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N o naSamo se 
dovolj dosledno 
IZPOLNJEVANJE NASIH UKREPOV ZA POSLOVANJE V ZOZENIH 
POGOJIH GOSPODARJENJA 

Pred nedavnim smo na posvetu Breestovih komunistov skupaj s 
konferenco sindikata razpravljali o sedanjih vprManjih in nalogab 
gospodarjenja v na~i delovni organizaciji. Ob tej prlloznosti je bll 
posredovan tudi lcratek pregled o izpolnjevanju ukrepov, ki smo 
jih sprejeli v zacetlru leta. 

Ukrepe smo pripravili v casu, ko so se pogoji za gospodarjenje 
ob novem deviznem zakonu zelo zaostrili. Od tedaj do danes so 
postale gospodarske razmere ~e bolj zapletene. 

ZUNANJE TRGOVINSKA ME
NJAVA 

Ko ocenjujemo uresnicevanje 
na~lh skupnih nalog, moramo na 
prvem mestu omeniti naso zu
nanje trgovinsko dejavnost. Tern 
vprasanjem smo dali v ukrepTh 
vellk pomen, saj smo se zave
dali, da bomo z uspesnim izvo
zom laZe razre5evali tudi vrsto 
ostalih teiav: oskrbo z reproma
teriali, obvladovanje zalog in 
razre5evanje likvidnostnih teiav 
ter tako zmanj~ali motnje tudi 
'f proizvodnji. 

Zdaj labko ze z gotovostjo vi
dimo, da nacrtovanega dolarske-

ga izvoza na konvertibilna trZi
~ea ne bomo dosegli. Vzroke za 
to labko i~cemo tudi v nedo
slednosti pri izpolnjevanju ukre
pov, ki so se nanMali na podroc
je zunanje trgovine. Na tern 
podrocju imamo v okviru de
lovne organizacije se vrsto po
manjkljivosti prl obravnavanju 
izvoznih poslov. 

Od neizpolnjenih nalog naj 
omenim tudi vprasanje nasih 
notranjib izvoznih stimulacij, 
povezovanja v reproverige z dru
gimi izvoznimi delovnimi orga
nizacijami, oblikovanje obcinske
ga sklada za delno pokrivanje 
izpadlega dohodka v izvozu, ob-

likovanje prihodkovnih odnosov 
z domacimi dobavitelji reproma
teriala, ki ga vgrajujejo v iz
vome izdelke, skupne nalozbe in 
tako naprej. 

Ugodne premike smo v minu
lih mesecih napravili pri vecjem 
vkljucevanju domacib reproma
terialov v izdelke in s tern 
zmanjsali uvoz. Tudi pri nacrto
vanju novih proizvodnih progra
mov bolj upo~tevamo potrebo 
po vgrajevanju domacib mate
rialov. Driimo se dogovorov o 
prednostni proizvodnji in doba
vi za izdelke, ki so namenjeni 
v izvoz na konvertibilna trzisca. 

Uresnicujemo tudi oblike za
casnega uvoza surovin in repro
materialov pri izvoznih progra
mih. Del na5ega izvoza smo 
usmerili prek maloobmejnega 
prometa. Napravljeni so bili ne
kateri kadrovski premiki v iz. 
voznem oddelku. Toda vse to 
je bilo premalo za u spesnejse 
obvladovanje nacrtovanega izvo-

Brestov politicni in samoupravni aktiv je ocenil nas sedanji gospodarski poloiaj in opredelil nase 
osnovne naloge 
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brestov 
• 

Za doseganje nacrtovanih ciljev druibenega razvoja se bo 
sindikat v s lehemem okolju bojeval za dosledno izvajanje do
govorjenega, za ucinkovitost in doslednost pri uresnicevanju 
ciljev gospodarske stabilizacije. Ker ne delujemo dovolj odloc
no in ucinkovito za premostitev najveckrat subjektivnih sla
bosti s samoupravnimi, politicnimi in kadrovskimi ukrepi, se 
vedno ne dosegamo zastavljenih ciljev. To vna5a med delavce 
nezaupanje v naso sposobnost za korenito spopadanje s prob
lemi, kar bistveno hromi uspesno druZbeno politieno akcijo. 
Ceprav ~e skromni rezultati pri uresnicevanju politike gospo
darske stabilizacije pa jasno dokazujejo, da je pot iz gospo
darskih tezav, za katero se zavzemamo, pravilna in mogoca. 
Ob kar najvecji samoupravni druZbeni zavzetostl ter odgo
vomosti vseh delavcev in vseh nosilcev samoupravnega odlo
eanja v celotnem sistemu socialisticnega samoupravljanja pa 
bomo te rezultate bistveno hitreje dosegli. 

(Iz gradlva • Naloge ZSS v boju za nadaljnji druibenoekonomsld razvoj na 
soclaUstil!nlh samoupravnih temeljlh•) 

za, ki smo ga opredelili kot na
so poglavitno letosnjo nalogo. 
DOMACA PRODAJA 

Glavnina ukrepov, ki so se na
na5ali na domaco prodajo, je 
bila sprejeta z namenom, da bi 
izbolj~ali n~o ponudbo in se 
v vseh pogledib bolj prlbliZali 
koncnemu potrosniku. Ugotavlja
mo, da smo od uresnicitve ukre
pov v praktienem vsakdanjiku 
precej dalec. 

Dobavnih rokov se ne drZimo. 
Namesto, da bi krajsali roke do
bav, jih za nekatere nase izdelke 
celo poveeujemo. V odpremab 
smo ~e vedno neceloviti. Eviden
ce gotovih izdelkov, ki so temelj
ni pogoj za kvaliteto in hitro 
poslovanje, nam v prodajnem 
pogledu povzrocajo resne teiave. 
Oskrba z rezervnimi deli nasih 
serviserjev se vedno ni urejena. 

Te slabosti so neposredno po
vezane s slabostmi motraj pro
izvodnje ter s slabSo oskrbo s 
potrebnimi materiali, kar je bilo 
~e posebno ocitno pri prodaji 
tapetni~kega in kubinjskega po
hiStva. Vrsta ukrepov, ki si jib 
je zastavila prodaja na doma
eem trgu, se je nana~ala na 
uspe~nej~o nrodajo progranaov 
3 X 3, Miha, jedilnic B·2 in B-3 
ter spalnic. Predvsem pri proda
ji spalnic so bill dosezeoi po
m embnejsi uspehi za zmanjsanje 
zalog. 

Prl uvajanju novih izdelkov v 
prolzvodnjo bolj spo~tujemo po
trebe trga. Odlocitve sprejemata 
proizvodnja in prodaja skupaj. 
Vsekakor so se ti rezultati po
znali tudi na zmanj~anju zalog 
gotovih izdelkov. Se vedno pa so 
razlike dejanskih zalog glede na 
nacrtovane prevelike. Ker je bllo 
tudi vpra~anju zalog posveCnih 
precej ukrepov, je nujno, da jib 
izpolnjujemo ter po potrebi do
polnimo, saj bodo sicer na kon
cu leta zaloge mnogo vecje kot 
smo jib nacrtovali. 

Se vedno nismo ustrezno or
ganizirani za vecjo ponudbo na
~ih izdelkov prl opremljanju 
razlicnih objektov v obliki celo
vitega inZenirlnga. Na tem pod
roeju praV V tem CaSU spreje
mamo nekatere kadrovske in or
ganizacijske ukrepe. 

Uresnicili smo vrsto nalog na 
podrocju cen pri tistib izdelkih, 
ki so ~li slabse v p rodajo. Pri 
vseh izdelkih pa odmev na trgu 
ni bil ustrezen. Znotraj prodaje 
so bill opravljeni tudi nekateri 
ukrepi v zvezi s po~ko mreio, 
vecje preusmeritve prevozov s 
cestnega na zelezniSkega, ukrepi 
za zagotovitev celovitosti po~iljk 
in podobno. 

PROIZVODNJA 

Letos se je proizvodnja soocala 
predvsem z vpra~anji zasedeno
sti proizvodnih zmogljivosti z 
ustreznimi programi ter s pravo
casno oskrbo s kvalitetnimi su
rovinami in repromateriali. 2:e 
ob sprejemanju ukrepov smo 
ocenjevali, da bo prav zagotovi
tev redne proizvodnje nasa naj· 
vainejsa naloga po temeljnih or
ganizacijah. 

Dejstvo je, da so nekatere te
meljne organizacije preobreme
njene in ne morejo svojib proiz
vodnih obvemosti izpolniti v 
r ednem casu (Gaber), nekatere 
pa imajo ~e proste zmogljivosti 
(Jelka). Skrajno so se zaostrlle 
razmere v proizvodnji oblazinje
nega pohiStva zaradi neredne 
oskrbe z iprenom in blagi. Pro
izvodnjo omejujemo, viSek delov
ne sile pa usmerjamo v druge 
temeljne organizacije. Do konca 
Ieto~njega leta motenj v tapet
niStvu ne bo mogoce odstraniti. 

Vrsta teiav v proizvodnji na
~ib temeljnih organizacij je ~e 
vedno tudi zaradi n epravocasne 
in nekvalitetne oskrbe iz notra
nje kooperacije. 

Nekateri ugodni premiki so 
napravljeni pri zmanjsevanju se
rij ustrezno potrebam trga. Ures
nicujemo ukrepe v prerazporeja
nju delovne sile znotraj temelj
nih organizacij, pa tudi med n ji
mi. Uvajamo veeizmensko delo, 
kjer je to nujno zaradi rokov in 
potreb trga. Vzpostavljena je 
kooperacija med temeljnimi or· 
ganizacijami prl izdelkih za iz. 
voz in za domaci trg. 

V proizvodnji bi morali bolj 
paziti na kvaliteto dela in na 

(Konec na 2. strani) 
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Vse tel ji pogo ji za gospodar jen je 
OB PERIODICNEM OBRACUNU ZA LETOSNJIH DEVET MESECEV 

Pogoji za gospodarjenje se iz dneva v. dan bo~j z~ostruj~jo. Na 
razlicnih ravneh, od zveze pa do temeljnih orgaruzaCIJ s~:eJeiDam? 
razlicne ukrepe, da bi reprodukcijski ~proces. lahko s. ':nn manJ
simi motnjami nadaljevali. Vse te tezave, ki s~re~JaJO celo~o 
gospodarstvo, vplivajo tudi na na5o delovno orgaruzacJjo; le-ta pa Je 
imela tudi v »laijib pogojih gospodar1enja« :-voje posebnos.tne !e
zave ki v sedanjem trenutku se bolj IZStopaJO. Kako se prilaga)a
mo ~dajsnjim razmeram in kako uspdno jib premagujemo, nam 
kaiejo dosezeni rezultati. Zato si na kratko poglejmo posamezna 
podrocja ·poslovnega procesa. 

PROIZVODNJA 

Delovna organizacija Brest je 
v devetih mesecib izpolnila 70,6 
odstotka letnega nacrta proizvod
nje. Da plan ni v celoti izpol
njen (za 4,4 odstotka), je to po
sledica niZje fizicne proizvodnje. 
Tudi v prlmerjavi s preteklim 
obdobjem rezultati niso najbolj 
ugodni, saj smo proizvodnjo po.. 
vecali samo za 14 odstotkov. Ne
katere ocene tudi kazejo, da je 
niZja fizicna proizvodnja pred
vsem posledica niZje produktiv
nosti dela, za katero je ocenje
no, da je v povprecju za de
lovno organizacijo padla za 
okrog 2 odstotka v primerjavi 
s preteklim letom. Na to so vpli
vali predvsem naslednji dejav
niki: 

1. Spreminjanje izvoznih na
rocil, kar je povzrocalo, da lan
sirni programi niso bill pravo
casno razcisceni. Zato je kasnila 
tudi nabava ustreznega materi
ala. 

2. Drobljenje proizvodnega pro.. 
grama. Zaradi visokih stroskov 
obratnih sredstev so bile v 
ukrepih za zniZanje zalog pred-

videne tudi manjse serije. V 
casu visokih obrestnih mer in 
pomanjkanja obratnih sredstev 
so manjse serije nujen ukrep, saj 
je Ie tako mogoce poslovati z 
niijimi zalogami. Seveda pa po.. 
vzroeajo manjse serije teiave v 
opredelitvi rokov proizvodnje, 
povecuje se cas za nastavitve 
strojne opreme, vse pa ima za 
posledico manjso produktivnost. 

3. Nepravocasne dobave posa
meznih repromaterialov in pol
izdelkov zaradi osiromasenja do.. 
macega nabavnega trga in vedno 
veejib zahtev po zdruievanju de
viznih sredstev. To pa je vpliva
lo na spremembo lansirnih pro.. 
gramov in s tern na niZjo pro
duktivnost. 

Proizvodni plan so presegle 
samo temeljne organizacije Za
galnica, Jelka, Tapetnistvo in 
Mineralka. V TOZD Pohistvo je 
plan dosezen samo s 65,8 odstot
ka. Na to vplivajo ze omenjeni 
vzroki, poleg tega pa tudi manj
se stevilo zaposlenib, spremem
be izvoznih narocil, povecan po
novni izvoz nabavljenega mate
riala in ne nazadnje sprememba 
domacih izvoznih programov. 

IZPOLNJEV ANJE NA~IH UKREPOV ZA POSLOV ANJE V ZOZENIH 
POGOJIH GOSPODARJENJA 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
izrabo materialov. Ob pomanj
kanju dinarjev in deviz je iz
redno te:Zko zagotavljati nove 
vire sredstev za nadomdcanje 
nekvalitetnib izdelkov. 

Temeljna organizacija Mine
ralka je sprejela v tern casu 
tudi dopolnitev sanacijskega pro.. 
grama, temeljna organizacija Po
bistvo pa interni sanacijski pro
gram. Proizvodne temeljne orga
nizacije so sprejele se vrsto naj
razlicnejsib ukrepov, ki se nana
sajo na posebnosti vsake temelj
ne organizacije. 

Samoupravni organi in stro
kovne slu:Zbe pa bi morali pogo
steje ocenjevati njihovo izpol
njevanje in ustrezno ukrepati v 
primerib, ko te naloge niso 
opravljene. 

V skupnih dejavnostib je bila 
sprejetih vrsta ukrepov s pod
rocja delovne discipline, zmanj
sanja vseh vrst stroskov, zalog 
repromaterialov, narocanja bla
ga, zmanjsanja r e:Zijskega dela, 
omejevanja zaposlovanja in po
dobno. Najbolj dosledni smo hili 
pri zaposlovanju. 

* 
Nemogoce je naenkrat po-

drobno oceniti izpolnjevanje 
vseh ukrepov, ki smo jib letos 
sprejeli na Brestu. To lahko 
opravijo le posamezne sluzbe 
oziroma odgovorni nosilci, ki so 
ukrepe pripravili. To pa bi bilo 
tudi nujno. Ne gre samo za oce
no izpolnjevanja nalog, ampak 
tudi za dopolnitev ukrepov z no
vimi nalogami, ki jib zahteva se
danji trenutek. D. Mazij 

TOZD Masiva je v zadnjem tri
mesecju se bolj zaostala za na
crtovano proizvodnjo predvsem 
zaradi vse vecje izvozne proiz
vodnje, ki je cenovno zelo slabo 
vrednotena. TOZD Gaber ne do.. 
sega nacrtovane proizvodnje, ker 
se je v zadnjem trimesecju moe
no povecala proizvodnja za iz· 
voz, ki je zaobjela tudi delo v 
tretji izment in ob prostih so.. 
botah. 

Zelo nizko so dosegli proiz
vodni nacrt tudi v TOZD Iver
ka in sicer s 63,9 odstotka. To je 
posledica prenizke proizvodnje 
surovib ivernih plosc, katere so 
vzrok zelo pogosti zastoji (v 
zadnjem trimesecju kar 24 dni), 
pa tudi premajhnega oplemeni
tenja zaradi slabe oskrbe s fo
Iijami. Poleg tega je bil v av
gustu opravljen tudi remont. 

Brez tezav pa ni slo niti v te
meljnih organizacijah, ki so pro.. 
izvodni nacrt izpolnile. Najbolj
si rezultati so dose:Zeni v proiz
vodnji zaganega lesa, ki ga tudi 
trg zaenkrat se razmeroma do
br o sprejema. V proizvodnji mi
neralnih plosc je plan proizvod
nje po sanacijskem programu 
preseien zaradi d,voizmenskega 
dela v januuarju in petdnevne
ga dvoizmenskega dela v sep
tembru zaradi izrednega naro
cila. 

NABAVA 

Napovedi, ki smo jib dali ob 
polletju, se uresnicujejo. Zaradi 
omejitvenih ukrepov pri uvozu 
(predvsem razpolagalna pravica 
do ustvarjenega priliva konverti
bilnib deviz), na domacem trgu 
povprasevanje vse bolj narasca. 
Po drugi strani pa je na doma
cem trgu tud.i vse vecje pomanj
kanje posamemih repromateria
lov, predvsem tistih, k.i so po.. 
sredno ali neposredno vezani na 
dolocene elemente iz uvoza. 

se najbolj nemotena je bila 
oskrba zagarskih obratov s hlo.. 
dovino, tako da bo zagotovljena 
dvoizmenska proizvodnja tudi v 
zimskem casu. Prav tako je bila 
dobra oskrba za TOZD Iverka s 
tehnienim lesom in z lesnimi 
odpadki, tako da so zaloge ne
koliko narasle. 

Pri oskrbi z ostalimi reproma
teriali pa so se pri dobavah ob
casno pojavljale motnje. Najvec 
tezav smo imeli pri oskrbi TOZD 
TapetniStvo, kjer je priSlo tudi 
do zastojev v proizvodnji, ker ni 
bilo dobave iprena in tapetni
skega blaga. Te:Zave pa so bile 
tudi z dobavami ostaJ.iP repro-

Tudi Brestovci so odlocno obsodili zlocin nad palestinskim ljudstvom : "':1 

BRESTOV OBZORNIK 

Vkljucevanje v mednarodno menjavo dela ni nujno le zara~ 
vzdrievanja likvidnosti v placilih s tujino, ampak je to temeljm 
pogoj za uresnicevanje ciljev gospodarske stabilizacije. V teh 
odnosib se zdru:Zeno delo srecuje s konkurenco na zunanjem 
trgu, ki jo bo obvladovalo le z vecjo druib~no produktivno~~jo 
dela z uCinkovitejso izrabo sredstev druzbene reprodukCIJe. 
Sindlkati bomo pobudniki za ugotavljanje vzrokov nizke dru:Z· 
bene produktivnosti dela ter na tej osnovi terjali ukrepe za 
njeno poveeevanje. 

