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26. NOVEMBER 1982 

Z zavestnim samoupravl jan jem 
do boljSega gospodarjenja 
NAS DELEGAT 0 DELU IN POMENU NEDAVNEGA KONGRESA 
JUGOSLOVANSKIH SINDIKATOV 

Leto, ki se izteka, po pravici imenujemo Ieto kongresov, saj smo 
od spomladi pa do sedaj opravili vse delovne dogovore, od republik 
in pokrajin v zvezi komunistov in v sindikatih, pred nami pa je ~e 
kongres zveze socialisticne mladine Jugoslavije. 

Prav zato vsi delovni ljudje in 
obCani upraviceno pricakujejo 
uresnicevanje vseh sklepov in 
stalisc, kar pomeni, postaviti se 
na resnicne momosti ter z do
brim delom in poglabljanjem sa
moupravljanja nakopicene teiave 
v gospodarjenju in v zivljenju 
postopno odpravljati. 

Vloga zveze sindikatov je v na
!em poJiticnem sistemu jasno 
opredeljena kot najsirsa druibe
no-politiena organizacija delav
cev. Zato je bila tudi na deve
tem kongresu pred nekaj dnevi 
jasno poudarjena zahteva po od· 
Ioenem prizadevanju in veliki 
odgovornosti te organizaclje za 
prihodnji razvoj druzbe. 

Nespomo je, da smo v tem 
trenutku sredi bltke za vee res
nicnega in odgovornega samo
upravljanja, takega kot smo ga 
opredelili v ustavl in zakonu o 
zdrufenem delu. Ocitno je odlo
eanje 0 zelo pomembnih zade
vah prevec zaZivelo v ozkih kro-

gih in marsikaj smo zaradi odtu
jenega dogovora delavcev Ze na
domestili z administrativnimi 
ukrepi. 

To je potrdila tudi razprava 
na devetem kongresu zveze sin· 
dikatov Jugoslavije, kjer so de
legati pri!Ui z mnoZico podatkov 
o dosedanjih slabostih pri ne
uresnicenih dogovorlh za zdru
zevanje del a in sredstev, o po
sledicah napacnih nalozb, slabe
ga in neodgovornega dela, ne
uresnicenega nagrajevanja po re
zultatih dela, odtujenega odlo
eanja 0 sredstvih v druZbenih 
dejavnostih in ne nazadnje o pre
tirani porabi in zivljenju na re
zultatih, ki naj bi jib ustvarili 
sele jutri. Vse te pripombe je 
bilo glasno sllsati skupaj s pred
logi za resitev v vseh sedmih 
komisijab kongresa. 

Tezko je na kratko nanizaU 
stevilne dogovorjene naloge, ki 
so dane v uresnicitev clanstvu. 
Res pa je, da sta ziva velika 

razredna enotnost in optimizem 
za doseganje neposrednih rezul
tatov. To pa nas zavezuje, da v 
tem resnem trenutku ne ostane
mo le pri splo!nih stali~cih, ob
ljubah in veliklh besedah. 

Kongres je poudaril, da niko
mur ni vseeno, kako nekdo dela, 
ustvarja in gospodari v drugi 
tovarni, panogi ali republild, ker 
vse slabosti najprej in najtezje 
obremenijo delavce. Zato je bila 
kot rdeea nit vseskozi prlsotna 
trditev, da bi bill rezultati labko 
veliko vecji, ce bi na vsakem 
koraku, pri vsaki odlocitvi videli 
celotno in povezano zdruieno 
delo. 

Prav zato je potrebno nepo
sredno akcljo vseh subjektivnih 
sil, predvsem pa sindikalne orga
nizacije, usmeriti v boj za 
ustvarjanje pogojev za povezo
vanje in zdruZevanje dela in 
sredstev, da bi tako racionalne
je gospodarili in dosegli vidnej
!e uspehe. 

Vse to je moe doseci samo na 
podlagi prihodnjega vsestranske· 
ga razvoja sociallsticnega samo
upravljanja, ki je globoko vtka-

(Konec na 2. strani) 

SJovesen podpis samoupravnega sporazuma z JAVORJEM (vee na 2. strani) 

brestov 
• 

Tovaris Tito na zgodovinskem II. zasedanju AVNOJ v Jajcu 

Spet vihrajo zastave, zastave treh barv, povezanih z rdeco, 
z zlatom obrobljeno zvezdo; jugoslovanske zastave. 

Pri nas imamo navada, da jih obesamo samo ob najvecjih 
praznikih ali ab pamembnih politicnih dagadkih. Pavsod ni 
taka. Ponekod zastave in druge simbole izobe5ajo pogosteje, 
kar naj bi pomenilo izraz stalne naklonjenosti, trajne zavesti. 

Najveckrat visijo zastave le z javnih zgradb: z obcinske 
hise, s stavbe druzbenih organizacij, s tovarn, sol . .. Kat da 
smo drzavljani samo v aktih, na sestankih, morda se v sluzbi. 
Kot da doma, v svoji hi.Si, v druzbenem stanovanju, na kme
tiji, v pocitniski hisici nismo vee Jugoslavani. 

Morda ni cisto tako, tudi ne povsod; ne!caj resnice pa je 
v tern. In ta resnica izvira iz na$e zgladovine: zmeraj sma 
imeli drzava, ki je bila vse prej kat ljudslca, drzavo kot apa
rat nasilja, drzavo, ki so jo res zmeraj predstavljale le dr
zavl1e ustanove, obcine, sedezi politicnih strank, vojska, poli
cija, sodisca ... 

Obcina je pobirala davke in rubila, parlament (ce je bil) je 
sprejemal protiljudske zakone, strankarski vaditelji so obljub
ljali, cesar potem niso izpolnili, naduti uradniki po pisarnah 
so zalili ponizno preprosto ljudstvo, policija je vohljala, za
pirala in pretepala, vojska je razganjala demonstrante -
uporne delavce .. . Od tod razumljivi podzavestni odpor siro
kih delavskih in kmeckih mnozic do simbolov, ki so pred
stavljali takSno dri.avo. Od tad se danes neresno gledanje 
na zastavo in grb in rahlo sramovanje pred javnim izkazo
vanjem pripadnosti svoji dri.avi - celo med prazniki . .. 

S Titom smo ustanovili novo drzavo. ~ 
S Kardeljem smo napisali nove zakone. 
Zastava z zvezdo je nova zastava, zastava nove Jugoslavije. 

Zvezda na njej je rdeca od na$e krvi. Milijon in sedemsto ti
soc zttev je padlo za to, da nasa zastava ne bo vee zastava 
drzavne sile, birokracije in skorumpiranih politikov, zastava 
burioazije. Milijon in sedemsto tisoc zrtev za to, da postane 
nasa zastava clelavske drzave, zastava svobode in demokracije, 
zastava ljubezni, postenja, tovaristva, zastava samoupravlja
nja, Clovekovega dostojanstva in njegove srece. . . zastava 
mnogih i.lahtnih, plemenito clovecnih vrednot, oblikovanih v 
revoluciji in prvic uzakonjenih v Jajcu. 

Zato ni prav, da nam je se danes nerodno izobesiti jo. Se 
manj prav pa je, kadar podvomimo v vrednote, ki jih pred
stavlja, kadar molcimo in gledamo proc, ce vidimo, da se 
te vrednote izrabljajo, pdcijo, izginjajo iz nasih vsakdanjih 
odnosov. · 

Izobesimo nasa zastavo za ta praznik kot delavci, kot ena
kopravni ustvarjalci Titove socialistiene in samoupravne Ju
goslavije! 

CUVAJMO 10 IN BODIMO PONOSNI NANJO.' 
J. Praprotnik 

--~- -- ----· 
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Krepak korak naprei 
PODPISAN JE SAMOUPRAV'NI SPORAZUM 
0 DOLGOROCNEM POSLOVNOMTEHNICNEM 
SODELOVANJU S PIVSKIM JAVORJEM 

Dogovarjanje o veejem sodelovanju in povezovanju Iesne indu· 
strije in gozdarstva, zlasti pa med lesno industrijskimi delovnimi 
organizacijami v notranjski regiji, lahko spremljamo ze dolgo vrsto 
let; tudi v nasem glasilu smo o tern veckrat pisali. Pri tern pa je 
slo v glavnem za n acelna dogovarjanja brez otipljivej§ih in dolgo· 
rocnejsih uspehov; se najvec je bilo doseienega pred nekako dese
timi Ieti s prvimi neposrednejSimi dogovarjanji o razvojnih pro
gramih Bresta, Javorja in Lesonita. 

Prav v zadnjem casu pa za. 
ostrene gospodarske razmere 
zivljenjsko terjajo najrazlienej§e 
oblike povezav in sodelovanja, ld 
se morajo iz oblakov splosnosti 
spustiti na trda tla resniCnih go
spodarskih gibanj. Tako smo ze 
pred nekaj meseci lahko v Ob
zorniku brali o konkretnejsem 
povezovanju lesne industrije v 
nasi regiji in o neposrednih obli
kah sodelovanja. 

Trden in otipljiv korak naprej 
pa pomeni slavnostni podpis sa
moupravnega sporazuma o dol
goroenem poslovno-tehnicnem so
delovanju med Brestom in Ja
vorjem, ki je bil novembra v Po
stojni in na katerem so bill 
predstavniki druZbeno-politicnih 
in gospodarskih organizacij iz 
vse regije. 

0 pomenu tega sporazuma je 
najpr ej spregovoril predsednik 

Z ZAVESTNIM SAMOUPRA VLJANJEM DO BOLJ~EGA GOSPODAR· 
JENJA 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
no v vsa dogajanja in zavest 
delavcev. Na kongresu je hila 
na vsakem koraku prisotna ne
omajna opredelitev, da je trajno 
perspektivo delavskega razreda, 
narodov in narodnosti Jugoslavi· 
je moe zagotoviti le po Titovi 
poti, poti socialisticnega samo
upravljanja. 

Neposredna dejavnost sindika
tov mora zato biti usmerjena v 
b itko za premagovanje vseh te· 
zav - po poti samoupravljanja, 
za odloeanje po organizirani po
ti v delavskih svetih, zborih 
zdruZenega dela, skup§cinah SIS, 
krajevnih skupnostib in v celotni 
druibi. 

Da je tak§na opredelitev nuj
na, nam kafe marsikatera slaba 
dosedanja izkusnja, ko je od· 
sotnost samoupravljanja morala 
nadomestiti driava s centrali
sticnim ukrepom. Zato je treba 
odpraviti jalovo dogovarjanje, 
zamegljeno odgovornost, slabe 
delovne rezultate in laZno soli
damost. Prav lafni solidarnosti 
je kongres napovedal odlocen 
b oj. 

Res da je potrebno solidarnost 
in vzajemnost razvijati in nego
vati, saj se je v nul druZbi ze 
veekrat izkazala kot lepa sociali
sticna vrednota, boj pa je napo
vedal tisti solldarnosti, ki ne slo
ni na delu, ima za sabo slabe 
poslovne odlocitve in temelji na 
razpolaganju z neustvarjenimi 
materialnimi momostmi ter kafe 
na slab odnos do druibenih 
sredstev. 

Posebej so v razpravah pod· 
prli dolgorocni program gospo· 

darske stabilizacije z zahtevo, 
da je treba podrobno izdelati tu
di vse spremljajoce dokumente. 

Resolucija, k i je bila sprejeta 
z nekaj dopolnili, je enotna v 
zahtevi, da je potrebno storiti 
vse za boljse sodelovanje celot
nega zdrmenega dela in sprem· 
ljajoeih ustanov za trdnejse po
goje pri pridobivanju dohodka, 
za kvalitetno proizvodnjo, ki bo 
sposobna tudi za izvoz. 

Seveda so vtisi iz dela komisi· 
je za druzbeno ekonomske odno
se in razvoj, v katerl sem so
deloval, nekollko globlji, toda 
nic pomembnejsi od drugih de
Iov resolucije. 

Sedaj je eas, da izrazeno prl· 
pravljenost in enotnost pokaze
mo vsi delavci v neposrednem 
Zivljenju in delu ali kot je v za. 
kljucni besedi dejal predsedujo
ci v p redsedstvu zveze sindikatov 
Jugoslavije: >>Mi danes koncu
jemo samo prvi del kongresa. 
Deveti kongres zveze sindikatov 
Jugoslavije naj nadaljuje delo v 
vsaki tovarni, na vsaki njivi, v 
vsaki krajevni skupnosti, obci
ni, republikl in pokrajini, v vseb 
delovnih okoljib. To pa je veliko 
teiji del dela, ki ga mor amo 
opraviti, ker bi sicer prevarall 
sebe.« 

Brez dvoma je ta kongres po
s t avll v ospredje Titovo idejo, 
da morajo delavski razred, zve
za sindikatov kot njegova naj
sirsa drt1Zbeno-pollticna or gani
zacij a in zveza komunistov kot 
njegova avantgarda biti enotni 
v akciji, kot so vedno bill in 
ostali enotni interesi in cllji de
lavskega r azreda. 

F. Zagar 

Predstavniki republiskega sindikata v razgovoru z Brestovci 

medobcinske gospodarske zbor
nice Janez Znldadic. Omenil je, 
da so razgovori trajali ze vrsto 
let, da pa je prav na pobudo 
zbornice leta 1981, pri§lo do otlp
Ijivejsib uspehov, ki jib izraia 
ta sporazum. Obe delovnl orga
nizaciji sta na~li vrsto skupnib 
podroeij delovanja, ki sta jib 
opredelili v njem. 

Pri tern je posebej izpostavil 
skupne razvojne programe in 
r aziskave, delitev proizvodnih 
programov, skupne nastope v 
prodaji na domacem trgu in zla· 
sti v izvozu, nalozbeno politiko, 
pri kateri ob skupnlh nalozbah 
opredelita medsebojne odgovor
nosti in rlzik, sodelovanje na 
podrocju strojegradnje, skupne 
nastope pri oskrbi s surovinaml 
in repromaterlali ter sodelovanje 
pri resevanju likvidnostnlh vpra
sanj. Ob koncu je poudarll, naj 
bi bil to zacetek trdnejsega so
delovanja, h katerem naj bi prl· 
stopila tudi Lesonit in Gozdno 
gospodarstvo. 

Glavni direktor Javorja Mar· 
jan Tiselj je izrazil prepricanje, 
da ta sporazum ne bo le kos pa
pirja, ampak odraz ZivljenJs!dh 
potreb obeh delovnih orgamza· 
cij . Prav v lesni industrlji so za 
dosego uclnkovitejsih gospodar· 
skih rezultatov tak§ne povezave 
~e posebej potrebne. Ceprav sta 
Brest in Javor clanici razllcnih 
sestavljenih organizacij, se Javor 
povezuje tudi v okviru podroene 
industrlje in v druglh republl· 
kah, sporazum z Brestom pa po· 
meni novo kvallteto. Le-ta po
meni tudi zagotovitev vecje so
elaine varnosti in vecjega do
b odka odpira pa ~e dosti moz· 
nosti ~a prlhodnje sodelovanje, 
zlasti, ce bodo prlstoplle lie no· 
ve clanice. 

Omenil je tudi velike izvozne 
naloge, ki jib prevzema lesna in
dustrlja v nasi r egiji in kl ze 
doslej ustvarja u godno devizno 
bilanco ter s tem dosti prlspeva 
k splosnemu u trjevanju gospo
darstva. Nedvomno ima momo
sti za lie vecji izvoz, vendar pa 
mora tudi druiba ustvaritl taks
ne pogoje, da bo izvoz dobod
kovno zanimiv in da bi z njim 
delavci ustvarill sredstva za re
produkcijo. 

Brestov glavni direktor Tone 
Kra§evec je poudaril, da ta pod
pis nl muha enodnevnica, pac pa 
plod dolgoletnega vztrajnega sa
moupravnega, politicnega in 
strokovnega dogovarjanja v nui 
regiji, rezultat prizadevanj drui
beno-politicnih organizacij in 
skupnosti ter strokovnih in osta
Iih delavcev. Je obenem odraz 
sedanjega gospodarskega polo· 
zaja obeh delovnih organizacij in 
v iskanju najboljsib rditev tudi 
konkretnih dogovorov o skupnib 
nalozbah in nastopih. Tudi on 
je poudaril, naj ·sporazum ne b i 
ostal zapr t in naj bi k njemu 

BRESTOV OBZ.ORNIK 

Iz proizvodnih prostorov TOZD POHI~TVO . 

pritegnili tudi Lesonit in Gozdno 
gospodarstvo. 

Sodelovanje med Javorjem 
in Brestom je v interesu 4000 
delavcev v nasi regiji, ki so so
glasno podprli ta sporazum; to 
pa strokovne delavce se posebej 
zavezuje, da z vso odgovornostjo 
dogovorjene stvari tudl uresni· 
cujejo. 

Tudi on se je zaustavil ob 
vprasanjib izvoznib stimulaclj, 
saj so delavci iz tlstih kolekti· 
vov, ki vee izvaiajo, zaradi slab· 
se dohodkovnosti prikrajsani prJ 
svojem zivljenjskem standardu. 
Prl pospesevanju izvoza bi mo
rali upostevati tudi te elemente, 
zato bi morali izvoznike ustrez
no stimulirati in dajati podporo 
tistim, ki resujejo naso devlzno 
bilanco. 

Glavni direktor Lesonita Mar· 
ko cernetic je omenil, da so tu· 
di v njihovi delovni organizacijl 
spremljali vsa skupna prizadeva
nja in nl ovlr, da se tudi oni ne 
bi prldruZili h konkretnim go
spodarskim povezavam v regiji. 

Ob zakljucku slovesnosti je se
kretar medobcinskega sveta zve
ze komunistov Joze SimSlc po
zdravll neposredno uresniCitev 
pobude o povezovanju, ki so jo 
ze pred vee leti sprozile druZbe
no-politicne organizacije v re
giji. Nedvomno je to konkreten 
izraz resnicnih interesov, ki so 
v letih dogovarjanja in spora· 
zumevanja trdno dozoreli, je po
udaril. 

