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VeCji izvoz- Brestova nuja 
OB NASEM LETOSNJEM GOSPODARSKEM NACRTU 

Na osnovi poslovne politike sta sestavljena tudi letni plan in 
njegovo dopolnilo. Naj takoj pojasnimo, da gre pri aneksu (dopol
nllu) za uskladitev razporejanja dohodka z dolocili dogovora o 
druZbeni usmeritvi razporejanja dohodka in se ga izdela po za
kljuenem racunu za leto 1981. Zato moramo jemati oba akta kot 
celoto. 

ZAPOSLOV ANJE 

Kar zadeva zaposlovanje, smo 
izhajali iz srednjerocnih plan
skih opredelitev. Zato se stevilo 
zaposlenih v vseh temeljnih or
ganizacijah in v Skupnih dejav
nostih ne povecuje z izjemo v 
TOZD :lagalnica in v TOZD Pro
daja. V :lagalnicl je vzrok za po
veeanje vecji izvoz, saj tuji kup
ci zahtevajo specificne debellne 
in razreze. 

V prodaji pa se povecanje na
na§a samo na razsiritev malo
prodajne mre.Ze v ostalih repu
blikah. 

PROIZVODNJA 

Ob tako opredeljenem zapo
slovanju se obseg proizvodnje 
vrednostno povecuje za 23 od
stotkov. Pri tem gre za predvi· 
deno uskladltev cen koncnih pro
lzvodov s cenami reprodukcij· 

skih materlalov, pa tudl za po
vecanje produktivnosti. Vseka
kor lahko tudl letos prlcakuje
mo nekatere teiave pri proiz
vodnji. 

Ob poveeanem izvozu in ome
jitvah uvoza bo se vedno pri· 
manjkovalo reprodukcijsldh ma
terialov, obenem pa bodo zaradl 
manjsega povpra5evanja tudl 
mocne omejitve na trgu. Oboje 
dejstev je razvidnih tudl iz sa
mega plana proizvodnje. Tako 
zaradi tezav prl uvozu ne pred
videvamo <vee proizvodnje ipre· 
na in polluretana, prl proizvod
nji ognjeodpornih plosc pa sta 
predvideni samo ena do dve iz
meni. Vsekakor pa bodo zaradl 
razllcnih momosti za prodajo 
po temeljnih organizacljah po
trebne vecja prllagodljivost, pre
razporedltve delavcev med te
meljnimi organizacijami in v 
skrajnem prlmeru tudl zmanj
sevanje proizvodnje. 

PRODAJA 

Povecanje prodaje brez inter· 
ne reallzacije nacrtujemo z in
deksom 140. Prl tem je potrebno 
poudarlti, da je taksno poveea
nje posledlca dveh vzrokov: 

- zaostajanje prodaje za pro
izvodnjo v letu 1981, kar miZuje 
startno osnovo, 

- upostevanje zniZanja zalog 
v letu 1982, kar povecuje proda
jo v prlmerjavi s proizvodnjo. 

Prodaja na domacem trgu te
meljl na nacrtovani proizvodnji 
za domaci trg. Glede na sezon
sko nihanje prodaje in glede na 
dolgoletna razmerja je predvi
deno 40 odstotkov prodaje v pr· 
vem polletju in 60 odstotkov v 
drugem. 

Bistveno boljsega poloiaja na 
domaeem trgu tudi v letu 1982 
ne more~o pricakovatl. Omeje
vanje vseh vrst porabe, zniZeva
nje realnega standarda ter delno 
prestrukturiranje potrosnje bo 
nedvomno vplivalo na prodajo 
pohlstva kot trajne potrosne do
brine. Glavnl pospdevalec pro
daje bo zato se naprej stanovanj-

Med vsem zaposlenimi na Brestu je skoraj polovica iena. OB DNEVU :lENA ISKRENO CESTITA
MO VSEM BRESTOVKAM IN OSTALIM OBCANKAM! 
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Jezik kot izraz druZbene zavesti je potrebno nenebno raz
vijatl in bogatiti. Odgovomost za svobodni razvoj sloven
skega jezika je stalna naloga vseh,. ki iivijo in delajo na ce
lotnem slovenskem etnicnem prostoru. Vsak po svojih moeeh 
mora prispevatl k il.ahtnemu razvoju vseh zvrsti in plasti je
zika, pa najsi gre za knjiZni ali pogovorni jezik, za jezik te 
ali one stroke, tega ali onega podrocja iivljenja in dela. To 
nalogo je mogoce razumetl kar najside: kot prizadevanje za 
ustrezno in neprekinjeno jezikovno izobrazbo na vseh ravneh 
vzgoje in izobr3Zevanja, za sistematlcno izdajanje strokovne 
literature in za uspe5en razvoj stroke ter za razvijanje naj
~irse zavesti o vrednotah slovenskega jezika kot elementar
nega sestavnega dela slovenske kulture in slovenske samoblt· 
nosti. 

ska izgradnja, ki pa bo tudl 
manj~a, saj bo zbiranje stano
vanjsldh sredstev odvisno od 
ustvarjenega cistega dohodka. 
Zato bo potrebno p ri izpolnje
vanju plana dati se vee poudar
ka izvozu. Za zmanjsanje zalog 
pa je potrebno napraviti pose
ben program ukrepov. 

IZVOZ 

Letni nacrt izvoza je s poseb
nim aneksom usklajen s planom, 
posredovanim na samoupravno 
interesno skupnost za ekonom· 
ske odnose s tujino. Tako se iz. 
voz povecuje v dolarjih z in
deksom 120, v dinarjih pa z in· 
deksom 147. Ta razllka izhaja iz 
spremenjenih tecajev dinarja. 
Vendar ugotavljamo, da tudi 
taksno povecanje ne zadosea za 
pokritje vseh obveznostl, ki jib 
ima delovna organizacija. Pred
vsem gre prl tem za spremem
bo, saj moramo devizna sred
stva zagotavljatl tudl za odpla
cila najetih kreditov v tujini. 
Zato bo potrebno zagotavljati 
zdruZevanje deviznih sredstev 
(na primer za iveme plosce), obe
nem pa si prizadevati, da bi, 
kjer je le mogoee, uvozene mate
dale zamenjevatl z domacimi. 

FINANCNI REZULTATI 

V pricakovanih teijih pogojih 
za gospodarjenje so naertovani 
tudi slabSi finanCni rezultatl. Na 
eni strani je to posledica vecje
ga izvoza, obenem pa tudi spre
menjene amortizacije. Z novim 
zakonom so se namrec bistveno 
spremenile amortizacijske stop
nje, kar je povzrocilo izreden 
skok amortizacije po predpisa
nih stopnjah. Zato tudi nobena 
temeljna organizacija ne obllku
je pospesene amortizacije. Tudl 
vlaganja v poslovni sklad so mi
nimalna in ne bi mogli izdvojiti 
temeljne organizacije, ki b i ime
la boljse rezultate. Tako predvi
deni rezultati vsekakor kaZejo 
na resnost poloiaja v letu 1982. 

To potrjujejo tudi podatki 
o reprodukcijski sposobnosti. 
Amortizaclja in vlaganja v po
slovni sklad bodo komaj zado
scala za odplacila kredltov. Zato 
bo se naprej primanjkovalo 

Predsedstvo CK ZKS 

obratnih sredstev. Ta primanj· 
kljaj naj bi se sicer zmanj~al 
kot posledica predvidenega 
zmanj5anja zalog in poveCanih 
kreditov za izvoz, vendar bo se 
vedno precejsen. Zato bo pod
rocje likvidnosti ena izmed 
osnovnih nalog v letu 1982. 

NALO.:lBE 

V tako omejenih moinostih so 
tudi nalozbe skrajno skrcene. V 
vseh temeljnih organizacijah so 
predvidena samo vlaganja v vi· 
sini 20 odstotne mlnimalne 
amortizacije za najnujnejse na· 
domestltve oprem e ter za r azSi· 
ritev prodajne mreie in nabavo 
terminalov. 

OSEBNI DOHODKI 

Naj na koncu omenimo se gi· 
banje osebnih dohodkov. Po· 
vprecni netto osebni dohodek 
naj bi zna.Sal 11.437 dinarjev me
seeno, kar je 18 odstotkov vee 
kot leta 1981. S takSno rastjo bi 
poskusali prepreciti upadanje 
realnega osebnega dohodka. Po
udariti moramo, da je takSna 
rast usklajena z dolocili druZbe
nega dogovora, vendar ne zaradl 
finanCnih rezultatov, temvee iz. 
voza, kajtl druZbeni dogovor da· 
je prednost pri porastu pred- · 
vsem izvoznikom na konvertibil· 
no podrocje. 

Pred nami je torej precej mr· 
savo leto. Vendar je iz poveda
nega videtl, da moramo izhod 
iskatl predvsem v povecanju iz. 
voza. Le-ta bo omogocil: 

- manjsi pritlsk na prodajo 
na domaeem trgu in posredno 
zmanjsanje zalog, 

- zagotovitev potrebih deviz. 
nih sredstev za uvoz, 

- poveeanje izvoznih kredltov 
in s tem manjsi pritisk na Ilk· 
vidnost, 

- viSjo rast osebnih dohod
kov. 

Povecanje izvoza torej ni samo 
ielja planerjev, temvec nuja, od 
katere je odvisno vse poslovanje 
Bresta. 

P. Oblak 
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0 lanskih uspehih in teZavah 
OB ZAKLJUCNEM RACUNU ZA LETO 1981 

Ceprav bomo o poslovnem porocilu k zakljucnem racunu za Ian· 
sko leto razpravljali na zborih delavcev, je ;prav, da tudi .v na5em 
glasilu povemo nekaj o uspehih in tezavah, ki so 'Spremljali nase 
poslovanje lani. 

Najprej naj povemo, da je to prvo leto novega srednjerocnega 
obdobja, pa tudi leto, ko se je zacela stabilizacijska politika §iriti 
v vse pore na§ega gospodarstva. 

Zato je tudi r azumljivo, da v pogojih zategovanja pasu ne mo· 
remo pricakovati kak§nih vecjih uspehov, se posebno, ker je celotna 
poslovna politika temeljila predvsem na razvoju kvalitativnih de· 
javnikov v proizvodnji in v vseh drugih fazah reprodukcijskega 
procesa. 

Ker pa so se na razlicnih podrocjih pojavljala razlicna vprab· 
nja, jib preglejmo posamicno. 

PROIZVODNJA 

Letni plan proizvodnje smo 
dosegli s 95 odstotkl. Ceprav je 
bila oskrba s surovinami in re· 
promateriali tdavna cez vse le
to, pa vendar to ni edini vzrok, 
da nacrtovana proizvodnja ni 
blla dosezena. Manjsa proizvod· 
nja v temeljni organizacijl Po
hi§tvo je predvsem posledica 
vecjega deleza narocilniSke pro
izvodnje za izvoz, ki zaradi vee 
masivne obdelave povzroca ozko 
grlo v proizvodnji. Zaradi za· 
htevnejse kvalitete pa terja ta 
proizvodnja tudi vee vlozenega 
dela. 

Temeljna organizacija Gaber 
je dosegla ni.Zjo proizvodnjo za· 
r adi sprememb proizvodnega 
programa. Tezave v proizvodnji 
pa so povzrocale tudi neredne 
dobave nekaterih polizdelkov 
(predvsem pomivalnih korit) od 
kooperantov. 

NI.Zjo proizvodnjo je dosegla 
tudi I verka, ki se je ,lani -otepala 
z razlicnimi te2:avami. Najprej so 
bile neugodne vremenske raz· 
mere, predvsem huda zima, ki 
je povzrocala tezave ·prl pripra· 
vi kvalitetnega iverja. Zaradi 
prevelike obremenitve susilnic je 
prihajalo do pogostejsih okvar. 
Okvare strojev in tezave z naba
vo r ezervnih delov pa so jib pe
stlle vse leto. Seveda pa je pro
izvodnja na lverki manjsa tudi 
zaradi manjse proizvodnje ople· 
m enitenih plosc, ker je priman} 
k ovalo folij. 

Svoj delei k manj§i proizvod· 
nji je prispevala tudi temeljna 
organizacija Mineralka, saj je 
bilo zmanjsevanje njene proiz
vodnje edini nacin, kako omejiti 
prehitro narascanje zalog. 

Ostale temeljne organizacije 
so plan proizvodnje dosegle ali 
pa celo presegle. Glede struktu· 
re izdelkov je najbolj pomemb· 
no to, da se je p r oizvodnja za
ganega lesa, ki je zmanjsevanje 
kupne moci doslej najmanj ob· 
cutila, gibala po zastavljenih ci
ljih. 

NABAVA 

Nedvomno je na proizvodnjo 
mocno vplivalo tudi pomanjka· 
nje r epromaterialov na doma· 
cem trgu. Res da zaradi tega, 
razen v izjemnih primerih (ople· 
menitenje ivernih plosc) ni pri· 
hajalo do vecjih zastojev v pro
izvodnji, treba pa je bilo spre
minjati operativne mesecne pla
ne, kar je slabo vplivalo na de
lovno storilnost, v nekaterih pri· 
merih pa je povzrocalo tudi de
sortiranost pr odajnega progra· 
rna. Tezave s preskrbo so se ob
casno pojavljale prl vseh mate
rialih. Trajnejse pa so bile pred
vsem prl tistih materialih, ki so 
vezani na uvoz surovin. Prl njih 
so se poleg kronicnega pomanj
kanja pojavljali se zahtevki po 
zdruievanju deviznih sredstev. 
Zaradi pomanjkanja deviz teh 
zahtevkov nismo mogli izpolniti 
v celoti, tako da so bile tdave 
s preskrbo se toliko vecje. 

Se slabse pa je bilo s preskr
bo z uvoznimi repromaterlali, 
kjer smo hili izkljucno odvisni 
od lastnih deviznih sredstev. Po
leg pomanjkanja deviz so po
vzrocall tezave prl uvozu tudi 
posamezni predpisi, ki so vedno 
bolj omejevali uvoz. Stanje se 
je v zadnjih lanskih mesecih po 
uvedbi sistema uvoznih kvot ce
lo tako zaostrilo, da smo uva· 
zall res samo najnujnejse mate
rlale in ·surovine. 

Uvozne omejitve so seveda po
vzrocile se slabso zalozenost ju
goslovanskega nabavnega trga, 
tako da smo morali UVaZati po
leg standardnih uvoznih reproma
terialov se druge, ki smo jib 
prej doblvali na domacem trgu. 

PRODAJA - DOMACI TRG 

:Ze pri sestavi plana prodaje 
smo predvidevali, da leto 1981 
za prodajo trajnih potrosnih 
dobrin ne bo tako ugodno kot 
je bilo leto prej. 

Omejevanje potrosni§kih kre· 
ditov in padanje realnih osebnih 
dohodkov je povzrocilo padanje 

kupne moci prebivalstva, kar se 
najprej odr8Za pri nakupu traj· 
nih potrosnih dobrin. 

Ob analizi lanske prodaje lah
ko ugotovimo, da smo bili pri 
sestavi plana se preveliki opti
misti, saj smo dejansko dosegli 
samo 80,2 odstotka nacrtovane 
prodaje na domacem trgu. Pri· 
merjalno z letom 1980 se je pro
daja vrednostno povecala za de
set odstotkov in ob upostevanju 
30 do 40 odstotne inflacije vidi
mo, da smo dejansko prodali v 
letu 1981 precej manj izdelkov 
kot leto prej. 

Ceprav je prodaja koncnih po
histvenih izdelkov v vseh temelj· 
nih organizacijah, razen v Mast
vi, pod planom, saj je odstotek 
doseganja plana v povprecju 
okrog 70 odstotkov, pa je §e po
sebno slaba prodaja tapetniSkih 
izdelkov, ki je dosegla letni na· 
crt samo s 67 odstotki. 

Tudi prodaja primarnih izdel
kov ni hila brez teiav, saj smo 
zadovoljive rezultate dosegll sa
mo pri zaganem lesu. v drugem 
polletju smo imeli velike tdave 
s prodajo ivernih plosc, saj je 
bilo zaradi manjse proizvodnje 
oplemenitenih plosc trillce pre· 
nasleeno z neoplernenitenimi, 
medtem ko je oplemenitenllt 
primanjkovalo. Posledica so bile 
seveda povecane zaloge plosc, ki 
smo jih delno re§evali tudi z 
izvozom. 

Najvec tdav pa je bilo s pro
dajo ognjeodpornih plosc. Med
tem ko je prodaja teh plo§c za 
ladjedelniStvo stekla, pa so iz· 
redne teiave v gradbenistvu. 
Omejltvena nalozbena politika je 
zaustavila stanovanjsko, pa tudl 
ostalo gradnjo, tako da je pro
daja teh plosc zelo negotova. 
Poleg tega pa so se vedno tda
ve s konstrukcijskimi resitvarni 
teh izdelkov za razlicne namene, 
pa tudi s finalizacijo. Vse to pa 
seveda se dodatno povzroca teza
ve pri prodaji, tako da je bil 
plan izpolnjen samo 35 odstot
no. 

IZVOZ 

P redvidene teZave na doma· 
cern trgu so seveda povzroclle, 
da je bil plan izvoza za leto 
1981 zastavljen mnogo viSe kot 
pa za leto prej. Poleg zagoto
vitve dodatnih trfisc za viSek 
proizvodnje pa je bil izvoz za 
nas pomemben tudi zaradi zago
tovitve potrebnih deviznih sred
stev. Zato je hila izvozu in iz. 
vozni proizvodnji posvecena cez 
vse leto posebna pozornost. 

Ceprav smo izvoz dinarsko do
segli in celo presegli, pa z izku· 
piCkom deviznih sredstev vseeno 
ne moremo biti zadovoljni, saj 
smo ustvarili manj deviz kot 

Novo izvoljeni delavski svet delovne organizacije se je februarja prvic sestal 

BRESTOV OBZORNIK BRE~ 

Nase delavke pri lepljenju furnirja 

smo nacrtovali. Ceprav so bile 
tdave pri izvozu vseh izdelkov 
zelo velike, predvsem zaradi po
vecane konkurence domacih in 
tujih izvoznlkov, pa je bilo naj· 
vee tezav pri izvozu iaganega 
lesa. Velika konkurenca Kanade 
in Sovjetske zveze je povzrocila, 
da smo dobivali samo rnanjse 
posle, za katere oni niso bili 
zainteresirani. To je seveda po· 
leg drugih tezav povzrocalo se 
tezave pri k lasiflkaciji in odpre
mi teh razdrobljenih kolicin. 
Manjsi izvoz Zaganega lesa je 
seveda eden izmed osnovnih 
vzrokov, da smo ustvarili manj 
deviznih sredstev kot smo na· 
crtovali. 