Ze pri nacrtovanju ekonomskih odnosov s tujino je treba v 
organizacijah zdruienega dela nameniti vso pozornost izvozu 
na konvertibilno obmocje. Pri usklajevanju in uresnicevanju 
planov bomo zahtevali, da se povecuje delez proizvodnje, 
usmerjene v izvoz. Vplivali bomo na taksno povezovanje izvoz
no usmerjenih organizacij zdru:Zenega dela, ki bo zagotavljalo 
enotnejse nastopanje na zunanjem trziscu. 

(h gradiva »Naloge ZSS v boju za nadaljnjl druibenoekonomski razvoj na 
soclallstll!nih samoupravnlh temeljlh•) 

materialov, kar smo rdevali ta
ko, da smo jib nadomescali z 
drugimi podobnimi materiali ali 
pa smo si jib sposojali prl so
rodnih delovniii organizacijah. 

Vcasib pa je prihajalo tudi do 
easovnib zanrlkov prl lansiranju 
proizvodnje. 

Vse vecje so tudi zahteve na
sib dobaviteljev po zdru:Zevanju 
deviznih sredstev, kajti vecina 
njibovih proizvodov je vezana na 
uvozne surovine. Velikokrat se 
pojavljajo tudi zahteve po ne
posrednem uvozu surovin v pre
delavo. Zaradi omejenih deviz
nih sredstev smo jib do sedaj 

• zdru:Zevali predvsem z dobavite
lji povrsinskih materialov, lepil, 
melaminske folije in delno za 
tapetnisko blago. Tudi za nemo
teno oskrbo v zadnjem cetrt
letju bomo morali zagotoviti 
ustrezna devizna sredstva, kajti 
devizni polo:Zaj se zaostruje in 
pritiski nasib dobaviteljev so iz 
dneva v dan vecji. 

Pri uvozu so se pojavljale te
zave tudi za zagotavljanje repro
materialov in rezervniii delov za 
nemoteno proizvodnjo. ~e ved
no velja razpolagalna pravica od 
ustvarjenega konvertibilnega pri
liva deviznih sredstev iz prvega 
polletja, poleg tega pa je bilo 
potrebno odplacati tudi zapadle 
obveznosti do tujih kreditov, pla
cati najemnino za racunalnik ter 
poravnati ostale neblagovne od
live. 

Kljub majhni razpolagalni pra
vici smo le uspeli zagotavljati 
oskrbo proizvodnje za izvoz na 
konvertibilno podrocje. Poslu:Ze
vali pa smo se tudi zacasnega 
uvoza. Uresnicene so tudi ze pr
ve posiljke uvoza po maloob
mejnem sporazumu iz Italije. 
Plan uvoza s konvertibilnega 
podrocja smo r ealizirali s 50,4 
odstotka. 

PRODAJA 

Sprejeti ukrepi na podrocju 
kreditno..monetarne politike so 
neugodno vplivali na prodajo po.. 
hi.Stva. Povecal se je polog od 
50 na 60 odstotkov, porasle pa 
so tud.i obrestne mere. Realni 
osebni dohodki se vedno upada
jo; poleg tega so se kupci v zad
njem casu mocno preusmerili v 
nakup naftnih derivatov, zivil in 
podobnega, kar vsekakor zmanj
suje povprasevanje po trajnih 
potrosnih dobrinah. Visoka rast 
cen, kot dejavnik manjsega po.. 
vprasevanja v prvem polletju, je 
z zamrznitvijo izlocena. ~e ved
no pa imamo na tern podrocju 
nekatere notranje slabosti, ki jib 
vse prepocasi odpravljamo. 

Lel:ni plan prodaje je izpol
njen s 67,3 odstotka, glede na 
enako obdobje lani pa povecan 
za 37 odstotkov. Najboljsa je 
prodaja iaganega lesa, kjer je 
zaradi vecje proizvodnje ze iz. 
polnjen letni nacrt prodaje. Pod 
pricakovanji pa je prodaja iver
nih plosc, se uosebej v zadnjem 
trimesecju. 

se vedno se nadaljujejo teza
ve iz prvega polletja s prodajo 
pohistvenih izdelkov. Program 
3 X 3 prodajamo tudi v novi iz. 
vedbi (temnejsa fronta), pa re
zultati kljub temu niso prevec 
vzpodbudni. Pripravljen je tudi 
nov program MAJA, za katere
ga pa odzivnost pri potrosnikih 
se ni v celoti znana. Tudi pro
gram MIHA ne dosega predvide
nih prodajnip ucinkov. Za pro.. 
dajo stolov smo uvedli stimula-

cijo potnikov, ker tudi z njiml 
zaostajamo za nacrtovano proda· 
jo. Razmeroma dobro gre pro
daja kuhinj in tudi tapetniskih 
izdelkov, ceprav je v zadnjem 
trimesecju opaziti rahel padec. 

Mocno pa se je na domaeem 
trgu poveeala prodaja mineral· 
nih plosc, saj je v zadnjem tri
mesecju vecja kot v prvem pol
letju in poteka v skladu s sana· 
cijskim programom. 

IZVOZ 

V vseh ukrepib smo dali pred· 
nost izvozu na konvertibilno 
podrocje. To pa se ne pomeni, 
da pri tern nimamo te:Zav. V de
vetih mesecib smo izpolnili 65,9 
odstotka fizicnega letnega nacr· 
ta izvoza (izraieno v dolarjih), 
vrednostno pa je dosezen z 12,9 
odstotka. Podatk.i kaiejo, da je 
bistveno manjsi izvoz mineralnih 
plosc in tapetniskib izdelkov, za. 
ostajamo pa tudi pri izvozu plo
skovnega pohistva. Dobre rezul· 
tate dosegamo pri izvozu zagane
ga lesa in ivernih plosc, kjer 
smo ze dosegli letni nacrt. To 
pa je bilo nujno, ce smo zeleli 
obdriati takSen obseg izvoza, ki 
nam vsaj za silo zagotavlja pre
skrbo z repromateriali iz uvoza. 

Tezave, ki so bile omenjene za 
izvoz ze ob polletnem obracnnu, 
se nadaljujejo tudi v drugem 
polletju, saj se recesija na ame
rlskem in zahodnoevropskib tr
Ziscib se poglablja. Zato manj
sega izvoza v prvem polletju tu· 
di v zadnjem trimesecju ne bo 
mogoce v celoti nadomestiti. To 
in pa dejstvo, da tudi prodaja 
na domacem trgu zaostaja za 
planskimi predvidevanji, pa po
meni, da tudi zalog ne bomo 
zniZali na predvideno raven. 

FINANCNI REZULTATI 

Neugodna gospodarska gibanja 
iz prvega polletja so se nadalje
vala in zaostrovala tudi v tret
jem cetrtletju. To pa vpliva tudi 
na dosezene financne rezultate 
Bresta; prav tako pa nanje vpli
vajo tudi vse teiave, ki smo jib 
doslej ze omenili. Temu primer
ni so tudi rezultati, ki ka:Zejo ne
koliko boljso sliko kot ob pol· 
letju. 

Se vedno so velike teiave z Ilk· 
vidnostjo, ki jo resujemo tako 
rekoc iz dneva v dan. V leto§. 
njem prvem polletju smo za raz· 
rdevanje tega vpra5anja dobill 
133 milijonov dinarjev dodatnib 
sredstev od Ljubljanske banke. 
V pribodnie 'Pa zaradi zaostrene 
financne politike (visje obrestne 
mere, selektivnost pri kreditira· 
nju itd.) to ne bo vee mogoee 
(razen kreditiranja izvoza.) 

Tezave z nelikvidnostjo bomo 
morali v veliko vecji meri kot 
doslej premagovati znotraj Bre
sta in sicer: 

1. z vecjimi prilivi od prodaje 
pohistva, vkljueujoc odprodajo 
zalog (to bo momo doseci z 
ustrezno kvaliteto, oblikovanjem, 
boljso dobavo in prilagajanjem 
ostalim zahtevam triisca); 

2. z manjsimi odlivi, pred
vsem pri materialnih strosldh 
(zmanjsati delez izmeta, izboljb· 
ti organizacijo dela, spremljatf 
zaloge repromaterialov, odproda· 
ti nekurantne zaloge in podob
DQ). 

To .pa pomeni, da bo morala 
vsaka temeljna organizacija 

(Konec na 3. strani) 
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BRESTOV OBZORNIK -s r .. 
J 

Naloga sindikatov bo odlocneje zaostrovati osebno in kolek· 
tivno odgovornost, varstvo samoupravnih pravic in druibene 
lastnine s strani vseh, ki po svoji do!Znosti sodelujejo pri obli· 
kovanju samoupravnih odlocitev in njihovem uresnicevanju. 
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' PRIPRAVE PLANA IN POSLOVNE POLITIKE ZA LETO 1983 
V sindil<atu bomo se naprej ugotavljali lastno odgovornost, 

kadar se stalisca usmeritve ne bodo izvajala. Enako bomo 
zahtevali ugotavljanje odgovomosti za vse, ki kot predlaga· 
telji strokovnih resitev, politicnih in upravnih odlocitev, sode
lujejo v procesih druibenega odlocanja in dela. Temel,lno izhodisce za pripravo plana je vsekai<Or resolucija o po

litiki izvajanja druibenega plana SR Slovenije v letu 1983. Visoke 
obveznosti za odplacilo dolgov v tujini dajejo tudi v naslednjem letu 
prednost nalogam na podrocju gospodarskih odnosov s tujino. Za 
zagotavljanje najnujnejsega uvoza energije, surovin in repromate-

' riala ter za odplacila dolgov, ki zapadejo v naslednjem Ietu, bo po
trebno povecati izvoz na konvertibilno podrocje za 15 odstotkov. To 
povei!anje pa bo potrebno doseci ob ohranitvi dosedanje ravni uvoza 
repromateriala. 

S povecanirni prizadevanji in 
odgovornostjo na vseh podrocjih 
druibene reprodukcije ter ob 
pravo~nih ukrepih gospodar
ske politike pa predvideva r eso
lucija za Ieto 1983 naslednje 
moine materialne okvire razvo
ja: 

- rast celotne proizvodnje ozi
roma druibenega proizvoda za 
1,6 odstotka, 

- rast zaposlenosti za 1 od
stotek in sicer v proizvodne de
javnosti, 

- rast nalozb v osnovna sred
stva v skladu z rastjo druzbene
ga proizvoda, 

lz skladlsea gotovih izdelkov 

- realno zmanjsanje vseb 
oblik porabe - razen investicij
ske za 7 odstotkov, 

- rast sredstev za osebne do
hodke v globalu za polovico iz. 
pod nominalne rasti dohodka. 

Vse te naloge, ki jib predvide
va resolucija, so okvime opre
delitve, v sklopu katerih bo po

' trebno neposredno opredeliti tu
dl nase naloge in cilje za na
slednje leto. 

V tern smislu labko pojmuje
mo tudi prvo plansko konferen
co, ki je bila v oktobru. Njen 
omovni namen je bil, da uskla· 
dlmo nase proizvodne zmoglji
vosti s celovitimi trlnirni oce-

narni povprasevanja. Seveda je 
bilo na sestanku se precej ne
re5enih vprasanj. 

Prvo je vsekakor obseg izvoza 
v naslednjem letu. Ali nam bo 
resolucijsko povecanje ze zagoto
vilo tudi normalno oskrbo z de
vizami v okviru delovne organi
zacije? Za dolocitev obsega izvo· 
za bo zato potrebno izhajati iz 
dveh usmeritev in sicer iz moz
nosti na zunanjem trgu in pa iz 
potreb po deviznih sredstvih. 

Ker je izvoz Zivljenjskega po
mena za celotno delovno orga
nizacijo, ima prednost tako v 

oskrbi z repromateriali kot tudi 
v proizvodnji. Vso ostalo proiz· 
vodnjo bo potrebno prilagoditi 
izvozni proizvodnji. Obsegu iz. 
voza oziroma razpoloZijivim de
vizam pa bo potrebno prilagoditi 
uvoz in tudi ostalo porabo deviz. 
nih sredstev. 

Drugo vpra~anje, ki ga bo po
trebno re5iti, predno preidemo 
v naslednjo fazo nacrtovanja, pa 
je opredelitev proizvodnih pro
gramov. Ze v srednjerocnem na· 
crtu je bilo predvideno, da je 
treba opredeliti proizvodni pro
gram za temeljno organizacijo 
Jelka, ker se njen program pre
pleta s TOZD Pohi~tvo. Vendar 

Vse tez ji pogo ji za gospodar jen je 
(Nada!jevanje z 2. s trani) 
usklajevali porabo v dolocenem 
obdobju s sredstvi, ki jih ima 
na voljo. 

R.ezultati poslovanja se vedno 
kaiejo hitrejso rast porabljenih 
sredstev od rasti celotnega pri· 
hodka. V devetih letosnjih mese
clh je v primerjavi z enakim 
lanskim obdobjem celotni priho
dek porasel za 41,7 odstotka, po
rabljena sredstva pa za 55,9 od
stotka. Posledica tega je porast 
dohodka le za 7,5 odstotka. S 
tern pa je nacrtovani dohodek 
doseien le z 71,9 odstotka. Po
udariti velja, da se je ta razlika 
glede na leto5nje polletno ob
dobje le malenkostno povecala 
in da smo pribliZno tako rast 
teh dveh kategorij predvideli tu
di v planu. Razlogi so predvsem 
naslednji: 

- hitrejsa rast ceo repromate
rialov od rasti cen nal!im izdel
kom (z zamrznitvijo . cen se te 
razlike ne veeajo); 

- nov zakon o amortizaciji, ki 
le-to povefuje (indeks povecanja 
amortizaclje skupaj z revaloriza-

cijo osnovnih sredstev na enako 
obdobje lani je 157,9); 

- usmeritev nabave na domaci 
trg (visje cene). 

TOZD MINERALKA je obdob
je devetih mesecev zakljucila z 
izgubo 10.997.000 dolarjev kar je 
nekoliko manj kot je predvideno 
v sanacijskem programu za to 
obdobje (15.247.000 din). 

Za zakljucek lahko zapisem: 
poloiaj je teiaven, razre5evati 
pa ga bomo morali predvsem 
sarni, znotraj Bresta, z izkorisea
njem vseh notranjih rezerv -
malerialnih in kadrovskih. Le 
tako bomo lahko dosegli nacrto
vane rezultate, ki smo jih med 
drugim zapisali tudi v spremem
bah plana za drugo polletje. 

Poleg tega pa moramo zasta· 
viti vse sile za vecji izvoz, da 
se cimbolj pribli.Zamo zastavlje
nemu nacrtu. V to nas silijo 
tudi.nekateri sprejeti ukrepi, saj 
izvoz postavljajo kot Zivljenjsko 
nujnost tudi v sirsi druZbeni 
s-kupnosti. M. Siraj 

pa do sedaj se nismo nasli 
ustrezne resitve. 

V srednjerocnem nacrtu je si· 
cer predvideno, da bi se z neko
liko vecjo rekonstrukcijo temelj· 
na organizacija preusmerila na 
oplemenitenje mineralnih plosc 
in izdelavo predelnih sten. Ven· 
dar pa je bojazen, da bo zaradi 
pomanjkanja denamih sredstev 
celotni program rekonstrukcije 
prestavljen v naslednje srednje
r ocno obdobje, kar bi neugodno 
prepletanje proizvodnih progra· 
mov samo se podaljsalo. 

Ker pa bo vpra5anje razdelitve 
programa potrebno resevati ze 
za n aslednje leto, je n aloga pro· 
dajne slufbe, tehnologov in izvoz· 
nega oddelka, da porazdelijo se-

brest 351et 
danje proizvodne programe med 
temeljni organizaciji, pri tern pa 
upo~tevajo proizvodne zmoglji
vosti, mofuosti obdelave, pa tudi 
posebnosti temeljnih organizacij. 

Opredelitev trZnih zahtev in 
proizvodnih zmogljivosti sele 
omogot:a izpeljavo naslednjih faz 
pri sestavi plana, predvsem na
crtovanje preskrbe z repromate
riali iz domaCih virov in iz uvo
za, nacrtovanje zaposlenosti, 
vseh oblik porabe, pa tudi pred
videne mofuosti poslovanja. Ker 
je za poslovanje v n aslednjem 
letu zelo pomembno, kako bomo 
opredellli najvainejse gospodar
ske kazalce in poslovno politiko, 
se je treba nacrtovanja lotiti z 
vso resnostjo ter objektivno oce
niti momosti razvoja v nasled
njem letu. Le realno nacrtovanje 
nam bo namrec omogocalo, da 
se bomo na vse tezave poslova
nja lahko vsaj delno ze vnaprej 
pripravili. J. Korosec 

SODELOV ANJE Z GOZDARJI 

Edino son cno oktobrsko soboto 
so Brestovi rezijski delavci izko
ristili za svojevrstno sodelovanje 
z gozdarji; organizirana je bila 
na:nuec skupna pogozdovalna 
akcija. Okrog 80 Brestovcev je 
tis to soboto posadilo na Slivnici 
in v Menisiji nad 14.000 smrecic. 

Z rezultatom, p a tudi z delov
nim vzdusjem so bili zadovoljni 
gozdarj i in lesarji, p a so ga za
kljucili s prijetnim tovariskim 
sreeanjem. 

V sekakor bi kazalo s taksnimi 
in podobnimi akcijami se nada
ljevati. 

Posebno odlocno bomo nadaljevali z zahtevarni po ugotav
ljanju c:!govornosti za nedosledno uresnicevanje zakonov, dru
zbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov na vseh ravneh 
ter terjali opredeljevanje in izvajanje sankcij za kr!iitelje teh 
dokumentov. 

(lz gradiva •Naloge ZSS v boju za nadaljnji druibenoei<onomsld razvoj ua 
soclallstitnih samoupravuih temeljib«) 

J erminali in naSe poslovanie 
Na Brestu smo naredili v ra

cunalnistvu korak naprej, saj 
sm o racunalnik s terrninalom 
priblliali uporabnikom. 

V oktobru smo postavili prve 
terrninale za uporabnike in si
cer tri za terneljno organizacijo 
Prodaja in enega za Pobistvo. V 
Prodaji sta dva terminala pri 
disp onentih in eden s printer
jem v cerkniSkem salonu, v 
TOZD PohiStvo pa v skladiscu 
gotovih iZ:delkov. 

Za terminalsko delo je po treb
no pripraviti vsako obdelavo po
sebej . Sedaj smo v za!kljucni 
fazi z obdeiavama »materialno 
poslovanje<< in »narocila«. 

brest 
Le-te bodo lahko uporabljali le 

posamezni uporabniki. Za:kaj? 
Zato, ker bodo sedaj upora.bniki 
neposredno vnasali ~rek tepmi
nala) vse sprotne spremembe v 
posamezni obdelavi (materialno 
poslovanje, narocila). 

Sedaj ze lahko vidimo, da bo 
potrebno se posebej poostriti po
slovno disciplino na vsem Ere
stu. Vse spremembe, ki bodo 
vnasane prek termina•la, bo tr e
ba vnesti takoj , ko nastane spre
memba. Ostale podatlke pa je 
potrebno posiljati v slutbo AOP 
DNEVNO, da jib se isti dan ob
delamo in po!iljemo rezultate 
naslednji -dan nazaj uporabniku. 