B. Levee 

0 naSem delu in povezavah 
9. novembra je naso delovno organizacijo obiskala delegacija 

republiskega sindikata, ki jo je vodil tovaris Brane Mmc, clan 
predsedstva republiskega sveta zveze sindikatov Slovenije. 

V uvodnem delu, v katerem 
smo zeleli kar najbolj realno pri· 
kazati nas trenutni gospodarsk.i 
polozaj, nase odlocitve in opre· 
delitve za pribodnje delo, je vodja 
planske sluibe Marjan ~iraj pri· 
speval porocilo o devetmesecnih 
gospodarskih 'rezultatih, o ukre
pih, ki smo si jib zadall, da bi v 
sedanjib pogojib dosegli kar naj
boljse rezultate. Prikazana so 
hila siroka in pravocasna priza. 
devanja vseh odgovornih dejav· 
nikov kolektiva, clanov zveze ko· 
munistov, vodstev sindikata, stro
kovnjakov in vodilnih delavcev, 
da bi se kar najhitreje in ueinko
vito lotili skupnega razresevanja 
posameznib vpra§anj. 

Na dveb razsirjenib sejab kon
ference sindikata in drugih drui
beno politienih organizacij ter 
strokovnih delavcev so hili spre
jeti litevilni ukrepi in n acrti za 
delo v zozenih pogojib gospodar
jenja. Tako je sindikat tvorno so
deloval pri obravnavi in sprejemu 
ukrepov za boljse gospodar.ienjc 
ze pred formalnim zaldjuckom 
periodicnega obr acu na. 

TovariS Millie je poudaril, da je 
akcija zelo dobro zastavljena, da 
pa je potrebno dosledno uresni
cevanje dogovorjenega. Izogibati 
sc moramo dodatnib komisij, sku
pin in podobnega, ki osnovni cilj 
pogosto obidejo, nosilec odgovor
nosti pa se tako izgubi. Najuein
'kovitejse je neposredno vestno 
delo, sprotna kontrola in velika 
mera odgovornosti. 

V pripravah plana za leto 1983, 
ki je sedaj v delu, nikakor ne 
moremo mimo nekaterib dejstev, 
je poudaril Danilo Mlinar. Iz dne
va v dan resujemo likvidnostne 
teiave, spreminjajo se pogoji 
uvoza, zaostrujejo se razmere v 
izvozu, pojavlja se velika konku
renca na svetovnem in na doma
cem trgu. Novi energetski ukrepi, 
pomanjkanje surovin in reproma
terialov, zagotovitev osebnih do
hodkov, zaposlenost, socialna var
nost, nara§canje cen in Zivljenj· 
ski standard delavca za 2300 
clanskl kolektiv niso majhna iD 
n epomembna vpra§anja. 

Zato je nujno, da o tern raz· 
misljamo vsi, da smo kar naj· 
bolje seznanjeni z novostmi in 
tako lafe sledimo toku dogajanj. 

l z razprave je moe povzetl ste
vilna razmisljanja, ugotovitve in 
predloge. Kolik§en delez ima delo 
v sistemu nagrajevanja po delu? 
Je delo res osnovna kvaliteta in 
merilo, ali je se vedno pomembno 
delovno mesto? Ustava in zakon o 
zdrmenem delu jasno opredelju
jeta spostovanje druzbene last
nine. Jo spolitujemo? Sploh ve
mo, kaj pomeni - druibena? 

Delo sindikata mora biti nepo
sredno. Prizadevati si mora za 
tern, da bo delavec delal laije, 
hitreje, bolje in vee - zase in za 
kolektiv. Sindikat mora bitl 
vkljucen v vsa dogajanja - v od
loeanje in uresnicevanje sklepov. 
Za taksno delo pa je potrebno 
znanje. 

Vse pomembnejsi so dohodkov· 
ni odnosi med temeljnimi orga
nizacijami; nujna je tesnejsa po
vezanost na vseb podrocjlb delo
vanja. Odprto sodelovanje v re
giji, v Iesni panogi, dohodkovno 
p ovezovanje splob vodi k razre
sevanju nekaterib kljucnih vpra· 
§anj, ki so v gospodarskem in v 
splosnem drmbenem interesu. 

V triurnem razgovoru so si 
gostje, pa tudi sindikalni pred
stavniki Bresta, odgovorili na ne
katera vprasanja, ob tern pa si 
postavili nove naloge, nove ob
veznosti in morda nove poti, 
kako delati jutri, da bomo delaU 
bolje, vee in odgovorneje. Tesneje 
mora biti sindikat delovne orga
nizacije povezan z obcinskim in 
r epubliskim sindikatom, da bo 
pravocasno prihajalo do informi· 
ranja in da bo ob njlb ustremo 
ukrepal. 

Ce zakljucimo z mislijo, da smo 
na pravi potl, da je le od nas in 
od jutrisnjega dne odvisno, kako 
homo vozili dalje, potem je edfno 
pravilno, da smo enotni, delavni, 
odgovorni, da se zavedamo, da 
je od slehernega posameznika 
odvisen uspeb kolektiva. ce bo
n;to delall tako, homo delali dobro 
in za gotovo uspesno. 

v. aega 
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BRESTOV OBZORNIK 

lzvozni programi 
v osprediu 
OB LETOSNJEM BEOGRAJSKEM SALONU POHISTVA 

Beograjskl mednarodni sejem pohi§tva, opreme in notranje deko
raclje najveeja prlreditev domacih in tujih proizvajalcev pohi§tva 
prl n~, slavi letos pomemben jubilej - dvajsetletnlco delovanja. 
te dvajset let predstavlja beograjski pohi§tvenl sejem ogledalo do
seZk:ov jugoslovanskih proizvajalcev pohi§tva ter pomembno mesto 
za izmenjavo nposlovnih informacij. Vellko zanimanje domacih in tu
jih strokovnjakov za to prireditev je v preteklem obdobju prlneslo 
s seboj tudi pomembnejse premike v proizvodnji sodobnih pohis
tvenlh programov. 

Beograjski zbor pohistvenikov 
je tudi mesto, kjer vsak sodelu
joci lahko primerja svoje dosez
ke z doseZki ostalih razstavljal
cev in v celotni ponudbi poisce 
tudi svoje mesto. Zato se proiz
vajalci se posebej trudijo, da bi 
na najveeji tovrstni prireditvi pri 
nas svoj razstavni prostor uredili 
kar najbolj prijetno in prikazali 
svoje najnovejse i2delke v »pol
nero sijaju«. 

In treba je ·priznati, da neka
teri Brestovi izdelki tokrat niso 
ravno ble5cali. Gotovo je, da bi 
se rnorali na oprireditev leta te
meljiteje pripraviti, saj nekateri 
proizvodi tja, od:krito receno, niso 
sodili. Objektivne okoliscine bi 
tokrat pustili kar ob ·strani. 

Sejemska prireditev pa je po
kazala se nekaj. Vee kot prej S.nja 
leta prikazanih izdelkov domacih 
proizvajalcev je bilo namenjenih 
tujirn kupcem, kar kaZe na na
pore pohistvene industrije za vec
ji izvoz in na njen prispevek k 
zmanjsevanju trgovinskega pri
manjkljaja do tujine. 

Brest je tudi tokrat v hali 1-A 
predstavil svoj celotni pohistveni 
program z nekaj novostmi. Prva, 
program MAJA 0 prihaja iz cerk
niSke temeljne organizacije Po
histvo. Program so oblikovali 
Brestovi arhitekti in je tako za
snovan, da je z njim mogoce 
opremiti vse bivalne prostore. Z 
novo, prijetno oblikovano fronto 

in novo konstrukcijo elementov 
pa bi tudi v proizvodnji zmanjsa
li stevilo razlicnih delovnih po
stopkov. Obiskovalci so novost 
ugodno oceni'li. 

Druga novost prihaja iz temelj
ne organizacije Jelka Begunje. To 
je program, imenovan ALASKA, 
izdelan v naravnem jesenovem 
furnirju. Predvsem je oprimeren 
za postavitve predelnih sten ter 
opremo otroskih sob. Kot novost 
iz te temeljne organizacije je 
bila predstavljena tudi jedilnica 
B-2/ J. 

. Med ze znanimi kuhinjami 'SO 
si obiskovalci lahko ogledali tudi 
novo izvedbo kuhinje Brest 12 N, 
ki ima polnila barvno izenacena z 
okvirjem vrat. 

Obiskovalcem smo prikazali tu
di dve novi sedezni garnituri. 
LENKA je bila zelo dobro spre
jeta, medtem ko je PETRA V po
nesrecena inacica garniture s po
dobnim imenom. Poleg novosti 
smo obiskovalcem prikazali tudi 
ostale izdelke, ki ze prihajajo s 
proizvodnih trakov temeljnih or
ganizacij . 

Se ena sejemska prireditev je 
za nami. Preostane nam, da zbra
ne pripombe in predloge strnemo 
v skupno oceno, ki jo bomo upo
S<tevali pri sestavljanju proizvod
nega prograrna v prillodnjern 
letu. 

V. Frim 

Murda se nam obeta 
dober posel 
SEJEM POHISTVENE OPREME V SARAJEVU 

V razstavnih prostorih sarajev
ske Skenderije je organizacijski 
komite XIV. zimskih olirnpijs>kib 
iger pripravil razstavo pomstv a, 
ki je b ila odprta teden dni, med 
6. in 15. novembrom vsak dan 
od 9. do 18. ure. Sodelovalo je 
samo nekaj jugoslovanskih pro· 
izvajalcev: Sipad iz Sarajeva, 
Exportdrvo iz Zagreoa in sloven
ska podjetja Alples, Stol, Meblo, 
in Brest. 

Sejem so pripravili z name
nom, da izberejo proizvajalca, ki 
naj bi opremil olimpijski naselji 
Mojmilo I in Dobrinja II v Sa
rajevu. Po koncani olimpijadi 
bosta t i dve naselji postali sta
novanj ski soseslci. 

Da bi izbira kar najbolj ustre
zala tudi temu namenu, so k so
delovanju pritegnili prihodnje sta
novalce. Z anketnimi polami so 
ocenjevali pohistvo. Hkrati pa 
so se odlocali za proizvajalca, ki 
bi funkaionalno in pod najbolj
simi pogoj'i opremH stanovanja. 

Seveda pa ta oprema obsega 
samo tiste kose pohistva, ki so 
nujni za bivanjske zahteve ude
lezencev olimpijskih iger. Raz
stavljalcem so organizatorji po
stavili posebne zabteve: postelje 
naj bi bile narejene tako, da bi 
po potrebi lahko po dve in dve 
sestavljali v zakonska lezisca, iz
delali pa naj bi tudi tak pult za 
informacije v vsakem bloku, ki 
bi ga s ta:novalci kasneje lahko 
brez tezav vkljucHi v stanovanj
sko enoto. V stanovanjih naj bi 
bile se omare, k1ubske mize, 
fotelji in hladilniki. Vso to opre
mo bodo lahko kasnejsi stano
valci po koncani olimpijadi ku
pili po znatno nizjih cenah. 

Sejem je bil priprav~jen dokaj 
solidno. Zanlimanje je bilo ve
liko, posebno pa je izstopal nas 
razstavni prostor, kjer smo po
leg obveznih kosov pohiS.tva pri
kazali se nekaj elementov vee 
iz programa Maja in sedemo 
ganlituro Mojca. Ucinek pa je 
bil viden tudi kasneje pri pre
gledovanju anketnih listov. 

Uradno smo zasedli drugo me
sto za Sipadom. Dejala bi, d a je 
bila to tudi dobra poslovna po
teza z reklam.nim ucinkom, kajti 
vsa tista mnozica, ki se je spre
hajala po nasem razstavnem 
prostoru, si je prav gotovo za
pomnila nase ime, zato bodo 
verjetno tudi v nasi sarajevski 
poslovalnici prodali kaksen kos 
pohistva vee. 

M. Cukala 
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PfiiildeviihdDjii za vet ji izvoz 
BliZa se leto 1983 in ze so pred nami prvi osnutki izvoznih naer

tov za posamezne temeljne organizacije. Predno pa spregovorimo 
o njih, je prav, da pogledamo, kaj bomo po oceni dosegli letos. Te
meljne organizacije Bresta so za leto 1982 naertovale 13,5 milijona 
dolarjev izvoza, ki pa bo izpolnjen s 93 odstotki in bi tako dosegli 
12,5 milijona dolarjev. To pa je kljub temu za 13 odstotkov vee kot 
Iani. Zato ne moremo reei, da letos nismo bill uspesni. 

Kaj lah.ko zakljucimo? <:e k no
vim poslom, ki sem jih omenil, 
prutejem se posle nasih stalnih 
kupcev v Evropi, Ameriki in Bli
mjem vzhodu, lahko raeunamo, 
da bomo kar z najveejim priza
devanjem nas vseh izpolnlli ve
like izvozne naerte. 

Za leto 1983 nacrtujemo za 
okrog 15,6 milijona dolarjev iz
voza, kar je za 24 odstotkov vee 
kot je predviden letosnji izvoz. 
To pa postavlja pred temeljne 
organizacije in sluibo za zunanjo 
trgovino velike naloge, saj ni pre
prosto, kar za cetrtino poveeati 
izvoz. Tako so prizadevanja vseh 
usmerjena v pripravo eim vee po
slov za proizvodnjo v prihodnjem 
letu. 

Intenzivna obdelava vseh trgov 
in nasa prizadevanja pri obdelavi 
novih poslov ze rojevajo prve 
uspehe. 

Podpisali smo ze pogodbi s 
Francozi za proizvodnjo spalnic, 
jedi1nic in dnevnih sob v skupni 
vrednosti 2,2 milijona dolarjev. 
V obdelavi pa imamo §e dva po· 
sla za Francijo v skupnl vrednosti 
okrog milijon dolarjev. 

Tudi intenzivna obdelava arab· 
skega. trga nam prina§a rezulta
te; tako nas je arabski kupec 
neuradno ze obvestil, da bo na
roeil za priblii.no milijon dolar· 
jev kuhinje Brest-11. Nekollko 
tezav pri izvozu ostalega nasega 
pohBtva v te dezele imamo zato, 
ker nimamo ustreznega nadome
stila za program Katarina BL, ki 
jo je bilo moe prodati edino v te 
dezele, saj je ustrezala njihove· 
mt~ okusu. 

Na tern trgu pa smo se Ietos 
pojavili tudi z nasim novim pro
izvodom in sicer bivalnim kon
tejnerjem »BIMMO« kot so ga 
poimenovali v nasi tehnicni slui
bi. Raeunamo, da bomo v letu 
1983 izvozili okrog sto teh izdel
kov, kar nam bo prineslo okrog 
milijon dolarjev. Ta proizvod 
Brest proizvaja skupaj s Kovin
dom iz Unca in si dohodek tudi 
skupaj delimo. 

Kljub veliki recesiji na ameri
skem trgu se nam tudi tam od
pirajo nove momosti in Jelka ze 
obdeluje posel, ki nam bi v letu 
1983 prlnesel od 500 tisoc do mi
lijona dolarjev izvoza. Upostevati 
pa moramo, da bodo nasi dose
danji ameri§ki kupci prihodnjc 
Ieto jemali manj§e kolleine kot v 
preteklih Ietih saj imajo zaradi 
slabse prodaje doma polna skla
disea. Mislim, da moramo oose
bej omeniti izvoz Negor plo§c in 
prieakujemo, da bi v letu 1983 
le steklo. Napovedano je prvo na
rocilo v zaeetku leta za Sovjetslco 
zvezo in sicer za 5000 kvadratnih 
metrov. 

Tudi kupec v Greiji se tudi 
moeno zanima za ta nas proiz-

vod in je te dni ze vzel prve vzor
ene kolieine. (:e k temu dodamo 
se ostale evropske deiele, ka
mor smo v letu 1982 poslali vzor
ene kolieine, raeunamo, da homo 
le izvozili 100.000 kvadratnih 
metrov plo§e v vrednosti okrog 
milijon dolarjev. Zavedamo pa se, 
da je to velika kolieina in da bo 
treba §e naprej intenzivno obde
lovati vsa trii§Ca.. 

Povedati pa je treba tudi to, da 
je z devalvacijo in spremembo iz
voznih stimulacij v korist evrop
skih dri.av zopet postalo zanimi
vo zahodno evropsko tr.li§ee in 
lahko prieakujemo vee izvoza na 
te trge, ki so glede na svojo go
spodarsko moe tudi veliki po
trosnild vseh vrst pohistva. 

L. Ule 

lzvoz na ameriSko triiSCe 
Od slehernega sluzbenega poto

vanja v tujino se vsi nadejamo 
cimvec sklenjenih .poslov. To pa 
je v sedanjem tezkem gospodar
skem polozaju povsod po svetu 
tezko ali pa vcasih tudi nemo
goee. 

Tudi v Zdruienih drzavah Ame
rike se tr:Zisce trenutno se ne 
odpira tako kot so predvidevali 
gospodarstveniki v zacetku leta. 

Odraz taksnega stanja je bil 
tudi letosnji sejem pohiStva v 
High Pointu, ki je bil po obisku, 
pa tudi po sklenjenih kupcijah 
eden izmed najslabsih doslej . 

Kljub temu pa smo nekaj na 
sejmu, nekaj pa tudi pri obiskih 
sklenili skupaj s predstavniki 
Slovenijalesa za okroglih 200.000 
dolarjev poslov. 

