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UKREPI ZA IZPOL:NJEVANJE LETOSNJEGA GOSPODARSKEGA
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so poglavitne naloge
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Poleg uresnicevanja nacrtovanega izvoza bo letos med
pomembnimi nalogami na
Brestu tudi izbolj~anje likvidnostnega polozaja. Z drugimi
besedami to pomeni, da homo morali zmanjbti predvsem zaloge gotovih iiz:de1kov
oziroma, da bomo morali vee
·p rodati lk ot ·pa bomo proizvedli. Sprico zaostrenih s-tabHizaciJskih razmer na domacem trgu in hudem boju za
prodajo na svetovnih tdi5cih
to ne bo lahka naloga.
Zavedati se moramo predvsem velike odgovornosti pri
izvozu, saj bo prav od gibanj
na podrocju zunanje ·t rgovine
v marsicem odvisno tudi pos!ovanje na ostalih podrocjih
deJa, predVosem pri nemoteni
oskrbi proizvodnje z repromateriali. Ceprav danes Brest sorazmerno bi<stveno manj uva-

za kot vcasih, pa vendarle potrebe po devizah narascajo.
Med drugim tudi zaradi potrebnega zdrufevanja deviz z domacimi dobavitelji.
Da bomo la.Ze spremljali
uresnicevanje glavnih na:Jog na
podrocju proizvodnje, prodaje
in zaiog, smo poleg ze sprejetih letnih nacrtov pripravili
tudi operativ.ni nacrt. v njem
smo prikazali, kako naj hi se
gi!bale proizvodnja, prodaja in
zaloge po 1emeljnih organizacijah, po izdelkih in po mesecih. Proizvodnja in prodaja sta
po·l eg lazjega spremljanja prikazani poleg vrednosti, tudi
kolicinsko.
Glavni namen ta!ko izdelanega nacrta je lbil v tern, 7da homo hitreje ugotavljaU odstopanja in sproti ukrepali. Po
ta:ko izdelanem operativnem
nacrtu naj bi zaloge gotovih

izdelkov do konca leta padle
za okrog 150 mi~ijonov dinarjev. Da pa bomo to dosegli, bo
moral vs!l'k zaposlen na Erestu narediti vee kot do sedaj.
Sestav.ni del operativnega
nacrta so tudi ukrepi, ki so
jih pripravile slu:l!be za 2lUilanjo trgovino, nabavo, obdelavo podatkov, za razvoj in temeljna organizacija Prodaja.
To so predvsem glavne naloge
na omenjenih podrocjih in v
proizvodnji za dosego nacrtovanih opredelitev. Ukrepi zahtevajo zelo odgovorno in takojsnje delo .za uresnicevanje
posameznih zadol.Zitev. .Posebno se ukrepi, ki se nanasajo
na boljse kompletiranje na8ih
dobav, hitrejse prilagajanje
proizvodnega programa ·potrebam kupcev, izpolnjevanje dogovorjenih rokov dobav, boljsi

so

Cimprej se moramo lotiti ocene in vzrokov, zakaj ocitld o
neaktivnosti delegatov in zastaviti vpra~anje tistim, ld to ocltajo - v samoupravnib organizacljah in slrupnostih, v druibeno-politicnih skupnostih - ali res ustvarjajo vse pogoje za
u&kovito delovanje delegatskega sistema, kak~no je njihovo
delo in ravnanje, kollko so sami prispevali k nedejavnosti
delegatov, s tem, ko jim niso omogocill, da bi se njihove pobude uveljavile. To je ena od prednostnih nalog. Ce so namrec
ljudje prlpravljeni sprejematl delegatske funkcije, potem ne
moremo govoritl o neucinkovitostl delegatskega sistema ali
nezaupanja vanj, ampak to samo potrjuje pomembnost tega
sistema.
Analizirati in kritlcno pogledatl pa je treba, kaj moramo
spremeniti v metodab deJa obcinskih skup~Cin, krajevnih skupnosti in tozdov, da bo pri~la do izraza volja delovnega cloveka,
da odloca o pogojib in sadovih svojega dela, tako v raz~irjeni
kot v druibeni reprodukciji. Taksna mnoilcna podpora volilcev
nas zavezuje, da naredimo vse za spreminjanje metod delovanja v obcinskib skup~cinah, v delavskib svetih, v drugih
delih polltienega sistema - v socialisticni zvezi, sindikatih,
zvezi komunistov - kar bo omogoeilo delegatom v tretjem
mandatu ~e uspe~nej~e delo.
France Poplt ob leto~njih volitvah

servis, hitrej~e resevanje reklamacij, hitrejse ixdelovanje
izvoznih ponudb in uresnicevanje izvoza, kvalitetnejso opremo, •b oljso os'krbo, lkvalitetnejse in afurnejse evidence in
podobno, to •s o torej naloge,
ki niso lah'ke. Od nas vseh zahtevajo drugacno delo in 'Clrugacen odnos do deJa kot smo
ga pogosto doslej navajeni.
Poleg teh ulkrepov naj bi
cimprej opredelili tudi druge
naloge na vseh ostalih pod-

rocjih. Uspehe pa bomo beleZ:ili samo v primeru, ce h omo vse zadolzitve ·s papirja
prenesli v neposredno delo.
Te naloge pa nas h'krati tudi
obvezujejo, da bomo vsak mesec sproti nadzorovali in
spremljali uresnicevanje letosnjega nacrta, sproti sprejemali
dopolnilne ukrepe in ob neizpolnjevanju •sprejetih obveznosti pokazali tudi na neposredne izvaja'lce nalog.
D. Mazij

Sprejeti skupni cilji
MALO PRIPOMB OB SPREJEMANJU ZAKLJUCNEGA RACUNA
ZA LETO 1981 TER LETO~NJEGA PLANA IN POSLOVNE POLITIKE
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Velika udeleiba na leto~njih volltvah dokazuje, da delovni ljudje in
stl~nega samoupravljanja
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ob~

zaupajo v sistem soclali-

V februarju so bile v naM delovni organizacljl javne 'razprave
o gospodarjenju v letu 1981, pa
tudi o nacrtih za leto 1982. V raz·
pravi so sodelovali vsi zaposleni
neposredno prek zborov delavcev
in sindikalnih slrupin, posredno
pa prek delavsldh svetov.
Ceprav so zaposleni pri obravnavah poslovnega porocila in za·
kljuenega raeuna ter plana in poslovne polltike ilvabno sodelovali,
pa na samo delltev dohodka in
cistega dohodka ni bilo prlpomb.
Bolj iiva razprava pa se je razvila ob ocenah doseienih rezul·
tatov in vzrokov, ld so do takega
stanja pripeljalL
Vzrokom, ki so prlpeljali do
slab§ih rezultatov, je bila v razpravah posvecena posebna pozornost tudi zato, da bl jib labko v
letomjem letu vsaj zmanjbli, ce
ie ne popolnoma omeji.li.
Tudi razprava o gospodarskem
nacrtu za leto~nje leto je bila iivabna. Kljub temu, da so se oblikovala razllena mnenja pri ne·
katerlb nebistvenih vpra~anjih,
pa so delavci vseeno soglabli z

-----

zastavljeno poslovno politiko, ki
postavlja na prvo mesto poveea·
nje izvoza predvsem zaradi izbolj~anja devime bllance in raz~iritve
prodajnega t~ea. Seveda pa ta
usmeritev zabteva predvsem tdno usmerjeno proizvodnjo, ld se
bo sorazmemo hitro odzivala na
zabteve zunanjega trga, pa t udl
domacih lrupcev.
Pogoj za bolj~o in trino usmerjelio proizvodnjo pa je seveda
tudi izboljbni in poenoteni sfstem nagrajevanja, ld je bil sicer
eden izmed osnovnih ciljev let·
nega plana in je bil tudi soglasno
sprejet.
Na poslovno polltiko, pa tudi
na plan ni bllo bistvenih pripomb,
kar kaie na to, da se zaposleni
zavedajo nalog, ld so v easu stabllizacije postavljene pred delovnl kolektlv.
Drugi vzrok za malostevilne
pripombe pa je v tem, da je sorazmemo vellko delavcev sodelovalo v pripravah poslovne polltl·
ke in letnega plana, tako da so se
pripombe in predlogi oblikovall
ie med pripravaml. J. Koro~ec
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[elovita in krititna ocena dela
OB OBCINSKI KONFERENCI ZVEZE
KOMUNISTOV
Devetega marca je bila v Cerk·
nici programsko volflna konferenca obclnske organizacije zveze
komunistov. Njen osnovni namen
je bil, kriticno pregledatl delo
clanstva, organlziranega V OSnOV·
nih organizacijah po temeljnih
organizacijah in krajevnih skupnostih, ter delo obcinskih organov zveze komunistov v obdobju
zadnjih stirih let, hkrati pa, izha.
jajoc iz ocene doseienib druibeno politicnlh razmer v obcini,
sprejeti ustrezno usmerltev za po·
liticno delo v naslednjem obdobju. Naloga tega zbora komunistov
je bila poleg tega tudl izvolitev
novib organov zveze komunistov.
Udeldba na konferenci je bila
skorajda polna, saj se je od 99
izvoljenih konference udeleZilo
93 delegatov. Morda nepomemben
podatek, kl pa je vendarle zgovoren in spodbuden, saj po eni
strani potrjuje pomembnost temeljite in vsestranske priprave
na taksen zbor, po drugi strani
pa, kar je gotovo pomembnejse,
izprlcuje dovolj cvrsto organiziranost, zavest in disciplino na·
sega clanstva v tem casu. To pa
so gotovo lastnosti, ld jih je treba
oceniti kot pomembne predvsem
v casu, ko vso druibo, komuniste

kot njen najodgovomejsi del pa
posebej, kllce siroka paleta zahtevnih in zapletenib nalog.

]

celovit pogled na na5o stvarnost,
ni moglo v celoti analizirati vseb
pomembnih, bodisi dobrlb ali
slabih, druibenib dogajanj v ob·
ravnavanem obdobju.
Zato je mimo nekaterih zelo
jasnih opredelitev, predvsem s
podrocja gospodarstva, ostalo se

0
01
11

zru

198

sio
vel

tLANI OBtiNSKE KONFERENCE ZKS CERKNICA
Drago Mazij, Miro Mlinar, Ivan Najger, Andrej Silc, Stane
Zigmund, Bozo Bajc, Mile Komljenovic, NataSa Svigelj-Jerman, Viktor PakiZ, Leopold Frelih, Jadran Zadnik, Ivan Patemost, Toncka Rus, Anica Zidar, Krsto Klarlc, Drago Frlan,
lvanka Udovic, Ivan Perko, Janez Praprotnik (predsednik),
Maks Oblak, Alojz Pavlic, Stanislava Grum, Vilma Telic, Darinka Sterle, Franc Jeselnik, Metoda Baraga, Branko Mihelcic.
tLANI KOMITEJA OBtiNSKE KONFERENCE ZKS:
Drago Frlan (sekretar), Stanislava Grum, Franc Jdelnik,
Mile Komljenovlc, Drago Mazlj, Viktor PaldZ, Alojz Pavlic,
Andrej Silc, Natalia Svigelj-Jerman.
Za delegate na IX. kongresu ZKS iz na5e obcine so bill
izvoljeni Marlja Turk (vzgojno-varstveni dom Cerknica), Joze
Maeek (Nova vas), Joie 2nidarslc (Kovinoplastika) in Jadran
Zadnik (Gozdno gospodarstvo); za XII. kongres ZKJ pa je
iz na5e obcine delegat Viktor Pakii (Avtomontaia).

Obseino in dovolj krlticno poroCllo o delu komunistov v preteklih stlrih letib kljub hotenju,
da bi prikazali kollkor mogoce