Vse napake, ki so oznacene na 
izhodnib listah, je potrebno po-

praviti takoj in jib poslati na
zaj v obdelavo. Le -s taksno de
lovno discipline si bomo zago
tovili sprotno in tocno stanje 
n a vseh ravneh informacij. S 
tern bomo dosegli tudi to, da 
bodo rezultati pravilni in edini 
pri nadalj-nji analizi in uporabi. 

V oktobru smo popravili ob
delavo »materialno poslovan je« 
tako, . da se ne morejo pojaviti 
negattvne zaloge (do sedaj so 
bile te napake sleherni dan) . Pri
mer: 

- ce temeljna organizacija ne 
poroca pro:izvodnje dnevno, ne 
moremo obdelati odpremnice, 
ker sprememba ni bila obdelana 
na racunalni,ku. To pa ima za 
posledico, dane moremo izpisati 
fakture, ceprav je blago ze do
stavljeno kupcu. Ce hocemo te 
napake o dpraviti, moramo sode
lovati vsi uporabniki ·v procesu 

351et 
in na koncu uvesti potreb ne 
san·kcije za posameznika, ki po
gosto povzroca napake. 

Vedeti moramo, da so p ri m a
lomarnem poslovanju materialni 
in financni rezultati napacni. Ko 
to uporabnN<i ugotovijo, je po 
njihovem mneniu najveckrat kri
va sluiba AOP, ker se v njej 
pac izpisujejo liste. 

Z uva/·anjem terminalov se bo 
ta mise nost morala spremeniti , 
ker bo racunalnik obdelal in iz
pisa l ti-ste podatke, ki jih bo 
uporabnik vnesel p rek terrnina
Ia. Sedaj si bo moral uporabnik 
bolj p rizadevati pri vnosu p odat
kov kot sedaj p ri vpisovanju 
n a obrazce. 

M. Braniselj 

Novost v naSi proizvodnji so tudi kontejnerski bivalni · prostori, namenjeni za izvoz. Nedavno smo jih 
petnajst prek Slovenijaceste-Tehnika izvozili v lrak, dogovarjamo pa se tudi za nove posle. Vee o tej 
proizvodnji morda v prihodnji stevilki. 

- ----- - ---~~-==-=-- ~ 
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Var-evanje z energijo 
MARSIKJE LAHKO Z MALO TRUDA VELIKO PRIHRANIMO 

Spoznanja o kriticni odvisnostl na§e republike od energije, njenib 
visokih cenah in o visokih nalozbah za pridobivanje in pretvarja· 
nje energije so hila povod za to, da v razvojni nacrt Slovenije 
cedalje pogosteje vkljucujemo tudi nacelo o nujnosti racionalnega 
pridobivanja in porabe energije. 

Slovenija lahko iz svojih last
nih virov trenutno pokrije le 
manj kot polovico potreb po 
energiji, medtem ko je potrebno 
razliko zagotoviti z nabavo ener
gije v drugih republikah (pre
mag, elektriena energija) in z 
uvozom (nafta, plin, elektriena 
energij a) . Zato je bila ze pred 
leti v nasi republiki tako ime
novana akcija za bolj smotrno 
pridobivanje, transport, pretvar
janje in porabo energije, to pa 
predstavlja tudi eno izmed 
osnovnih nalog nasega gospodar
stva v prihodnje. 

Posebna vrednota te akcije se 
kafe predvsem v spreminjanju 
miselnosti obeana in proizvajal
ca, da spoznava, kako se je tre· 
ba kar najbolj racionalno ob
nasati do proizvodnje in porabe 
energetskih virov kot enega od 
osnovnih pogojev za zivljenje in 
delo posameznika in druibe. 

Spoznanje o energetski siro
masnosti Slovenije in s tem nje
no odvisnostjo od uvoza energije 
- kar vedno bolj bremeni nasa 
plaeilno bilanco - mora prodre
ti v zavest vsakega nasega ob
eana in se temu ustrezno okazati 
v njegovem ravnanju z energijo, 
bodisi doma bodisi pri delu. 

Moznosti za smotrno porabo 
energije v industriji so zlasti v 
izkoriseanju vseh vrst odpadne 
toplote (odvisno od posamezne 
panoge), v boljsi toplotni izola
cij i zgradb, cevovodov za prenos 
toplote in tehnoloskih procesov, 
v uvajanju taksne tehnologije, ki 
je manjsi potrosnik energije, v 
porabi odpadnih surovin, v kom· 
binirani proizvodnji tehnoloske 
pare in elektricne energije in 
predvsem v usmerjenem uprav
ljanju pri porabi energije. 

v javnem prometu se ucinko
vitejsa poraba energije ·kaze 
predvsem v preusmeritvi cestne
ga prevoza blaga na zeleznico in 
osebnega prometa na javna pro· 
metna sredstva. 

v siroki potrosnji predstavlja 
najvecjo porabo toplotna ener
gija (od tega kar okrog 70 do 
80 odstotkov za ogrevanje pro
storov). Omenjena poraba pa je 
dokaj nesmotrna (veliko stevilo 
posamicnih kotlovnic na majh
nem prostoru, neustrezno graje
ni objekti). Zato se pri tern 
kafe velika momost za smotr
nejso porabo energije v daljin
skem ogrevanju, v ustrezno gra
jenih bivalnih in delovnih ob
jektih, prav tako pa je tudi moz
nost za porabo toplote, ki sicer 
velja za odpadno in gre kot taka 
neizkoriscena v izgubo. 

Sicer pa poglejmo, kako je z 
vareevanjem z energijo na Bre· 
stu. 

Pred naso IVERKO 

Brest je glede na tehnolosko 
zasnovo proizvodnje sorazmerno 
velik porabnik razlicnega goriva. 
Za proizvodnjo tehnoloske in to
plotne energije letno potrosi 
okrog 7000 do 7200 ton srednje 
tezkega kurilnega olja - ma
zuta in okrog 3700 ton lesnih 
ostankov, nastalih pri proizvod· 
nji pohistva. Za potrebe lastne
ga tovornega cestnega transpor
ta potrosi Ietno okrog 430.000 
litrov plinskega olja,letna poraba 
elektricne energije pa znasa 
okrog 16,320 milijonov kilovatnih 
ur. 

Omejil se bom predvsem na 
toplotno in elektricno energijo 
in na mofnosti za varcevanje z 
njo oziroma z njeno eimbolj 
smotrno porabo. S tem v zvezi 
so bill nedavno ze izdelani -ne
kateri varcevalni ukrepi, katerih 
glavni ueinek naj bi se pokazal 
predvsem v zimskem casu . Naj 
omenim samo nekaj nacinov ozi
roma predlogov za vareevanje in 
smotrno porabo energij e: 

- smotrno gospodarjenje s 
paro ali vroeo vodo in sicer z 
ustreznim obratovanjem in vzdr
zevanjem termoenergetskih na
prav (popraviti je treba vse po
skodovane cevovode za paro, 
kondenzat ali toplo vodo, po
novno izolirati ali popraviti se
danjo toplotno izolacijo cevovo
dov, popraviti ali zamenjati po· 
skodovane in nekvalitetne za
klopke, zasune, kondenene od· 
vajalnike, grelnike, erpalke in 

izmenjevale toplote; stalno roo
ramo eistiti filtre v napravah za 
dovod toplega zraka v prostor, 
kanali, v katerih so toplotni ce
vovodi, morajo biti cisti in tes
no pokriti , da izpodnebna ali 
talna voda ne moreta vdreti 
vanje); 

- prouCiti je treba mofnost 
za uporabo regulatorjev in me
rilnih naprav za uravnavanje ozi
roma urejanje pretokov, tempe
rature in pritiska medija; 

- pri novih kotlovnicah j e 
treba predvideti moznost, kako 
povezati proizvodnjo pare ali 
vroee vode s proizvodnjo elek
tricne energije; 

- pri kompresorskih napra
vah moramo z rednim vzdrleva
njem naprav, cevovodov in ar
matur skrbeti za kar najboljse 
delovanje Ie-teh; 

- s pravilno izbranim tehnolo
skim postopkom si je treba ob 
nezmanjsani proizvodnji pohis
tva prizadevati za cimbolj go
spodarno porabo komprimirane
ga zraka; 

- pri vseh na novo projekti
ranih in vgrajenih odsesovalnih 
napravah moramo upostevati 
momost, da se oeiSeeni ogreva
ni zrak vraca nazaj v proizvod
ne prostore p rek toplozracnih 
naprav; 

- urediti moramo ustrezno to
plotno izolacij o zgradb, oken in 
vrat; 

- zastekliti je treb a vse ste
klene povrsine po zgradbah; 

- popraviti moramo vse ad
toke izpodnebne vode, 

- elektricno delovno razsvet· 
ljavo po obratih moramo prila
goditi taka, da se priZiga po 
odsekih. 

To so predvsem predlogi za 
varcevanje, ki so vezani na fi. 
nancna vlaganja; v ukrepih pa 
so nasteti tudi naCini, pri ·kate
rih skoraj ni stroskov, pac pa 
sta njihov ucinek oziroma vred
nost odvisna p redvsem od do
bre volje vsakega posameznika 
in odgovornih v posameznih de
lovnih obratih, od odnosa ljudi 
do energije in od spoznanja o 
nasi energetski odvisnosti: 

- casovno moramo uskladiti 
obratovanje proizvodnih linij po 
obratih, ki so veliki potrosniki 
elektricne in toplotne energije 
taka, <l;a se obratovanje velikih 
porabmkov casovno ne pokriva; 

- prenehati bo treba ogrevati 
skladiSene prostore in prostore, 
v katerih se ne zadrZujejo za
posleni, ali pa so tam le krajsi 
cas; 

- pozimi moramo zapirati vsa 
vrata, okna in ostale odprtine, 
da tako eimmanj toplega zraka 
uhaja iz prostorov (prenehati 
je torej treba z udomaeeno na
vada, da za seboj zelo redko 
zapiramo vrata); 

- pri ogrevanju prostorov je 
treba, kjer je le mogoee, znizati 
temperatura prostora glede na 
zahtevnost dela in glede na zu. 
nanjo temperatura; 

- ee je v prostoru, ki je ogre
van, temperatura previsoka, naj 
se zapre ventil pri grelnem tele
su in odpre okno (ne pa, kar 
se veckrat dogaja, da sta obe
nem odprta okno in ventil pri 
radiatorju); 

- ugasati moramo elektricno 
razsvetljavo povsod tam, kjer ni 
nujno potrebno, da gori; 

- odsesovalne naprave v obra
tih naj obratujejo samo med 
proizvodnjo, tako da gre v zim
skem casu Cimmanj toplega 
zraka v izgubo. 

Nacinov varcevanja in gospo
darne potrosnje energije je torej 
precej, od nas vseh pa je od
visno, kaksen uspeh bomo do
segli in ali se bomo sploh obna
sali gospodarno. 

J. Telie 

BRESTOV OBZORNIK 

Sindikat se bo :zavzemal za celovit, usklajen dru.Zbeni sistem 
infonniranja in za razvitejsi sistem javnega obvescanja. Orga· 
nizacije in organi zveze sindikatov bodo zahtevali oblikovanje 
celovitega sistema infonniranja v organizacijah zdru.Zenega 
dela, ki bo omogoeal boljse delo in ucinkovitejse odlocanje. 
Za odloeanje o urejanju odnosov v celotni druZbeni reproduk
ciji morajo biti delavcem zagotovljene in dostopne pravocasne 
in tocne informacije iz vseh virov in informacijskih slufb, da 
bodo s pomocjo informacij lahko odloCali in usmerjali 
materialne tokove v vsej drufbi ter na tej osnovi spoznali in 
prevzeli vse posledice sprejetih odlocitev. 

Sindikat si bo prizadeval, da glasila organizacij zdrutenega 
dela ne bodo edina oblika obveseanja, pac pa da se bo uve
ljavljalo tudi samoupravno organiziranje obveseanja delavcev 
v obliki odborov za obvescanje, katerih skr b bo spodbujati in 
gojiti tudl tedensko in dnevno obvescanje zlasti neposredno 
prek samoupravnib delovnih skupin, pa tudi z bilteni, r azglas
nimi postajami, oglasnimi deskami in drugim., kar vse lahko 
zagotavlja usklajeno, smotmo in ucinkovito obvescanje. 

(lz gradlva •Naloge ZSS v boju za nadaljnjt druzbenoekonomsld razvoj na 
socialistl~nJb samoupravnlh temeljih•) 

Iz drugih 
lesarskih kolektivov 

V LIK Kocevje, ki je velik iz· 
voznik pohistva, posebnih stolov 
in zaganega lesa, p redvidevajo, 
da letos ne bodo dosegli nacrto
vanega izvoza, katerega vrednost 
naj bi znasala 4,744 milijona do
larjev. Poglavitni razlog temu je, 
<la se jim je amerisko trlisee 
zaradi mocne recesije skorajda 
zaprlo. Zato bodo prodali na tuje 
vee zaganega lesa, intenzivno pa 
iSeejo tudi nove tuje kupce za 
pohistvo. Talco prieakujejo, da 
bodo z nekaterimi arabskimi de
zelami sklenili pogodbe za izvoz 
opreme za vrtce, vecji izvozni po
se! za stole pa so ze sklenili s 
Kana do. 

KLI Logatec bo s pomoejo 37 
sovlaga-teljev· zgradU obrat za iz. 
delovanje drobnega pohistva in 
za proizvodnjo opreme za Iesno 
industrijo. Gre za dve tovarni pod 
isto streho; s prvo bodo raz5irili 
proizvodnjo predvsem stolov za 
izvoz, z drugo pa s proizvodnjo 
"Iesno predelovalnih strojev nado
mestili del uvoza tovrstne opre· 
me. Vrednost celotne nalozbe bo 
okoli 240 milijonov dinarjev, od 
cesar bo dal KLI 49 milijonov, 
sovlagatelji bodo prispevali 114 
milijonov, 75 milijonov dinarjev 
pa bodo krediti bank, izvajalcev 
del in dobaviteljev opreme. 

ELAN izvozi najvec svojih smu
ci v Sevemo Ameriko, Italijo in 
na Svedsko. Letos bodo v njegovi 
temeljni organizaciji Smuei izde
lali okoli 500.000 parov smuci, od 
tega 150.000 ·tekaskih. Stevilo iz
delanih smuCi, pa tudi stevilo iz
vozenih, basta nekoliko nizja kol 
leto poprej, saj je tudi pri njih 
ze cutiti manjse povprasevanje 
s svetovnega tdiSca. 

V STOLU ·si prizadevajo, da bi 
poveCali delez dela po normi. Se
daj znasa ta delez 37,8 odstotka, 
medtem ko je delef easa v proiz
vodnji po delovnem nalogu, se 
pravi, nenormiranega dela, 19,6 
odstotka. Zastavili so si nalogo, 
da bi uveljavili eim vee dela po 
normah, ki so preverjene, kar 
omogoca vecjo fizieno proizvod· 

njo, boljse kalkuliranje in nacr· 
tovanje proizvodnje. 

LESNINA je pricela z gradnjo 
gradbeno-servisnega centra. Nasi
lee nalozbe je temeljna organiza· 
cija Gramex, ki se je 1977. leta 
prikljueila k Lesnini. Ze ob zdru· 
zivi je bila ta gradnja, ki pomeni 
za Gramex kot najpomembnejso 
trgovsko organizacijo z gradbe
nim materialom pogoj za uspes· 
nejse poslovanje, ·trdno oprede 
ljena. Opredeljena pa je tudi kot 
prednostna nalozba v srednjeroe· 
nih planskih dokumentih. Zidali 
bodo na 38.000 kvadratnih metrih 
povrsine v industrijski coni siSen· 
ske obeine. V prvi fazi, ki bo 
koncana konec prihodnjega leta, 
bodo zgradili grosistieno skladi· 
see z 12.500 kvadratnimi metri po
kritih in 4.500 kvadratnimi metri 
odprtih poslovnih povrsin. Pred
racunska vrednost nalo:lbe je pri· 
bliZno 320 milijonov dinarjev. 
Viri sredstev so lastni, pri cemer' 
so vsteta tudi zdruzena sredstva 
in nekatera posojila. 

SLOVENIJALES-trgovina naj 
bi prevzela t udi prodajo prikollc 
iz proizvodnje novomeske IMV. 
Le-ta naj bi se preoblikovala v 
dve delovni organizaciji, avtomo
bilsko in prilkolicarsko. Slednja 
naj bi se pridruzila SOZD Slove
nijales, n jena trgovska delovna 
organizacija pa naj bi prevze!a 
prodajo na domacem t rgu, pa tu· 
di izvoz, ki bi predstavljal pri· 
bllino 30 milijonov dolarjev let· 
no. 

MARLES v zadnjih nekaj letih 
posveca :posebno skrb resevanju 
stanovanjskih vpra~anj delavcev. 
Leta 1981 so s selitvijo v naselju 
v Podvelki ter s posameznimi in· 
dividualnimi gradnjami v drugih 
temeljnih organizacijah ter adap
tacijami resili nad 40 stanovanj· 
skih vprasanj. Letos pa so v no· 
vern naselj u v Limbusu naselili 
84 druiin, poleg tega pa resili 
stanovanjske tezave se vee kot 
20 drufinam. Pri tern so si pose
bej prizadevali za spodbujanje 
razlicnih oblik stanovanjskega 
varcevanja. 

Mesec pozarne varnosti 
Pozarno varstvo je pomemben 

del dru.Zbene samozascite. v me
secu poZarne varnosti ugotavlja
mo, kaj bi bilo treba storiti, da 
bo pozarna varnost vecja. 

Pozarov je eedalje vee, skoda 
skokovito prera5ea milijarde di· 
narjev (v preteklem letu je bilo 
za 15 odstotkov vee pozarov, ma
terialna skoda pa je znasala 55 
milijard dinarjev). Veeja p rizade
vanja za pozarno varnost pa 
kljub vsemu ne prinasajo bistve
no vecjih uspehov. Kot v posmeh 
stevilo pozarov iz leta v leta na
rasca, da ne govorimo 0 vse veeji 
skodi; mi pa smo nemocni. 

Zato moramo ugotoviti, kaj in 
kako smo delali doslej in kaj bo 
treba se izboljsati, da bi zausta
vili pustosenje ognjenih zubljev. 

Prizadevanja za veejo pozarno 
kulturo delavcev in obeanov, po
ucevanje, opravljanje pozarno
preventivnih pregledov in sodelo
vanje z drugimi organi ne dajejo 
zadovoljivih uspehov. Pri 80 od· 
stotkih pozarov j e krivec clovek, 
v ostalih primerih pa so vzroki 
tehniene narave. 

