnega 
prebivalstva v obcini. 

Ob analizi dosedanjih gibanj 
poselitve, ki kaze osredotocanje 
prebivalstva in industrije ob se· 
danjih urbanih naseljih ter ob 
istocasnem izseljevanju prebival
stva na podezelju in zarascanjem 
kmet ijskih povrsin, smo se opre· 
delili za taksno inaCico, po kateri 
naj bi naravni prirastek prebival 
stva ostal znotraj meja posamez· 
nih krajevnih skupnosti. 

Taksna usmeritev je v skladu 
z druzbenopoliticnimi cilji, ki 
smo si jib zastavili pri izdelavi 
planskih dokumentov. Za uresni
cevanje taksne zamisli pa mora· 
mo ustvariti posebne druzbeno 
ekonomske pogoje kot so nova 
delovna mesta, boljse prometne 
povezave, izgradnja manjkajocih 
oskrbnih, komunalnih in drugih 
objektov ter r azvoj kmetijstva in 
turizma. 

Da bi omogocili bolj enakome· 
ren razvoj obcine, moramo poso
dobiti dosedanje cestne povezave, 
zgraditi n ovo cestno povezavo v 
severovzhodnem delu nerazvitega 
podrocja obcine zupeno - Zilce 
- Ravnik - Nova vas, zgraditi 
visinski vodovod, uresniciti za. 
rnisli 0 izgradnji sportno rekrc· 
acijskega centra s pocitniskim 
naseljem pri Zilcah, razviti elektro 
industrijo v Cajnarjih, organizi· 
rati kmecki tu rizem na Vidovski 
in Bloski planoti, negovati tradi· 
cijo Bloskih tekov in tako naprej. 
S tern bi omilili in v dolgorocnem 
razdobju zaustavili razseljevanje 
prebivalstva. 

Oglejmo si, kaksna je namen· 
ska raba zemljiSc v nasi obCini: 

- kmetijske povrsine merijo 
17568 hektarov ali 36,4 odstotka 
celotne povrsine obcine, 

- gozdne povrsine merijo 28932 
hektarov ali 60 odstotkov celotnl! 
povrsine obcine, 

- poselitvene povrsine merijo 
647 hektarov ali 1,3 odstotka ce
lotne povrsine obcine, 

- ostale povrsine pa merijo 
1105 hektarov ali 2,3 odstotka ce
lotne povrsine obcine. 

Celotna obcina meri 48252 hek· 
tarov, kar jo po velikosti obcin 
uvrsca na 16. mesto v republiki. 

Glede na demografska gibanja 
in na starostno sestavo kmeckega 
prebivalstva se bo zarascan je 
krn~tijskih zemljisc nadaljevalo, 
zato predvidevamo, da se bodo 
kmetijska zemljisca do leta 1985 
zmanjsala za 2234 hektarov, se po .. 
vecale povr5ine gozdov za 2085 
hektarov, poselitvene povrsine za 
85 hektarov in ostale povrsine za 
64 hektarov. 

Da bi zavarovali najboljsa kme
tijska zemljiSca, smo skupaj s 
kmetijsko zemljiSko skupnostjo 
opredelili 4109 hektarov kmetij
skih povrsin za trajno kmetijsko 
rabo, kar je 23,2 odstotka vseh 
krnetijskih povrsin v obcini. 

Za razvoj rekreacije in turizma 
smo v prostorskem delu druzbe
nega nacrta predvideli obmocja. 
ki so primerna za rekreacijo na 
prostem. To so obmocja Cerknis 
kega jezera, Slivnice, Rakovega 
Skocjana, Gradu Sneznik z okoli
co ter Blosko-Vidovske planote. 

Na osnovi gradiva o varovanju 
naravne dediscine predlagamo, da 
v srednjerocnem obdobju zavaru
jemo naslednja obmocja: obmoc
j e ISke, grad Sncznik z okolico, 
Krizno jamo, staro lipo sredi na
selja Unec, Veliko in Malo Kar
lovico, drevored Planina-Marti
njak, drevored pri gradu Sne:Znik, 
gozdove z varovalno vlogo v Les
kovi dolini in Slivnici ter grmi· 
sea, namenjena za divjad v po
vr5ini 284 hektarov, kar je v skla
du z druzbenim dogovorom, ki 
doloca, da se en odstotek gozdnih 
povrsin nameni za potrebe div
jadi. 

