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Kongres samoupravljalcev 
-osnova za Ira jno delo 
POGOVOR Z NASO DELEGATKO NA TRETJEM KONGRESU 
SAMOUPRAVLJALCEV JUGOSLAVIJE 

Na tretjem kongresu samoupravljalcev je na!io obcino zastopala 
Irena MAZIJ iz Kovinoplastike. PovpraAall smo jo o prvih vtisih in 
seveda o dogovorjenem na kongresu. 0 delu kongresa je povedala: 

»Tretji kongres samouprav
ljalcev Jugoslavije je trajal od 
16. do 18. junija v Beogradu. Na 
kongresu so poleg izbranih dele
gatov sodelovali tudi stevilni 
gostje. Delo kongresa je bilo za
stavljeno na dveh plenarnih zase
danjih in v treh komisijah. Na 
zakljucnem plenamem zasedanju 
je bila po razpravi soglasno spre
jeta resolucija tretjega kongresa 
samoupravljalcev Jugoslavije kat 
izraz enotnosti jugoslovanskega 
delavskega razreda in sistema so
cialisticnega samoupravljanja.« 

- Kak!ni so tvojf osebni vtfsl 
kot delegatke iz na§e obcine? 

»Poudariti moram, da je bilo 
sodelovanje na tern pongresu za. 
me veliko priznanje in dozivetje. 
Ze pred kongresom sem veckrat 
povedala, da priCakujem od kon
gresa nove vzpodbude in napot
ke za prihodnji razvoj socialistic
nega samoupravljanja ter pomoe 
pri premagovanju sedanjih tclav 
na gospodarskem in na druZbeno· 
politicnem podrocju. 

Bila sem v komisiji, ki je raz
pravljala o odlocanju delavcev 

Prizadevanja za enotnejSi sistem 
PRED JAVNO RAZPRAVO 0 NAGRAJEVANJU 

Za nami je vecmeseeno delo komisije, ki je imela nalogo, pri
~agodlti sedanji ocenjevalni model nagrajevanja tako, da bo spre
Jemljiv za na§e razmere. 

Komisija, ki jo sestavljajo po 
en predstavnik iz vsake temeljne 
organizacije in iz Skupnih dejav
nosti, je taka koncala s prvo fa
zo prehoda na enoten sistem 
vrednotenja .dela. Vskla.dila je 
opise del oziroma nalog v delov
ni orgam.izaciji, pri cemer je upo
stevala predvsem enotna izhodi
sca za izdelavo opisov, prilago
dila je ocenjeva:lni model in sku
paj s slufbo za oblikovanje deJa 
in easa izdelala vzorene ocenitve 
tipicnih .del oziroma nalog. 

Pri izdelavi predloga oce~jeval
nega modela je komisija uposte
vala pripombe iz prve obravna
ve m sicer vecji v.pliv telesnega 
napora in pogojev dela na oce
nitev; seznanjena pa je bila tudi 

z osnutkom resolucije za tretji 
kongres samoupravljalcev Jugo. 
slavije. 

Sestavni del ocenitev tipiCnih 
del oziroma nalog je tudi pri
merjava relativnih razmerij med 
ocenitvami predlaga:nega ocenje
valnega modela in med ocenitva
mi po dosedanjih analiticnih 
ocenah. Relativna razmerja nam 
prikazujejo odnos dejanskega de
Ja do najnize ocenjenega dela, iz
ra.Zen v koliCini enostavnega 
dela. 

Na podlagi izdelanega gradiva 
naj bi stekla poglobljena obrav
nava tega ocenjevalnega modela. 
Sarno na podlagi vsebinske in 
konkretne razprave se bomo lah
(Konec na 2. strani) 

pri pridobivanju in delitvi dohod
ka. Najvec smo razpravljali o 
ustvarjanju pogojev, da bi delav
ci odloeali o dohodku, a ustvar
j~ju e~akih pogojev gospodarje
OJa vsaJ za delovne organizac1je 
v panogi,_o S_Preminjanju pogojev 
gospodarJenJa, o samoupravnem 
oblikovanju cen in o delitvi sred
stev za osebne dohodke po opra
vljenem delu. 

V razpravi je bilo jasno opre· 
deljeno staliSee, da moramo vsa
ko delo vrednotiti (tudi admini
strati~o) .in da moramo bolje 
nagraJevati delavce v neposredni 
proizvodnji. Vsi razpravljalci so 
se trdno odloeali za samoupravni 
razvoj druZbe in zahtevali moc
nejse akcije za dosledno uresni
cevanje doloeil ustave in zakona 
o zdruzenem delu. 

(Konec na 2. strani) 

brestov 
• 

POZDRAVNA BRZOJAVKA 
TRETJEM.U KONGRESU SAMOUPRAVLJALCEV 

. Delav~i. nad. dvatisocclll;nskega delovnega. kolektiva BREST, 
tndustnre P?hi.Stva Cerkmca, toplo pozdravl7arno tretji kong1·es 
samoupravl]n.lcev. 

Ta kongres sovpada z obdobjem, ko naJa socialisticna sarno
upr~vn~ skupn'?st dof.ivlja v ~v_.oji druzbeni preobraz.bi globlje 
vzgtbe .zn prerntke, ~o delovm cJovek vse bolj postaja resnicni 
upravlJalec dndbemh sredstev zn na vseh ravneh odloca o Cim
bolj_ srnotrni in ucinkoviti uporabi sredstev, ustvarjenih z nje
govtrn delorn, ko se tako vse bolj uresnicuje davna viz.ija delav
skega gibanja. 

Obenem sovpada s poveeanirni napori vseh nasih delovnih 
ljudi za sfabilizacyo gosl?~d_arstv~, da _bi tako na trdnejsil: 
ekonomskth temelJth gradtlt tn obltkovalt sarnoupravne socialt
sticne odnose. 

Pricakujerno, da bo kongres kriticno in ustvarjalno ocenil 
naJo dosedanjo pot, sedanji ra.zvojni trenutek, predvsern pa 
jasno opredelil prihodnje naloge v naJi gospodarski in druzbeni 
preobra.zbi. 

Ob te'?'t obljubljarno, da borno nadaljevali Titovo pot in si se 
odlocne7e pnzadevali, da bi uresnicili rnisli ki jih je izrekel 
na prejsnjern kongresu sarnoupravljalcev. ' 

Zavedarno se, da delavski ra.zred in vse ostale zavestne sile 
cakajo v tern in prihodnjern obdobju pornernbne in zahtevne 
ruzloge; verna in zavedarno se, da gre pri tern za izredno sirok 
sklop pornernbnih gospodarskih in druibeno-politienih vpraJanJ, 
s katerih resitvijo borno lahko uresnicili na.Se sarnoupravne 
vrednote. 

Delavci BREST A borno tudi v prihodnje po svojih najboljsih 
rnoceh prispevali h gospodarski in druibeni krepitvi naJe skup
nostL Enotni srno v podpori vseh prizadevanj za oblikovanje 
novih sarnoupravnih druZbenoekonornskih in rnedcloveJkih od
nosov ter za krepitev vloge delovnega cloveka. 

Prepricani srno, da bo kongres se bolj utrdil naJo skupno 
usrneritev v krepitev in poglabljanje sarnoupravnih odnosov. 

S pozdravi vam posiljarno iskrene zelje za uspe5no delo 
kongresa! 

Delovni kolektiv BREST A 

0 b dnel9-u bl'J.t:.ca-4. j.ulij.u 
ce6litaml9. 1.96em bl9.t:.cem in 
aktli!J.i6l6m clfOc.B ! Marsikdo bo letovanja ob morju zamenjal tudl z razvedrilom ob nallem jezeru 
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NaSe gospodarjenje in likvidnost 
Brest se kot velik proizvajalec pohistva, ki je v na~ih razmerah 

dobrina trajnejsega znaeaja, srecuje z najvecjimi teiavami pri pro
daji. Posledice njegovega gospodarskega polozaja se najostreje od
raiajo v Iikvidnostnih tezavah. 

Na podlagi izracuna angazka
nih sredstev in razpoloZljivih vi
rov sredstev ugotavljamo, da 
nam letos primanjkuje okrog 
230 milijonov dmarjev. v~rokov 
za taksno stanje je vee, najpo
membnejsi pa so: 

- prelivanje obratnih sredstev 
v osnovna pri I verki; zaradi pre
nizkega ostanka cistega dohod· 
ka so vsa ta leta nazaj izostala 

· vlaganja v poslovni sklad, zato 
smo morali za odplacila kredi
tov uporabiti <>bratna sredstva; 

- visoka stopnja :inflacije, kar 
pomeni, da z ustvarjenimi sred
!itv.i poslovnega sk:lada ne more
·in.o pokrivati niti virov sredstev 
za. enostavno reprodukcijo; 

- rela.tivno visok delez :izvoza 
pohi.Stva, kar se odraia v nizji 
dohodkovnosti. 

Doslej smo vee ali manj uspes
no razresevali omenjeni pri
manjkljaj s sredstvi rezervnega 
sklada temeljnih in delovne or
ganizacije, z neporabljenimi sred
stvi s-kla.da skupne -porabe in s 
sredstvi sprotnega ostanka ci
stega dohodka. 

Uspesno smo sodelovali tudi s 
skladom skupnih rezerv republi
ke in obCine ter z nekaterimi de
lov.ni;mi organizacijami, pa tudi 
z Gospodarsko banko predvsem 
v obliki kratkorocnega resevanja 
Brestove likvidnosti. 

Inflacijska g~banja so letos ta
ko izrazita, da je ogrozena nacr
tovana akumulacija za leto 1981, 
s tern pa nastajajo tud.i bistvene 
te-.l:ave na podroeju likvidnosti. V 

tern obdobju se v Brestu srecu
jemo se z dvema doda-tnima te
zavama: 

z za.Jogami ognjevarnih 
plosc v Minera.llk:i in 

- z li.kvidnostnimi posledica
mi enomesecnega -remonta v 
Iverki. 

Medtem ko puscajo inflacijska 
gibanja, ki jim cene nasih izdel
kov ne morejo slediti, trajnejse 
posledice, pa predvidevamo, da 
bosta ti dve tezavi re5eni v kraj
sem casu. 

Ta trenutek nam ustvarja sla
ba prqdaja mineralnih ognjeod
pornih plosc precej tezav; to pa 
je povezano 

- z utiranjem novih prodajnih 
poti v ladjedelni~tvu, 

- z uvajanjem plosc in kon
strukcijskih resitev za gradbe
nistvo. 

Utiranje prodajnih poti v lad
jedelnistvo je bilo pogojeno z 
uSJtreznimi atesti, te pa smo lah
ko pridobili sele z rednim obra
tovanjem. Do <lanes smo pride
bill vse pomembnejse ateste za 
ladjedelnistvo doma in v S'Vetu. 
Na domacem trgu smo imeli se 
do pred kratkim precej teiav z 
ladjedehricami, oker so bile pre
vidne do novega domacega pro
izvoda ~doslej so te plosce iz
kljucno uvazale). Sedaj lahko z 
gotovostjo trdimo, da so doma
ce ladjedehrice osvojile nase 
-plosce, z izjemo Brodogradilista 
Split, ki se vedno uporablja na
vadne mavcne plosce. 

Po pridobitvi atestov intenziv
no obdelujemo zunanje triiSce 

Kongres samoupravUalcev 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

Pogosto je bilo na kongresu 
poudarjeno, da je kljub stevilnim 

' •'. 

krivde za nastale probleme. Vsi 
so menili, da so nase sedanje 
tezave v veliki meri posledica za
stojev pri uresnicevanju samo
upravnega sistema. 

- Kaj misllS o prihodnjem ra
zvoju na~ega druibeno-ekonom
skega in dru.Zbeno-politicnega ra
zvoja in ali je kongres dosegel 

~ ~ svoj namen? 

»Tretji kongres je koncan, ven
dar akcija se nadaljuje. Te be· 
sede smo veckrat slisali na zad
njem plenarnem zasedanju tretje
ga kongresa. Mislim, da bomo le 
z odlocnim delom in z doslednim 
upostevanjem kongresnih stalisc 
krepili in razvijali samoupravni 
socialisticni sistem. Tako je tudi 
izzvenel poziv kongresa vsem de
lovnim ljudem in obeanom, orga
nizacijam zveze sindikatov, zveze 
komunistov, mladinskim organi
zacijam in vsem subjektivnim si
lam nase druZbe, naj se odlocno 
zavzemajo za uresnicevanje sta
lisc iz resolucije. 

tezavam, s kat~rimi se srecujemo,~a·. vprasanje, ~i nam. j_e bilo 
samoupravljanJe potrdilo svoj ze veckrat postav~Jeno, ali Je kon-. 
zgodovinski pomen in ni bilo mi· gres dosegel svoJ namen, bomo 
sli 0 spreminjanju nasega druZ· morali z _odgovorom s.~ pocaka~. 
beno-ekonomskega in drufbeno- Kongres Je le zacetek srroke akci
politicnega sistema. V razpravah je, ki mora biti t:ajna na druib<7· 
- tudi v drugih dveh komisijah n:o-ekonomskef!I m drl1Zbeno-poli-
- je bilo ocitno, da se delegati hcnem podrOCJU.« 
niso izogibali, priznati tudi lastne Pogovor pripravil T. Obreza 

0 nagrajevanju 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
ko opredeljevali o uporabnosti 
ocenjevalnega modela v nasi de
lovni organizacij i. 

vilu delavcev osebne dohodke 
zmanjsevali, za to je potrebno 
cimprej izdelati analizo o mofuo
sti za prehod na novi ocenjeval
ni model. 

Nosilci obravnave izdelanega 
gradiva naj bi bi:li izvrsni odbo
ri ()Snovnih organizacij sindika
ta v rtemeljnih organizacijah in 
v Skupnih dejavnostih, le-ti naj bi 
zagotovili vsebinsko razpravo o 
primernosti ocenjevalnega mo. 
dela :in ustvarjalne predloge za 
njegovo morebitno dopolnitev. 

sami ter s pomocjo Lesnine, Slo
venijalesa, Hempro Beograd, ln
terexporta Beograd in Splo§ne 
plovbe Piran. Dobili smo tudi ze 
nekatera manjsa narocila. Z:al pa 
zahteva obdelava zunanjih trgov 
daljsi cas, tako da se do konca 
leta predvidevamo motnje v pro
daji. 

Vee tezav pa je z uvajanjem 
plosc v gradbenistvu. Dejstvo je, 
da se pojavlja najvee problemov 
kar zadeva konstrukcijske reSit
'Ve za predelne stene, stropne in 
zidne obloge ter za vrata, skrat
·ka, povsod tam, kjer se te plosce 
najvee uporabljajo. KOll'Strukcij
ske resitve v ladjedelnistvu so 
bile namrec •razresene znatno 
prej, predvsem zaradi strozjih 
varn.os1lrrih predpisov. 

Poleg tega gre, vsaj v doma
cem gradbenistvu, za nov izde
lek. Z ingeneringoma v Slovenija
ceste - Tehnike in Slovenijale
som pripravljamo tudi konstruk. 
cijske resitve za gradbeniJStvo. 
Tudi ob tern moramo pridobiti 
se ustrezne ateste, ki pa so po 
posameznih deielah iz.redno spe
cificni. 

Skrahlca, letos racunamo se na 
precejsnje tezave s prodajo teh 
plosc, zato imamo tudi visoke za
loge, ki znasajo po prodajnih ce
nah okrog 70 milijonov d.inar
jev. 

Remont v Iverk.i je bH nacrto
van. Na Iverki pa se pojavlja 
drugacen problem, ki povzroea 
likvidnostne tezave. Po eni stra
ni smo vezani na sezonsko do
bavo surovin, po drugi stram pa 
ni tekla ·proizvodnja, ki je sicer 
izredno konjunk.turna in zaradi 
katere smo imeli enomeseeni iz.. 
ostanek v prodaji ali skupaj 
vrednostno okrog 30 milijonov 
dinarjev. 

Zaradi omenjenih likvidnost
nih tezav, ki jih skusamo blaZiti 
z -razliCnimi internimi ukrepi, ki 
bi omogoeali hitrejSe obraeanje 
Sll'edstev, imamo ob polletju zno
va nepora.vnane dolocene obvez. 
nosti za uvoz reprodukcijskih 
materia:lov, obresti banlci za po
tro8rtiske kredite, odplacila kre
ditov za osnovna sredstva, na
jem.nino za racU!Ilalnik in del ob
veznosti po sporazumih v ob
cini. 

Danes ugotavljamo, da se v za
ostrenih pogojih kreditno-mone
tame politike in s tern prodaja 
·pohi·stva vpraiianje likvidnosti se 
bolj zaostruje. Rezultati poslova
nja v prvih petih leto~njih mese
cih kazejo, da v zaostrenih pogo
jib pri usklajevanju prodajnih 
cen gotovih izdelkov s cenami su
.:ovin in repromaterialov priha
Jamo do novih nesorazmerij, kar 
ima za posledico z.manjsevanje 
akumulacije. To pomeni, da je 
tudi nacrtovana akumulacija v 
letu 1981 in tudi v naslednjih le
tih srednjeroenega obdobja 
vpra§ljiva, s tern pa so ogrozeni 
tudi nacrtovani viri sredstev za 
uspesno reseva.nje liikvidnosti v 
prihodnjih letih. T. Zigmund 

BRESTOV OBZORNIK 

Iverke nam dajejo manj kot smo pricakovali 

Nove Brestove kuhinje 
V prvem letosnjem tromesecju 

je temeljna organizacija Gaber 
poslovala z izgubo. Eden izmed 
vzrokov za to je premajhna pro
daja kuhinj. Izbira nasih kuhinj 
na trgu je hila premajhna in zato 
j e prodaja izpolnila le 14 odstot
kov letnega plana prodaje kuhinj. 
V prodaji sta bila le dva tipa ku
hinj in sicer BREST 10 in 10/S, 
masivna kuhinja BREST-09 pa je 
bila prepozno dana v proizvod· 
njo, ker so kooperanti zamujali 
z dobavo materiala. Zaradi pre
majhne izbire nasih izdelkov smo 
se odlocili, da damo na trg se 
eno kuhinjo pod nazivom BREST 
-11. Odlocili smo se, da bo kuhi
nja bele barve s temnimi masiv
nimi rocaji. 