Nasa zakoreninjeno miselnost 
je potrebno staino spreminjati. 
Prevec smo prepricani, da bodo 
samo protipozarne slufbe re5ile 
tehve in da je sodobna proti· 
poza:rna oprema kljuc za prepre· 
eevanje pozarov. 

Prav zato je treba se vee pozor· 
nosti posvetiti opozarjanju in 
izobrazevanju delavcev in obta· 
nov, kako se je treba paziti in 
zavarovati pred·pozari. V. Jeric 
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BRESTOV OBZORNIK 

Od be sed k delu! 
NASI DELEGATI 0 DELU DESETEGA 
KONGRESA ZVEZE SINDIKA TOV 

Ned~vni kongres slovenskih sindikatov je imel med delovnimi 
ljudmi posebno odmevnost in smo njegovo delo z zanimanjem sprem
ljali prek najrazUC\ejliih sredstev javnega obveliCa.nja: neposrednc, 
krltlcne in opjektivne razprave, jasnost stall§~ in zaklju~kov ... 

Ceprav smo torej delo kongresa lahko skoraj neposredno sprem
ljali, smo na razgovor povabili troje Brestovcev, udelezencev kon
gresa: Marijo GRBEC In Alojza OTONICARJA iz TOZD Pohilitvo ter 
Darka ZNIDARSICA iz TOZD Masiva. 2elell smo ,.iz prve roke« sli
~atl, kaj pomeni letolinji kongres za delo nalie slndikalne organizacije 
in kaklino je njeno mesto v sedanjem gospodarskem in druZbeno
politl~nem trenutku. 

- Ali bi labko, preden se do
tak:nemo dela kongresa, ocenill 
predkongresne prlprave v nalii 
obclni in na Brestu? 

Predkongresna dejavnost je po· 
te'k.al.a rpredvsem v izvoljenih or
ganih sindi:kata delovnih organi
zacij in obcine - po razs·irje
nih sej ah iiZvrsilinih odborov 
osnovnih or.ganizacij in n a ravni 
obcine. Posamezne •komisije so 
pripravi:le ocene neskaterih delov
nih podrocij sindikata na nasem 
obmoeju (svobodna menjava de
la, inovacije, nagrajevanje po 
delu), nekatere nacrtovane raz
prave pa niso bile izpeljane. 
Skratka, s predkongresnim gra
divom nismo priSli dovolj med 
clanstvo in je bilo obravnavano 
precej forlllru>ko, kar gotovo ni 
najbolje. 

- Kaj je bilo osnovno sporo
cllo kongresa? 

Nemogoce je osnovno sporo
cilo kongresa stnriti v en stavek, 
saj tvori to sporoeilo VI'Sta po
membnih ugotovitev in stali.Sc, 
ki pomenijo osnovo za nase se
danje in prihodnje delo. 

Pa vendar: predvsem si mora
roo prizadevati za prihodnji raz
voj in poglabljanje socialistiCnih 
samoupravnih odnosov; z vsemi 
silami sri moramo prizadevati za 
stabilizacijo nasega gospoda>r
stva, pri cemer moramo v res
nici cimprej preiti od besed k 
delu; da bi utrdili nas gaspodar
ski poloiaj, si moramo z vsemi 
silami prilladeva;ti za povecanje 
izvoza; nujno je treba zaostriti 
odgovor.nost na vseh ravneh in 
ob krsitvah samoupravno dogo
vorjenih spor~ov in dogovo
rov tudi ucinkovito ukrepati; 
storiti moramo :vse za vecjo pro
duktivnost, za vecja in ucinko
vitejsa deloV'Ila prizadevanja sle
hernega posamezni.k:a. 

Osnovna ugotovitev je tudi bi
la, da naSi delo'Wli ljudje nwu
mejo sedanji gospodarski polo-

zaj in tudi osoglaliajo z ukrepi, ki 
naj bi n-aSe gospodarstvo utr
dili, obenem pa za!htevajo, da -se 
vsa odrekanja poraroelijo na 
vse, ne le na gospodarstvo ali 
osebno porabo, pac pa tudi na 
splosno in skupno porabo. Skrat
ka, breme stabllizacije moramo 
na svojlh pleclh nositi vsl. 

- Sodelovali ste v razli~nih 
komisijab. Katera vpralianja so 
blla v razpravab lie posebej iz. 
postavljena? 

TeZ.ko je iz celovitosti i!z1usciti 
posame!ZDosti. Razprave so nam
rec zaojemale celoten sklop na5e
ga gospodarskega in ~benega 
trenutka. Precej je bilo denimo 
slisati o (ne)ucinkovitosti v delu 
sindikata. Le-'ta premalo sod.elu
je recimo pri .na~stajanju in spre
j emanju investicij&kih ela:bora
tov, pri nastajanju in sprejema
nju pomembnih samoupravnih 
dokumentov, pri delova.n.ju dele
ga1lSkega sistema, prek katerega 
odte'ka znaten del sredstev na 
osnovi svobodne menjave dela 
za najr~licnejse nujne, ali tudi 
manj potresbne dejavnosti ... 

S tem v zvezi je tudi preslabo 
organizirano delovanje smdikal· 
nih skupin. 

Dosti kritiOnih besed je bilo 
o delovanju sa.moupravne delav
sk.e kontrole, ki se vedno iSce 
vsebino in oblike svojega dela, 
pri tern pa ima v sindikatih 
odloeno premalo ·pomoci. 

Dosti rMJprav je bilo tudi o 
nagrajevanju po delu (posebna 
zahteva: tudi za reiijske delav
ce!), saj neurejeni sistemi na
grajevanja pogosto povzroeajo 
konfli'ktne situacije; pa o vpra
sanjih zaposlovanja zlasti mladih 
stro·kovnih kamov, o zagotavlja
nju socialne varnosti, o premalo 
ucinlrovitem obve5Canju, 0 
zmanjsevanju ·reZi.je in se in 
se ... 

Ko govorimo o nagrajevanju, 
naj se enkra1 poudarimo ze vee• 

krat ugotovljeno: morali bomo 
vee in bolje delati, kajti delimo 
lahko le toliko, kolikor smo 
ustvarilll 

Ce ze omenjamo razpra'Ve: pri
pravila jih je dobra polovica de
legatov (precej jih je bilo tudi 
samo oddanih), kar prica o res
nih pripravab na kongres. Yen
dar so bile nekatere razprave 
sila splosne in so ponavljale ze 
dostikrat povedane ugotovitve, 
druga skrajnost pa so bile tiste, 
ki so zahajale v zelo ozka in za 
kongres manj vaina vprasanja. 

- In splolini oziroma osebni 
vtisl? 

Kongres je bil vsebinsko in 
organi:zacij>sko zelo dobro pri
prav·ljen. Na vsakem koraku je 
bilo cutiti izredno enotnost vseh 
delegatov, pripravljenost, vtklju
citi se v prizarlevanja za nase 
boljse gospodarjenje in za utr
jevanje socialisticnih samouprav
'llih odnosov. Delo kongresa je 
bilo izred!no naporno, saj je za
htevalo sk.rajno 7ibranost in so
delovanje. Morda se nekaj -
za nase sedanje gospodarske 
razmere je bilo vendarle vse 
skupaj le ne'kam prevec ra2lkos
no. 

- Kongres je na osnovi kon
gresnih dokumentov in razprav 
oblikoval kljuene sedanje in pri
hodnje naloge sindikata. v eem 
je njlhovo bistvo? 

0 tern smo sicer govorili ze na 
zacetku razgovora. Pa vendar 
naj posku5amo te naloge se en
krat zgostiti: 

1. Vse sile moramo strniti za 
ranrijanje in poglabljanje samo
upravnih od!nosov v vseh oblikah 
njihove pojavnosti. 

2. Osnovna naloga j e utrjeva
nje nasega gospodacstva; v okvi
ru teh prizadevanj moramo po· 
svetiti .,.,osebno pozorn.ost r asti 
izvoza - izpolniti moramo nase 
imozne obvezoosti, ki smo si jih 
za>Stavili. 

3. Na vseh podrocjih se mora
roo dosti bolj gospodarno obna
sati, si .prizadevati za vecjo pro
duktivnost, vecjo delOV'IlO disci
pline in varcevanje. 

4. V delo sindikata in njegova 
prizadeva.nja moramo zajeti vse 
clanstvo; od prevec fOIUmske se 
mora dejavnost vpeti predvsem 
v osnovne celice sindikalne orga
nizacije - v samoupravne sin
dikalne skupme in druge podob
ne organ.izacijske oblike, ki bodo 
pritegnile cimvec nasega clan
stva, s Cimer bomo zagotovili 
vecjo ucinkovitost in odgovor
nost pri odlocanju. 

Razgovor pripravil B. Levee 
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Pri uveljavljanju delitve osebnih dohodkov po delu in rezul
tatih dela bomo zabtevali odpravo takline uravnilovke kjer 
delavcl ob enaki usposobljenosti opravljajo enako zahtevna 
dela in naloge, prl tem pa dosegajo razlicno delovno usp2Snost, 
a prejemajo enake osebne dobodke. 

Zabtevali homo, da se v sistem delltve osebnih dobodkov 
ne bodo vee vgrajevala nacela Iafoe solidarnostl ki bi desti· 
mulirala boljlie delo in povecevanje posamezniko~e In skupne 
produktivnosti dela. 

(lz gradiva •Naloge ZSS v boju za nadaljnjl druibenoekonomsld razvoj na 
soclallstl~ samoupravnlh temeljlhc) 

Db kongresu mladih 
Verjetno ze veste, mogoce pa 

tudi ne, da je .bil 23. in 24. ok
tobra v Novem mestu enajsti 
kongres zveze socialistiene mla
d:i-ne .~lovenije. Kongresa se je 
udelezilo 445 delegatov, ki so 
bolj ali manj uspesno zastopali 
svoja okolja, k:i so jih delegira!l.a. 
V razpravah jih je sodelovala 
pribliino polovica. 

Iz stabilizacijskih razlogov je 
bil kongres skrajsan za en dan 
s cimer so se stroski kongres~ 
nedvomno obeutno zmanjsali. 

Ze na poti v Novo mesto sem 
spoznal, da so delegati, s kate
rimi sem potoval, v glavnem 
funkcionarji iz obcinskih konfe
renc. To in pa podatek, da je 
bila povprecna starost delegatov 
25 let in pol, da misliti. 

_tlpraviceno se lab.k:o vprasam.o, 
ali ni mor.da delegiranje delega
tov _potekalo v ozkih, zaprtih 
krogih, ne pa iz osnovnih ziv
ljenjskih okolij. Mogoce je to 
posledica, mogoce je to razlog za 
odtujenost mladih od njihovega 
vodstva ? 

Ni cudno, ce nekateri mladi 
sploh niso vedeli, da je bil kon· 
gres zveze socialisticne rnladine, 
torej njihov kongres . 

. Vprasljive so bile verjetno tu
di predkongresne dejavnosti, 
razprave o kongresnih dokumen· 
tih, bodisi Js:ar zadeva njihovo 

vsebin.o bodi:Si mnoiicnost. Vsaj 
za na:so obCino lahko to mirno 
trdim. Vse prevec smo se U'kvar
jali . z ~:r:g~anostjo same or
g~aClJe m vse premalo z vse
bmo dela. Mlada -generacija pa 
vse manj in manj vidi v Zvezi 
socialisticne mladine svojo or
ganizacijo, ne vidi svojih intere· 
sov v njej. Vsebina dela se vse 
bolj odmika od interesov mla· 
dih. 

Jin prav enaj'Sti. kongres je sku
sal prekiniti s sedanjim stanjem. 
Iz vseh razprav je bilo cutiti 
ostro kriticnost do razmer v na
si organizaciji, do razmer v nasi 
druZbi nasploh. Visoko nad obli· 
ke je postavil vsebino dela. 

Boj za stabilizacijo gospodar
stva in za utrjevanje naliega sa
moupravnega sistema je glavna 
in obvezujoea naloga mladih, ki 
jo moramo izpolnjevati na vsa
kem koraku in v vseh okoljih, 
kjer iivimo in delamo. To je bilo 
potrjeno z vsemi dokumenti kon· 
gresa. 

Kongres je za nami. So bili 
izpovedani resniC:ni problemi in 
hotenja mlade gener acije? Kak
sen vpliv in posledice bo imel 
za prihodnje delo nase organi
zacije? Je sploh potreben v taks
ni obliki; ali ne bi prisli do 
istih ali boljsih rezultatov z dru
go, cenejso obliko dela? 

I. Jernejcic 

NASI LJUDJE 
v prejrnji stevilki nasega gla

sila smo zasledili Slavka 2NI
DARSICA v zvezi z Brestovimi 
prizadevanji za strojegradnjo.' 
Mislim na predstavljeni stroj za 
rM:rez PVC folije, katerega 
ustvarjalec je, ·in s katerim je 
BREST predstavljal del svojega 

razvojnega programa strojegrad
nje na ljubljanskem sejmu. 

lil v Tovarni pohistva Martinjak, 
kasneje v Tovarni pohistva Cerk
nica in po koncani soli ter odslu
zenem vojaskem roku zopet v 
Martinjak.u, v mehanicni delav
nici. 

))Spomini na Martinjak so lepi, 
saj se vsak rad spominja pred
vsem lepega. Veliko sem se na
ucil, saj sem prisel v Martinjak 
ravno v casu rekonstrukcij in v 
obdobju, ko smo zaceli nase to
varne oprernljati z modernejsimi 
stroji in napravami.« . 

Danes Slavko opravlja dela in 
naloge vodenje vzdrievanja v 
Tapetnistvu ze od prvega dne 
preselitve tega oddelka iz Mar
tinjaka. 

Da jabolko ne pade dalec od 
drevesa, velja tudi za Slavkov 
primer, saj hodi sin po njegovih 
stopinjah, hcerka pa obiskuje 
zadnji letnik srednje Sole. Te dni 
Slavko proslavlja jubilej 30 let 
delovne dobe, vse na Brestu, 
kjer je zaposlena tudi njegova 
zivljenjska drufica. 

To ni edini delovni pripomo
cek, ki ga je Slavko os pomoejo 
sodelavcev pripravil, saj fivi z 
re~ESTOM ze kar lepo stevilo brest 35 let 

Za svoje delo je ob obcinskem •••••••llillllllllililli 
prazniku in ob 35-letnici BRE-
STA prejel obcinsko priznanje 
19. OKTOBER. 

Prav je, da ga pobl~e pred
stavimo. Rojen je bil 1932. leta 
na Blocicah v delavgki druzini. 
Po osnovni Soli v Grahovem se 
je leta 1948 kot vajenec zapos-

Vedno je sodeloval v delu sa
moupravnih organov ali v sindi
katu, katerega clan izvrsnega od
bora je tudi v tern obdobju. 

S . Knap 

~ -- -. - - --~~-.--~--=:::· 
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Zavedamo se naSe sedan josti 
OSREDNJA SLOVESNOST OB OBCI!NSKEM 
PRAZNIKU IN 35-LET.NICI BRESTA 

Praz.novanja 35-letnicc Bresta in obCinskega praznika, ki so dajala 
poseben slavnostni, pa tudi delovni utrip na§i obcini cez ves oktober, 
so se iztekla. Obsegala so vrsto srecanj v posameznih delovnih okoljih 
ter kulturnih in sportnih prireditev. 

Osrednja slovesnost 23. oktobra je v Brestovi delavski restavraciji 
zdruZila sveCani zbor delegatov obcinske skupscine in druibeno-poli
tiCnih organizacij ter svecano sejo Brestovega delavskega sveta ob 
prisotnosti ~tevilnih gostov. Vrsta najvidnej~ih predstavnikov sloven
skega drufbenopoliticnega in gospodarskega Zivljenja ter delovnih 
in drugih organizacij pa je poslala obcini in Brestu se posebne ce
stitke. 

Slovesnost je prieel predsed
nik skupscine obcine Edo Le
narcic, ki je na kratko orisal 
poroen obeh praznovanj. Zatem, 
ko so se prisotni oddolzili spo
minu na ;padle v nasi revoluciji 
in ko so cestitke izrocili tudi na
si najrolajsi., je spregovoril slav
nostni govornik, predsednik iz. 
vrmega sveta slrupsCine obcine 
Tone Kebe. 

Najprej je sli'kovito :in plastic
no ori>Sal .partizanska napada na 
italijansk:i. postojan'ki v Lofu i!ll 
v Bezuljaku 19. oktobra 1941, ki 
sta iroela izjeroen odroev po 
vsej nasi okupirani dezeli. Pri· 
kazal je tudi velikanski delez 
ozje Notranjske v narodnoosvo
bodilnero boju. 

Zatero. se je zaustavil ob Bre
stovem jubileju in na kratko 
orisal njegov -strmi gospodai'Ski 
vzpon, ki je bil Zivljenj~k.o po
vezan s povojniro gospodarskiro 
razvojem nasega obroocja. Med 
drugim je dejal: 

»Pomen Bresta za obcinsko 
gospodarstvo in za razvoj obcine 
nasploh je bil vseskozi izredne
ga pomena. Od nekaj deset za. 
poslenih leta 1947 steje danes 
kolektiv okrog 2300 delavcev in 
ustvarja okrog 36 odstotkov 
druZbenega proizvoda v obcini. 
Od nekaj sto kvadratnih metrov 
lesenih stavb, ki so bile osnova 
za zacetek proizvodnje, ima da· 
nes kolektiv skoraj deset bekta· 
rov modemo urejenib industrij
skib hal, ki so tebnolosko zado
voljivo opremljene. 

Vzporedno z razvojem Bresta 
je rasla tudi stanovanjska iz. 
gradnja, dane so bile moinostl 
za razvoj trgovine, gostinstva, v 
zadnjem casu pa tudi komunal· 
nega gospodarstva. Vse dejav· 
nosti .in Zivljenje so prakticno 
vtkane skozi Brest. 

Brest je bil tudi eden najvec· 
jih izvoznikov pobilltva vse tja 
do sedemdesetih let, pomeje pa 
se je tako kot mnogi drugi usmer
jal na manj zabteven domaci 
trg. Vezi z zunanjim trZiscem 

pa ni nikoli prekinil, saj tudi 
danes izvaia nad 17 odstotkov 
vrednosti proizvodnje. Delei iz. 
voza pa je za dana§nje zaostre
ne gospodarske razmere doma, 
ko povpra§evanje po trajnih po
trosnib dobrinab upada, dalec 
premajhen. Izvoz Bresta je torej 
objektivna nuja, ne pa zgolj za
vestni prispevek k razre§evanju 
placllno bilancnih tezav driave 
in potreba po devizab za uvoz 
repromaterialov in rezervnib de
lov.« 

Ko je na kra~ko orisal splos· 
na gospodarska gibanja v svetu 
in doma, je nadaljeval: 

»Velike zelje po bitrejsem raz· 
voju in napredku so rodile tudi 
vrsto slabosti, neskladij, eno
stranski razvoj in podobno. Ne
nadzorovano zadolZevanje v tuji· 
ni, neobvladana splosna, skupna, 
osebna in investicijska poraba so 
pripeljali do posledic, ki jih ime
nujemo nestabilnost, ioflacija, iz· 
gube, nelikvidnost, zadolZenost 
in podobno. Vse to smo poceli 
iz preprostega razloga, ker smo 
hoteli vee, pribliZati se stopnji 
razvoja v razvitem svetu. 