Pri iskanju dolgorocnejse za
snove druibenega razvoja nast..: 
obcine smo ugotovili, da se le-ta 
povezuje z razlicnimi funkcional
nimi obmocji v sirsem sloven
skem prostoru. Na podrocju pro
meta, komunalne infrastrukture. 
solstva , turizma, varstva okolja 
in se kje imamo stevilne mozno
sti in potrebe za skupno snovanje 
sirsih regionalnih projektov. 

Med take sodijo: 
1. Prenovitve in posodobitve 

sedanjih regionalnih cestnih po
vezav, s cimer bi dosegli sodob
nejsi in hitrejsi pretok potnikov 
in blaga. 

2. lzgradnja komunalne infra· 
strukture. Za naso obcino je zna
cilno, da sodi v krasko obmocjc; 
Kras s posebnimi hidrogeolos
kimi pogoji pa ima za posledico, 
da kraskih podtaJnih voda ni mo· 
goce zadovoljivo ocistiti. To spo
znanje precej vpliva na prostor· 
ski razvoj obcine, saj zahteva vi
sake komunalne stroske pri os
krbi s pitno vodo, pri ureditvi na
prav za odpadke in pri ciscenju 
odpadnih voda. 

Ker se z obmocja nase obcine 
pretakajo podtalne vode pro.ti 
Ljubljani in Pivki, p redstavlJa 
ciScenje odpadnih voda in varo
vanje obseznih vodozbirnih ob
mocij sirse r~gijsko vp~a.sanj~: 
Tega bi morah ovrednot1tl tum 
v obcinah, ki podtalno vodo s 
podrocja nase obcine uporabljajo 
kot vir pitne vode. 

3. Vecnamenska ojezeritev Cer
kniskega jezera. Z morebitno urc· 
snicitvijo predlaganega projekta 
bi ugodne in neugodne posledicc 
prizadejale celo vrsto obcin in 
vplivale na njihova gospodarsko 
rast, s tern pa na dolgorocno za· 
snovo druzbenega razvoja v tern 
prostoru. Po predlogu, ki je v 
druzbenem planu SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985, morajo biti 
do leta 1985 v njem dolocene 
opredelitve o vecnamenski ojeze· 
ritvi Cerkniskega jezera. Pri tej 
opredelitvi bomo morali sodelo
vati vsi obcani. 

4. Razvoj turizma v obcini Cer
knica bi morali ovrednotiti glede 
na naravne lepote, zemljepisno 
lego in dobre cestne povezave v 
sir5em regionalnem pogledu, saj 
mislimo, da pomeni cerknisko 
turisticno podrocje naravni stik 
med Alpami, Ljubljana in Jadra
nom. 

5. Zavarovanje naravovarstve
n ih obmocij , ki se prepletajo prek 
vee obcin (na primer podrocjc 
Bke, notranjski krajinski park 
in vodni sistem Ljubljanice, ki 
prav tako sodijo med take pro
jekte). 

Opredeljen je tudi prostorski 
vidik splosnega ljudskega odpo
ra in drufbene samozascite s po
udarkom na izgradnji objektov iu 
na taksni prostorski razporeditvi 
poselitvenih obmocij, s katerim 
bi :z;agotovili kar najboljso zascito 
prebivalstva in gmotnih dobrin 
pred vojnimi in elementarnimi 
nesrecami. 

M. Juvancic 
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V juniju si lahko ogledate ... 
Kulturne prireditve 
6. junija ob 18. uri v §portni dvorani Cerknica 
REVIJA odraslih pevskih zborov obCine Cerknica, posvecena 140·1et
nici rojstva Frana Gerbica 

12. junija ob 19. uri v Zelski cerkvi 
koncert mladinskega pevskga zbora GIMNAZIJE POSTOJNA 

19. junija ob 19. uri v ZelSki cerkvi 
celovecerni koncert PRIMORSKEGA AKADEMSKEGA ZBORA Vinko 
Vodopivec 

22. junija 
gostovanje pihalnega orkestra iz Clevelanda v obcini Cerknica, zve
cer koncert 

Filmi 
1. 6. ob 20. uri- ameriska drama STEKLENI ZVON. 
4. 6. ob 20. uri - francoska komedija BEG S PLOCNIKA. 
6. 6. ob 20. uri in 7. 6. ob 16. uri - ameriSki film KASANDRIN MOST 
7. 6. ob 20. uri - ameriSki ljubezenski film YANKEE. 
8. 6. ob 20. uri - indijska kriminalka VETER, PLAMEN IN JEZA. 