Zakaj bele barve? 

Ko smo proueevali stanje na 
domacem trgu, smo ugotovili, da 
vsi proizvajalci ne izdelujejo ku
hinj v beli barvi, kljub temu, da 
je po njih se vedno veliko po
vprasevanje. lzdelali smo kuhi
njo, ki ni vezana na uvoz razlic
nih materialov. Ta kuhinja ima 
gladke povrsine, robovi so zaokro· 
zeni, fronta pa obogatena z ma
sivnimi rocaji. Da ne bi prislo do 
tezav v proizvodnji in prodaji, 
nismo spremenili ogrodja in vrste 
elementov. Tako so elementi di
menzijsko enaki kot pri kuhinjah 
BREST 10 in 10/S. Mogoce jo je 
prodajati tudi pod skupno de
lovno plosco z vgrajenimi vsad
nimi elementi. 

Prvi prototip smo razstavili v 
nasem salonu pohistva in ga po· 
kazali vsem Brestovim kupcem. 
Ocenili so jo ugodno, z manjsimi 
pripombami, ki smo jih uposte
vali pri dokoncnem oblikovanju, 
Zdaj nova kuhinja ze stoji v na
sem salonu in caka na prve kup
ce. 

V juniju bomo v tovarni pripra
vili petdeset postavitev kuhinje 
BREST-11 za trgovine, ki proda
jajo nase izdelke. Racunamo, da 
bodo te postavitve po trgovinah 
ze v juliju, tako da ob koncu ju
lija in v zacetku avgusta pricaku
jemo prva narocila kupcev za 
kuhinjo BREST-11. Tovarna bo v 
tem casu popolnoma pripravljena 
za izdelavo nove kuhinje in za 
cimprejsnjo dobavo kupcem. 

Novo kuhinjo BREST-11 smo 
izdelali po starem pregovoru: 
»daj sluh vsakomur, redkim le 
svoj glas, sprejmi vsak svet, a 
hrani svojo sodbo.« In tako bomo 
v tovarni tudi v prihodnje ust
varjali in oblikovali nove kuhi 
nje, pri katerih pa bomo tezili k 
lastni izdelavi celotne kuhinje 
brez pomoci kooperantov, saj 
imamo z njimi izredno slabe iz
kusnje. 

I. Gornik 

KAJ JE S PRODAJO? 

Vemo, da je podrocje prodaje 
v sedanjem polozaju gospodar
jenja na Brestu eno izmed kljuc
nih in najpomembnejsih; zato je 
urednistvo zaprosilo sodelavce iz 
TOZD Prodaja kar za osem raz
liCnih informacij s tega pomemb
nega in za vse delavce aktual
nega podrocja. 

Doblli nismo nicesar ... 

Bralcem se - brez krivde kri
vi - vljudno opravicujemo. 

Zavedati ·se moramo, da spre
mi:njanje ocenjevalnega modela 
prinasa samo nova delitvena raz
merja, ne pa poveeevanja oseb
nih dohodkov. To pomeni, da bi 
ob isti masi sredstev za osebne 
dohodke prejelo doloeeno stevi
~0 delavcev visje ilil doloceno ste
vilo :nizje osebne dohodke. Ne
sp:rejemljivo pa je, da bi v seda
njem trenutku doloeenemu ste- M. Petan Delo komisije za poenotenje sistema nagrajevanja najbd ni najbolj hvalemo 



BRESTOV OBZORNIK 

Nagrajevanje in organizacua dela 
Osebni dohodki in njihova delitev so pri sedanji relativno nizld 

stopnji produktivnosti dela pri nas neogibno eno izmed osrednjih 
vpraSanj gospodarjenja in pravic delavcev iz delovnih razmerij. 
Delitev osebnih dohodkov je tudi nasploh stalno zarisce spornih 
situacij, ker so potrebe oziroma zelje delavcev za trosenjem pravi
loma znatno viSje od osebnega dohodka, ki ga delavec katerekoli 
kategorije prejme iz delovnega razmerja. 

Hkrati pa velja tudi ugotoviti, 
da povod za sporne situacije v 
posameznih delovnih organizaci
jah praviloma niso bili nizki 
osebni dohodki na splosno (v 
primerjavi z osta:limi delovnimi 
organizacijami znotraj panoge), 
ampak da so pretezno vzroki 
drugod. To so nepremisljeni, ne
smotrni in nestrokovni posegi 
ter spremembe v delitvi oseb
nih dohodkov ali pretirano favo
riziranje posameznih kategorij 
delavcev na racun drugih. 

Zato je neobjektivnost, ki iz
vira iz nestrokovnosti, v delitvi 
osebnih dohodkov tako pravza
prav najtezji razlog za nastaja
nje spornih situacij. Razvijanje 
sistema delitve osebnih dohod
kov je v delovnih organizacijah 
najveckrat prepwceno ad hoc 
sestavljenim komisijam, ki sicer 
z veliko dobre volje, vendar brez 
trdnih temeljev in kakrsne koli 
druge pomoCi prirejajo bolj ali 
rnanj ustrezne pravilnike. Od teh 
in takSnih pravilnikov je nato 
odvisen osebni dohodek in s tern 
eksistenca vsakega izmed delav
cev v delovni organizaciji. 

Zapisano, zal, ocitno velja tu
di za naso delovno organizacijo, 
ce je verjeti avtorju clanka 0 

delu komisije za usklajevanje opi
sov del in nalog v aprilski ste
vilki Obzornika. Kako naj si si
cer razlagarno ugotovitev v clan
ku, da je bilo ob pregledu opi
sov pri nekaterih ocitno, da so 
si sestavljalci »razsirili« in »za
komplicirali« svoje opise, s ci
rner bi pridobili vecje ocene in 
s tern viSji osebni dohodek. Dve 
zadevi se skrivata za tern. 

Prvic. Izdelava ali prirejanje 
sistema delitve osebnih dohod
kov je organizacijsko kadrovski 
proces. Organizacija pri tern ne 
nastopa slueajno, saj znotraj nje 
razdeljujerno kadrorn dela in na
loge tako, da bi poslovni proces 
tekel kar najuspesneje. V Brestu 
pa srno v preteklih nekaj letih 
na podrocju rnikroorganizacije 
bore malo storili. 

Objektivno je torej sklepati, 
da organizacija (po zakonitosti 
njenega obstoja) ni vee najbolj 
ucinkovita in da je (med osta
lim) med posameznimi delokro
gi prislo do praznin ali prekri
vanja del in nalog. Slednje po
meni, da nosilec in izvajalec de
la oziroma naloge ni vee isti de

memb v organizaciji (lahko ob
jektivnih) nosilec naloge en dela
vec, izvajalec pa drugi. 

Normalna posledica tega je, 
da sta pri sestavljanju novih opi
sov oba delavca v svoj delokrog 
zajela eno in isto delo, eden za
radi tega, ker ga dejansko op
ravlja, drugi pa zato, ker bi ga 
po sedanjem organizacijskem 
predpisu moral opravljati. Od 
tod pa objektivno izvira »sirje
nje<< opisov pri posameznih nosil
cih del in nalog. Vprasanje je 
torej, ali je komisija brez kakrs
nekoli analize o organiziranosti 
strokovno usposobljena spreje
mati odlocitve o krcenju »presi
rokih« opisov. 

Drugic. Vrednotenje zahtevno
sti del (VZD) je sistem. In ker 
je sistem, zahteva od vseh (ne 
samo od nekaterih), ki delajo z 
njim, temeljito poznavanje ·svo
jega mehanizma. Tega mehaniz
ma pa ocitno ne poznajo vsi ozi
roma bolje receno, poznajo ga v 
glavnem tisti, ki so svoje opise 
del in nalog »Zakomplicirali« ve
doc, da se delovanje sistema 
vrednotenja ne zadriuje samo 
na izvajalski ravni, temvec tudi 
na bolj pomembnih oziroma »za
kompliciranih<< ravneh. 

Slednje ravni so namrec tiste, 
ki locijo rutinsko delo od ust
varjalnega in ob dobrem »kom
pliciranju<< opisa prinasajo naj
viSje ocene oziroma osebne do
hodke (v smislu tedaj veljavnega 
vrednotenja). Po kaksnem rneri-

lavec, temvec da je zaradi spre- Iz nase vzorcne delavnice 

lu je bilo opravljeno odbiranje 
»kornpliciranih« opisov od »nor
rnalnih<<, clanek ne navaja. 

Odpraviti prvo pornanjkljivost 
mogoce ni niti prevec tezko. Ver
jetno bi jo lahko opravili (vsaj 
za silo) na posvetovalni ravni s 
soocanjern. 

Druga je tezja. Z bistvorn si
stema (kriterijev) bi rnorali te
meljito seznaniti relativno sirok 
krog delavcev (odgovornih za se
stavo opisov), kar pa zahteva 
svoj cas. Pa ne ka.Ze drugace, ee 
naj bodo v prihodnje osebnido
hodki sredstvo za doseganje 
boljsih poslovnih rezultatov in 
ne samo nakljucni izid. Kvali
tetna ocena delovnih mest ne 
more biti odvisna zgolj od oce
ne pristojne komisije, temvec od 
objektivnih danosti. Zato je za 
realno oceno potrebno zlasti dvo
je: kvaliteten sistern ocenjeva
nja in vsestransko poznavanje 
vseh znacilnosti delovnega rne
sta. 

Pri tako izdelanih objektivnih 
rnerilih, bi veljalo (glede na za
tecen polozaj) omeniti se en vi
dik delitve osebnih dohodkov. 
Glede na sedanje gospodarske 
tezave in nesorazmerja, ki nega
tivno vplivajo na izrabo delov
nih zrnogljivost i, bi morale biti 
pri delitvi osebnih dohodkov pri
sotne meje, ki bi do neke mere 
upostevale socialno sestavino. Za 
cas trajanja nenorrnalnih pogo
jev gospodarjenja, bi veljalo 
vnaprej predvideti dodatni si
stem postopnega znizevanja za 
visje osebne dohodke ob isto
casnern progresivnem zavarova
nju osebnega standarda najniZjih 
kategorij delavcev. Oboje pa je 
odvisno od dosezenega realnega 
dohodka delovne organizacije. 

D.Lesar 

Med drugimi nas je pretekll mesec obiskal tudi lzvdni sekretar centralnega komiteja ZKS za infor
miranje in pollticno propagando Alojz Gojcic. S predstavniki drufbeno-politiCnih organlzacij Bresta 
in njegovih temeljnih organizacij se je pogovarjal o sedanjib pogojih gospodarjenja in o prizadevanjih 
za stabillzacljo gospodarstva. Beseda je tekla predvsem o prizadevanjih za cimvecjl tzvoz, o stablliza· 
cljskl nalozbeni politiki, nagrajevanju po delu, predvsem pa o vlogi in nalogah druZbeno-politicnih 
organizaclj v sedanjem gospodarskem trenutku. 
Nekaj kasneje - po ogledu prolzvodnih prostorov temeljne organlzacije POHISTVO - je imel tovariA 
Gojcic ~e sestanek z obcinsklm polltiCnim aktivom, na katerem je posredoval lzcrpno informacljo o 
na!ifh sedanjfh notranjepolltlenih razmerah. 
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NOVO IZ TOZD MASIVA 

Zaradi boljse preglednosti nad sbranjenimi rezill za struZnice tipa 
MATTISON smo letos preuredili skladi!ice rezil. S tern smo dosegli 
smotrnej!ie izkoriscanje prostora, lafjo manipulacijo s struinimi 
glavami in zmanjsali momost za poSkodbe rezil. Prav tako se je s 
tern poveeala osebna vamost zaposlenih delavcev v oddelku bru
sUnice. Poleg tega smo tudi preuredili skladisce ostalih rezil, skla· 
di!iee sablon in posodobill tehnologijo lepljenja brusnih trakov. 

M. Dragolic 

Reorganizacije in mi 
Leto 1981 je za delo delavskega sveta Skupnih dejavnosti precej 

Zivahno, pravzaprav napomo. Svojstven pecat na!iemu delu so dala 
prizadevanja za nekatere organizacijske spremembe. Znano je, da 
smo opravili nekatere spremembe znotraj organizacijsko-kadrovske 
slufbe, da se je le-ta Ioella od splosne slufbe, zatem, da smo zuna
njetrgovinsko poslovanje Se v nekaterih zahtevah uskladili z odlo
kom gospodarske zbornice in zaokroZili nabavo na domacem trgu 
v samostojno slufbo. V zvezi z nakupom novega racunalnika pa so 
bile tudi na tem podrocju uvedene nekatere organizacijske spre
rnembe. 

Tako zdaj v Skupnib dejavno
stih BRESTA delujejo naslednje 
slufbe: 

- organizacijsko-kadrovska 
slufba, 

- splo!ina slufba, 

- slufba skupnih zadev, 

- razvojna slufba, 

- ekonomsko-financna slufba 

- analitsko-planska slufba, 

- nabavna slufba - domacl 
trg, 

- slufba za zunanjetrgovinsko 
dejavnost, 

- slufba za avtomatsko obde
lavo podatkov. 

Vendar danes ni glavni na
men tega sestavka, pisati o pod
robnostih omenjene organizira
nosti, temvee opozoriti na nek 
pojav, ki glede na pogostost in 
na posledice ze zaslufi prostor 
v nasem Obzorniku. 

Gre za na8 odnos do organiza
cijskih in s temi zvezanih spre
memb. Ni dolgo tega, kar je bi
Io poudarjeno stalisce, kako nuj
ne bi bile nekatere organizacij
ske spremembe, pa sodbe, da je 
organizacija slaba, kako je skraj
ni cas kaj storiti in podobno. 
Toda, ko pride do dejanskih pre
mikov, pa tudi ee gre samo za 
majhne spremembe, so nevseC
nosti ze tu. Pozabiti ne smemo, 
da je zdaj formalni temelj za 
organiziranost razvid del oziro
ma nalog. Le ta kot akt, kl po
meni izbodiSce celotne organizl
ranostl, postavlja ob tem tudi 
glavne zahteve oziroma pogoje 
za oceno zahtevnosti del in s 
tern za oblikovanje osebnih do
hodkov. 

Zdaj pa smo tam. Najprej bi 
rad poudaril, da je bolj :Zalost
no, ce moraS zgolj z organiza· 
cijskimi prijemi zagotavljati ne
rnotenost poslovanja in vzbujati 
na5o »delavnost«. Po tern Iahko 
sklepamo, da smo se vedno iz
raziti mezdni delavci - vsi sree
ni, ce smo nekoga »prinesll na-

okrog«. Ta nekdo je BREST, to 
so drugi delavci, to so sodelavci, 
to je drufbena {beri: na8a) last
nina. BRESTA v tern primeru 
posamezniki ne pojmujejo kot 
temelj socialne vamosti, v kate
rega moramo vlagati stalno in 
dolgorocno in ne od njega samo 
jemati. 

Poleg tega je taksno mezdno 
vedenje kot kuga, ki se Siri na 
druge, upraviceno jemlje voljo 
do dela bolj zagnanim sodelav
cem in hromi naso poslovno us
pe5nost. 

Se slabSe pa je to, da smo 
spoznali, kako je razvid del ozl
roma nalog z opisi izhodiSce za 
oblikovanje osebnih dohodkov. 
Ne mislim dobesedno, da je sla
bo, ker to r azumemo vsi in so
odlocamo. Slabost je v tern, da 
smo ta izredno pomemben akt 
podredili glavnemu cilju - oseb
nim dohodkom. Namesto organi
zacijsko-funkcionalne vloge je 
omenjeni akt postal vir nesogla
sij med slufbami in posamezni
ki, povzrocitelj nezadovoljstva in 
maratonskih sej delavskega sve
ta. Le-ta le Se s tezavo obvladuje 
razlicne poglede in veasih tudi 
gole zelje posameznikov. 

Pri tern je potrebno uposte
vati poleg omenjenega se razlic
ne druZbene dogovore, sporazu
me in odnose do temeljnih orga
nizacij, predpise in kadrovske 
momosti ter druge dane okoll
Scine, med katere sodijo tudi 
razmerja med slufbami in po
samezniki. 

Nekaj moci za re!ievanje naka· 
zanih vpraSanj nam je Ae osta· 
lo, zato namen tega clanka ni 
jadikovanje 0 nemoci in tama
nje vsevprek. Prav pa bi bilo, 
da bi se nekateri posamezniki 
zamislili. Vcasib je prav Skoda 
energije za re5evanje nekaterih 
nami!iljenih problemov. Naj skle
nemo z mislijo, da mora v tako 
velikem kolektivu posameznik 
nekaj svojih ielja in mub le 
podrediti skupnim re5itvam. 
Pravzaprav je tudi to v njegovo 
korist, le da je dolgorocnejlia. 

Z. Zabukovec 
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4 BRESTOV OBZORNIK 

Razstava pohiStva-uspeSna 
v prejsnji stevilki nasega gla

sila smo objavlli novico, da smo 
odprli prvo razstavo nasih novih 
pohi§tvenih modelov, ld bodo tva. 
rill osnovni proizvodni program 
na8ih temeljnih organizacij -
proizvajalk pohi§tva. 

Povabilu na ogled razstave in 
po ielji tudi proizvodnje se je 
odzvalo 77 trgovskih delovnih 
organizacij, od tega 54 iz Slove
nije, 13 iz Hrvatske in 8 iz Srbi
je. Med obiskovalci so bill pred· 
stavnild vseh najv~jih trgovskih 
organizacij. Tako na primer po. 
krlva 24 najvecjih delovnih orga· 
nizacij 62,8 odstotka na8e pro
daje pohi§tva v letu 1980. Ce k 
temu priStejemo 8e maloproda· 
jo, vidimo, da smo dobili stro
kovno mnenje in pripombe na
sih kupcev pohistva, ld pokriva
Jo 82 odstotkov prodaje na8ih iz. 
delkov. 