Prav gotovo je na~a neoposred
na prisotnost pri kupcih omogo
cila sklenitev teh .poslov, saj smo 
bili pred odhodom v Ameriko 
sprico tezkega po1ozaja na arne· 
riskem trnscu pesimisticno raz
polozeni. Ob tern je treba doda
ti, da .so nekateri od izde}kov za 
tehnologijo tovarne v Martinja
ku prezabtevni, tako da si bo
mo morali poiskati. kooperanta 
za krivljene dele stola. 

Poudariti velja, da smo potr
dili nespremenjene cene za prvo 
polletje prihodnjega leta oziroma 
se bomo moraH pri nekaterih iz· 
delkih pogovarjati o znizanju 
cen. 

Ravno tako smo morali prista
ti na kratke dobavne roke, sicer 
ponovljenih serij ne bo. Skratka, 
kratki dobavni roki, tocnost od
prem in dobra kvaliteta so osnov
ni pogoji za izvoz v Zdruiene 
driave Amerike. Skoraj vsi kup
ci, ki kupujejo izdelke iz tovar· 
ne v Martinjaku, so bili zelo 
zadovoljni s kvaliteto nasih iz
delkov, pripombe so bile le na 
kvali-teto kartonov (slaba kvaJi. 
teta lepenke) . 

Vsa ta dejstva nam morajo b i
ti vzpodbuda in obveza hkrati, 
da se naprej proizvajamo kvali· 
tetno blago in se driimo dobav
nih rokov. Na kratko povedano: 
i21vozni posli so; sleherni zapo
sleni v tovarni in v skupnih de
javnostih jih mora sprejeti kot 
dejstvo in si po svojih moceh 
prizadevati, da bo proizvodnja 
tekla nemoteno in bomo dosegli 
zastavljeno kolicino za naslednje 
leto. 

M. Kusic 

ORGANIZIRANE REKREATIVNE DEJAVNOSTI V ZIMSKEM CASU 

Delavci Bresta imamo dovolj moznosti za organizirano rekreacijo. 
V sak torek in eetrtek je od 20. do 22. ure v sportni dvorani osnov
ne sole v Cerk.nici splo§na rekreacija, kamor lahko pridejo vsi, ne 
glede na to, kje je kdo zaposlen. 

Ob cetrtkih pa lahko Brestovci od 17. do 20. ure kegljajo na 
Brestovem kegljiseu. Za omenjene dejavnosti ni potrebnega nie 
drugega kot copate in volja do rekreacije. 

_ __ _ _ ~----------- -~-----~- _c -o- -- • _ -~.-~ 
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Dosedanja letosnja prodaja se 
je gibala v okviru pricakovanj. 
Pokrivala je proizvodne zmoglji· 
·vosti, v zadnjih mesccih, ld jim 
pravimo tudi >>Sanacijski mese
ci«, pa smo pricakovali, da se 
bodo zaloge bistveno zmanjsale. 

Ukrepi, ki so sledili v oktobru, 
·so vsaj zacasno ohromili proda
jo pohistva. Ohromljena sta bila 
predvsem potniska mreza in 
transport. Lahko recemo, da 
smo potnisko mrezo znova oZi· 
viii v novembru, s transportom 
pa imamo tudi v tem mesecu 
nekatere tezave. 

Lahko recem, da nam razen 
lastnega transporta, ki dokaj 
uspe5no resuje tezave s pomanj· 
kanjem goriva, ostali prevozniki 
ne zagotavljajo rednega trans· 
porta. 

V nasem r azvojnem konceptu 
smo si sicer zastavili nalogo, da 
se preusmerimo na zeleznico. To 
je sedaj edina resitev, saj je 
transport v juine predele Jugo· 
slavije s tovornjaki prakticno 
nemogoc. Lahko recemo, da tre· 

Te- v 
Polozaj na domacem nabavnem 

trgu se se vedno zaostruje, tako 
da se pri nabavi repromaterialov 
srecujemo s cedalje vecjimi teza
vami. Kar se tice oskrbc lesnih 
surovin za Iverko ter hlodavine 
za Zagalnico in Jelko je stanje 
zadovoljivo. 

Pri ostalih repromaterialih pa 
se pogojevanje dobav z zdruzeva
njem deviznih sredstev vedno 
bolj zaostruje. Najbolj teZ::lvna je 
oskrba temeljnih organizacij s 
povrsinskimi materiali, kjer se 
veekrat srecamo s slabso kvali
teto, pa ·tudi dobavnih rokov se 
ne driijo. Do resnih motenj v pro
izvodnji je prislo ze v temeljni 
organizaciji Pohistvo. Ocenjuje
mo, da bo do motenj se prihajalo. 
S sposojevanjem pri sorodnih de
lovnih organizacijah n e moremo 
vee blaziti zakasnelih dobav, ker 
nihee nima vee zalog. 

Ce borne zagotovili ustrezna 
devizna sredstva, bo resena oskr
ba za TapetniStvo, saj dejansko 
ni materiala, lei bi ga dobili brez 
zdru:levanja deviznih sredstev. 
Predvidevamo, da bo le tako re
sena oskrba s tapetniskim bla· 
gom, iprenom, pa tudi z ostalim i 
repromateriali in da do motenj 
v proizvodnji ne bi smelo priha· 
jati. 

Za ostale repromateriale, ki naj 
bi bili domaei proizvodi, pa zno
va ugota:vljamo, da so vsi vee ali 
manj vezani na uvozne surovine 
ali komponente. V sedanjem po
lozaju pa vsi zunanji dobavitelji 

0 acem 
nutno odpremljamo z zeleznico 
nase pohistvo za celotno podroc
je Srbije in Makedonije, kar 
predstavlja okrog 30 odstotkov 
pohiStva. Tak n acin prevoza nam 
omogoca sistem dislociranih 
skladiSc, ki smo jib vzpostavili 
in sicer za podrocje Makedonije 
in Kosova v Skopju, za podrocje 
ozje Srbije in Vojvodine pa v 
Beogradu. Cenejsi prevoz po ze· 
leznici pa nam v celoti pokriva 
stroske za delovanje omenjenih 
skladiSc. 

Za vecjo prodajo pa si bo po
trebno se dodatno prizadevati in 
sicer predvsem v temeljni org~
nizaciji Prodaja, pa tudi v vseh 
temeljnih organizacijah. Nasi iz. 
delke bodo morali biti po ceni, 
pa tudi po kvaliteti v okviru 
mo:Znosti in zivljenjskega stan· 
darda potrosnika. Realni padec 
standarda in manjsa gradnja sta· 
novanj pa bosta zahtevala od 
nas se dodatne ukrepe, ce homo 
hoteli slediti nasim proizvodnim 
zmogljivostim. 

s 
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S. Zidar 
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zahtevajo ·p lacilo vnaprej, nasc 
banke pa so devizno nelikvidne 
in kasnijo z odpiranjem akrediti· 
vov; zato prihaja do kasnitve 
dobav tudi ostalih repromateri· 
alov. Ocenjujemo, da bo do takih 
kasnite\ dobav se p rihajalo, ven
dar pa upamo, da bomo proizvod
njo skupaj s planskimi sluzbami 
temeljni-h organizacij se naprej 
uspesno usklajevali. 

Zaradi pomanjkanja deviznih 
sredstev pa ne moremo zagotoviti 
redne oskrbe oplemenitenja v 
Iverki, kjer prihaja do obcasnih 
motenj. 

Prvenstvena naloga nabavne 
slu:lbe pa bo se naprej, najprej 
nabav!jati materiale za izvozne 
programe, pa tucli za domace za
gotoviti normalno proizvodnjo. 

J. Vidmar 

Skladisce repromateriala v TOZD Pohistvo 

BRESTOV OBZORNIK 

Vse bolj se preusmerjamo v prevoze pohistva po zeleznici 

V'll 

s e IZ zu 
0 PRODAJI NASIH TAPETNISKIH IZDELKOV 

Sldadno z zastavljenim letnim gospodarskim nacrtom, poslovno 
politiko in sprejetim operativnim nacrtom v zacetku letosnjega leta 
so bil zastavljene tudi glavne poslovne in prodajne letosnje usme
ritve; med njimi tudi proizvodno-prodajni program. Dodatni ukre· 
pi zveznega izvrsnega sveta na podrocju blagovne menjave s tujino 
ob polletju (omejena moznost za razpolaganje z deviznimi sredstvi) 
pa so n arekovali spremembe plana za drugo polletje ter nove na
loge in ukrepe za poslovanje v zozenih pogojih gospodarjenja. 

Ka;ko uresnicujemo te usme· 
ritve in s kaksnimi tezavami se 
srecujemo v temeljni organiza
ciji Tapet:niStvo? Proizvodno 
prodajni p rogram je skupaj s to 
temeljno organizacijo v sodelo
vanju s prodajno sluzbo pripra· 
vila sluzba za marketing. Re
zul>tati dosedanje prodaje kaze
jo, da ie bil pra:vilno zasta:vljen, 
saj je bila prodaja na doma.Cem 
trgu v primerjavi z enakim raz· 
dobjem preteklega leta veeja kar 
za 127 odstotkov. Obenem je po
trebno podcrtati, da je tudi v 
primerjavi z nacrtovano doseze
na prodaja za devet mesecev vec
ja za 7 odstotkov. 

V omenjenem obdobju so se 
znizale tudi zaloge in sicer za 
19 odstotkov, a je znizanje 
manjse od nacrtovanega. 

Stanje na nabavnem trgu je 
bilo ves ta cas kolikor toliko 
urejeno. Do zastojev ni priha
jalo, vendar smo bi.Ji zaradi eno
stransko prekinjenih dobav bla
ga veckrat prisiljeni menjati ga 
z novimi izdel:ki (novih proizva
jalcev). 

nju pri misl:ih, da bo mogoce 
pridobiti zadostne kolieine blaga 
tudi brez zdru:levanja deviznih 
sredstev (dobavitelji postavljajo 

ustvarjenimi devizami pokrivale 
svoj uvoz (oziroma potrebni de
vizni pri:spevek ·na domacem tr
gu). Torej je resitev iz nastalih 
tezav Je v vecjem izvozu (blizu 
cetrtine letne proizvodnje) in v 
dolgorocnem povezovanju v re· 
proverigi (povezovanje s tekstil· 
no industrijo). 

Da bi torej ohranili ali izbolj· 
sali dosezene rezultate gospo
darjenja, bo f>Otrebno z dobra 
organizacijo se povecati proiz· 

Pod pricakovanji je bil izvoz. 
Rezultati poslovanja pa so za 
temeljno organizacijo v nekaj 
preteklih mesecih dokaj ugodni. 

Odprema nasih tapetniskih izdelkov 

Vendar pa je ze v septembru, 
posebej pa se v oktobru pricelo 
najprej v proizvodnji, nato pa 
tudi pri prodaji oblazinjenega 
pohistJva prihajati do vse vecjih 
zastojev. Poglavitna tezava je 
bila, zagotoviti proizvodnji pra· 
voeasne dobave ustreznega ta
petniskega blaga. Dejstvo je, da 
sta proizvodnja in prodaja obla· 
zinjenega pohistva v celoti od· 
visna od dobav ustreznih vrst 
blaga (in tudi drugih materia· 
lov). 

Vsaka menjava na trgu uve
ljavljenega blaga, spremenjeni 
barvni toni ali celo nedobave 
pravoeasno narocenega blaga, ima
jo v proizvodnj1 in prodaji za 
posledico vecje tciave ali celo 
zaus:tavitev dela in poslovanja. 
Prav ta~ko je na dlani, da bi mo· 
rali pri tako idocih izdelkih kot 
sta Petra in Mojca zagotoviti 
stalno ponudbo izdel.ka v enem 
blagu (na trgu sprejetem) cim 
dlje, najmanj pa 6 do 10 mese
cev. Pogoste menjave dekora
tivnega blaga nam povecujejo 
tudi proizvodne stroske (zmanj
sujejo produktivnost, veeji so 
ostanki zalog), saj gre v b istvu 
za nove proizvode. Zaradi nepo
polnih in zakasnelih informacij 
o dobavah blaga tudi ne uspe
mo vedno pravoea·sno obvestiti 
kupcev o nas.i ponudbi. 

Kje so vzroki za nast<cle teza
ve? Demo v predolgem vztraja-

zdru:levanje kot pogoj za doba· 
vo), v pomanj<kanju deviznih 
sredstev (razpolagamo le ·S 24,24 
odstotka od pri1ivav konvertibil
nih deviznih sredstev) ter v ne
izpoJ.njevanju izvoznih obvezno
st:i. 

ze v poslovni politi-ki za leto 
1982 smo zapisali, da bo potreb
no doseci taksen izvoz, da bode 
temeljne organizacije z izvozom 

Z letosnje novembrske razprodaje 

vodnjo, zmanjsati stroske po 
enoti proizvoda, izpolniti izvozne 
zahteve, ki jih od nas terja prav
zaprav lastna proizvodnja, s tern 
pa urediti nabavo surovin in ma
terialov. Skratka, obnasati se bo 
t reba skrajno gospodamo, obe
nem pa se bolj prilagoditi zahte· 
vam sedanjega gospodarskega 
trenutka. 

V. Frim 
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BRESTOV OBZORNIK 

Vartevan je z elektriko 
v prej~nji stevllki nasega glasila smo labko brali 0 vareevanju 

predvsem s toplotno energijo, tokrat pa bi spregovorili o varteva
nju z elektricno energijo. 

Poraba elektricne energije je 
v na!i delovni organizaciji v pri
merjavi s toplotno energijo pri· 
blizno pet do sestkrat manjsa 
Zaradi svoje visoke cene pa je 
zelo pomembna postavka v stro
skih nasega proizvoda. Za!fo naj 
omenim znesek okrog 56.000.000 
dinarjev kot strosek za porab
Jjeno elektricno ener.gijo in vrs
no obremenitev lani za celotni 
Brest. Povod za varcevanje s to 
obliko ener.gije ni samo ekonom
ski, temvec tudi dejstvo, da je 
potreba po njej vecja od rnoz
nosti njene proizvodnje. To narn 
potrjujejo tudi napovedi elektro
gospodarstva o ostrih omejilfvab 
porabe v zimskem obdobju, ki 
je pred nami. 

Verno, da nam tako imenova
ne »redukcije«, ki nam jih nare
kuje eleMrogospodarstvo, po
vzroeajo precejsnje motnje v 
proizvodnji in s tern veliko 
gmotno skodo. Stopnje omejitev 
bodo odvisne od tega, .ka!ko bo
mo izpelja1i cim bolj vareno po
rabo elektriene energije in tako 
vsaoj ublaiili, ee ze ne odpravili 
elektroenerget5ki prirnanjkljaj. 

Da bi si ustvarili doloeeno 
predstavo, s cirn, kje in koli:ko 
se da privareevati, naj omenim 
nekaj znacilnili porabniikov elek
triene energije pri nas: 

- »Z«·iverac, elektromotor -
31SKW (TOZD IVERKA), 

- povpreena prezraeevalna na
prava, elektromotorji - 150 KW, 

- razsvetljava oddelka mon
taie - GABER - 37,5 KW, 

- razsvetljava v Skupnih de
javnostili - 34 KW, 

- linija za brusenje plo~c 
IVERKA - 464 KW. 

da pri povecani obremenHvi iz· 
klapljajo posameme porabnike: 
Pred nabavo take naprave je 
treba vzem v postev dve po
membni dejstvi in sicer: 

- visoka naba:vna cena napra
ve ter vprasanje njene amorti
zacije, 

- negativni vpli'Vi na proiz
vodni proces ob bre7ikompromis
nern izklapljanju porabnik:ov. 

Naslednje vprasanje pri odje
mu elektrione energije je jalova 
energija, ki je posledica obrato
vanja indUktivnib porab.rrikov, 
predvsem elektromotorjev. Ze 
samo njeno ime nam pove, da je 
ta energija nekoristna, obreme
njuje pa distribucijske naprave 
in sam izvor energije ter je ve
Iik problem za dobavitelja ener
gije. Omenjena energija se da 
in smo jo porabniki v gospodar
stvu tudi dolzni odpraviti z vgra· 
ditvijo kompenzacijskib naprav 
na naSib odjemnih mesti.h. 

Naj po vsem povedanem po
vzamem, kaj je treba za varce
vanje z elektricno energijo nepo
sredno storiti: 

- cimprej je treba izlclopi..ti iz 
elektricnega omrezja vse napra
ve, ki trenutno ne sodelujejo v 
proizvodnem procesu oziroma, ki 
so v praznem 1eku; 

- v veejih proizvodnib prosto
rib z maio delovnih mest mora· 
mo uredJiti lokal.no osvetlitev de
lovnib mest, celotno razsvetlja
vo pa omejiti; 

- oeistimo okna in zastekli· 
tve na strehi proizvodnih pro-

storov in odstranimo zlozaje, ki 
preprecujejo vdor naravne sve
tlobe v prostor, s cimer se bomo 
izognili uporabi elektl'ione raz
svetljave podnevi; 

- omejiti je treba razsvet
lj avo v pomoznib prostorib, hod· 
nikih, prehodib in zunaj; 

- s posegi v organizacijo pro
izvodnje moramo doseci easov· 
no aim bolj enakomeren odjem 
elektriene energije; talco se bo
mo izogni.li visokim vrSni.m obre
menitvam; 

- v vsaki temeljni organiza
ciji je treba po ekonomski in 
tehnicni. plati ugotoviti ustrez
nost vgraditve naprave za zmanj
sevanje vrsne obremenitve; 

- vgraditi moramo napravo 
za kompenzacijo jalove energi· 
je ta:m, kjer to se ni oprarv
ljeno; 

- skrbeti moramo za brez
hibno delovanje sedanjili na
prav za kompenzacijo jalove 
energije; 

- izdelati je treba sezname 
porabnikov, ki jih bomo izklju
eevali ob morebitnib omej!i·tvab 
elektriane energije, da bo ob 
tern proizvodni proces kar naj
manj moten. 