Volitve v nasi obcini
Kot vemo, so bile letosnje volitve 11. in 14. marca.
11. marca so volili delavci v temeljnih organlzacijah zdru.
ienega dela in v delovnlh skupnostih svoje delegaclje v zbor
zdruienega dela obclnske skup~cine in v skupscine samoupravnlh interesnih skupnostl. Istega dne so volill delegaclje
v zbor zdruienega dela obcinske skupsclne in v skups&e
samoupravnih interesnib skupnosti tudi obrtnild in delavci,
kl prl njih zdruiujejo delo in sredstva.
Tako je bilo 11. marca v nasi obcini 34 vollSc, na katerih je
bilo v volilne imenike vpisanih 5462 delovnib ljudl, volitev pa
se je udeleZilo 5078 vollinih upravieencev. Dobra udeleiba volilcev je omogocila voliscema na Brestovi Mlneralkl in osnovni
~oli v Starem trgu, da sta svoje delo konCali ze v dopoldanskib urah.
Vsi volilci so se udeleZili volitev na naslednjih vollSCih:
Iskra Cajnarje, Gozdno gospodarstvo TOZD Jelen in Sneinik,
uprava skupscine obcine Cerknica in osnovna sola Stari trg.
Med organizacijaml zdruienega dela so imeli najniZjo udelei·
bo lverka (82,31 %), Gradisce (84,78 %) ter Brestova temeljna
organizacija Prodaja (87,64 °/o). Vse ostale organizaclje zdruzenega dela so imele udeleibo nad 90 %, najvee pa med
93 in 98%.
14. marca pa so na 33 volisCih v zbor zdruienega deJa in
v skupscine samoupravnlh interesnib skupnosti vollli svoje
delegacije tudi kmetje-kooperantje, delavci kmetijske zadruge
in gozdnega gospodarstva - temeljne organlzacije kooperantov. Od 1356 vpisanih volflcev se jih je volitev udelefilo
1267, kar masa 93,44%.
Tako malla skupna udeldba volllnih upravieencev za zbor
zdruienega dela obCinske skupscine in skupsetne samoupravnih interesnih skupnosti 93,19 %.
Na splosnih volitvah istega dne so delovni ljudje in obCani
v krajevnib skupnostib na 34 vollScih volill svoje delegaclje
v zbor krajevnih skupnosti obclnske skupscine in v skupsClne
samoupravnih interesnib skupnosti ter glasovali o listi kandi·
datov za druibenopolitiCni zbor obclnske skup~Clne. Od 10.803
vpisanih volilcev se jih je volitev udeleZilo 10.215, kar pomeni okroglo 96 % udeleibo (prl izracunu udeleibe je potrebno odSteti obeane, kl so na zacasnem delu v tujini).
Najvi§jo udelezbo je imela krajevna skupnost Grahovo
99,28 %, sledijo pa Cajnarje-.:lilce 98,68%, Loska dolina 97,18 %,
Rakek 96,75 %, Cerknica 96,37 %, Nova vas 95,30 % in Be·
gunje 89,85 %.
Na volitvah 11. in 14. marca so nalli delovni ljudje in obCani
izvolill 1867 delegatov, ki bodo svoje delegatske zadoiZitve
opravljali v 188 delegacijab.
Visoka udelezba na letosnjih volitvah je pokazala, da na5i
obcanl zaupajo v sistem socialisticnega samoupravljanja in v
njegovo metodo delovanja - delegatsld in skupscinsld sistem. Hkrati pa nas opozarja, da se mora siroka politicna
dejavnost, ki je bila prisotna v pripravah pri izvedbi letoS.
njih volitev, nadaljevati v vsaki celici na~e samoupravne or·
ganiziranosti.
Z organiziranim usposabljanjem delegatov in cvrstim delovanjem druibeno politicnlh organizacij in organov upravljanja
v temeljnih samoupravnih organizacljah in skupnostib bo ob
ustremem pretoku lnformacij jasno opredeljeno tudi delo
delegaclj. Le ob takem nacinu dela bomo tretji skllc delegatov, ld zacenja svojo pot aprl1a letos, lahko zakljucill z
ugotovitvijo, da so delovni ljudje in obcanl zaupali delegatske
funkcije pravim ljudem.
A. Pavlic

dovolj prostora za razpravo na
konferencl sami. Ta se je precej
vrtela okrog pojavov in proble·
mov v druZbenih sluibah, o orga·
niziranosti v krajevnih skupnostib ter o vprasanju (ne)razvitostl
nekaterlh obmoclj . .•
Tak,o je konferenca sama za
povrllnega poslu5alca morda iz·
zvenela celo tako, kot da obrav·
nava nekoliko obrobno all sprem·
ljajoco problematlko, medtem ko
se izogiba all pu5Ca ob strani po·
glavltne gospodarske zadeve.
No, vzeto v celoti: ocene in
usmerltve, ki smo jih delegatom
in osnovnim organizacijam posre·
dovall ie v prlpravah na konfe·
renco, in vse, kar so delegati po·
vedali in predlagali v razpravi,
smemo oceniti kot dovolj zaokrozen in celovit pogled na razmere,
v katerlh v na5em okolju ustvar·
jamo svojo danallnjo in jutrlsnjo
sreeo.
Konferenca je bila torej »dobra«. te pa je bila tudl uspellna,
bomo ocenjevall lahko samo po
pribodnjih rezultatib.
Ti p~ ne bodo odvisni le od
devetindevetdesetih
delegatov,
tudi ne samo od osemsto sestdesetil) clanov zveze komunistov,
kolikor nas je v tem casu v ob·
cini, pac pa od tega, kollko bomo
znall, hoteli in zmogli nalle zdrave
in dovolj revoluclonarne misli s
tega obclnskega partljskega kongresa prelitl v vedenje in v delo
vseh nallib delovnih ljudi.
S to nalogo se bo v naslednjem
obdobju najbolj
neposredno
ukvarjala novoizvoljena obclnska
konferenca, njen komlte in drugi
izvoljeni organi.
J. Praprotnik
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INFORMACIJA 0 UVELJAVLJANJU NOVEGA SISTEMA
NAGRAJEVANJA
Glede na zastavljeni delovni
nacrt za uveljavitev novega sistema nagrajevanja, ki smo ga ob·
likovali proti koncu lanskega leta,
lahko ugotovimo, da je njegovo
uresnicevanje na tekocem. Doslej
je storjeno naslednje:
- Prlpravljen je osnutek sprememb samoupravnega sporazuma
o osebnib dobodkih;
- popravljen je sistem za sa·
mo vrednotenje dela (metodologija vrednotenja);
- opravljene in usklajene so
vse merltve delovnih pogojev za
vsa dela in naloge v Brestu;
- pripravljen je osnutek sistema za nagrajevanje uclnkovitostl
delavcev prodajaln in trgovskib
predstavnikov;
- izdelanl In usklajeni so raz·
vidl del in nalog v vseh temeljnih
organizacijah;
- popravljeni in dopolnjeni so
skoraj vsl opisl razvidov del v
vseh temeljnlh organizacijah in
v delovni skupnosti.
Pri izdelavi vseb omenjenih
gradiv je tvomo sodelovala po·
sebna komisija za vrednotenje, ki

je sestavljena iz predstavnikov
vseh temeljnih organizacij ter
ustrezne strokovne sluibe.
Po vseh teh opravljenih dellb
je strokovna sluiba za vrednotenje dela dobila nalogo, da vsa
dela in naloge v Brestu poizkusno
oceni. Prvotno je bllo mi~ljeno,
naj bi ocenlli le vzorcna dela. Ka·
sneje pa je prevladalo stalisee,
naj bi zaradi kar najbolj temeljito vodenih razprav in cimbolj·
sega razumevanja novega sistema vrednotenja vseh delavcev
ocenlli vsa dela in naloge. Ta
sprememba je tudi osnovni vzrok,
da easovno nekollko kasnimo.
Racunamo, da bo proti koncu
aprlla ze mogoce vkljucitl v raz·
pravo o poizkusnib ocenitvah po
novem sistemu vrednotenja vse
druibeno-politlcne organizacije,
vse strokovne sluibe in delavce
same. Glede na ka.r najbolj temeljito ponovno javno razpravo
pa naj bi v maju all juniju neposredno odlocali o sprejemu all
zavrnitvi novega sistema nagraje·
vanja.
J. Otoni~ar
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Za uresniCitev ustavnega koncepta obcine kot samoupravne
in demokratlene organizaclje delovnih !judi in obcanov je
nujno zagotoviti neposreden vpliv delovnlh ljudi na opravljanje zadev skupnega interesa v obClni. Bistven pogoj za
graditev takSne obcine in celotnega komunalnega sistema je
krepitev vloge temeljnlh samoupravnih organizaclj in krajevnlh skupnosti. I.zkuSnje kaZejo, da stopnja samoupravne
organiziranosti teh ·organizacij in skupnosti bistveno vpliva
na delegatsko povezavo med temi skupnostmi in posameznimi
zborl skupscine obetne. Z nadaljnjim doslednim uresnicevanjem delegatskega sistema, posebno s krepitvijo vloge dele·
gacij temeljnlh samoupravnib organizacij in skupnosti je
moino dosecl, da bo odloCan.je o splosnib druibenib zadevah
v funkciji interesov delovnib ljudi in obCan.ov in pod njihovim neposrednim vplivom. To je pogoj, da postane obt!ina
prava samoupravna skupnost, da v njej ne prlbajajo do iz·
raza pretefno njene oblastne funkcije, ker krepijo vpliv in
vlogo izvx:snih organov in zmanjsujejo vpliv samoupravne
baze.

Delavci v TOZD POHISTVO so sprejeli letosnjl plan in poslovno politiko.

Edvard Kardelj
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Bo Slo letos na bolje?
0 PROIZVODNJIIN PRODAJI V NASI TEMELJNI
ORGANIZACIJI MINERALKA
Mineralka, ld je pricela z redno proizvodnjo poleti leta 1980, se je
v resnih teiavah, ki so bile po zakljucnem racunu za leto
1981 tako vellke, da so resno motile delovni proces. Proizvodnja je
sicer tekla normalno po zastavljenib nacrtih, teiave pa so povzroCalc
vellke zaloge, ki so vezale znatna obratna sredstva.
ma~la

Marslkdo se spra~uje, kako je
mogoee, da sploh lahko ~e poslujemo, obenem pa je bilo sli~atl
tudi mnenja, da je treba proizvodnjo docela ustaviti. V Mine·
ralkl smo prepricani, da tak~en
ukrep ni potreben, saj menimo,
da je na~ izdelek perspektiven,
da pa rabimo za uspemej~o prodajo dalj~i Cas. To je pogojeno z
dejstvom, da nab plo~ea, ld je na
1 jugoslovanskem
trgu prvi proiz·
I vod te vrste, ~e ni dovolj mana
in zato le pocasi prodira nanj.
Prav tak~na trditev velja tudi za
tuja trii~ea, le s to razliko, da so
tam prisotni tudi drugi proizvajalci, ki imajo dalj~o tradicijo in
so se ze uveljavili.
Istocasno ugotavljamo, da lab·
ko z na~iml kapacitetaml in de·
Iovno silo dosegamo prolzvodne
nacrte.
Takoj po zacetku proizvodnje
smo morali skladno s predpisi
priceti s testiranjem proizvodov
na institucljah za ladjedelnUtvo
in gradbenl~tvo. Doslej smo uspeli pridobiti ateste in certifikate
svetovno znanih registrov (Llyod,
DET Norske Veritas, Jugoslovenski registar brodova in drugih),
vendar ~e vedno nimamo vseh.
Na~a prizadevanja, da bi to dosegli, so zelo intenzivna in domnevamo, da bomo do konca leto§njega leta imeli v rokah vse potrebne »papirje«, ki jib kupec
zahteva oziroma jib mora imeti,
ee boce na~o plo~co ali izdelek iz
nje vgraditi v neld objekt.
Kljub vsemu pa to le ni glavna
ovira, da smo v tako resnih tefa·
vah. N~eanje zalog, ld je bilo
skladno nacrtovani proizvodnji,
nas je Iani prisililo, da smo za·
vestno zmanj~ali obseg proizvodnje z delom v samo dveh izme·
nab. Z vi!lkom delovne sile smo
takrat okrepUi sluibo vzddeva·
nja, jeseni pa smo nekatere delavce razporedill tudi v temeljni
organizacijl Prodaja in lagalnica,
ker jim je tam, zaradi izredne konjunkture iaganega lesa predvsem
na tujem trgu, primanjkovalo delovne sile.
Kljub temu, pa tudi ob drugih
ukrepih, so zaloge ob koncu leta
1981 dosegle, lahko trdimo, »kriticno tocko«. 1z te!av, ki jim ni
botrovala nedelavnost all nesposobnost delavcev n~e temeljne
organizacije, pac pa zelo majhna
prodaja, ni bilo videti izhoda brez
ponovnega zmanj!levanja proiz·
vodnje.
Zato smo letos v februarju pri·
cell z delom samo v eni izmeni.
Ta ukrep bo veljal toliko easa,
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dokler se zaloge ne bodo zniZalc
v razumljive okvire.
Zato se nam je pojavil vf~ek de·
lovne sile. Tezave smo razrdevali
v okviru dolocil samoupravnega
sporazuma o zdru.Zitvi v delovno
organizacijo z ostalimi temeljniml organizacijami. Dogovorili
smo se, da bo del delavcev zaposma tagalnica, del Iverka, nekaj
pa tudi Jellta.
Prodaja je zaenkrat se vedno
zelo slaba, eeprav smo vse sile
usmerili prav v to podrocje. V
temeljni organizaciji smo nekaj
d.e lavcev preusmerili izkljueno v
prodajo, se vedno pa si prizadevamo, da bi se kar najbolje orga·
nizirali za uspe§en prodor na trg.