Obiskovalci so imeli za posa
mezne vzorce v glavnem soglas
ne pripombe in mnenja. Za po. 
samezne vzorce bl Iahko rekli 
naslednje: 

Spalnica ALMA: Model ne 
predstavlja bistvene novosti. Na 
trgu so ze podobne spalnice. Po. 
trebno se bo prllagoditi cenam 
konkurence. Postelja je ostro
roba. Kljueavnico je potrebno 
zamenjati z ustreznejso. Na os
novi dobljenih mnenj smo se 
odloclli, da 8e letos damo v pro
izvodnjo prvo serijo spalnice. 

Kuhinja BREST 11: Prvotni 
vzorec z roeajl in letvami v na
tur izvedbl smo ie prve dni 
razstave zamenjali z izvedbo lu
ienib roeajev in letev. Obisko
valci so kuhinjo ocenili kot os
veiitev na trgu, predvsem zaradl 
izvedbe v bell barvi v kombina
ciji z masivo. Pripomb na videz 
in funkcionalnost ni bilo, razen 
da bi bilo potrebno izdelati nov 
predalcnik z viSjimi predali za 
sbranjevanje pokrovk in serviet. 
Gaber pospe8eno pripravlja vse 
potrebno za pricetek proizvodnje 
te kuhinje, tako da bomo ie v 
juliju postavill v trgovine prve 
postavitve. 

Jedllnica B-2 ni vzbudila bist· 
vene pozomosti. Ocena v~ine 
je, da bo v trenutni prodajni si· 
tuaciji tekla prodaja predvsem 
jedilnih miz in stolov. Prva se
rija je v zakljucni fazi proizvod
nje. 

Jedilnica B-3: Splosna ocena 
glede estetike in udobnosti se
denja je odliena. Vecina obisko
valcev se je odloCala za Iuieno 
izvedbo. Kljub odlicni oceni je 
vse obiskovalce motila visoka 
cena. Jedilnica ne bo dosegla ve
Uke prodaje, po oceni se bo 
prodajala samo v vecjih salonih 
pohi§tva. Dogovorjeno je, da d() 
jeseni izdelamo »nulto« serljo. 

Sedeini garnituri DARJA in 
DOMEN: Splo8na ocena je v re
du, na blago ni bilo pripomb. 
Pri Domnu so kupci zabtevali 
tudi izdelavo leiisca. Pripomba 

je bila tudi glede izvedbe ldtsea 
pri Darji, ki je prevec valovito 
in zato tudi neudobno. Darja je 
v proizvodnji in tudi v prodaji, 
Domen brez leiliea tudi, v Ta· 
petnistvu pa pripravljajo proiz· 
vodnjo Ieiisea. 

Program 3 X 3: Med razstavo 
smo program, ki je imel delovno 
ime 3-Katarina, poimenovali v 
program 3 X 3, kar naj ponazar
ja tri globine in tri viSine tega 
programa. Program smo prika
zali v dveb izvedbab fronte, nje
govo uporabnost pa v sestavih: 
kotni regal, dve jedilnici, knjiini 
regal s stenskimi oblogami, spal
nico s stenskimi oblogami, sam· 
sko oziroma hotelsko sobo s 
stenskimi oblogami, komodo in 
vitrino ter dve predsobi. 

Obiskovalci so se v veCini od· 
locill za zahtevnejso izvedbo 
fronte. Splosna ocena je, da pro
gram predstavlja novost na na
~em trau, da je estetsko in funk. 

cionalnlo dobro oblikovan in da 
bo s svojo vecnamensko uporab
nostjo doiivel prodajni uspeb. 

Tehnicna priprava dela v Po
hil!tvu in delavci prodaje inten· 
zivno delamo na dokoncnem re· 
sevanju se nerdenih detajlov. 
Te dni smo dali v proizvodnjo 
prvo serijo, ki bo na trgu v za. 
cetku letosnje jeseni. 

Skupna ocena prve razstave 
nal!ih novih modelov pohil!tva je 
ugodna. Vsi ugotavljamo, da je 
taka oblika sodelovanja med 
proizvodnjo in trgovino potreb· 
na in tudl ucinkovitejl!a kot pa 
samo sodelovanje na raznih sej· 
mih, kjer mnogokrat zaradi goz· 
da ne vidimo drevesa. Tudl ce· 
novno je hila razstava na Bre· · 
stu bistveno cenejsa kot pa na 
primer udelefba na salonu po. 
hil!tva v Beogradu. Po dobljenih 
izkusnjab in rezultatih smo se 
odlocili, da bomo to obliko so. 
delovanja s poslovnimi partnerji 
nadaljevali. V. Harmel 

LetoSnji sejem 
v Hannovru 

Ena izmed nal!ih novih jedilnic 

rekordnih cenah strojev. Za 
kljucne stroje, 'ki so namenjeni 
za koncno proizvodnjo ploskav
nega pohistva, se cene gibljejo 
od. 300.000 do 800.000 nemskih 
mark. Slednja cena velja na pri
mer za sodobno visokoproduk
tivno moznicarko, opremljeno z 
mikroprocesorji in programi za 
hitro prestavljanje iz ene dimen
zije ali operacije na drugo di
menzijo oziroma tehnolosko 
operacijo obdelave. Taksni stro
ji zahtevajo mehanizirano posh.l
:Zevanje ali delo v liniji. 

Vsekakor to, kar smo videli 
letos na sejmu, ne pomeni kon
ca tehnoloskih momosti v raz
voju strojev. Razvoj elektronike, 
predvsem pa pocenitev nekate
rih osnovnih elementov elektron
ske tehnike bo nudil nove moz
nosti za se vecji delez programi
ranih strojev. K temu silita vse 
vodilne proizvajalce lesnoobde
lovalnih strojev proizvodnja, pa 
tudi mednarodna konkurenca. 

D. Mazij 

Tudi lastna udelezba 
LIGNA 1981 - sejem lesno-obdelovalnih strojev in naprav - je 

za nami. 0 pomenu tega mednarodnega prikaza strojne opreme po. 
vedo ze podatld, da je bilo na njem prisotnih 975 razstavljalcev, od 
tega 454 izven Zabodne NemCije. Razstavne povrsine je bilo kar 
83.826 kvadratnih metrov, obiskovalcev sejma pa se je povzpelo na PREDLOG SPREMEMB SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 
75.000. Vse te stevilke so precej visje kot so bile leta 1979, kar po- 0 UREJANJU STANOVANJSKIH ZADEV 
meni, da je Hannover ostal in bo tudi v prihodnje kraj, kjer se zbira --·- . . . . 
najvee lesnih strokovnjakov in opreme za predelavo in obdelavo lesa V J~~ razprav1 Jt: p~edlog sprememb sa~oupravnega s.porazuiila 
na enem mestu. Sejem so spremljala tudi bogata strokovna posve- o ureJ~JU ~tanovanJ~kih zadev. Poleg drugih spren;emb Je ena lZ· 
tovanja z mednarodno udeleibo. med b1stveni_h n~vos~1 v sporaz:umu - l~stna udelezba. . _ 

Iz:bira na sejmu je bila res
nieno bogata in vsestranska. Po
:z.navalci pravi.jo, da so .temu 
vzrok ohlajene konjunktume 
razmere, po drugi strani pa tudi 
hud konkurencni boj proizvajal
cev. 

Takoj za nemskimi proizvajal
ci so bili ltalijani s 182 razstav
ljaJ.ci, nato Francozi, Svicarji, 
Angleii, Svedi in drugi. Od 
vzhodnoevropskih drlav so raz
stavljale Ceskoslovaska, Poljska 
in prvic Bolgarija. Jugoslavijo 
sta predS<tavljala zicnica iz Ljub
ljane in Arsenije Spasic iz Za
je6axa. 

Letosnji sejem je bil z odlic
no ponudbo vir bogatih informa
cij . Nemski proizvajalci bodo z 
bogata izbiro sttojev, predvsem 
za velikoserijsko proiz-vodnjo 
ploskovnega pohistva imeli ver
jetno nekatere .tezave pri prodaji, 
saj je povprasevanje po velikih 
serijah pohistva manjse kot je 
bilo nekoe. Kupci zahtevajo bolj 
posamicne izdelke, kar ima za 
posledico proizvodnjo v manjsih 
serijah. Tem zeljam lrupcev po
hi-Stva pa bo potrebno prilagaja
ti tudi stroje, taka da jih bo mo
goce v zelo k:ratkem easu labko 

nastaviti iz ene tehnoloske ope
racije na drugo. 

Takl!ni stroji so bili na sejmu 
prikazani. Imajo vgrajene pro
grame. S pritiskom na gumb je 
mogoce stroj v nekaj sekundah 
pdpraviti za opravljanje drugac
ne operacije ali dimenzije ele
menta. Na pohod.u so torej ge
neracije strojev z numericno 
centralnim .in racnnalnisko nu
mericnim centrahrim upravlja
njem. V obdelavi kovin so po
dobni stroji ze dolgo znani. Na 
sejmu so bili razstavljeni tudi 
roboti in sicer za lakirllir1je po
vrsin. Robot vodi brizgalno pis. 
tolo namesto delavceve roke. 

Ponudba italijanskib proizva
jalcev lesno-obdelovalnih strojev 
je bila bogata, se posebno za Ob· 
delavo masivnega lesa. 

Priokazano je bilo veliko idej in 
resitev za drobno oblepljanje za
htevnih profiliranih letev ali ro
bov iz ma:sivnega lesa ali plosc in 
sicer z umetnimi folijami, pa tu
di z naravnimi furnirji. Podobno 
kot za oblepljanje je bilo prika
zani.h veliko strojev .tudi za na
tancno brusenje profilov. Tudi za 
izdelavo razliCni.h manjsih izdel
kov iz lesa kot so rocaji, okraski 
in podobno so proizvajalci poka
zali dobre stroje. 

Velika je bilo na sejmu prika
zanih r esitev za Sirinsko in dol· 
zinsko spajanje lesa za cimbolj
so izrabo dragocene lesne sura
vine. Na podroCju povciinske ob
delave je bilo opaziti resitve su
silnih kanalov na osnovi ultravi
oletnih zarkov. TakS:ne linije so 
bistveno krajse kat klasicne, za
htevajo pa posebno prilagojene 
povrsinske materiale. 

Letosnji sejem je nudil obisko
valcu tudi najrazlicnejse resitve 
za cimboljse izkoriscanje energi
je. Proi.zvajalci so se v svojih po
nudbab potrudili tudi za izbolj. 
sanje delovn.ih pogojev, pred
vsem za boljso zascito proti hru
pu pri lesnoobdelovalnih strojih. 

Vsakdo, k1 pndob1 stanovanJsko prav1co do stanovanJa v drui
beni lasti oziroma se preseli v vecje ali v vee vredno stanovanje, 
placa pred vselitvijo oziroma preselitvijo lastni delez. 

Visino lastne udelezbe se doloci glede na poprecni mesecni do
hodek na clana gospodinjstva v letu pred vselitvijo v druzbeno sta
novanje. 

ViSina lastne udelezbe: 

Skupnl mesecnl dohodek na dru!lnskega ~lana 
v % na poprecnl osebni dohodek v SRS 

za druilne z dvema 
in vee delav=l 

do 20% 
nad 20-25 Ofo 
nad 25-30 °/o 
nad 30-35% 
nad 35-40 % 
nad 40-45 Ofo 
nad 45-50 OJo 
nad S0-55 OJo 
nad 55-60 % 
nad 60-65 Ofo 
nad 65-70 Ofo 
nad 70-75 °/o 
nad 75-80% 
nad 80-85 °/o 
nad 85-90 Ofo 
nad 90-95% 
nad 95-100 Ofo 
nad 100~/o 

za samske delavce 

do 35% 
nad 35-40 % 
nad 40-45 ~/o 
nad 45-50 OJo 
nad 50-55 ~/o 
nad 55-60% 
nad 60-65 ~/o 
nad 65-700/o 
nad 70-75 OJo 
nad 75-80 Ofo 
nad 80-85 OJo 
nad 85-90 Ofo 
nad 90-95 OJo 
nad 95- 100 OJo 
nad 100-105 °/o 
nad 105-110 Ofo 
nad 110-115 Ofo 
nad 115% 

% udeleibe obcana na 
nabavno vrednost stano· 

van)a 

brez udelezbe 
10Jo 
20Jo 
3% 
40Jo 
5% 
60Jo 
7 % 
80Jo 
9% 

10 OJo 
11% 
12 OJo 
13% 
140Jo 
16% 
18 OJo 
20% 

Lastne udelezbe za pridobitev stanovanjske pravice do druibe
nega stanovanja ni dolZan prispevati tisti, ki je te obveze oproscen 
na podlagi zakona in tisti, ki se preseli v manjse oziroma v manj 
vredno stanovanje. 

Lastne udelezbe za pridobitev stanovanjske pravice ni dolzan pri
spevati: 

- zakonec, ki pridobi stanovanjsko pravico po smrti zakonca 
ali po razvezi zakonca, ki je imel stanovanjsko pravico; 

- obcan, ki pridobi stanovanjsko pravico do stanovanja, name
njenega osebi, ki opravlja sluzbeno obveznost (predvsem hisniSka 
stanovanja); 

- nosilec druibene funkcije, ki je pridobil stanovanjsko pravico 
v kraju zunaj stalnega bivalisca (za cas opravljanja funkcije v tem 
kraju). 

Za lastno udelezbo se steje: 
- lastna denarna sredstva; 
- namensko privarcevana sredstva v banld; 
- posojilo na podlagi namensko privarcevanih sredstev obcana. 
Sredstva lastne udelezbe za pridobitev stanovanjske pravice so 

vracljiva. Kdor se preseli v vecje ali v vee vredno stanovanje in je 
ze placal lastno udelezbo, plaea lastno udelezbo glede na razliko v 
revalorizirani vrednosti prejsnjega in novo pridobljenega stano
vanja. Kdor se preseli iz vecjega v manjse stanovanje, je upravieen 
do povrnitve lastne udelezbe v sorazmerju z revalorizirano vred
nostjo prejsnjega .in novo pridobljenega stanovanja. 

Na razstavi novega Brestovega pohiStva tudi spalnica 
Naj dodam se to, da se je 11!

tosnji sejem odlikoval tudi po 

Obcani in druZ.ine v teZkem gmotnem polozaju in tiste mlade 
druZine, ki na podlagi dogovorjenih meril ne morejo placati lastne 
udelezbe pred vselitvijo, bi vplacale lastno udelezbo po vselitvi v 
stanovanje, s tern da se zavezejo namensko varcevati pri banki za 
lastno udelezbo, pri cemer dovolijo tudi administrativno prepoved 
na osebni dohodek. M. Drobnic 



BRESTOV OBZORNIK 

odenje proizvodnje s 
pomoCjo terminalov 

Cilj vecine organizacij zdruze
nega dela, ki uporabljajo racunal
nik, je zdruzena ohdelava podat-

prenos dosedanjih obdelav s sta
rega racunalnika na novi in kon· 
cati obdelavo financno vodenje. 

' kov na podrocju nacrtovanja in 
spremljanja proizvodnje; na krat· 
ko povedano, z racunalnikom ze
le krmiliti proizvodnjo. To zelimo 
tudi na Brestu. 

__ .. V~denje proizvodnje homo ure
, snicevali po temeljnih organiza
i cijah postopno. Zaceli homo v 
. Gabru, kjer ho postavljen prvi 

S s tarim racunalnikom teh ; 
zelja ni bilo mogoce uresniciti, 
ker je bila zmogljivost racunalni· 
ka premajhna. Sedaj, ko imamo 
nov racunalnik, je ena izmed 
glavnih nalog nase sluzbe - vo
denje proizvodnje s pomocjo ter
minalov. (i>n-line). 

Ker je taksno vodenje proiz
vodnje zelo zapletena zad~va, si • 
bomo pomagali z IBM-ovtm pa- · , 
ketom COPICS (COMMUNICA· ,. 
TIONS ORIENTED PRODUC 
TION INFORMATION AND CON
TROL SYSTEM). 

COPICS paket sestoji iz dva
najstih uporabnih podrocij: 

jih in podohno. Ta del je najholj 
obsiren za uporahnika. 

Po vnosu vseh potrebnih podat
kov bodo nasi organizatorji za
celi z obdelavo. Ohlikovati bo po
trebno banko podatkov, pripra
viti vse potrebne izpise, zaceti 

Gre za vecje kolicine montaznih 
hiS za Italijo in Iralk, kjer jih 
bodo tudi montirali delavci J elo
vice v sodelovanju z Gradisom. 
Obe bosta poslali v ti dve drla. 
vi (vsaka polovico) ok:rog 180 
svojih delavcev; vecina jih bo za 
grobo montazo, ostali pa tudi za 
zahtevnejsa dela. Po izracunih 
kaie na dober izvozni posel ozi
roma financnl ucinek. 

ALPLES uspesno razvija svojo 
prolzvodnjo lesno-obdelovnih 
strojev in transportnih naprav. 
Sedaj se strokovno pripravljajo 
na izdelavo kasimega stroja za 
internega narocnika; ce pa se ho 
pokazala moinost za veejo pro
dajo teh strojev, naj bi ga zaceli 
proizvajati v letu 1982 v vecjih 
koliCinah. 

V SAVINJI bodo kupili dodat· 
no racunalni~ko opremo v vred
nosti 2.573.864 dinarjev. Le-ta je 
po mnenju strokovnjakov potreb
na, da ho mogoce novi raeunal
nik instalirati in usposobiti za 
delo v zastavljenem roku. 

GLIN je v .sodelovanju dveh 
svojih temeljnih organizacij 
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Stavbno pohistvo in !verna zaeel 
izdelovati nov skupen lzdelek
okno z rolo omarico in montira
no roleto. Skupni pr.ihodclc od 
prodaje ·tega izdelka je zacasno 
razporejen na osnovi direktnih 
stroskov in pokritja, ki je razpo
rejeno ma osnovi vlozenega dela 
delavcev. 