V preteklem letu smo izvozili 
tudi prve ognjeodpome plo§ce. 
Ceprav je bil izvoz manjsi od 
nacrtovanega, pa je vsekakor 
spodbuda za naprej. Vecji izvoz 
Negor plosc ni bil uresnicen 
predvsem zaradi posebnih zah· 
tev za posamezna trZisca, ki so 
povezana s prodajo takih pro
izvodov. Zato bo treba za obde· 
lavo teh tdi§c in za pripravo 
dokumentacije za izvoz vloZiti se 
dodatne napore, saj je izvoz ob 
stabilizacijski politika na doma· 
cern trgu edina re§itev za temelj· 
no organizacijo Mineralka. 

FINANCNI REZULTATI 

Teiave, ki so spremljale pro
izvodnjo, nabavo in prodajo na 
domacem trgu ter v izvozu, so 
se seveda odrazlle tudi na fi
nancnem rezultatu, ki je za de
lovno organizacijo vse prej kot 
ugoden. Najv8Znejse kazalce ff. 
nancnega rezultata bomo prika· 
zall v naslednji tabeli. 

skiad izdvajali temeljni organl
zaciji :Zagalnica in Jelka in steer 
na racun ugodne prodaje zaga
nega lesa. 

Sredstva za razsiritev materi
alne podlage bodo torej izredno 
majhna, saj je iz poslovnega 
sklada potrebno izdvajati §e dol· 
gorocna posojila za samouprav· 
ne interesne skupnosti rnaterial· 
ne proizvodnje, obenem pa so 
tudi sredstva za pospe§eno 
amortizacijo izlocena v rnini
malnem obsegu in samo pri ti
stih temeljnih organizacijah, 
kjer dohodek to dovoljuje. 

Financni rezultati in kazalci 
gospodarjenja nam kazejo, da 
sta uspdno poslovali samo te
meljni organizaciji tagalnica in 
Jelka, ki sta ustvarili dovolj 
akumulacije za odplacila kredi· 
tov in za financiranje povecanja 
obratnih sredstev. 

Temeljne organizacije Masiva, 
Gaber in lverka so sicer poslo
vanje zakljucile pozitivno, ven
dar je ustvarjena akumulacija 
tako majhna, da ne zadosca za 
odplacila kreditov in za financi
ranje povecanih obratnih sred
stev. 

Medtem ko sta TOZD PohiStvo 
in Tapetnistvo zakljucila poslo
vanje na ,pozitivni nicli, kar po
meni, da nista poslovali z izgu
bo, nista pa uspeli ustvariti do
volj sredstev za pokritje sklada 
skupne porabe in drugih obvez· 
nosti, pa je temeljna organiza
cija Mineralka zakljucila poslo
vanje z izgubo. Izguba, ki jc 
bila dosezena ze pri cistern do
hodku, se je se povecala za 
osebne dohodke, tako da zna§a 
skupna izguba 16.200.000 dinar
jev. 

Ob vsem tern lahko se r ece-

Doseieno 1981 Indeks na leto Indeks 
vOOO din 1980 na 

plan 
- celotni prihodek 
- dohodek 
- amortizacija nad 

predp. stopnjo 
- cisti dohodek 
- izguba pri cist. dohodku 
- poslovni sklad 
- skupna izguba 

Iz primerjave celotnega pri· 
hodka in dohodka je videti, da 
so porabljena sredstva narasca· 
Ia hitreje, kar je predvsem po
sledica hitre rasti cen surovin, 
repromaterialov in energije. 

Tudi nekatere obveznosti iz 
dohodka (predvsem obresti od 
kreditov) so nara§cale hitreje, 
tako da je rast cistega dohodka 
§e manj5a od dohodka. Pri ci· 
stem dohodku je potrebno orne
niti, da temeljna organizacija 
Mineralka ni ustvarila dovolj do
hodka, da bi lahko pokrila V!!e 
obveznosti iz dohodka in ima 
izgubo ze pri cistern dohodku. 

Tudi sredstva, vlozena v po
slovni sklad, so izredno majhna 
v primerjavi s prejsnjim obdob· 
jem. lndeks primerjave s pla· 
nom je nekoliko boljsi, vendar 
pa je treba upostevati, da je 
bil nacrtovan za skoro vse te
meljne organizacije zelo rnajhen 
ostanek dohodka, ki ne dovolju
je vecjih vlaganj v poslovni 
sklad. Poleg tega pa je potrebno 
poudariti, da sta 90 odstotkov 
izkazanih sredstev za poslovni 

2.848.105 123 92 
797.535 107 98 

18.036 34 22 
448.506 104 98 

- 7.350 
36.472 46 130 

- 16.200 

mo, da so povprecni osebni do
hodki, ki so narasli v povprecju 
za delovno organizacijo za 22 
odstotkov in so kljub temu, da 
se blizamo povprecju lesne indu
strije, se vedno pod slovenskim 
povprecjem gospodarstva, od
raz nasega gospodarjenja. Bolj~i 
poslovni rezultati in visji doho
dek bi seveda dovoljeval vee 
sredstev za osebne dohodke. 
Ker pa teh rezultatov ni bilo so 
se tudi osebni dohodki gibaU 
samo v okviru plana. 

Dosezeni rezultati nam nareku
jejo, da bo potrebno letos po
svetiti vee pozornosti celotnemu 
proizvodnemu procesu, od naba
ve in proizvodnje pa do proda
je in delitve. Se posebno pozor· 
nost pri prodaji in delitvi pa bo 
potrebno posvetiti tudi dohod
kovnim odnosom v okviru de· 
lovne organizacije, pa tudi izven 
nje, saj je to edini nacin, da se 
izenacijo pogoji za poslovanje, 
s tem pa tudi dajo vsem temelj· 
nim organizacijam enake momo
sti za ustvarjanje akumulacije. 

J. Kor osec 
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IRNIK BRESTOV OBZORNIK 

l eZke preizkuSnje so za nami 
0 LANSKI PRODAJI OBLAZINJENEGA 
POHISTVA 

Po izjemno ugodni konjunk
turi v letu 1980 je !ani pricelo 
povprasevam.je po pohistvu nag.Jo 
upadati. Zastoj prodaje je bilo 
Miti v vsej lesni industriji, se 
posebej pa so ga obcutile tiste 
delovne organizacije, ki na trZi· 
scu niso bile prisotne z iskani· 
mi, ze uspelimi modeli. 

Razmerje med ponudbo in po
vprasevanjem se je najbolj po
slabsalo v drugem in tretjem 
tromesecju, kar je ime1o za po-

Skupno smo v preteklem letu 
na domacem trgu prod ali 7.000 
garnitur, od tega najvec MOJ
CE V in sicer nekaj vee kot 
3.000 gamitur. Druga najbolje 
prodajana garnitura je bila TI
NA; prodali smo jib 1300. Vee 
kot tisoc garnitur pa smo izvo
zil:i. 

V lastni maJoprodaji smo do
segli 32 ods·totkov celotne pro
daje oblazinjenega pohistva, kar 
je skoraj 5 strukturnih toOk vee 
kot v letu 1980. Taka smo s pro
dajo v lastni maloprodajni mre
zi res lahko zadovoljni. 

Dotala:l,iti. bi se morali tudi te
zav v proizvodnji, predvsem za
radi neprestanih zapletov pri do
bavah vseh mogocib surovin in 
materialov, vendar smo o tern 
ze med letom v na.Sem glasilu 
veokrat pisali. Gotovo tudi zara
di teh tezav izgubimo marsikaote
rega kupca, ki ga nase tezave 
kaj malo zanimajo. 

:,~ 

V zaeetku smo zapisali, da je 
leto preizkusenj za nami. A po Za sedeino garnituro PETRA je precejmje povprailevanje 
dveh mesecih letosnjega leta ze b t;-

rgani· 
sicer 
zaga-

sledico hltro narascanje zalog. v 
zadnjem tromesecju smo z neka
terimi ukrepi in s ponudbo zelo 
uspele sedezne garniture PETRA 

• le priceli z ugodnej5o prodajo. 
Plan prodaje na domacem tr· 

gu je za minulo leto predvideval 
prodajo celotne nacrtovane pro
izvodnje. Glede na Ieto 1980 bi 
morali prodajo povecati za blizu 
40 odstotkov. 

Nekol:iko se je spremenila tudi 
struktura prodaje po republikah. 
Delez Slovenije se je v primer· 
javi z letom 1980 zmanjsal se za 
2,2 odstotka (na 34,6), kar za 4 
odstotke pa se je povecal delez 
Bosne in Hercegovine, kar kaie 
na nasa boljSo ponudbo v tej 
republiki. V Bosni in Hercego
vini prodamo sedaj 14 odstot
kov nasib tapetniskih izdelkov. 
DeleZi osta1ih republik se bi·stve
no niso spremenili. Takmo 
strukturo prodaje ocenjujemo 
kat ugodno. 
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Glavnino proizvodno-prodajne
ga programa (80 odstotkov pro
daje) so predstavljale garniture 
MOJCA V, DARJA in VIDA. Ze 
pogled na izpolnjevanje letnega 
plana prodaje omenjenih treh 
nosilnih i2ldelkov pa nam kaze 
veliko zaostajanje od zastavlje
nih ciljev. 

To pa se je moralo odraziti 
tudi na doseganju plana celotne 
prodaje. Taka smo plan za se
defuo garnituro Darja izpolnili 
fizicno le z 20 odstotki (trliSC:e 
je ni sprejelo zaradi neudobnega 
lezm~a. pa tudi nekoliko visje 
cene glede na ostale podobne iz. 
delke), za garnituro VIDA pa z 
38 odstotki. Plan Mojce V smo 
fizicno sicer presegli za 9 od
stotkov, a je prodaja od nacr
tovane vrednostno nizja za 4 od
stotke, ker niso bile dosezene 
planske cene. 

Skupno smo talco plan proda
je na domacem trliscu izpolnili 
s komaj 74 odstotlci ali drugai':e 
povedano, prodali smo 1.300 gar
nitur manj kot smo si zasta
viJi v letnem planu. Glede na le
ta 1980 pa je prodaja vecja za 
6 odstotkov. 

Ze v jul<iju in avgustu smo za
radi nepri.Cakovano nizke proda
je DARJE, VIDE in se nekaterih 
novih garnitur priceli intenzivno 
iskati taksno gamituro, ki bi bila 
za trg zanimiva in s katero bi 
prekinili slabse prodajne uspe
he. Na jesenskem zagrebskem 
velesejmu smo prvic prikazali 
novo gam~turo PETRA, ki je bi
la dobro sprejeta, a je nismo 
uspeli trZiscu ponuditi prej kot 
v novembru. SlabSih prodajnib 
rezultatov pa kljub temu nismo 
uspeli bistveno izboljsati, saj ne
katerih izdelkov iz zaloge trg se 
vedno ni sprejel. Omeniti pa 
velja, da so se ugodne sejemske 
ocene o sedezni garni>turi PE
TRA potrdile tudi pl'i prodaji, 
saj sta bili prva in druga serija 
takoj razprodani, trenutno pa 
dolgujemo kupcem blizu tisoc 
garmtur. 

kupce minilo potrpljenje, ko ca-
kajo na obljubljeno garnituro. 
Kaj pa potem? 

V. Frim 

RAZGOVOR Z DELOVNO SKUPINO CENTRALNEGA KOMITEJA 
ZVEZE KOMUNISTOV SLOVENIJE 

Jezikovna zavest in kultura morata postati Iastnina vseh, 
gibanje mnoiic, ki skupaj z znanostjo edino Iahko oblikuje 
ustrezno slovensko izrazoslovje, da bomo v svojem »iivem, 
zdravem jeziku« izrazili nove pridobitve, nove odnose, skrat· 
ka: novi eas. Vsa.krsno mrcvarjenje jezika, bodisi v smislu 
postavljanja pravil, ki ne upoiltevajo organskega razvoja je
zika, bodisl v smislu vulgarizacije ustnega in pisanega izra
ianja, ovira tak razvoj. Jezikovnim povdnostim in ohlapno
stim seveda botruje pomanjkanje cuta za jezik, kar pa je 
sestavni del tudi sicer pomanjkljivega odnosa do nacionalnih 
vrednot. 

Delovna skupina centralnega komiteja ZKS, ki jo je vodll tovarf.!l 
Ivan Kri.Znar, se je 17. februarja pogovarjala s komunisti TOZD 
POHISTVO o delu osnovne organizacije zveze komunistov, o samo
upravljanju in delegatskem sistemu. 

Predsedstvo CK ZKS 

Sekretar osnovne organizaoije 
Alojz Otonicar je uvodoma goste 
seznanil z organiziranostjo te
meljne organizacije in drugimi 
vprasanji, s katerimi se nepo
sredno soocamo. 

Heklamacije - del poslovanja 

TovariS Krilnar je pojasnil na
men obiska delovne skupine. De
ja! je, da ne gre za nadzor, am
pak za neposredni stik, ob kate
rem bi skupaj ugotovili resniCn.a 
zivljenjska vprasanja i:n pojave 
ter temeljito ocenili, kaj je bilo 
v zadnjem obdobju dosezenega, 
pa tucli cesa nismo uresnicili. Po 
drugi strani pa bodo taki razgo
vori, ki j-ib 1ma delovna skupi
na tucli po ostalih obcinah, pod
laga za uresnicevanje novih na
log na podrocju druibenih od· 
nosov, ki bodo zastavljene na 
kongresih. 

Dobra in hitra servisna sluiba 
je zelo pomembna za poslovooje 
vsakega podjetja, obenem pa je 
zanj lahko tudi uci:nkovita rekla
ma. v to nas se posebej sili 45-
dnevni zakonski rok, v katerem 
moramo resiti reklamacije in 
odpraviti posamezne pomanjklji
vosti. 

Brestovi serviserji so skoraj 
po vsej nasib republikah. Po 
enega imamo v Bitoa, Beogra
du, Sarajevu, Zagrebu in Mari
boru, osem pa jib je v Cerknici. 
Vsak zunanji serviser ima tucli 
komboi, s katerim si pomaga 
pri servisu, medtem ko imajo 
serviserji v Cerknioi stiri kom
bije. Lani smo imeli z njimi 
eno samo prometno nesreco, 
vendar k sreci ni bilo zrtev 1 

ampak le 1aije telesne poskodbe. 
Letos se j e servisna sluiba 

preselila v nove prostore v cen
tralnem sklacliseu gotovih izdel
kov, kjer smo uredili poleg de
lavnice tudi skladisce rezervnih 
delov, da jih ni potrebno dan 
za dnem nabirati po temeljnih 
organizacijah. Seveda pa se po-

javljajo v nasem delu tudi za
stoji, ker primanjkuje rezervnih 
delov. Le redkokdaj namrec do
bimo vso zahtevano kolicino in 
jib morajo serviserji dobesedno 
»krasti« po temeljnih organiza
oijah, samo da bi lahko resili re
klamacije. Najveokrat dobimo za 
rezervne dele samo ostank.e od 
posa:meznih serij, pa se ti so na
va<lno slabe kvalitete in jib ne 
moremo uporabiti. 

Po ~tevilu reklamacij prednja
ci temeljna organizaoija - Ga
ber 39 odstotkov, nato sledijo 
Pohistvo s 36 odstotki, Jelka s 
13 odstotki, Tapetnistvo z 10 od
stotki in Masiva z 2 odstotkoma 
vseh reklamacij. Najvec rekla
macij povzroea transport, kar je 
do neke mere razwnljivo, ven
dar bi morali to stanje popra· 
viti. Glede kvali-tete so navadno 
reklamacije vedno enake, vendar 
pa jib je zaradi utecenega teh
noloskega postopka mogoce le 
teZko odpraviti. 

V okviru servisne sluibe tre
nutno pripravljamo novo skladi
sce, kjer bi vse poskodovano 
blago, ki se vraca iz trgovin in 
nasih skladisc, popravili in spet 
vrnili nazaj v centralno skladi
sce. s tern bi se precej zmanj~a
li stroski, ceprav bi morali za
posliti kaksnega novega delavca. 

P. Mele 

V nadaljevanju razgovora je 
bilo ugotovljeno, da je dejav
nost nase osnovne organ<izacije 
pravilno usmerjena. Tudi druge 
druibeno politiene organizacije 
si prizadevajo za vecji vpliv de
lavcev pri UJ?ravljanju z druZbe
nimi sredstv1. 

Kritieno smo ocenili tudi de· 
lovanje delegatskega sistema. 
Razpravljalci so prikazali pred
vsem tezave, s katerimi se sre
cujejo posamezne delegacije pri 
delu. Receno je bi:lo, da bi ko
munikacijski proces stekel bolje, 
ce bi delegacije v skupscinah iz
ratale neposredne in p ristne in
terese svojega okolja, ce bi pri 
odlocanju upostevale tudi drui
bene interese in o teh odlocit
vah seznanjale delavce. Ugotov
ljeno je bilo tucti, da si delegat
ski sistem vendarle utira pot, da 
je cutiti napredek, ceprav je tac
na obenem ugotovitev, da dele
gacije se vedno niso povsem 
postale sestavni del samouprav
ne organiziranosti v temeljni or
ganizacijoi. Ugotovljeno je bilo, 
da je bil v casu po obisku de
lovne skupine CK ZKS leta 1979 
v nasi temeljni organizaciji do
sezen velik napredek, kar zadeva 
delo osnovne organizacije zveze 
komunistov, pa tucti na podrocju 

Malee lastne hvale 
Pred i!asom je skupina iltudentov fakultete za sociologijo, 

polltlcne vede in novinarstvo v Ljubljanl opravila jezikovno 
anallzo v ilestdesetih glasilih slovenskih organizacij zdruZe
nega dela, med njimi tudi v Brestovem obzorniku. Ugoto
vitve so za nase glasllo nadvse Iaskave, saj smo po jezikovni 
cistosti na odllcnem drugem mestu. Ker pa se temeljito za
vedamo, da gre tudi skozi jezlkovno reseto dosti in mat· 
no prevec Ijuljke, se nehote vsiljuje tudi ugotovitev, d.a nail 
tovarniilki tisk ne prispeva kaj prida k sploilni jezikovni 
kulturi in i!istostl sloven~cine. 

samoupravljanja. Velika je bilo 
narejenega za socialno varnost 
delavcev, v kolektivu je vsa ta 
leta cutiti delovno vzdusje, pod
prta so bila tudi. pri.zadevanja 
za povecanje izvoza, kar je 
osnovno hotenje v letosnjem Ie
tu, pa tudi v srednjerocnem ob· 
dobju. Vecji izvoz omogoca tudi 
prodajo na domacem trgu, saj 
zagotavlja potrebna devizna 
sredstva za uvoz. V TOZD PO· 
HISTVO se zavedamo, da je na 
tujib trgih mocna konkurenca 
in da se lahko proizvajalec uve
ljavi samo s kvaliteto, ceno in 
solidnostjo dobave. Tudi na do
macero trgu je ponudba vecja 
od novorasevanja. 