To smo poceli tako v sirsi kot 
v ozji druZbeno politiCni skup
nosti. Nalozena sredstva veCkrat 
ne dajejo tistih sadov, ki smo 
jib priCakovali. V takem poloza
ju je tudi Brest, ki ga ze ne
kaj let pestijo nezadovoljiva 
ekonomicnost in rentabilnost, 
kot posledica tega pa izredne 
likvidnostne tefave, ki so zvesti 
spremljevalec Bresta ie nekaj 
let. Ne glede na to pa smo na 
Brest, na njegov pomen, na raz. 
vojne doseZke, ki jih je dosegel, 
ponosni. Brest je v svoji kratki 
zgodovini vedno nasel moCi, ma
nja in volje, da se iz teZkib situ· 
acij izvleee okrepljen in boga
tejsi za nova spoznanja. 

TeZke gospodarske razmere, v 
katerih se je maslo jugoslovan
sko gospodarstvo, so posledica 
premalo premillljenega ravnanja 
na cell crti. Cena takega ravna· 

Osrednja slovesnost ob obcinskem pramiku in 35-Ietnici BRESTA 

nja niti ne bo majbna. Nalozbe
na dejavnost je ze precej upadla, 
osebni standard nazaduje in bo 
moral ob enaki produktivnosti 
nazadovati se bolj. Tudi razva· 
de na podrocju splosne in skup
ne porabe bodo morale doZiveti 
resne popravke, ee se zelimo 
cimprej izkopati iz sedanjih te· 
Za.v. 

Vse to je potrebno omenjati, 
ker posamezniki se vedno mislijo, 
da poloZa.j ni tako resen, da bo
do brez dodatnega prizadevanja 
zadriali sedanjo Zivljenjsko ra
ven. Vrsta dosedanjib ukrepov 
je resno opozorilo, da gre zares. 

Prisotno je spomanje, da je 
treba ukrepati, ee nocemo, da 
se boroo jutri masli se v tezjem 
poloiaju. Treml in preudarni 
ljudje ukrepe podpirajo, ker ve
do, da je bolje zdraviti prst kot 
celo roko. Prav tako je prisotno 
spomanje, da smo za iivljenjsko 
raven, kakr5no smo imeli, pre
malo delali in da homo morali 
sedaj za niZji dohodek delati 
vee in bolje. Cim bitreje in res
neje se homo tega lotili, tern 
manj posledic bomo obcutlli.« 

Se se je nekoliko zadrlal ob 
.nasem sedanjem gospodaTskem 
trenutku, potem pa je spregovo
ril 0 pomenu nasega pobratenja 
z obC:ino Cabar. Pri tero je pose
bej poudaril, da pri tero ne gre 
za nclco fo:rmalno dejanje, saj so 
se prijateljske vezi roed obema 
obcinaroa spletle ze pred vojno, 
zlasti pa roed njo in v povojnem 
gospodarskem sodelovanju. 

Ob toplem apla'V-zu prisotnih je 
bil zatero podpirsan akt o pobra
tenju med obcinama Cabar in 
Cerknica. 

Sledila je podelitev priznanj 
in plalk:et »19. oktober« zaslui
nim delovnim organizacijaro in 
posameznikom ter viso·kih drzav· 
nih odllikovam.j tovarisema Jane
zu Zigmundu in Ivanu Kovacicu 
- 2anu za -njUJll velik prispevek 
v narodnoosvobodilnem boju in 
povQjnero obhkovanju sociali
sticne sarooupravne druZbe. Od
likovanih je bilo tudi 59 Bresto· 
vih delavcev za dolgoletni .pri
spevek k Brestoverou samo
upravnerou in gospodarskemu 
razvoju. 

Ob zakljucku SQ p risotni po
slali pozdravni bi'7JOj<wki nasemu 
na:jvisjemu partij-skemu in drlav
nerou vodstvu. 

Posebno slovesno vzdusje so k 
za'kljucnemu pra2novanju prispe· 
vali pevci akademskega koroske
ga o.kteta, ki so s svojo pesmi-jo 
se obogatili vsebi'llo slavnostne 
seje. 

Letosnja oktobrska praz.nova
nja so se tako iztekla; recemo 
labko, predvsem delavno. Vse· 
povsod sta bill ob slovesnostih 
namrec prisotni zavest o tezav
nosti na§ega sedanjega gospo
darskega poloiaja· in enotna prl
pravljenost, spopasti se z njim. 

Tudi Brestovi delavcl niso 
zgolj obujali spominov na uspe~ 
no prehojeno petintridesetletno 

BRESTOV OBZORNIK 

razvojno pot, temvec so ob jubl· 
leju tudi resno in tremo rllZJDU. 
ljali o sedanjosti; pripravljenl, 
da z vso svojo prizadevnostjo ln 
odgovomostjo gradijo boljsi ju
tri. Ta cnotna pripravljenost je 
tudi porostvo, da homo v tern 
uspeH, saj so Brestovci ie toll· 
kokrat dokazali, da se majo s 
teiavami uspe5no spopasti. 

B. Levee 

Ena na§lh temeljnih nalog je zagotavljanje vecjega vpliva 
delavcev na odlocanje o obsegu sredstev za skupno in splosno 
porabo, ki je poroembna sestavina njihovega odloeanja o sred· 
stvih enostavne in raz5irjene reprodukcije. 

V ta namen bomo delovali tako, d~ bodo delavci imeli odlo· 
cujoc vpliv na visino sredstev, namenjc:aih za splosno porabo, 
kakor tudi na trosenje teh sredstev. Zavzeli se bomo tudi za 
ustreznejse obveseanje javnosti o proracunskih prihodkih 
drufbenopoliticnih skupnosti, njihovih virih ter porabi. 

(lz gradlva •Naloge ZSS v boju za nadaljnjl druibenoekonomsld razvoj na 
soclalistll!nlh samoupravnih temeljlh•) 

ZANIMIVA RAZSTAVA V NASEM SALONU 

Ob Brestovem Ietomjem jubileju je bila v cerkniSkem salonu po
billtva 23. oktobra odprta zanimiva razstava fotografij o rasti in raz· 
voju Bresta. Najprej so bolj ali manj posreceno predstavljene vse 
temeljne organizacije; od njihovih nebogljenih zacetkov, mimo gra· 
denj novih proizvodnih prostorov, do s-edanjosti; prav tako je prl· 
kazan tudi razvoj njihovih izdelkov od prvih, skoraj sm~no pre· 
prostih, do sedanjih proizvodnih programov. 

Posebej je prikazan razvoj samoupravljanja, pa razl!Cnih obllk 
druibeno-politicnega deJa, druzbenega standarda, razlicnib obiskov, 
kulturnih, ~porblih in drugib dejavnosti ter povezanost s sirso druZ
beno-politicno skupnostjo. 

Razstavo je odprl predsednik Brestove konference sindikata Darko 
2nidar~ic, z besedo in pesmijo pa je Brestu eestital tudi koroskl 
akademski oktet. 

Razstavo si je vsekakor vredno ogledatl. 

LETOSNJA OBCINSKA PRIZNANJA 

Letosnja PRIZNANJA obcine Cerknica 19. OKTOBER so dobili: 

AVTOMONTA2:A- TOZD TOVARNA TRANSPORTNIH 
NAPRAV CERKNICA 

za dosezene uspehe pri opredelitvi in uresnicevanju proizvod 
nega programa, za uveljavljanje dohodkovnih odnosov in za 
pomembne dosezke pri, posodobitvi proizvodnih prostorov; 

BREST- TOZD 2:AGALNICA STARI TRG 
za •pomemben zgodovinski .prispevek k oblikovanju in uveljav· 
ljanju ideje o samoupravljanju ter za dosezene uspehe v 
proizvodnji; 

GOZDNO GOSPODARSTVO - TOZD GOZDARSTVO SNE2:NIK 
za doseiene rezwltate na podrocju gozdno gospodarske dejav
nosti, za uveljavljanje samoupravnih odnosov in za tesno sode
lovanje s krajevno slrupnostjo in obcino. 

PLAKETE obcine Cevknica pa so dobili: 
Franc Jeselnik (KS Lo~ka dolina), Joze Klancar (Brest - Pohi· 
stvo), Ivanka K.ranjc (OS Grabovo), Franc Krasevec (Brest-
2agalnlca), Anton Plos (Kovinoplastika), Slavko 2nidarSic 
(Brest - TapetniStvo). 

Plakete so dobili za dolgoletno dr uzbeno politicno delo v samo
upravnih organi~acijah zdr:u.Zenega dela. krajevnih skupnostih 
in obcini, za dosezene uspehe na .pod:rocju ucno-vzgojnega dela 
in za uspesno vkljucevanje sole v samoupravo krajevnih skup
nosti ·ter za poroemben prispevek k izpopolnjevanj.u tehnolos· 
kih postopkov v proizvodnji. 
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lzobraZevanje po novem 
SAMOUPRAVNI SPORAZUM lo povprasali druge organizacije 

zdruienega dela v Sloveniji, ce 
imajo pri'ZII.avanje z delom pri
dobljeno delovno zmofuost ure
jeno v samoupravnih aktih, smo 
povsod dobivali nikaine odgovo
re. Zavedamo se obcutljivosti te· 
ga vprasanja, zato se je bilo to· 
predvideti primeren nacin raz
Iiko tezje lotiti teh vprasanj in-· 
resevanja. 

0 IZOBRAZEVANJU V JAVNI RAZPRAVI 

Posebna delovna skupina je pripravila nov sporazum o izobrafe
vanju, ld naj bi bil sprejet ze pred koncem leta. Tak§no zahtevo 
postavlja nov! zakon o usmerjenem izobrafevanju. Pravzaprav smo 
rok za uskladitev z usmerjenim izobrazevanjem ze zamudill. 

Dela smo se lotili v vee fazah. .te Iani so bile javno obravna
vane teze za sporazum, iz katerih smo povzeli nekatere pobude in 
usmerltve o re§itvah posameznib vpra§anj. Tudi usmerjeno izo
bra!evanje je med tern dobllo bolj dolocne oblike in s tern pripo
moglo k jasnej§i predstavi osnovnib ciljev in smotrov usmerjenega 
lzobraievanja. Pri delu pa so prepogosti premorl otefevali delo. 

V sporazumu o izobrafevanju 
so zajete vse dejavnosti, ki po 
vsebini pomenijo izobrafevanje. 
Ta'ko smo prenesli v ta spora
zum pripravnBtvo, ki je bilo do
slej urejeno v sporazumu o de
lovnih razmerjih. Prav tako se 
odpira v sporazumu povsern no
vo podrocje izobrazevanja, to je 
priznavanje z delom pridobljene 
delovne zmomosti, za kar se bo
do zanimali predvsem delavci z 
daljsl) delovno dobo. 

Kot nobenega podrocja dela in 
Zivljenja ne moremo povsem na 
novo urejati, tudi na podrocju 
izobrazevanja ostajajo nekatere 
zadeve v pra;ksi preizkusene kot 
dobre, nespremenjene, mnoge od 
teh pa se spreminjajo. 

Katere so te spremembe? 
Najprej je treba poudariti, da 

se z usmerjenim izobrafevanjem 
prenasa del te dejavnosti v or
ganizacije zdruienega dela oziro
ma se izobrafevanje nadaljuje 
na delu in z delom. Taksno re
sitev pogojuje cedalje hitrejsi 
razvoj :manosti in tehnologije. 
Tako vzgojnoizobrazevalni pro
grami (prej sole) usposobijo mla
dino le za zacetek dela na dolo
cenem strokovnem podrocju. 

v poglavju 0 nacrtovanju se 
vzgojno izobrafevalna dejavnost 
vkljucuje v kadrovske plane, le
ti pa so sesta'Vlli del temeljev 
plana temeljne oziroma delovne 
organizacije. S tern nameravamo 
doseci, da planov ne sprejema
mo po razlicnih poteh. V spora
zumu se natancneje ugotavljajo 
sredstva, namenjena izobrafeva
nju. To so sredstva za osnovno 
in usmerjeno izobrafevanje, za 
stipediranje in sredstva za izo
brazevanje delavcev. Pri usmer· 
janju sredstev za izobrazevanje 
prek samoupravnih interesnih 
skupnosti skusamo jasneje opre
deliti vlogo delavcev pri uprav
ljanju s temi sredstvi. Tako svet 
za kadre neposredno imenuje 
delegate v posebne izobrazeval
ne skupnosti, kjer zastopajo in 
usklajujejo mnenja, staliSca in 
predloge z drugimi delegati v 
skupnostih. 

Pri tern se vedno ostaja nere
sena nepovezanost med splosni
mi delegacijami za izobrazeva
nje, ki obravnavajo predvsem 
problematiko osnovnosolskega 
izobrafevanja, in svetom za ka
dre, ki obravnava vprasanja 
usmerjenega izobrazevanja. Izo
brafevanje pa je enoten in nede
ljiv proces, v ·katerem ne sme
mo izvajati razlicne politike. 
Med njima nismo mogli najti 
ustrezne neposredne ;povezave, 
ki bi stalisca izciscevala, bogati
Ia in s tern poenotila. Delegati 
splosnih delegacij za izobrafeva
nje opravljajo predvsem star
sevski interes, m edtem ko dele
gati sveta za kadre izrazajo le 
kadrovski interes. 

0 izvajanju proizvodnega dela 
oziroma delovne prakse je bilo 
ze dovolj napisanega. v tern spo
razumu so oblikovana dolocila 
tako, da bi se ta del dejavnosti 
izvajal nemoteno ne samo prvo, 
ampak tudi vsa naslednja leta. 

V poglavju o preverjanju zna
nja, usposobljenosti in delovne 
zmomosti so obdelane obli:ke in 
metode ugotavljanja sposobno
sti za samostojno opravljanje 
dolocenega dela oziroma delo
kroga del. 

Preverjanje znanja se lahko 
izvaja za kandidate pred skleni· 
tvijo delovnega razmerja kot po
izkusno delo, strokovni izpit pri-

pravnika, preizkus znanja na 
podlagi programov in ugotavlja
nje z delom pridobljene delov
ne zmoZ.nosti. Pripravnik pravi
loma opravlja pripravniSki izpit 
loceno: posebej splosni del in 
ob zakljucku pri<pravnistva po
sebni ali strokovni del. 

Popolnorna novo poglavje pa 
je ugotavljanje z delom pridob
ljene delovne zmomosti. Ta bo 
zanimala predvsem starejse de
lavce, ki si v mladosti niso mo
gli pridobiti izobrazbe. Razlog 
je preprost: delavci, ki rezultate 
svojega dela uspesno prodajajo 
na trgu, naj imajo tudi formal
no priznanje, da znajo tako de
lo opravljati. Zahodni svet po
z;na celo vrsto taksnih priznanj. 
Pri nas se tega doslej nekako iz
ogibljemo. 

Prinesel nam ga je zakon o 
delovnih razmerjih, zapisan pa 
je tudi v druibenih dogovorih 
o kadrovski politiki. Ko smo rna-

Kogarkoli zanimajo podrobno
sti o priznavanju z delom pri
dobljene delovne zmomosti, si 
jih lahko prebere v sporazumu, 
ki je v novembru v javni raz
pravi. 

Posebno tezavno je bilo ure
diti nagrajevanje izvaja!cev 
vzgojno izobrazevalnega procesa, 
se posebej, ce se to opravlja v 
rednem delovnem casu poleg 
njihovega rednega dela in ga ni 
mogoee opraviti izven delovnega 
easa. Taka dela so predvsem 
izvajanje proizvodnega dela ozi
roma delovne prakse, mentor
stvo pripravn~kom in predava
nja v delovnem casu. 

Se najbolj sprejemljivo je bilo 
priporocilo :z;druzenja izobraze
valnih centrov in sluzb pri go
spodarski zbornici Slovenije, ki 
priporoca nacin dolocanja ceni
kov vzgojno izobrazevalnih sto
ritev za delo izven rednega de
lovnega casa. Ce pa je to izobra
zevanje opravljeno v delovnem 
casu, pa se cenik zmanjsa za 
SO odstotkov. Tega dela vsekakor 

(Konec na 8. stram) 

ODLIKOVANI BRESTOVCI 
Ob 35-letnici nase delovne organizacije je posebno priznanje za 
dolgoletno delo pri ustvarjanju Brestovega samoupravnega ko
lektiva in njegovih gospodarskih uspehov dobilo kar 59 delavk 
in delavcev. 

Odlikovani so hili: 
- z redom republike z bronastim vencem: 

Alojz Hurnar in Rado Udovic; 

- z redom zaslug za narod s srebmo zvezdo: 
Bozidar Arda1ic, Marija Balkovec, Vinko Janez, Alojz Oto
nicar, Martin Petan, Jemez Rozanc, Ludvik Strukelj in Mire
slav Ule; 

- z redom dela s srebmim vencem: 
Jozefa Almajer , Dragica Arko, Joze Berglez, Ivana Brancelj, 
Franc Dragolic, Stane Herblan, Janez Hren, Antonija Ko
cevar, Joze Korosec, Olga K.ranjc, Franc Krasevec, Ivanka 
Kuslan, Anton Lavric, Drago Mazij, Vanda Mlinar, Ivan 
Onusic, Franc Pirnat, Alojzija Purkart, Marija Razdrih, Joze 
Sega, Mara Slajner, Marija Tomsic, Anica Tur k, Anton Ve
sel, Franc 2:nidarsic in Ivanka 2:nidarsic; 

- z medaljo zaslug za narod: 
Rajko Krasevec, Branka Meden, Anton Mlakar in Anton 
Percic; 

- z medaljo dela: 
Majda Bor5tnik, Jozefa Debevec, Marija Gerl, Joze Kateren, 
Nada Kebe, Majda Knap, Emil Kos, Dragica Krasevec, Kri· 
stina Krasevec, Ivana Krlic, Anton Martincic, Ivan Mocnik, 
Alojzij PrimoZic, Zofija Purkart, Veronika Stritof, Joza Turk, 
Marija Zakrajsek, Joze Zevnik in Vida 2:nidarsic. 
Odlikovancem iskreno cestitamol 

Slavnostno v temeljnih organizaciiah 
V sklopu praznovanj 35-letnice 

Bresta so se v vseh temeljnih 
organizacijah zvrstile svecane se
je delavskih svetov. V govorih, 
ki smo jih slisali, so bili orisa
ni zgodovinska pot Bresta, m ej
niki njegovega razvoja, njegovi 
pretresi in delO'VDe zmage. 