Priznati moramo, da do sedaj 
pri porabi energije nismo bili 
prev.et skromni in zaradi dose
danje razvajenosti misel o var
eevanju sprejemamo s tclavo. 
Smo pa pred dejstvom, da bomo 
morali sarni poskrbeti za varcno 
poralbo energije, sicer bomo mo
rali tudi sami nositi breme ne
prijetnib posledic. 

C. Malnar 

Iz tega je videti, da najvec 
energije porabimo z elektromo
tomimi pogoni (okrog 97 od· 
stotkov). To pa nikakor ne po
meni, da se z omejevanjem elek
tricne ra2lSvetljave ne da nieesar 
prihraniti. Poudariti hoeem le 
to, da je treba v na:sib terneljnib 
organizacijab bolj kriticno gle
dati na prazne teke elektromo
tomo poganjanib strojev in na· 
prav. 

Iz drugih 
lesarskih kolektivov 

Poleg same porabe je pri elek· 
trieni energiji pomembna se ena 
stvar. To je tako imenovana vrs
na obrernenitev, ki predstavlja 
najvecjo efektivno moe odjem
nega mesta, ki traja najrnanj 15 
minut. Na podlagi izmerjene vrs· 
ne obremenitve plaeamo elektro
gospodarstvu prispevek, ki zaje
ma v pov:preeju 70 odstotkov 
celotm.ega stroska za elektrieno 
energijo. Preprican sem, da so v 
vsaki temeljni organizaciji se ne
izkoni~cene mofnosti za zmanj
sanje vrsne obremenitve z 
ust-reznimi posegi v organizacijo 
proizvodnje; prihranek ob tern 
pa je veli!k. 

Pri nas so ze v prodaji milcro
procesorske naprave, ki skrbijo, 
da vrsna obremenitev ne pre
seze dolocene vrednosti, s tern, 

V temeljni orga:nizaciji JAVOR
lA na Bacu so kontali z gradnjo 
nove iage in odde1ka, '.kjer naj 
bi pripravljali elemente za J.>rO
izvodnjo. Nalozba je velJala 
ok:rog 70 milijonov dinarjev in 
pomeni odpravo ozkega grla pri 
pripravi proizvodnje. Ta nalozba 
je bila potrebna, da bi dosegli 
nacrtovano praizvodnjo lin izvoz 
na konvertibilno trzi.§ce. Zaga 
poskusno ze obratuje, v zaeet.ku 
pribodnjega leta pa bo zacela 
delati s polno zrnogljivostjo. Let
no bodo razrezali 15.000 kubianib 
metrov hlodovine. 

P.isali 'SIDO ze, da je HOJA no
silec posla pri gradnji tovarne 
za proizvodnjo stavbnega pohR
tva Hobles v Cedadu v ltaliji, 
pri kateri sodeluje sest jugoslo
vanskib delovnib organizacij. 
Njena zmogljivost bo 12.000 do 
14.000 oken in vrat letno. Skup
na vrednost nalozbe je 
3.020.479.000 lir. Gradnja tovarne 
dobro napreduje in kot kaze, 
bodo s poskusno proizvodnjo za
celi se letos. 

Soudelezenci gradnje menijo, 
da bi bilo potrebno organizirati 
tudi komercialno sluibo za raz
iskavo triisca; z njeno pomocjo 
naj bi namree poiskali moino
sti za prodajo tudi drugih izdel
kov iz proizvodnih programov 
teh delo'Wilih organizacij na ita
li:janskem trziseu. 

V SAVINfl so sprejeli vee 
ukrepov, da bi pofivlli inovatlv
no dejavnost. Podatki narnrec 
kafejo, da so bill doslej po ~te
vilu prijavljenih inovacij v celj
skem gospodarstvu na zadnjem 
mestu. 

LESNINA pricakuje pomemb
nejse posle tudl v Aliirlji. Le-ta 
se je namree odlocila za pospe
seno gradnjo objektov druibe
nega standarda in iSce ponudbe 
tudi v prijate1:jskib drlavab. Les
nina naj bi bila nosilec ponudbe 
za monta~no izgradnjo ibolnisnic 
po sistemu »'kljuc v roke«. Obli
kovali so ze idejni pr.ojekt z 
ustreznimi popisi del in izde
lali ponudbo . . Cena enega objek· 
ta naj bi znasala okoli 40 mili
jonov dolarjev. Za podobne po
sle si p rizadeva tudi Slovenija
les in Maries. 

V STOLU pr1pravljajo ·ukrepe 
za varcevanje z vsemi vrstami 
energije. P.ri tern zelijo pred
vsem proueiti razrnerje med po
rabljeno energijo in realizirano 
proizvodnjo ter temu prilagoditi 
porabo energije. 

Priprava lverk. za proizvodnjo kontejnerjev 

Novo v naSi proizvodnji 
Kdor je v zadnjem mesecu in pol hodll okrog na~e Mineralk:e, 

je na tamkaj~njl zelenlcl labko opazil llcno izdelano »barakoc, 
hkrati pa se verjetno spr~eval, cemu naj bi blla namenjena. Naj 
takoj pojasnlm, da je to plod Brestovih prlzadevanj za vecjo ftna
lizacljo prlmarnih prolzvodov in hkrati prlzadevanj za vecji izvoz. 
»BarakO«, ki smo jo razvill, smo polmenovali BIMMO - Brestov 
lndustrljski MontaZni Mobili (prevomi) ObjekL 

Zacelo se je s pobudo Sloveni
jaceste-Tehnika iz Ljubljane, ki 
opravlja stevilna nalozbena dela 
na podroeju gradbenistva doma 
in v tujini. Gradbisea morajo 
namree ze med pripravami biti 
opremljena z objekti, namenjeni
mi za bivanje in delo delavcev. 
Ponuditi je potrebno torej taksne 
objekte, ki bodo ustrezali zahte
vam za bivanjem, za pisarniske 
prostore, za sanitarne prostore, 
za kuhinje oziroma jedi•lnice, za 
skladiscenje in podobno, poleg 
tega pa morajo konstrukcijsko 
in po opremi ustr~zati zelo raz
licnim podnebnim pogojem. 

Pri na:s smo najprej razvili in 
izdelali prototip bivalnega objek
ta. V njem so predprostor, dva bi
valna prostora, toaletni prostor 
in prostor za cajno kuhinjo. Ob
jekt je rnontaino-demontaine 

brest 351et 

konstrukcije. Osnovo tvori zvi· 
jacena jeklena konstrukcija, ki jo 
je dokoncno razvil in izdelal Ko
vind iz Unca, zunanje in predelne 
·stene tvorijo paneli iz iverne plo
sce, lesene resetke in tervola kot 
izolacije, strop in pod sta izdela
na iz iverne plosce. Kritina je 
aluminijasta. Sanitarni prostor je 
v celoti opremljen in ga je po
trebno le se prikljuciti na vodo
vod in kanalizacijo. Objekt je 
opremljen tudi rz vsemi potrebni-

mi elektricnimi napeljava:rni in 
seveda, poleg vseh ostalih re5itev, 
koneno zunanje in notranje ople
skan. 

Montazno konstrukcijo smo ra
zvili iz dveh razlogov. Prvi je v 
tern, da je za objekt s tlorisnimi 
dimenzijami okrog 12 X 3,7 met
rov prevaianje ne samo -teiavno, 
ampak tudi drago, drugi pa v 
tern, da je objekt mogoee tudi 
modularno povezovati v veeje si· 
sterne (na primer jedilnice). 

Prvi uspehi nasib prizadevanj 
so ze tu. Za Slovenijaceste -
Tehni.ka smo s sicer nekaj za. 
petljaji izdelali in odpremili 
prvih petnajst objektov za opre
mo njihovih gradbiSe v Iraku v 
vrednosti 100.000 dolarjev. 

In kako naprej? 
Vsi tisti nasi gostje, ki so si iz 

komercialnih namenov ogledali 
prototipni izdelek, so se o njem 
zelo pohvalno izrazili. Kljub temu 
pa moramo v najkrajsem moz
nem casu izpopolniti naso po
nudbo in sicer s celovito resitvi
jo dograjevanja osnovne enote, 
proueitvijo in izdelavo vseh rnoz
-nib inacic konstrukcijskib ele
mentov (predvsem zunanjib sten 
in strehe) za razlicne vrernenske 
pogoje in celovito obdelati vse 
moznosti, da bi istocasno labko 
ponudili tudi celotno oprerno za 
te objekte. . 

Ne nazadnje nas caka se obilo 
dela na podroeju ustreznega or
ganiziranja proizvodnje teh iz. 
delkov, ki nam je v tej fazi po
vzroeila obilo preglavic. Prav za
to na tern mestu velja pohvala 
vsem tistim, ki so razumeli na5o 
stisko ob prvem naroeilu in pri· 
spevali svoje znanje in trud, da 
prototip ni ostal le prototip. 

D. Lesar 

Eden izmed t'azlogov za nov delovni cas. ~aj vee informaclj nam 
nl uspelo dobitl. 

MEBLO je posebno v driavah 
Arahskega zaJ:iva ze leta vodilni 
izvoznik in zeli to tudi ostati. 
Pred casorn so odprli lastno 
:predstavnistvo v Kuwaitu, ki se 
Je zatem presel:.Ho v Abu Dhabi, 
kjer imajo tudi svoj r azstavni 
pros-tor. Od vseb dezel BliZnjega 
vzboda imajo najugodnejse po
sle z Arabskirni emirati, kjer •pD· 
sebej uspe5no prodajajo vzmet
nice. Leta 1980 so tam prodali 
za 40.000 dolarjev pohistva, le
tos pa pricakujejo prodajo za 
vee kot 1.000.000 dolarjev. Tefave bodo z mazutorn. Skladl§ce mazuta na Iverki 

~ --------~------------~~---- .......o:' 
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Predvsem skrb za Cloveka 
NOVEMBER - MESEC BOJA PROTI ALKOHOLIZMU 

0 vpra§anjih alkoholizma je bilo v na§em glasilu ze veckrat kaj 
napis'anega. Kaj pripraviti tokrat, v novembru - mesecu boja proti 
alkohollzmu? Zopet nekaj splo§nega, ker smo premalo krlticni, pre
malo tovarJAld, da bl s prstom pokazali na tiste, ki lmajo tefave 
z alkohollzmom, pa ceprav bl to ze iz dolinosU morall. 

Sicer pa, ikdo pa je alkoholik, 
koga lahko imenujemo s to ne
zaieleno in neprijazno oznako? 
Najveekrat se vsa stvar ustavi 
prav tukaj. 

L 

Na nekem sestanku sindikalne 
organizacije sem doZivela na
slednje: Eden izmed nas - to
rej Brestovec je bil .prijavljen 
zaradi ·vinjenosti na delu in se
veda tudi 2aradi posledic - ne
dela. Ob bur.ni razpravi je ve
cina clanov menila, naj disci
plinska komisija ukrepa z -naj
strozjo kaznijo - s pogojno iz
kljucitvijo. Vendar zakaj, -so se 
cudili ostali. Sicer je omenjeni 
delavec res vsak dan »fajhten«, 
tudi delo IZamuja, .pa tudi ne
kvalitetno ga opravlja, taka da 
za njim poprasvoljajo drugi, vea
sih res tudi zaspi na delu . . . ; 
ampak, ali je xes potrebno taka 
dejanja tako strogo ka710ovam? 

Je on res alkoholik? Saj ni ta
ka hudo. Vca-sih, •ko -ni pijan, je 
pa §e priden delavec in prijeten 
toyari§.. Dajmo mu . samo opo
mm, saJ se bo pobolJ§al ... 

No, pa mu dajmo samo opo
min.. . In jara kaca se vlece 
naprej . . . Taildna praksa je to
rej pri nas? 

Na}pogosteje si zatiskajo oci 
tisti, ki so prvi v 'Verigi, da bi 
morali ukrepa-ti ob v:injenem de
lavcu. Vzroki, da tega ne nare
dijo, pa so veckrat dolgoletni 
delovni stat alkoholika v delov-

ni organizaciji, la'Stne tezave z 
alkoholizmom, izkori.§canje alko
holika in .podobno. Pri nas so 
disciplinske ikomisije zvecine 
premile v izrekanju kazni, za-to 
ni pravega ucinka. 

Vedenja alkoholika ne more
roo spremeniti z javnim opomi
nom, lahko pa mu pomagamo 
z ostrej§o kaznijo - s pogojno 
izkljucitvijo. Takih odloei_tev pa 
je pri nas premalo, da b1 :vpra
sanje alkoholizma na Brestu vsaj 
malo omilili in pomagali tiste
mu, ki bi .rnu pomoc se zalegla. 

Napacno je tudi mnenje, da so 
alkoholiki zadeva socialne sluz
be. So, vendar §ele po koncanem 
disciplinskem postopku. Do ·ta
krat pa je alkoholi:k izk:ljucno v 
rokah svojega prvega nadreje
nega. Le-ta ima pravico in dolZ
nost prijaviti vinjenega delavca 

~1/1/,/7/ 

\Bl!EST0\1.1 
upolcojenci o 

brestu ~ 
Navezati pogovor z nekdanjim 

clanom Brestovega kolektiva ozi
roma s sedanjim upokojencem 
je zelo zanimivo, se posel>no, k.o 
ti razkrije svojo Zi.vljenjsko pot 
in prizadevanja za rast vsega lko
lektiva. 
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Te misli so me peljale do 

Brestovega delavca izpred triin
dvajset let, ko je Joze ABRA· 
HAMSBERG odsel v zasluzeni 
pokoj. 

Na kratko predstaviti delav
ca, ki je opravljal pionirsko de
lo pri razvoju takratne fa.g_arske 
in lesno-predelovalne prorxvod
nje, je zelo teZko, §e posebno, 
ker je bilo njegovo delo razno
liko. 

Kot zaveden Slovenec je bil iz
gnatn iz takratne Halije, nakar 
je pri§el v iagar.ski obrat Pre
mrla v Martinja'k ze pred vojno. 

Pravnik odgovarja 
Vpra§anje: 

Delavec je· bil zaradi zdravstve· 
nih razlogov prerazporejen na 
druga dela oziroma naloge. Ob 
tej prerazporeditvi materialno ni 
bil prizadet. S sprejetjem nove
ga sistema vrednotenja del oziro
ma nalog .pa .so dela oziroma na
l{,)ge, na katere je bil zaradi ome
njenih razlogov prerazporejen, 
o.vrednotena nii.je •kot dela in na
loge, ki j_ih _j_e opravljal pred pre
razporeditVlJO. 

Ali je v takem primeru delavec 
upravieen do posebnega nadome
stila osebnega dohodka po 108. 
clenu samouprav-nega sporazuma 
o skupnih osnovah in merilih za 
pridobivanje in razporejanje do· 
hodka? 

Odgovor: 
Menimo, da je pri odgovor~ n~ 

to vprasanje potrebno naJpreJ 
ugotoviti, ali bi bil delavec 
upravicen do posebnega nadome
stila osebnega dohodka po 108. 
clenu omenjenega sporazuma v 
casu same prerazporeditve, ce bi 
bil tedaj mat.eri.alno pr~adet .. V 
primeru, ce b1 bll takrat lZpOlnje
val v samoupravnem sporazumu 
dolocene pogoje za ·taka nadome
stilo, je po nasem mnenju upra
vicen do njega tudi sedaj, ko so 
dela oziroma naloge, ki jili oprav
lja ·po novem sistemu ovredno
tena nii.je kot pa dela oziroma 
naloge, ·ki jih je1bil opravljal pred 
prerazporeditvijo. 

A. Percic 

disciplinski komisiji zaradi kr
sitve delovne doli.nosti. Le s pri
javo disci;plinski komisiji in s 
strogim ttkrepom lahko alkoho· 
liku-bolniku pomagamo iz tezav. 
Zal pa tega na Brestu §e marsi
kdo ne ve. 

Pa se nekaj! 
Koelsch, eden izmed najbolj 

znanih strokovnjakov higiene 
dela, primerja pitje al'kohola 
pred delom ali med njim z vsi
pavanjem pesk.a v najfinejse de
le mehanizma •ka;kega stroja. Al
kohol ze v majhnih kolicinah 
pred delom ali med njim namrec 
izpostavlja delavca stalni nevru;
nosti in zmanjsuje us.peh dela ozt
roma delovno sposobnqst clove
ka. 

All se ne bi v teb stabilizaclj
skib easih, ko se trudimo prlvar
cevati cimvef na vseb mobllh 
podroejih v delovni organlzaclji 
in ko se konfno zavzemamo za 
bolj§o delovno storilnost, kazalo 
zamlslltl tudl nad alkobollz
mom? Morda bi btlo mogoee 
tudl kaj privarfevaU. 

V. Bevc 

Tam je delo nadaljeva·l tudi po 
osvoboditvi. 

v tern casu je opravljal naj
razlicnejsa dela in sicer v LIP 
Cerknica, v LIO Ribrrica, bil je 
i.n5truktor zagarske proizvodnje 
LR Slovenije in .na glavni direk
ciji v Ljubljani. Zatem se je vr
nil v Martinjak, LIP Cerknica -
OBRAT 2, kjer je opravljal dela 
analitika in kalkulanta. 

Leta 1959 je bil upokojen, ven
dar je z delom nekaj let bono
ramo se IJJ.adaljeval. 

Ko primerja BREST nekdaj 
in danes, vidi velike spremembe 
na proizvodno-tehnoloskem pod
rocju, pa tudi v dn.dbenem 
standardu. Kljub skoraj osemde
setim letorn Se vedno p<YLOrnO 
spremlja dosedanja dogajanja 
na Brestu, predvsem iz dru.Zin
skih razgovorov, v pogovorih s 
sovascarri-delavci kolektiva, pa 
tudi iz Brestovega ol>zorruka. Na 
prihodnost Bresta ~leda z opti
mizmom in poudarJa, da bomo 
morali delati s takim zanosom 
kot v povojnih letih, ko se je ko
lektiv naglo razvijal. 