Zaradi tega si prizadevamo za 
poveeanje produktivnosti, za iz
boljsanje organizacije dela in za 
smotrnej5o izrabo delovnega 
casa. Srecujemo se z iztrose
nostjo in zastarelostjo strojev, 
zato bodo potrebna vecja ali 
manjsa vlaganja v tista proiz
vodna sred.stva, ki so najbolj 
bistvena za povecanje proizvod
nje. Dosedanja proizvodnja plo
skovnega pohistva temelji na 
vecjib serijah in samo nekoliko 
izvedbah. Taka usmeritev pa je 
za danamje razmere zahtevam 
trga zelo neprilagodljiva. Potros
nik zahteva nove izdelke i:n no
ve izvedbe, zato resno razmis
s1jamo 0 manjsib serijah in 0 
razlicnih izvedbah barv in fur
nirjev. 

Velika serijska proizvodnja po
vzroca tudi kopicenje cezmernih 
zalog, kar vpliva na slabso li· 
kvidnost, zmanjsanje obratnih 
sredstev in podobno. 

Novi sistem nagrajevanja mo
ra omogociti taksno delitev oseb
nih dohodkov, ki bodo v skladu 
z obsegom, kvaliteto in tistvar
jalnostjo pri delu in obenem od
visni od ucinkovitosti gospodar
jenja in dosezenega dohodka. 
Zato osebni dohodki lahko na· 
raseajo samo skladno z rastjo 
produktivnosti in dosezenimi re
zultati poslovanja. Nov sistem 
mora zagotoviti boljse nagraje
vanje zahtevnega fizicnega dela 
in strokovno ustvarja1nega dela. 

Istocasno .in z enako intenziv
nostjo je potrebno razvijati tudi 
vse oblike zdruievanja dela in 
sredstev, posebno v delovni in 
sestavljeni organizaciji, pa tudi 
z drugimi organizacijami zdruie
nega dela, samoupravnimi inte
resnimi, krajevnimi in druibeno 
politicnimi skupnostmi. Le tako 
bo nas delavec obvladoval druz
beno reprodukcijo in uresnice
val svoje interese v temeljni or· 
ganizaciji in ostalih skupnostih. 
Zato je uveljavljanje delegatske
ga sistema in s tern usklajeva
nje interesov na razlicnih rav
neh bistvenega pomena za hi
trejsi razvoj samoupravljanja. 

Na§i serviserji v novih, ustreznej~ih prostorih J. Klanear 

G- - ---- ------- - -- -- - -- --- -- ~ 

../1.,._ 



4 

Predvsem o socialni varnosti 
DOBRO DELO IN REZULTATI DELA- POGOJ 
ZA ZAGOT AVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI 

DELEGATKA IZ NASE OBCINE IDA TURK 0 DELU TRETJE 
KONFERENCE ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE 

Namen tretje konference zveze sindikatov Slovenije, ki je bila 5. 
in 6. februarja v Ljubljani, je bil, vsestransko in temeljito oceniti 
uresnicevanje vloge in nalog sindikatov pri uveljavljanju delavcev 
kot nosilcev socialne politike in zagotavljanju socialne vamosti 
ter jih spodbuditi k ucinkovitejsemu delovanju na tern podrocju. 
To je se zlasti pomembno v sedanjem obdobju okrepljenih priza· 
devanj za uveljavljanje samoupravnih druibeno ekonomskih od· 
nosov in za stabilizacijo gospodarstva. 

Zato se je konferenca z vso 
resnostjo lotila svojega dela. V 
uvodnem poroCilu je Martin Mli
nar prispeval iztocnice za raz
praovo o vseh pornernbnejsih 
podrocj1h soaialne poJ.:itike. Naj 
se omejirn le na nekatere: 

- Izobraievanje in zaposlova
nje sta v razvojni politilci med
seboj.no ta'ko trdno povezana in 
odvisna drug od drugega, da bi 
v prirneru, ce tega ne bi dovolj 
uposteva!1i, mnogim mladim oma
jali socialno varnost, druzbi kot 
celoti pa onernogoCili kakovost
ni razvoj. 

- Na podrocju zdravstvenega 
varstva, varstva pri delu in hu
manizacije dela je potrebno vee 
pozorno!ilti posvetiti preventivne
mu zdravstvu in rnedioini dela, 
kar bi omogocalo pravoca-sno 
odkrivanje vzrokov za sodobne 
bolezni, ki jih prinasa nova teh
nologija ter spremembe v de
lovnem in zivljenjskem okolju. 

pisni obliki. Mnogo razpravljal
cev je govorilo predvsern o na
slednjih podrocjih: humanizacija 
dela, ob},i!kovanje novega zakona 
o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, zd-ravstveno var
stvo, zaposlovanje in izobrazeva
nje ter polozaj kmctov in njiho
va v.kljucevanje v pokojninsko 
in invalidsko zavarovan je. Ob 
tern so izhajali iz svojih lastnih 
tezav, s katerimi se soocajo v 
svoj.ih delovnih okoljih. 

Na podlagi razprav je konfe
renca sprejela naslednja dopol
nila k ze predlozenirn usrnerit
varn tretje konference: 

- Na podrocju politike zapo
slovanja so sindikati med dru
gim podprli spremembo zakon
skih predipisov, ki naj bi na
tancneje opredelili pogoje za 
zaposlovanje in status zaposle
nih oseb. Zavzeli so se za orne
jevanje pri zaposlovanju upo· 
kojencev in proti podaljsevanju 
delovnega razmerja delavcev, ko 
dosezejo pogoje za polno osebno 
pokojnino. 

- Na podrocju zdravstva naj 
bi izdelali temeljito anafu:o o 
vseh ucinkih paruioipacije, da bi 
lahko bolj utemeljeno presojali 
o njeni vlogi in smotmosti. 

- Na podrocju socialne var· 
nosH invalidov sindikati menijo, 
da je delovnirn organizacijam, ki 
zaposlujejo invalide, treba zago
toviti nekatere druzbene olaj
save. 

- Sindikati soglasajo z moz
nostjo predcasne upokojitve, 
vendar rnenijo, da je t reba v re
publiskem zakonu in v druzbe
nern dogovoru predcasno upo
kojitev urediti kot neko izjernno 
pravico in obliko upokojevanja, 
ki ne sme brerneniti so1idarnosti 
vseh delavcev. Hkrati pa naj bi 
v prihodnje delovne organiza
cije imele vecje pristoj-nosti in 
odgovornosti o tern, kdaj naj bi 
se delavci upokojevali. 

Izobld·kovano je bilo tudi 
staliisce, da morajo ustrezne 
sluibe v delovni organizaciji 
vsakemu delavcu ob nastopu 
sluibe predociti rnoinosti in na
cine za resevanje njegovega sta
novanj•skega vprasanja. 

Res je, da bo smoter staliSc 
in usrneritev tretje konference 
rnogoce oceniti sele cez cas, kot 
je v sklepni besedi deja! Vinko 
Hafner. Ka•ko pa bodo zafivela 
v neposrednern Zivljenju, je od
visno od nas vseh, saj na:s ·kot 
sindikalne delavce sp rejeta stali
sca zadolZujejo, da v svoj~h de· 
lovnih okoUih zacnemo z zares 
intenzivno dejavnostjo. Zavedati 
se namree moramo, da si bomo 
le na podlagi dela, ustvarjenega 
dohodka in nagrajevanja po de· 
lu sami zagotavljali socialno var
nost. 

P.reventivno delovanje za ohra
nitev zdravja delavcev pa se mo
ra zaceti na zacetku delovnega 
procesa, ne pa sele med samim 
delom. Taiko bomo odpravili 
mnoge V2XOke, ki ze danes po
vzrocajo bolezenske izostanke z 
dela, se bolj pa jill bodo jutri. 

- Sindika.ti podpirajo vecjo 
skrb organizacij zdruienega dela 
za prepreeevanje nastajanja in
validnosti in njihova prekvalifi
kaoijo. Vendar pa je z ustrez
nirn druzbenim dogovorom po
trebno zagotoviti, da spremenje
ni odnosi na tern podrocju ne 
bi zmanjsevali socialne varnosti 
delovnih mvalidov. 

Naloga ni hila opravliena 

- Na podrocjustanovanjskega 
gospodarstva je potrebn:o pove
cati akttiVInost organizacij zdru
zenega dela, da bodo delavci 
sprejeli merila za Iastno udelez
bo kot temelj za pridobitev pra
vice do druZbenega stanovanja. 
S tern v zvezi je t reba 12delati 
tudi rnerila za lastno udelezbo 
druiin, predvsern mladih, ki do
bijo solidarnostno stanovanje. 

- Sindikati za:stopajo staliSce, 
da ni druzbeno upravicenih raz
logov za s-krajsevanje delovne 
dobe, ne odildanjajo pa rnozno· 
sti za predcasno upokojeva:nje, 
vendar pa ne kot rnetodo za 
skrajsevanje delovne dobe, tern
vee kot pot za resevanje proble
mov posameznika. 

V bogati ra71pravi, ki je sledila 
porocilu in je trajala ves petek 
popoldan in soboto dopoldan, je 
sodelovalo okrog 50 delegatov, 
skoraj toliko pa je zaradi casovne 
stiske svoje razprave oddalo v 

v zacetku februarja je bila 3. 
konferenca zveze sindi:katov Slo
venJje o vlogi in nalogah sindi
katov pri uveljavljanju delavcev 
kot nosilcev SIOcialne politike in 
zagotavljanja njihove socialne 
varnosti. 

Graruvo za konferenco je bilo 
v razpravi ze v drugi polovici 
leta 1981, predlog in usmeritve 
pa je obra'VInaval v decembru !a
ni republislci svet sindi-kata in 
pozval k razpravi celotno elan
stvo, od osnovnih organizacij, 
obeinskih svetov, republiSkih 
odborov sindikatov dejavnosti, 
do drugih druZbenih dejavnikov 
v Slaveniji. V tern casu naj bi 
bila poglobljena razprava o vse
bini gr adiva, posredovane naj 
hi bile bistvene pripombe, ki bi 
jih obl1kovali na razpravah s 
clanstvom sindikata ali na sir
sib posve1lih v temeljnih organi
zacijah al-i v obcini. 

Ob tej priloZ.nosti ne narne
ravam dokazovati pornembnosti 
gradiva, vendar naj ornenim 
podrocja, o katerih naj bi spre
govorila javna razprava: 

Delovni posnetek iz nase temeljne organizaclje POHISTVO 

- zaposlovanje in izobraieva
nje, humanizacija dela z vidika 
zdravstvenega varstva, varstva 
pri delu in varstva invalidov; 

- pokojninsko zavarovanje 
delavcev, socialna varnost kme
tov in socia1no vaTstvo starejsih 
obcanov; 

- urejanje zivljenjskih raz
mer delavcev v njihovem bival
nem okolju (stanovanjsko go
spodarstvo, otrosko varstvo, 
preskrba obcanov); 

- produktivna in smotrna iz
raba delovnega casa in prosti 
cas. 

Za razresevanje teh vprasanj 
je bilo v casu razprave vee 
predlogov in pripomb, predvsem 
pa so bile narejene ocene in 
analize stanja na teh podrocjih 
v posameznih temeljnih oziro
ma delovnih organizacijah. Pred· 
lagane so bile tudi resitve ali 
nakazane smeri za izbolj~anje 
posarnezn:ih neresenih vprasanj. 

0 poteku konference je bilo 
veliiko napisanega in povedanega 
:prek najrazlicnejsih sredstev 
Javnega obvescanja. Toda za na
se odgovorne ocitno se premalo. 
Naj born jasen: konferenca sin
drkata Bresta oziroma njen 
predsednik nista dala nobene 
pobude, da bi se tudi na Brestu 
vkljucili v to razpravo in ana'li
zirali stanje v svojem okolju. 
Kljub sprejeternu rokovniku za 
izpeljavo te razprave, ki ga je 
posredoval obCinski sindikalni 
svet, se v to akci?jo tudi posa
mezne osnovne organizacije niso 
vkljucile. Sprasujem se, ali irna
mo pri nas vsa ta podrocja taiko 
dobro urejena, ali pa nisrno 
sposobni od strok6vnih sluib 
zahtevati, naj nam pripravijo 
posamezne analize. Morda pa 
taksnih akcij ne znamo oziroma 
nocemo izpeljati? 

A. Otoniear 

BRESTOV OBZORNIK 

AKCIJSKI PROGRAM URESNICEVANJA STALISC IN 
USMERITEV 3. KONFERENCE ZVEZE SINDIKATOV 
SLOVENIJE 

RepubliSki svet Zveze sindlkatov Slovenije bo v enem 
mesecu po konferenci sprejel akcijski program uresnicevanja 
staliSc in usmeritev konference. Vse organizacije in organi 
zveze sindikatov in sindikatov dejavnosti bodo v treh mese
cih po konferenci sprejeli svoj akcijski program uresniceva· 
nja stali!ic in usmeritev konference. 

Sprejeti akcijski programi morajo izhajati iz ocene stanja 
v svoji organizacljl ter dolociti 'naloge in aktivnosti za ures· 
nicevanje dokumenta 3. konference Zveze sindikatov Slove· 
nije. Akcijski programi morajo vsebovati tudi nacin delova· 
nja, roke in nosilce uresnicevanja posameznih nalog in po· 
sebej naloge, ki jih je treba uresniciti ze v letu 1982. 

Organizacije h1 organi zveze sindikatov in sindikatov de
javnosti morajo posebej nacrtovati svoje povezovanje z dru
gimi druZbenopoliticn:imi in druibenimi organizacijami ter v 
delegatskem sistemu. Tako bodo akcijski programi dolocili 
nacin vkljucevanja sindikata v sprejemanje odlocitev v samo
upravnih organih in v delegatskih skupscinah. 

Pri nacrtovanju metod za uresnicevanje staliSc in usmeritev 
konference bodo organizacije in organi zveze sindikatov in 
sindikatov dejavnosti izhajali iz dolocb statuta ZSS in 
lastnih dokumentov o organiziranosti in metodah delovanja. 

Sprejeti akcijski programi rnorajo dolociti tudi 'Odgovor
nost nosilcev posameznih nalog za dosledno uresnieevanje 
stalisc in nalog v zvezi z uveljavljanjem delavcev kot nostl· 
cev socialne politike in 2agotavljanja socialne varnosti. 

Pokojnine po novem 
Osnutek zveznega zakona o temeljnih pravicah pokojninskega In 

invalidskega zavarovanja vsebuje nekatere novosti v primerjavi 1 
dosedanjo ureditvijo. Nedvomno velja nanje opozoriti. 

Prva novost je v tern, da ima 
delavec, ki je pridobil pogoje za 
pridobitev p:ra<vic iz pokojnin:Sike· 
ga in invalidskega zavarovanja, 
na podlagi svojega minulega de· 
la pravico do pokojnine v skla
du s pov:preejern njegovih valo· 
riziranih osebnih dohodlrov, ki 
jih je dosegel v dolocenem ca
sovnern obdobju. Prav tako irna 
tudi prav.ico, da se mu ponovno 
doloCi pokojnina glede na del 
osebnega dohodka na podlagi 
minulega dela. Osnutek zagotav
lja tudi pravico do usklajevanja 
pokojnin z gibanjem nominalnih 
osebnih dohodkov vseh delavcev, 
zaposlenih na obrnocju republi
ke oziroma pokrajrne. 

Naslednja novost je, da za 
upokojitev ni predvidena vee go
stota zava>rovalne dobe pred sa
mo upokojitvijo. 

Osnutek predvideva za upoko
jitev oziroma p.11idobitev pravice 
do starostne pakojnine 60 let 
starosti za moske oziroma 55 let 
starosti za zenske in 20 let po
kojninske dobe. Zavarovanci, ki 
ne bodo imeli 20 let pokojnin· 
ske dobe, bodo pridobili pravico 
do starostne pokojnine, ko bodo 
dopoLnili 65 let ozirorna zavaro
vanke 60 let starosti in najrnanj 
15 let zavarova-Ine dobe. Ne gle
de na leta starosti pa si bo za
varovanec p ridobil 'Pravico do 
pokojnine, ko bo dopoinil 40 let 
pokojninske dobe oziroma zava
rovanka 35 let pokojninske do· 
be. 

Osnutek zakona tudi predvide
va, da se lahko z zakonorn re
publike oziroma avtonomne po
krajoine predvidi pravica do sta
rostne pokojnine tudi pred do
polnjeno doioceno starostjo, ven
d_ar ob dopo1njeni daljsi dobi in 
s1cer zavarovanec 55 let staro
sti in 35 let pokojninske dobe 
oziroma zavarovanka 50 let sta· 
rosti in 30 let pokojninske do
be. Osnutek pa predvideva tudi 
obvezno zrnanj!ianje taksne po
kojnine in sicer samo za cas, do· 
kler se ne dopoln1 doloeena sta· 
rost za pridobi1ev pravice do 
starostne pokojnine (60 let za 
zavarovance ozirorna 55 let za 
zavarovanke). 