S prvimi uspehi, ki smo jib dosegli letos, smo lahko kar zadovoljni. Sklenill smo dokaj ugo·
den pose) z delovno organizacijo
Magnobrom. Zanje izdelujemo
elemente za termoakumulacljske
peci v precej~njilt kollCinah. Po·
leg tega, da smo v celoti osvojUi
obmorske ladjedelnice, potekajo
razgovori tudi z recnimi. Upamo,
da bomo na§e izdelke se letos
prodajali tudi njim.
lntenzivno delamo tudi na podrocju prodaje v gradbeni!ltvu.To
podrocje je zelo obsezno, moznosti za prodajo pa so zato veli·
ke. Zanimivo je, da vecina moz·
nih kupcev fell gotove izdelke,
ne pa surove plosce, kar pomeni,
da se morajo n~e strokovne
sluibe resno spoprljeti z razlska·
vamt o momosti uporabe plo!lc
pri izdelavi sten, stropov, dvojnih
podov in drugod.
Caka nas torej se veli.ko dela.
Sodec po dosedanjib rezultatib
lahko upamo, da bomo uspell.
Prizadevati pa si homo morali,
da homo do kupcev korektni in
da ne bomo zamujali dogovorjenib rokov.
A. Zidar, F. Mele

LetoSnji skooski sejem oohiStva
Mednarodni sejem pobBtva, dekoracije in opreme za gospodinjstvo,
ki je bil od 15. do 21. marca v Skopju, je tudi Ietos pokazal, da postaja
ena od zelo pomembnib gospodarskih prireditev v socialisticni republlki Makedonijl. Pa ne samo za to republiko, temvec tudi za velik del
podrocja Srbije in Kosova.
Na letosnjem sejmu , ki je bil
pod delovnim imenom »MEBEL82« so sodelova1i v&i pomembnejsi proizvajalci pohistva iz Jugoslavije; vsekakor jib je bilo veliko vee kot v pretelclosti.
Turli obisk poslovnih !judi je
bil v prvih §ticih dneh rekorden,
'Saj ni bdlo tako rekoc nobene
trgovske organizaoije iz ze opisanega obmoeja, ki ne bi poslala
svojih pred.stavni>kov na poslovni
ogled in razgovore v zvezi z oskrbo s pohis tvom za svoje trgovine omoma prodajne enote.
Opaziti je hllo, da je tudi v tem
delu nase domov~ne nekoliko padla kupna moe prebivalstva, vendar je se vedno veliko stanovanjskih objektov td.k pred vselitvijo,
tako da je se naprej pricakovati
dokaj dobra prodajo p redvsem
pohistva taka imemovanega »srednjega razreda.« Veliko j e denimo
povprasevanja po sed.emih oblazinjenih garniturah praviloma z
vkljucenim le2iiscem. Tudi za ku·
hinje in spalnice se to t riiSee izredno zan,ma, predvsem pa za iz.
delke slovenske pohistvene indu·
strije. Mislim, da je bila ponudba
iz Slovenije, pa t udi .i..z ostalih republik zelo razno1ika in kvalitetna, s tern pa tudi konkurencna
plat teh poslov prihaja vse bolj
do izraza.
Bresrove izdelke smo pri.kazali
na sto kvadratnih metrih razstav-

ne povr§ine. V glavnem smo zelel<i. seznaniti kupce nasega po·
bistva s programom. 3 X 3, s kuhinjami, sedezn.imi garniturami
in spalnicami vseh novejsih modelov.
Prepriean sem, da uspeh bo,
ceprav Je veOina naSih poslovnih
partlnerJeV menila, da v tern obdobju potroSniki iSeejo nekoliko
cenejse pohiil·t vo. Tudi o barvi
nasih nOVIih programov, predvsem
programa 3 X 3 in spalnice Alma,
je veeina menila, da je ce~njeva
barva sicer modema, vendar je
na tern podrocju potromiki se
niso sprejeli tako kot bi bilo
pricakovati. Izred.no ugodno so
potro~nriOOi. ocenili garniture Pet·
ra in kuhinje B.09 in B-11. Sled·
nja (B-11) je dobtla tudi prima·
nje za dobro obllkovanje, ki ga
vsako leto podeljuje drWtvo li·
kovnih umetnikov Makedonije.
Ne glede na vse tezje pogoje
gospodarjenja bo prodaja Brestovega pobistva na tern podrocju
nase dezele se naprej nara.Scala
zahvaljujoc dokaj dohri organizaciji nase prodaje v Makedoniji
in ugledu, lci ga zato tudi imamo.
Od nas pa je odvisno, da taksen
sloves tudi se naprej obdrlimo
in ga utrjujemo ne glede na od·
daljenost. Brest je to sposoben
uresnieit!i.
F. Turk

Proizvodnja na!lih ognjeodpornih plo!lc

Iz drugih
lesarskih kolektivov
Vrlmiski LIKO p vipravlja asnove za sovlaganje v proizvodnjo
decimiranega lesa in pozneje kon·
enih izdelkov v delovni o rganizaciji Srbac v Banja Luki. Z vlozenimi 75 milijoni dina·r jev bi si
Liko zagotovil oskrbo z decimiranimi elementi in kasneje s kon·
Cnirni -izdelli, ki bodo dopolnjevali njegovo ponudbo.
NOVOLES, LIKO in LESNINA
skupaj nafui:ujejo vlaganje v tovarno primarne predelave lesa in
decimlrnico, kasneje pa s prenosom znanja v proizvod.njo kanenih izdelkov. Delovna organizaoija SIK OStrelj iz Bosanskega
Petrovca bi zagotovila oskrbo teh
delovnih organizacij z decimirani·
mi ·i n polfina:lnimi ·i zdelki, zdruzene organizacije pa bi vloZi.le 10
milijonov dinarjev in s svojillli
strokovnja:ki usposobile proizvod·
njo.
SLOVENIJALES- trgovina na·
crtuje za letos kar za 267,5 milljona dolarjev izvoza, od tega za
100 nilli.jonov dolarjev konCn.ih
lesnih izdelko.v. 37 odstotk:ov nacrtovanega iZNoza koncnih izdel·
kov naj bi slo v eezmorska trZiSCa (ZDA, Kanada, Avstralija, Japonska), 43 odstotkov izvoza v zahodne in vzhodne evropske dezele, 20 odstotk:ov izvoza pobistva
pa v deiele tretjega sveta. Od
tega pred.stavlja nacrtovani izvoz
na konvertibilna trlii.sca 78 odstotkov, 22 odstotkov pa na klirinsko
podroCje.
Najvecja letosnja nalozba LES·
NINE bo izgradnja vellkega prodajnega centra za gradbene materlale v Ljubljani z 12.000 kvadratnimi metri pokritih povrsin.
Naertujejo tudi izgradnjo salona
pohistva v Mostarju in skladisca
pohistva v Laktasih pri Banja Luki. Nadaljevali bodo tudi s pri·
pravlja!lnim<i. deli za izgradnjo no·
vih proizvodnih l?.rostorov v temeljni organizaci]<i EMMI, v Sinolesu pa bodo postaV'ili novo
kotlovnico.
MEBLU se obetajo novi izvozni
posli za Sovjetsko zvezo. Ob koncu preteklega leta je namrec SO·
deloval na moskovski mednarodni razstavi za podroeje varnosti
in opreme v cestnem prometu
kat vodliln·i jugoslovansk.i proizvajalec taksne opreme - v komercialnem sodelovanju v Slovenijalesu. V Sovjetski zvezi so ogromne potrebe po taksnih izdelk.i h;
od tod tudi izjerrrno zanimanje
za nekatere Meblove izdelke iz
programa signalizacije.
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STOL je lani izvozll za vee kot
pet milljonov dolarjev svojih izdelkov. Najvec so izvozili v Zdru·
zene drlave Amerike - vee kot
polovico vsega izvoza, zatem pa
na Sved.sko (posel s firma Ikea
·prek Slovenijalesa}, v Ira>k (:pisarniSko. pohistvo, omare in poste-
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lje), Libanon, Francijo in tako na·
prej. lzvazali so v 23 ddav. VeCina izvoza gre prek velikih izvozmh orga.nizacij, o.krog 30 odstotkov pa izvaiajo sami neposredno.
V INLESU so pred dobnim le·
tom dni prdli na nov sistem ugotavljanja zahtevnosti del in nalog.
Os-novni namen nove metodolo·
gije je bil, Oimbolj se priblizati
nacelu delitve po vlozenem delu.
Sed.aj ugotavljajo, da je dosegla
svoj namen in da so se povprecni
osebni dohodki dvignili predvsem
na proizvodnih delih. Sicer so
zna5ali lani povprecni osebni dohocl!ki 11.556 di-narjev, kar je nad
povprecjem pagone, v primerjavi
z letom poprej pa so porasli za
42 odstotkov.
ALPLES nacr.tuje za letosnje
leto dobrih ~est milijonov dolarjev lzvoza, ka·r je za 65 odstotk:ov
vee kot v preteklem letu. Se na·
prej bodo izvazali v ZDA, Za:hod·
no Nemcijo, Italijo, MadZarsko,
Libijo in dezele Bli.Znjega vzhoda,
pnizadevajo pa si osvojiti tudi no·
va trZisca. Uvoz naj bi znasal
59.900.000 dinarjev, kar predstavlja v skupni vred.nosti nabave repromat erialov enajst odstotkov.
V GLIN Nazarje so v zacetku
letosnjega leta zadovoljni pred·
vsem s prolzvodnjo iaganega lesa,
saj mesecne plane presegajo, pa
tudi prodaja tece nemoteno. Slabse pa je s proizvod.njo stavbnega
pohistva, predvsem pa surovin in
oplemenitenih ivernih plo!lc le-ta je slabsa zaradi posebnih
vremenskih okoliscin, okvar na
susilnicah in pomanjkanja folij.
Vecj.i remont je sicer izpolnil
pricakovanja, zaielenih kolicin
pa ne bo, dokler ne bodo obnovljene su5i..lmce, ki povzrocajo
najvee tezav.
ELAN je v okviru svojih priza·
devanj za se uspesnejso prodajo
svojih izdelkov povabil na razgovore svetovalce za telesno vzgojo
pri repubmkem zavodu za solstvo. Seznanili so jib s svojim
proizvodnim programom in pokazali dela pri projektiranju te·
lovadnic in drugih sportnih objektov. V prihodnje bodo dali poseben poudarek ponudbam za
opremo podruinis~ih sol, ki jib
je samo v Sloveniji okrog 400
in so zelo slabo opremljene s
sportnimi objekti in orodjem.
V LIP Bled so ob koncu pretek·
lega leta sprejeli samoupravni
sporazum o inventivni dejavnosti
in na osnovi tega tudi posamezne
organ.izaoijS"ke predpise. S tern s.o
prakltieno opredeli1i celotni postopek od prijave inovacije, vodenja mati6ne knjige o inovacijah,
priprave gradrl!Va odboru za gospodarjenje, strolrovni komisiji
za inovaoije in delavskemu svetu
do s~remljanja uresnicevanja
inovac1j in njihove gospodarske
koristi. ·
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Smisel in namen pripravniStva
LETOSNJI PRIPRAVNIKI .LE DELNO USPESNI
• V januarju smo organizlr!'fi seminar iz splomega dela prlpravniskega programa za vse pnpravnike v temeljnih organizacijah na
Brestu. Na seminar smo povabili tudi druge Brestove ~tipendiste ki
~e nimajo statusa pripravnika in delajo v proizvodnji. Ti bodo op:avljali za polovico kraj~e pripra~tvo takrat, ko bodo pr erazporejeni
na pripravnistvo iz svoje stroke, kar pa je odvisno od prostih del
oziroma nalog.
Devet srednjeoolcev ter po trije
visjesolci m visokosolci so v devetih urah predavanj poslusali te.
matiko iz splosnega programa.
Ta program smo zaceH izvajati ze
pred tremi leti z Brestovimi strokovnja1ci.
Program je povzet iz pravilnika
o prJpravnistvu in strokovnih izpitih delavcev v gospodarstvu, ki
ga je sprejela gospodarska zbornica Slovenaje 1979. leta in je razdeljen na dve podroeji:
A. Poznavanje delovne organizacije kot celote z vsebinami.:
- dejav:nost oziroma predmeti
in kraj poslovan.ja;
- strulrolra in orga:nizacija dela; vloga posameZ.Dlih organizacijskih enot, njihovo podroeje in
procesi dela;
- proizvodno poslovni programi in razvojni nacrti; plani temeljnih in delovne organizacije;
- vloga, pomen in polozaj Bresta v obcinskem, regijskem, slovenskem in jugoslovanskem prostoru;
- zgodovinski razvoj Bresta;
- poslov:na, strokovna, druibeno pol:itiena in upravna povezanost;
- osnove pravn.ih predpisov,
druibeni dogovori in samoupravni sporazumi;
- varstvo pri delu.
B. Poznavanje in uresnicevanje
zakona o zdruZenem delu na
Brestu, zlasti na naslednjih
podrocj'ih:
- pridob.ivanje in razporejanje
dohodka, cistega dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke;
- samoupravna organiziranost
Bresta ter samoupravni splosni
aikti·
- ' delo in organiziranost druibeno politienili organ:izacij;
- sistem informiranja in druZbena samozascita.
Predavatelji so vsaik za svoje
podrocje pripravili na nekaj listih
tudi gradivo kot pripomoeek oziroma podlago za pripravo na izpit.
Cez mesec dni je bil nato organiziran pismeni izpit. Rezultati
niso hili vzpodbudni, saj je izpit
u spesno opravilo le pet kandidatov ob zahtevi, da je 60 odstotkov
odgovorov pravilnih. Pr.ipravnike
smo cez mesec dni povabili k ponovnemu oprav:ljanju izpita iz
neuspesno ocenjenih podroeij.
Mesec dni odloga je namrec do-

locenih v pra.vilniku. Tokrat dva
kancl!idata nista dosegla zahtevane norme.
Nekaterim delavcem ta postopek nibil vsee, za.to je bil izrecen
oCitek predavateljem oziroma
ocenjevalcem, da se izZivljajo nad
pripravniki. Taksna ocena vsekakor slabo vpliva na predavatelje
in nekateri so ze odpovedali vsako prihodnje sodelovanje. To de.
lo seveda ni bilo posebej placano,
saj je bilo opravljeno med rednim delovnim easom, ceprav se
je marsika:tevi doma pripravljal
na predavanje ali. pripravljal gracl!ivo.
Veckrat smo se tudi vprasali,
ali ni morda zahtevnost splosnega
dela programa prevelika, zato
smo testne vprasalnike pogosto
preizlrusali z drugimi delavci. To
krat smo ga preizkusili s studentko p edagogike, ki je bila na ob·
vezni stirinajstdnevni praksi v
kadrovski sluibi. Odgovorila je
na pnib1imo tri cetrtine vpra5anj

pravHno, ne da bi poprej prebrala gradivo.
Na Brestu se v zadnjih desetih
letih ~e ni zgodilo, da bi kateregakoli pripravnika zavmili oziroma
da ne bi opravH izpita. Tako pa
ni povsod. V nekaterih delovnih
organizacijab. pogosto izpita ne
opravijo uspesno. Skrajni primer
je v neki delovni organizacij-i, da
kar tri eetrtine pr.ipravlrikov ne
oprav.i izpita in tako ob veliki
ponudbi izvajajo ostro kadrovsko
selekcijo.
Nil(akor nisem zagovornik ostre selekcije. Najbrl pa bi bilo
prav, da v easu pripravniStva le
zahtevamo od mladih, da razvija:jo svoje sposobnost:i in se kar
najbolje pripravljajo za prihod·
nje samostojno delo.
Kako pa poteka strokovni del
izpita?
Moram reci, da na1:acnih podatkov o tern nimamo, ker delavci
iz kadrovske sluibe niso prisotni
pri strokovnem delu izpi:ta. Iz razgovorav s prtipravnilci pa smo
ugotovili, da neka:teri mentorji
niso napisali ·n iti programa, ki ga
je treba sestavit:i za vsa:kega pripravnika posebej glede na kasnejsa njihova dela oziroma opravila.
Sodimo, da je izpit iz strokovn~ga dela bolj ugotavljanje komi·sije o uspesnem ali manj uspesnem delu v casu pripravnistva.
F . Tursic