Na koncu najinega kramljanja 
sem mu zai.elel §e obilo zdravih 
let in da bi lahko §e dolgo u£
val sa<love zaslui.ene pokojrune. 

v. Jeric 

BRESTOV OBZORNIK 

So oglasne deske dovolj smotrno izkorl§eene? 

•• ObveSCanje in 
temeljne organizacije 

Nedavno sta imela odbor za obvdcanje in ured.nilli odbor na· 
Jega glasila spet skupno sejo, na kateri sta predvsem poskWala ce· 
Ioviteje oceniti obvdeanjc v temeljnih in v delovni organizacljl. Pri 
tern sta, kot ze veckrat, ugotavljala, da je premalo neposrednih in
formacij lz temeljnih organizacij. 

Na osnovi teb ugoto.vitev se je uredni§ki odbor odlocil, da bi pre
tebtall kako je z obvdcanjem po posameznib temeljnih organiza
cijah 'da bl labko na koncu stmlli neko celovitejso oceno. Priceli 
naj bi s temeljno organizacljo Pohl§tvo, v kateri je skoraj tretjina 
Brestovcev, a je lz nje sorazmerno malo informacij. 

Zato smo najodgovomej§im za 
polltiko in obllke obvescanja v 
TOZD zastavlll naslednja vpra· 
§anja: 

- Kako ocenjujete uflnkovi
tost neposrednega (ustnega) ob· 
vescanja znotraj temeljne orga
nizacije, zlasti na skupnih ter 
delnih zborih delavcev (sindikal
ne skupine)? So gradlva za seje 
organov upravljanja ustrezna in 
all je slstem povratnih informa
cij zaZivel? 

- Se vam ne zdi, da je na 
podrocju obve§canja cutitl ne
kakmo zaprtost znotraj temeljne 
organlzaclje? Kje so vzrokl, da 
njene gospodarske, samoupravne 
In druibeno pollticne dejavnosti 
skoraj ni cutiti v sredstvih ob
vescanja na ravni delovne orga
nizacije, pa tudl v drugtb javnlb 
obcllih? 

- Kako je s podruibljanjem 
obvdeanja v va§l TOZD? Je cu
tiU vpliv druibeno-politicnih or· 
ganlzaclj na vsebino in obllke 
obvdeanja? 

- Kaj storiti, da bl btl slstem 
obvdeanja v temeljnih in v de
lovni organlzaclji uclnkovltejsl? 

Labko ugotovimo, da na§ na· 
men ni btl v celoti dosefen. 

Odgovor je po njihovem dogo
voru v imenu vseh povpra§anih 
strnil en avtor in tako smo na
mesto side druibeno polltiene 
ocene doblll mestoma skoraj za· 
sebno (ponekod brez potrebe po
lemicno} kramljanje z ured.ni
kom. Slcer pa bomo poskusali 
posamezne ugotovitve in stalls~ 
pretebtati in stmiU v skiepm 
occni. 

••• 
Tovaris urednikl 

Odbor za obve5canje in ured
ni§ki odbor, zlasti pa urednik 
Brestovega obzornika, so prav 
gotovo dolZni spremljaH poslo· 
vanje oziroma gospodarjenje v 
delovni organizaciji. To je po
trebno zato, da b i lahko dali v 
meseCni nacrt vse informacije, s 
katerimi naj bi bil obvescen ozi
roma mora biti obvescen sle
herni delavec. 

Seveda pa mora biti za to vzpo
stavljen sistem zbiranja infor
macij iz posameznih temeljnih 
organi.zacij. Tudi obisk urednika 
med mesecem v eni ali drugi 

temeljni organizaciji ne bi bil 
odvec. 

Urednik naj bi imel razgovore 
s predstavniki temeljnih organi
zacij, da bi bH tako seznanjen 
z vprasa.nji, ki ~o pereca za te
meljno organizacijo. Taka bi 
dosegli tudi to, da bi bile in
fomJ.acije pravocasne, natancne 
in bolj zive. Po drugi strani pa 
bi taki razgovori nudili tudi 
strokovno pomoc odgovornim v 
temeljni organizaciji ob .priza
devanjih za cimbolj uci-nkovito 
obveseanje. 

Ob tern se vrinja misel, da ni 
vsakdo sposoben napisati in po
sredovati v .pismeni obliki infor
macijo, zato bi moral uredni9ki 
odbor imeti v vsaki temelj~ or
ganizaciji nekaksne dopisnike 
oziroma posamezne delavce, ki 
bi bili usposobljeni za posredo
vanje informacij. 

Tovaris urednik! Ker .te zani
ma, kako obvescamo delavce v 
nasi temeljn:i organizaciji, naj ti 
povem, da si prizadevamo, da bi 
bilo obve§eanje kar najbalj do
sledno in ucinkovito. Pri tern iz
vajamo vse oblike obve§canja, ki 
so se skozi vecletna prizadeva
nja uveljavile. v zadnjem casu 
je praksa pokazala, da so kratki 
sestanki z delavci po oddellcih 
med drugimi oblikami ena· iz
med najbolj ucinkovitih metod 
obvescanja. 

Vodje oddelkov oziroma izmen 
lahko z Zivo besedo in na ra
zurnljiv in preprost nacin veliko 
pripomorejo k boljsemu obve· 
scanju. v praksi izvajamo to 
taka, da imamo redne mesecne 
sestanke z delavci po oddelkih 
in sicer po strokovni konferenci 
in po sprejetju meseenega plana. 

Menimo, da je v temeljni or
ganizaciji neposredno obve§ca
nje zadovolji;vo, seveda pa se 
trudimo, da bi bilo obveseanje 
se bolj temeljito. Zavedamo se, 
da se nam obve§canje zatika 
zlasti pri delegatskem -sistemu. 
saj nika:kor ne moremo doseci, 
da bi informacije stekle v obe 
smeri. 0 delovanju delegatskega 
sistema smo razpra'Vljali na seji 
osnovne organizacije zveze ko
munistov, kjer smo sklenili, da 
moramo posameznim delegacijam 
nuditi vee strokovne pomoci. Ze· 
leli pa bi, da bi tudi v nasem 
Obzorniku vee pisati o delegat
skem sistemu oziroma posredo
vali izkurnje o njem iz drugih 

(Konec na 7. strani) 
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BRESTOV OBZORNIK 

Sedanr go podarski 
"W• 

0 
"V'• • tren 

ZAPLETENE GOSPODARSKE RAZMERE TERJAJO TREZNO PRESOJO 
IN UCINKOVITO DELOVANJE 
PREDSEDNIK IZVRSNEGA SVETA SKUPSCINE OBCINE CERKNICA TONE KEBE 0 NASIR SEDA
N:JIH GOSPODARSKIH RAZMERAH 

- Reztcltati devetmesecnega 
gospodarjenja so zn~ni . Kaksna 
bi bila ocena sedanJega gospo
darskega polozaj.a v nasi obCini 
v okviru splosnih prizadevaru.j za 
utrditev gospodarstva? 

Iz analiz letosnjih devetmesee
nih gospodarskih Tezultatov lah
ko ugotovimo, da so kljub zaple· 
terrim gospodarskim razmeram 
zadovolji'Vi, eeprav dinamika ra
sti iz obdobja v obdobje upada. 
Na tej osnovi lahko ocenjujemp, 
da se razmere postopoma umlr
Jajo, eeprav posredovaln~ zakoni 
v tern obdobju ne rnoreJO ponu
diti dovolj ucinkov. 

Obseg proizvodnje je dosegell 
4.022 nrilijonov dinarjev in je 
nomina:J.no gledano za 23 odstC?t
kov veeji ·kot V tma•kern ObdObJU 
!ani. Koliko je v tern porastu 
primesi inflacije_ oziroma ~l?re
memb cen, je <te:zJko ugotovlJlVO. 
Nekaj tega je prav gotov~. Re
publiSki statistieni podat.ki ka
zejo, da so cene industrijskih 
proizvodov porasle za 22,9 od
stotka, kar je sk~raj e~ako ko~ 
je na·sa rast .pro1zvodnJe; Ce ~n 
torej sklepah PC! tern,. Je nasa 
industrijska prOlzvodnJa enaka 
lanski. 

Tudi ne.kateri drugi podatki 
kazejo na to •.. da je ten:u tak?· 
Lesna industnJa ugotavlJa, da JC 
fizieni obseg proizvodnje upadel 
za okrog 5,5 odstotka, me~l.tern 
ko kovinS'ko"Predelova.Jna mdu
strija ugotavlja, da je ta veeji za 
okrog 7 odstotkov. Ce eno z dJ;U
gim vzporejamo in upostevamo 
tudi deleze obeh dejavnosti, po
tem smo blizu ugotovitve, da je 
vrednost proizvodnje v blagem 
porastu glede na enako obdobje 
preteklega leta. 

TakSni rezultati pa so prav 
gotovo zaskrbljujoei; vendar, da 
je stanje taksno, je tudi vee .?b
jektivnih razlogov. NezadovolJlVa 
oskrba s surovinarni in reproma
teriali je eden izmed osnovnih 
vzrokCYV za ta'ko stanje. Druga, 
izredno velika teZa<va je likvid
nost, predvsem v lesno-predelo
valni industriji. Ta je tudi pri
speval~. k temu, da _je akt;ivnost 
za vecJi obseg proJ.XvOdnJe po
pustila, ker je enostavno z raz
polozljivimi financnimi sredstvi 
ni bi1lo mogoee pokriti. Se nekaj 
vzrokov bi lahko nastel, vendar 
naj to zadostuje. 

OBVEscANJE IN TEMELJNE 
ORGANIZACIJE · 
(Nadaljevanje s 6. strani) 

temeljnih org~izacij ~li ~E?:lo iz 
drugih delovnih orgamzactJ. 

Povsem soglasarno z ugotovit
vijo, da je eutiti rel~tivno za;Pr
tost znotraj temeljmh orgamza
cij. Morda tudi zMo, ker eak~~o 
na infmmacije, names to da bt Jib 
poiskali in objavljali v ~res~ove~ 
obzol'IJ.Ii.ku ali v drug1h Javruh 
obeilih. Ob tern se zavedamo, da 
zaradi pomanjkanj.a i.~for~ac.ij 
iz temeljnih orgamzaClJ prihaJa 
do obsirnih in splosnih elanko': 
v Obzorniku, ceprav po drugt 
strani delavci radi berejo Bre
stov obzornik, saj ·kljub vsemu v 
njem najdejo tisto, ka je nase 
- Brestovo. 

V temeljni organizaciji si prav 
gotovo ne zelimo 9c~tkov ? zap!
tosti. Nasprotno, zehmo st noVlc 
iz nasega ·kolektiva, zelimo, da 
se 0 njej pise vee in. s te~ da~e 
nekarksno s podbudo m pnznanJe 
za nasa prizadevanja. 

J. Klanear 

Tudi druZbeni proizvod (pri
rnerljivi dohodek) je veeji za 23 
odstotkov v primeri z enakim 
obdobjem preteklega leta. V ab
solutnem 2nesku je dosegel 1990 
milijonov dinarjev. Dinamika ra
sti druZbenega proizvoda v na
sem gospodarstvu je za ne:kaj ~n
deksnih tock pocasnejsa od re
publiskega povprecja (indeks 
128). Vpliv nizke rasti druibene
ga proizvoda v lesni industriji 
(i,ndeks 113) potiska nazaj izpod 
republis·kega povpreeja vse go
spodarstvo obeine. Kljub temu 
pa je dosezeni obseg proizvod~ 
na prebivalca letno na ·ravru 
3.000 dola.rjev, ka!I' konec koncev 
ni ta:ko malo, ee se spomnimo 
nekaj let nazaj. 

Na izvoznem pomoeju kot 
ene izmed gla'Vll'ih in prednost
nih naJ.og, ·ki smo jib opredelili 
v vseh dokumentih, smo v deve
tih mesecih dosegli glede na ena
ko obdobje lani zadovoljive uspe
he, ceprav se vedno nekoliko 
zaostajajo za naertovanimi cilji. 
Nominalno se je izvoz poveeal 
kar za 112 odstotkov, realno pa 
za 38 odstorkov. V absolutnih 
zneskih smo dosegli 12.093.000 
dolarjev izvoza v primeri z 
8.734.000 dolarjeY v Ietu 1981. Na 
podroeju · izvoza nosi zastavo les
na industrija, saj tri eetrtine 
vsega izvoza odpade na Brest, 
ostallo pa na Kovinoplastiko if! 
Novolit. Izvoz Avtomonta.Ze pn 
tern ni upostevan, ker gre v tern 
primeru za posredni izvoz. 

Glede na celotno delitveno 
razmerje dohodka je treba pave
dati, da se organizacije zdruze
nega dela drZijo z resolucijo do
locenih razmerij, saj je primer
liivi dohodek, kot ze omenjeno, 
na.rascal po stopnji 23 odstot
kov, cisti dohodek za osebne do
hodke po sllopnji 19,5 odstotk~! 
sklad skupne porabe po stopnJl 
14 odstotkov, rezervni sklad po 
stopnji 26 ?dstotkov, sredst::a za 
reprodukciJO pa po stopnJl 35 
odstotkov. 

Na teh osnovah lah'ko ocenju
jemo, da se gosp?darstvo. <?bna
sa raciona'lno, SaJ kolektlVl da
jejo prednost reprodukciji pred 
osebno in skupno pora'bo. ~o
stavlja pa se seveda vpraSanJe, 
kako se vsa•k posameznik obna
sa na podroeju, J:<i mu i?ravimo 
skupna poraba m spl·osna po
raba. 

Nacelno se vsi strinjamo, da 
smo za zmanjsanje porabe na 
teh dveh podroejih, venrlar pa, 
ko to zadene vsakega posarnez
nika, naj bi bilo izjem se in ~e: 
Ta·ko naj bi v zdravs·tvu tros1h 
vee, ker smo letne programe sko
raj uresniC:i;li ze v devetih mese
cih, v solsfNu prav tako vee, ker 
je to prednostna ~aloga. P.od~b
ni pogledi so tu~ v ost~lih m~ 
teresnih skupnostih. Tore] se vs1 
zavzemamo za manjso porabo, 
vendar naj to n~ bi prizadelo n.as 
ali pa nasega b~valn.~ga okolJa: 
To pa je nespreJeml]lVO. Zaradi 
tega je 'lrreenje pora?etreba pod
pi·rati tudi ob osebnih· odpovedo
vanjih. 

Naj ta razmisljanja o letosnjih 
gospodarskih gibanjih s~e!I!- z 
ugotovijo, da so rezultat1 •klJub 
nekaterim odmikom od zastav
ljenih ciljev zadovol:jivi. Na ~Sf!O· 
vi teh rezulta:tov lahko ocenJUJe
rno da se homo naC.rtovanim na
log~rn. ki smo si jib .za~!a'1J.i za 
letosnje leta, zelo pnbliZali. 

- Znana so osnovna izhodi
sea nase sedanje in prihodnje 
gospodarske usmeritve (doseci 
ugodnejso ztmanje->trgov·insko me· 
njavo s povecanim izvozom; 
omeje.na nalozbena dejavnost; 
prizadevanja za veejo produ.ktiv
nost; omejevanje skupne in 
splosne porabe). Kaj si na o~no
vi teh izhodisc lahko v sedaru.Jern 
srednjeroenern obdobju obeta
rno? 

Ker se hitro blizamo novemu 
letu, se nehote vsiljuje vprasa
nje, kaksne so moznosti za leta 
1983. Resolucijska izhodisea so 
znana. Osnovna naloga bo se 
vedno povecevanje izvoza. Tej 
nalogi bodo sledili tudi u:krepi 
gospodarske p6litike. Izvoz na 
konvertibilno trliSee naj bi re
alno poveeali za 15 odstotkov. 
To je brez dvoma izredno zah· 
tevna in odgovorna naloga, zla
sti se, ker je gospodarska rece
sija prisotna po vs~m svet!-1•. zla
sti pa se v zahodi Evropt ID v 
Zdruzenih drlavah Amerike. To
rej se je treba naloge lotiti ta
koj in povsod, ne pa samo v les
ni industriji. 

Realna momost druZbenega pro
izvoda naj bi naraseala po stop
nji 1,6 C?dstot~a. ind1;1~trijska 
proizvodnJa 1,5 m krnetlJska po 
stopnji 4 odstotkov. 

Investicijska poraba naj bi hi
la realno za 2 odstotka nizja kat 
v letu 1982. Pri tern naj bi bile 
gospodarske investicije realno za 
1,6 ods·totka visje, stanovanjska 
gradnja za 6,6 odstotka nizja, 
ostale negospodarske nalozbe pa 
naj bi bile kar za 17 odstotkov 
nizje kat v letu 1982. 

Sredstva za osebno, skupno in 
spiosno porabo naj bi realno 
nazadovala in sicer za osebno 
porabo 7,7 odstot<ka, skupno po
rabo 4,4 odstotka in splosno po
rabo 6,6 odstotka glede na dogo
vorjeno pora:bo v letu 1982. To
rej se nam obetajo dokaj trse 
razmere. Za.radi tega je potreb
no, da se vsak posameznik in 
druzba kot celota, bolj obrnemo 
k delu in manj k razpravam o 
delitvi ustvarjenega. Ce b i za 10 
odstotkov poveeali napore, in 
upam si trditi, da je momo, po
tern posegov v zmanjsanju rasti 
osebnih dohodkov, skupne in 
splosne porabe ne bi bilo treba. 
Izhod je "~ vee :in boljsern delu. 
Tak je torej napotek za leta 
1983 in leta naprej. Ce bo tako, 
potem ne bo skrbi, ali bodo 
police v trgovinah pravocasno 
in dovolj zalozene. 