Glede obdobja, iz katerega se 
jemljejo osebni dohodki za od
rnero starostne pokojnine, je 
predlaga.no, na bo to osebni 
dohodek, ki ga je delavec dose· 
gel v katerihkoli zapored:nih de
setih letih zavarovanja, ki so za 
delavca najugodnejsa. Pri od.me
ri pokoj-nine pa se upo~tevajo 
samo osebni dohodki, dosezeni 
od 1. januarja 1966, ker se sele 

od tega dneva uradno evidentira· 
jo dose:leni osebni dohodlci, ki so 
odloctlni za od.mero pokojnine. 

Starostna pokojnina ne bo 
smela biti manjsa kot 30 od
stot!ko.v za zavarovance oziroma 
40 odstotkov za zavarovanke od 
povpreenega osebnega dohodika. 
·v dolocilih o pravicah na pod· 
lagi inva1idnosti je zlasti po
membno predlagano dolocilo o 
pojrnu invalidnosti. Po tern do
locHu ocena delovne zmoznost! 
ne bi bila vee vezana samo za 
tista dela in naloge, ki jih je 
zavarovanec opravljal v casu na· 
stanka invalidnosti, ternvec za 
vsa dela ozirorna naloge, na ka· 
tere je lahko razporejen v svoji 
organizaciji v okviru svoje stro
kovne izobrazbe oziroma z de
lorn pridobljenih delovn:ih spo
!iiObnosti. 

Novost v osnutku je tudi, da 
je v skladu s teinjo, okrepiti sa· 
moupravne p redpise, predlaga
no, naj se poklkne bolezni ne 
doloeajo z dru.zoenim dogovo
rorn, temvec naj jih dolocijo sa· 
rnoupravne interesne sk!upnosti 
pokojninskega in invalids'kega za· 
varovanja na podlagi ocene in 
mnenja ustreznih strokovnih in 
znanstvenih organizacij. 

Ce delavec zaradi zmanjsanja 
delovne zrnoznosti ne bo rnogel 
vee opravljati delo tako kotpred 
boleznijo al<i pred nezgodo pri 
delu, bo imel pravico do dela 
z delovnim casom, ki bo ustre· 
zal njegovi delovni zmoinosti 
oziroma pravico, biti razporejen 
na drugo ustre:linO delo ozirorna 
naloge. 

P.rav tako bo imel ta.ksen de
lavec pravico do ustrezne zapo
slitve, prekvali:fi!k:acije ali d<> 
kvalifikaoije, ce bo to potrebno, 
pa tudi praVIico do ustreznega 
denarnega nadomestila v zvezi z 
uiiva.njern teh pravic. Vse te 
pravice, vkljucno z ustreznim.de· 
narnim nadomestilorn, bo zava· 
rovanec uveljav·}jal v svoj!i de· 
lovni oi'ganizaoiji. To je velika 
novost v invaliidskern zavarova· 
nju in terneljd. na ustavnem d<> 
loOi.lu siroke solidarnosti in za· 
konu o zdruzenern delu, ki deo 
lovn.im invalidorn te prawce za· 
gotav.}ja. 

Predlagani novi nacin za uve
ljavljanje pravice do dela z de
lovnirn casom, ki ustreza pre
ostal.i delovn.i zmoinosti delovne
ga invalida, pravice do razpore
ddtve na druga dela in naloge, 
praVIice do prekvalif.ikaoije in do
kVIalifikacije in pravice do 
ustreznega nadomestila (zaradi 
(Konec na 5. strani) 
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I 
(nakopravnost moramo graditi vsi 
ZA LETOSNJI DAN ZENA- DELOVNI »RAZGOVOR ZA OKROGLO 
MIZO« 0 DRUZBENEM POLOZAJU ZENSK 

Marec je. In v rnarcu je rnednarodni dan zena. Se rnarsikje v 
svetu se borijo za najosnovnej~e pravice in svobo~cine. Kako je 
pri nas? · 

V Sloveniji je rned zaposlenimi ze okrog 45 odstotkov, torej 
blizu polovice zensk. V samoupravni socialistlcni druZbi se vpra· 

~ bnja zensk ne bi srnela loeevati od vpra~anj drugih delavcev. Pa 
vendar je delavka se v rnarsicern v neenakopravnern polozaju, ne 
po crkl zakona, ternvec v vsakdanjern Zi.vljenju, pri oblikovanju · 
medsebojnih drufbenih odnosov. 

I 

0 tern, k~en je druZbeni polozaj zensk, kako dejansko enako
pravne so zenske v n~i obcini, pa ~e o rnarsicern so na pobudo 
uredni$kega odbora Brestovega obzornika za okroglo mizo sprego
vorlle: ALEKSANDRA SEGA, MARIJA LA VRENCIC, NADA KEBE, 
J02:ICA SKRU, JADRANKA JANES, ANA KOGEJ, JULKA HVALA, 
OLGA KNAVS in VIKTORIJA BEVC. 

Povzeli srno poglavitne ugotovitve in mnenja iz razgovora. 

gane upravljanja izmed 531 vseh 
clanov izvoljenih 30 odstotkov 
zensk. 

t:enska pa se nima pravih po
gojev za druibenopoliticno delo
vanje. Biti druibeno politicno 
aktivna zenska, pomeni imeti 
cas in zanimanje. Casa pa vecini 
zensk zmanjkuje se za najnuj
nejsa dela v druZini. 

Predvsem bi bilo potrebno ure
diti odnose v druiini. Uveljaviti 
bi se morala deli tev dela med 
mozem in zeno. Gospodinjska 
dela in vzgoja otrok pa so zve
cine se na zenskili ramah. 

Proletariat ne more doseci popolne svobode, ce ne iz
bojuje popolne svobode zenske. 

Lenin 
• 

Jugoslovanske zenske so potrdile, da je pot k p opolni 
zenski enakopravnosti le pot lastne akcije in udelezbe 
v skupni borbi vsega ljudstva za celotni narodnoosvo
bodilni in demokratieni revolucionarni program. 

sll s seboj iz patriarhalne druZi· 
ne, v kateri so jih vzgajali.« 

(Iz studije Vloga zensk Jugo
slavije v gospodarskem in druf
benem razvoju dezele, 1973). 

SMO V RAZVOJU NASIH DRUZ· 
BENIH ODNOSOV USTV ARILI 
POGOJE ZA TO, DA ZENSKA 
LAHKO ENAKOPRAVNO DELI 
USODO DELAVSKEGA RAZRE
DA Z MOSKIMI? 

DruZina je nenadomestljiv 
kraj za vzgojo mladega rodu. 
Razlicne oblike dru:lbenega var· 
stva ne morejo nadomestiti dru
zine. Skrajni cas je, da bi vlogo 
vzgojitelja prevzeli tudi ocetje. 

Vida Tomsic 

v Cerknici o momostih za po
poldansko varstvo otrok. 

Med nasimi delavci - mozmi 
je na zalost se vedno zakoreni· 
njena miselnost, da je varstvo 
otrok le skrb zene - matere. 

Varstvo nosecnic je oprede· 
ljeno ze v samoupravnem spo
razumu o delovnih razmerjih in 
se dosledno izpolnjuje. Ce je tre
ba nosecnico prerazporediti z 
enih na druga dela, ob tern ni 
posebnih tezav. 

V te namene je bila izdelana 
tudi posebna analiza s sezna
mom del in nalog, namenjenih 
za nosece delavke. 

.. j 
Sicer pa zenske ob tem tud.i 

same gresimo. Istocasno, ko se 
borimo za enakopravnost, pri· 
vzgajamo svojim sinovom misel
nost svojih moz in ocetov. 

Pri prerazporeditvah invalid· 
nih delavk pa se veckrat zatika; 
kar 75 odstotkom delavk bi bilo 
potrebno nuditi ustreznejsa dela. 
v teh primerih gre zvecine za 
okvare hrbtenice ali pa za spe
cificne zenske bolezni. 
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DRUZBENI POLOZAJ ZENSK 
V NASI OBCINI 

t:enska na vodilnem polozaju 
je za naso obcino prava redkost. 
Razlogi za to so, kot so poveda
le sogovornice, predvsem v mi· 
selnosti okolja, v veliki meri pa 
tudi v zenskah samih. 

Nerade se izpostavljajo, pa 
tudi zaupanj a vase jim primanj
kuje. Se vedno se raje v miru 
posvecajo svojim druzinam in 
kar noeejo sprejeti vloge, ki jim 
jo nudi druZbena ureditev. Raje 
izbirajo manj zahtevna dela, kaj
ti odgovorna dela terjajo izred
ne napore in dosti casa. 

Delno pa je za tak5no stanje, 
kakdno je, marsikje kriva tudi 
kadrovska politika, saj prav do
bro vemo, da v mnogih delov
nih organizacijah igra »kriterij« 
moski-zenska zelo veliko, tudi 
odloCilno vlogo pri izbiranju 
med vee kandidati za vodilna 
ali vodstvena dela in naloge. 

v praksi se se pogosto krsi 
zakon, ki pravi, da so vsi obcani 
enakopravni pri zasedanju vseh 
delovnih mest in vseh funkcij v 
druzbi. 

»Labko bi trdili, da imamo pri 
zaposlovanju zensk opraviti bolj 
s ·subjektivnimi kot pa z objek· 

tivnimi ovirami. Podjetja in 
ustanove na mnogih delovnih 
rnestih, za katera se zabteva vis
ja kvalifikactja, kl pa tudi po
rnenijo visji rang, ne zelijo za
posliti zensk. Kadarkoll je rno
goce, dobijo za tak5no delovno 
rnesto rno~kega. Zato je potreb
no, da se spoprimerno tudi s 
taksnimi pojrnovanji in taksni
mi predsodkl, ki se pojavljajo 
ponekod neposredno, ponekod pa 
v prikritih oblikah.« 

(Iz studije Vloga zensk Jugo
slavije v gospodarskem in druZ· 
benem razvoju dezele, 1973) 

DRUZBENO POLITICNA DEJAV· 
NOST ZENSK V NASI OBCINI 

V postopkih evidentiranja in 
kandidiranj a, ki so tekli v pre
teklih mesecih, je bilo se pose
bej poudarjeno prav evidentira· 
nje zensk in mladine. To po
trjuje tudi podatek, da je v nasi 
obcini po zakljuceni obcinski te
meljni kandidacijski konferenci 
v delegacije obcinske skup~cine 
in delegacije obcinskih samo
upravnih interesnih skupnosti 
med kandidati 38 odstotkov 
zensk. 

V delovni organizaciji Brest je 
bilo v lanskem decembru v or-

Morda smo sicer slabo obve~ceni, vendar v teh februarskih dneh 
nismo zaznali k~ne proslave slovenskega kulturnega praznika v 
naSi obcini. Najbri je tega kriv >tOj predpust, ti cas presneti«. Zato 
je toliko bolj razveseljlvo, da je mladina Brestovih Skupnih de· 
javnosti pripravila skromen in kratek, a prijeten program in dala 
na5emu .vsakdanu ob slovenskem kulturnem prazniku tudi nekaj 
kultumega duha . 

,z dilemami o tem, ali je prav, 
ali je rnoZ:no ter ali je zaieleno, 
da zenske bolj intenzivno vklju
cujerno v razvoj, imamo v Ju
goslaviji opraviti kljub dejstvu, 
da so vsi vodilni druzbeni orga
ni, od vlade in politiCnih ter 
druZbenih organizacij dalje, za· 
vzeli o tern jasna stalisea. Ne bi 
mogli reel, da imarno opraviti 
z neko namemo ,opozicijo' -
prej bi lahko rekli, da je to od
raz dejstva, da objektivni pogo
ji, v katerih se druzba giblje, 
ne omogoeajo tej druZbi, da bi 
spoznala, kaksne dolgorocne in 
kornpleksne vrednosti vsebuje 
dejstvo, da zenska sodeluje ze 
pri zacetnih fazah razvoja. 

Poleg tega imamo opraviti z 
vpra~anjem vlog v druZinskih 
odnosih; to pa je tisto podrocje 
clovekovega Zi.vljenja in clove
~kih odnosov, kjer so bile spre· 
rnembe vedno zelo tezavne in 
pocasne. Raziskave staliSc o tem 
vpra~anju so cestokrat pokazale 
ambivalentno situacijo. Ljudje 
se steer strinjajo z uradno pro
kiamirano politiko o enakoprav
nem polozaju zenske, vendar pa 
se dajo kijub temu pri svojem 
obn~anju voditi po tradicional
nih normativih, ki so jib priDe-

POKOJNINE PO NOVEM 

(Nadaljevanje s 4. strani) 
dela s skrajsariim delovnim ca· 
som, zaradi manjsega osebnega 
dohodka na drugih delih in dru
go), kjer prideta v ospredje te
meljna organizacija in njena pr
venstvena vloga pri izvajanju 
teh oblik invalidskega varstva, 
bo zahteval· povecane odhod.ke 
temeljne organizacije. 

Osnovno izhodisce pa je, da 
bodo v sistemu zagotavljanja 
sredstev prispevki skupnosti po
kojninskega in invalidskega za· 
varovanja za toliko zmanjsani, 
za kolikor bodo obveznosti orga
nizacij zdruZenega dela za te na
mene povecane. 

S tern prispevkom sem posku
sal prikazati nekaj glavnih DO· 
vosti v osnutku zakona. Javna 
razprava o njem pa bo poka· 
zala, ali bodo te novosti tudi 
dejansko vkljucene v predlog za· 
kona in se nato uveljavile tudi 
v praksi. 

A. PerCic 

Nedopustno je, da tudi deckov 
ne vzgajamo za dela v gospo· 
dinjstvu. Delitev dela v druzin· 
skem krogu od rosne mladosti 
naprej je pogoj za enakopravno 
porazdelitev domaCili del v kas· 
nejsem zakonu. 

POLOZA.l KMECKE ZENSKE 

Zelo malo kmeckih zena se 
vkljucuje v drufbeno politiene 
aktivnosti. 

Tudi v razpravah o solidar· 
nostnem zdruzevanju sredstev 
za pokrivanje pravic do nado· 
mestila za cas poroda kmetice 
- matere, jih ni bilo cutiti. 

Ali je nasa kmecka zenska res 
se vedno nosilka glavnih bre. 
men na kmetijah, ali pa je temu 
kriva nepoucenost? Vsekakor bo 
za razbremenitev kmeckih zensk 
in za preobrazbo njihove misel
nosti potrebnih se veliko politic
rrih akcij . 

DELA VKE V PROIZVODNJI V 
ZVEZI Z UVELJA VLJANJEM 
SVOJIH PRAVIC 

V Brestu je za varstvo delav
ke-matere dobro poskrbljeno. Za· 
radi varstva otrok jim je omo
s:;oceno enoizmensko delo, kjer 
Je to le mogoce. Te dni gredo h 
koncu tudi razgovori z vrtcem 

• 
Tako smo se pogovarjali za 

»okroglo mizo«. 
Se marsikaj, kar je bilo izgo

vorjenega, tu ni zapisanega. 
Mnoga vprasanja so ostala ne
dorecena; na primer, kako do
seci enakopravno delitev dela v 
druZini, ne da bi cakali na dol
gotrajen proces preobrazbe v 
miselnosti, kako pritegniti ne
posredno proizvajalko v indu· 
striji, pa tudi kmecko zensko v 
druZbeno politicno dejavnost in 
ali je druzba storila dovolj za 
razbremenitev zenske, pa se in 
se. 

0 polozaju zena v nasi obcini 
bodo nujno morale v svojih de· 
lovnih okoljih spregovoriti tudi 
druzbeno politicne organizacije. 
t:al se doslej menda se ni zgo· 
dilo, da bi o teh vprasanjih vsaj 
v n~i obcini celoviteje sprego
vorili v zvezi komunistov, socia
listicni zvezi, zvezi socialisticne 
mladine, sindikatih. . . Pa tudi 
zene same so preslabo organi· 
zirane; najbd le malokatera ve, 
da je oblikovana konferenca za 
drufbeno aktivnost :lena, ki pa 
ne deluje .. . 

Razgovor pripravil in vodil 
B. Levee, za objavo priredila 

z. Jeric 

V.arcevati je treba! 
Novost pri dodeljevanju stano
vanjskih posojil 

V samoupravnem sporazumu o 
urejanju stanovanjskih zadev, 
ki smo ga sprejeli v decembru 
lani, je za dodeljevanje stano
vanjskih posojil opredeljen nov 
pogoj, da mora vsak prosilec na· 
mensko vareevati, ce hoce do
biti posojilo. Ta pogoj se zahte
va za novogradnjo in za obnav
ljanje stanovanjske hise. 

Pogoj , da m ora vsakdo namen
sko varcevati, ce hoce dobiti sta
novanjsko posojilo, zahteva tudi 
stanovanjsko komunalna banka, 
pri kateri ima BREST vezana 
stanovanjska sredstva; na podla
gi vezanih sredstev pa pridobi 
posojilo. 

RAZPIS 

t:e lani, ko smo razpravljali o 
spremernbah samoupravnega spo
razuma o urejanju stanovanj
skih zadev, so bill vsi seznanjeni 
o pogoju namenskega varceva
nja za pridobitev stanovanjskega 
posojila. Tako bi tisti, ki name
ravajo graditi, lahko sklenili po
godbe o namenskem varcevanju 
ze !ani in ne bi bilo sedaj tefav 
ob objavi razpisa za stanovanj
ska posojila. Poudariti moram, 
da bo treba pri dodeljevanju 
stanovanjskih posojil upostevati 
poleg drugih dolocil tudi 60. clen 
samoupravnega sporazuma o 
urejanju stanovanjskih zadev, po 
katerem ne morejo dobiti stano
vanjskega posojila tisti, ki na
mensko ne varcujejo. 

M. Drobnic 

TOZD Prodaja razpisuje prosta dela ozirorna naloge 
- upravljanje tovomega vozila. 
Zahtevano znanje: ~ola za poklicnega voznika in vozniSki izpit B, 

- C, D kategorije 

Prijave po~ljite do 15. 3. 1982 v splomo slufbo TOZD Prodaja 
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NASI LJUDJE 

Joie KANDARE - in~truktor 
v TOZD GABER Starl trg 

Pripadam tisti generaciji, ka
tere pot se je po koncani osnov
ni soli obicajrio nadaljevala z de
lorn na kmetiji, v okviru moino
sti pa tudi z izucitvijo za poklic. 

V kraju, kjer sem zrastel, so 
bili najpogostejsi poklioi mizar, 
cevljar, krojac, le redko se je 
pojavil kateri od kov·inarskih 
poklicev. 