Vse kaie, da se bodo uspe5no 
koncali razgovori o ELANOVEM 
sodelovanju v avstrljskem SKI 
POOLU. Ce bodo razgovori uspe
:li, bodo z Elanovjmi smucmi Iah
·ko tekmovali tudi avstrijski smu
carS>ki reprezentanti, kar doslej 
niso .smelL V sekakor hi to ime. 
.lo mocan reklamno-propagandni 
ucinek. 

V LESNINI proizvodni temelj
ni organlzaciji BOR La5ko, v ka
teri je zaposlenih nekaj nad 200 
delavcev, so zgradili novo zagal
nico ·s povrsino 2.000 kvadratnih 
metrov. Le-ta bo omogoeala teh
nolosko organiziran proizvodni 
proces za izdelavo pohistva. Po
goj za to proizvodnjo pa so su
silnice, katerih zmogljivost je ce
Io veeja od trenut:nih potreb. Na
loibo so financno omogocili z 
zdruzenimi sredstvi v okviru de
lovne organizacije Lesnina. 

- Tehnicna proizvodna kon- · 
tt·ola podatkov, .ki. predstavlja ob
likovanje in vzdrlevanje osnOY· 
nih podatkov kot so maticne da
toteke, strukturne sestavine, de
Iovna mesta, tehnoloski postopki 
in podobno; 

~Prece j novosti 
- narocila v povezavi s pro

dajnimi informacijami - spreru- lnstaliranje novega racunalnika 
Ijanje narocil skozi proizvodnjo > 

do dobave; ·. daljinski terminal s printerjem. 
- prognoziranje zajema tehni· To naj bi opravili v septembru. 

ke, ki nam omogocijo trfni po
tencial; 

- nacrtovanje proizvodnje da
je doloceno proznost pri spremi· 
njanju proizvodnje ali zmoglji
vosti; 

- spremljanje zalog - doloea
nje kolicine in casa narocanja 
posameznih surovin (v nabavi in 

Zatem ho potrebno usposobiti 
vse tehnologe, da bodo znali upo
rabljati terminal. Po dveh -
treh mesecih bodo zaceli tehno
logi samostojno vnasati vse po
trebne podatke o njihovih izdel· 
kih, polizdelkih, materialih, stro-

voditi medfazno skladisce poliz
delkov in materialov ter proiz· 
vodnjo. Ta dela naj hi hila kon
cana do konca leta 1982. 

v tern casu bo potrebno naha
viti dodatne terminale za vse 
druge temeljne organlzacije, kar 
je osnovni pogoj za izpeljavo na· 
sega nacrta. M. Braniselj 

prodaji); 
- lansiranje narocil; 
- spremljanje posameznih na-

rocil; 
lz drugih lesarskih kolektivov 

- spremljanje proizvodnje; 
- vzdrievanje strojev; 
- razporejanje delovne sile; 
- nabava - prodaja; 
- nacrtovanje stroskov. 
Iz paketa COPICS smo najprej 

narocili tehnicno proizvodno kon
trolo podatkov in vodenje zalog. 
Ti dve podrocji sta osnova, da 
zberemo vse potrebne podatke o 
izdelkih, polizdelkih, materialih, 
normativih in osnovnih sredstvih, 
kar je nekje temelj za razvijanje 
taksnega vodenja proizvodn]e· 

COPICS nam pomaga pri ure
snicevanju naslednjih ciljev: 

1. Boljsi nadzor in pregled nad 
osnovnimi sredstvi, obratnimi 
sredstvi, predmeti dela in delovno 
silo; 

2. znizanje stroskov; 
3. izboljsati proizvodnjo; 
4. urejeno vodenje sprememb. 

Zacetek taksnega vodenja pro-
izvodnje nacrtujemo za konec te· 
ga leta. Najprej moramo opraviti 

SLOVENIJALES - trgovina je 
odprla se eno novo trgovino za 
prodajo pohi~tva in sicer v Pu
lju. Prodajni prostori merijo pri
bli:Zno 250 kvadratnih :metrov; tr
govina je v novem stanovanj
skem naselju, kjer ze gradijo tu
di vrsto drugih pomembnih ob
jektov. Novo naselje steje blizu 
pet tisoc prebivalcev. Slovenija
les se tako prvic ·pojavlja na tem 
delu Istre in taka sistematicno si
ri .svojo maloprodajno mreio. 

STOL je zakljucil z eno izmed 
najvecjth naloib v zadnjlh letlh; 
delo v novih prostorih za proiz
vodnjo tapetniskih izdelkov je 
steklo. Nova proizvodna hala 
meri nad 6000 .kvadratttih me
trov. Proizvodni proces v novih 
prostorih poteka od skladisca re
promateriala, prek krojenja, ~i
vanja, blazinjenja ter na koncu 
montaie in embaliranja. V njih 
je tudi oddelek za krojenje ipre
na. Nalozba je veljala blizu se
dem milijard starih dina:rjev. 

Iz nase temeljne organlzacije TAPETNISTVO 

Poslovanje MEBLOVE firme v 
Ita:liji Meblo - Itallana je bilo 
v preteklem letu sicer uspe5no, 
teiave pa so se zacele letos, 
predvsem v pohistvu in proiz
vodnji veriinih motomih zag. To 
je predvsem posledica gospodar
skih in zunanjetrgovinskih tehv 
v Jugoslaviji in Italiji. Zato so 
sklenili, da hodo uki'Dili dejavno
.sti, ki prinasajo izgubo (pohis
tvo in proizvodnja motornih 
iag), delavce iz teh dejavnosti 
preusmerili v proizvodnjo masiv. 
ne predelave lesa in zmanjsali 
stevilo delavcev v upravi. 

JAVOR 51 Je za Ietos zastavil 
zelo vlsok plan izvoza - kar za 
18 milijonov dolarjev, od tega 15 
milijonov dolarjev na konverti· 
bilna podroeja. Prvi letosnji stir
je meseci slaho ka.Zejo, da bodo 
izvozni nacrti uresniceni, saj so 
ustvarili le dohre 3,5 milijona de
viznega potenciala, potrebovali 
pa bi ga najmanj se enkrat toli
·ko. Vzroki temu so podobni kot 
drugod: cene, nekonkurenenost 
in podobno. 

INLES je svecano odprl svoje 
nove prolzvodne zmogljivosti -
mehanlzirano skladisce za iglav
ce, kotlovnico in skladiSee. Novi 
objekti so del trdnejse osnove za 
prihodnji 'Tazvoj, saj na njih te
melji tudi novi srednjeroeni na
crt. Najpomemhnejse je vseka
kor mehanizirano skladisce , ki 
neposredno povezuje gozdno 
proizvodnjo in industrijsko les
no predelavo. Letna zmogljivost 
bo 80.000 k.ubicnih metrov ohio
vine. Na tej osnovi nacrtujejo 
tudi novo zago in krojilnico s 
susilnicami. Meles je plod skup
nih vla:gan.j delovnih organizacij 
GG Kocevje in Inlesa, kar daje 
moCn.o osnovo za vse tesnejse do
hodkovno povezovanje. 

JELOVICA je sklenila vecje iz. 
vozne posle z Italijo in Irakom. 

NOV PRAVILNIK 0 IZOBRAZEVANJU 

Na podrocju lzobraievanja doiivljamo veliko preobrazbo. V zad
njem easu je bilo na tern pomembnem podroeju drutbenega de1o
vanja sprejetih nekaj novih zakonov, druibenih dogovorov in samo
upravnih sporazumov. Kot temeljni zakon za preobrazho izobraieva
nja je bil sprejet za.kon o usmerjenem izobraievanju. 

v nasi delovni organizaciji je 
doslej to podroeje urejal pravil
nlk o izobraievanju, ki je bil 
sprejet v Ietu 1972 in je kasneje 
doZivel le nekaj manjsih spre
memh. Novi ·predpisi o izohraie
vanju, zlasti pa zakon o usmerje
nem izobraievanju, dolocajo, da 
moramo uskladiti z njihovimi do
locili tudi na5e samouprav.ne 
splosne akte, ki urejajo to pod
rocje. 

Ker dosedanjega pravilnika o 
izohrazevanju zaradi tako velikih 
-sprememh ne moremo preprosto 
uskladiti z dolocili teh predpisov. 
bomo mora:li sprejeti povsem nov 
samoupravni splosni akt za to 
podrocje. Sedaj so pripravljena 
izhodisca za nov samoupravni 
'Sporazum o izohraievanju, ki 
gredo sedaj v javno razpravo po 
temeljnih organizacijah. Javna 
razprava o teh izhodiscih naj bi 
pokazala, ali smo za to podrocje 
predvideli pravilne re5itve in od
govorila na nekatera neresena 
vprasan~a. 

V izhod:iscih za samoupravni 
s·porazum o izobrazevanj u so 
opredeljena naslednja vprasa
nja: 

- pojem usmerjenega izobra
zevanja, pravice in doi.Znosti do 
lzobraievanja, 

- cilji vzgojno izobraievalne 
dejavnosti, 

- nacrtovanje vzgojno lzobra
zevalne dejavnosti, 

- usmerjanje mladine in za
poslenih v lzobrazevanje, 

- vrste vzgojno izobrazevalnth 
dejavnosti, 

- oblikovanje in lzvajanje pro
gramov lzobraievanja, 

- pravice in obveznosti ude
lezencev izobraievanja, 

- naloge in pravice izvajalcev 
lzobraievanja, 

- preverjanje znanja, uspo
sobljenosti in delovne zmoino
sti, 

- stroski izobraievanja. 

Med bistvenimi novostmi, ki 
jih prinasajo novi predpisi o iz
obra2eva:nju, je tudi prolzvodno 
delo. Proizvodno delo je oblika 
usposabljanja z delom kot ena 
izmed vrst vzgojno izobraieval
ne dejavnosti. Izvaja se nepo-

sredno v delovnem procesu in je 
sestavni del vseh programov 
usmerjenega izobraievanja. Pro
gram proizvodnega dela sprejme 
posehna izohraievalna skupnost. 
Na podlagi tega programa je po
trebno v tehnoloskem procesu te
meljne organizacije izbrati pri· 
merna :iln. tipiena dela oziroma 
naloge, ki naj bi jih opravljaU 
ucenci na proizvodnem delu. 

Ucencem na proizvodnem delu 
pripada nagrada v s,kJadu z nji
hovim delovnim prispevkom. V 
izhodiscih je sicer predvideno, 
kako se doloca nagrada, vendar 
hi bilo potrebno dolociti kon
kretna merila v tistih samo
upravnih splosnih aktih, ki ure
jajo podrocje delitve sredstev za 
osebne dohodke in sk.upno pora
bo. 

V sistemu usmerjenega izohra
zevanja sta sicer izobraievanje 
ob delu in iz dela enakovredni 
ohliki, vendar bo dan vecji po
udarek izohraievanju iz dela. 
Delavec, ki se izohraiuje iz de
la, je v casu izobrazevanja v de
lovnem razmerju, vendar ne 
opravlja delovnih obveznosti, 
pac pa le ohveznosti, ki izhajajo 
iz vzgojno izobraievalnega pro
grama. 

Na podlagi sprejetih izhodisc 
za samoupravni sporazum o izo
braievanju ho izdelan osnutek 
tega sporazuma. Po koncani raz
pravi o osnutku pa bo oblikovan 
predlog sporazuma, ki bo seveda 
uposteval sprejete pripombe in 
morebitne drugacne resitve od 
osnutka. Taka naj hi nov samo
upravni sporazum o izohraieva
nju uporahljali ze za izohrazeva
nje delavcev v solskem letu 
1981/82. 

A. PerCic 
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Kako smo spremljali 
kongres samoupravljalcev 

v tej stevilki objavljamo razgovor z delegatko nase obcine na 
kongresu samoupravljalcev. Zeleli pa smo mimogrede povprasati 
tudi nekaj Brestovcev, kako so spremljali delo kongresa in kaj od 
njega priCakujejo. 

Nedvomno bo o sklepih in staliscih kongresa se tekla beseda, 
predvsem pa bodo potrebna tudi dejanja, saj so naloge, ki so pred 
nami in jih je oblikoval kongres, neposredni izr az potreb in ciljev 
vseh nasih delovnih ljudi. 

Pogovore so pripr avili Marta Modic, Vanda Hace, Anton Obreza 
in Viktor 1:nidarsic. 

Valentin sUBIC, vodja oddelka 
montaie v TOZD POHISTVO 

Ne bi se hvalil, toda moram re
ci, da sem delo kongresa ves cas 
spremljal. Ne toliko neposredno, 
saj mi tega cas ne dopusca, toda 
povzetke po radiu ali televiziji 
skoraj v celoti. Ce naj ocenim 
delo kongresa, mislim, da je bil 
zelo kriticen in je zajel prav vsa 
vprasanja, ki so pomembna v tern 
trenutku. 

Prav zato, ker smo v tezkem 
gospodar skem polofaju, j e bil 
kongres se bolj pomemben in do
brodosel, saj je za resitev tezav 
potrebnega vee odloeanja delav
cev in manj administriranja. Prav 
temu vprasanju je dal kongres 
poseben poudarek. Veliko je bilo 
recenega tudi o placilu po delu. 
Mislim, da je to se kako pomem
bno, saj bi tako dosegli veejo pro
duktivnost in s tern vecji osebni 
in druZbeni standard. 

Kot sem ze poudaril, je tretji 
kongres samoupravljalcev prisel 
ob pravem trenutku. Ce namrec 
hoeemo uresniciti stabilizacijo, 
je potrebno veliko politicnega 
dela. Temu pa je nakazal smeri 
prav kongres. Pravo delo se sele 
zacenja in za uresnieitev teh na
log smo odgovorni prav vsi, po
sebno pa zavestne subjektivne 
sile, ki naj bi to delo usmerjale. 

sem spreml jal prek sredstev jav
nega obvescanja, organizirana pa 
je bila tudi pri nas po sindikalnih 
skupinah, kjer smo imeli mo:l
nost, dopolniti ta dokument. 

- Mislim, da mora kongres 
tako kot prejsnja dva dati jasna 
napotila za samoupravni razvoj 
druzbe z uresnicevanjem ustave 
in zakona o zdr-uZenem delu ter 
odpraviti napake in pomanjklji
vosti, s katerimi se soocamo. 
Prav gotovo je kongres v pravem 
casu, v casu, ko bijemo bitko za 
stabilizacijo na vsakem koraku in 
ko inflacija neusmiljeno tepe na
se zepe, posebno pa delavce z 
najnizjimi osebniroi dohodki. 

Ko sem spremljal sam potek 
kongresa, sem videl, da so dele
gati konkretno ocenjevali seda
nje stanje in pomanjkljivosti v 
samoupravnem razvoju in naka
zali resitve za izboljsanje. S sta
lisei in sklepi tretjega kongresa 
kot so boji proti inflaciji, boj za 
stabilizacijo, za uresnicitev pravic 
delavcev, da razpolagajo z ust
varjenim dohodkom, se popolno
ma strinjam, vendar brez enotne 
in celovite akcije vseh delovnih 
ljudi bitke ne bomo dobili. Mi
slim, da je tudi pred sindikat po
s tavljena odgovorna naloga pri 
razvijanju samoupravnih odnosov 
in uresnicevanju kongresne reso
lucije. 

vorneJsega dela, brez odlocanja 
delavcev o rezultatih dela zastav
ljenih ciljev ne bomo dosegli. 

Vsi se moramo zavedati, da 
brez produktivnejsega in odgo-

JANEZ KANDARE -
TOZD GABER 

V pripravah na tretji kongres 
samoupravljalcev, :pa tudi na sa
mem kongresu je bilo ponovno 
izra.Zeno mnenje, '<ia je sociali
s t ieno samoupravljanje kljub 
vsem tezavam odlocujoci dejav
nik v nasem dr-uZbenem razvoju, 
se posebej pa tudi v zavesti in 
prizadevanjih vseh delovnih lju
di. 

Delegati so se na kongresu 
med drugim zavzemali za izbolj
sanje sedanjega neugodnega go
·spodarskega polozaja, zmanjse
vanje ra:s.ti inflacije :iln izboljsa
nje plaCilne bilance. Izhod iz teh 
gospodarskih tezav je m0Zen sa
mo z vecjim in ucinkovitejsim 
delom, zmanjseval!ljem reproduk
cijskih in drugih stroskov poslo
vanja, boljsim izkoriScanjem de
lovnega casa, kvalitetnejso pro
izvodnjo in vecjim izvozom. 

Posebej so delegati :J?Oudarili, 
da delavci se ne odloeajo v celo
ti z dosezki svojega dela. Resitve 
je potrebno i~kati v doslednem 
·razvijanju dohodkowtih odno
sov, ki morajo omogociti, da bo
do delavci imeli odlocilno bese
do pri politiki cen, deviznem si
stemu in drugod. 

Mislim, da posebej novih sta
lisc in sklepov ne potrebujeroo, 
uresniciti moramo le tisto, kar 
smo se ze tolikokrat samouprav
no dogovorili. 

P redsednik osnovne organiza· 
cije sindikata v TOZD 1:agalnica 
Franc JAK.SE 

V casu nestabilnosti svetovnc
ga in nasega gospodarstva smo 
od III. kongresa samoupravljal
cev seveda dosti pricakovali. 
Predvsem mislim, da je vsak de
lavec pricakoval od delegatov 
kongresa, da bodo poskusali naj
ti momosti za resitev tezav, ki 
tarejo nase gospodarstvo. Po 
koncanem kongresu, ki smo ga 
delavci spremljali prek razlienih 
sredstev javnega obvescanja me
nim, da so delegati na III. kon
gresu dobro opt'avili svoje delo. 