Povsod so vidno izpostavili po
men in vlogo slehernega posa
meznika, ki s svojim vestnim in 
uspesnim delom lahko veliko 
prispeva k izboljsanju trenutnih 
razmer in k napredku sploh. 

Letos so te seje imele se po
-sebno siri.no, posebno svecan 
ton. 35-obletnico smo pramovali 
po temeljnih organizacijah, ne
posredno taa:n, kjer ustvarja, •kjer 
Ziivi in dela veCina nasih d elav
cev. Gostje svecanih sej delavskih 
svetov so bili tokrat jubilantje, 
ki so za svoje deset, dvajset ozi-

roma tridesetletno d elo dobili 
jubilejne nagrade. 

Kot posledica nase o dlocitve, 
da stejemo v jubilej celotno de
lovno dobo posameznika, je bilo 
letos izredno veliko jubtlantov 
in s tern povezanih izplacanih 
sredstev. Letos je jubilejne na
grade prejelo kar 684 delavcev, 
kar v sredstvih pomeni 770 sta
rih milijonov. Tako veliko s tevi
lo je bilo letos nujno zaradi pre
hoda na nov nacin vrednotenja 
jubilejnega dela. 

Kolektiv Bresta vsern jubilan
tom se enkrat cestita in se jim 
zahvaljuje za njihovo dolgoletno 
delo ter vpliv za njihov prispe
vek k oblikovanju nasih vsakda
njih odnosov. 

V. Sega 
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Prijetno doZivetje 
MONODRAMA LIZIKA V IZ
VEDBI MILENE MUHICEVE 

GledaliSka predstava - mono· 
drama Lizika v izvedbi igralke 
Milene Muhiceve je za nami. Po· 
stavljena je bila \' cas prazno
vanj 35-letnice Bresta in zamis
ljena kot predstava, namenjena 
kar najsirsemu krogu gledalcev. 

0 tern, slednjem, bi se dalo 
marsikaj reci. Ce vzamemo p red· 
stavo v Starem trgu, bi res lah
ko rekli, da je bila kulturni do
godek, sprejet z navdusenjem in 
seveda pred polno dvorano. Kot 
nakljucje, je Milena Muhiceva 
odigrala med tern obcinstvom 
jubilejno 200 predstavo. Tudi 
njej osebno je bilo to okolje 
in vzdusje zelo vsec, saj ima 
Losko dolino v lepem spominu 
se od 'snemanj a nadaljevanke 
Sooke pa ni. 

Tudi cer1miSka dvorana je bila 
glede na dosedanje izkusnje lepo 
zasedena. Skoda je le, da je 
ostal doma kdo od tistih, ki bi 
predstavo z veseljem gledal, pa 
ni imel karte. Mnogi pa, ki so 
karte dobili, so zaradi dezja, 
pozne ure ali lenobe raje ostali 

· doma. Bolje, da ta ugibanja pu
stimo ob strani in se raje po
mudimo ob predstavi. 

To, da je kvalitetna, izvedena 
profesionalno, da posreduje se 
vedno aktuaJ.no tematiko, o tern 
ni dvoma. Odlikuje pa jo igral
kin neprestan stik z obcinstvom, 
njeno zivo spremljanje gledal
cevih odzivov in ne nazadnje, 
preprostost celotne predstave. 

Delo je bilo predvajano ze tudi 
na televizijskih zaslonih, lear pa 
ni ovira, da je kdo ne bi gledal 
se v zivo, ·saj je njen ucinek 
povsem drugacen. 

V pogovoru z igralko, ki je 
zelo preprosta in zgovorna, smo 
prisli mimogrede tudi do stevil
nih odgovorov na vprasanja, ki 
smo si jib prej v zvezi s pred· 
stavo zastavljali. 

Na vprasanje, ka'ko ona gleda 
na monodrama kot na obliko, 
ki je v zadnjem casu vse pogo
stejsa, ki nekako prehaja v mo
do, pravi: 

»Pravilno ugotavljate, da je to 
neke vrste tudi moda. To je od
sev casa, vpliv razmer, pa naj si 
bo to v kulturi ali v gospodar
stvu nasploh. Monodrama je po
ceni. En sam igralec obvladuje 
situacijo, tekst in prostor. Ce 
pravim poceni - to mislim za 
gledalisce. 

Za igralca je to zelo naporno; 
na odru je kot izgubljen, vse je 
odvisno od njega, nestetokrat ti 
zmanjka slike, vcasih tudi be
sed. Res pa je, da je to tudi 
stabilizacija, mar ne.« 

Predstavo Lizika je odigrala 
na najrazlicnejsih odrih, z njo je 
pozela stevilna priznanja. Od 
nje se sedaj nekako poslavlja. 
Izvaja jo le se izjemoma, ker 
jo vcasih ze opominjajo glasil
ke, naj z njimi ravna bolj varc
no. 

Zadovoljna je bila z obcin
stvom; zaupala nam je, da od
haja iz Cerknice z novimi, lepi
mi vtisi, da se bo zagotovo se 
oglasila pri nas, ce jo ·bomo po
vabili. Preseneeena je bila nad 
pozornostjo, s katero smo se ji 
zahvalili za obe predstavi, saj 
smo koncno majhen kraj, precej 
dalec od »kulture<<, ki jo pozna
jo vecja sredisca. 

s tern -smo sportnim priredit
vam, ki so bile v pocastitev 35-
letnice Bresta, dodali se kulturni 
del. Predstava je bila lepa, ne
navadna, kvalitetna in bilo bi· 
prav, da bi s tern se nadaljevali. 

V. Sega 

Slavnostno sr~je. v TOZD POHISTVO 
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Do konca letal 
be in posredovala svoja st.ili~ 
o posameznih pripombah delav
skim svetom temeljnih organi
zacij in delovne skupnosti. 

NASE SPLOSNE AKTE MORA
MO USKLADITI Z ZAKONOM 
0 DELOVNIH RAZMERJIH 

Konec julija je republiska 
skupscina sprejela zakon o spre
membah in dopolnitvah zakona 
o delovnih r azmerjih. Po tern 
zakonu morajo ·delavci v temelj
n ih organizacijah uskladiti sa
moupravne splosne aktc h1 ur-e
diti delovna razmerja do 31. de
cembra 1982. 

v nasi delovni organizaciji bo 
postopek uskladitve samouprav
nib sporazumov o delovnih raz
roerjih potekal po naslednjero 
postopku: 

Posebna komisija ze pripravlj a 
osnutek sprememb in dopolnitev 
samoupravnih sporazumov o de
lovnih razmerjih. Ta osnutek naj 
bi bil pripravljen do 5. novem
bra. Nato bodo osnutek spr-e
memb in dopolnitev samouprav
nih sporazumov o delovnih raz
roerjih obravnavali delavski sve
ti temeljnih organizacij in de
lovne skupnosti ter ga posredo
vali v obravnavo zborom delav
cev in sicer do konca novem
bra. 

Po koncani obravnavi bo po
sebna komisij a obdelala pripom-

Delavski sveti bodo obravna
vali pripombe in stalisca komisi
je ter doloeili predlog sprememb 
in dopolnitev samoupravnih spo
razumov o delovnih razmerjih do 
15. decembra in ga posredovali 
v sprejem zborom delavcev v 
vseh temeljnih organizacijah in v 
delovni skupnosti. Spremembe 
in dopolnitve se sprejemajo na 
enak nacin kot: sam sporazum, 
se pravi, na zborih delavcev, ve
ljati pa zacnejo naslednji dan 
po sprejemu ugotovitvenega 
sklepa o sprejemu na delavskem 
svetu in po objavi na oglasni 
deski. 

A. Percic 

Izobrazevanje po novem 
(Nadaljevanje s 7. strani) 
ni toliko, da bi r usilo relativno 
ravnovesje osebnih dohodkov. 

Zavedamo se, da je podrocje 
nagrajevanja celovito in bi ga 
morali vgraditi v sistem nagraje
vanja. Prav taka pa je r es, da ni 
posebnega zanimanja za izvaja
nje izobrazevanja poleg svojega 
dela, ce mu ne sledi primerna 
stimulacija. V prejsnjem siste
mu taka nismo mogli v zadost
nem stevilu vkljucit i ucencev v 
gospodarstvu prav zaradi odpora 

.KA&AJ 
"' 

mojstrov z utemeljitvijo, da za 
taksno delo ne prejemajo nice
sar. 

Ob koncu bi rad se opozoril 
da se v sporazumu uporabljajo 
stevilni novi pojmi in izrazi, ka
.terih pa ne bo tefko razumeti, 
le navaditi se jih bo treba. 

Sicer pa vsako podrocje dela 
spro ti >>izumlja•• nove pojme in 
nove besede. Izobrazevanje ni 
izjema. 

F. Tursic 

N'JSKOJEZEROIN OKOLJCA 

(Nadaljevanje in konec} 

Mladenic, vesel dobrega sveta, 
hiti domov, ukaze napraviti mocno 
omrezje in da z njim pokriti pozi
ralno jamo ter jo zasuti. Z radostjo 
opazuje, da se izpolnjujejo besede 
povodnega moza. Dan na dan na· 
rasca voda in se razsirja po dolini, 
ker nima odtoka. Za malo easa po
krije vso planjavo. 

Zdaj se napoti mladi Steberean. se 
enkrat v grad Karlovec po svojo ne· 
vesto. V svesti si je, da mu zdaj 
grascak ne odrece; V najlepsi ob
Jeki, kakor se spodobi zeninu, se od
pelje v colnu po jezeru tja. Ko stopi 
pred grascaka, ponovi snubitev. 

Ko je stari Karlovcan obljubil mla· 
d.emu vitezu svojo hcer za zeno s 
~gojem, da se pripelje po jezeru 
ponjo, pac ni mogel misllti, da bi 
bilo to kdaj mogoce. Hotel ga je 
takrat Je zlepa odpraviti za vselej. 
Kaj mu je zdaj storiti? tenin stoji 
pred njim, prosec ga, naj mu zdaj 
ne branl vee svoje Jlcere v zakon. 
2e hoce privoliti in ga objeti kakor 
svojega dragega zeta, ali v istem 
trenutku mu pride na misel, kako 
je prejsnjl steberean spravil njego
vega deda s sveta. Staro sovrastvo 
ga premaga in, ne d..Zec dane vites
ke besede, mu odrece obljubljeno 
roko svoje hcere in ,ga ~grda od-
pl"avi lz grada:· ··· · · 

Graseakovo nemoZ&to vedenje 
spece mladeniea globoko v s rce. 

Z najbrldkejsimi cuti se vraca do
mov. Da bi zapustil in pozabll vkljub 
ocetovi odpovedl svojo izvoljenko, 
tega ne more in noce storiti. Prica
kuje tudl, da se bo dal starl Karlov
ean scasoma morebitl vendarle 
omehcatl in preproslti, da bo dovolll 
zvezo svojega roda s steberskim 
rodom. Kaj storl mladi vitez? Svojo 
ljubico zacne skrivaj, in sicer po. 
noel obiskovati, da bi njen oce ne 
zvedel o njegovlh pohodlh. Ona se 
boji zanj, da bi v temi ne zapeljal h 
kateri poziralnlh jam in se pone
srecil, zato mu postavlja vsako noc 
luc na juzno stran gradu, da ve kam 
veslati. 

Lepota karlovske hcere je slovela 
dalec okrog. Vedno so se oglasall 
snubaci, a ona je vse odbila, ker je 
sklenila, da ostane zvesta svojemu 
izvoljencu. 

v grad je zahajal veekrat tuj ple
menitas. Mnogo je ze sllsal o Kar
lovcanki in zelel si jo je pridobiti 
za svojo zeno. Starega grascaka pre
govori hitro, da mu zagotovi roko 
svoje hcere, le njej se ne more prl· 
kupiti. Vedno se ga brani. Ko po
vprasuje, zakaj je tako mrzla do 
njega, zve, da njeno srce ni vee 
prosto. Ona ze dolgo ljubi mladega 
~tebercana, ki jo vsako noe prihaja 
po jezeru obiskovat in ki mu po
stavlja po streiaju svetilnico na kraj 
gradu, da najde pravo pot. Takoj se 
rodi tujcu v srcu mascevalen naklep. 

RRESTOV OBZORNIK 

Proslavili smo obcinski praznik in Brestov jubilej 

V eseli jesenski dan v otroskem vrtcu 
Delavci vzgojno varstvene de

lovne organizacije v Cerknici 
smo v ·svojem letnem programu 
dela nacrtovali tudi praznova
nja, ki obelezujejo nasa revolu
cijo in delavsko gibanje, osebna 
praznovanja in praznovanja, ki 
so povezana s spremembami v 
naravi in casu. 

Cilji teh praznovanj so: p ri 
otrocih razvijati in utrjevati spo
sobnosti za doZivljanje lepega in 
pomernbnega, dosegati zadovolj
stvo, radost in sreeo otrok, za
gotoviti otrokom obCutek druf
bene zaielenosti in vrednosti, v 
otroku r azvijati domiselnost in 
ustvarjalnost, oblikova:ti otroko
ve sposobnosti za sprejemanje 
in ustvarjanje duhovnih dobrin, 
prispevati k utrjevanju medse
bojnih odnosov, tovariStva in 

Nekega vecera se napravlja mladi 
Stebercan na svojo navadno voznjo 
po jezeru. Mocen veter je pripodil 
od juga erne oblake, ki so se kopicili 
okoli Slivnice, kjer so imele carov
nice svoje domovanje. 

Pripravljalo se je k hudi uri. Zve· 
sti sluga opomlnja in svari mladega 
grascaka, naj danes v temni noel 
opusti voznjo po razburkanl vodi, da 
se mu ne prigodi kaka nezgoda, ali 
on se ne da pregovoritl in odvrniti 
od priljubljene potl. 

Sede sam v coin in vesla kolikor 
mogoce hitro, da bi ga ne prehitela 
nevihta. Ze je sredi jezera, ko ugle
da luc z grada. Veselje ga prevzame, 
videc, da ga njegova draga prica
kuje celo v taki nemirni noel. Z novo 
mocjo prime za veslo in skusa priti 
hitro do svojega cilja. 

Ali ista luc, ki ga je tolikokrat 
dovedla do izvoljenke, mu je danes 
v pogubo. cudno se mu zdi, da ne 
more priti do gradu. Ker je vedel, da 
je blizu poziralna jama, se je hoce 
ognitl in obrne coin na desno. Utru
jen se upre z vso mocjo v veslo, da 
bi premagal valove in tok vode ter 
prise! na stran. Pri tej pricl pa po
tegne voda coin In njega v jamo 
Karlovico. Peneci valovi zagrnejo 
viteza in ga pokopljejo v hladnem 
grobu. 

Kako se je dogodilo, da je mla
denic zgresil pravo pot h gradu in 
zasel v pozlralno jamo, kjer je storil 
tako zalostno smrt? 

Njegov nasprotnlk, ki ni nasel 
milostl v oceh karlovske hcere, je 
hotel prav nocojsnjo viharno noe do
sec! svoj hudobni namen. Skrije se 
in pazl na slugo, ki prlnese svetil
nico In jo postavl na grajskem vog
lu. Kakor hitro pa je odsel, pride tu
jec iz skrivalisca, prime svetilnico 
in jo postavi nad poziralno jamo. 
Mladi vltez je vozil naravnost na luc 
in zaieJ v jamo, kjer se je pone
srecil. 

Tujec je spravil svojega tekmeca 
s poti. Mislil je, da mu bo zdaj laze 
prldobiti naklonjenost In ljubezen 
Karlovcanke. Ali t a namera mu je 
izpodletela. Ko ona sliil o ialostni 

kriticnosti do sebe in drugih, se 
znanjati jih z naravo in vsem 
kar jim le-ta nudi. 

V vseh enotah so letos otroci 
skupaj z vzgojiteljicami in varu
hinjami pripravili praznovanje 
jeseni. Namenjeno je bilo nove
mu letnemu casu z vsemi nje
govimi znacilnostmi , semanjanju 
otrok s pospravljanjem jesenskih 
sadezev, razvedritvi in okusanju 
jesenskih naravnih dobrot. Utr
j evali so razlicne jezikovne poj
me o jeseni in se ucili novih, 
spoznavali nove recitacije o je
seni, ob didakticnih igrah so 
prepoznava:li sadje po okusu, 
obliki in barvi, opazovali so 
spremembe v naravi na spreho
dih v gozd, na travnike, polja in 
sadovnjake. V enotah Stari trg 
in Rakek so starejsi otroci od-

smrti svojega ljubcka, skoci cez 
grajsko ozidje v jezero in utone. 

lzpolnilo se je prerokovanje po
vodnega moza. 

Svoje dni so si oglejski patrijarhi 
prilastili jezero. Patrijarh Pagem je 
podelil leta 1319. pravico do ribjega 
lova na jezeru in stranskih vodah 
Odariku Cividalu. Dobrih sto let 
kasneje je pridobila postojnska 
graiclna - last vojvode, poznejsega 
cesarja Friderika IV. - polovico 
jezera z ribarstvom. Le-ta je podaril 
leta 1477. me stu Lozu poleg drugih 
prednosti tudi pravlco do ribjega 
lova v jezeru in po sosednjih vodah. 
Ob Valvasorjevem casu so bili ribo
Jovnl upravleenci: graiclne na Has
bergu, Snezniku, v Lozu in samostan 
v Sticni. 

Dne 7. februarja 1682. leta je ku
pila opatija v Bistri pri Borovnici 
ribisko pravico od Janeza Sigfrlda, 
kneza Egenberikega kot deielnosod
nega gospodarja in lastnika hasber
ske grascine. Prelat Hugon je lzpla
cal devet tlsoc goldinarjev nemske 
veljave knezu, ki je prepustil samo
stanu vse pravice na jezeru, ne 
samo ko je polno, marvec tudi ko 
odteka in ko je suho. Po tej pogodbi 
so smeli menlhl loviti ribe ne samo 
v jezeru, marvec tudi v vseh v jeze
ro tekocih potokih. Grascinama v 
Lozu in na Turjaku ter samostanu v 
Sticni je ostala pravica, da so smell 
nekolikokrat vreci mrezo med odte
kanjem jezera, vendar se je to go
dilo po posebnem riblskem redu. 
Najemscino za travnike so oddajali 
tudi poslej v Hasbergu, ne v samo
stanu. 

Dandanes so se samostan in iste 
grascine upravicene rlbariti v jeze
ru. Nekateri najemniki so pa podjet
niki ribjega lova, In ako je kdo pia
cal pred vojno dve kronl, je smel en 
dan s sakom loviti ribe. 