Industrijska cona v Podskrajniku 
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V nekdanJi zgradbi Avtomontaze se razvija kolmsjereja 

- Trenutno je najbolj »vroca 
tema«: sedanja in prihodnja 
oskrba obcanov z osnovnimi ziv
lje.njskimi potrebseinami, pa tu
di z vsemi vrs·tami goriv ter 
drugimi bolj ali man.i potrebni
mi artikli za ta•ko imenovano 
sodobno urbanizirano zivljenj e. 
Kako kaze na tern podrocju in 
kaj lahko obetamo obeanom? 

Oskrba, kot vidimo po trgov
skih loka'lih, ni vedno najboljsa. 
Veekrat se zgodi, da posamezne
ga proizvoda zmanj-ka. Najvee
krat je to posledica pospesenih 
nakupov, ki nastajajo zaradi ne
popolnih ali pa nerazumljenih 
informacij . 

Veekrat se sliSi, da bo v pri
hodnjem letu se tezje. To prav 
gotovo bo, ce bomo ob enakem 
delu lahko za 7,7 odstotkov manj 
namenjali za zadovoljevanje 
osebnih potreb. s tern pa se ni 
reeeno, da zato ne bo na trgu 
tega ali onega proizvoda. Nor
malno bi morala biti ponudba 
vecja. Ce bo namree industrij
s-ka proizvodnja veeja, bo klju~ 
veejernu izvozu vee blaga tudl 
za domaee triisee. Zato so ne
smotrni poveeani nakupi, ker je 
blaga za norma.Jno oskrbo dovolj. 
Pri tako sunkovill:ih mrkupih kat 
so sedaj, pa je razumlj1vo, da 
marsikaj odpove. 

Poglejmo poda'Vke samo za ne
kaj osnovnih zivljenjskih in higi
enskih artiklov, pa bomo videli, 
da je ternu tako. Jedi1nega olja 
smo v letu 1981 v devetih rne
secih prodali prek trgovske or
garnzacije Nanos TOZD Trgovi
na Rakek 95.400 litrov, letos v 
enakem obdobju pa 150.000 li
trov. Sarno v letosnjem oktobru 
38.000 litrov. Sladkorja so v de
vetih mesecih lani prodali 298.000 
ki'logramov, letos v enakern ob
dobju pa 351.000 ·kilogramoY in 
samo v oktobru 75.283 kilogra
mov. Kave, ki jo povsod pri 
manj1kuje, ·SO v letu 1981 v de
vetill mesecih prodali 17.931 ki
logramov, letos 23.140 kilogra 
mov, samo v oktobru pa 2.381 
kiiograrnov. Pralnega praska so v 
letu 1981 v devetih mesecih pro
dali 102.000 kilogramov, letos 
153.229 kilogramov, samo v ok
tobru pa 34.757 kilogramov. 

Da ne nastevam naprej, snj 
nam .tudi pri drugih izdel!kih ka-

zejo indeksi dokaj zajeten po
rast. Tako so na primer moke 
prodali kar za 25 odstotkov vee, 
testenin 33 odstotkov vee. riZa 
40 odstotkov vee, rnasti 172 od
stotkov vee, mleenih proizvodov 
11 odstotkov vee . . . Ljudje torej 
pokupijo vse, kar potrebujejo in 
kar ne, eeprav ni nobene bojaz
ni, da bo blaga zrnanjkalo. 

Podobno kot je s prehrambe
nimi proizvodi, je tudi z naftni
mi derivati. Tudi tu je poraba 
presegla vsa pricakovanja. Pora
ba navadnega bencina po uvedbi 
bonov ni nie upadla, pri super 
bencinu pa je se porasla in sicer 
za skoraj 20 odstot'ko.v na dan 
glede na obdobje normalne oskr
be in porabe. Pri nafti je poraba 
nekoliko manjsa, vendar zaradi 
tega, ker oskrba ne teee zadovo
ljivo, saj tega proizvoda dejan
sko ni bilo in bo tudi v prihod
nje os·krba okrnjena. 

- Se vedno je najbrl med 
obeani prisotma miselnost, naj 
njihova OSnCYVna zivljenjska vpra
sanja resuje »>beina« in tako se 
s celo vrsto svojih osebnib in 
splo5nejsih zadev verjetno obra
eajo neposredno na va:s. Kaj jim 
v takih primerih poveste? 

Pri marsikaterem obeanu je 
zivo prepricanje, da je obcina od
govorna za njegovo socialno ali 
tudi drugaeno varnost. Treba je 
povedati, da je vsak dolzan s'kr
beti za svojo socialno varnost, da 
so do dr-uZbene pomoei upraviceni 
le tisti, ki sami niso sposobni 
skrbeti zase. Vendar so tudi ta 
razmerja urejena prek socialne 
slmbe pri centru za socialno 
delo. Naloga obeinske uprave je 
le skrb nad zakonitostjo, da se 
skozi to iseejo naj-bolj ustrezne 
resitve, pa najsi bo na podroeju 
urbanizma, komunale, usmerja
nja gospodarstva, druZbenih 
slmb in ternu podobno. Socialna 
varnost in socialni polozaj vsa
kega posamezni!ka pa sta odvis
na izkljueno od delovnega pri
spevka v muzbeno priznanern 
delu. Za pridne in gospodarne 
posameznike in kolektive pa je 
prostora v nasi drmbi dovolj . 

Pripravil B. Levee 

_..,... 
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Rastemo pod Titovo zastavo 
ZVEZA PIONIRJEV - STIRI
DESET LET 

Odkar so cicibani prestopili 
solski prag, sprasujejo, kdaj bo
do dobili rdeco pionirsko ruto in 
modro titovko s pionirsko znac
ko. Nestrpni, a prezeti s prica
kovanjem, se hocejo pridruii1.i 
tisoeem Titovih pionirjev. 

29. novembra, ko proshwljamo 
rojstni da:n nase domovin.e, so 
obrazi ucencev prvega razreda 
slovesni, srecni in zadovoljni. 
Starejsi pionirji jim okoli vratu 
privezejo rdee znak pripa:dnosti 
mnozicne organizacije najmlaj
sih. Izpod modre titovke s:i:lijo 
nagajivi lasje na oei, ki resno 
zrejo v pionirsko zastavo. 

Pred svojim praporom se za
ob}jubijo, da bodo dobri, poste
ni, zavedni, delavni in ustvarjal
ni clani socialisticne samo
upravne skupnosti. Kako bi rna· 
gli odrasli mimo tako pomemb
nega trenutka v otrokovem ziv
ljenju, ne da bi jim cestitali, 
ker so postali pionirji? 

Letos praznuje zveza pioniorjev 
Jugoslavije svoj'o 40. obletnico. 
Nasa pion:i:rska organizadja je 
namrec vznikla med narodno 
osvobodilnim bojem kat odsev 
skrbi komurristicne pa:rtije in 
SKOJ za najmla:jse v najtezjih 
trenutkih zgodov·ine nasih naro
dov in narodnosti. 

Brezsrona vojna je odtrgala na 
tisoce otrok od starsev, zaprla 
jim je sole ter jih oropala otros
tva, brezskrbnega zivzava in 
igre. Prezgodaj je postarala in 
za vedno ranila nedolzno srce. Le 
kam naj bi se zatekli brezdomc
ki, ce ne pod okrilje partizan
skih odredov, da jib ne bi po
goltnil krva·vi vrtinec ubijanja? 

Tako je b ila ustanovljena jugo
slovanska pionkska organizacija 
v dneh od 27. do 29. decembra 
1942 na I. kongresu USAOJ v 
Bihacu. 

Takrat se ni bil vsak otrok 
pionir. Pionir je bil le tisti, ki 
je kakorkoli v okviru pioniTs.ke 
organizacije pomagal borcem za 
svobodo. Mnogi otroci - manjsi 
od puske - so se s svojim ju
nastvom zapisali na nepozabne 
strani .narodnoosvobodilnega bo
ja. 

»Zrtvovali so sebe,<< je rekel 
tovaris THo, »ceprav se prav 
zaZiveli niso.« 

Imena: Bosko Buha, Mile Pa
jic, Sarhova sinova . . . so danes 
legenda. 

""' 

Osnovna sola se v procesu po
spesenih drufbenih prizadevanj 
za proobrazbo vzgoje in izobra
zevanja na zahtevo po podruZb
ljanju le-teh vedno bolj odpira v 
okolje, v katerem deluje. Zato 
mora tudi pionirski odred v tern 
procesu razsiriti svoje delovanje 
iz ucHlllic v prostor krajevne 
skupnosti. 

Cimbolj bo pionir z delom in 
z organiziranim izkoriScanjem 
svojega prostega casa navezan na 
svojo krajevno skupnost, tem
bolj bo cutH pripadnost njej kot 
odrasel clovek. Dejavnost pio
nirjev v krajevnili skupnostih iz
haja iz programa pionirskega od
reda. Toda kaj pomaga, ce si 
pionirski odred v svoj letni pro
gram jasno opredeli bistvene na-

---':----------··. 

loge piomnev v krajeWli skup
nosti, pa naJeti pri svojem delu 
na gluha usesa odraslih! 

Nasa dolZnost je nenehna skrb 
za naso mladino, da bo vsestran
sko zdrava, izobrafena in kul
turna, bogata z moralnimi vrli
nami ter sposobna dozivljati le
pote v naravi in v druzbi, vedno 
pripravljena graditi in braniti 
naso socialist:icno skupnost. 

Zrukaj tako pogosto pozablja
mo .na to v hlastanju za mate
ria1nimi dobrinami? 

Tudi letos so se nasi pionirji 
prijavili na natecaj Pionirskega 
lista v jugoslovanskih pionirskih 
igrah »Rastemo pod Titovo za
starvo«. Geslo letosnjih iger je 
PIONIRJI, VESELO NA DELO! 

------------~~ -· ---

PRISRCNA CESTITKA 
Cicibane iz La razreda osnovne sole Notranjski odred Cerknica 

smo povprasali, zakaj bi radi postali pionirji (pionirji namrec po
stanejo ob dnevu republike). Z njihovimi odgovori cestitamo ob 
dnevu republike vodstvu, tovarisem uciteljem in ostalim delavcem 
sole ter vsem bralcem Brestovega obzornika. 

ZAKAJ BI RAD POSTAL PIONIR? 

. da bi dobila kapo in ruto kat jo ima Mihela (Ana) 

. ker imam vee prijateljic, ki so pionirke (Romana) 

. ker poznam enega starejsega pionirja {Srecko) 

. ker born dobila pionirsko izkaznico in znacko (Natasa, Sonja, 
Urska) 

. da born jedla torte in pila sok (Bojana, Anita, Davorin, 
Varja) 

. ker nas bodo vsi gledali (Toni) 

. da born taka pionirka kot je b ila Binca, ki je nosila parti-
zanom mleko v rdeCi kanglici z belimi pi•kami (Mateja) 

. ker nam bodo ploskali (Urska) 

. ker born hodil po cesti in nas bodo vsi gledali (Marko) 

. ker tisti dan ne bomo imeli pouka (Simona) 

. 'ko born pionirka, born taka pridna kat je nasa Breda (Ro
manca) 

. .. da born jedel torto, pil sok, da born imel ruto in kapo, ker 
poznam pionirje (Blaz in Boris) 

Cicibane so sprasevali ucenci Alenka, Maja, Borut in Dejan iz 
7 .a razreda. 

NAS NOV! PODLISTEI( 
Najbrz ni pretirano dosti nasih 

delavcev ifl drugih bra'icev, ki bi 
vedeli, da v ·neposredni blizini 
Cerknice, v sHkovitl Do'lenji vasi, 
zivi in poleg trdega dela na kmetiji 
literarno ustva.rja eden najbolj bra
nih .solovenskih knjizevnih ustvarjal
cev, pisateljica Magda Strazisar· 
Magduska. Vse'ka•kor je ona svoje· 
vrsten pojav v danasnjem sloven
skem ~iteramem svetu in prav za
to, zlasti pa se, ker je domacinka, 
smo se odlocHi, da bo v podlistkih 
zivela z nami nekaj prihodnjih ste
vil•k Obzornika. 

Najpre'j oekaj S'kopih podal!;kov o 
njej. HodHa se je 22. julija 1920. 
leta v meznariji pri Sv. Stefany na 
Upsenju. Njen ace Anton Zabuko
vec je .bi·l cevljar in cerkovnik. Zup
nik Hafner in naducitelj Mercina 
sta ji dala spodbudo za pisanje. 
TakD je ze v solskih ·letih objavila 
nekaj otroSikih spi·sov in pesmic v 
mladinskih revijah. Leta 1934 je 
Druzinski tedni'k Dbjavil njen prve
nec .Pismo iz Loza. .Potem si je 
sluii·la :kr.uh .kot nata:karica. Leta 
1944 1je bil v glasilu NOV Sneznik 
objavljen del njene pesmi Snezni:k. 

Od ·leta 1947 ji je tednik Kmeoki 
glas objavll rvec krajsih sestavkov 

in pesmi. Pri casopisno-zalozni
skem podjetju ,pa so izsle njene 
povesti Ciganka, Skrivac (v treh 
knjigah) in Dvozivke. Zdaj zivi v 

Dolenji vasi sredi dela in ustvarja
nja. Omenimo naj se, da je za 
svoje delo dobila pred dvema •leta
rna o<b ·oacinskem prazniku plaketo 
19. oktober. 

Za temi skopiomi in suhimi po
datki se skriva sila razgibana, pa 
tudl trpka zivljeojska pot, .preple
tena z i2lkusnjami in razocaranji, 
kljub temu pa prepolna prvinske 
zivljenjske moci, trme i·n volje. 

Vsako srecanje z njo je dozivetje 
zase, saj sogovomika ·kar preplavi 
z razgibanimi spomini, s krepkimi 
in .v srz zadetimi oznakami Qseb, 
ki so sle skO·Zi njeno ziV:Ijenje, s 
kriticnimi in is<krenimi spoznanji o 
zivljenju in 0 odnosih med ljudmi. 
Naj govori o svoji n11adosti, ali 
kasnejsih trdih prei:zkusnjah zlasti 
med vojno ·in po njej, ali o seda
njem zivljenju, iz nje kar vrejo res
nice in presoje. 

Taksna je tudi v svoj ih povestih. 
Morda je prav v :tem eden izmed 
vzrokov, da pomeni nelkaj svoje· 
v.rstnega v nasem •llterarnem pro
storu. Naklade njenih del segajo v 
stevHke, o katerih drugi .pi·sci le 
sanjajo (.Ciganka ze tri iildaje, Skri
vac !Cive) in so mocno tudi nad slo
vens:kiomi nakladami .najibolj znanih 
svetovni·h U&pesnic. Tudi po stevilu 
izposojenih knjig po slovenski·h 
knjiznicah ·so njena dela cisto na 
vrhu. Za njeno Ciganko ·je pred 

RRESTOV OBZORNIK. 

CERKNICA NEKOC IN DANES 

V pocastitev dneva republike so ucenci s predmetne stopnje 
osnovne sole Notranjski odred pripravili razstavo o Cerknici, njeni 
naravni in kulturni dediscini, njenem zivljenjskem utripu nekdaj 
in danes, njenih pomnikih iz teilih dni nase zgodovine ... 

Tako so sestavili mozaik o delcku notranjske zemlje, na kate· 
ri je stekla zibelka njihovim prednikom in katera reze kruh tudi 
njim. Razstava je svojstven izraz ljubezni do rodne pokrajine ob 
Cerkniskem jezeru. Ce utegnete, stopite v solo! 

Ob tej prilomosti se ucenci zahvaljujejo vsem tistim krajanom, 
ki so jim pomagali z nasveti ali gradivom za razstavo. 

C. Levee 

KAKO IZRACUNAMO OSEBNE DOHODKE 
PO NOVEM 

Delavski svet delovne organizacije je na podlagi samoupravnega 
sporazuma o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje in razpo
rejanje dohodka sklenil, da se s L novembrom zacne uporabljati 
novi sistem vrednotenja zahtevnosti dela (VZD}, ki so .ga na refe· 
rendumu sprejele vse temeljne organizacije. 

V novem sistemu pa se pojavljajo tudi nekateri novi izrazi, zato 
se pogosto pojavljajo vprasanja, ·kako se bo sedaj izracunaval oseb
ni dohodek. Navodilo za obracun osebnega dohodka je na em IZ
med svojih sej obravnavala in sprejela tudi koordinacijska komi
sija za osebne dohodke Bresta. 

Razlika med prejsnjim in novim izracunavanjem osebnih dohod
kov je v tern, da je vrednost tocke sedaj zamenjala vrednost kolic
nika enostavnega dela, stevilo tack pa sedaj izra:Za kolicnik eno
stavnega dela (KED). 

Zacetna vrednost kolienika enostavnega dela je za vse temeljne 
organizacije enaka, dejanski obracun pa bo v skladu s samouprav· 
nim sporazumom o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje 
in razporejanje dohodka odvisen od gospodarjenja v posamezni 
temeljni organizaciji. 

Enacba za izracun osebnega dohodka je po novem naslednja: 
BRUTO OD = VRED. KED x KED x STEV. UR x IND. U x U. SM 

xU. TOZD 

Posamezni pojmi pomenijo naslednje: 

VRED.KED 
KED 

- vrednost kolicnika enostavnega dela 
- kolitni·k enostavnega dela 

sTEV. UR 
IND. U. 

- cas opravljenega dela 
- individualna ucinokovi:tost 

U. SM - uCinkovitost stroskovnega mesta 
U. TOZD - uspesnost temeljne organizacije 

casom pokazala zanimanje tudi za
grebska televizija. 

Ceprav ji marsi•kdo odreka kaks
no posebno literarno vrednost in 
jo oznacuje z nvecernistvom•, jo 
ljudje berejo; to pa je pravzaprav 
bistveno, saj taka lah.ko svoja ziv
ljenjska sporocila posreduje mno
gim, ki jo razumejo. 