Po zastavlienem prouramu 

JANEZ KVATERNIK predsed· 
nik osnovne organizacije sindi· 
kata TOZD TAPETNISTVO 

- Razpravo o resoluciji tret
jega kongresa samoupravljalcev 

I· • -
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Cerkniska turisticna razglednica 

DELO SINDIKATA V TOZD POHISTVO CERKNICA 

Za nami je ze skoraj pol leta 
dela nase osnovne organizacije 
sindikata, pa ni bilo 0 tern se 
skoraj nic napisanega. Ceprav 
smo si zastavili dokaj obsiren 
delovni program, moram pouda
riti, da ga izpolnjujemo. Ce ga 
ocenjujemo kot zunanji opazo
valci in teh je veliko, bi mislili, 
da organizacija sploh ni delavna. 
Vendar temu ni tako. 

Praznovanje nasega delavskega 
prannika smo organizirali na 
Slivnici pri lovski koei ob sode
lovanju s kulturno sportnim dru
stvom Sovica iz Grahovega. Na 
njem je bilo nad 600 ljudi, od 

tega iz nase temeljne organizaci
je nad sto. Vsakdo je dobil go
laz, lahko se je pa tudi zavrtel 
ob veselih zvokih harmonike. 
Ostali pa so nasli svoje zado
voljstvo v streljanju, tekih, ma
lem nogometu, pa tudi balina· 
nju. Praznovanje je izredno us
pelo. 

Organizirali smo tudi priprave 
na IlL kongres samoupravljalcev 
Jugoslavije. Ceprav smo pripra
ve dobro zastavili, pa razprav ni 
moe ravno pohvaliti. Ob njih bi 
clovek lahko sklepal, kako je sa
moupravljanje pri nas ze tako 
urejeno, da nimamo nobenih pri-
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BRESTOV OBZORNIK 

Iz TOZD P OHi sTVO - brusenje robov 

pomb, predlogov ali zahtev. Res 
da je bilo gradivo precej nacel
no, kar je tudi zmanjsalo zani
manje, pa vendar to ne more 
biti opravicilo. Pogosto smo pri
pravljeni samoupravne odnose 
kritizirati, nismo pa storili do
sti, ali celo nic, da bi se stanje 
izboljsalo. Menim, da bo prav 
IlL kongres dal nove pobude, na
sa naloga oziroma potreba pa je , 
da sodelujemo, saj bomo le ta
ko razvijali samoupravljanje in 
odlocali o ustvarjenem dohodku. 
0 tern bi se dalo sicer se marsi
kaj povedati, toda naj bo tokrat 
dovolj. 

Tudi na podroeju rekreacije 
delavcev smo si veliko prizade
vali in moram reei, da smo pri 
tern dosegli velike premike. 

Ze v preteklih letih smo si za
stavili nalogo, da bomo bolje 
spoznali tudi druge sorodne ko
lektive. Zato smo v juniju obi
skali tovarno Savinja v Celju. 
Glavni cilj tega obiska je bil, na
vezati prijateljske stike in spo· 
znati nacin njihovega dela. Da je 

bil nas cilj pravilen, dokazujejo 
tudi razgovori z nasimi delavci, 
ki so zelo ugodno ocenili obisk 
te tovarne. 

V Savinji smo si ogledali novo 
moderno furnirnico, zago ter od
delek za proizvodnjo pohistva. 
Brestovci smo ·kaj kmalu nave
zali stike z delavci Savinje. Naj
pogostejsa so bila vprasanja: ko· 
liko zaslufite? kako delate? kako 
ste zadovolini z osebnim stan
dardom? in se ·in sc. 

Iz razgovorov med ogledom in 
po njem je bilo videti, da ima
mo podobne ali celo enake t e
zave. Vsi si zelimo cimbolj po
sodobiti proizvodnjo, vendar v 
zaost renih pogojih gospodarje
nja to ne bo lahko. Toda pr iza
devanja so. 

Ne bi bilo prav, ce ne bi ob 
koncu omenil se izredno prijaz
nega sprejema. Vseskozi smo bi
li delezni velike pozornosti. De
lavci Savinje, vkljucno z glavnim 
direktorjem, so se zelo potrudi
li, da je nasa ekskurzija resnic-
no uspela. V. Znidarsic 

Trajna priCevanja 
>>Rocice nam, mama, premrle pogrej, 

o kruhu in soncu nam zgodbo povej .. . !« 

S :J?rijateljico sva obiskali Ro· 
tovo mam o, ki so jo med vojno 
odpeljali v internacijo. Pogovar
jali sva se z njo o njenem izgnan
stvu. 

- Tovarisica Rotova, veva, da 
ste ena izmed mnogih Slovenk, 
ki so jih zaradi ljubezni do do
movine izgnali v taboriSca. Zato 
vas prosiva za n ekaj b esed o 
tern. 

Kdaj in kam so vas izgnali? 
Vas je kdo izdal? 

»Ze prej so Italijani sedem
tkrat prisli po mojega moza, pa 
ga niso nikoli nasli. Prvega av
·gusta 1942 s o me z mojimi tremi 
otroki zaprli in po sedemnajst
dnevnem bivanju v zaporu odpe
ljali v Treviso.« 

- Koliko casa ste bill t am? 

»Tam sem bila do marca na
slednjega leta.« 

- Kako ste tam Ziveli? Kje 
ste prebivali? Kako ste p reZivlja
li svoje otroke? 

»Zivljenje je bilo zelo tezko. 
Vedno so nas pestile lakota in 
razne bolezni. Toda preziveli 
smo. Prebivali smo v vojasnici, 
kamor so strpali devetdeset lju
·di. Tam sem tudi rodila svojega 
cetrtega otroka Silvestra.« 

- Kdaj je bilo za vas najhu· 
je? 

»Najhuje je bilo takrat, ko so 
bili otroci Jacni in bolni. Neke
ga dne me je vprasal duhovnik 
iz taborisca, ki je podil mojega 
Janeza k verouku, ali mojim 
otrokom ni potreben krscanski 
nauk. Pa sem mu preprosto od
govorila, da jim je bolj potreben 
kruh.« 

(Vinko Sumrada) 

- Marca 1943 so vas prepelja
li v drugo taboriSce, v Visco. Ka
ko ste prisli t ja? Ali je bilo tam 
kaj b olje? 

»Tistega dne so moske iz ta· 
boriSca odpeljali na fronto, ma
tere z otroki pa v Visco. Nalo
zili so nas na kamione i.n odpe
ljali. Tam ni bilo nie bolje. Se 
vedno smo bili laeni. BliZala pa 
se je kapitulacija Italije.<< 

- Vasi otroci so rasli: naj sta· 
rejsi Drago je b il takrat star 
sest let, J anez pet, Milan dve, 
najm lajsi pa se je bllial p r ve
mu rojstnem u dnevu. P red vda
j o Italij e so vas spustili domov. 
Petclanska druiinica se j e vraca
la v dom ovino. Kam ste sli iskat 
zavetje? 

»Sla sem k svoji sestri v Lip
senj. Doma ni bilo vee, zato sem 
se napotila kar tja. K njej sem 
prisla 21. avgusta 1943, nekaj dni 
pred kapitulacijo Italije. V inter
naciji sem bila vee ·~ot Ieto dni. 
Svoboda sem docakala 'Pri svoji 
sestri.« 

Zahvalili sva se mami za raz
govor, ·ki se nama je vtisnil glo
boko v srce. Zamislila sva se nad 
njenimi besedami, ki so izra.Zale 
prestano trpljenje in gorj e. 

Rotova mama, vasa usoda in
ternirane matere je vtkana v n a
Sa svobodo! 

Naj bo ob dnevu borca in dne
vu vstaje slovenskega ljudstva 
najina zahvala za nase brezskrb· 
no otrostvo i skrena cestitka 
vsem, ki 'so v n ajtezjih trenutkih 
nasih narodov ljubili svojo do
movino! 

Barbara Modec in Vesna Sega 
7. d razred OS Cerknica 
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BRESTOV OBZORNIK 

• reJ ponosno, 
ne brigade! 

NEKAJ POGOVOROV 0 MLADI:NSKIH 
DELOVNIH AKCIJAH 

Polctni meseci so tudi cas mladinskih delovnih brigad, ki naj bi 
bile danes idejno-politicna sola mladih, sola samoupravljanja, pa 
tudi njihov prispevek h krepitvi nasega gospodarstva in pomoc 
tam, kjer je potrebna. 

2:al v zadnjih casih slliimo, da se mladi neradi prostovoljno od
locajo v delovne brigade, zlasti tisti, ki bi jim to odvzelo prosti 
pocitniski cas in za eas, prebit v brigadah, nimajo ustreznega de
narnega nadomestila ... Prav v teh dneh je moe mimogrede sll5ati 
tudi o vrsti teiav v zvezi z organizacijo in delom mladinske akcije 
v krajevni skupnosti Cajnarje - :l:ilce (morda bo o tern kaj vee 
povedal problemsld sestanek obcinske konference zveze komuni-

~tov o delovanju mladih, ki bo zadnji dan tega meseca). 

Iz teh, pa tudi iz drugih sirsih druibeno-pollticnih razlogov se je 
urednistvo odlocilo, da za to stevilko pripravi nekaj razgovorov z 
nekaterimi Brestovci, ki so bill brigadirji :ie v prvih povojnih letlh. 
Ne zato, da bi poudarjali: »Mi smo bill veasib cisto drugacni!«, pac 
pa zato, da bi opozorili, kako pomemben dele:i imajo lahko mla
dinske delovne akcije pri graditvi na5ega gospodarstva, predvsem 
pa pri idejno-politicnem in clovesko-moralnem oblikovanju mladih. 

Pogovore so pripravill Marta Modic, Marta Dragolic, Vanda Hace, 
Irena Zemljak, Anton Obreza in Vlktor 1:nidarsic. 

Nekaj misli o mladinskih de
lovnih brigadah je v TOZD Zagal
nica prispeval Tone PISEK, ki je 
bil kot srednjesolec na izgradnji 
zelezniske proge Doboj-Banja 
Luka. 

»Takrat ni bilo vprasanje, se· 
staviti brigado, saj nas je slo iz 
razrcda, ki je imel 35 dijakov, 
kar dvajset. Takrat, podobno kot 
dancs, je bil prisoten cilj, vzga· 

jati mladega cloveka, graditi 
bratstvo in enotnost. Res da ta
krat nismo imeli nikakrsne me
hanizacije, lahko pa recem, da 
sta bili zagnanost in delavnos t 
vecji kot danes. Takrat nismo 
bill zaradi tega prav nic stimuli
rani, celo obvezno pocitnisko 
prakso smo opravljaE tudi po 
koncani delovni akciji, da smo 
dobili kaksen dinar za solanje. 

Ugodnosti, ki jib ima brigadir 
danes, niso primerljive s tistim 
casom. 

Ob koncu menim, da bi se bilo 
treba v prihodnje samoupravno 
dogovoriti, naj bi se vsak mlad. 
clovek med stiriletnim ~olanjern 
udeleZil vsaj ene akcije. Sicer, kje 
naj marsikateri mladi clovek spo
zna fizicno delo in dobi delovn;! 
navade, ce ne ravno v delovni 
brigadi.« 

Slavka PRIJATELJ, planer ma· 
teriala v TOZD POHISTVO 

Moji spomini na dneve, ki sem 
jib preiivela v delovni brigadi, so 
zelo lepi. v zivern sporninu mi je 
se vedno ostal odhod na mladin
sko delovno akcijo - graditev 
proge Sarnac--Sarajevo. 

Za nas brigadirje je bil to prvi 
odhod iz domacega kraja v skoraj 

povsem neznano Bosno. Na zelez
niski postaji v Ljubljani nas je 
pozdravljala velika mnoZica Ljub
ljancanov. Ko se je veliko kolesje 
parne lo.k:omotive zacelo premi
kati, je iz stotih mladih grl zado
nela brigadirska pesem, ki so jo 
spremljali veseli vzkliki Ljubljan
canov. Po nekajdnevni utrujajoci 
voznji s tovornim vlakom smo 
prispeli na cilj, v Kakanj. Takoj, 

ko smo se naselili v lesene ba
rake, smo priceli z delorn. 

Z besedami je skoraj nemogoee 
opisati delovni zanos, tovari!ltvo 
in veliko skrb za telesno in kul
turno bogatenje vseh brigadirjev 
v casu delovne akcije. Samokol· 
nice smo polnili in praznili v 
rnedsebojnih tekmovanjih za cim 
vee prevozenih kubikov zemlje in 
kamenja z rnislijo: vse sile za 
obnovitev porusene domovine. 

Vloga in :pomen mladinskih de· 
lovnih akciJ sta po mojem mne
nju se vedno enaka, le da je dol
goletni gospodarski razvoj sedaj 
zamenjal marsikatero delo, ki 
srno ga tedaj opravljali se z go· 
lirni rokami. 

Joie VALENCIC, delavec v raz
rezu iprena-TOZD Tapetnistvo 

Bil sem v II. Prekmurski bri
gadi Stefana Kovaca, ki je leta 
1958 gradila avtocesto UUBUA
NA- ZAGREB. 

Brigadirsko naselje smo imeli 
v Sentjurju na Dolenjskem. Ta
krat sem bil star sedemnajst let 
in sem bil zaposlen v tovarni po
histva Martinjak. 

V brigadi sem bil dva meseca, 
nato pa sem ta cas prostovolj
no podalj~al se za deset dni. De
Iali smo po sest ur na dan na 
deloviScu, preostali cas pa smo 

imeli za razvedrilo, razlicne kroz
ke, sestanke, izlete ... Tako smo 
bili resnicno zaposleni ves dan. 
Izven naselja pa se v prostem 
casu nismo smeli gibati. lmeli 
smo veliko disciplino (po voja
sko), ki je v veliki meri tudi pri
pornogla, da se je akcija tako 
uspe~no koncala. 

Imeli smo zelo dobre medse
bojne odnose in delali smo za
res. Danes delajo vecinoma stroj
no. To se mi zdi pravo razkosje, 
pa kljub ternu mladina danes ni 
toliko pripravljena oditi na pro
stovoljne delovne akcije. Zdi se 
rni, da bi morali naj ti nacin, ki 
b i mladino pritegnil k delu. Pred
vsem velja to za studente, kajti 
delovne organizacije danes tezko 
odstopijo delovno silo, ki jo sa
me se kako potrebujejo. 

Vsekakor lahko recem, da so 
mi dnevi, ki sem jih prezivel v 
brigadi, ostali globoko v spomi
nu. 

Mislirn, da so mladinske de
lovne brigade izredno pomemb
ne. Mladina se ob delu tudi spo
znava in s tern kuje bratstvo in 
enotnost med narodi Jugoslavi
je, kar je v danasnjem casu se 
kako pomembno. 

Tomaz CUCEK iz TOZD MA
SIVA 

»Leta 1947 sem bil prvic nr, 
mladinski akciji; imenovala se je 
,prva Slovenska MDB Ljubljana'. 
V tej akciji, ki je bila v Rencah 
pri Novi Gorici, smo preusmerili 
in poglobill potok Goriski lijak, 
ki je prej poplavljal polja in na
selja. 

Delali srno cele dneve, od zgod
njega jutra do poznega vecera. 
Malice so nam dostavljali na de
lovno mesto, razen kosil in vecer
je, ki smo jib imeli v tabo.Fu. 
Enkrat do dvakrat tedensko smo 
imeli predvoja~ko vzgojo v tabo· 
ru. Kulturnih prireditev je bilo 
malo. V enem mesecu sta bili dve 
srecanji z drugimi brigadami ob 
taborniskem ognju. Vsak vecer 
so bile proglasitve najboljse de-· 
setine in podelitve prehodnih za· 
stavic. V tej akciji sem bil odli
kovan. Kljub naporom je bila mo
rala vedno na viSku. 

2:e v naslednjem letu 1948 sem 
bil v MDB ,bri~ada Marice Ke
rencic' na zelezru~ki progi Sezana 
-Dutovlje. Tam sem bil ze ko· 
mandir cete. Tezak kraski terei1 
-- vrtanje v skale in izravnava 
terena, velika vrocina, prostovolj
no delo v nocnih urah, cela vrsta 
napornih del in odlocitev, vse to 
nam ni vzelo volje do dela. Zelo 
dobro se spominjam, kako smo 
dva dni rocno vrtali v skale na 
razdalji sedrnih kilometrov. lz
vrtali smo 2000 vrtin, ki smo jih 
napolnili z rninami in jih razstre
lili vse hkrati na predvecer drlav
nega praznika. Srecni smo bili, dn 
smo tudi mi lahko s tern prispe· 
vaE svoj delez v pocastitev praz
nika. 

Sodeloval sem se v drugih akci
jah in bi omenil, se delo v enoti 
VGP Primorje v Puli. Delo v tej 
brigadi je bilo izredno naporno, 
kjer smo delaE noc in dan nepre
kinjeno. Na novo smo gradili vo
jaske objekte v Puli, ki so bili 
prej poruseni do tal. Tam sem 
bil enkrat pohvaljen in stirikrat 
udarnik. 

Za 1. maj leta 1957 sem bil od
likovan od marsala TIT A z me
daljo dela, na katero sem se se
daj ponosen. 

V brigadah se krepita bratstvo 
in enotnost jugoslovanskih naro
dov in narodnosti. S prostovolj
nim delom prispevamo k hitrej
semu napredku nase domovine. 
Se vedno zasledujem delo v bri
gadah in mislim, da je danes pre
malo fizicnega dela, na cemer je 
bil vcasih velik poudarek. Sele po 

opravljenem delu so sicdili zaba
va, sport in rekreacija. Danes se 
mi zdi, da je to ravno obratno.« 

Ivan PERU~EK - TOZD 
GABER 

Leta 1947, bil sem se mladinec, 
sem bil kot delavec zaposlen pri 
obnovi Loza. Tedaj sem se s sest
najstimi mladinci iz nasih kra
jev odsel na mladinsko delovno 
akcijo na progi SAMAC-SARA
JEVO. Bili smo v II. Dolomitski 
brigadi Staneta KavCica. 