Ne glede na omejene moinosti 
sem se z veseljem odlocil za mi
zarski poklic. Ucno mesto sem 
dobil v tedanjem Mizarstvu Loz, 
se tam ·izucil in kot kvaHficirani 

mizar tud.i nadaljeval delo vse 
do odhoda k vojakom. Od voja
kov sem se vrnil v casu, ko je 
bilo tezko najti zaposlitev, tako 
da sem za krajsi eas poskusil 
sreeo pri zasebnikih. To ni tra
jalo dolgo, po nekaj mesecih sem 
se vrnil v svoj prejsnji kolek
tiv. 

Gospodarske razmere v nasem 
kraju so na:rekovale potrebo po 
prikljucitvi ~zarstva Loz k Mi
zarskemu podjetju Stari trg. Pri
pojitev je bHa opravljena leta 
19.56. 

V novem kolektivu sem oprav
ljal vsa mogoca dela, vezana na 
moj poklic, saj je bil nacin pro
izvodnje 5e dokaj obrtniski in je 
moral vsak prijeti za delo, kjer 
je bilo .potrebno. 

Okrog leta 1960 :Sem postal vo
dja mizarS'kega oddelka, pozneje 
vzorcne delavnice, leta 1967 pa 
vodja oddelka povrsinske obde
lave. Prav v tern casu so se po
javile tud.i nove zahteve v proiz
vod!nji, predvsem novi materiali, 
s tern pa tud:i potreba po novi 
tehnologiji. Prenehali smo s kla
sicnim naOinom povrsinske ob
delave kuh:injskega pohistva. 

Z vse vecjo delitvijo dela so 
bile ol>Hkovane nove proizvodne 

Vet obolenj kot poSkodb 
ZA KATERIMI BOLEZNIMI SO BRESTOVCI LANI NAJPOGO
STEJE OBOLEV ALI 

Razlicni kraji in okolja, pa 
tud.i razliene zem!l.jepisne sirine 
pogojujejo, da nekatere bolezni 
prevladujejo nad drugimi, ki so 
manj pogoste. J asno je, da pre
vladujejo tam, kjer je vee de
lavstva, drugacna obolenja od 
tistih, kjer prevladuje kmecko 
ali pa mestno prebivalstvo. Po
gostost obolenj niha celo med 
razlicnimi ambulantami istega 
krajev.nega obmocja. 

Omenjen'a dejstva pa so od
visna tudi od prebivalstva v po
sameznih okoljih, saj zajemajo 
splosne ambulante sirok razpon 
od dojenckov do starokov, med
tem ko prevladuje v ambulan
tah medicine dela populacija 
med petnajstim in sestdesetim 
letom. 

Tud.i na Brestu nekatera obo
lenja v posamezni:h temeljnih 
organizaoijah prevladujejo nad 
obolenji v drugih. Prav taka je 
paleta obolenj pri umskih de
lavcih drugacna kot pri fiziCnih 
delavcih. 

Glede na stevilo pojavljanj so 
lani prevladovala predvsem na
slednja obolenja (zlasti velja to 
za proizvodne oddelke): 

1. obolenja zgornjih d.iha1nih 
poti (prehlad, gripozna obole
nja), 

2. obolenja lokomotornega apa
rata (sem sod.ijo kostno misicna, 
Zivcno miSicna, revmatska obo
Ie!lja), 

3. poskodbe na delu, ob pri
hodu in odhodu z dela, 

4. obolenja srca in o:lilja (sled
nja prevladujejo predvsem pri 
zenskah), 

5. poskodbe izven dela (po po
gostosti javljanja, ne pa tudi po 
tezi obolenja), 

6. Zivcna obolenja, 
7. rakova obolenja, 
8. obolenja spodnjih dihalnih 

poti (poklicna obolenja, astma), 
9. dusevna obolenja in alko

holizem, 
10. obolenja cutil, posebej 

obolenja sluha - poklicna bo
le.zen, 

11. koZn.a obolenja (sem sod.ijo 
tudi poklicna obolenja), 

12. preba'V'Da obolenja. 
Ta lestvica obolenj se spremi

nja tud.i po letnili easih. P.re
hladna obolenja so lahko pri 
vrhu le ob prehodu jeseni v 
zimo 02'Ji:roma zime v pomlad. 
PoS<kodbe izven dela nekoliko 
naxastejo v pomladanskih in po
letnih mesecih in v zacetku je
seni. 

La.Illi ni bilo gripe v vecjem 
obsegu. 

Prehladna obolenja so na pr
vem mestu zaradi povpretka, bi 
pa v posame:mih mesecih pJ;e
pustila prvo mesto tudi drugim 
obolenjem. Vsekakor pa osta
nejo prehladi, ne glede na letni 
cas, pri vrhu. 

Na koncu naj se pripomnim, 
da clanek ni zasnovan na stati
stianih podatk.ih. 

Dr. A. Smale 

Cakalnica pred na~o ambulanto je vedno fPOlna 

enote in taiko sem postal in~truk
tor oddelka predmontafe, ki je 
prevzel tudi izdelavo plo~c po 
naroci•lu, se pravi, montafo ste
d.ilnikov in pomivalnih korit po 
narocilu. Na tern delovnem me
stu sem se danes. 

Ves eas sodelujem v organih 
upravljanja. TeZko bi lahko po
vedal, kolikokrat sem ze bil clan 
katerega od samoupravnih orga
nov, saj smo majhen kolektiv 
in smo tako pogosto »delefni« 
najrazlicnejsih funkcij. 

Pri delu organov upravljanja 
smo se sreeevali z razlicnimi 
vprasanji, pogostokrat povezani
mi s teik.imi in odgovornimi od
loCi.tvami. Ne glede na to pa je 
bilo odlocitev la:le sprejeti, ce 
so bili cilji nas vseh enak.i in v 
korist kolektiva. 

Na delovnem mestu, kjer sem 
zaposlen, imamo najvecje teza
ve s pomanjkanjem materiaiov, 
vgradnih stedil.trikov, obcasno 
tudi pomival!nih korit in podob
nega. Tako nam je onemogoceno 
n.ormalno delo in s tern tudi red
na odprema lruhinj kupcem. 

Na izboljsanje takega stanja 
zal ne moremo dosti v;plivati, 
prizadevati pa si moramo na ti
stih podrotjih, kjer lahko sami 
kaj s!orimo. Pri tern mislim 
predvsem na izbolj5anje kvali
tete dela, odnos do druZbenih 
sredstev in podobno. 

Pripravila V. Hace 
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Pravnik odgovarja 
Vprabnje: 
Po dolocilih -samoupravnega 

sporazuma o delovnih razmerjih 
pripada delavcem, ki so starejsi 
od 50 let, dodatni dopust. Ta 
dopust se od:merja po posebni le
stvici in raste glede na starost 
delavca od enega do petih dni. 
Dodatni dopust v visini pet de
lovnih <ini pripada tud.i delav
cem, ki imaJo priznan status in
validne osebe po posebnih pred
pisih in sicer najmanj 60 od
stotkov ter delavcem, ki imajo 
priznano najmanj 60 odstotno 
telesno okvaro. Dodatni dopust 
zaradi omenjene invalidnosti ozi
roma telesne okvare pa pripa
da delavcem ne glede na njiho
va starost. 

Rad bi vedel, ali se dodatni 
dopust zarad.i starosti nad .SO 
let in dodatni dopust zaradi in
validnosti oziroma telesne okva
re -se5tevata! 

Odgovor: 
Delavec, ·ki je starejsi od 50 

let in ima istocasno priznan 
status invalidne osebe po po
sebnih predpisih, in sicer naj
manj 60 odstotkov oziroma naj
manj 60 odstotno telesno okva
ro, ima zarad.i teh pogojev lah
ko pet dni dodatnega dopusta. 
Torej se dodatni dnevi dopusta 
po obeh merilih ne sestevajo. 
To izhaja tud.i iz izrecne dolocbe 
119. C.lena samoupra'Vllega spo
razuma o delovnih razmerjih. 

A. Percic 

Da bi se trdneje organizirall na~o vratarsko-varnostno slufbo, 
je bll za vse njene delavce organiziran poseben, vsebinsko skrbno 
prlpravljen seminar. Obenem je v javni razpravi null pravllnik 
o delu te sltdbe, ld ,naj bi enotno - za vse temeljne organizaclje 
- opredeill njeno celovito dejavnost. 

FEBRUARJA NOVA RAZSTAVA V BRESTOVEM SALONU PO
IDSTVA 

12. februarja - datum sovpada s slovensldm kulturnlm prazni
kom, je bila v Brestovem salonu pohi.Stva odprta nova slikarska 
razstava. Tudi tokrat je bil predstavljen \mlaj~i ustvarjalec, Tdi~an 
JAKA KEPIC, ld se ~ele uveljavlja ·v na~em !irSem kulturnem 
prostoru. V njegovi predstavitvi je med .drugim receno: 
Krajina je ostala Jaku Kepicu ~e vedno osnovno izhodiiee, iz ka
terega spleta svojo govorico. Ostala mu je predmet, .ki ga uporab
lja, ne zaradi njene poeticne razsemosti, pa~ pa zaradi momosti, 
da ob prena~anju na platno .nadgrajuje svoje slikarsk~ izku!nje. 
Le-te so seasoma prerasle v trdno okostje slikarskega programa, 
katerega del pomeni prav prlcujo~a razstava. z barvo ld jo zdaj 
drobi, nato spet razplasteva, pa spet spaja in spet d~gje razpr
~uje v meglleasto kopreno, daje upodobljeni stvari - krajinl svo
jevrstno razpolozenjsko noto, daje ji nekaj tistega, :kar razumemo 
kot »psiholoski portret krajine«. 

NaS HdeCi krii - usoehi in teiave 
Da j~ RdeCi. kriZ zelo pomemb

na clovekoljubna organizacija, ki 
v veliki meri prispeva k utrje
vanju obcutka varnosti, je ze 
dolgo znano. 2:e v miru prispeva 
druZbi velik delez s prosvetljeva
njem obcanov 0 zdravem nacinu 
zivljenja, s tecaji za prvo pomoc, 
z delom socialnih ekip, z vzgojo 
mlad.ine za sosesko pomoc osta
relim obcanom in s krvodajal
sk:imi akcijami. 

Se •bolj pa izstopa delo clanov 
in organizacij Rdeeega kri.Za ob 
naravnih nesreeah, zlasti ob po
tresih, saj je Rdeci kriZ s svoji
mi ekipami in z izdatno pomoC
jo, pa v sodelovanju z enotami 
civilne zascite, prvi na ·kraju ne
sreee. Upostevati pa moramo se 
morebitne vojne razmere, ko 

Rdeci kriZ in civilna zaseita lab· 
ko odlocilno posegata v nase 
Zivljenje -s pomocjo vsakomur 
ki je bo potreben. ' 

Ce ocenjujemo delo nasega 
domacega Rdecega kri:la s tega 
zornega kota, :potem lahko ugo
tovimo, da deluje sicer dokaj 
uspesno, da pa se mora ubadati 
tud.i z nekaterimi resnimi teza
vami. 

Jezikovne vzgoje in pouka nikakor ne smemo omejevati 
samo na osnovno ~olo, temve~ morata biti stalno pricujoea 
na vseh stopnjah usmerjenega izobra:levanja. V tem smislu 
se moramo vpra8ati, ali imamo dovolj uciteljev za jezikovno 
vzgojo, kako je z ucbeniki in prlrOCniki, kaldni so po kva
llteti, all ucimo otroke samo slovnice ali jib usposabljamo 
tudi za sporocanje, stilisti.k:o, logi.k:o, javno nastopanje itd. 
Nadaljevati moramo z akcijami, .ki spodbujajo bralne nava· 
de ljudi, njihovo ljubezen do lepe slovenske knjige. Posebno 
skrb sloven5~ini morajo posveeati v Zvezi sociallsticne mla
dine in drugih oblikah interesne povezanosti mladih, kjer 
pozornost do slovem~ine nt vedno zgledna. 

Med zanesljive na8e uspehe so
d.ijo predvsem razlicne akcije. 
Taka smo vedno zbrali veliko 
sredstev ob naravnih nesreCah, 
zlasti ob potresih. Na8i ljudje 
so vselej pokazali veHko solidar
nost, nasi krajevni odbori Rde
cega kri.Za pa veliko zavzetost 
pri zbiranju vsega, kar je lahko 
koristilo prizadetim. Izkazali so 
se tudi pri zbiranju oblacil, 
obutve in posteljnine za tiste, ki 
si tega ne morejo ·kupiti ali pa 
za primer naravnih nesrec in 
vojne. 2:al pa imamo za takSne 
akcije premajhno in neustrezno 
skladisce, puamo pa, da nam bo 
kaj kmalu uspelo dobo:ti boljsi, 
vec}i in ustreznejsi prostor. 

Zelo uspesni smo tudi pri ·kr
vodajalskih akcijah. Na5i obca
ni, nase delovne organizacije, 
zlasti Brest, Kovinoplastika, gQZ· 
darji in ~e drugi, seveda pa tudi 
nasi krajevni odbori Rdeeega Predudstvo CK ZKS 

(Konec na 7. strani) 
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f I BRESTOV OBZORNIK . 

Kmetijstvo 
Kljub temu, da smo se ved

no sredi z>irne in da za delo na 
polju se ni cas, je bil pretekli 
mesec izredno zanirniv za kme
te, pa tudi za vse ostale porab
nike hrane. 

Javno razpravo o razvoju kme
tijstva v zadnjih desetih letih in 
o prihodnjern razvoju je z zani
manjem spremljalo velli·ko nasih 
obcanov. Racp-rave so bile v 
vseh sedmih zadruinih enotah 
Kmetijs'ke zadruge Cerknica, v 
vseh krajevnih konferencah 
SZDL in kirajevnih konferencah 
zveze komunistov. Ugotovitve iz 
razprav pa je potrdila obcmska 
konferenca zveze komunistov. 

Temeljne ugotovitve so bile: 
- Za prlihodnji po~eseni raz

voj kmet•rjstva v obomi je nuj
no tesno sodelovanje proizvajal
cev in porabnikov hrane v ob
cini, pa tudi izven nje. Pri tern 
morajo druiJbeno politicne orga
nizacije prev~eti odgovorno vlo
go prli resevanju vseh vprasanj 
o hitrejsem razvoju kmetijstva 
in se z vsemi oblikarni delova
nja v1djuoiti v delo s kmeti na 
vasi. 

- Najpomembnejse vprasanje 
v javnli razpravi je bi:lo gospo
daxjenje z zemljo. Ostre obsod
be vseh, ki zemlje ne obdelujejo 
tako kot druiJba zahteva, so obli
kovale slclep, da je treba na
tancno opredeliti pravni polozaj 
kmeta :Ze v spomladanskih me
secih in pr.ilagodiH zernljiski 
maksimum za krnete in nekme
te. 

Posebej je bilo opozorjeno, da 
sedaj dopolnjena zakonodaja 
omogoca talkosnja ukrepanja za 
neobdelana zemljgca. Dogovor
jeno je bilo, da Kmetijska za
druga in slrupscina obcine do 
aprila izdelata merila za ustrez
no obdelavo zeml>jlisc in sprejme
ta ustrezne ukrepe proti lastni
kom, ki zemlje ne obdelujejo in 
sicer v krajevnih skupnostih 
Cer.knica in Rakek. V tern easu 
je potrebno pregledati tudi od
Jok o za.Scitenih kmetijah in 
predlagatli spremembe glede na 
sedanjo usmeritev krnetijstva v 
repubhllci in obcinti. Stevilna opo
zorila so bila izrecena tudi o 
negospodarni zazidarvi najbolj se 
kmetijoske zemlje, posebej se v 
krajevni skupnosti Cerk!nica, kar 
jc treba upoStevatti ob sprejema
nju novih urbanisticnili doku
mentov. 
- v razpravi so pouda·rjali se 

druga vprasanja; ·na primer 
zdrufevanje medsebojne menja
ve zemijlisc in agromelrioracije. 
P·ri tern je treba zagotoviti pre
pro&tej'se postop:ke pri menja
vah, kajoti le tako bo zdruzeva
nje parcel stelclo hitreje. 

NAS RDECI KRI:2: - USPEHI 
IN TE:l:AVE 
(Nadaljevanje s 6. strani) 

kriza, sindikat in mladina se za
vzeto borijo za cim vecji uspeh 
teh akcij . Zato gre vsem tern in 
obema solama, v Cerknici in v 
Starem trgu, iskrena zahvala z 
zeljo, da bi tako ostalo ~e naprej. 

So pa pred nami tudi resne 
tezave. Mednje sodi neprirneren 
prostor za pisarno obcinskega 
odbora Rdecega krliza v Cerkni
ci, precej slab financni polo:Zaj, 
deloma pa se kadrovske te:Zave. 

Najtezje pa je, ker nekateri 
krajevni odbori, zla:sti ceJ:Ikniski, 
ne znajo najti poti do krajanov, 
kar zadeva clanstvo. Kar ne mo
rejo se v okviru svojih odborov 
dogovoriti, da bi -si razdelili te
ren in obiskali tSvoje blifnje in 
daljne sosede, jih povabili med 
clane -ter pobrali clanarino. Ob 
tern bi hila rprav gotovo potreb
na vecja zav:zetost, da ne bomo 
scasoma postali organizacija 
brez clanov. 

Upamo, da bomo resili tudi 
omenjene te:Zave. Tako bomo 
lah:ko postali mocna organizacija 
zavednih rdeeekri:Zarjev, sposob
na za uresnicitev nacela »nic nas 
ne sme presenetiti«. 

R. Gorjan 

v naSi obtini 
Stevilni raz>pravljalci so opo

zarjali na J?.Otrebna sredstva za 
sanacijo hnbovitega sveta v na
si obCini. Predlaganih je b ila vr
sta ukrepov, ki naj bi izenacili 
pogoje za gospodarjenje med 
hriboV'S'kim in ravnin.skim sve
tom. Ugotovljeno je namrec, da 
so se z dosedanjo politiko kme
tijskega razvoja v Sloveniji raz
like med ravninskim in hribov
skim kmetijstvom vse bolj ve
cale. 