11. 6. ob 20. uri- japonski zgodovi~ski spekt_ak~l KAGE¥-A~HU. 
13. 6. ob 20. uri in 14. 6. ob 16. un - amensk1 glasbem fl·lm TA 

VRA1:JI JAZZ. 
14. 6. ob 20. uri - nemska eroticna komedija ZLATI FANJE IN 

LJUBKO DEKLE. 
15. 6. ob 20. uri - ameriski triler MOCNI IN ZLOCINCI. 
18. 6. ob 20. uri - ameriski zgodovinski film ROBIN HOOD IN 

MARY EN. 
19. 6. ob 16. uri - ameriska risanka TOM IN BRATJE DALTON. 
20. 6. ob 20. uri in 21. 6. ob 16. uri - ameriska glasbena komedija 

ROCKERJI. 
21. 6. ob 20. ur i - ameriska kriminalka VOJNA POLICIJE. 
22. 6. ob 20. uri - francoska drama DRAG! OCKA. 
25. 6. ob 20. uri - ameriSki vestern PLAVI VOJAK. 
26. 6. ob 20. uri in 28. 6. ob 20. ur i - dansko avstralski erotieni 

film ABC LJUBEZNI IN SEKSA 
27. 6. ob 20. uri in 28. 6. ob 16. uri - japonski film KITAJSKl 

ZMAJ. 
29. 6. ob 20. uri - ameriski pustolovski film KITAJSKI SINDROM. 

Sportne prireditve 
SOBOTA, 6. 6. - PD Cerknica - dvodnev.ni izlet na Karavanke -
Stol - Kosarka ob 16.00 in 17.30 kadeti, mladinci - CERKNICA : 
KOPER - Veliki nogomet, pionirji 2. KOLO igrisce Cerknica -
IGRAJO EKIPE Cerknica, Grahovo, Ra·kek, Stari trg, prieetek ob 
15.00 

NEDELJA, 7. 6. - veliki nogomet 4. KOLO, clani GRAHOVO : SLIV
NICA, igrlsce Martinjak NOV A VAS : RAKEK, igrgce Nova vas, 
CERKNICA : VETERAN! CERKNICA, igriSce Cerknica - Balinar
ski turnir, obcinsko prvenstvo; nastopa 12 ekip; igrisce Cerknica, 
Stari trg, Rakek, pricetek ob 8.00 uri 

PONEDELJEK, 8. 6. - Balinanje, ekipno sindikalno prvenstvo 
TOREK, 9. 6. - Balinanje, ekipno sindikalno prvenstvo, baliniSee 
Cerknica ob 16.00 

CETRTEK, 11. 6. - Mali nogomet - sindikalno prvenstvo, igriSce 
Osnovna sola Cerknica, ob 16.00 
PETEK, 12. 6. - Mali nogomet - sindikalno prvenstvo - igrisce 
Osnovna sola Cerknica, ob 16.00 

SOBOTA, 13. 6.- Veliki nogomet - PioniTji 3. KOLO, igrisce Cerk
nica, prieetek tekem ob 15.00 

NEDELJA, 14. 6. - Kosarka kadetinje, CERKNICA : SEN02ECE 
ob 10.00 v sportni dvorani Cerknica - Veliki nogomet - obcinska 
liga clani 5. KOLO CERKNICA : SLIVNICA, igrisce Cerknica GRA
HOVO : RAKEK, igrisee Martinjak NOVA VAS : CERKNICA VET., 
igrgce Nova vas. Vse tekme se ·pricnejo ob 10.00 u ri . 

PONEDELJEK, 15. 6., TOREK, 16. 6. - Mali nogomet - sindikalno 
prvenstvo ob 16.00. IgriSce OS Cerknica. 