Tezko bi opisal takratne ob
cutke, s kaksnim zanosom smo 
pokladali progo ali betonirali tu
ne! VRANDUK. Delali smo v treh 
i:z:menah, po osem ur dnevno. To
varlstvo, ki je vladalo med bri
gadirji, je bilo enkratno. V pro
stern casu smo prirejali skece, 
rnitinge, proslave in podobno. 

Tudi stra:ia je bila tedaj ob
vezna. Takoj po vojni so bili 
namree " teh krajih se ostanki 
sovra:inika. Tako se je primeri
lo, da si zjutraj lah.ko zaman 
iskal svoj krarnp in lopato, pa 
tudi municijo. 

Najbolj se mi je vtisnil v spa
min zakljucek izgradnje proge v 
Sarajevu, kjer sem prvic vide! 
tovariSa Tita. 

Mislim, da se v brigadi resniC
no krepi prijateljstvo med naro
di in narodnostmi, zato je prav, 
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da sc mladina tudi danes mno
zicno vkljucuje v mladinske de
lavne brigade. 

Aleksander KRZIC - skladisenik 
materiala v T0ZD IVERKA 

Kot sedemnajstletni fant sem 
bil leta 1947 se z nekaterimi mla
dinci iz na5ega kraja predlagan 
v zadnjo izmeno mladinske de
lovne akcije Samac-Sarajevo. 
Jeloviska mla<linska delovna bri
gada je bila ustanovljena v 
Kranju, od koder srno odpotova
li na delovno akcijo. Kot zadnja 
izmena smo utrjevali nasl.pe in 
urejali okolico. 

Delali smo po osem ur na dan, 
dostikrat tudi dlje. Nasa briga
da je bila dva:krat udarna. Ta
krat ni bilo nikakrsne mehaniza
cije kot jo imajo sedaj. Nase 
orodje so bill kramp, lopata in 
samokolnica. V prostem casu 
smo imeli politicno usposablja
nje, ukvarjali smo se s sportom, 
l<onec tedna pa -so bill mitingi in 
sportna tekmovanja z drughni 
brigadami. 

Mi-slim, da danasnja mladina 
nima taksne volje do dela na 
delovnih akcijah kot mi. Seved.a 
so bill takrat casi drugacni. Ve
deli smo, da moramo trdo pri
jeti za delo, ce smo boteli zgra
diti Jugoslavijo, kakrsna je se
daj. Vendar pa ima nadaljeva
>nje teh delovnih akcij velik po
men za bratstvo in soZ.itje rned 
narodi ter za se vecje povezova
nje mladih med seboj . 

NASI LJUDJE 
Bliza se 4. julij - dan borca, 

zato vam v tej nasi stalni rub 
riki predstavljamo Martina Peta 
na, ki j e dolgoletni delavec te· 
meljne organizacije Pohistvo in 
borcevske organizacije. 

Rodil se je v Sromljah pri Bre
zicah. Po vojni ga je sluzbena pot 
zapeljala najprej v Postojno, na
to pa se v Cerknico. Tu si je ust
varil druiino in se leta 1953 zapo
slil v cerkniski tovarni pohiStva. 
Kmalu po prihodu v tovarno jt:: 
odsel v politicno solo in jo uspes
no koncal. Po koncani soli je 
opravljal na obcini dela in naloge 
referenta za delo. Leta 1962 se je 
spet zaposlil na Brestu. Najprej 

je bil pri gradbeni skupini, nato 
pa v kontrolni slu:ibi. Dela in na
loge kontrolorja opravlja se da
nes. Upa pa, da se bo od tega dela 
konec letosnjega leta poslovil in 
odsel v zaslu:ieni pokoj. 
Nas sodelavec Martin Petan je bil 

med vojno aktivni borec. Najprej 
je bil stabni kurir v Kozjanskem 
odredu, potem pa v Bracicevi bri
gadi. Nikoli ne bo pozabil in se 
sedaj ga je groza, ce se spornni, 
kako je bilo, ko so v Kotlah ob
kolili ustase in njihove druiinc. 
:lena nekega ustasa je svojemu 
otroku prerezala vrat, da ne bi 
prise! partizanom v roke. Med 
grenki.m in teikim zivljenjem 
med bojem so bill tudi veseli tre
nutki. 

Z nestrpnostjo in veseljem so 
pricakali svobodo in konec voj
nih grozot. Vsa povojna leta se 
je aktivno ukvarjal s strelskim 
sportom. Osem let je bil predsed
nik obcinskega strelskega odbora. 
Se vedno pa je lovec. 1:alosten je, 
ker zadnje case zaradi slabsega 
zdravja ne more na lov in tako 
ne more poveca ti svoje zbirke lov
skih trofej. 

»Ceprav sem ze precej casa v 
bolniski, sem se kar seznanjen s 
tezavami, ki se kopicijo nad naso 
tovarno in druZbo. Ker rad gle· 
dam televizijo in berem casopise, 
sem seznanjen tudi z dogajanjem 
po svetu. Ce bomo enotni in ce 
bomo vsi napeli svoje moci, sem 
preprican, da bomo premagali tc
zave, ki nas tarejo v ozji in sirsi 
domovini.« B. Petrie 

- -· -- - --- ---- -- --·-----
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NaSe CerkniSko jezero spet na reSetu 
0 prihodnji usodi na~ega znamenitega jezera imamo ze nekaj let 

nazaj celo vrsto uglbanj, strokovnih raziskovanj, razgovorov, celo 
elaboratov . . . Nic cudnega, saj bi vsak vecji poseg vanj povzrocil 
tudi bistvene spremembe v njegovi podobi, znacilnostih, uporabno. 
sti, pa tudi v na§em zivljenju ob njem. 

Najnovej§i strokovni predlog o prihodnji podobi in vlogi Cerkni
§kega jezera obsega elaborat in zamisel o veenamenski akumula· 
ciji jezera, 0 katerem pa na§i obCani zal ne vedo dosti. 

Morda je tudi zato notranjski ~tudentski klub {Junija: organiziral 
razgovor z delovnim naslovom »Cerkni§ko jezero danes - ali bo 
tudi jutri?« Razgovor je bil sicer nedorecen, je pa razkril vrsto na
sprotujocih si stali~c in dilem, ki jih bo potrebno razcistiti, preden 
homo odloCali o usodi jezera. 

Prav zato tudi objavljamo stali~ca §tudentov; ne da bi se ured
ni~tvo opredeljevalo »za« ali »proti«, pac pa, da bi sproZilo izme
njavo mnenj. Pricakujemo, da se bo o teh vpraSanjih, ki so za 
na5e obmocje nedvomno pomembna, v na5em glasilu oglasil Se kdo. 

stuclija Vecnamenska akumula 
cija Cerkniskega jezera avtorja 
Marka Breznika napoveduje prav
zaprav grob poseg v clovekovo 
okolje, zato je prav, da se sezna
nimo z njenimi nameni in posle· 
clicami. 

Cerkni§ko jezero s svojim 
»Skrivnostnim izginjanjem« ze od 
davnine buri ljudem domisljijo. 
Jezero je bilo opevano v delih 
Vergila in Danteja, prvi pa ga je 
podrobneje opisal Janez Vajkard 
Valvasor v Slavi vojvodine Krajn
ske. Podatke o vseh opisovalcib 
pa najdemo v knjigi avtorja F. A. 
von Steinberga. 

Za na~e najvecje presihajoce 
jezero (26 kvadratnih kilometrov) 
na CerkniSkem polju so znacilni 
stevilni kraski pojavi (vodne ja· 
me, poZiralniki, estavele), zanimi
va mocvirska flora ter vegetacija 
in bogata sladkovodna in jamska 
favna z endemicnimi vrstami. Je
zero je vmesna postaja mocvir
skih in vodnih pticev v preletu. 
Postalo je prava atrakcija za stro
kovne ekskurzije, lov, ribolov, 
colnarjenje in jadranje, ki v zad
njem casu pridobiva vse vee prl
vrlencev. 

Cerknisko jezero smo dobili 
kot kulturno decliscino v nespre
menjeni podobi. Naravne znaciJ
nosti pa so ze ogrozene s poskusi 
ojezeritve z nasipi, umetnimi rovi, 
zapiranjem odtokov, kar pomeni 
nevarnost za vso vegetacijo in 
favno. 

. . 

V stucliji Vecnamenska akumu
lacija Cerkniskega jezera smo za: 
sledili popolnoma spremenjeno 
podobo jezera in okolice. 

Z akumulacijo bi za stalno po
plavili 19,8 kvadratnih kilometrov 
povrsin na juznem delu Cerkni
skega polja. Zgrajen bi bil ve& 
kilometrski, 20 metrov (povprec
no 16 metrov) visok tesnilni na
sip, ki bi potekal od Klenega 
vrha (.RibiSki kot) prek Gorice, 
proti Marofu, pod Martinjakom 
in Zirovnico do vasi Goricica. 

JuZni del bazena bi mejil na Ja
vornike. V bazen bi pritekale vo
de CerkniScice, ki bi bila zajeta 
pri vasi Begunje in bi jo prek po
kritih kanalov spuscali v akumu
lacijo. Enaka usoda bi doletela 
vode :lerovniscice in Lipsenjsci
ce, ki bi bile zajete pri izvirih. 
Preteino pa bi se osusila recica 
Rak v Rakovem Skocjanu. 

Cez leto dni bi voda nihala za 
11 metrov. Zaracli visje vodne gla
cline bi bilo v vaseh Gomje jeze
ro, Laze, Goricica in Otok poplav
ljenih 12 hektarov njiv in 28 zi
danih his s pripadajocimi gospo
darskimi poslopji. 

Studija, kot del vecjega projek
ta, vkljucuje se Planinsko polje 
in Ljubljansko barje pri Bistri. 
Namen celotne akumulacije je 
proizvodnja 446 GWh elektricne 
energije in odvzem pitne vode za 
oskrbo Krasa in obale v potrebni 
koliCini 1-1,5 kubienega metra 
na sekundo. Povecal bi se pretok 
Ljubljanice in Save za povprecno 
18 kubicnih metrov na sekundo, 
kar bi izboljsalo razmere ob nu
klearni elektrarni Krsko in na
crtovani nuklearni toplarni Dol
sko. 

v studiji je navedeno: 
»Geoloske razmere na Cerkni

skem polju so mnogo boljse ka
kor na NikSiSkem in Buskem po
lju, kjer so ~umulacije ~e zgr.a
jene. Zelo verJetno so tudi bolJse 
kakor na Planinskem polju, ki je 
ze bolj raziskano.« 

,z gradnjo akumulacije Cerk
ni§ko jezero bi pridobili izkusnje 
za morebitno kasnejso akumula· 
cijsko gradnjo Planina. Potrebna 
prostomina te akumulacije bo 
manjsa, ce bo zgrajena ze aku
mulacija Cerknisko jezero.« 

Iz dosedanjih poizkusov (na pri
mer poizkus trajnejse ojezeritve 
-program Gomji Jadran), ki ni
so uspeli, pa viclimo, da si tako 
drage izkusnje ne moremo in nc 
smemo dovoliti. 

Zato odlocno odklanjamo spre
minjanje obmocja Cerkniskega 
jezera v vodno akumulacijo. Od
klonilna stalisea utemeljujemo z 
naslednj im: 

v studiji so omenjene velike 
moznosti za razvoj obcine- raz· 
voj turizma (jadranje, sportni ri· 
bolov in naturistieni kamp), kar 
naj bi prinasalo devize. S to ute
meljitvijo se ne moremo strinja
ti. Ce ze upostevamo nihanja va
de do 11 metrov, si lahko pred-

......._...,_. - --
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(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Susec rep zvija in se brani, ali 
ubraniti se vendar ne more pomla
di, da ne bi prlsla z zelenjem in 
cvetjem. Povsod kali in poganja in 
gosto zelenje obrobl tudi hribe, na 
katere se jezero naslanja. Jezero 
upada, trava, big in trsica prirasto 
lz vode In skoraj ni vode videti na 
jezeru. Komur je mar prirodina kra
sota in prilika dana, naj bi nikar ne 
zamujal tih lep vecer v to porabiti, 
da sl najame colnic na Otoku in se 
prepeljuje po Zadnjem kraju. 

Kar zmoreta gozd in voda, vsa ta 
lepota je tukaj zdruzena. Pticev, 
zlahtnih pevcev 1 ffi0fd8 nob en del 
gozdov po Javorniku in okrog Snez
nika tollko ne zvabi kakor to zatis· 
je. Po sredi se prepeljujes in na 
obeh straneh jih vidis In slisis; ko 
se bolj h kraju pomaknes, kosi te 
takoj ocarajo, zacujes tudl sum in 
stok po gosci in oblaja te srnjak, 
katerega sl s pase odpodil. Zalopota 
pred tabo in vzdigneta se raca in 

- ___,.,.... ---· ' .- -~.., 
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racman in jameta kroziti, ker dalec 
od gnezda ne marata odleteti. 

Skoraj ial ti je, da se te bojl In 
se zival umika in rad bi ji naznanil 
in povedal, da nisi sovr&Znik, da te 
premaguje naravna krasota in da 
privoscis vsemu, kar je bog ustva. 
ril, mir in blagi cut, ki je tebe ob
sel. Tako sam sl in vendar toliko cu. 
tis in obdaja te radost, kakrsne 
druzba in beseda nikdar ne moreta 
obuditi. 

Nehote se spominjas nekdanjih 
casov, ko je se vecja zver bivala po 
teh gozdih, in 0 katerih si cital v 
starejsih knjigah, posebno v Valva
zorju in v popisu Cerkniskega jeze
ra gospoda pl. Steinberga in o ka· 
terih slisis pripovedovati tudi se 
zdaj med ljudstvom ob jezeru. 

Zdi se ti, da izpod gostega hoja 
pristopi k bregu sirokorogati jelen, 
ki se pazno ogledava, ako ga nihce 
ne bode motil, ko se misli napojlti 
in potem povaljati na najbolj plitvem 
mestu. Tam, kjer je voda se bolj 
upala In je najgostejsl big, tam 

....... 
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je pravo mesto za divjega prasca, ki 
rije in se zabava po svoje. In tam 
iz skalnate votline, velike Bobnari· 
ce, zdaj pa zdaj se tl bode prikazal 
povoden velik moz, z brado cez pas 
in debelo gorjaco v roki. Vendar 
strah te nl, saj nisi krasna deklica, 
katere lsce, celo ogne se te, z gr· 
dim pogledom, ces, da ga bodes 
ovadil, in prekriZal njegove hudob
ne namene, stopi le dvakrat ali tri
krat cez kamen in kost In zgine v 
gozd in temino. 

Ali crnl oblak ti zagrne prijazne 
misli, ko se spomnis krutega rob
stva, v katerem je trpelo tedanje 
ljudstvo kakor povsod tako tudi in 
posebno okrog jezera. Plemstvo tu· 
jega rodu se je zbiralo dostlkrat, 
posebno ob zimskem casu na jeze
ru, gostilo in razveseljevalo se je 
po ledu in zabavalo gledajoc, kako 
so gladni tlacani najprvo led razse
kavali, potem pa po vodi In med le
dom nagi mreze vlacill In ribe lo
vill. Bojis se, da ne bi zacutil stoka 
in joka nesrecne druzlne, katero je 

stavljamo, koliko naplavin bi bilo 
ob robu bazena in Otoka, kjer je 
predviden turisticni center. Me
nimo, da so sedanje moznosti za 
turizem v naravnem oklju veliko 
ugodnejse. Z uspehom bi se raz
vijal tudi strokovni turizem (spo
znavanje in studij presihajocega 
jezera, Kriine jame in Rakovega 
Skocjana). 

Iz raziskav geoloskega zavoda 
SR Slovenije o kolicini pitne vode 
za jugozahodno Slovenijo je raz
vidno, da stalna ojezeritev ni po
trebna. Na Krasu ze graclijo vo
dovod, ki bo imel zadostne koli
cine vode. Kot vir za oskrbo Lju
bljane z vodo bi lahko sluZil izvir 
Bistre (s cisto napravo, ki je 
manj zahtevna kot naprava pri 
ciscenju vode iz akumulacije). 

S stalisca splosnega ljudskega 
odpora in druZbene zamozascitc 
je bolj primemo imeti vee manj
sih dobra zascitenih virov kot 
enega regionalnega, .ki je bolj 
ranljiv. 

Zanima nas tucli, kdo bo zago
tovil, da nadaljnje raziskave ne 
bodo enostranske? Jezeru bi spre· 
menili naravni rezim polnjenja in 
presihanja. Nareclili bi velikan
ski hazen in s tern unicili znacilno 
favno in flora. Kraski pojavi bi 
cez noc izginili. ze z dosedanjimi 
poizkusi zajezitve so poruSene 
nekatere naravne znaCilnosti, saj 
se kot posleclica ze pojavljajo 
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tako imenovane mrtve vade. Pri 
stojecih vodah se pojavlja eutro
pija. Povzroeajo jo alge, ki moe
no osiromasujejo vodo kisika in 
ustvarjajo anaerobne pogoje. Po
sledica je odmiranje rib, rakov, 
polzev, travniske vegetacije . . . 
Rastlinski razvoj in s tern smrad 
je nujen rezultat odmiranja (Blej
sko jezero). 

Z akumulacijo bi pridobili del 
Cerkniskega polja, ki je med le
tom poplavljen. To zemljo bi do· 
bil kmet v zameno za poplav
ljena polja. Verno, da bo ta 
zemlja kljub kvalitetnim meliora
cijam potrebovala vee let, ce jo 
hoeemo kultivirati. Razvoj inten
zivnega kmetijstva pa zahteva 
uporabo umetnih gnojil in her
bicidov, ki vodo zastrupljajo. 

Zavod SR Slovenije za varstvo 
kulturne in naravne decliscine se 
ze vrsto let zavzema za ohranitev 
Cerkniskega jezera kot naravnega 
rezervata. Zavedamo pa se, da 
tak korak lahko pomeni velike 
zavore za gospodarski r azvoj 
cerkni~ke obcine. Nujno je torej 
treba prouciti nas dolgorocni 
razvoj glede na prihodnost Cerk
niskega jezera, ki pa vendarle 
ne more ostati taksno kot je da
nes, saj smo prisiljeni iti z raz
vojem naprej. 