Sedaj predlagani ukrepli pred
videva:jo ustrezno delitev inter
venoijskih sredstev, spodbudnej
so davcno politiko in pospese
vanje dopolnilnih dejavnosti 
tkmecki turJzem in domaca 
obrt). Se posebej pa je pomem
ben odnos gozdarstva v teh ob
mocjih, kjer gre za dopolnilni 
dohodek. Sklenjeno je tudi bilo, 
da je treba z vsemi y;prasanji 
kmetijstva v hribovitem svetu 
seznaniti republi~ko skupscino. 

Ja·vna razprava je se posebej 
opozorhla na prihodnjo naloZ,be
no politi•ko v krnetijstvu. Za
ostreni pogoj•i kreditiranja po
stav1jajo pred vse kmete zahte-

vo po vecji tr.lni p roizvodnji. Se 
posebej morajo biti nalo:Zbe ve
zane na proizvodnjo, ki jo zem
lja na kmetiji lahko nudi. 

Stevilne pripombe so bile izre
cene tudi na racun povezovanja 
med kmetijstvom in gozdar
stvom, ki mora biti v prrihodnje 
tesnejse. 

Izra:Zene so b ile tudi pobude o 
izobra:Zevanju, o delu mladih, o 
socialnem polozaju kmecke :Zene, 
o pospesevalni sluzbi, o poveca
nih skodah na kmetijskih kultu
rah zaradi divjadi. 

Razuml}ivo je, ,da so na vseh 
zborih razpravlja1i tudi o novem 
osnutku darvkov s podrocja krne
tij.stva ter o zdruzevanju sred
stev vseh porabnikov za pospe
seno proi·zvodnjo hrane. 

Ugodna ocena o vsebini javne 
razprave mora v naslednjem me
secu dobiti mesto v vseh temelj
nih organizacijah zdruzenega de
la nase obci.ne. SJ<upscina pa bo 
prek svojih delegatov zakljucila 
razpravo konec rnarca in zadol
.Z.ila vse noSiilce za izpo1n~tev za
stavljenih nalog. 

L. Frelih 

KegljiSte, Slivnica - Brest 
Pred casom je potekla deset

letna najemna pogodba, s kate
ro je nasa delovna organizacija 
dada v najem svoje keg~jiSce za
sebniku. 

S tern pa se je pojarvilo vpra
sanje, kako naj keglj~sce p.osluje 
v pruhodnje. Zamisli je bHo pre
cej, od taiksne, da bi kegljisce 
z natecajem dali v najem za
sebniku, do mnenja, da bi s 
kegljiseem upravljal kegljaski 
kilub BREST. 

Komi·sija, ki jo je imenoval 
delavski svet delovne organiza. 
cije, ~a se j~ opred~lila za, _PO 
mnen]u veOirne, naJustremeJSO 
resitev. s kegljiscem naj bi v 
prohodnje upravljal BREST 
sam. Delav-skii svet delovne or
ga:nizacije je na svoji pretcldi 
sej·i s taksno opredelitvijo so
glasal, komisija pa mora izd.e
lati se nadrobneje razclenjen 
predlog o organizaciji poslovanja. 

Po vseh temeljlih organizacijah 
in v &kup.nih dejavnostih pa so 

razpravljali tudi o predlogu iz. 
wsnega sveta skupsci.ne obcine 
Cerknica, da bi BREST z brez· 
placnim .prenosom dobil v uprav
ljanje dom na Sliwrici, k:i bi ga 
lahko s pridom uporabljal za 
rekreacijo svojlih delavcev. 

Delavci ·so s takim rpredlogom 
nacelno soglasali, toda preden 
bodo dokoncno odlocali o tern, 
mora biti. pripravljen samo
upravni -sporazum z ostalimi de· 
lovnimi organizacijami v obcini, 
ki naj •bi ZJdruzeva:le -sredstva za 
vzddevanje ceste ·in morebitno 
.izgradnjo rekreacijs·kih objek.tov 
ob domu. 

Poleg tega je delavski svet 
BRESTA imenoval tudi komisi
jo, ki bo pripravdla osnutek pro
grama o poslovanju doma, pred
log organdzacije in pregled naj
nujnejsih llinancnih sredstev, ki 
bodo potrebna za uspesen zace
tek obratovanja. 

P. Kovsca 

Bo Brest prevzel v upravljanje dom na Slivnici? 

Menlmo, da bi morali posveeati stalno skrb jezlku v zvezi 
z razvojem znanstveno-tehnoloske revolucije, kajtl ce ne homo 
dovolj hitro uvajali slovenskih poimenovanj, bodo vdirale k 
nam tujke, z njimi vred pa tudi tuja mlselnost. Zato bi mo
rali imeti zlasti v vecjih gospodarskih sistemih lektorsko 
s111Zbo, k1 bi preprecevala nepotrebno uvajanje tujk v obliki 
blagovnih omacb, naslovov firm itd. Ostro moramo obsoditi 
miselnost, zaradi katere nekvalltetnl tuji izdelld najdejo pri 
nas kupce samo zaradi tujega imena, in prav tako menta
liteto, po katerl tujke lahko nadomeste slabo kakovost nasih 
izdelkov. 

Predsedstvo CK ZKS 
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V nasi obcini je vse manj pravih kmetov 

Volitve so pred durmi 
Priprarve na delegatske volitve 

niso kaksna posebna, izlocena 
dejavrnost, marvec trajm sestav
ni del nasih prizadevanj za go
spodarsko stabili.zaoijo in za na
daljnjo demokratizacijo dru:Zbe
nega zivljenja. 

To so tretje volitve po ustavi 
iz leta 1974, ko smo vzpostavili 
delegatski sistem kot ogrodje 
celotnemu si:stemu socia1isticne 
samoupravne dernokracije. Tudi 
letosnje volitve zahtevajo pravo
ca'SD.o, u0inkovi1o in usklajeno 
dejavnost vseh drufbeno politic
nih organizacij. 

Naj12ahtevnejse so •kadrovske 
priprave. Te bi morale pravza
prav potekati nenehno, od voli
tev do volitev. Evident:iranje je 
le obcasna naloga, ki se najpo
gosteje pospeS.i sele tedaj, ko 
nas k temu prisilijo volilni rolci. 
Socialistiena zveza in zveza sin
dikatov, ki sta neposredna orga
nizatorja volilnih opravil, pa rna
rata ustvariti vse pogoje za de
mokratli.cnost in javnost volilrnih 
priprav. 

Evidentiranje je v nasi obCini 
v glavnem dobro potekalo. Po 
opravljenem evidentiranju cez 
poletje pa do jeseni smo ugo
toviH, da se je stevHo evidenti
ranih mo:Znih kandidatov precej 
povecalo. Premalo pa je bilo 
e'V'identiranih mladih, pa tudi 
iz vrst udelezencev NOB. Ce so 
predvsem v vecjih temeljnih 
in delovnih organizacijah (Brest 
in Kov~noplastika) opravili evi
dent:iranje prek vseh druzbeno
poli ticnih organizacij in organov 
upravljanja, so v manjsih glavni 
delez opravili izvrsni odbori 
osnovnih sindikalnih organizacij. 
Premalo pa se je ob tern orga
n izir ala mladinska organdzacija, 
kar se ka:Ze tudi v stevilu evi
dentiranih njenih clanov. 

Ob letosnjih volitvah je za 
druibenopoliticno skupnost ob1i
kovanih 42 delegacij, za samo
upravne i.nteresne skupnosti pa 

36 posebnih, 99 zd:ru:Zenih in 11 
splosnih delegacij. 

Skupaj je bilo evidentiranih 
4357 moznih kandidatov, od tega 
1593 ali 36 odstx>tkov zensk, 809 
ali 18 odstotkov rnladine; med 
njimi je 999 ali 23 odstotkov 
clanov zveze komunis<tov in 159 
ali 3 odstotke udelezencev NOB. 

Te _dni -~mo zakljuCili temeljne 
kandidaclJs·ke konference v te
meljnih organizacijah in krajev
nih skupnostih, katerih je bilo 
v nasi obcini Cerknica 47. 

Ob evidentiranju je bilo vec
krat sliSati bojazen, da bodo 
~~ndida? zavracal:i podpisovanje 
lZJav, ki so potrebne za zaklju
cevanje list kandidatov. Vendar 
je bila bojazen odvec, kajti le 
malo jih je zavrnilo ·kandidatu
ro. Tudi stevilo prisotnih na te
meljnih kandidacijskih konferen
cah je bilo zadovoljivo. Razpra
ve so potrdile pravilno izbiro po
sarnez:nih kand:idatov za obcin
sko skupscino in za skupscine 
samouprav·nih rinteresnih skup
nosti. Bilo pa je tudi nekaj do
datnih predlogov za vodilne 
funkcije v obcini, kar bo po
trebno upostevati pri oblikovanju 
posameznih organov. Sicer paso 
evidentira·nli mozni kandidatli za 
opravlianje vodilnih mest dobili 
vso podporo pri kandid:iranju. 

Na osnovi zbranih podatkov je 
na kandidatnih listah za delega
cije v drufbenopoliticno skup
nost in v samoupravne interesne 
skupnostli sprejetih 1981 moznih 
kandidatov, od tega 725 ali 38 
odstotkov zensk, 450 ali 24 od
stotk:ov mladine; med njimi je 
417 ali 22 odstobkov clanov zve
ze komunistov in 42 ali 2 od
stotka udelezencev NOB. 

S prvo sejo obcinske konfe
rence smo zakljuci1i politicne 
dejavnosti pred voli:tvami, ki jib 
bomo opravili 11. marca v or
ganizacijah zdru:Zenega dela in 
14. marca v krajevnih skupno
stih. 

Kandidirani mozni kandidati za obcinsko skupscino in skupscine 
samoupravnih interesnih skupnosti pa so: 

Predsednik obCinske skupscine 
predsednik izvrsnega sveta 
predsednik zbora zdru:Zenega dela 
predsednik zbora krajevnih skupnosti 
pred•sednik druZbenopoliticnega zbora 

LENARCIC Edo, 
KEBE Tone, 
MAZI Irena, 

ZABUKOVEC Zdravko, 
ZAGAR Filip, 

predsednik skupscine kulturne skupnosti JESELNIK Franc, 
predsedni.k skupscine r aziskovalne slrupnosti ZIDAR Tone, 
predsednik sk.Ulpscine zdravstvene skupnosti ULE Ljubo, 
predsednik skupscine skupnosti socialnega skrbstva HARLEL Nada, 
predsednik skupscine za zaposlovanje BERGLEZ Slavko, 
p redsednik skupscine skupnosti socrialnega varstva KLANCAR Joze, 
predsednik skupscine telesno kulturne skupnosti KOVSCA Peter, 
predsednik skupscine skupnosti otroskega varst:va MLINAR Miro, 
predsednik skupscine izobra:Zevalne skupnostli P AKiz Dragica, 
p.redsednik skupsfue stanovanjsk:e skupnosti PERCIC Anton, 
predsednik skupscine cestne skupnosti KOTNIK Fortunat. 

M. Juvancic 

. ~ . ·---·--~~--~-~ 
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,, 
Marsikdo je imel gomje v mi

slih nekaj dni nazaj, ko je tudi na 
Cer~niskem zakraljeval kralj vseh 
pametnih norcev - norcavi Pust. 
Pa venda:r so to dnevi, ko s·l clo
vek lahko oddahne in si da duS.ka. 

So pa t<> tudi dne111i , ki za clane 
domacega Pustnega drustva pome
nijo nestete urice prostovoljnega, 
hudo trdega dela, zavozljanih ziv
cev in mars~katero ob delu precuto 
noc. Zato pa na pustno nedeljo v 
vsem S'Vojem stjaju zazivi veliki 
karnevalski sprevod po cestah 
Cerknice. 

Pozabljeni so vsi napori, pozab
ljene so vse hude besede, pozab
ljene vse skrbi. Vsem sodelujocim 
je v mislih samo eno: uspetil In 
pri vsem tern ne smemo pozabiti , 
da so dobra v.olja in nasmejani 
obrazi gledalcev tern zanesenjakom 
edino placi.lo za vlozeni trud in na
porno delo. 

Cerknis·ki karneval v sedanji 
oblild se je rodil pred petiml leti, 
ko je S·kupina •Starih pus-tnih mac-

Zimska podoba Cerkniskega jezera 

.KA~AJ 
Ill 

kova ustvar.Jia naso zascltnloo, sta
re copmico Ursulo. Naslednje leto 
je v vrste porajajocega se Pust
nega drustva p11istopHo mnogo no
vih clanov. S61Veda so postale am
bicije Pustnega drustva precej vec
je in posledice je bilo vldeti takoj 
naslednje leto, k.o je nasa p!lire
ditev ze precej odmevala. 

Pet let je minilo in v tern, za 
taksno priredltev i'Z·redno kratkem 
casu, je nas karneval s svojimi 
okusnimi in icvirnimi maskami, bo
gata paleto idej in zaSi<ljeno duho
Viitostjo uspel zavzeti svoje mesto 
v samem vrhu pustni·h prireditev v 
Slovenfji. 

2e povrsnemu opazovalcu posta
ne kaj hitro jasno, da taksna pri
reditev ne more biti zasnovana cez 
noc. Znano je, da skrivnost uspeha 
vselej tici v troni In premlsljeno 
zastavljen.i razvojni pott , kjer mo
ra biti tudi oilJ zelo jasno opre
deljen. Na naso sreeo se je tega 
dejstva se kak<> dobra zavedalo tu
di Pustno drustvo samo. Talro je 

KNJSKOJEZEROIN OKOLICA 
(Nadaljevanje lz prejsnje stevilke) 

Pojdiva dalje juzno po stezi proti 
Dolenji vasi, kjer se jezero zacenja 
takoj za dolenjevasko cerkvicol Pol 
ure hoda ob Cerkniskem potoku 
prideva v skrajni severozapadni del 
jezera, kjer so ob Javornikovem iz
rastku razvrseeni poziralniki. Neka
ko v sredini pota je poziralnik 
Okenca, dalje protl jugu Rakovski 
mostek, nato najvecja in najizdat· 
nejsa poziralnika Velika In Mala 
Karlovica. 

Odtod kreneva v pravokotni sme
ri pod mozjem Javornika, kJer so 
poziralniki: jama pod gradom, Svinj
ska jama in skuplna Narti (14 pozi· 
ralnikov). Tu nehajo vodoravni po· 
ziralniki ob pobocju Javornika, par 
sto metrov dalje pa se ze zace
njata bruhalnika Usiva loka (stalen 
izvirek) in Suha dolica, ki bruha le 
ob dezevju. Nasproti Suhi dolicl je 
najglobokejsi navpicni poziralnik 
Reseto na jezerskem dnu, juzno od 

vasi Dolenjega jezera. Globoka, vi· 
jugasta struga se odceplja od glav· 
ne struge Strzena in dovaja vodo 
v poziralnike. 

Za pol ure sva ze na otoku Go
riel juzno od Dolenjega jezera. Go
rica je le ob najvisji vodi v resnici 
otok, ker je tedaj pod vodo Pre
trzje - ozek pas med Gorico in 
Javornikom. 

Vas in otok veze vee nego kilo· 
meter dolg in vee nego 3 metre 
visok nasip, ki ima cez jezersko 
reko Strzen 25 metrov dolg most. 
lz tujskoprometnih virov je obzalo
vati, da se tedaj po agrarnem ko
misarju F. 2upneku zasnovana, jako 
potrebna dezelna cesta iz Cerknice 
na Dolenje jezero mime bajeslov· 
nega Zadnjega kraja do otoske dree 
ni lzvrsila. Napravili pa so na pri· 
govarjanje njegovo ta vaml gospo
darski nasip vaseanje Dolenjega je· 
zera pod energicnim vodstvom za
sluznega Matije Martinciea na last-

manjsa skupina iz OzJega v<>dstva 
drustva dobila nafogo, da obliku
je program o razvoju karnevala in 
natancno opredeli ci·lje, ki jih Pust
no drustvo zeli dosecl. 

Skuplna je oblikovala pmgram 
tako, da je poudarila kot osrednjo 
prireditev nedeljs.kil slavnostnl spre
vod po u~lcah Cer.knice. V6e ostale 
priredirtve so spremlj6'Valnega zna
caja, vse skupaj pa sestav·lja~o te
den pustnih pri•reditev. 

Kannevalskii sprevod se vedno de
li na dva dela. V prvem delu so 
zbrane maske, ki predstavljajo raz
Hcne like iz neverjetno bogate in 
razno.IJke zakiladnice notraojske et
nograiii1e. Osnovno vodHo je Valva
sor-jeva kn}iga Slava vo}vodine 
Kranjske i-n pa seveda ustno lzro
oHo, ki se zivi ·V ljudeh. P.ustno 
drustvo .pni sprotnem nacrtovanju 
skrbno pazi na ta vodllla, tako da 
je tudi neizogibno prepletanje s 
sedanj.ostjo vedno obllkovano take, 
da ·ne posega prevec grobo v 
osnovno etnografsko podobo. Vsa-

ne stroske, da laie pasejo ztvmo 
na nasprotni strani jezera in da mo
rejo spravljati les po suhem z Ja· 
vornika. 

Na vzhodni stranl Dolenjega jeze
ra je poziralnik Vodonos, kjer stoji 
vodomer za merjenje visine vode v 
jezeru. 

Od Gorice greva dalje lahko po 
jezerski poti ob glavnem potoku 
Strzenu all pa tik pod Javornikom 
proti vasl Otoku. Ker prva pot ni 
toliko zanimiva, razen da sta v 
Sti'Zenu samem dva poziralnika, 
Mala in Velika Ponikva, zato krene
va rajsi po drugi poti ze zaradi te
ga, da si ogledava del jezera, ki ga 
od strani ni videti. 

Ko prekoraciva nizko sedlo Ja. 
vornikovega izrastka, zagledava oz
ko, podolgovato dollno, 10 je pora
sla samo s trstjem. To je Zadnji 
kraj, najnizji in· najlepsi del jezera, 
poln zanimivih jam, izmed katerih 
sta najbolj zanimivi Bobnarica in 
Vranja jama. Skozi vrata med Oto· 
kom in polotokom prideva zopet 
na jezersko planjavo, midva pa 
pojdiva na Otok, od koder je lep 
razgled na vse strani, in se tu ne· 
koliko pomudiva! 