NaCrtovani kolektivni dopust
Letos smo v temeljni organizaciji Masiva naer.tovali kolektivni
dopust od 19. do 28. aprila. Za
nas pomeni .kolektivni. dopust
pravzaprav prezidavo peei.
Vsa leta nazaj smo morali pee
redno prezidavati dvakrat na leto. Da bi zmanjsali trajanje kolektivnega dopusta na najmanjso
mofno mero, smo se odloeili, da
za prezidavo uporabimo kvalitetnejso opeko, lG po zagotovilu izvajalca del vzdrli leto in pol do
dve leti kurjenja.
Ze ko smo se odloeali za kolek
tivni dopust, smo predvidevali
tudi najslabso moinost, to je, da
se pee prej podre. Nazadnje je bila prezidana ob kancu aprua in
obieajno je bilo ze po sedmib
mesecih potrebno opraviti prezidavo. Tokrat je z manjsimi popravili pee vzdrlala kar deset
mesecev.
Ko smo devetega marca opazili,
da je pee ze mocno naeeta, smo
jo takoj ustavili. Takoj smo stopili v stik z izvaja.lcem del »Samoterstvo VOGLER« in ze enaj-

ste&a marca zaceli s prezidavo
peer. Medtem pa smo prakticno
v vsej tovarni delali se v sredo
in cetrtek.
Ob tej prilomosti ·h i se zab.valil delavcem v neposredni proizvodnji, ki so nemoteno delali dva
dneva brez ogrevanja, vsem , ki
so sodelovali pi'i prezidavanju
peci in pri ostalih del:ih med ko~ek?vnim do:r.ust<?m, pa tudi podJetJu Meharuka IZ Trbovelj, od
koder so nam »odstopili« delavce
za prezidavo peci. Kljub nekaterim tezavam smo uspeli v dogovorjenem rolru izpeljati kolektivni dopust in zace1i z normalnim
delom sedemna:jstega aprila.
_?rezidava peei je torej za na·
rm. Vendar pa tone pomeni, da
bomo imeli mir za leto in ali vee.
Pee oziroma lokomobila nosi letnice 1941 in kaj kma.lu se nam
lahko pr.imeri »nenacrtovani« kolektivni dopust. Tega se zavedamo, zato tudi v srednjeroenem
nacrtu nacrtujemo najprej izgradnjo kotlovnice.
M. Kusie
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Iz na5e temeljne organizacije ZAGALNICA

Raznoliko delo
NAtRTI N.UE SLU1;BE ZA OBLIKOVANJE
Kaj pravzaprav dela sluiba za
oblilcovanje in kako nacrtuje svoje prihodnje delo?
Verjamem, da je o de1u slufbe
za. obli!kovanje veliko neznanega,
saJ sorazmerno malo ljudi neposredno sodeluje pri pripravab
novih izdelkov ali pri popravkih
star.ih. Zato b i zelel v nekaj vrsticah predstaviti delo tega oddelka.
Njegove osnovne naloge so p riprava novih izdelkov in izboljsave starih. Obseg dela za dokoneno
opredelitev izdelka je sorazmemo
velik in zahteva sodelovanje vseh
strokovnih sluib, od proizvodnje
do prodaje. Cas, ki nam je dan za
izdelavo projekta, je obicajno cas
med dvema sejmoma, na katerem izdelek razstavl:jamo.
Ob sedanjih tezavab. z nabavo
repromateria1ov in okovja ter ob
vse vecji zahtevnosti triisca je
nasa naloga precej manj prijet~a. Zab~eva ~amree veliko volje
m znanJa tud1 od izvajalcev. Domaci materiali, ki jih doslej ni~~0 pretifano uporabljali, prihaJaJO sedaJ zaradi zmanjsanega ali
sploh prepovedanega uvoza hocesnoces v ospredje. Delo v proizvodnji z naSimi materiali pa je
skorajda neznanka, zato bo potrebno veliko iznajdljivosti ne samo v n~em oddelku, temvee pri
vseh, ki so kakorkoli z izdelkom
povezani.
Nase delo torej ni samo risanje,
ampak nekaksna vez med vsemi
ki vlagajo svoje delo v novi izde~
lek. Pop rav.ke starih programov
ali izdelkov v glavnem zahteva

trZisce in je to n asa stalna na·
loga.
Tudi priprava propagandnega
gradiva je sedaj ze dobro leto
dni nase delo in ne vee delo ZU·
nanjih sodelavcev, •k ar seveda
mocno znizuje stroske. Tudi vsa
obrobna dela, ki se pojavljajo na
tern podrocju, opravljamo sami,
kar tudi ima precej prednosti.
Syetovanje potrosniku, opremlja·
DJe salonov .i n sejmov, hisni de
sign in kup drobnejsih del, vse
to je neprestano prisotno v oddelku za oblikovanje.
Kar zad~va' nase proizvodne
programe, rmamo za letos v nacx:tih oblikovanje projekta kuhi·
nJ~ kot celote, !fianjsi program,
·prune~en za p rmzvodnjo v TOZD
J elka m nove tapetniske izdelke
To zelimo prikaa:ati ze na letos:
njem beograjskem sejmu pohistya. Letosnji .n~crti niso zgolj p roJekt n a paPLrJu, ampaik odraz za·
htev ~o proizvodih, ki jih terjajo
sedanJe razmere na trliScu. Niso
torej samo plod domisljije oblikovalcev. Verno, da zivimo v tak·
snih casih, ko oblik.ovalec mora
dejans'ko biti pripravljen delati iz
»preprostih« materialov prav tako kvalitetne izdelke kot doslej
z i;5to tehnologijo, kar pa bo skO:
r~Jda nem~goce. _0 tehnologiji in
nJenem pr-ihodnjem ravzoju pa
bo potrebno v nasih tovarnah se
ma:rsi'kaj doreci.
Res, pa je, da mora dobro zastavl:jeno delo imeti - vsaj dober
rezultat, ee ne se kaj vee.
T. Zagar

Proizvodno delo za utence

Proizvodni prostori

n~e

tovarne kuhinjskega pohUtva GABER

Ze prvo slrupino ucencev na
proizvodnem delu v nasi delovni
organizaciji je tretjega marca
obiskala tovartisica Majda Poljan~ek, republiska sekretarka za
vzgojo in izobraievanje ter telesno kulturo skupaj s tovarisem
Alojzom Lebom, predsednikom
koordinacijskega odbora za izvajan.je proizvodnega dela ozirom~ delovl?-e. prakse P.ri Gospodarski zborrnc1 SlOVeiitlJe. Iz Postojne pa sta prisla se predstavnik
notranj ske gospodarske zbornice
in predstavnik srednje naravoslovno matemartiene in kovinars.k:o strojne sole.
. s tern obiskom so zeleli preveriti, kako poteka dolgo nacrtovano
p roizvodno delo za prve ucence
usmerjenega izobraievanja. Povsem razumljiva je s·k rb vodilnih
delavcev v nasi republiki, da se
t akoj na zaeetku prepricajo, ali
se izvaj a proizvodno delo tako
kot je btilo nacrtovano, kje so
pomanjkljivosti in katere dopol·
nitve bi bilo potrebno vgraditi v
program proizvodnega dela ozi·
roma delovne prakse.
Ze sam razgovor je pokazal, da
smo se na Brestu za to n alogo
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dobro pripra'Vili, zaoto tudi ni vid·
nejsih pomanj,k ljivosti. Edina tezava na:staja v nekaterih temelj·
nih organizacijah, ko morajo za·
radi pomanjlk anja repromateriala ali iz drugih vzrokov skupaj z
delavci pre.razporediti tudi ueence
n~ nova dela, lG pa poprej niso
bila metodolosko pripra:v.ljena
oziroma niso hila na seznamu izbranih del oziroma nalog. To bo
namrec treba se dopolniti.

krr

Po razgovoru pa si je tovari·
me~ Poljanskova zelela tudi ogle·
dati delo ucencev v proizvodnji,
zaoto smo vsi skupaj obiskali
u cence v temeljnih organizacijah
POHISTVO in TAPETNISTVO.
Vsi v·prek smo sprasevali ucence
o splosnem pocutju, o premagovanju telesnih naporov in dobi·
vali vzpodbudne odgovore. Bojan
Kandare, ki je zadolien za sprem~j anje ucencev v TAPETNISTVU,
Je pohvalil ueence, da so marljivi
in vestno opravljajo zaupano de
lo. Tovarisica Poljanskova je bila
z obiskom zadovoljna, nato pa
odsla se na obisk v LIV v Postojno.
F. Tursic
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BRESTOV OBZORNIK

Lanske:poSkodbe pri delu
Lani je bilo v delovni organizaciji 176 poskodb pri delu, na poti
na delo in z dela. Zaradi teh poskodb je bilo izgubljenih 3.027 delovnih dni. Stevilo poskodb se je v primerjavi z letom 1980 povecalo za
17,3 odstotka, stevilo izgubljenih delovnih dni pa za 63 odstotkov.
Vecina po§'lrodb je bila lafjih, nekoliko tezjih je bilo stirinajst, ena
izmed poskodb pa je povzroCila tudi lazjo invalidnost (odrez prvega
clenka na kazalcu in sredinou leve roke).
Podatki o poskodbah pl1i delu in izgubljenih delovnih dnevih v
posameznih temeljnih organizacijah so prilkazani v spodnji razpredelnici.
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kultumi program

tudi obvezuje

OB LETOSNJEM PRAZNOVANJU

D~VA :lENA NA BRESTU

Ze pred nekaj letli. je konferenca osnovnih organizaoij sindikatov Bresta podprla stal.isce obcinskega sveta, n aj praznovanje
8. marca - mednarodnega dneva
zena ne bi izgubljalo s·v ojega
prvotnega pomena in naj bi bilo
praznovanje za vse zenske - delavke, gospodinje, kmet-ice enotno v vsej obcini.
Vod:ilo za poca.stitev tega praznika naj bi izhajalo iz njegove
revolucioname in delovne vsebine; obdaritve, ki so se ze ka:r
zakoreninile v zavest naSih zensk
- delavk - mater kot nujnost,
pa naj bi opustili.
P·r ed letosnj.im praznikom so
se predsedniki izvrsnih odborov
osnovnih organizacij sindikatov
na razSirjeni seji izvrsnega odbora konference sind!ikatov Bresta
znova dogovori1i za enotno praznovanje 8. marca, ki naj bi bilo
obelezeno le s kratkim:i kulturnimi prireditvami ter z morebitnimi simbolicnimi rdecimi nageljcki.
Morda bi morala konferenca k
temu dodatli. le se bistvo praznovanja letosnjega 8. marca - sicer
naj bi bil ta prazn:ik letos obelezen z aktivnostmi ob volitvah
s posebnim poudaxlkom na delavki - samoupravJjal!ki, z aktivnostmi v medna.rodnih razmerah s
poudaiikom na nalogah, ki izhajajo iz prograrna ZdruZenih narodov z geslom: enakopravnost,
razvoj, miT ... s podpisovanjem

poslaruc jugoslovanskih zensk
drugemu posebnemu zasedanju
generalne skupsCine ZdruZenih
narodov o razoroz~tv:i ter s 40letn:ico organiz.iranja a:ntifa§isticne fronte zensk Jugoslav·i je.
In ka!ko se je v nasih temeljnih
organizacijah uresniCilo skupaj
sprejeto stalisce?
V temeljuih organizaoijah Po!histvo in Prodaja ter v delovni
skupnosti SJrupnih dejavnosti so
delavke 8. marec pocastile le s
krathlm kulturnim programom.
V temeljnih organizacijah Jelka,
Masiva, Zagalnica, Gaber in Tapetnistvo so delavke obdarili, v
nekaterih od teh temeljnih orga·
nizacij pa so v poeastitev tega
prazni•k a priprav.ili tudi kratke
kultume prireditve.
V Iverki je delavke sindikal
pova:bil v novo restavracijo, v
Mineralki pa sindikat delavkam
za ta praznik ni posvetil nikakrsne pozornosti.
Da praznova:nje 8. marca, medna.rodnega dneva zena, ni bilo enotno za vse delavke Bresta, niti
ni najbolj pomembno, pac pa to,
da praznovanje izgublja svoj
prvotni pomen.
Poslanico zensk drugemu zasedanju generalne slmpscine Zdruzenih narodov 0 razorozitvi so
menda podpisale le krajanke iz
Loske dol!ine.
Sploh pa - kaksno vlogo imajo ob tem prazniku darila?
z. Jeric