SKLEP . . 
Ako pomislimo, da je Cerkniska 

dolina z okolico res krilsna, da ima 
poleg lepe lege tudi druge ie opi
sane ~namenltosti, se moramo le 
cudlti, da je tujcem in domacinom 
tako malo znana. 

sli na daljse izlete, kjer so se 
seznanili z znacilnostmi jeseni, 
mlajsi pa so ostali doma, kjer 
so na njim primeren in razum
ljiv nacin praznovali veseli je
senski dan. 

V enoti Cerknica so otroci 
skupaj s tovarisicami pripravili 
praznovanje na igriscu - sa
dovnjaku. Na praznovanju so 
bili tudi starsi otrok. Ob priho
du starsev so otroci skupaj s 
tovarisicami najprej zapeli in za
r ajali okoli tetke jeseni, nato 
pa je sledilo presanje sadja in 
pokusanje soka. Na stojnicah so 
otroci prodajali sadje, skupina 
otrok pa je izdelovala izdelke i:t 
naravnega materiala. 

Menimo, da smo s taksnimi 
oblikarni praznovanj dosegli ene
ga nasih ciljev. 

V Menisiji pri Bezuljaku je bilo 
nekdaj vojasko streliice. Tukaj so 
lmeli voj.aki vsako leto strelne vaje. 
Pisatelj teh vrstic je govoril z raz
nimi castniki in drugimi tujci. Vsi so 
hvalili krasoto jezera in okolice. 
Mncgi so izjavili, da v svetovno zna
ni svici ni nic lepsega. Neki Oger, 
vojaski zdravnik, je rekel : 

»Bil s em na polnem jezeru In tudi 
na suhem, pregledal sem vso oko
lico po dolinah in bliinjih hribih, a 
reel moram odkrito, da kaj lepsega, 
zanimivejsega in za oko raznovrst
nega nisem vide! nikjer. Ako bi bila 
ta krasota pri nas na Ogrskem, za
gotavljam, da bi bila Cerknica lepo 
mesto z raznimi hoteli za tujce, kjer 
bi vsalto leto mrgolelo letovis carjev. 
Cudim se, da tukajsnji ljudje nimajo 
nic smisla za tako bogato prirodno 
krasoto.« 

Kaj naj recemo mi na vse to? Nas 
narod je lmmaj vstal iz suzenjske 
dobe, sedaj pa lahko pricakujemo od 
njega, da se vendar ze zacne zani· 
mati tudi za lastne kraje, za te pri
rodne cudeie in jih opremi tako, 
kakor so po pravici vredni. 

Res, da narod doslej ni imel ve· 
liko cosa, volje in veselja, da bi 
gledal na prirodne krasote, vendar 
bi bil lahko vee storil napram drugim 
stvarem, ki so mu bile najveckrat v 
pogubo. V~seli smo, da se je nas 
narod p.-e!:iil tako dalec in se znebil 
spon suzenjstva, postal gospod ter 
vstopil v dobo svobodnega razvitka. 
Zato ni se nic zamujenega; vsa pri. 
rodna bogastva so se tukaj, treba je 
le zaceti delati. 

Dobro bi bilo, da bi se ustanovilo 
v Cerknici tujsko prometno in olep
sevalno drustvo. To naj bi skr~elo 
za nasade in SiJ~e.hajalisca, za stano
vanja in nova poslopja, za primerne 
vho:.:e v podzemeljske jame, pri
merne colne za voznjo po jezeru, za 
pota v Skocjansko dolino, za umet
niske slike in razglednice. 

Krasnih sprehodov po bliznji oko
lici je obilo. Za tujce turiste je kraj 
jako primeren. Zeleznica je bllzu, 
c.estna zveza jai(o ugodna, le podjet
nega duha j~ treba in nekoliko po
guma, pa pojde vse srecno! 
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Nove osebne izkaznice 
k V SR Sloveniji smo sprejeli ~ejo spremembe stalnega prebi-

zakon o zamenjavi starih oseb- vali~ca in osebnega imena. 
nih i zkaznic z novimi. lzdajanje 
novih osebnih izkaznic se je pri-

- za ostale krajevne skup
nosti na oddelku za notranje 
zadeve obcine v Cerknici. 

(lz stevilke 61 - 31. oktober 1972) 

tAKA NAS VELIKA SAMOUPAAVNA NALOGA (Pred ustanavljanjem temelj
nih organizacij zdruzenega deJa na Brestu) 

Smisel temeljnih organizacij zdruzenega dela za BREST pravzaprav ni 
nekaj neznanega. Novo in verjetno malo prevec uceno je le ime. Proces 
decentralizacije sam pa se je price! ze v letu 1965, ko so se oblikovale 
posluvne enote z razmeroma veliko mero samostojnosti. Le-ta je nato iz 
leta v leto narascala, da bi dosegla doslej najvisjo tocko prav s sklenitvijo 
omenjenega sporazuma. Da je hila odlocitev leta 1965 •pravilna, skoraj bi 
rekli daljnovidna, nam potrjuje razvojna smer celotne jugoslovanske skup
nosti. Morda ne bo prevec drzna trditev, da na BAESTU zahteve ustavnih 
dopolnil niso povzrocile zivljen.jskih pretresov, kot so jih (ali jih bodo) 
v marsikaterem drugem podjetju. 

DEVET MESECEV USPESNEGA GOSPODARJENJA 

Vellk porast proizvodnje je vplival tudi na povecanje obsega plasmana 
na domacem, kakor tudi na zunanjem trgu. V prvem polletju smo plasirali 
nase izdelke predvsem v izvoz, medtem ko smo se v Ill. tromesecju orien 
ti•rali bolj na domace trzlsce. ·Prav so-li-dno se je plaslrala na domacem 
trzlscu sestavljivka BARBAR-A. Povprasevanje po tern izdel·ku se iz me
seca v mesec veca, tako da je pricako-vati u9odno prodajo v prihodnjlh 
treh mesecih, ki so za prodajo pohistva skoraj vedno najugodnejsi. 

PRAZNOVALI SMO NAS SREBRNI JUBilEJ 

Petindvajset let v zivljenju na sploh ne pomeni veliko. Velika pa pomeni 
za delo v nekem podjetju ali za zivljenje okolja, v katerern podjetju deluje. 
Brest je v tern obdobju iz gospodarsko malo pomembnih zagarskih obratov 
prerasel v eno izmed najvecjih in najpomembnejslh podjetij jugoslovanske 
pohistvene industrije. Brest je v tern obdobju ustvaril osnove za hitrejsi 
in bogatejsi gospodarski razvoj tega predela Notranjske. 

Vse pomembnejse prireditve v podjetju so bile letos v znamenju pro
slavljanja tega pomembnega jubileja: svecana seja centralnega delavskega 
sveta 25. maja s sprejemom jubilantov, ki ze 25 let delajo v podjetju, in z 
lmenovanjem nekdanjega glavnega direktorja tov. Jozeta Lesarja za cast
nega clana delovne skupnosti Bresta, Ill. lesariada in veliko gasilsko tekmo· 
vanje. Sklepne slovestnosti pa so bile od 21. do 25. oktobra. 

Tako smo praznovali nas srebrni jubilej ; s ponosom smo lahko govorili 
o petindvajsetlh letih graditve Bresta. Ze jutri pa bo treba spet poprijeti 

celo L 7. 1981. leta in bo trajalo 
do oktobra 1984. leta. Zamenjava 
je obvezna za vse obcane, ki 
imajo osebne izkaznice, izdane 
pred omenjenim datumom in 
imajo stalno prebivali~ce na ob-
mocju obcine. Nove osebne iz
kaznice so podobne po velikosti 
in obliki. prej~njim, razlikujejo 
pa se po tern, da se lahko vpi-

Obcani pridejo do nove osebne 
izkaznice tako, da si priskrbijo 
dve fotografiji, ki ne smeta biti 
starej~i od 6 mesecev in vlozijo 
vlogo in sicer: 

- za krajevno skupnost Loska 
dolina na krajevnem uradu v 
Starem trgu; 

- za krajevno skupnost Nova 
vas na krajevnem uradu v Novi 
vasi in 

za delo, se z vecjim elanom in odgovornostjo, vsak na svojem delovnem 
mestu, da nas hitri razvojni tok ne bi pregazil. £e jutri bomo morali go
voriti o nasi prlhodnosti, da bomo lahko ob prihodnjem jubileju spet s 
ponosom govoril i 0 nasih uspehih. 

KJE BO INDUSTRIJSKO OBMOCJE? 

Na osnov.i vseh kriterijev se je podjet]e Brest odlocilo za lokacijo na 
Loskem polju ozlroma na zemljiscu leva od naselja Podskrajnlk. V tern 
smislu je podjetje zaprosilo skupscino obcine Cerknica za dolocitev indu
strijske cone na omenjenem zemljiscu. Skupscina obclne Cerknica je 
imenovala komlsijo, ki naj bi preuclla upravicenost lokacije tudi iz drugih 
vidikov. 

Komisija, ki si je ogledala omenjena zemljisca, je nas predlog zavrnila 
in predlagala, da bi se novo industrijsko obmocje razvijalo na zemljiscu 
med sedanjo Tovarno pohistva Martinjak In Marofom. 

ZAKAJ PREVEC BOlNISKE 

Pojavila se je nekaksna potreba po prostem casu, ki jo zaposleni skusajo 
izpolnlti tudi tako. da gredo v bolniski stalez. Ne morem namrec razumeti, 
da bi se zdravstveno stanje zaposlenih kljub lzboljsanim delovrrim pogojem 
tollko poslabsalo. Med delavci krozijo razlicne krilatice, ki .niso nic kaj 
spostovanja vredne; tako o zdravstvenem osebju kot o delavcih samih. 
Simulantov je precej in ce bi proti njim odgovorno ukrepali, bi j ih kmalu 
odkrili. Taka pa izkoriscajo polozaj in tekmovanje v prosti izbiri zdravnika. 
Po nekih podatkih je baje spodnja meja bolovanja nekje med 4 do 4,5 od" 
stotka. V nasem primeru smo od nje precej odmaknjeni. Le s sl<upnim de: 
1om bi bolovanja zaustavili in postopoma spravili v realne meje. 

MlADI SPORTNIKI SO TEKMOVALI ZA POKAL JANEZA HRIBARJA 

Prehodni pokal Janeza Hribarja si je pr.iborila Tehnlska srednja sola, kl je 
v skupni uvrstitvi zbrala najvec took. Na drugo in tretje mesto sta se 
uvrstila Brest in Kovinoplastika z enakim stevilom tock. 

:Zenske eklpe so tekmovale za svoj pokal, ki so sl gaprl'borile studentke 
iz Notranjskega studentskega kluba. Drugo mesto so osvojile mladinke 
Bresta, tretje pa so bile dijakinje Tehniske srednje sole v Cerknici. 

Stro~ki zamenjave zna~ajo 
15,00 dinarjev. 

Zamenjava osebne izkaznice je 
praviloma opravljena v enem 
tednu, vendar pa morajo obcani 
upo~tevati, da moramo zamenja
ti v obdobju do leta 1984 vee 
kot 9.000 osebnih izkaznic in da 
moramo za vse obcane pred iz
dajo novih osebnih izkaznic pre
ver iti osebne podatke v rojstnih 
maticni'h knjigah. Pri tern se .po
gosto srecujemo z neurejenimi 
in neenotnimi .poda1Jki v maticni 
evidenci ·starejsih maticnih-knjig. 

lzdaja nove osebne izkaznice 
se lahko casovno zavlece :pri ti
stih obcanih, ki nimajo urejenih 
osebnih podahl<ov in prebi,vaii~ca 
ter pri obcanih, ki so se za 
stalno prija'Vili na obmoeju nase 
obcine, zaradi preverjanja podat
kov v njihovih :prvotnih rojstnih 
maticnih uradih. 

Prav ob ixdajanju novih oseb
nih izkaznic ugotavljamo, da so 
nekateri obcani premalo pozor
ni do svojih osebnih :podatkov, 
~e manj pa do .navedbe pnwilne
ga prebivaliSca. Zaradi neureje
nih razmer in malomamega od
nosa do :prijavljanj a oziroma od
javljanja stalnega ali zacasnega 
prebivaliSca je v tpripravi novi 
republiski za•kon, v katerem bo 
dan poseben :poudarek prijavi 
oziroma odjavi rprebivaliSca glede 
na resnicne bivalne stanovanj
ske prostore in zaposlitev. Pred
vklevamo, da bo predlog zakona 
0 nastanitvi obcanov spr ejet ze 
do konca leta 1982. 

Posebej opozarjamo obcane 
Cerknri.ce, ki prebivajo -v soseskah 
Pe~cenk in Sinja gorica, da bo 
zanje zamenj ava osebnih izkaz
nic ~ele ta-krat, ko bo opravlje
no novo poimenovanje ulic 
in oStevilcenje his. Po predvide
vanjih bo to delo opravljeno do 
konca februarja 1983. leta. 

Tisot kilometrov po Sloveni ji 
Popoldne lezimo v mestnem ko

paliscu ln se predajamo toplim mar
skim valovom. Vecji uiitek je plavati 
kot pa znojiti se v lastnem znoju, 
kar smo pocel-i ves teden. Ob petih: 
na svidenje, morje! Caka nas samo 
se znameniti crnokalski klanec. So
pihamo po njem, vendar ga z mocno 
voljo ukrotimo. Ustavlmo se na 
vrhu, kjer nameravamo prenociti ob 
cesti. Postavljamo sotore In kuhamo 
vecerjo. Dozivimo prvi obisk milic
nikov. zelijo nam srecno pot, ko vi
dijo, da smo skoraj domacini. Nekaj 
casa se se pogovarjamo, potem pa 
nas pobere spanec. 

Po pet! uri se odpravimo proti 
Cerknici. Ustavimo se nad Uncem ob 
avtocesti. lz prtljaznika priroma cu
tara zganice. V domace kraje smo 
prispeli zivi -in zdravi po tisoc pre-
vozenih kilometrih. . 

(POPOTNI DNEVNIK) 

(Nadaljevanje In konec) 

Ponedeljek, 23. avgusta 

Jut ranje sonce nas najde med 
hmeljevimi nasadi v Savinjski dolini. 
Kmetje so ze na njivah; obiranje 
hmelja se je -pricelo. Pri Preboldu 
zavijemo na glavno stajersko magi
stralo proti Trojanam. Spremlja nas 
gost jutranji promet, vendar le ne
kaj kilometrov. 

Pod Trojanami zavijemo '' Tuhinj
sko dolino. Tudi ta dolina je izredno 
lepa in slikovlta, posejana z majhni
mi vasicami, katerih slog ze spo
minja na Gorenjsko. Z asfalta pri
demo spet na makadam, ki ga pre
magamo kar pes. Na vzhodni strani 
se ie pokazejo Kamniske Alpe. Od 
Kamnika peljemo proti Ljubljani v 
izredno gostem prometu. 

Naslednjo stampiljko dobimo pri 
l jubljanskem dnevniku. Pogostimo 
se s slastno pizzo v Koro baru, po
tem pa spet na kolo. Skozi gost 
ljubljanski promet se pre!Jijemo do 
Sentvida, .kjer zavijemo proti Kranju. 
Ves cas vozimo po stranskih cestah. 
Vroce je. V Kranju zavijemo proti 
Trzlcu. Voz~mo se med poljl, kjer 
kmetje 'POspravljajo svoje pridelke. 

V Dupljah nam prijazna gospodi
nja pokaze pravo pot, da se ne iz
gubimo na podezelskih cestah. Vozi
mo ob Savi proti Brezjam, nato pa 

1 mlmo Podvinskega gradu proti Be
gunjam. Na nasi desni nas prijazno 
pozdravljajo Karavanke s Stolom In 
Begunjscico. Popoldanska vroclna 
postopoma pojenjuje; prijetna je 
voznja v vecernem hladu. Ustavimo 
se v Doslovcah, Finzgarjevem rojst
nemu kraju. Pre•nocisce si poiscemo 
pri prijaznem if<metu. 

Torek, 24. avgusta 
Skozi prasne Jesenice se odpra

vlmo v gornjesavskQ dolino. Hribl so 

vedno blize. Promet je kar gost. 
vendar brez tezkih tovornjakov, tako 
da vozimo dokaj brezskrbno. Ustavi
mo se v hotelu Lek v Kranjski gori, 
kjer dobimo v svoje knjizice se eno 
stampiljko. Pisemo razglednice in 
nehote pogledujemo proti nasemu 
najvisjemu gorskemu prelazu, Vrsi
cu. 

Nekaj casa je v megli , potem pa 
spet v soncu. Prelaz je visok 1611 m 
in dokaj zahteven za tiste kolesarje, 
ki nimajo dobrih menjalnikov. Kmalu 
smo dusevno pripravljenl za voznjo. 
Po dveh kilometr.ih Vrsic ze pokaze 
svoje zobe. Moramo razjahati konjic
ke In nekaj casa hodimo pes. Sarno 
oba mladenica, Peter in Frenk, 
vztrajata in prevozita do vrha. V 
dveh urah pa smo le vsi na Vrsicu. 

V Tlcarjevem domu si privoscimo 
malico, .potem pa se spustlmo v 
naso najlepso alpsko dollno, Trento. 
Spust je zahteven, saj je nekaj kilo
metrov ceste makadamske. Potem, 
ko pridemo na asfalt, pa zdrvimo v 
dolino globoko pod seboj. Cesto so 
med prvo svetovno vojno gradlli 
ruskl ujetniki in je lzredno drzno 
speljana. Mnogi ujetnlki so pustili 
svoja zlvljenja v teh strminah. v letu 
1916 je v sneznem plazu, ki je pri
grmel lzpod Mojstrovke, lzgubllo zlv
ljenje vee kot 200 ujetnikov. 

V enem izmed strmih spustov se 
mi Qdtrga vijak na prv.i zavori. Na
daljujem samo z eno, kar pa se mi 
krepko mascuje v dolini spodnje 
Trente. Spuscamo se nize In nize, 
mimo spomenika dr. Juliusa K'llgy
ja, znanega pisca In osvajalca mno
gih vrhov v Julijskih Alpah. 

Prvo srecanje s Soco, vso razkos
no v svoji svetlo zeleni lepoti. Po
znavalci jo 4majo za najlepso reko 
v Evropl. V enem izmed spustov do
zivim tudi prvi padec. Popustila je 
zadnja zavora, tako da v enem izmed 

ovinkov krepko letlm po zadnji plati 
na pesek. Kolo je celo, sam pa imam 
nekaj prask. Popravim zadnjo zavoro 
in cez pol ure se spet spuscamo. 

Soca je sedaj ze prava reka, glo
boka, cista in se vedno lepo zelena. 
Cesta ni prometna in zato je po njej 
voziti pravi uzitek. 

v Desklah iscemo prenocisce. 
Prijazen domacin nam po dogovoru 
s sosedi odpre vrata v garazo, kjer 
bomo prespal.i. Na dvoriscu si pri 
koritu spiramo prah, se salimo in 
sanjamo. Sedaj ze vemo, da je naj
tezja pot za nami. 