Na Otoku je majhna vas z Oto
cani, kJ se bavijo s poljedelstvom, 
z lovom in, kadar upade jezero, 
tudi z ribarstvom. lmajo tudi solo, 
katero oskrbuje uciteljstvo iz Sta· 
rega trga pri Lozu. 

Jezero Jezi 550 metrov nad mor
sko gladino. Pozimi ob hudem mra· 
zu navadno zamrzne, le ob izvlru 
glavnega jezerskega patoka Strze
na in pa 2irovniscice In Llpsenjici-

BRESTOV OBZORNIK BRE~ 

ko leto se obHkiUje tudi nova osred
nja skupina, na kater.i lezi vsa te
za izvedbe katlnevala v njegovem 
sal'}ivem delu. 

Drugi del je sestavljen iz naj
razlicnejsih mask, kti jih pr.i.pravijo 
domace skupine abi nasi gostje iz 
sosednjih oboin. Ta del je obltko
van svobodno in zanj ne veLjajo ta
ke stroga merila k~t za prvi del . 
Y.seeno pa Pustno dr.ustvo zahteva 
od vseh nastopa}ocuh skupin, da 
so maskte dostojne in skrbno obli
kovane. P-rav taka mora l:ilti ideja 
ozrroma sa1jivo in bodece sporo
cUo skupine taksno, da je brez te
zav razumiJivo. 

-':-----·· 

Danes ze latlko poiiiSem upravJce
no troimo, da je bila odloC<i.tev 
Pustnega drusl!Va pravilna In sml
selna. Dokaz so iz leta v leto ste· 
vilnejsl obi:skovalct iz vseh ktrajev 
Sloven~je, iz bJ.iinjih krajev sosed
nje Hr-vaske in cedo iz zamej.stva. 
In ne nazadnje, tudi tisk, radJo In 
televiz-ija kazejo narascaj.oce zani· 
manje za naS<> osrednjo, pa tudl 
sprerrnjevalne prireditve. 

In smisel vsega tega? 

• . . . p•redsta~i·tl pre·lepo naravo, 
krajevne i111 naravne znamenitostl, 
pl\ijazne !judi ter njih sege in na
vade, da se bo dalee po svetu 
sBsalu za Ce!OOniSko ... • bi pore
kel sam baron Valvasor, se si·rOk<l 
nasmehnil in pomenlj.ivo pomezi·knil 
na desno oko. In ravno v teh bese· 
dah se skriva cilj Pust-nega drus· 
tva, clanom V spodbudo, odgOV<lr· 
nim pa v temelj.it razmislek! 

P. Hribar 

FILMI V MARCU 
L 3. ob 19.30 - angleska drama SLAB STIK. 
4. 3. ob 19.30 - ameriska drama VRNITEV V ZIVUENJE. 
6. 3. ob 19.30 in 7. 3. ob 16. uri hongkonski akcijski film ZMAJ 

PROT! TIHOTAPCEM MAMIL. 
7. 3. ob 19.30 - italijanska kriminalka KRVAVI AVTOSTOP. 
8. 3. ob 19.30 - jugoslovanska komed.ija MOJSTRI, MOJSTRI. 

11. 3. ob 19.30 - angleska drama DOBRO DOSLI, Mr. CHEN. 
12. 3. ob 19.30 in 14. 3. ob 19.30 svedski eroticni film SEKS v STO 

LEKCIJAH. 
13. 3 ob 19.30 in 14. 3. ob 16. uri- hongkonski karate film SMRTO

NOSNI SHAOLIN. 
15. 3. ob 19.30 - ameriski glasbeni film PEVEC JAZZA. 
18. 3. ob 19.30 - francoska kriminalka RAZISKA VA NEKE ZA

ROTE. 
20. 3. ob 19.30 in 21. 3. ob 16. uri ameriSki fantasticni film IMPE-

RIJ VRACA UDAREC. 
21. 3. ob 19.30- nemska kriminalka JAZ SEM TVOJ MORILEC. 
22. 3. ob 19.30 - italijanska komed.ija KLINIKA ZA SEKS. 
25. 3. ob 19.30 - jugoslovanski vojni film PADEC ITALIJE. 
26. 3. ob 19.30 in 28. 3. ob 19.30 - angleski ·eroticni film DOGODIV-

SCINE CUVAJA NA PLAZI. . 
27. 3. ob 19.30 in 28. 3. ob 16. uri - amerHki pustolovski film 

OTOK PIRATOV. 
29. 3. ob 19.30 - ameriSka grozljivka FURIJA. 

ce malokdaj pqpolnoma. Ako nasta
ne suha zima, tudi takrat izgine 
veda izpod ledu. 

Poleti, ko je jezero popolnoma 
suho, je velik uzitek prijatelju pri· 
rode, ko hodi po dnu jezera, opa
zuje razne mogocne poziralnike, vi· 
jugaste struge, rastline in gleda 
mnozico ljudi pri kosnji, za temi 
pa crede domace zivine, mulece 
travo tam, kjer je pred kratklm lo
vil rlblc ribe (rakov ni vee!) in kjer 
je lovec streljal In oprezno zalezo
val jato divjic rae. 

Kdor se je vozil po jezerski gla
dini, potem pa pes hodil po trdih 
jezerskih .tleh, mora nehote prizna· 
ti, da je to nekaj krasnega, poseb
na svetovna redkost. 

~iroka jezerska planjava se raz
prostira pred nami, ob ro~.u so 
razvrscene licne vasi, v ozadju vi· 
soko gorovje - divna slika za pri
jatelja prirode. 

SKRIVNOSTNI JEZERSKJ POJAVI 

Ljudje ob jezeru so se vedno 
zanimali, kaksne so neki podzemelj
ske shrambe. Drugega vhoda v 
podzemeljski svet ni kakor prl Ma
li in Veliki Karlovlci ter Svinjski 
jami. Ob povodnjl se vall veda v 
obe Karlovici z veliko silo. Nevar· 
no bi bilo priti blizu s colnom, ker 
bi ga veda potegnila s seboj. Le ob 
majhni vodi in susi gres z lucjo 
lahko noter. 

Okoli l eta 1850 se je drznil prvi 
iti v Karlovico posestnik iz Dole
njega jezera, Gregor Kebe, v druz
bi dveh prijateljev. Opremljeni z 

majhnim eolnom, z baklami in vrv· 
mi so si upali v jamo. Vcasih ie 
bilo treba prenasati coin" cez skale 
in slapove, vcasih so ga hotele 
razbiti molece skrbine. 

Z velikim trudom so prisli komaJ 
420 metrov globoko v jamo. Nasi! 
so vee tolmunov, po katerih je pla
valo lesovje. Kupi nesnage, bicevja, 
zaganja in naplavljenega lesa so 
jim delali velike tezave. Nazadnje 
jim je zaprl pot skalnat strop, ki se 
tukaj znizuje do vodne gladine, 
tako da je ta del Velike Karlovice 
pravi vodni siton, ki gotovo prepu
sca precej . omejeno mnozino vode 
naprej proti rakovskim jamam. Nato 
so se morall vrniti. · 

Leta 1877 se je napravila pa· veC
ja druzba v Velika Karlovico. Tudl 
ti so upali, da pridejo v ~kocjansko 
dolino na dan. Teh vrlih moz. je 
bilo sedem: Ivan Petrovcic, Anton 
Strle, Ivan Kranjec, Anton Krasevec 
in Jozef Prudic iz Dolenje vasi ter 
Anton Leskovec in Andrej Martin
cic iz Dolenjega jezera. 

Drznili so se·, da na lastne stro
ske zadoste svoji radovednosti. S 
seboj so vzeli 5 metrov dolg lesen 
coin, smolnate bakle, svece, zelez· 
nega macka na dolgi vrvi, dolgo 
vrv za merjenje daljine In kompas. 
Prisli so priblizno kakih 400 metrov 
dalec, ker natancno meriti z vrvjo 
ni bilo mogoce. v jamo so sli zju· 
traj ob osmih ter se vrnili zvecer 
ob· petih vsi zmueeni in prepadeni. 
Pripovedovali pa so o tej podze
meljski ekspediciji takole: 
(Se bo nadaljevalo) 
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Na§e malo mesto kot kaze ni vee malo. Zgodi se namrec tudi taka: 
Odpravijo se trije mozakarji cez cesto, resda nekaj metrov mimo 

t ,zebre«, ki pa je sicer skoraj povsem nevidna, semaforjev pa men· 
[ da tudi ni ... Ze je za njimi moz postave in takoj je vsak lafji 

za deset starih tisocakov. In nauk te zgodbe? Pe~cem dobrohotno 
svetujemo, naj temeljito razmislijo, preden preckajo »aleje in 
gase« nasega malega mesta in se posebej tam, kjer ni »zeber« 
in semaforjev. Varnost cestnega prometa je prva! 

Na parklirnem prostoru pred kulturnim domom nasega malega 
mesta bodo zacensi z enajstim marcem pa narprej vsak drugi ce
trtek v mesecu od petnajste ure dalje opravljali tehnicne preglede 
traktorjev, tra.ktorskih priklopnikov in motornih koles. Do prese
litve Avtomontaze v Podskrajnik so te preglede opravljali v njiho
vih prostorih na Marofu, kar pa je bilo malce od rok. 

Ta novost je za lastnike motornih voul lepa usluga. Kar cez 
cesto je urad, kjer podaljsujejo vozll!i.ska in prometna dovoljenja. 
Zraven je trgovina z avtomobilskimi deli, ceravno se ne more po
hvaliti, da ima na zalogi tudi dele za tra'ktorje in motorna kolesa. 
Za manjsa popravila je obcasno na voljo mojster, ki stanuje nad 
staro blagovnico in kar je se najvec vredno, v neposredni blizini 
je sodobna restavracija, lci je kar pravsnja za okrepcila cakajoCim. 

Na svoj racun bodo prisli tudi stevilni firbci <in nazadnje ni treba 
dvakrat reCi, <la ne bo ta parlcirni prostor scasoma postal nekaksen 
naslednik nekdaj sila znane ljubljanske »pod l:i:pco« . 

Vrtnar skupnih dejavnosti Bresta lepo prosi kegljace, pa tudi 
druge obcasne in redne obiskovalce kegljrsca, naj s svojimi vozili 
ne vozijo cez gredice, ker s tern unicujejo ze tako uboge ostanke 
nekdaj bohotnih vrtnic. Sadike novih vrst so ·sila drage, stabilizacija 

1 pa nam tako ali drugace se vedno trka na vrata. 

Hisa nasproti Zajfence se je dolgo casa podirala; koncno se je le 
podrla. 

, vrnM~;a~~rn~~ 
GL~5 I LD 1..--<CJL~L.-<-r I 'VA 

(lz stevilke 53 - 29. februarja 1972) 

NAJVECJI IZVOZNIKI POHISTVA V SLOVENIJI 

Gledanje na izvoz le skozi ocala trenu<tnih alii ze minuhih konjunk
turnih dni prodaje blaga na domacem trgu je boles1!nost tovamlske sle
pote, k.i priznava samo proizvodni koncept. Priznam, da je izvozna stimu
lacija slaba, skrajno nesprejemljiva predvsem za izvoz v ZDA. Toda, ali 
sta cena. dosezena na zunanjem trgu, in administrativno dolocena stimu
lacija res edina dejavni.ka. ki sta kr.i.va, da ·ima ;pmizvodnja celo negativ· 
no s-talisce do ·izvoza? Prep·rican sem, da ne. Zaverovanost v obstojece 
stanje .notranj.ih vplivov obli:kovanja cen, stroskov, tako proJ.zvodnih kot 
splosnih, je se vedno taka - nedotakljiva J,n samo taka. 

PRED KONGRESOM SINDIKATA INDUSTRIJE IN ·RUDARSTVA 

0 druzbeno-ekonomskem razvoju do 1975 bo sindl·kat spregovorH g·lede 
izdelave nacrtov, ki naj zagotove razvoj ;podrocij ·in tpanog. lii naertl pa 
morajo vsebovati politiko stabilizaohje, predvsem pa nada~jnjo •krepitev 
materialne baze samoupravl.janja, stabilno in -nepre1!r-gano rast i:i.v.~jenj
skega standarda. Zahtevati je treba, da :bodo ukrepi gospodarske poli-ti.ke 
do~gorocnejsi ·in stahilnejsi ·in da je treba pri .njeni graditvi bolj upo
stevati zdruzeno gospodarstvo 1in njegove asociacije .. J:nvesticijsko aktiv· 
nost je treba usmeriti predvsem na odstranitev seda!ljih nesoraz;merij 
med surovinskimi in predelovalnimi ·panogami in vodi.ti skr.b o bodocih 
investicijs~in vlaganjlh. 

CENE NA DOMACEM TRGU 

Gene nasih izdelkov so zamrznjene. Resnicno zamrznjene in ne ta:ko 
kot vrsta dobrin, ki smo j'ih moral,; v 1971. letu i:n j:im moramo se sedaj 
placevatl kljub zamrznjenju vse vlsje in visje. Torej globoko zamrznjen-je 

velja samo za nekatere. Gos:Podarski ukr~p za~rznjenja te vse~~kor eden 
od stabilizaoijskih posegov tn prav, da ·Je p011Skana taksna res1tev. Prav 
pa ni, da se zamrznjenje i·zigrava, po drugi strani pa dovo~ju}e, da p.red
vsem monopolist! s samoupravnimi dogovori povecujejo ce~e, ·kot da s.~ 
ti dogovori le ventil za vi·sje cene. Podpisi sporazum - steer ne dob1s 
blaga! 

OB SPORAZUMU 0 DELITVI DOHODKA IN OSEBNIH DOHODKOV 

To podrocje je tako obcu1!~}ivo, .da se bodo -sedaj, ob prejemu kon· 
kret.nih osebnih dohodkov vkljucili v razpravo tudi .tisti delavci , 'i<i niso 
sledil·i od zacetka razpravljanja, •ker niso hodi:li na seje ali na :z<bore 
clanov kolektiva. Nekateri niso .razume·li vseh znaailnosti, .ki vplivajo na 
ocenitev delovnega mesta, drugi zopet vi.d'ijo sami ·selbe in p•recenjujejo 
svo1e delo, ne glede na ·to, da so druga delo"vvna mesta se zah.tevnejsa. 
Je pa nekaj tudi takih, ki jih ne zanima, ·da hi v razpravi sodelovali, ugo
varjaH in podob.no. Ugovarjajo pa na spl•osno ob vsaki novi spremembi. 

KDO, KAJ, KAKO V MLADINSKEM AKTIVU? 

V pnihodnje moramo organizkati vee 'Problemskih konferenc o proiz
vodnji, o izobrazevanju mladlne, o statusu ucencev v gospodarswu. Or
ganizirati moramo tudi pripravljalnl tecaj za pred·lagane olane v organe 
upravljanja in Zvezo ~omunistov. Doseci moramo tudi spremembo 
pravilni:ka o tehnicnih izbol~savah . 

KAKO JE Z VODOVODOM? 

Za leto 1972 je predvideno, da •bodo tkoncali .traso Cerknica-Rakek 
·in zace.Ji pri delih oa trasi zajetje (Podslivnica) - .Ce~knica. Ta dela bodo 
predvidoma sta-la okrog 350 milijonov S din. Ker tol•itko sredstev ne bo 
na vodjo, bo treba deJa na tej trasi podaljsa1'i se v Jeto 1973. V tern 
casu pa bi se zbralo tolioko sredstev, da hi •bi.lo ·to mogoce opravi'l!i. 

TURISTICNI OBETI V LETU 1982 

V ce.rjQniski dolini se na podrocju gostinstva letos ne obeta nic poseb· 
nega. Zasebni sektor gosllinst:va bo nared.il le maojse preureditve gostilne 
Pescenk v Cer.knioi. Avtomats·ko kegl~isce z hifejem, ki ga sedaj urejajo, 
bo, kot kaze, se naj.vecja pridobitev. Velika zanimanja je tudi za posta
Vlitev vlecnice (zicnice) na Slivnici. .Pobudo za to dajejo delovni koJek
tiVIi Gozdni obrat Cerknica, Komunalno stanovanjsko podjetje Cer:knica, 
Gradisce Cerknica, skocjan Rakek in Obcinski sindika•lni svet Cer.knica 
- predvsem zaradi rekreacije delavcev. 

Kot ·naj.pomembnejse vprasanje ·se ob · teh •ra·zmi.SIIjanjih o letosnjih 
naloZJbah v gos1tnnstvo .pojavlja ze kricec problem soHdnega gostins'kega 
10bjekt-a v Cerknlci. Cenknica je letos z gostiostv.om re!la;t.iiV'no na slab· 
sem, tkot pa je bila pred petimi ·leti. Potrebe •pa rastejo in ·to domacih 
gostov, da o poslovnih in prehodnih turistih sp·loh ne govorimo. 

KNJI2:1CA 0 MLADINSKIH RAZISKOVALNIH TABORIH 

Mladinski raziskovalni tabori so postali pri·l~ubJ.jena in pr;iznana pnire
ditev, ,ki ni samo privlaona in poucna za mladino, ampak ·kori·stna tudi 
za s•tro'kovnjake. To doikazu-je tudi .kn)izica o ra2!i•skova:ln•ih .tabo11ih v 
letu 1970. Menda je vsakomur znano, da so •bHi v Cerknici ze trije taksni 
tabori, cesar doslej ni dosegel noben d.rug · 1~raj v Sloveni•ji. 

SLIVNICA SE PREBUJA 

Da je to res, potr.juje ze tretje smucarsko tekmovanje v letosnfl sezoni. 
PI"Vo ·tekmovanje je pripravil studentski notran'j'sl¢1 ·klub, drugo BREST 

in tret}e podjetje GRADISCE iz Cer.knice. Organizaci•Ja pri vseh treh 
tekmovanjih je bila dobra, nadvse zadovoljivo pa tudi stevilo tekmovalcev. 

Predstavljamo . • • 
MIRKO JADRIC - sli· 
kar samorastnik 

Po rodu je Bclo.lcr'anjec, zivi pa 
v Dotlenj i vasi pri Cer.knici. 

0 sebi pravi: 
»Ne morem opis8!ti svojih del, 

ker zeJim, da sama spregovore. 
ze v rani mla!dosti sem najraje 

izra.Zal svoje oboutke na likovni 

nacin. Z ,}eseno .palcko sem na 
kolovo:mi prah :rJsa'l tisto, kar bi 
sicer rad povedal z besedo. 