Praznovanje kmetkih lena
V okviru drufbeno politicnih
dejavnosti v Kmetij ski zadrugi
je bila tudi letos proslava praznika zena. Za razliko od lani
je bila Ietosnja proslava za vse
zadrufue enote, kar je dalo poseben poudarek zeni-proizvajalki.
Proslava j e bila v novem za·
dru.Znem domu Matevf Hace v
Zilcah. Organizirali so jo aktiv
kmeclcih zena, osnovna mladiinska organizacija v :2:ilcah in pospesevalna slufba Kmetijske zadruge.
Posebej vidno vlogo je pri
tern imela osnovna organizacija
zveze socialisticne mlactine, katere clani so Zrtvovali veliko ur
prostega casa za pripravo kultumega programa, ki je bil, kot
se je izkazalo, zelo dobro izbran. Ze sam a organizacija proslave pa je pokazala izredno
povezanost clanic in clanov aktiva ter osnovne organizacije,
kar je posebej pohvalno.
Bistveni namen proslave je bil
orisati lik kmecke zene kot nosilke proizvodnje na kmetiji in
ji za pomembne u spehe pri delu
izreci posebno priznanje. Od tocl
izvira tudi odlocitev, naj bi bila
proslava skupna, na njej pa naj
bi se zbrale kmecke proizvajalke
iz vse obcine, za katere naj b i
bil tudi posebej prilagojen program s poudarkom o delu .kmeC..
ke zene.
V taki obliki je bil program ze
letos, saj je bilo odigranih vee
igric in r ecitacij s poudarkom te
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Stevilo poskodb pri delu, na poti na delo .in z dela je poraslo skoraj
v vseh temeljnih organizacijah. Zma.njsalo se je le v TOZD Masiva
(za 28,6 %), v TOZD Ivel'\ka (za 23,5 %) in v TOZD Pohistvo (za 2,1 %).
Pornemben vzrok za taksno povecanje je neugodna lanska ~ima, saj
so mnogo po&kodb povzrocili padci na poledenelih tovamiskih poteh
in na deloviscih; poskodbe na poti na delo in z dela pa so zaradi tega
porasle kar za 127 odstotkov.
Ce upostevamo stevilo zaposlenih, je bilo najvec poskodb v TOZD
Mineralka (282,6 poskodb na 1000 delavcev). Tov.rstno slovensko
povprecje v letu 1980 (podatkov za leto 1981 se ni), ki znasa za proizvodnjo zaganega lesa in plosc 106,5, za proizvodnjo koncnih lesnih
izdehlcov pa 90,6 poskodb n a 1000 delavcev, presegajo se TOZD :2:agal·
nica (149 poS.kodb na 1000 delavcev) in TOZD Gaber (114,1 poskodb
na 1000 delavcev).
Povprecna odsotnost z dela zaradi poskodb pri delu je bila najvecja
v TOZD :2:agalnica (26,4 delovnih dni na poS.kodbo), najmanjsa pa v
TOZD Masiva (10 delovnih dni na po9kodbo). V splosnem so poskodbe
povzrocile daljso odsotnost z dela kot prejsnje leto, saj se je stevilo
izgubljenih dni na poskodbo poveca.lo za 39 odsotkov. Vzrok za to je
.predvsem vecje stevilo poskodb zaradi padcev (zlomi, zvini in podobno), ki zahtevajo daljse zdravljenje.
Najvec nezgod, ka.r 66,4 odstotka, se je pr.ipetilo pri ma.nj nevarnih
delih kot so razliona rocna dela, dela z rocnim orodjem, notranji
transport in gibanje ljudi pri delu. Pri de1u z reZJkalnimi stroji je
bilo 1,1 odstotka vseh nezgod, p ri delu z zagami vseh vrst, kii stejeJO
za najnevarnejse, pa 11,4 odstotka.
V. Znidarsic

Nasi
ljudje
Tokrat smo za to naso stalno
rubriko pripravili pogovor s
Francetom Mlakarjem iz :2:agalnice Stari trg. Pripovedoval je:
»Na Marofu, kot smo se vedno
vajeni reci Brestovi temeljni organizaciji Zagalnica, sem Ze od
leta 1963. Ves ta cas delam na
skladiscu zaganega lesa, od skladanja desk in kratic ter nakladanja kamionov, do celjenja, paranja in merjenja zaganega lesa,
kar delam sedaj ze osmo leto.
Pogoji za delo so se resda izboljsali. Sedaj nam ni treba na
roke razkladati desk iz zlozajev ali kot pravimo, »polagati
kop« in rocno nakladat i kamio·
nov.
J e pa se precej del, ki so tezka, a jih je potrebno odpraviti.
To so namrec dela na .p rostem,

Pravnik odgovarja
Vpra§anje:
Tokrat smo dobili vprasanje v
zvezi z nadurnim delom in sicer,
ali se steje slufbeno potovanje
oziroma delo v Casu slufbene odsotnost i na prosto soboto kot
delo prek polnega delovnega easa
(nadurno delo) alri ne.
Odgovor:
Na to vprasanje moram odgovoriti tako, da odgovor obrazloZim z nekaj razlionimi primeri
tatkih slufbenih potovanj.
V primeru, da delavec na slufbenem potovanju na prosto soboto Illima neposrednih delovnih ob·
veznosti, se mu samo zaradi take
odsotnosti to ne steje kot delo
prek polnega delovnega casa (na·
durno delo). Delavec, v takem
primeru nima dela in lahko ta
cas izrabi po svojih zeljah in potrebah.
Pri delih oziroma nalogah,
pri katerUh se glede na njihovo
znacilnost in naravo p redvideva

obcasno odsotnost oziroma delo
izven rednega delovnega casa
(s1ufbeno potova:nje), je to opre·
deljeno v opisu takih del oziroma
nalog in nato seveda na podlagi
tega tudi pri sami ocenitvi oriroma pr.i ovrednotenju.
Pri odobritvi oziroma nalogu
za slufbeno potovanje se praviloma ze vna:prej predvideva, ali b o
imel delavec n a takem potovanju
delovno obveznost tudi na prosto
-soboto. V takem primeru se lahlro ta!ka obveznost na prosto soboto steje kot delo prek polnega
delovnega casa (nadurno delo),
a.l!i pa se steje to kot prerazporeditev delovnega casa in b o delavec zaradi deJa na prosto soboto
nato prost neki dru!¢ delovni dan.
Poleg tega p a je za delo prek polnega delovnega easa (nadurno delo) potrebno pred zacetkom takega dela izdati nalog in sicer
:praviloma pisrneno, le izjemoma
Je ta nalog lahko podan ustno.
A. Percic

teme. Recitacije so prispevali
osnovnosolski otroci iz predela
Cajnarjev in :lilc, medtem ko so
ostalo prispevali mladinci. Posebna pohvala pri pdpravi kulturnega programa pa gre mladinki Magdi Semel in predsednici aktiva kmeekih zena Vidi
Hriblj an. Obe sta z vso res·
nostjo poskrbeli za izbiro tock
in izvedbo proslave.
Poleg omenjenih toek, ki jib
j e povezova:l novinar Tone Ur·
bas, je popestril program tudi
znani partizanski humorist Igor
KriZanovsld-Oleg. Poslusalke pa
je posebej navdusila tudi instrumentalna skupina deklet iz
Osredka, ki so zapele in zaigrale domace narodne pesmi.
Svojo tocko v programu sta
imela tudi moski pevskl zbor
Tabor in zenski pevsld zbor iz
Begunj.
V obeh govorih, direktorja
Kmetijske zadruge in predsednice aktiva kmeckih zena, je '
bilo posebej poudarjeno, da se
kroecka zen a danes tvorno
vkljucuje v druZbeno politicno
zivljenje na vasi in enakopravno
sprej ema vse zadolZitve, ki nam
jih nalaga razvoj druZbeno-gospodarskih odnosov.
Po proslavi so se zene zadrlale se na cajanki, ki sta ji vedri
ton prispevala dva harmonikarja.
Vsekakor je taksna skupna
proslava izredno uspela in jo
kafe se organizirati.
M. Nared Leto§nje praznovanje dneva zena v TOZD Pohi§tvo
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ki vedno man j privlacijo. Na
njim se je zvrstilo ze precej
mladih !judi, pa so kmalu odsli. Zakaj? Mislim, da odgovor
ni tezak.
Dela na prostem in ob vsakem vremenu glede na teZke
pogoje niso dovolj nagrajena. Pa
tudi kaksnega posebnega napredovanja ni pricakovati. Sedaj
precej pricakujemo od novega
sistema nagrajevanja, saj menimo, da bo tezasko delo bolje
placano. In prav je tako, saj
sem noce priti noben nov delavec, ce le ima drugje boljse delovne pogoje.
Letos in ze lani smo se dodatno obremenjeni, ker je treba zagotoviti precejsnje kolicine zaganega lesa za izvoz. Zavedamo se,
da je potreben cim veeji izvoz
in s tem dragocen a devizna sredstva, ki so Brestu in nasi drufbi
se kako potrebna. Toda za to
je potrebno vedno polno stevilo
ljudi, sicer ne gre, odprema je
motena in kasni.
Vse to so tezave, s katerimi se
delavci srecujemo na skladiscu
zaganega lesa. Up am, da bomo
letos zaeeli s tezko pricakovanim
asfaltiranjem na najbolj kritiC..
nih mestih in da bo postavljena
nova lopa, ki -se j e ob novoletnem viharju sesedla. Za jesen
in zimo pa bo potrebna tudi dodatna razsvetljava.
Boljsi pogoji za delo in p ravicnejse nagrajevanje bodo seveda dali tudi boljse rezultate
in na:se vecje zadovoljstvo.«
T. Obreza
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Odbor za obveStanje
pritel z delom
Verjetno ste ob preteklih volitvah Brestovih organov upravljanja
oziroma ob imenovanju skupnfh izvdilnih organov delavskega sveta
delovne organizacije opazili novost v na§em sistemu dela organov
upravljanja - odbor za obvescanje. Kaksna sta njegovo mesto in
vloga?
.Ze nekaj casa tete druzbenopoliticna akcija za zagotovitev
cimvecjega podrufbljanja obvescanja na vseh ravneh in se posebej v zdrufenem delu. Zagotoviti cim vecji drufbeni vpliv na
obvescanje v zdruzenem delu je
tudi ena temeljnih nalog sindi·
katov, pa tudi drugih drufbenopoliticnih organizacij.
Ena izmed obl-ik v podrufbljanju obvescanja so tudi odbori
za obvescanje, ki naj vsebinsko
spremljajo in usmerjajo celotni
sistem in posamezne oblike obvescanj a v zdrufenem delu ter
tako zagotovijo sirsi druzbeni
vpliv na to dejavnost.
Na Brestu je imelo doslej v
smislu zakonskih dolocil to zadevo urejeno le glasilo delovne
organizacije; poleg uredniskega
odbora je deloval namrec tudi
uredniSki svet kot delegatsko
telo sirse drufbene skupnosti.
Vendar se je sistem obvescanja
na Brestu dopolnjeval, pojavljale so se nove oblike obvescanja,
zato je tudi iz neposrednih Zivljenjskih delovnih potreb nujen
samoupravno-delegatsiki
organ,
ki bo spremljal celoviti sistem
obvescanja.
Odbor za obve5canje je torej
organ, ki bo na ravni delovne
organizacije oblikoval in nacr·
toval politiko obveseanja ter
spremljal in nadzoroval njeno
izvajanje.
Odbor za obvescanje sestavljajo delegati delavcev temeljnih
organizacij (se pravi delegati
njihovih samoupravnih organov),
delegati druZbenopoliticnih organizacij na ravni delovne organizacije in delegati uredniStva.
Delegate delavcev izvolijo na
predlog sindi!kata delavski sveti.

Odbor za obvdcanje je tudi
drufbeni or gan upravljanja za
glaslla.
Odbor po svoji presoji imenuje tudi uredniSke odbore za urejanje posameznih oblik obvescanja. Le-ti so njegovi izvrsilni
oziroma izvedbeni organF, in naj
jih sestavljajo predv-sem strokovni in odgovorni delavci za obvescanje.
Brestov odbor za obvescanje
se je pred dnevi prvic sestal. Potem, ko je bil nadrobneje seznanjen z vsebino in pristojnostmi svojega dela, je za svojega
predsednika imenoval Antona
Percica (Skupne dejavnosti), za
njegovega namestnika pa Antona
Obrezo (Zagalnica).
Zatem je nadrobneje obravnaval porocili o uresnicevanju temeljnih vsebinskih zasnov Brestovega obzornika in Informatorja ter ocenil informacije ob
sprejemanju zakljucnih racunov.
Za obe glasili je menil, da uspesno opravljata svoji vlogi in da
sta med delavci dovolj odmevni. Obenem je prispeval tudi
nekaj pobud in predlogov, ki
naj bi se izboljsali njuno vsebinsko podobo.
Kar zadeva informacije ob zakljucnih racunih je menil, da sicer ustrezajo predpisom, da pa
so za delavce se vedno premalo
razumljive (potrebne bi bile
preprostejse obrazlozitve posameznih kazalcev). Vee pozornosti bi morali posvetiti tudi neposrednim - ustnim obrazloZitvam na zborih delavcev in nadrobneje utemeljiti predvsem
stroske za svobodno menjavo
dela.
Na svoji prvi seji je imenoval
tudi nova uredniSka odbora. Bre-
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KN.JSKOJEZEROIN OKOLICA
(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
»Odprtina Velika Karlovice je priblizno stiri do pet metrov na visoko
in dvanajst do dvajset metrov na si·
roko. Po suhem smo sli kakih sto
metrov, potem smo naleteli na dvajset metrov dolg tolmun. Globocine
te vode nismo merili. Tukaj je od·
prtina jako nizka. Lezati smo morali
v colnu ter ga z rokami ob strop
potiskati dalje. Od vodne gladine do
stropa je bilo samo petnajst centi·
metrov ozine. Prvic smo se prepeljali stirje. Prudic je potem prepeljal se druge tri.
~e precej v zacetku bi se bila nam
kmalu pripetila nesreea. Ko je Pru·
die· prevazal ostale tri, je Anton
Krasevec postavil nogo ob rob colna.
Na najtesnejsem kraju ga je skalovje
zgrabilo za nogo, da mu je sezulo
cevelj. Vsled tega je pritekla voda
v coin. Skoraj bl se bili vsi potopili,
ako bi mu ne bili priskocili na po·
moe. Do pasu smo stali v vodi ter
vlekli coin k sebi.
Dospeli smo potem v velikanski
prostor, ki je kakih 40 do 50 metrov
sirok, visok pa tako, da v nekaterih
krajih ni bilo videti stropa. Videll
smo na bliznjih pecinah in na stropu
vse polno kapnikov, blescecih se