Sreda, 25. avgusta 

lz Deskel je samo se kaksnih de
set kilometrov do Nove Gorice. Tam 
nam prijazna receptorka v Argonav
tlh 'da predzadnjo stamplljko v nase 
knjizice. Mesto hitro zapustimo. Ce
sta se zacenja vzpenjati, vendar nl 
se prevroce in lahko slozno peljemo 
proti Stanjelu. Pozdravijo nas vino
gradi, prepolni belega In crnega 
grozdja. V teh krajlh je doma znani 
kraski teran. 

Pri Stanjelu nam eden izmed so
ferjev skora-j padre Toneta, pri tern 
pa se hupa in se dere na ves glas. 
Med tlsoci pametnih soferjev se naj
de tudi taksen. Spuscamo se in 
vzpenjamo vse do Sezane, kjer si 
privoscimo polurni postanek. 

Ostali .nadaljujejo pot prek Trsta 
v Koper, mldva z Dinetom -pa mimo 
Divace in Senozec po nasi strani 
proti Kopru. Tam je izredno vroce. 
Skaceva po trgovinah in ~sceva re
zervno vzmet za zavore. Ugotoviva, 
da vzmeti -nimajo. Kola bo ostalo 
brez ene zavore do konca nase poti. 
Spet se snidemo z ostalimi In se 
odpeljemo do hotela Triglav, kjer 
dobimo se zadnjo stamplljko v svoje 
kolesarske bukve. 

Cetrtek, 26. avgusta 

Spall smo nekaj dlje kot navadno. 
Vreme je lepo, zato se nam tudi ne 
mudi prevec. Dine nam skuha zadnji 

caj na nasi poti. Pospravimo ze zad
nje zaloge hrane, saj bomo zvecer 
ze vsak na svojem domu pripovedo
vali o dogodivscinah. 

Po dobrih dveh urah voznje se 
ustavimo pod slavnlm Nanosom v 
gostiscu Bolka, kjer lmamo zadnje 
kosilo. Kmalu zatem se ze znajdemo 
v novem postojnskem bazenu. V 
njem zdrZlmo vee kot tri ure. Na
ma'kanja nl ne konca ne kraja. Za 
zabavo vrzemo se partljo taroka, 
taka da nam cas ·izredno hltro mi
neva. 

Natanko ob 19. uri se pripeljemo 
v Cerknlco. Pricaka nas mnozica 
!judi. Preseneceni in zadovoljni smo, 
da nas je 1pricakalo toli1ko !judi. 
Sledijo pozdravni govori , cestitke 
znancev, zadovoljstvo je na vseh 
obrazih. Uspeli smo prekolesaritl 
vso naso -ozjo domovino, kar konec 
koncev ni taka majhen uspeh. Sli
kamo se se zadnjic za spomin, da .se 
bomo gledali -na stara leta. ko ne 
bomo imeli drugega dela. 

Ob koncu nase poti bi se radi za
hvallll Avtomoto drustvu iz Cerk
nice, ki nam je posodilo svoje sluz-

beno vozilo za spremstvo in Grad
benemu podjetju Gradisce iz Cerk
nice, ki nam je omogocllo to potova
nje. Zahvaliti se moramo tudi Rogo
vemu servisu v Ljubljani, -ki nam je 
sredi nase poti zelo hitro popravil 
kolesa. 

Upamo, da se bomo se kdaj zbrali 
v takem stevilu; ena izmed zelja te 
nase male karavane je namrec bila, 
da se v prihodnjem letu popeljemo 
po cestah Jugoslavije. 

J. Zakrajsek 

- - ------~- - --------~~------~ 
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Brest zanesljivo zmagal 
I. LETNE sPORTNE IGRE DELAVCEV SOZD SLOVENIJALES 
V CELJU 

2. oktobra so se sportniki iz 
clanic sestavljene organizacije 
Slovenijales zbrali v Celju na 
prvih letnih sportnih igrah. Dvaj
set delovnih organizacij je posla
lo svoje ekipe, pogresali pa smo 
zlasti predstavnike Lesonita, ki 
so na dosedanjih sportnih sre
canjih lesarjev zeli vidne uspehe. 

Precej besed je bilo zadnja leta 
povedanih in zapisanih o delav
skih igrah, ce!i, da so prevec spek
takularne in drage; in tako je 
tudi nasa tradicionalna lesariada 
izwnrla, ceprav je pomenila ve
liko spodbudo tudi za mnozicno 
sportno rekreacijo. Sedaj prire
jajo clanice Un:ilesa svoje igre, z 
Iijimi pa je pricela tudi SOZD 
Slovenijales. Je to kaj ceneje? 
Prav gotovo je s tem sportno 
tekmovalna plat sibke}sa, pa tud.i 
tova~ka srecanja lesarjev so 
osiromasena. 

Prve igre v Celju so nadvse 
uspele. Posebej velja poudaiiti 
posreceno zamisel o skupnem po
svetu o izvozu in o skupni likovru 
razstavi del lesarjev iz ctanic 
SOZD (na njej so razstavljali tudi 
trije Brestovci). 

Sarno sportno prireditev je oce· 
nil Franc Strukelj, predsednik 
Brestovega odbora za sport in 
rekreacijo: 

»Organizacija iger je bila izred
no dobra, na ravni, ki si jo lahko 
le zelimo. Tekme so tekle natanko 
po skrbno izdelanem urniku, or
ganizacija in kvaliteta sojenja sta 
bili zelo dobri, press center pa 
nam je nenavadno hitro posredo
val natancne informacije, tako da 
smo vsak trenutek vedeli, kaj se 
na tekmovaliscih dogaja. Tudi 
tekmovalni sistemi so bili pri
merni, saj so lahko dali realne 
uvrstitve, stevilo nastopajocih pa 
je omogocilo, da so bile igre 
izpeljane v enem dnevu in na 
enem prizoriscu. 

Temu naj dodam se uspelo in 
domiselno otvoritev ter prisrcno 

brest 

zakljucno slovesnost, pa je ugod
na slika o prireditvi popolna. Tu· 
di spremljajoce zadeve - posvet 
o izvozu in likovni razstavi- so 
za taksno prireditev zelo primer
ne in bi kazalo s podobnimi ob
Hkami nadaljevati. 

Vsiljuje pa se mi pomislek, ali 
je smotrno v okviru SOZD prire
jati ,Clan&ke' in ,mladinske' sport
ne igre, saj vrsta tekmovalcev 
tekmuje na obeh, stroski pa se 
skoraj podvajajo. 

Ce igre primerjam z lesariada
mi, ugotavljam, da je bilo vsaj v 
naSi ekipi tokra t manj tekmoval-

Brest na najvisJi stopnic'i 

nega duha, ker je bila konkuren
ca presibka, saj so bili le trije, 
stirje favoriti in ni bilo treba 
tako ,gristi'. Vendar vse to odteh
ta izredno prijetno tovarisko 
vzdusje, ki je dalo tekmovanju 
poseben car. 

Z nasim uspehom smo seveda 
zadovoljni, zlasti ce upostevamo, 

351et 
Fiimi v novembru 
1. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriska grozljivka MEGLA. 
4. 11. ob 19. 30. - italijanski pustolovski film SAHARSKA PRE

VARA. 
6. 11. ob 19. 30. in 7. 11. ob 16. uri - ameriska kriminalka BALTI

MORSl<A KROGLA. 
7. 11. ob 19.30 - ameriska komedija ZADNJI ZAKONSKI PAR V 

AMERIKI. 
8. 11. ob 19.30 - ceski ljubezenski film ROMEO IN JULIJA IN 

ANTI BABY PILULE. 
11. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - francoska komedija GADJE MATU

RIRAJO. 
13. 11. ob 16. uri in 14. 11. ob 19.30 - hongkongski karate film 

SEDEM VELICASTNIH BOJEV. 
13. 11. ob 16. uri ~n 14. 11. ob 19.30 - hongkonski karate film 

PLAVA LAGUNA. 
15. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - italijanski western IMENUJEM SE 

NOBODY. 
18. 11. ob 19.30 - ameriska shrljivka STREL NI BIL IZBRISAN. 
20. 11. ob 19.30 in 21. 11. ob 16. uri - ameriski akcijski film 

OKO ZA OKO. 
21. 11. ob 19.30 - angleska shrljivka VAMPIRJEVE LJUBICE. 
22. 11. ob 19.30 - francoska komedija SLADKE PUSTOLOVSCINE. 
25. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriska glasbena komedija 

BRATJE BLUES. 
27. 11. ob 19.30 in 28. 11. ob 16. uri - hongkonska komeilija 

VARNOST ZAJAMcENA. 
28. 11. ob 19.30 - ameriski akcijski film BRUBEBAKER. 
29. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - jugoslovao:l'ski vojni film GREMO 

NAPREJ. 
30. 11. ob 16. uri - ameri9ki akcijski film BRUBEBAKER. 
30. 11. ob 19.30 - svedski eroticni film VPRASALA BOM MAMO. 

da smo imeli zaradi dopustov iz
redno kratke priprave. Zato bi 
kazalo prihodnje igre organizi
rati v juniju, saj bi to zahtevalo 
sportno rekreativno dejavnost v 
delovnih organizacijah skoraj 
cez vse leto. Zadovoljni smo tudi, 
da je v nasi11 ekipah vse vee 
mlajsih, novih tekmovalcev. 

s prvimi sportnimi igrami v 
okviru nase SOZD je billed ucin
kovito prebit. Vsekakor moramo 
z rrjimi nadaljevati, saj bo to 
obogatilo sportno rekreativno de
javnost delavcev, obenem pa 
utrdilo obcutek povezanosti v 
nasi sestavljeni organizaciji in v 
lesarstvu sploh.« 

In se rezultati: 

Mali nogomet: 1. LIK Kocevje, 
13. BREST 
Odbojka - moski: 1. TRISO, 2. 
BREST 
Odbojka - zenske: 1. SAVINJA, 
3. BREST 
Kegljanje- moski: 1. BREST 
Kegljanje- zenske: 1. SAVINJA, 
2. BREST 
Streljanje - moski: 1. TP Brezi· 
ce, 2. BREST 
Streljanje- zenske: 1. SAVINJA, 
2. BREST 
Sah - moski: 1. TRISO, 2. 
BREST 
Sah- zenske: 1. BREST 
Namizni tenis - moski: 1. TRGO
VINA, 3. BREST 
Namizni tenis - zenske: 
1. BREST 

lgre spretnosti: 1. BREST 

Skupna uvrstitev: 

1. BREST 
2. SAVINJA 
3. TRGOVINA 
4. KLI LOGATEC 
5. TRISO SL GRADEC 
6. LIGNOSPER 
7. TP BREziCE 
8. LIK KOCEVJE 
(Nastopilo je 20 ekip) 

to eke 

412 
360 
328 
274 
248 
193 
165 
112 

B. Levee 

V SPOMIN 

Po hud.i in neozdravljivi bolezni 
je mnogo prezgodaj 21. septem· 
bra v 52. letu starosti umrl clan 
kolektiva tovarne pohiStva Mar· 
tinjak Ivan TELl(: iz Gornjega 
jezera. 

V temeljni organizaciji je bil 
zaposlen od 15. 2. 1979 na delih 
oziroma nalogah celjenje desk. 

Pri svojem delu je bil vesten in 
marljiv delavec in je imel cut 
odgovorn.osti za dru:Zbeno lastni 
no. 

Ostal nam bo v lepem spominu 
kot dober delovni tovaris. 

Delovni kolektiv 
temeljne organizacije Masiva 

Martinjak 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo d• 
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n. sol. o. 

Glavni in odgovomi urednik Bozo 
LEVEC 
Ureja urednlikl odbor: Vojko HARMEL, Vlk· 
tor JERte. Sreeko KNAP, Joze KOROSEC~ 
Darko LESAR, BoZo LEVEC, Franc MLA· 
KAR, Danilo MLINAR, Janez OPEKA, Yanda 
SEGA in Franc TUR!He. 

Foto: Joii.e lKRU 

Odbot- za obveieanje I• dndheni orgUJ 
upravljanja. Predsedrilk odbora: Anton 
PEReJe. 

Tiska 2eletniika . tiskarna v Ljub
ljanl. Naklada 2800 lzvodov. 
Glssllo socii mad prolzvode lz 7. ti>Cice 
PIYeQa Oibta'fb 36. ~~- Zlkona 0 ob
davl!enju prolnodov In .wtlt4W v prometu. 
,.. keleN ae ne pi.Wje temelfnl diMIII 
eel prometa proiZVIIC!Ov (mnenje sekrllblrlll
ta m lnfonrilrenje Jzv~ svabl SR 81o
Y8111Je it. 42t·1/72 z dne 24. olrtobra 
1974). 

BRESTOV OBZORNIK 

Brestovi sportniki na Iikovru razstavi Iesarjev v Celju 

Kosarkarji pred prvenstvom 
Kosarkarji v prvi slovenski ko

sarkarski ligi, v 'kateri bo letos 
nastopila tudi ekipa Cerknica, 
zacnejo s prvenstvom 6. novem
bra. Mostvo Cerknice se na pr
venstvo pripravlja ze od sredine 
avgusta. Odigrali smo deset pri
jateljskih tekem, tri pokalne tek
me, ob praznovanju 35-letnice 
Bresta pa smo organizirali tur
nir, na katerem so poleg Cerk
nice nastopili se Helios iz Dom
zal, Triglav iz Kranja in Postoj
na. Rezultati: 

HELlOS : TRIGLAV 115:83 
CERKNICA: POSTOJNA 73:74 
Za 3. mesto: CERKNICA : 

TRIGLAV 87:83 
Za 1. mesto: DOM2:ALE : PO

STOJNA 94:61 
Vse ekipe so bile zelo zado

voljne z organizacijo tekmova
nja, izrazili pa so tudi zeljo, da 
bi turnir postal tradicionalen. 

V ligi nas cakajo zelo teZke 
preizkusnje, posebno v zacetku, 
saj kar dvakrat zapored gostu
jemo: najprej v Domialah, nato 
pa se v Mariboru. Ker se zave
damo, da si bomo obstanek v li-

gi zagotovili le z veliko samood
povedovanja, discipline in odgo
vornostjo, zelo marljivo treni· 
ramo stiTikrat na teden V 
sportni dvorani v Cerknici. 

Ogrodje ekipe, le-ta je od Ian· 
ske sezone ostala brez treh naj
bolj~ih igralcev, ki so odsli na 
sluzenje vojaskega roka, bodo 
letos sestavljali: Nelc Bozo (ka
petan ekipe), Levee Tomaz, Klan
car Andrej, Klemenc Franc, 
Drobnic Zdravko, Zakrajsek 
Fr anc, Kardum Simon, Sparem
b lek Janko, Caserman Gregor, 
Okolis J anez, Mlinar Ciril, Mli
nar Sarno in Jadric Damir. Ker 
imamo zelo malo izkusenj, bo
mo za dosego postavljenega ci· 
Ija, obstanka v ligi, potrebovali 
tudi precej sportne srece in pa 
seveda bucnega navijanja nasih 
zvestih navijacev. 

Poleg clanov bodo letos tudi 
mladinci prvic nastopili v prvi 
slovenski ligi, kamor so se uvr· 
stili z 2. mestom za ekipo Po
stojne v notranjsko - primor· 
ski ligi. 

D. Jernejcic 

Nnvo strelisce - odlicni rezultati 
Strelska druzina BREST je 16 

oktobra pod pokroviteljstvom 
Bresta organizirala strelsko tek 
mm1anje na novem 5-steznem 
polavtomatskem streliseu v cerk
niski telovadnici. 

Tekmovanje je bilo organizi
rano v pocastitev obcinskega 
praznika, 15. obletnice strelske 
druiine BREST in 35. obletnice 
BREST A. 

Sodelovalo je nad 50 tekmo
valcev in tekmovalk iz razlicnih 
krajev Slovenije. Vse prijavlje
ne ekipe niso prisle zaradi vse 
tezje preskrbe z gorivom. Vsem 
sodelujocim je bil v kratkem 
govoru najprej prikazan 35-letni 
razvoj Bresta. Po podelitvi pri
znanj za sportne dose2Jke je bilo 
tovarisko srecanje. 

Dosezeni so bili odlicni rezul
tati, saj je pri moskih kar 12 
tekmovalcev doseglo 170 in vee 
krogov. Z novim strelisce je do
sezena tudi vecja varnost. Strel
ci se ne gibljejo po streliScu, 
ampak sami premikajo tarce 
prek mehanizma. 

Rezultati: 

Ekipno - moski 

1. POSTOJNA 
2. TITAN Kamnik 
3. BREST I. 

krogov 

714 
693 
684 
671 4. ZELEZNICAR Mari-bor 

5. BRESTII. 
6. KOVINOPLASTIKA Loz 
7. BREST - mladinci 

Posamemo: 

648 
631 
597 

1. BELOBRAJDIC Milan - 180 
krogov, Postojna 

2. DEKANJ Adam - 179 kro
gov, Postojna 

3. ZORE Franek- 178 (89) kro
gov, TIT~ 

4. ISTENIC Marjan - 178 (88) 
krogov, Postojna 

5. BARANJA :K.arlo - 1?7 (88) 
krogov, ·Postojna 

6. MAHNE Franc - 177 (87) 
krogov, BREST 

7. GRLICA Franc - 176 (86) 
krogov, zELEZNICAR 

8. KRASEVEC Stane 176 (86) 
krogov, BREST 

9. URANKAR Zdravko 174 (89) 
krogov, TITAN 

10. KRizANCIC Ivan - 174 (88) 
krogov, zELEZNICAR 

Ekipno - zenske 
krogov 

1. TIT AN - Kamnik 444 
2. zELEZNICAR Maribor 433 
3. BREST I 417 
4. KOVINOPLASTIKA 389 
5. BREST - mladinke 351 
Posamemo: 
1. Sivec Jasna 164 krogov, BREST 
2. PERSIN Francka 158 krogov, 

TITAN 
3. ULE Anica 156 krogov, BREST 
4. FLERIN Julka 152 krogov, 

TITAN 
5. SERNEL Marinka 148 krogov, 

BREST 
F. Mahne 

NASI UPOKOJENCI 

13. septembra je odsla iz TOZD 
Masiva, tovarna pohistva Marti
njuk, v pokoj nasa dolgo!etna d~
lavka Malija TOMsiC, 1z Marll
njaka. 

V nasi tovr~ rni je bila zaposlena 
od 15. 8. 191,7. leta. Delala je na 
razlicnih opravilih oziroma nalo· 
gah. V pokoj je odsla z opravlja
nja del na nadmiznem rezkarju. 
Delovni kolektiv se ji za njeno 
nesebicno in marljivo delo zahva· 
ljuje in ji zeli se mnogo zdravih 
let. 

Delo'vni kolektiv 
terneljne organizacije Masiva 

Martinj'a\ 
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