Osr~dnji motiv njenih del so na
sprotja med dobrim in zl im, ob l<a
terih mnogi dobri ·ljudje dozivijo 
dosti trpl·je.nja in zanicevanja, pa 
vendar ohranijo cisti cloveski po
nos in velicino. Silne strasti. ki 
vodijo usode njenih junakov, so 
marsikdaj usodne; a velika clovec
nost in ljubezen vedno premagata 
- :vsaj moralno - vsakrsno zlo. 
Vse to je v veliki meri znacilno 
tudi za njeno najno)Jejse delo, ki 
niti se ni dokoncano, OBSOJENCI 
ZIBELKE. Z avtorico smo se dogo
vorili, da v nasem podlistku obja
vimo eno izmed znaciloni·h poglavij 
- opeto pogJavje Mirencek. Da bi 
lahko laze spremljali dogajarrje, pa 
velja na okratko oznaciti glavne ju
nake, ki v njem nastopajo in nji
hove usode. 

.Giavno dogajanje je postavljeno v 
cas po 'kapitulaciji l.ta!ioje, njegove 
karenine pa segajo tudi dalee v 
preteklost. Osrednji junak je stari 
Oziomnil<, utelesenje zla In .popolne 
odtujenosti.. cigar 'glavno vodilo sta 

M. Petan 

bogastvo in kruta sla po oblasti 
tudi nad bliznjimi. Povzroci:l je smrt 
lastnega aceta in ohromelost hlap· 
ca Zirovnika, strl zivljenjskl smisel 
matere, pognal v smrt svojo zeno 
in storil se mnogo zla d~ugim lju
dem. Svojemu sinu Mateju je pre
precil odhod v partizane in ga s 
kruto zvijaco i7!rocil domobrancem. 
Zato je med svojimi domacimi in so
sedi vedno bolj osavrazen. Ob neki 
priloznosti mu partizani zastrizejo 
v lase kriz. 

Sin Matej je dokaj sibka oseb
nost, vendar s pomocjo drugih tudi 
v njem dozoreva upornost. 

Svojevrstno protiigro Ozimniku 
vodi hromi ·hlapec oziroma preuzit· 
kar Zirovnik (Viktor), ki je s svojo 
prebrisanostjo nekaksen zascitnik 
druzine in sosedov. Upor dozoreva 
tudi v Matejevi zeni Lucij i, tragi.Cni 
osebnosti z uniceno mladostjo in 
uniceno vera v zivljenje, ki pa se v 
nji vendar.le prebuja. Seveda pa 
nastopa se vrsta drugih obrobnih 
osebnosti. 

Tezko je sicer v nekaj stavkih 
zajeti dosedanjo vsebino, vendar 
bodo morda le zadosca·li za lazje 
razumevanje odlomka. 

Od prihodnje stevilke naprej tO· 
rej lahko spremljate nas novi pod· 
listek OBSOJENCI ZIBELKE Magde 
Straiisar-Magduske. · 
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BRESTOV OBZORNIK 

Po krajsem premoru je pred vaini zopet stalna rubrika »pase 
malo mestou. Premor ni nastal zato, .-ker se v na5em malem mes-tu 
zadnje mesece ne bi nicesar zgodilo, temvec so •temu botrovali po· 
vsem drugi vzroki. Pa preidimo k novicam, ki so ze nekaksna zgo
dovina, otoda ne tako zastarela, da ne bi bila zanimiva. 

i.e taoco skoz in skoz prelu<knjano. srediste nasega mhlega ~esta 
je zadnfe leto se naprej srediSce nenehnega vrtanja in razkopava· 
nja. Cestarji, komunalci in celo PTT-jevci kar tekmujej<? m~d ~~bo, 
kdo bo vee razkril in ra'Zkopal. Da so nam 'Sodobne kanabzaCIJske 
in telefonske naprave potrebne, je moe z:azumeti, nikakor pa ne 
dejstva, da vrta vsak po svoje in -kadar se zmisli. ·Ali ne bi kazalo, 
da bi tudi »vrtalci« sklenili nekaksen samoupravni sporazum in to 
svoje razkopavanje nacvtovali taiko, da bo -patekalo naenkrat? Ce 
drugega ne, bi vsaj asfaHerji prihranili pri prevozu svojih naprav 
y Cerknico. 

Za nami so »Veseli« dogodki ob pogledih na dolge vrste ca!ka
jocih za gorivo, kavo, pralni ·prasek in podobne dobrine danasnjega 
casa. Trenutno pa so se najbolj v modi doJ.ge vrste calkajocih na 
plin. Kaj vse se je dogajalo med njimi, nima snris1a pisati, saj je 
to ze za nami. . 

Plin dajejo v nasem malem .mesru po nekakSnih seznamih in 
zadnje case ni izgredov. Naokrog ga celo ·razvaiajo komunalci, proti 
ma-stni odskodnini seveda. Pri vsem tern plinskem ra1!deljevanj-u 
pa ne bi bilo napak, ·ce bi se sta'lrnil ·kje dober analiti'k in preucil, 
koliko in kdo vse je imel plinske jeklenke pred tako imenovano 
primanjkovaln~ krizo. . . . . . . . . 

Tudi ne bi bilo napak, preuciti, ali res vs1 traktonsti rablJO ena
ko kolicino goriva. Sicer pa je tu in tam slisati, da tezav za 
bencinske bone sploh ni. Prijavis ze stari in poza:bljeni betonski 
mesalec, zago ali moped in ze imas v roki dragocene bone. Tezav 

I torej ni, ce uporabiS prastaro geslo »Znajdi tSe«. 

Kdor kolickaj potuje po ozjem delu nase domovine in ga pot 
zanese v druge prodajalne 1kruha, ozlahka ugotovi, da smo v nasem 
malern mestu s tern osnovnim zivilom kar dobro, ce ne zelo dobro 
7..alozeni. Kljub temu pa se clovek v.prasa, ali ISO te, ce jih tako 
imenujemo, krusne kapaci•tete res dovolj za !acne mescane in oko· 
Iiske prebivalce. 