Tudi v soli m~ je bil najJjubSi 
predmet lilkovni pouk, vend8Jl' 
sem bhl. veC'.lcr'at grajan zaradi 
t:rma•sto samosvojega oblikovanja 

motiva. Doma sem vedno in ob 
vsaki prHofuosti kaj r.1sal ali 
barval in tako .so me domaci po
gos1o osteva:li, ali lllimam pamet
nejsega dela. Vendar se nisem 
hotel loeiti od HkoVIIlega ustvar
janja. tNasprotno: zelel sem lin se 
hoeem prodreri v vso njegovo le
poto in ~l.obino. Tll'lldim se gle
dati .svet s sebi posebnim po
gledom in mu dati umetngki pe
cat. 

Zavedam se tezav:nosti .takega 
poeetja, a mi prav to daje spod· 
budo za se bolj vztra:jl!lo delo ~n 
is.kaaJ.je. 

Na platno ali pa.pir zelim pre
nesti vse obourtJke in Vltise, ki jih 
naredi name narava. Ker so ti 

9 

obcutki mirulj<ivi ~kaj hitm pri· 
vro na dan novi), moram slikati 
hitro. Ta'ko so vcasih moje slike 
podobne skici ali nedokoncanemu 
deilu. To poenem tudi namenoma, 
ker zeJ.i!ID, <la ·gledaJec ob opazo
vanju mojih del ·sam isce iiil gradi 
na.prej.« 

Mir.ko J aldric lie tp.redsednik li· 
koWle slrupilne zveze kulturnih 
oDganizacij OlbCine Cerknica, je 
delaven in prizadeven, ne samo 
zase, temvec se zavzema tudi za 
ostale .tovarise. ze veCkr8lt je sa
mostojno ra7Jstavljal (Brestov ISa· 
Ion, Metllika). 

S. Sestanovic 

~J/IJ/11 

\BilESTO\ll 
upokojenci o 

brestu iii 
Ceprav je Helena Markup 

upokojena sele od lanskega leta, 
smo jo kljub temu obiskaf.i in 
poklepetali z njo. Zanimalo nas 
je, kako se olovek pocuti, ko 
kar naenkrat prestopi iz aktiiV· 
nega zivljenja v pokoj. Pri njej 
ta prehod ni bit! ta:k.o bolec, saj 
je bila prav tedaj nekaj mese
cev zelo bolna. 

Na Brestu je bHa zaposlena 
dvanajst let in sicer od 1969. le
ta. Opravljala je prevajalska 
dela najprej v tehnologiji, nato 
pa v nabavni sluibi. Na Brest 
jo veiejo najlepsi spomini, saj 
se je zelo dobro vZivela v delo 
in v to okolje. V Cerkn.ici in 
okolici si je nasJa tudi dosti 
prija.tcl.jev. 

Sicer pa je bilo njeno zivlje· 
nje tako ratz:gibano, da ga je ze· 

lo tezko opi.sati v nekaj vrsti· 
oah. Rojena je bila v AV'striji, 
nato je zivela in studirala v 
Pragi, kjer je koncala trgovsko 
akademijo, studirala anglescino 
i·n absolvirala svobodno 5olo po
liitiOillih ved. Po koncanem stu
diju je pri.sla v Ljubljana in 
tam zive1a tri.deset let. ze leta 
1941 se je v.Mjucila v NOB in 
delovala ·v Osvobodi}ni fronti, 
pomagala pa je tudi mozu, ki je 
bil clan VaTnostno obvescevaJne 
sluibe. 

Dolgocasja ni nikoli poznala, 
pa naj si bo v dobrem alrl. sla
bem smislu besede. Z majhnimi 
stvarmti si je :mala zivljenje pri
carati lepo in veselo. 

Zdaj je za.Zivela umirjeno, cas 
je ne priganja, dela pa tisto, 
kar si je vse ziv·ljenje zelela, da 
bo deilala, ko bo v pokoju. Se 
vedno se ukvarja s pedagoskim 
delom, rada kuha, plete in kvac
ka za vnucke, skratka, se vedno 
je zelo delaVttJ.a. 

Redno sprem~ja tudi dogaja
nja na Brestu. Vesela je vsake· 
ga uspeha in zeli, da bi tud.i za 
Brest kmalu priSli boljsi casi 

Nekdanji sodelavki zelimo, da 
bi bila zdrava in da bi se se 
dolgo lahko ukvarjala s stvar· 
mi, ki so ji v veselje. 

A. Kogej 

- --~- .. - --- -- ~~ -- ~~ -.- - - - ...-~. 
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Sportni portreti 
V tej Steviliki vam predstav

ljamo ·FRANcA KRANJCA, dol
goletnega Brestovca, prizadevne
ga organizaoorja sportnih in re
kreativnili prireditev in delavca 
v najrazlicnejsih organih s pod
rocja telesne kulture. 

- Najprej bi zelell izvedeti 
nekaj osebnih podatkov o tebi 
In o tvojih dosedanjih funkci· 
jab v sportnih drustvih In orga
nizacijah. 

Rojen sem bi1 v Grahovem kot 
tretji sin kmeckih starsev. V 
tradicionalni kmecki vzgoji je 
bilo malo prostora in pogojev za 
sportno delovanje. Vojna je se 
bolj zozila naso otrosko razgi
banost in navdusenje za sport. 
Sele kot stiorinajstletnik sem v in
dustrijski soli spozna1, da je po
leg dela mogoce nekaj casa po
rabiti tudi za sportno dejavnost. 
Nikakor ne smem pri tern po
zabiti na 111asega odlicnega vzgo
jitelja, ki je nam, podezelanom, 
kmalu vcepil v zavest pomen 
telesne vzgoje. 

Posebnih sportnih uspehov ni
sem dosegel, ker tega niso do
puscali ne cas in ne pogoji. Te
daj je bilo najvafuejse, da smo 
obvladovali atletske, smucarske 
in plavalne prvine. Poleg tega 
smo veliko prostega easa pora· 
bili za udarniSka dela, ki so bila 
tedaj najpotrebnejsa. Po odslu· 
zenju voja5kega roka sem se za
poslil v Brestu, kjer delam na 
delovnem mestu vzdrlevanje. 

Kljub prezaposlenosti na de
lovnem mestu smo nekateri za· 
nesenjaki za razvedrilo igrali od
bojko. Iz tega so se kasneje raz
vile se ostale sekcije - balina
nje, sah, strelstvo, potem pa z 
dozidavo kegljisca po zaslugi po
kojnega Groma tudi kegljanje. 

Ustanovili smo odbor za sport 
in rekreacijo na ravni delovne 
organizacije in vrsto let sem bil 
njegov predsednik. Delavci so se 
tedaj zelo zanimali za tekmova
nja med takratnimi ekonomski
mi in poslovnimi enotami. 

Na osnovi taksnih tekmovanj 
smo sestavili najboljse ekipe in 
dosegali na lesarskih igrah ila
vidljive, vsem znane uspehe. Z 
ukinitvijo LESARIAD gre na 
tern podroeju vse nar.robe. 

Tedaj so bili raz.licni predlo
gi, kako hi tudi v Cerknici teles
no vzgojo dvignili na •kvalitetnej
so raven. Zaiivel je nogometni 
klub, katerega predsednik sem 
bil osem let, in dosegali z njim 
velike uspehe. 

Tudi v obcinski zvezi za teles
no kulturo je bilo opaziti mrt
vilo. Zacutili smo potrebo po 
boljsi organiziranosti in zaZivele 
so telesno kulturne skupnosti. 
Stiri leta sem bil njen predsed
nik. 

- Kje se je porodlla misel o 
organiziranju BLOSK.IH TE
KOV, kdo so bill takratni po
bui:lniki in organizatorji? 

Zamisel o organiziranju blo
skih tekov se je porodila na iz. 
vrsnem odboru telesno kulturne 
skupnosti. Z njimi smo zeleli tu· 

di naso obcino predstaviti sirsi 
slovenski javnosti, da bi se pri 
sedanji in prihodnjih generaci
jah obnovila mise!, da je smuca
nje doma z NOTRANJSKEGA. 

- Bi na kratko orisal zgodo
vlno bloskih tekov t stevllo na· 
stopajo~ih, kollko na5ih ob~ov 
sodeluje na njih? 

Uspehi, ki smo jih dosegli, so 
zasluga vseh nasih obcanov. Nih· 
ce ne odrece pri organizaciji ali 
pri finanoiranju in ta!ko naj bi 
bilo tudi v prihodnje. Tudi de
lovne organizacije ~zven na5e ob
cine kaiejo vse vee zanimanj a za 
to prireditev. ze na zaeetkih te 
velike zimsko sportne prireditve 
smo si za:stavili nalogo, da bi 
ob njeni desetletn:ici sodelovalo 
tisoc Notranjcev in mislim, da 
bomo ob ugodnih zimskih pogo
jill to uspeli doseci. 

- Kaj je z izgradnjo sportnih 
objektov v oMini? 

Sportnih objek!tov je v nasi 
obeini bolj malo. Pred leti je hi
la izdelana studija 0 telesno kul
turnih objektih v obcini in to 
je tudi osnova za prihodnjo iz
gradnjo. Dobili smo sodobno 
~portno dvorano v Cerknici in 
uredili vse potrebne zelene povr
sine. Trenumo gre h koncu tudi 
ureditev zunanjih igriSc pri 
osnovni soli v Starem trgu. 

Preprican sem, da bomo imeli 
se toliko moCi in volje, da bomo 
kljub sedanjim gospodarskim te
zava:m objekte gradoili tudi v pre
ostalih krajewllh skupnostih po 
zastavljenem programu. 

- Kako je na Brestu poskrb
ljeno za rekreacijo delavcev in 
kje je krivda, da se z rekreacljo 

ne ukvarja v~ Brestovih delav
cev? 

Omenil sem ze, da je z ukinit· 
vijo LESARIADE zdaj vse naro
be. Re·sitev vidim v tern, da 
uspemo najti oblike, ·ki bodo ob· 
eanom nudile mofnosti za teles
no vzgojo in ·rekreacijo tudi po
tem, ko se zaposlijo. Krivca za 
sedanje sta111je pa je tezko najti. 

- Tvoje dosedanje nagrade in 
priznanja? 

Doslej sem dobil priznanje na
se delovne organizacije za svoj 
prispevek k uspesni organizaciji 
lesariade v Cerknici in bronasto 
plaketo za organizacijsko delo v 
obeinski telesno kulturni S'kup
nosti. 

- Koga predlaga5 za nasled· 
njega sogovornika? 

Za naslednjega sogovornika 
predlagam Toneta KANDARE
TA, dolgoletnega uspe~nega 
sportnika - rek:reativca. 

Pripravil F. Gornik 

Trim liga v koSarki 
Tudi letos je kosarkarski klub Cerknica organ~kal rek!reacijsko 

ligo v kosarki. Koncan je ze prvi del tekmovanja, v katerem na
stopa devet mostev. Tekmujejo le igralci, lci se ne ukvarjajo z a:k
tivnim igranjem kosarke. V prvem delu so imeli najvee uspeha 
»Fantje«, za katere igrajo tudi igraloi, ki so ustvarili zaeetke ko· 
sarkarske igre v Cerknici: Franc Popek, Franc Petrie, Iztok Razdrih 
ilil Joze Mele. Tekme so zelo zanimive in dramaticne. 

Liga tudi dokazuje, da je za kosarklm"sko igl'O eedalje vee Zallli
manja, saj nastopa vee kot sto igralcev. 

Lestvica po I . delu: 

1. Fantje 8 7 1 14 256:178 

2. Begunje 8 6 2 12 203:152 

3. Ze!Se 8 6 2 12 250:200 

4. SK Cerknica 8 5 3 10 256:203 

5. Mavrica 8 4 4 8 178:173 

6. AutomontaZa 8 4 4 8 199:220 

7. GG Cerknica 8 3 5 6 203:222 

8. PD Cerknica 8 1 7 2 142:245 

9. Podslivnica 8 1 7 2 162:256 

Tudi trim liga v malem nogometu · je ~se . bolj 7,8~va;. 5e nap~j je, gla~ f~vorit Lo~k~ doUna. 

BRESTOV OBZORNU 

Ribe so drage 
Povod za te vrstice je ena iz· 

med soncnih in izredno toplih 
sobot v februarju, ko sta dva 
»nevedneza« iz samskega doma 
namakala trnek za vabo postrvi 
v potoku za Krajeevo zago. Da 
ne bi bilo se vee podobnih »De· 
vednezev«, se bodo ob prieujocih 
vrsticah lahko seznanili tudi 
ostali ljubitelji I'ibjega mesa, ka
ko presneto drago je taksno ne
zakonito ribarjenje in se posebej 
v casu drsti, ko je vsak ribolov 
prepovedan. . 

Na osnovi zakona o sladkovod
nem ribiStvu je namrec republi
ski komite za kmetijstvo, goz
darstvo in prehrano izdal pod 
~tevilko 323/ B-03/1980 odskod
ninski cemk za povracilo S'kode. 
Drugi olen omenjenega cell!ika 
se glasi: 

»Odskodnina se plaea za vsako 
ujeto, odvzeto ali unieeno ribo, 
skoljko, raka oziroma zabo ne 
glede na spol, doliino, tclo ali 
ka'kovost. 

Odskodnina iz prejsnjega od
stavka se izraeunava po vredno
sti Zivih primerkov tako, da se 
pomnoZi vsakokrama trina ce
na za lci.logram sarenke s po
sebnim kol.!icuikom.« 

Na osnovi citiranega ceruka 
naj omenimo odskodninske cene 
za tiste ribe, ki so najbolj po
goste v na-sih vodah in so zato 

predmet zakonitega in nezakoni 
tega !ova. Osnova za izracun jc 
lanska cena enega kiiogra:ma sa 
renk, lci je hila 160,00 din. Eru 
nezakonito ujeta, odvzeta ali uru 
ce111a riba torej stane: 

sCuka 1120,00 din, postn 
1600,00 din, za linja, klena, kra
pa in menka je treba odSteti 
320,00 din, za rdeceperko, zabo 
ali raka pa 160,00 din. Ce je od
lov v casu drsti, ·ko je vsak ribo 
lov prepovedan, ali v gornjem 
delu jezera ill pritokih Cerkni· 
scice, lci so zasCitene vode (Mrz· 
lek, Jazbine, Mahnescica, Opet. 
nik in Stru'kljevski potok), se 
omenjene odskodninske cene 5e 
podvojijo, tako da stane ena po 
strv natanko 3200,00 din. K tej 
vsoti je treba pristeti se stroske 
kazni, ki jo izrece sodnik za 
prekrske ·in odvzem ribolovnega 
pribora. 

TakSilla »rekreacija« ob vodi 
Cerkniseice, ki sta si jo privo 
scila ze omenjena »nevednezac 
in taksna, •ki jo posamezniki 
opravljajo med presihanjem j~ 
zera, nika:kor ni za vsak zep. 

Ljubitelji podobnega vodnega 
sporta se naj raje vclanijo v ri
bisko druZino in bodo tovrstno 
rekreacijo lahko opravlja!li na za· 
konit in CaSU primeren naein. 

S. BogovCic 

T urnir v namiznem tenisu 
v nasi obCini ze nekaj casa 

ni bilo turnirja, na. katerem bi 
igra!lci nannznega tenisa lahko 
pokazali svoje znanje, pridoblje
no vee ali manj neorganizirano. 

Da bi vsaj malo zapolnili to 
praznino, je Notranjski student· 
slci klub v Ce11knici orga:ni2lira1 
namiznotenislci rurnir za posa
mezni.:ke. V cerkniski telovadni-

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

Glavnl in odgovornl urednik Bozo 
LEVEC. 

Ure)a urednllkl odbor: Marta DRAGOUC, 
V1111da HACE, Ana KOGEJ, Bofo L£VEC, 
Marta MODIC, leopold OBLAK, Anton 08-
REZA, lllllez OPEKA, Bernards PETRIC, Beno 
I:KERU, Franc TURK, Irena ZEMUAK In 
Vlktor l!NIDAR!:IC. Foto: Jofe !:KRU. 

Tlska 2:elezniska tiskarna v Ljub
l]anl. Naklada 2800 izvodov. 

Glasllo sodi med prolzvode lz 7. tol:ke 
prvega odstavka 36. l!lena zakona o obdav· 
~nju prolzvodov In atorltev v prometu, za 
katere se ne plal!uje temeljnl davek od pro
meta prolzvodov (mnanJe aemtarlata za 
lnformlranje lzvrinega sveta SR Slovenlje, 
lt. 421·1m z dne 24. oktobra 19741 

ci naj bi se pomerili moslci in 
zenske. Med 26 prijavljeD!ih pa 
sta bili le dve dekleti, zato so 
igrali samo fantje. Ob nekaj po
manjklj~vostih organiza.torja so 
tekmovalci le priigrali do polfi· 
nala, v ka-terega so se uvrstili 
Rudi Zajc, Joze Lavric, Igor 
Klanear in Tone Doles. V med· 
sebojnem obracunu se je naj
bolj izkazal Joze Lavric, ki si je 
priboril pokal, vs:i. s1irje pa so 
dobil-i tudi diplome. 

Uvrstitve najboljsih: 

1. Joze Lavric 
2. Tone Doles 
3. Rudi Zajc 
4. Igor Klanear 
5. Vinko Premrov 
6. Andrej Turk 
7. Uros Bavdek 
8. Brane Mocnitk itd. 

Po turnirju je bi·l marsikdo 
razocaran nad svojo uvrstitvijo, 
saj je turnirski sistem na iz. 
padanje pokazal vse svoje sla· 
bosti. 

Upamo, da bo prihodnj.jc bo
lje in da bo to kmalu. 

,Notranjs-ki studentski klub 

OBRTNO PODJETJE »JAVORNIK«, TABOR 26, CERKNICA, 

TELEFON (061) 791 016 

IZV AJAMO NASLEDNJA VZDRZEV ALNA IN INVESTICIJ
SKA DELA: 

vodoinstalacije, sanitarije, centralno ogrevanje, kanalizacije, 
elektroinstalacije, krovstvo, tesarstvo, pleskarstvo, keramika, 
cementni tlald (strojno polaganje), izolacije, polaganje vseh 
vrst podov, steklarstvo In dimnikarstvo. 
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