kakor kristali. Konec tega dolgega
hrama smo dospeli zopet na suho,
prenesll coin ter kmalu prisli do
drugega, kakih 50 do 60 metrov dolgega. Vedno smo se prepeljavali
kakor prvic.
Na ta nacin smo se prepeljali in
prenasali coin cez pet jezerskih hramov, ki so bili odslej vedno vecji,
sirsi in daljsi, vsi okraseni s kras·
nimi kapniki. Slednjic smo dospeli
do sestega, ki je bil manjsi od vseh
drugih. Tukaj smo naleteli na tako
cudno, okoli skalovja zavito vodno
pot, da ni bilo mogoce z nasim colnom pluti naprej. Tod mimo h i bilo
mogoce iti samo z zelo majhnim all
platnenim colnom.
Drugega .nam ni kazalo, kakor
vrniti se proti domu. Nasa radovednost pa nas je · pridrzala, dokler si
nismo ogledali tega cudena kraja.
Zlezemo na gricu podobno skalovje.
Za njim zagledamo zopet jako veliko
odprtlno z jako velikim tolmunom,
po katerem se je premetavalo veliko
tramovja po valovih. cudno se je
nam zdelo, da je bil globoko pod
zemljo tako hud veter, da so se delali valovl.
Nenadno nam je v soteski pis pogasil vse luci, ostali smo v temi
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V zbii'ki vodnikov po kulturnih
in naravnih spomeni.kih Slovenije je pod zaporedno stevilko
110 izsel tudi vodnirk po Cerknici.
Napisal ga je dr. Marijan Slabe,
zaposlen pri ljubljanskem regia·
nalnem zavodu za spomenisko
varstvo, ki opravlja svoje strokovno delo tudi za podrocje nase
obOine.
Avtor nas najrprej popelje
SKOZI PRETEKLOST Cerknice
od davnine do danasnjili dni. Vsa-

kemu Cerknicanu mora biti v
ponos, ko prebere o svojem kraju
toliko zanimivosti. Seznanili se
homo, kako se je Cerknica kot
naselje razvijala, kaJw je nastalo
njeno ime, katel1i. pomembni slovenski mozje so se tu rodili in
:hiveli. Pretreslji:va so dejstva, kako so se Cerknicani bor.iLi proti
Turkom in kugi, razveseljiv-i pa
podatki, kako so hili ljudje teh
krajev podjetal.!i. »Po pripovedih
A. Likarja je bilo v trgu leta 1878

nekaj prav lepili mestnih his, 15
gostiln, 12 trgovin s prehrano in
oblaCili., 6 zag, 7 mlinov, dvoje pekarij in dvoje mesal1i.j, en barvar,
6 kovacev, dva kolarja .. . (str. lS).
V drugem delu NA SPREHODU
so v stilu turJsticnega vodica ob·
delani najzanimivejsi kulturnozgodovmski in gospodarski ob·
jek!t!i. Dragocen je tudi popis his,
ki so zanimive s stadisca umet
nosline zgodovli:ne.
Mogoce bo ta drobna knjilica
pripomogla, da se homo priceli
bolj zavedati svoje preteklosti in
ceniti to, kar je ostalo se ohra·
njenega. Cerkni.cani, privosCite
si urico ali dve prijetnega branja
in spo:zmajte svoj kraj! Bodimo
ponosni nanj in si prizadevajmo,
da bo CePknica ohranila cimvec
svoje starodavne Iepote.
Vodnik je izdala zalozba Obzorja v nakladi 3000 izvodov. Za
Cer.Imico smo nabavlili 1500 izvo·
dov, kuplte pa jib lahko v knjli·
nici na Partizanski 9.
M. Pesek

kot v rogu. Prizgali smo svetilke ter
skrbno cuvali, da nismo :zopet ostali
v temi. Odpravili smo se nazaj. Ko
smo prisli :zopet na dan, smo skle·
nill, da pojdemo se enkrat v jamo
s colnom, ki se da razdreti, ter bomo
vzeli s seboj vee potrebnih priprav.
Pa do tega ni prislo. Vsem smo pri·
povedovali, kaj smo dozlvell in vi·
deli, a zanimal se za nadaljnje preiskovanje ni nihce. Prispevati ni ho·
tel za to nihce nicesar, zaradi tega
se je tudi nam poleglo navdusenje
- sedaj bo se to kmalu pozabljeno.cc

so kosili travo v vodi in jo odv&Zali
na visje lege, kjer so jo susili; dostikrat jim je bilo celo usojeno, da
so morali ze.ti v colnih samo trstno
vrsicevje. Koliko muke in trpljenja
so prebili tamosnji prebivalci, da
so vsaj nekaj resili nenasitni vodi,
vedo le sami. Zato so se vedno po·
gosteje obracali do pristojnih oblasti, da jim priskocijo na pomoc.
~e v prejsnjem stoletju so se udelezeni faktorji in tehnicni izvedenci
posvetovall, pozvedovali in preiskovali, da bi dognall, kako in na kak
nacin bi jezero in notranjske kotline
popolnoma osusili ali vsaj deloma
odpeljali, oziroma regulirali. Ze leta
1835 je naredil inz. Schafenrath neke projekte za regulacijo voda, iz·
tekajocih se v Cerknisko jezero.
leta 1840. so se vrsile neke ankete o tej zadevl, toda ostale so
brezuspesne. Leta 1873. in 1874. je
prouceval Cerknisko jezero ter loske
in planinske kotline in izvirke Ljubljanice na Vrhniki inz. dr. Raf. Vi·
centini in podal leta 1875. svoje
nacrte in predloge.
lnz. dr. Vicentini je napravil nacrte za delno regulacijo Cerkniskega
jezera in loske ter planinske kotline
ter koncno popisal in predlagal ra·
dikalno regulacijo navedenih kotlin
in Ljubljanskega barja. Vsa zadeva
je pa najbrz zaradi previsoko proracunjenih stroskov zaspala. Stroski
delne regulacije so bili proracunjeni
za Losko dolino na 122.500 gold.,
Cerkniskega jezera na 283.000 gold.,
stroski popolne regulacije pa za Losko dolino na 212.500 gold., za Cerk·
nisko jezero na 1,500.000 gold., za
p!aninsko-notranjske vode na 500.000
gold. in za regulacijo Ljubljanice na
1,000.000 gold. Te velikanske stroske
bi bila zmogla le drzava.
Vsled ponovnih hudih poplav je
ukazalo poljedelsko ministrstvo leta
1886. napravo novih nacrtov za pre-precevanje skoraj vsakoletnih hudih

povodenj. Zastopniki vlade, dez. ottbora, notranjskih obcin in planinske
ter sneprske grajscine so konec meseca julija 1886. leta sklenili, naj se
opuste vsa velika dela ter izvrse
najpotrebnejse krajevne naprave,
osobito se naj iztrebijo, razsirijo in
trajno vzdrzujejo poziralnikl ter
zabrani, da se zopet ne zamase poziralniki in podzemeljski odtokl.
Kmalu nato je poljedelsko mini·
strstvo res poslalo gozdarskega komisarja V. Puticka, da preisce vzroke
za zastajanje vode, razisce poziral·
nike in jih ocisti. Putick se je loti! z
vso marljivostjo in pogumno tezavnega dela in je, kolikor se je pac
dalo dosecl z razpoloznimi sredstvi,
dosegel znatne uspehe. Raziskal je
mnoge podzemeljske rove in skusal
ugotovitl odtok vode. Ocistil je nekaj poziralnikov in jih ponizal, da so
bili dostopni srednji vodi. Vendar
je zastajala nizka voda slej ko prej
in le lepemu in suhemu vremenu se
je bilo zahvaliti, ako je deloma lz·
hlapela, deloma lzginila v poziralnike
na jezerskem dnu.
Vsi vodoravnl poziralniki - In
edino ti hodijo v postev, ker pozi·
rajo navplcni malo vode in na njlh
niso mozne nikake lzpremembe leze nad jezersko ravnino, naravno
torej, da jih nizka voda ne more
dosezati. Pa tudi odtok visoke vode
se je dokaj zmanjsal, ker so se
glavni poziralniki zamasili s trstjem
in ilovico ter z razlicnim lesovjem,
ki so ga odnesle visoke vode za.
garjem ob Cerkniskem potoku. Zato
je voda vedno zastajala, jezero se je
le poredkoma in se to za malo casa
posusilo.
Na ponovno prosnjo posestnikov,
naj se jim vsaj glavni poziralniki
ocistijo, jim oblast tega z ozirom
na nize lezeco Planinsko dolino ni
dovolila.
(Se bo nadaljevalo)

stov obzornik bodo odslej urejali: Bozo Levee, Zvonka Jeric,
Joze Korosec, Franc Tursic, Dar·
ko Lesar, Danilo Mlinar, Sreeo
Knap, Franc Mlakar, Janez Opeka, Slavko Klancar, Viktor Jeric in Vojko Harmel.
Uredniski odbor Informatorja

pa sestavljajo Zvonka Jeric, Anton Obreza in Franc Skrlj.
Prepricani smo, da se bodo
vse te organizacijske novosti
ugodno odrazile tudi v bogatenju
vsebine in obli:k obvescanja v nasi delovni organizaciji.
B. Levee

Vodnik po [erknici

OBSE:ZNOST JEZERA
Cerknisko jezero se redno napolni
vsako leto dvakrat, In sicer ob spom·
ladanskih in jesenskih nalivih. Ta
povodenj potem odtece navadno v
stirih do petih tednih po podzemeljskih jamah, jarkih in rekah kot Velika in Mala Karlovica, Okenca, Jama pod gradom, Svinjska jama, po·
ziralniki Narti, Reseto, Vodonos,
Retje, Mala in Velika Ponikva.
V jezeru pa ostane po odtoku poplave tako zvana nizka jezerska voda, ki posebno po spomladanski poplavi :zastaja po vee mesecev in obi·
cajno sele v zacetku julija meseca
odtece toliko, da se jezero bolj ali
manj posusi.
Vsled tega more v tern delu je-zera, ki je pa v vsem obsegu trav·
nik, to je v travniske parcele kata·
strirano, pognati locje in bicje, ki
pa v nekaj tednih zraste meter in
pol do dva metra visoko. Do sedaj
se pa navadno mocvirna tla niso
nikdar ali pa redko toliko posusila,
da bi moglo prebivalstvo v suhem
kositi bicje in locje.
v prejsnjih casih so posestniki
jezerskih parcel mnogo trpeli od
vode. Le redkokdaj so mogli minvirano spraviti seno pod streho. Pripetilo se je mnogokrat, da ga jim
je voda v kopicah odnesla. Dostikral
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Divje race na nasem jezeru - del nepotvorjene narave
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Peta revija mladih glasbenikov
Cas dogajanja: v enem izmed zgodnjih pomladanskih dni. Nekaj
po stirinajsti uri.
Kraj: Cesta od mosta pri mlinu v nasem malem mestu do saml
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skega doma.
Dogodek: Skupina delavcev in delavk hiti po koneanem delu domov v samski dom in v naselje pod Slivnico. Tako kot dan za dnem,
ee ne hi bilo nes:reenega CE.
Mnozica se prepleta, preskakuje luie, mrmra in zdaj pa zdaj tudi
preklinja. Kar naenkrat se od vratarnice prikaze motoriziranec in
med mnozico nastane splosen preplah. Zdajci zaenejo vsi teei kot na
kaksnem spomladanskem krosu, odmikajoe se od tovarniske mreze in
zavzemajoc polozaje ob nasipu nove struge Cerkniscice.
Vzrok: Ustrasili so se, da jih ne bi avtomobileek obrizgal z urnazano brozgo, ki se preliva iz jame v jamo od zime razpadajoce nekdanje cestice, ki tega imena ze zdavnaj ne zasluii vee.
Slucajni opazovalec bi podobne zadeve lahko vide! marsikje v nasem malem mestu, posebej tedaj, ko nekoliko porosi z oblaenega
neba. Toda ravno ta cestica in tista, ki pelje od Pescenka nad tovar·
ni§ko ograjo do naselja pod Slivnico, gresta obeanom posebej na
jetra, ker nikakor ne morejo ugotoviti, kdo je boter, ki bi poskrbel
in se ju usmilil, da bi dobili taksni obliki, ki bi vsaj svoje skromno
ime zasluZili. Morda bodo te skromne vrstice pomagale, da se bo
oglasila praviena dusa in rekla javno in glasno, kdo je dejansko odgovoren, da ne bi po teh dveh prometnicah med mak.rim vremenom
uprizarjali neorganiziranega mnoZienega k r o s a.
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Vsako leto najbolj mnoZicna prireditev v Cerknicl
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Vsebinsko je revija posvecena
100-letnici glasbenega solstva v
Sloveniji in 40-letnici ustanovitve
prvih slovenskih narodnoosvobodilnih brigad. Temu primeren je
bil tudi poudarek na slovenski
in jugoslovanski glasbeni ustvarjalnosti.
Na reviji sodeluje 208 ucencev
in studentov, ki jih je pripravljalo 64 pedagogov. Vsi ueenci,
pa tudi njihovi pedagogi in sodelujoee sole so dobili priznanja
drustva glasbenih pedagogov.
Na reviji v Cerknici je sodelovala tudi glasbena sola Kamnik, ki sicer ni vkljucena v ljubljansko regijo.
Glasbene sole izpolnjujejo
splosne vzgojno izobraievalne
smotre s tern, da vzgajajo in iz.
obraiujejo ueence, da morejo
sodelovati v orkestralnih skupinah in pevskih zborih oziroma,
da lahko nadaljujejo glasbeno
izobraievanje na poklicnih glasbenih oolah visje in visoke stopnje. Obenem jih estetsko vzgajajo, pripravljajo za interne in
javne ~oncerte m jih talco vkljucujejo v splosno kulturno zivljenje. V usmerjenem izobraievanju so postale glasbene sole
del kadrovskih sol, saj je obvladanje programa glasbene sole

Uerknlcanl prvi
REGUSKI KVIZ MLADI IN
KMETUSTVO V CERKNICI
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Drustvo glasbenih pedagogov
Ljubljane, Zasavja in Notranjske je organiziralo letos ze peto
revijo mladih glasbenikov, ucencev in studentov glasbenih sol
ljubljanske regije. V okviru revije so bili predvideni stirje
koncerti in sicer v Cerknici 10.
marca, v Domzalah 12. marca,
v Trbovljah 31. marca in Grosupljem 14. aprila. Na koncertih sodelujejo vse glasbene sole
iz ljubljanske regije (Domfale,
Hrastnik, Koeevje, Litija, Logatec, Ljubljana-Moste-Polje, VieRudnik, SiSka-Bezigrad in ZGBI
Ljubljana, Rakek, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje ob
Savi. Sodelujeta pa tudi obe nasi poklicni gla-sbeni ·i zobrazevalni
orgartizacijli, zavod za glasbeno in
baletno izobraievanje (srednja
-glasbena 5ola) ter akademija za
glasbo Ljubljana.