Delavske sportne igre 
V KEGLJANJU NAJBOLJsl 
IGRALCI KARTONA2E PRI 
MOSKIH TER EKIPA BRESTA 
PRI 2ENSKAH 

Na kegljiscu v Cerknici se je 
koncalo obCinsko sindikalno 
prvenstvo v kegljanju za ekipe 
in posameznike. Nastopilo je 27 
ekip pri moskih ter 6 ekip pri 
zenskah. v tekmovanju posa
meznikov pa je nastopilo 108 
tekmovalcev. 

Rezultati ekipno 

MOSKI 
1. KARTONAZA 

2. KOVINOPLASTIKA 

3. BREST IP 

871 
(303 me.) 

871 
(277 me.) 

825 

4. BREST 818 
5. GRADISCE 801 
Posamezno mo§ki 

l.KOROSEC, BREST 234 
2. ZAL01:NIK, KTL 232 
3. URBAS, KPL 226 
4. TERZIC, KPL 222 
5. STRUKELJ, BREST 221 

2ENSKE 
1. BREST 601 
2. OBCINA 595 
3. GRADISCE 594 
4. KOVINOPLASTIKA 556 
5. OBRTNICE 505 
Posamezno zenske 
1. KRAJC, KPL 182 
2. BRANISELJ, KZ 166 
3. FRIM, BREST 165 
4. MODIC, SO 161 
5. SUSTARSIC, GRADISCE 156 

Zmagovalno mo§tvo OKLAHOMA 

Nogometna trim liga kontana 
Po dolgem prepricevanju in 

mnogo prevee sestankovanja so 
mladi le 'nasli skupni jezik z 
osnovno solo Cerknica in TRIM 
- ZIMSKA liga je lahko stekla 
v sportni dvorani Cer:knica: . 

Sodelovalo je dvanaJst ek1p IZ 
vse obeine. Nad sto mladih je v 
zanimivih in borbenih tekmah 
pokazalo vse svoje nogometno 
znanje. B ilo je tudi n_ekaj vr:oce 
krvi, predvsem zarad1 odlo~ltev 
sodnikov, ki so bile nekaJkrat 
zares povsem nerazumljive. 

Liga je bila . toliko ~~lj_ zani
miva ker so bila kar stln m as
tva ~elo izenacena in je bil vrst
ni red do zadnjega kola neznan. 
Prvak zimske lige je postala 
OKLAHOMA, ki je osvojila prvo 
mesto ze kolo pred koncem p r
venstva. V svojih vrstah so imeli 
najboljsega s trelca in vratarja, 

KONCNA LESTVICA 
1. OKLAHOMA 10 
2. DISKO 10 
3. 1:EJA 10 
4. JUGOKAMEN 10 
5. ODPISANI 10 
6. GLOBUS 10 
7. RAKEK 10 
8. ROCKERJI 10 
9. SOVICA 10 

10. SUPERMAN 10 
11. NOVA VAS 10 

v 

ki sta v veliki meri zasluzna za 
prvo mesto. Drugouvrseena eki
pa DISKO je bila kondicijsko 
najbolje pripravljena, _yendar ya 
je drugo mesto osvOJila tud1 s 
pomoejo sodnikov. 

Tretja je bila 1:EJA, ki je bil~ 
po prvenstvu proglasena za naJ
popularnejso ekipo. 

Njena uvrstitev bi bila lahko 
boljsa. vendar je odstopila nekaj 
igralcev drugim ekipam, tako da 
se debelejsi igralci niso mogli 
enakovredno bor iti z drugimi 
vseh stirideset minut tekme. 

Pohvaliti velja tudi ekipo JU
GOKAMEN, ki je iz anonimnosti 
prisla v sam vrh cer kniskega 
malega nogometa. 

Odlicna je bila tudi organiza
cija pod vodstvom Zdravka TO
PLAKA in ekipe OKLAHOMA. 