Le pet dni v Delikatesi ni bilo ·kvasa. Dobili ·so ga 6. novembra in 
ze taisti dan so ga pokupili samo do 17. ure cez 40 khlogramov. 
Posamezniki so jemali ·kar cele pakete. Vzrok .temu navalu na kvas 
ni znan, saj naslednji dan ni bil ka!ksen poseben praznik. Pri vsej 
tej ncclrupovalni vnemi bi clovek sklepal, da je se vedno denarja 
prevec in da vse zamrzovalne skrinje se niso polno zasedene. 

~~~ 
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V pret~kli stevilki Obzomika 
je bila v rubriki »Na.Se malo 
mesto« omenjena cistilna napra· 
va v Dolenji vas in pogin rib 
zaradi onesnazene vode. Pa :po· 
glejmo, kaj je pokazala analiza 
vode, ki so jo opravili na za· 
vodu za ribistvo SR Slovenije in 
zavodu za zdravstveno varstvo v 
Ljubljani. 

Analiza je pokazala, da je od
padna voda, ki priteka iz cistil
ne naprave, se 500 metrov po 
iztelru onesnaienaprek dovoljenih 
kolicin, ki jih dolocajo predpisi. 
OCitno je, da pritekajo iz cistil· 
ne naprave organsko zelo obre· 
menjene vode s prevelikimi koli· 
cinaini snovi, ki vsebuje za ribe 
strupen amonijak. V cistilni na
pravi prihaja do razpada organ· 
skih snovi v anaerobnih pogojih, 
kar se sklepa iz prisotnosti sul· 
fidov, ki jih v vodi ne sme biti. 
zveplovodik je ze v najmanjsih 
.koncentracijah zelo strupen za 
ribe. 

Po mnenju analitikov, ki so 
vodo pregledali, cistilna naprava 
v Dolenji vasi ne deluJe po 

' ... ' 

predpisih in odplake iz nje bolj 
skodujejo vodnemu Zivlju kot 
ce bi neposredno pritekale v vo
dotok, ker so se bolj koncen· 
trirane in se bolj skodljive za
radi prisotnosti zelo strupenih 
snovi. Tako onesnaiena voda iz 
cistilne naprave odteka v Cerk
nisko jezero in ga se dodatno 
onesnaiuje. 

Strokovnja:ki obeh zavodov, ki 
so opravili analizo vode, so se 
izrazili mnenje, da je potrebno 
na nepravilno in celo skodljivo 
vplivanje cistilne naprave v Do
lenji vasi opozoriti ustrezne or
gane in zahtevati sanacijo. 

Ali sta potrebna komentar 
in razglabljanje o denarju za in· 
vesticijo tad.<e naprave, ki niko
mur ne sluii, temvec celo sko
di naravi in okolju, v katerem 
zivimo. RibiS'ka druZina Cerkni· 
ca bo vsekakor storila vse po
trebno, da bi napako odpravili. 
Drugo vpra5anje pa je, kdo bo 
kril dodatne stroske za sana-
cijo cistilne naprave. . 

S. Bogovcic 

., 

Kultura v krajevnih skupnostih 
• • • £ 

Pred daljsim casom smo iz obseinega gradiva, ki govori o osnovnih 
vpra§anjih ljubiteljske kulture, objavili odlomek o kulturi v delovnih 
organizacijab. Tokrat objavljamo se en del iz tega gradlva in sicer . 
o organiziranju kulturnega zivljenja po krajevnih skupnostlh. Ne· 
dvomno nekatere ugotovitve veljajo tudi za· s.tanje na naSeln ob-
mocju, zato bodo se tolijco bolj zanimive. . 

Krajevna sk1.11pnost je se pose
bej zunaj urbanih sredisc za ve
cino krajanov regionalni in soci
alni krog, v katerem preZive do
locen del svojega casa in ki .za· 
jema dobden del njihovih inte
resov. To pomerii, da je od raz
gibavanj kulturnega zivljenja 
kulturne slrupnosti v -precejsnji 
meri (izvzeti je treba posebno 
mnozicne kulturne medije -
RTV, tisk) odvisno. tudi bogastvo 
ali revscina krajanovega kultur
nega zivljenja. 

(A tudi . krajanov iz vecjih 
mest, na primer Ljubljaile ne 
gre kar preprosto izlociti iz take
ga razmisljanja: bliZina ugled· 
nih kulturnih ustanov se ne po
meni tudi resnicne dostopnosti 
umetniskih vrednot, ki v ojej na
stajajo. Mnogi Ljubljancani obis
lrujejo prireditve v svoji krajevni 
skupnosti, -koncertov slovenske 
filharmonije pa ne). 

V krajevni skupnosti delujejo 
- ali naj bi delovale - razlicne 
organizkane sile: sole, organiza
cije zdruZenega dela materialne 
proizvodnje, organizacije zveze 
socialisticne mladine Slovenije, 
socialistiene zveze delovnega 
IJudstva in organizacije znotraj 
nje, se posebej kulturna in dru· 
ga drustva, kajpada tudi organi 
krajevne skupnosti. Vsi ti slru
paj (ali pa vsak zase) oblikujejo 
tudi ku1turno zivljenje, zivotarje
nje ali mrtvilo v .k.rajevni skup
nosti. 

Ze dejstvo, da v ma:rsikateri 
krajevni skupnosti .s samopri
s_pevki, udarniskim delom ·in dru
gimi oblikami skupnega vlaganja 
grade, obnavljajo ali vsaj nacr
tujejo kulturni dom, da imajo v 
nekaterih obcinah vs~ krajevne 
skupnosti »svoja« kulturna drus
tva, drugod pa njihovo stevilo ra
ste, pove, da kulturna samoza
vest v krajevni slrupnosti ni vee 
zgolj politicna zelja ali vizija. 
Nekatere krajevne skupnosti -pri
pravljajo tradicionalna srecanja, 
vezana zlasti na krajevno tipiko. 

Nekaj kriticnih pogledov na 
kulturna snovanja v k.rajevnih 
skupnostih: 

- Ali »slndikalna« kultura all 
kultura v krajevnih skupnostlh? 

Umetna dilema. Delavec je 
hkrati krajan in sam v sebi ·kul· 
ture ne deli ne tako ne drugace. 
Samo stvar prakticnih okoliScin 
je, ali si bo kulturno momost 
late in zato raje pripravil v orga
nizaciji zdruienega dela ali v kra
jevni skupnosti. 

- Katera organJzirana sUa v 
krajevni skupnosti je »zadolfe
na« za kulturno dejavnost? 

To vprasanje se vcasih postav
lja v obdobju in oko!Bcinah .JruJ. 
turnega mrtvila in pri iskanju 
krivca zanj; vcasih pa tudi :kot 
vprasanje konkurence ali presti
za, ko vee organizacij hkrati pri
pravlja kulturui dogodek ali ·se 
loteva re5eva:nja kulturnih vpra
sanj. Izkusnje kazejo, da sta vo
lja in pripravljenost za kulturno 
delovanje v razlicnih kraj_evnih 
skupnostih in v razlicnih obdob
jih kaj razlicno razporejeni. Za
vist, rivalstvo, k sebi obrnjenos-t, 
neprilagodljivost katere od orga
nizacij lahko prav tako skodujejo 
sleherni kulturni pobudi, kot ji 
medsebojno upostevanje, sodelo
vanje ali podpora, prilagajanje 
in usklajevanje za gotovo kori
stijo. 

- Kultura v krajevnih skupno
stih ni posebna, niija vrsta kul
ture; ne nadome5ea »visoke kul· 
ture; ne odriva krajana od naj· 
viSjih umetniskih doZivetij in 
vrednot. . 

Nasprotno. Zblizuje krajana in 
umetnost; po poti kulturne vzgo
je, z gostovanjsko dejavnostjo in 
druge. · 

nje z ljudmi. Ni mogoce reci, da 
taka nevarnost ni kdaj in kje se 
zmeraj aktualna. 

- Sestavioe kulturnega utripa 
v krajevoih skupnostih morajo 
biti urejene in staJne okoliSCine, 
ki krajana vabijo in mu omogo
cajo srecevanje s -kulturo, kul· 
turno samovzgojo;· · kulturno 
ustvarjalnost, kulrurna dozivetja. 
Tako bodo priSli na svoj raeun 
krajani z razlicnimi vr"Stami in 
stopnjami interesa za kulturo. 
Omejevanje zgolj na eno ali dru
go, na ,primer samo na doma.Ce 
ljubiteljsko snova:nje, samo na 
knjiZnicarstvo, samo na »uvoz« 
umetniskih dogodkov jemlje -kul
tumemu .Zivljenju kraja bogastvo 
in demo.k.raticnost. 

- Pll"av .tako je nezadovoljiva 
enostrano~t, kadar na primer 
kuhurni aktivisti ali ansambli ali 
drugi na racun svojega ugleda, 
tradicije in podobnega dusijo 
druge dejavnosti v •korist svojc 
ali pa se za druge dejavnosti ne 

ZelSki koncerti so dobro obiskani 

menijo. Terjajo priznan.je za svo
je delo, »ci-st« prostor zanj, za
upanje in podporo brez soodlo
canja drugih, brez usklajevanja, 
brez kritike. Vse take ma.rure 
odmikajo kulturno politiko od 
samoupravljanja, samoupravlja
nje pa od kulture in nazadnje 
tudi akterjem samim ne prina
sajo zadovoljstva. 

- Sodobno celovito pojmova· 
nje kulturnih potreb kraja mora
jo lepo odraiati zamisll novih all 
obnovljenih kulturnih domov. 
Kulturni dom mora omoge>Cati 
poleg gledaliskih predstav, kon
certov, veli.kih projekcij, druZab· 
nih srecanj . .. se kaj vee: v njem 
naj krajan najde priloinost, da 
sede h ·k.njigi, k poslu5anju, k 
projekdji v ozjem krogu, k zbra
nemu spremljanj.u radijskega ali 
televizijskega programa, k razgo-

vorom o tej ali oni kulturni teini,: 
k sreeanju z umetnikom ali s- kul-, 
turnim delavcern; mladina naj 1 

tam pripravlja in dozivlja glas-: 
beno-mladinske in druge klubske.. 
priredi.tve; vsaj nekaj .prostora; 
mora biti za razstavljanJe .likov-. 
nih del, domacih in drugih, de[ 
solanih in nesolanih avotorjev; do
mace slrupine morajo v njem naj
ti primeren prostor za vaje, za 
ustvarjanje, za svojo kulturno 
vzogojo. ce torej kulturni dom 
premore le prostor, ki z vampo 
deli izvajalski prostor od avdito
riJa, ne bo m: za· dana5njo rabo 
tvsaj mladim ne) in se manj za 
jutrisnjo. 

- · Proslavarstvo: Zlahtna'tradi
cija je, da pramike te in one vr
ste obelezimo, pocastimo, prosla
vimo s kulturn.imi prireditvami. 
Za tak namen se -tudi vselej naj. 
dejo nujna sredstva. 

Toda prepogosto proslave ni.so 
nic drugega -kot dolgoeasno, ne
iskreno, nepo§teno ponavljanje 
vedno istih stva:ri v ved.no enalkili 
oblikah in povezavi, nekaik5no la
godno zatekanje k zdavnaj »>do
brenim« kalupom, tedaj vse prej 
kot mvzet, ustvarja:Ien, prizade
ven prispevek prazniku, oddo!Zi
tev spominu na pomembne do
godke in ljudi in podobno. 

• 
Tak proslavarski oportunizem 

bi bilo ·ti"eba politieno odlclanjati, 
ne pa rediti; take kalupe kritizi 
rati; :z:ahtevati, gojiti in podpirah 
pa posten m ustvarjalen odnos 
do kulturnega dela praznovanj v 
nasi druibi. 

- Zapiranje v krajevne okvire. 
Ta pojav ima vee obrazov: za

piranje lkrajevne 1vornosti pred 
vplivi, pomocjo, kri1lrko, nasveti 
od zunaj; skrivanje domacihkul
turnih dosezkov samo v doma
cem kraju; odklanjanje :sodelo
vanja in usklajevanja z dru~mi 
kraji; odvracanje od pobud ak
tivnejsih, zavraeanje kulturnih 
doseZkov drugih, zlasti poklicnih 
ansamblov in umetnikov . . . vse 
te oblike zaplankanosti se zacno 
pogosto ze v krajevnih skupnostih 
in so v svojem globokem bistvu 
skregane s kul-turo. 

Drugacno. pojmovanje ali delo
vanje bi bilo skodlj-ivo in bi hote 
ali nehote pomenilo manipulira- Stalna llkovna razstava v nasi novi blagovnici 
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BRESTOVA PRIHODNOST IN ODGOVORNOST KOMUNISTOV 

Nonnalno je, da so komunisti prvi, ki so dolzni post>e5evati izdelavo 
srednjei'ocn~a programa razvoja podjetja in da so moralno In politlcno 
pred ko:lekti,_,om zadolzeni, da v jav.nl .ra2.'pravl predlagajo saml In vzpod
budijo ostale druweno-politlcne or.ganizacije, samoupra•,me organe, elm 
sirsi kr09 kolektiva k ustvarja'lnemu sodelovanju ob nacrtovan:}u sred
njerocne perspektive kolektfiva. 

Programiranje za daljsl rok gotovo ni preprosta naloga, se manj ne
odgovoma. Ob pot!, ki jo bo Brest ubiral v naslednjih letih, je navse
zadnje odvisen poloZaj dobr!nega dela nas1h obcanov in komunisti v 
podjet~u. ce naj predstavljamo interese delavskega razreda, moramo 
prevzeti za ta polozaj levji delez odgovornosti. 

PLAN IN POSLOVNA POLITIKA ZA LETO 1973 

Ugodni letosnji rezultati nas obvezujejo, da za leta 1973 pripravimo 
cim boljse pogoje za gospodarjooje. Cilj in izhodisce je narascanje pro
izvodnje, standards in po:polnejse socialne vamostl zaposlenlh. Plan in 
poslovna politika s ta ze v zakljucni fazi priprav, tako da pricairujemo v 
decembru pi'Odno raz,pravo vseh zaposlenih, ki bo omogocila, da v planu 
In poslovnt politiki na demokraticen nacin zajamemo vse predloge nepo
&rednih ,proizvajalcev. 

VARCEVATI MORAMO POVSOD 

Za vsako ·kategorijo stroskov bo treba napraviti konkretni plan varce
vanja. Za stabllizacijo gospodarstva moramo vsi prlspevati 5'-'0j delez, 
ce hoeemo, da bomo doosegll cilj, ki ga pred nas postavlja stabilizacija. 
Popolnoma razumlii'-'O pa je, da moramo najprej zagotoviti nemoten po
slovni pr·oces. S tem hocem povedati, da lma tudi varcevanje svoje 
meje. Paziti .bomo morali, da pri tej akciji ne bi zasli v druge skrajnosti, 
ki bi imele prav taka n~ativne posledice za nas vse. Povsod naj torej 
prevladuje duh dobrega gospodarja, pa homo breme manj bolece prestali. 

RAZVOJ TAPETNISTVA V TP MARTINJAK 

· Perspektivna proizvodnja oblazinjenega pohistva, ki je predvidena v 
srednjeroenem planu, bi se povecala z 9000 sedeznih garnitur na 16.000. 
Za taka veliko povecanje proizvodnje pa bo nujno potrebno pridoblti nove 
delovne prostore. To pa zahteva gradnjo novih objektov, verjetno tudl 
na bolj ustrezoem mestu za to proizvodnjo kot je sedaj. 

MLADINA KRITICNO IN SAMOKRITICNO. Kaksni kriteriji pri stipendiranju? 
Poglejmo, koga danes stipendiramo in po kaksnih k>riterijin. SUpendi

ramo vse kadre, ki so potrebni nasemu gospodarstvu po !stem kriteriju, 
ne giede na socialni polozaj; od tistega, ki ima poprecni dohodek na 
clana druzine petdeset pa do tistega, ki ima dvesto starih t isocakov ali 
pa se vee. Taka politika stipendiranja ni v skladu z osnovnimi naceli, 
vodi k razs·lojevanju nase druroe in se poveeuje prepad med socialno 
s lbkimi i.n bogatlmi. Nel«lo si lahko ob solanju svojlh otrok zida hiso ali 
vikend, medtem ko se drugi bori za svoj obstanek In je srecen, ce si 
obnovi staro stanovanje ali pa napravl kopalnico. 

V prihodnje bo potrebno raz.vrstiti kriterije stipendi·ranja v skladu s so
cialno politi,ko taka, da bo dobil stlipedi•jO vsak prosilec, ki jo potrebuje, 
vendar mora pri tem po-kazatl tudi ucnl uspeh. 

S SREcANJA STIPENDISTOV 

Ne smemo si vee zapirati oci pred dejstvom, cia je industrijski razvoj 
ze prehitel se vas1<o miselnost Cerknice in da je Cerknica zaostala za 
tehnicnim razvojem .podjetja. Zato se po-raja vprasanje, zakaj strokov
njaki uhajajo, saj na novih delovnih mestih pogojl niso boljsi in tudi 
osebni dohodki niso bistveno visjl. 

Pri t em moramo vedeti, da so potrebe strokovnega kadra po kulturnih 
dobrinah vecje kot potrebe domacinov, ki se zadovoi•Jijo ze samo s film
s·kimi predstavami. Vzporedno s tem pa se postavlja tudi vprasanje kul
ture, ki je, kat je splosno znano, mocno zapostavljena. Upati je sicer, 
da bo nova avtocesta stanje po.pravila, saj bo potem le skok do vecjih 
sredisc in taka ne bo vprasanje, prihajati na delo lz Ljooljane v Cerknico. 

KAKO JE Z OBNOVO VODOVODA 

Ker je oskrba z vodo zlasti v Cerknici iz dneva v dan bolj pereca, 
saj posamezni predeli nimajo vode po nekaj dni skupaj. je gradbeni 
odbor odlocen, da je treba s tretjo fazo obnove ad zajetja pa do Cerk
nice v prihodnjem letu nadaljevati za vsako ceM. Po analizi dotoka s red
stev bo to mogoce, ce bodo vsi, ki so dolzni sredstva prispevati, sred
st'Va tudi v redu vplacali. 

Zato bo siedila te dnl akcija za wiranje sredstev za le.to 1972, ker 
nohena gospodarska organizacija razen Gradisca za letos ni prispevala 
nit'i se dinarja. Vee pa je takih, kl tudi za -pretekla leta n1so p rispevale 
nicesar. 

ZA KULTURO NEGOTOVA PRIHODNOST 

Po precej mucnem zacetku je bil za~l}ucek se bo.lj mucell. Ker je 
dosedanji predsednrk kultume skupnosti zapustil Cer.knico, je bllo po
trebno izvoliti novega, .prav tako pa je na skup5ctnl podal svoj odstop 
tudi ta]ntk. Pri najboljsi voljl skupscini ni uspelo najti dva cloveka, ki 
bi hotela prevzeti ti dve mesti. Nasla je le salomonsko resitev, naj bo 
zacasni predsednik do naslednje skupscine sedanji predsednik izvrs
nega odbora. 

Taka so delegati zapuscali skup$cino s klavr.nim spoznanjem, da fi
nancna sredstva niso pogiavitni vzrok za kulturno mrtvilo, pac· pa, da ni 
mogoce najti 11udi, ki bi blli pripravljeni delati na tem, za nasa obcino 
prepotrebnem podrocju. 

-- .--
• ... ~ . tl>t·"=:. ~ . -. ~~= ........ -.~-~·- ~ 

~ ----- - - -------- -

Zenska koSarka v 
0 moski kosarki v Cerknici 

smo ze veckrat pisali, 0 zenski 
pa zelo redko. Gotovo pa si tudi 
nasa zenska kosarka zasluii ne
kaf vee pozomosti. 

Tudi dekleta v kategoriji mla
dink in. kadetinj so letos nam
rec dosegla velik uspeh. Mladin
ke so bile 5.-6. v republiskem 
merilu, kadetinje pa so bile se 
boljse, saj so se uvrstile v final
ni del med stiri najboljse ekipe 
v Sloveniji. Finalni del bo pri
hodnji mesec. 

Eden izmed polfinalnih turnir
jev je bil v Ce:r.knioi. 

Uvrstitve: 

Mladinke: 
1. Pomurje, 2. Jefica, 3. Cerk

nica, 4. Menges 

Kadetinje: 
1. Jefica, 2. Cer.knica, 3. Bra

nik-Maribor 

Uspeh zenskih ekip je posledi
ca strokovnega dela z igra:l:kami, 
ki -se je za:celo lani. Najbolj za
slu.Zne igralke za dosedanje 
uspehe so: Jasna Mele, Martina 
Intihar, Violeta Kebe, Helena 
Pakiz, Anita Kratnjc, Vesna Sega, 
Vilma Sega, Heda Lov:ko, Roma
na Bar aga, Vesna Macek, Vlasta 
Rasperger in Mojca Ulaga. Nekaj 
igralk je zelo talentiranih in 
uspeSnih, kar potrjuje tudi to, 
da je igralka Martina Intihar v 
slovenski selekciji za kadetinje. 

Najvee zaslug za zacetke ien
ske kosar-ke v Cerknici ima J oze 
Mele, ki ze nekaj let sistematic
no dela s pionirsko zensko selek-

cijo. S to elcipo ie nekaj let 
uspeS.no nastopa tudi v slove:n
skem merilu in dosega vidne 
uvrstitve. Ekipo vsako leto J?ri· 
pelje do .polfinala (med 8 ekip), 
preteklo leto pa je eki.pa dose
gla svoj na.jveeji uspeh z dru
gim mestom na republi9kem pr
venst\1111 za pionirke. 

KegljaSke 
USPEHI TUDI V REPUBLI
SKEM IN ZVEZNEM MERILU 

Letomja kegljalka sezona se 
je pricela z vrsto uspebov tek
movalcev In tekmovalk keglja
skega kluba Brest tudl na repu
bllsldh in zveznih temovanjih, 
kar priea, da se ze obrestujejo 
sadovi veeletnega sistematienega 
dela. 

Na prvenstvu Notranjske je 
med posamezniki zmagal Zaloz
nik (Brest), ki je na stirih tek
movanjih dosegel povprecje 902 
podrta keg~ja. Sledili so mu: 
2. Puntar (Proteus - povprecje 
984 kegljev), 3. Gornik (Brest -
892), 4. Urbas (Brest - 887), 5. 
Turk (Brest - 884) iM. 

Na republ.iSkem prvenstvu za 
posamemike je na kegljiscih v 
Cerknici, Postojni, Medvodah in 
Ljubljani Zalo:Zni.k podrl po 943, 
856, 893 in 924 kegl)ev in bil od
licen- osmi, Gornik pa je zase
del 14. mesto z rezultati 909, 885, 

KOSARKA V DECEMBRU 

CLANI - I. SLOVENSKA LIGA 
8. 12. 1982 ob 18. uri - CERKNICA : LIBELA B 
11. 12. 1982 ob 18. uri - CERKNICA : LITIJA 
25. 12. 1982 ob 18. uri - CERKNICA : NOVOLES 

MLADINCI - I. SLOVENSKA LIGA 

5. 12. 1982 ob 10.30 - CERKNICA : POSTOJNA 
12. 12. 1982 ob 10.30 - CERKNICA : LOKAINVEST 
26. 12. 1982 ob 10.30 - CERKNICA : MIRNA 
Vse tekme bodo v sportni dvorani osnovne sole Notranjski odred 

v Cerknici. 

FILMI V DECEMBRU 
2. 12. ob 19.30 - angleska kriminalka IZUCENA, DA UBIJA. 

4. 12. ob 19.30 in 5. 12. ob 16. uri - ameriski akcijski film DIRKA 
CANNONBALL. 

5. 12. ob 19.30 - nemski eroticni film RESNICNE ZGODBE, V. del 

6. 12. ob 19.30 - angleski pustolovski film DEKLE IZ PLEMENA 
ASH ANTI. 

9. 12. ob· 16. uri in ob 19.30 - angleska grozljivka PREDSTAVA 
GROZE IN STRAHU. 

11. 12. ob 19.30 iu 12. 12. ob 16. uri - hongkonski akcijski film 
CRNI PANTER. 

12. 12. ob 19.30 - angleska krirninalka GOUUF, HITREJSI OD 
POLICIJE. 

13. 12. ob 19.30 - italijanska komedija PRIVATNE LEKCIJE. 

16. 12. ob 19.30 - nemska eroticna komedija MORNARJI V PO
STELJI. 

17. 12. ob 17. uri - japonska risanka (po Andersenovi pravljici) 
PALCICA. 

18. 12. ob 19.30 in 19. 12. ob 16. uri - hongkonski karate film 
TIGROV BES. 

19. 12. ob 19.30 - ameriska drama NAVADNI LJUDJE. 

20. 12. ob 19.30 - nemski eroticni film - LJUBEZEN PRED SE
DBMNAJSTIMI. 

23. 12. ob 16. uri. in ob 19.30 - ameriski akcijski film NEUNIC-
LJIVI MINI MORRIS. . 

25. 12. ob 19.30 in 26. 12. ob 16. uri - italijanska komedija JAZ IN 
NILSKI KONJ. 

26. 12. ob 19.30 - italijanska komedija· .ZENA NA POCITNICAH, 
UUBICA V MESTU. 

27. 12. ob 19.30 - angleski vojni film ZORA V DE.ZELI ZULU. 

30. 12 .. ob 19.30 --: angl6Ska eroticna komec;lija STALNO DEKLE. 

BRESTOV OBZORNIK 

Cerknici 
Vse to pa je osnova za vecjo 

kvaliteto i.n uspehe v visj:ih ka· 
tegorijah. 

V prihodnje nameravamo osno
vati tudi zensko clansko ekipo, 
ki se bo ze v sezoJlli 1982/83 bo 
rila za uvrstitev v prvo sloveh· 
sko ligo. 

B. Kranjc 

• 
DO VICe 

892 in 887 kegljev. Oba sta se 
uvrstila na driavno prvenstvo. 

Na driavnem pdvenstvu za ~ 
sameznlke v Backi Topoli in Kri· 
vaji je ZaloZnik zasedel 24. me
sto s 1801 kegljem (886 + 915), 
Gornik pa 35. mesto s 1771 keg· 
lji (885 + 886). 

Na repub~em prvenstvu Y 
parlh v Novem mestu in Ljuto
meru sta hila Zalomik in Gornik 
osma s skupnim rezultatom 3472 
kegljev (1718 + 1754) in se uvr· 
stila na driavno prvenstvo. 

Driavno prvenstvo v parih je 
bilo v Sanskem mostu; par Za· 
loZnik - Gornik pa je zasedel16. 
mesto in podrl skupaj 1775 keg· 
ljev (891 + 884). 

Poudariti velja, da se je na 
vsa omenjena tekmovanja uvr· 
stilo le sest tekmovalcev iz Slo· 
venije in sicer Marinsek in Ur· 
bane (Triglav), Smodis (Carda), 
Bizjak: (Gradis) in oba Brestova 
tekmovalca. 

In se ena razveseljiva novica. 
Med mladinkami je bila nasa 
Ana Urbas na republiskem pr· 
venstvu sesta, na drlavnem pa 
se je uvrstila na 26. mesto. Sku· 
paj z Arharjevo pa sta bili v pa· 
rih na republiskem prvenstvu ' 
sedrni in ocllicni deveti na driav· 
nero prvenstvu. 

Za zacetek sezone kar zavid· 
ljivi uspehil 

NASI UPOKOJENCI 

31. oktobra so odsli iz temelj
ne organizacije POHISTVO, to· 
varna pohistva Cerknica, v po· 
koj naslednji delavci: 

Marija KOSCAK iz Rak:itne, ki 
je bila zaposlena v odde1ku pa· 
kirna in je prisla v tovarno 1. 
7. 1964. leta. 

Vida LEV AR iz Cerknice, ki je 
bila zaposlena v oddelku pakir
na. Na Brest je priSla 17. 5. 
1954. leta. 

Marija DOBRIN iz Rakeka. 
Zaposlena je biola na delovnih 
opravilih prevzemna kontrola. V 
tovarno je priSla 2. 10. 1962. leta. 1 

Delovni ·kolektiv nase temeljne 
organizacije se vsem trem upo
kojenkam zahvaljuje za njihova 
marljivo delo in jim zeli se mno· 
go srece in zdravih let. 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo CS. 
Jovne organizacije BREST Cerknica. 
n. sol. o. 

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC 

Ureja uredniskl odbor: Vojko HARMEL, Vlk· 
tor JERie, Srei!ko KNAP, Joze KOROSEC, 
Darko lESAR, B.oio LEVEC, Franc MLA· 
KAR, Danllo MLINAR, Janez OPEKA, Yanda 
~EGA in Franc TURSfe. 

Foto: Joze ~KRU 

Odbor za obveieat!je je dru!beof org111 
upreviJenje. Predsednlk odbora: Anlllll 
PERCle. 

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljub
ljanl. Naldada 2800 izvodov. 

Glesflo sodl mad prolzvode lz 7. '*' 
prvega odltevka 36. i!l- Zllkone o ob
devi!enju prol.rvoclov In ltorlt.v v p..-ta, 
:111 katere M ne placu)e temeiJnl dawll 
ed prometll prolzvodov (IDMflle aekrltarl• 
ta za lnfonnlfWI)e lnrinege sveta SR Slo
venlje it. Ul·1/ 72 z dne 24. olltolln 
1974). 
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