Tudl mall nogomet je moc tgratl

nor~vo

Aktiv mladih zadruZnikov v
Cerknici je 12. marca organiziral regij ski kviz MLADI IN
KMETIJSTVO za ljubljansko regijo. Za najboljso uvrstitev, ki
pomeni tudi uvrsti tev na republiski .k viz v Smarjah pri Jelsah, .se je pomerilo sest ekip
in sicer Vrhnika, Logatec, Kamnik, Sticna, Grosuplje in Cerknica.
Pred zaeetkom kviza so organizatorji povabili sodelujoee na
ogled nasih znamenitosti, Rakovega Skocjana z naravnim mostom in presihajoee Cerknisko
jezero, ki pa je bilo ravno na dan
tekmovanji_popolnoma suho. 2:al
predvidene~ ogleda ni bilo, saj
je na dan pred tekmovanjem zapadlo 15 centimetrov snega.
Program kviza je vseboval preizkus zn·a nja iz poljedelstva, trav:
nistva, pasnistva, siliranja in zivinoreje ter kulturni del. Za oddih med prvo in drugo stopnjo
vprasanj in za zabavo so poskrbeli domaeini z ansamblom iz
2:-ilc, Grosuplje in Vrhnika pa
sta se predstavila s skeci s podroeja kmetijstva.
V tekmovalnem delu je najvec
znanja pokazala eki-pa iz Cerknice, ki je zbrala 13 toek, druga
je bila ekipa iz Kamnika z 10
tockami, tretja pa ekipa iz Logatca s 7 toekami.
K uspesnemu orgartiziranju
kviza so poleg aktiva rnladih zadruZnikov iz Cerknice prispevali
tudi obeinska konferenca ZSMS
Cerknica, MS ZSMS za ljubljansko regijo in kmetijski zavod
Ljubljana.
· M. Brancelj

pogoj za nadaljevanje studija na
raz1ienih srednjih solah.
Vsakoletne revije glasbenih sol
so samo delen prikaz dela glasbenih sol. Vsekakor pa je prisotnost glasbenih sol v kulturnem zivljenju kraja in sirsega
okolja rnnogo vecja in nobeni
izmed njih ni moe zanikati zavzetosti in prizadevnosti.

Ob koncu naj omenim, da je
sedez drustva glasbenih pedagogov Ljubljane, Zasavja in Notranjske za mandatno obdobje
od 1982 do 1986 na glasbeni soli
Frana Gerbiea na Rakeku in da
je bil njen ravnatelj tovaris Mirko Rebolj izvoljen za predsednika drustva.
R. Rebolj

Kulturni dnevi na Rakeku
Ob 40-letnici odhoda rakovskih
borcev v partizane so druibenopolitiene organizacije na Rakeku skupaj s prosvetnim drustvom HEROJ IZTOK, osnovno
solo Jozeta Krajca, glasbeno solo
Frana Gerbica in mladinsko krajevno konferenco pripravili kulturne dneve.
Priceli so se 8. marca s proslavo dneva zena. Nadaljevali so se
13. marca z nastopom pevskih
zborov nase obcine pod skupnim
nazivom NASA REVOLUCIONARNA PESEM. Sodelovali so
mo5ki, zenski in mesani zbor
kulturnega druStva Nova vas,
moski zbor TABOR Cerknica,
zenski zbor iz Begunj, mesani
zbor, ki so ga sestavljali pevke
in pevci zbora iz Cerknice in
Begunj ter moski in mesani
zbor prosvetnega drustva HEROJ IZTOK z Rakeka. Zbore so
vodili pevovodje Srdjan Ribarovic (Nova vas), Janez Kranjec
(Cerknica in Begunje), Jani
Sterlaj (moski) in Mirko Rebolj
(me5ani, Rakek). Skupno je nastopilo 149 pevcev. 2:al na srecanju ni bilo pevskih zborov iz
Starega trga in Sivc.
Rakovski mesani pevski zbor
je zatem v okviru prireditev
'NASI DOSE2:KI 82 nastopil 15.
marca v Cankarjevem domu v
Ljubljani pred nabito polno dvorano.

16. marca je gostovalo Sentjakobsko gledalisce iz Ljubljane
s komedijo Fadila HadZica NAGACENI PTIC, 18. marca pa
amatersko gledaliSce SVOBODA
Loska dolina s komedijo CVETJE HVALE2:NO ODKLANJAMO.
20. marca je bila svecana akadernija, na kateri so podelili
borcem rakovske eete posebna
priznanja obcine Cerknica, zasluinim krajanom pa bronasta
priznanja osvobodilne fronte slovenskega naroda. V kulturnem
programu, za katerega je scenarij oskrbel Mirko Rebolj, so sodelovali pevski zbor osnovne
sole Jozeta Krajca, moski in
mesani zbor ter recitatorji {pripravil jih je Marko Podobnik)
prosvetnega drustva HEROJ IZTOK, harmonikarski orkester
glasbene sole Frana Gerbica ter
fanfaristi cerkniskega pihalnega
orkestra.
Ob tern velja posebej poudariti, da so bile vse prireditve
izredno dobro pripravljene in
kar je se posebej razveseljivo,
obiskane do skrajne zmo!P-jivosti dvorane. To pa dokazuJe, da
so kulturni dnevi v celoti ·izpolnili svoje poslanstvo in da si
krajani se zelijo podobnih prireditev.
M. Rebolj

Planinci in varstvo narave
V marcu je bil za clane planinskega drustva Cerknica teeaj iz
varstva narave. 7. marca se je
zbralo na Slivniai 36 udelezencev,
clanov planinskega druStva in
tabornikov. 0 varstvu narave je
predaval instruktor planinske
zveze Slovenije Peter Stiglic. Razveseljivo je, da se je na tern tecaju zbralo veliko stevilo mladih
planincev.
V peturnem predavanju je instruktor predstavil zelo obsirne
teme s podroeja varstva narave:
zivals·t vo, botanika, geologija in
varstvo narave, pa tudi zakon o
varstvu narave. Predavanja so
spremljali barvni diapozitivi.
Pri spoznavanju vrst roz in
ostalega rast:linstva je bilo predstavljenih nad 30 vrst roz iz nasega alpskega sveta, pa tudi nasega okolja. Spoznali smo vrsto
roz, ki so zascitene z zakonom
in rastejo tudi na Slivnici, Javorniku ali SneZniku. 20. marca smo
morali obnoviti znanje, ki nam
je bilo posredovano. Izpitna komisija je ugotovila, da je opra-

vilo izpit za gorskega strazarja
16 clanov planinskega drustva.
Slavnostno so bile podeljene iz·
kaznice in znaeke straiarjev ter
opravljena zaprisega o varovanju
narave in okolja.
Ob tej prilomostl bl rad spomnil vse obiskovalce cerknlske
planinske pot!, da se bliZa cas,
ko bodo po na!ib hribcklh in hrl·
bib zacvetele nestete roze. Prav
bi bilo, da bi jib obcudovalt v
njibovem naravnem okolju, ne pa
doma v vazah. Pusttll naj bl jib
rastl tam, kjer smo jib sreCall.
Na lzletih, kt jib bomo delali v
naravo, ne odmetavajmo razliCnth
odpadkov in smetl ter ne plalllmo
divjadl. Prtsluhnimo pesmi vetra,
petju ptic - postanimo del narave tudi saml.
Ce se bomo zavedali teh nekaj
skromnih nasvetov, bo narava
ostala cista in nedotaknjena v
svoji prvobitnosti. ·Ostajala bo
taka, kakrllno so videli nasi dedje
in kakrmo moramo izrocitl tudi
svojlm otrokomJ. Zakrajsek

Osrednja osebnost Ietomjega pustnega sprevoda
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NOVA TOVARNA JVERNIH PLO~~
Osnovni podatki o novJ tovarni bi bili:
Nova tovarna naj bi imela letno kapaciteto 50.000 kubicnih metrov ivernih
plosc, od tega: 20.000 m' oplemenitenih za pohistvo, 20.000 m' vodoodpornih gradbenih plosc in 10.000 m' ognjevarnih plosc.
Za to planlrano proizvodnjo bomo potrebovali letno okrog 90 tisoc ku·
bicnlh metrov surovin ali prl spremenjeni strukturJ proizvodnje do najvec
115.000 kublcnlh metrov. Ocenjujemo, da je mogoce nabavitl potrebne kolicine surov.in ob ustrezni tehnolo9ii i. ki naj bi bila v novi tovarni. Tehnologija mora izhajatl tudi iz strukture surovin, to je lesnih odpadkov in pretezno
bukovlh gozdnih sortimentov.
NA~E

GOSPODARJENJE LANI IN LETO~NJI PLAN
Flzicni obseg pr-olzvodnje je leta 1971 kljub tezavam, ki smo jih imeli pri
proizvodnjl nekaterih izvoznih izdelkov, porasel za 8 odstot~ov. Glede na
to, da je bila za leto 1971 znacllna konsolidaclja novega pro:lzvodnega pro·
grama v nasi najvecji poslovni enoti Tovarni pohistva Cerknica, je porast
proizvodnje zadovoljiv. Hkrati pa so dane moznostl za hitrejse narascanje
pr-oizvodnje v letu 1972. V struktur.i proizvodnje znasa delez pohistva 77 odstotkov in delez primarnih lzdelkov 23 odstotkov.
Vel ika bolj smo biU uspesnl na podrocju prodaje. Le-ta se je povecala v
primeri z letom 1970 za 40 odstotkov. Z uspesno prodajo v letu 1971 smo
se dokoncno otresli vpliva recesije amer.iskega trga ln odprodali zaloge
zahtevnega programa, ki so ogrozale likvidnost podjetja In s tern moznosti
za razsirjeno reprodukcijo.
Zaloge gotovih izdelkov, kl so znasale 1. januarja 1971 36,6 milijona dinarjev, so znasale 1. januarja 1972 le se 21,4 mllijona, kar pomeni, da so s~
znizale za 41 odstotkov. Pomembno vlogo pri znizanju zalog gotovih izdelkov
je imel izvoz. Lani smo lzvozili za 5,109.000 dolarjev blaga; v primerjavi z
letom 1970 znasa porast za 88 odstotkov.
POSLOVNA POLITIKA ZA 1972
S sprejetjem poslovne politike za letosnje leto kasnimo. Se sedaj nam
nlso znani vsi ekonomski ukrepi zveze in republike. Predvsem je treba
pricakovati spremembe deviznega sistema. kreditnomonetame poUtlke,
politike cen itd. Danes lahko ugotavljamo, da je bila opravljena devalvacija,
nl pa bilo sprejetih mnogo ukrepov, ki morajo devalvacijo nujno spremljati
(sistem premlj, carina, davcna politlka itd.). Ni znan postopek za odmrzo·
vanje cen, skratka, ni znana operativna politika cen.
ANALITI~NA

OCENA SPET NA TEHTNICI
Ugotavljamo, da je zahtevkov za zvisanje ocen zelo veliko, saj jih je kar
za 23 odstotkov delovnih mest. Seveda pa sprememba v eni poslovni
enot~ zahteva spremembo enakega delovnega mesta tudi v drugi poslovni
enoti, zato je ta odstotek se znatno visjl. lz predlogov ugotavljamo tudl
teznjo, da bi z analiticno oceno resevali kadrovska in druga vprasanja, kar
pa je popolnoma zgreseno. Ana.fiticna ocena delovnih mest naj bi blla odraz
dejanske zahtevnostl delovnega mesta, ne glede na to, kdo ga zaseda. Vsa
druga vprasanja lahko resujemo z ze sprejetim sistemom napredovanja delavcev ali pa z ustrezno kadrovsko zasedbo.
KOMUNISTI ~E VEDNO SAMOKRITJ~NO
Komunisti so enotno in glasno obsodili lastno zaspanost, neucinkovitost
in neustrezno organiziranost. Povsod so ugotavljali neustrezno strukturo
svojlh lastnih organlzacij, ugotavljali vzroke za taksen sestav, vodstvom pa
so ocitali preveliko zaprtost v lastne kroge in predvsem premajhno obvescenost ter moznost clanstva za kakrsen koli vpl.iv na obtikovanje politike
zveze same in druzbenih tokov v slrsem pomenu.
IZVOZ - DA ALl NE?
Logicno in razuml}ivo je, da osebno nisem proti izvozu. Sem pa proti izvozu za vsako ceno. Ce se moramo kot subjekt ponasat:i trZ.no, potem born
kot dober gospodar blago plasiral tja, kjer born zanj vee iztrzil. Tako so se
ravnali drug! in danes nimajo takih tezav kot so pri nas. V toliko in toliko
letih so si drugi nabrali toiJko denarja (skladov), da danes nimajo tezav z
obratnimi sredstvi in z lastno udelezbo pri nov:lh nalozbah, kot jih tmamo
mi. Kje je potem dozdevna prednost, ki jo kot najvec}i izvoznik imamo?
S svojo izvozno usmerjenostjo smo pomagali tistlm, ki so bogateli na
racun uvoza. Ne obsojam jih, saj jim je to omogocil nas sistem, ki je
stimuli ral tiste, kl so uvazali, ne pa tist4h, ki so izvazali. Ti subjekti so se
ravnali poslovno, zato so njihovl skladi polni, imajo lepe osebne dohodke
in ne vern , kaj se vse. Kaj pa imamo mi? Rezultat nase usmerjenostl je, da
so nasi skladi preskromni.