B. Baj c 

9 0 1 56:12 18 
5 3 2 36:21 13 
5 3 2 30:20 13 
6 1 3 23:20 13 
4 2 4 29:27 10 
4 2 4 32:31 10 
4 1 5 22:31 9 
3 2 5 20:34 8 
2 2 6 16:25 6 
2 2 6 18:38 6 
1 2 7 15:36 4 

Sportni portreti 
Tokrat vam predstav.ljamo 

EDA PRESERNA, rojenega leta 
1930. Zaposlen je kot usluzbenec 
na temeljnem sodiScu na Ra
keku. 

VASA SPORTNA POT? 
Najprej sem zacel z nogome

tom pri NK Javornik (sedanji 
NK Rakek). Nogomet sem igral 
do leta 1960. Nas najvecji uspeh 
je bil, ko smo bi·li leta 1949 pr
va:ki Primorske. 

S kegljanjem sem zacel leta 
1955 z borbenimi igrami, leta 
1962, ko je bilo zgrajeno novo 
kegljisce v Cerknici, pa sem za
eel redno tekmovati. Takratna 
ekipa Bresta v postavi Grom, 
Tornie, Homovec, Zvolf, Kos 
Joze, Zorman in ostali je dose
gla nekaj vidnejsih uspehov. Nas 
najvecji uspeh pa je b il.o 4. me
sto na dr:Zavnem prvenstvu. 

Kasneje je KK Brest tekmo
val z vecjimi in manjsimi uspe
hi. Odkar imamo novega trener
ja Toneta Kuma, smo zelo na
predovali in sedaj tekmujemo 
v drugi ligi, kjer smo trenutno 
tretji. 

Sedaj samo se kegljam. Dva
krat na teden imamo trening, 
ob sobotah in nedeljah pa tek
mova:nja. Obcasno pa sodelujem 
tudi na razlicnih sindikalnih tek
movanjih. Kegljanje mi vzame 
zelo veltko casa, vendar vztra
jam in born vztrajal, dokler mi 
bosta to dopuscala roka in srce. 
Z zdravjem pa nimam tezav in 
mislim, da mi pri tern tudi red
no sportno delovanje koris ti. 

MLADI IN SPORT? 
Opazam, da je med mladimi 

vee zanimanja za zabave kot za 

sport, za resno treniranje in sa
moodpovedovanje. Z mnozie
nostjo je pogojena tudi kvalite
ta in ce te ne bo, bo tudi sport 
nazadoval. Vcasih je b ilo vee 
tekmovanj, ki so p ritegnila mla
de, sedaj pa jih menda zaradi 
denarja -ni. Pa saj vcasih tudi n i 
bilo denarja, bila pa sta med 
mladimi volja in veselje. Tega 
pa sedaj pogresam. 

REKREACIJA? 
Rekreacija je zelo zdrava. Prav 

z veseljem je pogledati upoko
jence, ki na kegljiScu enkrat 
tedensko kegljajo. Koliko jim 
to pomeni in kako mlade se po
eutijo! Tudi jaz, ko born p re
nehal z rednim tekmovanjem, 
se born se vedno vracal na keg
lj iSee in se rekreiral. 

VESEL IN 2ALOSTEN TRE
NUTEK? 

Od veselih trenutkov sta se mi 
v spomin vtisn1la dva. Prvi je 
iz nogometa, ko smo bili prvaki 
Primorske in drugi iz kegljanja, 
ko sem na Jesenicah podrl 1014 
»klincev<<. Takrat sem bil zelo 
vesel in mislim, da takega re
zultata ne born dosegel nikdar 
vee. 

2alosten trenutek pa je iz le
tosnjega leta, ko sem na kvali
fikacijah podrl le 796 ke~Jjev. 
Najraje bi se v zemljo vd rl. 

KOGA NAJ PREDSTAVIMO V 
NASLEDNJI STEVILKI? 

Za naslednjie predlagam To
neta Urbasa iz Cerknice, uspes
nega organizatorja in predsedni
ka TTKS Cerknica ter kosarkar
skega kluba Cerknica. 