L. Jeneek 
za notranjski studentski klub 

Cerknica 

Na jezeru mrgoli jadralcev na deskah 

revez zapustll potem, ko ga je muc
na bolezen robstva otela. 

Vzdihnes globoko in se predra
mis in ponosno se zamislis, da je 
lepa doba nastopila in da tudi ti si 
se ze trudil, da resis slovenski nas 
rod nasilstva in tujceve pete. In zo
pet te navdaja rahli cut, spomnis 
se lepih trenutkov, katere si prezi· 
vel spomladanske vecere v krogih 
navdusenih rojakov, in volna misel 
ti ustreza, da, kar naenkrat si zopet 
sam in deklica, prva ljubica, je pri 
tebl, zaupljivo te gleda, pade ti v 
narocaj, luna pogleda cez hrib, pa 
molce se pomakne za oblacek in 
ko se zopet pok&Ze na Otoku, zvon
cek in te opominja tudi na daljno 
pot do doma. 

Ko sem po takem veceru proti 
domu sel, sklenil sem za trdno veC
je drustvo za ves dan na jezero 
zvabiti, kar se je tudi zgodilo. In ne 
le enkrat, veckrat smo vse nalozili 
na kmetske voze, potegnili do Jeze. 
ra, tam pa v colne zlozili in prepe
ljavali zene in otroke ter jih zopet 
lzlozili na lepem prostoru za Oto
kom. Kar smo vendar se pozabili, 
smo si izposodili na Otoku in ziveli 
smo kakor v raju. 

Vsega smo imeli dosti, kuhall, pe· 
kll smo, otrocl so se zaigravall, do· 
jencki so prvikrat pod gostimi hoja. 
mi pospali, odrasli smo pa prepe
vali in veselili se od srca. Le pre· 
hitro prehitro so minili ti dnevi, in 
ko smo bili zopet na colnih in na 
poti proti domu, ozirali smo se pro
ti naglo priljubljenemu prostorcku. 
Skoda, da dosti poezije, katera nas 
je prevzela, pogubili smo ze na poti, 
ko je postalo vse zaspano In sltno. 
Kar je bilo mladovja, spehano bi ra
do spalo, ali ni bllo prevec prosto
ra, eno je drugo dregalo, in o joj! 
na vrhu proti Danam se nam Je celo 

- - --- -------

kolo snelo; jok in vrisk otroskih in 
zenskih grl je bil nasledek. 

Ko smo se pa drugi dan in kas
neje zopet brali in pomenili o prele
pem dnevu na jezeru, slovelo je tu
di sneto kolo med vzvisenimi do
godki. 

Kres je pomenljiv cas tudi za je. 
zero. Stari mozje pomnijo leta, v 
katerih se je o kresu ze po vsem 
jezeru kosilo. Cim prej jezero usah
ne, tern boljsa trava raste. Zatorej 
je okrog jezera okoli kresa vedno 
le o tern razgovor in beseda, ali 
morda ne toliko zavoljo trave, kakor 
zavoljo rae in kozic. Miha je bil 
stalni porocevalec, ali v tern oziru 
nezanesljiv, kajti vsako leto je bilo 
sporocilo eno ter isto: nRac pa le
tos toliko, kakor se nobeno leto 
ne!u 

Tudi ni bil Miha za poletni eas 
glavna oseba pri lovu, ampak stari 
Anze na Otoku, kjer je najvec je
zera in kjer to najkasneje usahne. 
Kakor se voda bolj steka, tako se 
pomice tudi zival za njo in ravno 
tik Otoka se dogodi ob svojem ca· 
su skoraj vsako leto najbolj cudna 
zanimivost tega jezera, da kolikor 
ga je se, kar naenkrat ga jame po
zro in vse, kar je se malo ur po
prej plavalo in gibalo po vodi in v 
vodi, kar mahoma na suhem ostane. 

Ni moj namen, vsega In z vso na
tancnostjo opisovati, moral bi bil 
sicer tudi poceti z opisovanjem le
ge, velikosti in enakih razmer jeze
rovih in vse to bi dalo obseg vellke 
knjige. Nadaljujem le o tern, kar 
sem zacel, prizore In osebe nari· 
sati, kolikor je v moji moci in opo· 
zorlti prijatelje prirode in nas.e do. 
movine na to, da bi si po mogocno
sti privoscili gledati in siriti to, kar 
se redkokdaj nahaja. 
(Se bo nadaljevalo) 
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(lz stevilke 45 - 30. junij 1971) 

- ·-- - na skupscinske volitve v letu 1982, ticna delovna telesa za priprave benopoliticnimi ter zakonskimi 
bi zelel nakazati osnovne naloge, in izvedbo volitev. akti, zagotovljenim sodelovanjem 
ki jib pred druzbene dejavnike Na ravni temeljnih organizacij delovnih !judi in obcanov v volil
neodlozljivo zastavlja sedanje raz. in delovnih skupnosti se ze po nih procesih. 
gibano politicno zivljenje. nazivu delovnih teles vidi, da gre Ta vprasanja namenoma pou-

SALON POHI~TVA V UUBLJANI 

Celotni Brestov razstavni prostor je bil pregrajen v sepa1·atne ambiente 
sredi paviljona pa je bil pet metrov visok zaslon za projeciranje diapozi
tivov in filmov - light show ob spremljavi glasbe. V tern prostoru smo 
razstavlli stole in fotelje Larsen, za katere smo tudi dobili PRIZNANJE. 
Ostali prostor pa je bil opremljen s kuhinjo VEGA-60 ·in raznimi varian
tam! dnevne sobe POLONA. Razlicna povrsinska obdelava, v vee razlicnlh 
oblikah prtkazani enaki elementi, so dajali razstavi posebno odliko. Po
sebne pozornosti je bila delezna tudi kuhinja VEGA-60, opremljena z naj
sodobnejsimf kuhinjskimi pripomocki. 

IZVOZ V SEDANJIH RAZMERAH 

letos deluje poleg znizanih premij ob devalvaciji na flnancnl rezultat 
tudi povecanje cen, pa naj bo iz uvoza ali z domaeega trga. Uvozni mate
rial! so se podrazili za vee kat 20 %, domace surovine za 10 %, trans
portne usluge za 30% •in tal<> naprej . Teznja po novih oblikah dogovar
janja je prinesla - oziroma se napovedujejo - se nove podrafitve. Taks
nih skokov v povecanju cen ne prenese nobena v izvoz usmerjena proiz
vodja oziroma ni triisca, ki bi lahko sprejelo nenormalno in skokovito 
povecanje cen. 

RAtUNALNIK DAJE VEDNO VEt INFORMACIJ 

Osnovne tezave, ki se pojavljajo pri uvajanju doloeenega podrocja v 
obdelavo na raeunalniku, so v tern, da rabimo v fazi uvajanja vee !judi, 
da so podatki pogosto napacno vpisani, da se je nove dok-umentacije tezko 
privaditi, da se zamenjuje stevilke, da osnovna dokumentacija ne prihaja 
pravocasno, da nekateri se vedno ne znajo pravilno rabiti podatkov v pre
gledih in tabelah in podobno. 

LETO~NJI INVESTICIJSKI NAtRTI BREST A 

Ko smo let<>s po posameznih poslovnih enotah zbrali potrebe za sestavo 
investicijskega naerta in jih ovrednotili, smo dobili znesek, ki je znatno 
presegel trenutne moznosti, kljub temu, da smo program krit icno sestav
ljali in upostevali le tisto, kar je najbolj potrebno. 

NOVA KAPACITETA BRESTA - RAZREZ IPRENA 

Za razrezovanje bomo rabili stiri osnovne stroje v vrednosti priblizno 
30 mllijonov starih dinarjev. Kapacitete teh strojev bodo precej vecje kat 
trenutne potrebe. Zato bomo lahko opravljaH usluge tudi drugim. Racu
namo, da bomo v prvi fazi razrezali pribliz.no 500 ton iprena na leta. Od 
tega bo priblizno polovica za lastno porabo, ostalo pa za prodajo. Kapaci
tete bodo omogoeale predelavo tudi vecjih koliein, ee se bo za tern po
kazala potreba. 

KAKO BOMO USPELI Z NAtRTOM IZVOZA 

2:e pri izracunu naerta izvoza za letosnje leta smo se zavedali, da je 
naert 4.700.000 dolarjev sorazmerno visok. Sprejeli smo ga z veliko mero 
optimizma, se posebno, ker smo vsi prieakovali vecjo stimulacijo za lzvoz 
na -konvertlbilna podroeja. Po devalvaciji v februarju pa so se ze taka 
slabi pogoji za izvoz se poslabsali. 

Negotovost v izvozni politikl pa je imela tudi za nas slabe posledice. 
Posebno v prvlh treh mesecih je bil izvoz zelo slab. 

DELO OBRATNE AMBULANTE 

Ob zacetku velike rekonstrukcije podjetja se hili izdelani tudi nacrtl za 
graoojo ambulante. Zagotovljena je bila kadrovska zasedba, novi zdravnik 
pa je jeseni istega ~eta zaeel studij medicine dela in ga letos v maju tudi 
uspesno dokoneal. V aprilu leta 1969 je bila nastavljena visja medicinska 
sestra, ki je v letu 1971 dokoncala dopolnflni studij iz medicine dela. 

Taka je zadosceno zak<>nu o obratnih ambulantah, ki zahteva strokovno 
izpopolnitev vsega zdravstvenega osebja za prevzem dela v obratnih am
bulantah. Obratna ambulanta je torej junija letos zacela samostojno delo
vati v okviru dispanzerja za medicine de lo na Vrhniki. 

BREST - NAJBOU~I. VELIK USPEH BRESTOVIH ~PORTNIKOV NA II. LE
SARIADI 

Na letnih sportnih igrah lesne industrije Slovenije so zmagali Brestovi 
sportniki - Odloeile so izenaeenost, mnozicnost in borbenost - Prihod
nje leta bo lesariada v Cerknici - Letosnji uspeh nalaga nove odgovor

, 1 nosti in naloge. 
Vsi smo ob tekmovanju prisli do spoznanja, da so postale letne sportne 

igre lesne industrije Slovenije vell-ka sportna manifestacija, ki dokazuje, 
da postaja tudi sportna aktivnost v nasih delovnih organizacijah vse 
bolj mnozicna in priljubljen~ In se vee: to ni bilo le sportno tekmovanje, 
ampak prisreno prifateiJsl<o srecanje vseh tistih, ki jih druzi vrsta po
dobnih dejavnosti. 

. . -
"""· MLADI RAZISKOVALCI"\SPET V CERKNICI 

\ , Gibanje ·Znanost mladini• - republiski odbor za Slovenijo - bo v so
,J) delovanju s sodelavci slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerze 
! in institutov letos spet organiziralo mednarodni mladinskl raziskovalni 
' tabor v Cerknici, ki bo od 3. do 11 . julija letos. 
'----

OBVESTILO 

- 10. avgusta bo v Cerknici nastop driavnega ansambla gruzin· 
ske folklore (preprodaja vstopnic v ldosku DELO od 1. jullja 
naprej); 

- za letosnje zelSke koncerte, ki bodo ob petkih v avgustu, je 
prodaja abonmajskih kart v kiosku DELO od 10. julija do 10. 
avgusta. 

Volitve, zlasti pa politicno in za usklajevalno in organizacijsko· darjam, da bi tako opozorili in 
samoupravno delo v pripravah politicno funkcijo v pripravah na zagotovili pravocasno in dosled
nanje, morajo omogociti celovito kandidiranje in izvedbo volitev. no izpeljavo vseh dejavnosti v 
uresnieevanje pravic in obvezno- Predstavljajo mesto nujnega pripravah na skupscinske volitve 
sti delovnega cloveka in obcana usklajevanja dela vseh dejavni· 1982. 
kot nosilca teh p riprav. Zato sodi kov, odgovornih za zakonito, de- M. Juvancic 
obdobje predvolilnih dejavnosti 
med najpomembnejse in zelo od
govorne naloge vseh organizira
nih socialisticnih sil za podruZb
ljanje in demokratizacijo postop-

Lep prispevek mladih 
kov v vseh volilnih dejavnostih, 
se zlasti pa v kadrovskih pripra
vah na volitve. 

Ceprav je bilo nekaj priprav na 
prihodnje skupscinske volitve .lc 
opravljenih, pa bi vendar pouda
ril nekatera vprasanja, ki jim rna
ramo v tern trenutku posvetiti 
posebno pozornost. 

- dograjevanje volilne zakono· 
daje, 

- uvedba enotne evidence evi
dentiranih moZnih kandidatov za 
druibene funkcije, 

- delo organov, ki i.majo prl 
volitvah se posebne naloge. 

V zvezi z dograjevanjem volil
nega sistema le toliko, da je v 
razpravi predlog zakona o spre
membah in dopolnitvah zakona o 
volitvah in delegiranju v skupsCi
ne (Priloga Porocevalca IV. 16. 6. 
1981). 

V maju smo v temeljni orga
nizaciji Gaber razclenjevali vzro
ke za izgubo v prvem tromesecju. 
Temeljito smo pretehtali gospo
darjenje v preteklem obdobju in 
sprejeli ustrezne ukrepe za boljse 
poslovanje. Izdelali smo sanacij
ski program, ki ga je sprejel de
lavski svet. Sanacijski program 
so obravnavale tudi druzbeno-po
liticne organizacije, med njimi 
tudi mladina. Na eni izmed sej 
so se mladinci dogovorili, da be
do z delovno akcijo pripomogli k 
vecji proizvodnji. 

Delovno akcijo so opravili 31. 
maja. Mladinci Gabra so na ta 
dan prostovoljno prisli na delo, 
ceprav taksna akcija ni bila pred
videna v sanacijskem programu. 
Program dela je bil izdelan sku
paj s strokovnimi sluzbami v to
varni. 

Delat je prislo enajst mladin
cev, ki so na montainem traku 
sestavili 250 kuhinjskih omaric 
in pripravili 480 delovnih plosc za 
tovarno Iskra Kranj. Vrednostni 
obseg proizvodnje je znasal okrog 
40 milijonov starih dinarjev- Za 

vse, ki so sodelovali v delovni 
akciji, je bil pripravljen tope! ob
rok hrane. 

Akcija je trajala od 6. do 12. 
ure. Po 12. uri pa je bil priprav
ljen program za idejno politicno 
izobraievanje mladincev. Pogo
varjali so se o dveh temah: 

- mednarodni polozaj Jugo
slavije, 

- informacija o dogajnju v 
SAP Kosovo. 

Uvodne m isli sta prispevala 
Igor Gornik in direktor TOZD 
Gaber Branko Klesnik. 

Lepo je imeti delovno mladino, 
ki se zanima za svojo prihodnost, 
ki ji ni vseeno, ali bo ostala na 
pozicijah naprednega samouprav
nega socializma ali pa se bo iz. 
gubila v potrosniskem ugodju. 
Imamo veselje do dela, kar je 
najvecja cloveska vrlina. Menim, 
da to ni zadnja akcija, da bo na
slednjic se uspesnejsa in da bo 
na njej sodelovalo se vee mladih. 

Vsem delovnim ljudem in mla
dim na Brestu naj bo ta akcija za 
primer, ki naj ne ostane osam
ljen. I. Gornik 

Uvedba enotne evidence evi
dentiranih moZnih kandidatov za 
druibene funkcije je sestavni del 
sistema stalnih kadrovskih pri
prav na volitve, ker brez taksne 
urejene evidence ni moe vodit.i 
vsebinskih in kadrovskih priprav 
na volitve vseh vrst. Revija pevskih zborov 

V skladu z nalogami ob uvedbi 
kadrovske evidence smo se v ob
cini ze dogovorili za vzpostavitev 
te evidence . .Zal pa moram ugoto
viti, da se posamezne delovne 
sredine niso zadovoljivo organizi-
rale in tudi niso do rokov, ki so 
jib imele, opravile dogovorjenih 
nalog. Pri tern gre predvsem za 
nekaj temeljnih organizacij iu 
delovnih skupnosti ter za stiri 
krajevne skupnosti. 

Pri delu organov, ki imajo pri 
volitvah se posebne naloge, gre za 
volilno kornisijo pri obcinski kon-
ferenci SZDL in za koordinacij
ske odbore za kadrovska vprasa
nja in volitve pri osnovnih orga
nizacijah sindikata in krajevnih 

UCINKOVITA RAZSTAVA 

Leto je hitro minilo in spet se 
je na r eviji odraslih pevskih zbo
rov v Cerknici zbralo skoraj dve
s to pevk in pevcev. Prireditev je 
bila v sportni dvorani v Cerknici. 

Zacetni del revije je bil posve
cen 140· obletnici rojstva cerk
niSkega rojaka - pevca, sklada
telja in glasbenega pedagoga 
Frana Gerbica. 0 njegovem zivlje
nju in delu je govoril Tone Kebe. 
Moski zbor SVOBODA iz Loske 
doline in moski zbor TABOR iz 
Cerknice pa sta zapela njegovi 
skladbi Slavcek, daj mi svoje 
petje in Pastireek. 

Zatem so peli zenski zbor iz 
Nove vasi (16 pevk), moski zbor 
iz Nove vasi (18 pevcev) in me-

V poCastitev 60-letnice ustan<>vitve l<>vskega kluba Srnjak in 35-
letnice ustanovitve lovskega drustva je lovska druZina Rakek pri
pravila razstavo, ki je obisk<>valce nadvse navdusila. 

Prijetno presenecenje se je me5alo z obcudovanjem razstavljenih 
trofej, slik, lovskih priprav ill1 lovskih pripomoek<>v, predvsem pa 
clivjadi v naravnem ok<>lju. 