Filmi v aprilu
1. 4. ob 20. uri - jugoslovanska komedija SLIVOV SOK.
3. 4. ob 20. uri in 4. 4. ob 16. uri - nemski western SKRIVNOST
INDIJANSKEGA ZLATA.
4. 4. ob 20. uri - ameriska grozlji~ka STRAHOTNI DOZIVLJAJI.
5. 4. ob 20. uri - jugoslovanska komed:ija SRECNA DRUZINA.
8. 4. ob 20. uri - jugoslovansk.i fantasticni film OBISK IZ GALAKSIJE.
10. 4. ob 20. uri in 11. 4. ob 16. uri - hongkongski akcijski film
KANTONSKI KUNG FU.
11. 4. ob 20. uri- ameriSka kriminalka GLORIA.
12. 4. ob 17. in ob 20. uni nemski pustolovski film PREKLETSTVO
CRNEGA RUBINA.
15. 4. ob 17. in ob 20. uri - ameriski pustolovslci film SAMO DVAKRAT ZIVIS.
17. 4. ob 20. uri in 18. 4. ob 16. uri - ameriski glasberu film SEN
0 SLAV!.
18. 4. ob 20. uri - nemski eroticni film RESNICNE ZGODBE, V. DEL.
19. 4. ob 20. uri- ameriska drama FANTJE IZ BRAZILIJE.
22. 4. ob 20. ur4 - ameriSki ljubezenski fihn ILEGALNI LJUBIMCI.
24. 4. ob 20. uri in 25. 4. ob 16. uri - ameriSka drama ATLANTIC
CITY.
25. 4. ob 20. uri - angleski £ilm ZREBEC.
26. 4. ob 17. in ob 20. uri- hongkongska komedija ZMEDA V BEATLE CRICKU.
21. 4. ob 17. in ob 20. uri - slovenska drama KRIZNA OBDOBJA.
29. 4. ob 20. uri- jugoslovanska drama LEV V SRCU.

v BrestoVl temelJm or.gamzaCIJI
Zagalnica, kjer dela na delih
in nalogah instruktorja v stolarni.
- Kak~na je blla tvoja sportna pot?
Za smuearske teke me je navdusil tedanji drlavni reprezentant Franc Kandare, ko se je
vrnil z odsluienja vojaskega
roka leta 1952. Ker v tern Ca.su
v nasi obcini ni bilo nobenega
smucarskega kluba, sem se leta
1953 skupaj z Jozetom Sterletom
in Speharjem vclanil v smucarski klub Enotnost iz Ljubljane, kjer sem dosegel tudi lepe
tekmovalne uspehe. V tern easu
smo bili vsi trije clani drlavne
mladinske reprezentance. Pred
odhodom v vojsko leta 1956 sem
bil tudi v clanski B reprezentanci Jugoslavije.
- Tvoj najvecji tekmovalni
uspeh?
To je bilo leta 1954, ko sem
tekmoval za mladinsko reprezentanco na tekmovanju za pokal KURII<ALA v Planici, kjer
sem zasedel 3. mesto -(op. pisca
tega sestavka, to je se danes
najboljsa jrugoslovanska uvrstitev na tern tekmovanju) .
- Kako ste tedaj trenirali?
Pogoji za treniranje in tekmovanje so bili takrat - ob mislih
na dana8nje razmere - nemogoci. Trenirali smo vsak dan po
uro ali dve po sluibi na progah,
ki smo si jih naredili v o-kolici
Starega trga.
- Kako ste takrat hodlli na
posameme tekme?
Pogoji za nastopanje na tekmah so bili v primerjavi z danasnjimi obupni, vendar smo ta·
krat vsaj vsi tek-movalci imeli
enake tezave. Spominjam se tekme na Pokljuki leta 1954. Od
doma sva sla z Jozetom Sterle·
tom ze zgodaj zjutraj, tako da
sva bila ob sestih zjutraj ze na
vlaku za Ljubljana. Po veckratnem presedanju z vlaka na vlak
sva enkrat dopoldan prispela do
Lese, od tam pa pes kakih 25
do 30 kilometrov do prizorisca

NaSi upokojencl
Iz temeljne organizacije Martinjak sta odsla v pokoj dva
nasa dolgoletna delavca:
- 3. januarja je bil redno
upokojen Joze LOGAR, rojen 3.
1. 1927 iz Grahovega.
V tovarni pohistva Martinjak
je bH zaposlen od 1. 7. 1957. leta,
Opravljal je razlicna dela v
tovarni. V pokoj je oclSel z
opravtl in nalog varovanje premozenja.
- 28. februarja je bila druZinsko upokojena Vera ROK, rojena 19. 10. 1936 iz Grahovega.
V tovarni pohistva Martinjak
je bila zaposlena od 1. 4. 1954.
leta. Opravljala je razlicna dela,
predvsem v povrsinski obdelavi.
V pokoj je odsla z opra.vil in
nalog embaliranje izdelkov.
Delovni kolektiv se jima zahvaljuje za njuno dolgoletno in
marljivo delo in jima zeli se
mnogo zdravih let.

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizaclje Brest Cerknica,
n.sol.o.
Glavnl in odgovornl urednlk Bozo
LEVEC.
Ure)a
Yanda
Marta
REZA,

urednllkl odbor: Marta DRAGOLIC,
HACE, Ana KOGEJ, Bolo L£VEC,
MODIC, Laopold OBLAK, Anton OB·
Jantz OPEKA, Bemarda PETRIC, Beno
IIKERU, Franc TURK, Irena ZEMUAK In
Vlktor tNIDARIIC. Foto: Jole IKRU.

Tiska teleznlska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasllo socii med prolzvoda lz 7. tol!ke
prveg• odatavka 36. i!len• zakon• o obdavi!enju prolzvodov In •toritav v prometu, za
katere M M pllli!uje temel)nl davek od prometa prolzvoclov (mnen)e Mkretarlm a
lnlonnlranl• lzvrlnega svete SR Slovenl)e.
lt. 421-1/72 I dne ZA. oktDbnl 117.)

STI
LEl
30.

rm pa sva morala zopet pes v
Lesce in na vlak do Rakeka, kamor sva prispela okrog polnoei.
Takrat pa je naju cakalo se 5
do 6 ur hoje po visokem snegu,
bilo ga je vee kot pol metra,
do doma v Dane.
- Ali danes ~e kaj tekmuje§?
Sedaj se tecem za lastno rekreacijo in sprostitev. Nastopil
sem na vseh dosedanjih BLOSKIH TEKIH ter na vseh TRNOVSKIH MARATONIH. Vcasih
pa nastopim tudi na ostalih podobnih tekmovanjih (Tek treh
dezel, Duplje, Mrkopalj in druga).
Letos sem n astopil tudi za
Brestovo ekipo v smucarskih tekih na ZIMSKI LESARIADI. Tako slabega organizacijs-k o in tehnicno pripravljenega tekmovanja
se nisem doZivel, zato bi zelel,
da se v prihodnje organizatorji
z vecjo resnostjo lotijo organiziranja podobnih tekmovanj, pa
ceprav so samo med delovnimi
organizacijami.

- Kako je na Brestu poskr~
ljeno za ~port in rekreacijo?
KalCQ malo je na Brestu narejenega za rekreacijo delavcev,
nam je vee ali manj vsem
znano. Zato tudi predlagam za
naslednjega sogovornika dose·
danjega predsednika odbora za
sport in rekreacijo na Brestu
Franca Struk.lja.
Pr.ipravil F. Gornik

Brest blizu vrha
ZIMSKE SPORTNE IGRE DE·
LAVCEV SOZD SLOVENIJALES
27. februarja so bile v Kranjski gori VII. zimske igre delavcev SOZD Slovenijales - -proizvodnja in trgovina. Sportnakomisija koordinacijskega odbora
sindikata SOZD Slovenijales prireja te zimske igre, da bi utr·
jevala tovariSko povezanost med
delavci nase sestavljene organizacije.
Letos je igre organizira:la Lesna
in pohistvena industrija Radom·
lje, tehnicno izvedbo pa je prevzel smucarski klub Domfale.
Na tekmovanju je sodelovalo
16 podjetij, katerih tekmovalci
so nastopali v dveh disciplinah,
veleslalomu in smuCa.rskih tekih.
Na njem naj bi bilo tudi 24
Brestovih del<Wcev, ·k i bi tekmovali v razlicnih starostnih kategorijah v obeh disciplinah. Za·
radi neresnosti nekaterih pa se
je tekmovanja v Kranjski gori
udeleZilo le 16 tekmovalcev. Ob
ugotovljenih rezultatih lahko
sklepamo, da bi bil Brest lahko

znatno bolje uvrscen, ce bi imel
popolno ekipo.
V zenskem veleslalomu in
smucarskih tekih smo ostali bre2
ekipne uvrstitve; saj sta bili na
tekmovanju le dve tekmovalki.
Drugaee je bilo v moskem veleslalomu, kjer smo ekipno za·
sedli 7. mesto (najbolje se je
uvrstil Stane Rot, saj je bil tret·
ji, kar je nasa najboljsa velesla·
lomska uvrstitev na teh tekmovanjih doslej).
V smucarskih tekih je Brestova ekipa zmagala. Uvrstitve na·
sih najboljsih tekmovalcev: rooski II. kategorija - 1. Ozbolt
Darko, 3. Kandare Anton; mosld
I. kategorija - 2. Kunstek Miro,
3. Krasevec Rajko.
Skupna uvrstitev za prehodnl
pokal:
1. Slovenijales - trgovina, 2.
LIV Postojna, 3. TM Slovenj
Gradec, 4. Brest itd.
Tekmovanje je uspelo in upa·
mo, da bomo na njem sodelovali
tudi v p.ni.hodnjem letu, vendar s
popolno ekipo.
B. Koro~ec

Strelci za zlato puscico
Po enoletnem premoru je strelstvo v Cerknici spet zafivelo, saj
smo dobili v telovadnici del prostora za streliSce s petimi strelnimi mesti. Pri tern gre velika zahvala vodstvu osnovne sole in
vodilnim delavcem BRESTA, ki
imajo dovolj razumevanja tudi za
to dejavnost.
Zart:o smo lahko ze izpeljali tek·
movanje za dru.Zinsko in obCinsko »zlato puscico«. Do konca
marca pa bomo za solo pripravili
tudi solsko tekmovanje, da bi dohili selekcijo za nastop na regijskem tekmovanju.
Strelisce bomo poleti primerno
zavarovali in opremili z avtomati
za menja<vo tare. Tako bomo za·
gotoVIili dosti vecjo varnost.

Rezultati ZLATE PUSCICE
DRUZINSKE:
Mo§ld:
1. Kebe J oze - 350 krogov
2. Obreza Janez- 338 k rogov
3. Mahne Franc - 335 krogov
2enske
1. Srnel Marinka - 154 krogov
2. Ule Anica - 148 krogov
3. Mele Irma - 138 krogov
OBCINSKE:
1. Kebe J oze - 534 krogov
2. MatiCJ.c Janez - 515 krogov
3. Mahne Franc - 509 krogov
4. Krasevec Stane - 502 kroga '
5. Terrie Edo - 488 krogov
F. Mahne

Kegljaske novice
Koncana sta -prvi del prven·
stva parov in posameznikov Notranjske za clane ter prvenstvo
Notranjske za mladince. Zakljucni del prvenstva bo prvo soboto
in nedeljo v letosnjem septembru. Na prvenstvo Slovenije, ki
bo 25. in 26. septembra na kegljiScu v Postojni in Cerknici (ce
ga bomo uspeli do 30. 8. 1982
usposobi1:·i za tekmovanje), se
uvrstijo prvi trije s prvenstva
Notranjske.
CLANI - POSAMEZNO:
1. Zalo:Znik - Brest
3518
3403
2. Gornik
Brest
3. Puntar - Proteus
3401

4. Kolenc - Proteus
3394
5. Urbas - Brest
3390
6. Turk - Brest
3372
Nastopalo je 38 posameznikov.
MLADINCI - POSAMEZNO:
1. Terzic - Brest
1659
2. Kozlevear - Il. Bi:S'tlrica 1592
3. Koro~ec - Brest
1589
Nastopalo je 16 posameznikov.
CLAN! - DVOJICE:
1. Brest I. (ZaloZnik, Gornik)

6921
2. Proteus (Puntar, Vidakovic)
6766
3. Brest II. (Mulec, Turk) 6742
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