Pripravil B. Skerlj 

BRESTOV OBZORNIK 

Nasi lupoko jenci 
23. marca se je od nasega ko· 

lektiva poslovila se ena dolgolct· 
na sodelavka, lvanka KUSLAN iz 
S tarega trga. Sodelavka nam je 
bila od le ta 1958 do odhoda v 
pokoj, ko je po pokojn~n; mozu 
prevzela druzinsko po~oJmno: De
lala je na vee delovmh. mes_t_1h v 
proizvodnji, pri izdelavi JadiJ~ke· 
ga poda in zabojev, ~~t menlku 
proizvodnje in sll;:dnpc ko_t pu- •. 
mocnik pri trovalJCDI brusilkL 

* * * 
Prav ob izidu nasega glasila P"

nas bosta zapustila se dva dolg0: 
letna delavca, Neika ANTONCil..: 
in Joze KOCEVAR iz Kozarisc. 

Nezka nam je bila delovna to· 
varisica ze od leta 1955. Sprv~ 
je bila zaposlen~ v pr?izvodnjt 
ladijskega poda m zaboJev, f!a~o 
pri razlicnih delih v stolarm 10 
ob odhodu v pokoj v delovni eno· 
ti kartonaza na delih »ciscenj-: 
v proizvodnji«. . 

Joze je b il vso svoJ_o. delovn? 
dobo zvest nasi temelJm orgam
zaciji, saj je bil v kolektivu za
poslen prav od leta 1947. _Kot m~a
cloletnik je sprva opravljal kunr
ske posle, nato bil delavec 1~a 
sl<ladiSeu in hlod iscu, pomocmk 
na skladiSCU zaganega lesa, VO<i· 
ja proizvodnje v zabojar?i in ~l~ 
dnjic vodja izmene v z_agalmc:. 
Vsa leta je bil tudi pnzadeven 
samoupravlj alec in sindikalni de
lavcc. 

Delovni kolektiv 
TOZD :Zagalnica 

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

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC. 

Ureja uredniski odbor: Marta DRAGOLI¢ , 
Vanda HACE, Ana KOGEJ , Bozo LEVEC, 
Marta MODIC. Leopold OBLAK, Anton 
OBREZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRU~. 
Beno SKERU, Franc TURK, Irena ZEM· 
UAK in Vlktor ~NIOARSI(~. Foto: Joze 
Skrlj. 

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glaello sodi med prolzvode lz 7. toCI<e 
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdav
cenju proizvodov in storltev y prometu, za 
h tere se ne plafuja temeljni davck od 
prometa proizvoclov (mnenje ukretarlata za 
informlranje lr.riRega .,.u SR Sl....,l)a, 
it . .&21-1/ 72 z dne 24. oktolor• 1n'4) 

V spomin 
Se ob obisku pred novim letom 

smo na straneh Obzornika pokle
petali z Janezom KUSLANOM iz 
Starega trga, nasim upokojencem 
od leta 1968, v februarju pa mu j c 
smrt pretrgala zivljenjsko pot. 

v nasi temeljni organizaciji je 
bil zaposlen kot strojnik in vodja 
vzdr:Zevalne slufbe. 

Vsi, ki smo ga poznali in mu 
hili sodelavci, ne homo nikoll po
zabili njegove segavosti in vedri· 
ne in se ga bomo vedno spomi
njali. 

* * * 
V nepozabnem spominu nam 

bo ostala tudi dolgoletna sode
lavka, nasa upokojenka iz stolar
ne Marija KR2IC iz Loza. Tudi 
njej je dolgotrajna bolezen. v sest
desetem letu starosti prekinila 
zivljenje. Sodelavka nam je bila 
vse od leta 1955 do upokojitvc 
1976. leta. · 

* * * 
Ob razmisljanju, da smrt ni

kakor ne more zaobiti na§ega ko· 
lektiva, smo prica kruti resnici, 
da je spet posegla med nas. 6. 
maja je umrl Miro ZAGAR iz Sta
rega trga, star komaj devetinsti
rideset let. Sodelavec nam je bil 
se do pred nekaj meseci, ko je 
bil po daljsem bolovanju invalid
sko upokojen. Med nami je bil s 
poldrugoletno prekinitvijo zapo· 
slen vse od leta 1960 na delovnem 
mestu elektrikar in kurjac par
nega kotla. 

Od njega se poslavljamo z mi· 
slijo, da nam bo ostal v trajnem 
spominu. 

Delovni kolektiv 
2AGALNICE Stari trg 