Kot so nam zatrdili poznavalci, sodi tovrstna razstava med naj
lepse 1ln vsebinsko najpopolnejse, kar so jih doslej pripravile lovske 
druiine v slovenskem merilu. 

Domiselna in poucna predstavitev predstavlja hkrati p<>memben 
prispevek v spoznavanju naravnih bogastev, zlasti za solarje. 

sani zbor iz Nove vasi, ki jih je 
vodil zborovodja Srdan Ribaro
vic. Potem so nastopili moski 
zbor SVOBODA iz Loske doline 
(22 pevcev) z zborovodjo Vinkom 
.Znidar5icem, zenski zbor KS Be
gunje (19 pevk) z zborovodjo Ja
nezom Kranjcem, moski zbor 
HEROJ IZTOK Rakek, mesani 
zbor HEROJ IZTOK Rakek (sku
paj 35 pevcev) z zborovodjo Mir
kom Reboljem, moski zbor MAR
TIN KRP AN Sivce, mesani zbor 
MARTIN KRPAN Sivce (skupaj 
22 pevcev) z zborovodjo Milanom 
.Znidarsicem, moski zbor TABOR 
Cerknica (18 pevcev) z zborovod
jo Janezom Kranjcem. 

Kot zadnji je nastopil gost re
vije, me5ani zbor TRIMO iz Treb
njega (25 pevcev), ki je pobraten 
s cerkniskim zborom Tabor. 

Za zakljucek so zdruieni zbori 
zapeli pesem »Druze Tito, mi ti 
se kunemo«, ob spremljavi an
sambla glasbene sole Fran Gerbic 
z Rakeka. Pogresali smo moski 
zbor JELKA iz Begunj ... 

Prireditev n i bila tekmovalnega 
znacaja. Cutiti pa je bilo, da so 
se pevci za ta nastop vestno pri
pravljali. Trdimo lahko, da kva
liteta petja v nasi obcini raste. 
Se zlasti so nas p resenetili z le
pim petjem pevke in pevci z Blok. 
Zaznaven napredek je eutiti tudi 
pri zboru MARTIN KRPAN iz 
Sivcega, se zlasti, ce vemo, da 
zbor dela v tezkih pogojih. 

Organizatorju revije, zvezi kul
turnih organizacij, je to pot uspe
lo. Vse je lepo teklo in zato za· 
sluzijo vse priznanje. 

Rekel bi se, da je revija pe\'· 
skih zborov lahko nekaksen kul
turni praznik v obcini· Prav bi 
bilo, da bi vsa obcina ob taki pri
reditvi polno zaZivela. Vendar pa 
nam to na ialost nikakor ne uspe. 
Kakor ze vsa leta nazaj, je bilo 
tudi letos vee nastopajocih kot 
poslusalcev .. . To pa lahko oce
njujemo kot »cuden« odnos do 
kulturnih dobrin na sploh; do le
pega stevila pevcev - ljubiteljev 
in do nekaj zborovodij, ki skupaj 
s pevci zrtvujejo nesteto ur za
to, da bi bilo nase zivljenje lep
se - kulturnejse. J . Kranjec 
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Vroce pred obcinskimi vrati (seveda nogometnimi) 

Delavske sportne igre 
Koneano je letosnje obcinsko 

sindikalno prvenstvo v balinanju 
in malem nogometu. Odziv je bil 
povpreeen, boji pa zanimivi in 
razburljivi. 

REZULTATI: 
BALINANJE 

1. Upokojenci II. 
2. Komunala 
3. Upokojenci I. 
4. SO Cerknica 

5. Gozdarstvo III. 
6. BREST - Iverka itd. 
Nastopalo je 10 ekip. 

MALI NOGOMET 
1. Gradgce 
2. BREST - TPC 
3. BREST - Mineralka 
4. Kovind 
5. Gozdars.tvo 
6. SO Cerknica itd. 
Nastopalo je 13 ek.ip. 

Lahko smo zadovoljni 
v pravkar konCani tekmovalni sezoni je clanska ekipa kegljaskega 

kluba BREST dosegla lepe uspebe. Zmagali so na prvenstvu notranj· 
ske regije, bill tretji v primorski ligi in deveti v Sloveniji. Tudi med 
posamezniki in pari so v prvem delu tekmovanja v notranjski regiji 
dosegli dobre rezultate, ki kaZejo na to, da bodo po jesenskem 
delu tekmovanja odsli na republisko prvenstvo le igralci BRESTA. 

V dokaz gornjim trditvam, da 
je kvaliteta vse boljsa, velja 
omeniti nekaj podatkov. V jeseni 
leta 1979 je bil mostveni rekord 
kegljiSca v Cerknici 4970 kegljev. 
Ta rekord je bil veekrat izbolj
san in je sedaj ze 5286 kegljev. 
Tudi na tujih kegljiScih so bill 
v letosnji sezoni dosezeni rekordi 
n_a vseh kegljiscih, kjer se je keg
ljalo. V Medvodah na kegljiScu 
HIDRO je bil dosezen tudi ab
solutni rekord ekipe BRESTA s 
5301 podrtim kegljem. 

Seveda je pot:rebno poudariti, 
da uspehi niso priSli sami od se
be. Vsi igralci sa za te uspehe 
vlofili dosti truda in prelili mno
go znoja. V sezoni so kegljaci 
opravili nad 70 treningov ter 
imeli 45 nastopov za ekipo ali 
posameznike. Ce upostevamo, da 
traja keglja.Ska sezona devet me
secev, pomeni, da je bilo potreb
no v povpreeju na vsakega 2,5 

dneva trenirati ali odigrati tek
mo. Neredko so hili med tednom 
celo stirje nastopi. 

Premagovanja teh naporov bi 
bilo najbrf krnalu konec, ce v 
ekipi ne bi prevladovali sportni 
in tovariSki odnosi, medsebojno 
razumevanje in spostovanje ter 
velika zelja, dostojno predstav
ljati kegljaski klub BREST. 

Tudi v prihodnje bomo skuSali 
krepiti notranje odnose v klubu 
in vztrajati na zastavljeni poti k 
se vecjim uspehom. 

A. Kum 

__ ._ .. 

Filmi v juliju 
2. 7. ob 20. uri - italijanska drama MESTO z ENSK. 
4. 7. ob 20. uri in 5. 7. ob 16. uri - angleska kriminalka PO KA-

NALU DO ZLATA. 
5. 7. ob 20. uri - angle5lci eroticni film V CAST ZRELIH zENSK. 
6. 7. ob 20. uri - ameriSka kriminalka ZORA LAZNIH BOGOV. 
9. 7. ob 16. uri - hongkongski akcijski film TETOVIRANA ZVEZA. 

11. 7. ob 20. uri in 12. 7. ob 16. uri - ameriski vojni film NE-
USTRASNI. 

12. 7. ob 20. uri - avstralska kriminalka HARLEKIN. 
13. 7. ob 20. uri - ameriska komedija LJUBEZEN IN SMRT. 
16. 7. ob 20. uri - jugoslovanska komedija PUSTOLOVSCINE BO

RIVOJA SURDILOVICA. 
18. 7. ob 20. uri in 19. 7. ob 16. uri - ameriSki western DVOBOJ NA 

MISSOURIJU. 
19. 7. ob 20. uri - ameriSki akcijski film VOJSCAKI PODZEMWA. 
20. 7. ob 20. uri - francoski ljubezenski film MLADOST NOROST. 
22. 7. ob 16. in ob 20. uri - ameriski glasbeni film RAZBITO STE-

KLO. 
23. 7. ob 20. uri - ameriska kriminalka POLICIJA PROT! GANG

STERJEM. 
25. 7. ob 20. uri in 26. 7. ob 16. uri - ameriski sportni film RIBA 

KI JE RESILA PITTSBOURG. ' 
26. 7. ob 20. uri - angleska kriminalka CLOVEK SLON. 
27. 7. ob 20. uri - ameriska komedija NESPRETNI DETEKTIV. 
30. 7. ob 20. ur i - ameriski vojni film MOC 10. IZ NAVARONE. 

v 

Sportni portreti 
Tokrat vam predstavljamo 

predsednika izvrsnega odbora te· 
lesnokulturne skupnosti Cerknica 
TONETA URBASA, zaposlenega v 
temeljnem sodiscu Ljubljana. 
enota Rakek. 

- Vi in sport? 
V dijaskih letih sem bil leta 

1963 med prvimi, ki so zaceli v 
Cerknici igrati kosarko. V stu
dentskih letih sern kot clan not
ranjskega studentskega kluba 
veckrat sodeloval pri organizaciji 
slivniskega veleslaloma. 

V letih 1967- 1968 sern kot rnla
dinski sekretar vodil delo za ure
ditev asfaltnega igrgca pri osnov· 
ni soli in rad bi ob tem poudaril, 
da je to igriSce zgradila mladina 
sam a. 

V letih 1969-1970 sem bil pred
sednik planinskega drustva Cerk
nica in tedaj tudi aktivno igral 
nogomet p ri NK Cerknica. Od leta 
1975 dalje sem predsednik ko
sarkarskega kluba Cerknica, od 
1975 do 1978 sem bil predsednik 
skupscine telesno kulturne skup
nosti, od 1978 dalje pa predsednik 
njenega izvrsnega odbora. Od 

leta 1979 dalje sem tudi predsed 
nik notranjske kosarkarske zvezc. 

- S kakSnimi tezavami ste sc 
srecevali pri tern delu? 

Pozna se, da v letih po vojni ni 
bilo organizirane telesne kulture. 
Tako v sestdesetih letih ni bilo 
organizator).ev telesne kulture in 
sele sedaj j1h je nekaj iz vrst nek
danjih sportnikov. v delu drustev 
je cutiti, da ni prave organizacije, 

da ni lastnega kadra in se1e na 
tretjem mestu je pomanjkanje 
denarja. 

- Kaj menite o telesni kulturi 
v obcini? 

V zadnjih nekaj letih srno 
uspeli oiiveti, r azsiriti in vskla
diti delo telesno-kulturnih organi
zacij. Nismo pa se uspeli spre· 
meniti miselnosti o pomenu in 
vlogi telesne kulture, zlasti v de
lovnih organizacij ah. Tam vidijo 
pred seboj samo razlicna tekmo
vanja. Vsi pa pozabljajo na te· 
meljni cilj, predvsem na organizi
rano mnoficno rekreativno dejav
nost, zlasti med fenskami in sta
rejsimi obcani, ki jih zapostav
ljamo. Pripraviti bi bilo potrebno 
taksne mnozicne dejavnosti, pri 
katerih lahko sodelujeta vnuk in 
dedek, vnukinja in babica. To pa 
so kolesarjenje, p laninstvo, izleti 
in plavanje. 

Klubi in sole so premalo pri
pravljeni, da bi nasli skupen je· 
zik za tesnejse sodelovanje v 
okviru solskih sportnih drustev 
Zato so uspehi na tern podrocju 
vse prevec odvisni od volje in 
pripravljenosti za delo pri ucite· 
ljih telesne vzgoje. Za taksno 
uspesno delo moram pohvaliti 
Jo:leta Meleta in Franca Popka. 

- Zakaj pripisujete telesni kul· 
turi tako velik pomen? 

Kadar govorimo o telesni kul
turi, mislirno na razvedrilo, zdra
vje in obrambno pripr avljenost. 
V zahodnem svetu so ze zdavnaj 
spoznali, da sportna rekreacija 
pomembno vpliva na vecjo pr o
duktivnost dela. Poleg tega pa so 
pomernbne tudi cloveske vredno
te, ki so lastne prav telesni kul
turi: privzgajanje delovnih navad, 
pozrtvovalnost, tovariStvo, . p rija· 
teljstvo in smisel za dru.Zabno 
zivljenje. Zlasti pa bi poudaril, 
da so v sportu, s katerim sc 
ukvarjajo predvsem mladi, naj
boljse rnoinosti tudi za idejno 
usposabljanje mladih. 

- Koga naj predstavlmo v pri· 
hodnji stevilki? 

Predlagam, da p redstavite 
Franca POPKA, sportnika in entu
ziasta, ki mnogo dela z mladimi. 

P.S. Ker Franc Popek zal ne 
zeli sodelovati v tej rubriki, je 
Tone Urbas potem predlagal 
Marka Zgonca, mladega in ze lo 
uspesnega lahkoatleta iz Cerkni
ce. 

Pripravil B. Skerlj 

Kegljaske novice 
Kegljaska sezona se bliia kon

cu. zato so koneana tudi vsa ob
cinska tekmovanja. v najbolj 
mnozicni - obcinski trim ligi, ki 
je trajala skoraj pol leta in v 
kateri se je s kegljanjem rekre
acijsko ukvaTjalo redno vsak te
den skoraj 90 obcanov, j e v od
loCi!J1em dvoboju ekipa KARTO
NAZE prernagala ekipo Kovino
plastike, tretja pa je bila ekipa 
Bresta. 

Rezultati obCinske lige 6 X 100 
lueajev 

1. KARTONAZA 
2. KOVINO

PLASTIKA 

tock 
20 

18 

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

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC. 

Ureja urednlskl odbor: Marta DRAGOLI t, 
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Bozo LEVEC, 
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton OB· 
REZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRI¢, Beno 
llKERU, Franc TURK, Irena ZEMUAK In 
Viktor :!NIDARSI¢. foto: Joie SKRU. 

Tiska 2elezniska tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glasilo sodi med prolzvode iz 7. toeke 
prvega odstavlca 36. elena zakona o obdav
eenju proizvodov in StOfltev y prometu, za 
katere se ne placuje temeljnl davek od pro
meta proizvodov (mnenje sekretatiata za 
~nfonniranje IZVl"Snega sveta SR Slovenlje, 
st. 421·1/72 z cine 24. oktobra 1974) 

3. BREST 
4. GOZDARSTVO 
5. GRADISCE 

16 
12 
12 

Vrstni red v borbenih igrah 

1. KOVINOPLASTIKA 
2. BREST 
3. OBCINA 
4. KARTONAzA 
5. GOZDARSTVO 

Rezultati obcinskega prvenstva 
za posamemike 

MLADINCI 1 X 100 lucajev 
1. TERZIC 402 
2. REPEz 402 
3. JENC 386 

Ciani 1 x 100 lucajev 
1. MAHNE 
2. SVIGELJ F. 
3. STRUKELJ F. 

REKREATIVCI 1 X 200 

1. GORNIK Jure 
2. ZWOLF R. 
3. SKRBEC 

Ciani 1 x 200 Iucajev 

424 
414 
.1r.7 

lucajev 

871 
838 
838 

1. ZALOzNIK 934 
2. GORNIK 923 
3. TURK 912 

Nastopalo je 71 tekmovalcev v 
vseh kategorijah. 

TEKMOV ANJE OBCINSKE SE· 
LEKCIJE 

Kegljaci KK Brest so v tek
movanju druge slovenske lige -
zahod zasedli tretje mesto za 
Slovanom iz Ljubljane in Tek
stino iz Ajdovscine. 

BRESTOV OBZORNIK 

_/"1HJ/1! 
\BllESTOlll 

upolcojenci o 

brestu iii 
lvanka CUCEK se je upokoji

la leta 1979. Nazadnje je delala 
kot koncna kon trolOTka v te
meljni or ganizaciji Tapetnistvo. 

Je iz revne kmecke druiine, v 
kateri je bilo enajst otrok. Let 
nazaj se dobra spominja, saj je 
imela nesteto doiivljajev, dobrih 
in slabih. 

Imela je zelo r azgibano ziv
ljenje, ki si ga j e znala s svo
jim delom na vseh podrocjih 
urediti tako, da j e danes lahko 
zadovoljna. s stirinajstimi leti in 
pol je bila leta 1943 sprejeta v 
SKOJ in bila skojevka stiri leta. 
Nato so jo sprejeli v partijo. So
delovala je na razlicnih delovnih 
akcijah in v brigadah. Bila je 
kulturno-prosvetni referen t bri
gade na Masunu - Markova do
lina leta 1949. Udarniki so bili 
tudi vsi ostali otroci v druzini. 

Za svoje delo si je zasluiila 
tudi odlikovanje; leta 1951 je do
hila medaljo zaslug za narod. 

0 svojem delu na Brestu je 
povedala: 

>>Na Brestu sern bila zaposlena 
dyaindvajset let. Najprej sem 
b1la v Tovarni pohistva Marti
njak, kjer sem nekaj casa oprav
ljala razlicna dela v brusilnici 
in predmontaii, nato pa sem do 
upokojitve ostala v kontrolni 
sluibi. V zacetku smo delali po 
dvanajst ur na dan, pa tudi po 
ves dan: osem ur na delovnem 
mestu, zatem pa smo pomagali 
pri graditvi tovarne. 

Vcasih so bill bistveno dru· 
gacni delovni pogoji, pa je bilo 
rned sodelavci vecje tovari~tvo. 
Ni bilo toplega obroka, ni bilo 
organiziranega prevoza ... 

Danes so idealni pogoji, lahko 
r~cen:, pravo razk?sje, pa delav
Cl kljub vsemu mso zadovoljni. 
Mislim, da se sedaj ljudje pre
vee zavzemajo samo za pravice, 
doi.Znosti pa zanemarjajo. Mla
dino prevec usmerj a-mo samo v 
sport in pri tern pozabljamo, da 
bi ji morali z delovnimi akcij ami 
privzgojiti delovne navade. 

. Ko _gre. clovek v pokoj, nekako 
1Zgub1 stlk s sodelavci. Zelo sem 
vesela, ko se me nekdanji sode
lavci spomnijo ob nekaterih 
praznovanjih kot so dan zena 
dan borca, novo leto . . . in m~ 
povabijo medse. Takrat sem ze
lo srecna. Razveselim se ob do
br ih gospodarskih uspehih delov
ne organizacije. Njeno poslova
n je sp remljam prek Obzornika 
veliko novic pa izvem tudi od 
nekdanjih sodelavcev . 

Obema kolektivoma, Masivi in 
Tapetnistvu, zelim se veliko 
uspehov p ri delu!« 

M. Modic 


