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Ob dvanajstem
kongresu ZKJ
Letosnji kongres jugoslovanskih komunistov je, hotel ali
ne, obelezen z vrsto novih okoliscin, v katere je casovno
postavljen.
Domace gospodarske razmere silijo delegate na5ih komunistov, da z vso r esnostjo in odgovornostjo spregovorijo o
njih. In ne le to. Od njih delavski razred upraviceno pricakuje tudi resitve, obvezujoc dogovor o tern, kako ravnati, kako delati, da se vsi skupaj cimprej in cimmanj bolece izkopljemo iz tezav, v kat ere smo zabredli, da si cimprej zagotovimo
gospodarsko in z njo notranjo politicno t r dnost ter vrnemo
zunanje spostovanje in ugled.
RepubliSki kongresi so po v rsti dokazal i, da se nasa zveza
komunistov globoko zaveda odgovornosti pred svojim delavskim
razredom. Pvkazali so na vire sedanjih tetav, po zaslugi nekaterih zlohotnih posameznikov in neodgovornih, za senzacijami
hlastajocih casnikar jev, pa smo lahko spremljali tudi odmeve
s teh kongresov, ki so poskusali izraziti in izpostaviti iz vsega
le tisto, kar nas razdvaja, izpuscali so pa vse, kar nas povezuj e v enotno in mocno v ojsko jugoslovanskega proletariata,
v pisano, toda se vedno uglaseno skupnost n arodov in narodnosti v na5i zvezni drtavi.
Kongresa, ki bi biZ samo svecana, s cvetjem, z zastavami
in parolami okra5ena parada delegatov, ne po trebujemo. Tudi
ni treba kongresa, s c igar govorniskega odra bi tri dni p repricevali drug drugega, kako smo vsi eno tni, bratski in zadovoljni drug z drugim, tudi ni potrebno pretirano dokazovanje na.5ih gospodarskih in drugih uspehov, ceprav vcasih
tudi na te preradi pozabljamo. Od kongresa pricakujemo posteno in jasno besedo, trden dogovor 0 tern, da od temeljnih
pridobitev Titove revolucije n e bomo odstopali niti za las, da
bomo ostali socialisticna, samoupravna, neuvrscena, ponosna,
enotna dezela delovnih ljudi, da bomo svoje tetave - brez
katerih ni nobena detela - resevali sami, strpno, samoupravno, delavno in posteno.
Jugoslovanska partija je dozivela ze t ezje udarce in hujse
krize kot jo dozivlja danes. Enotna i n predvsem trdno zakoreninjena v svoj delavski razred j e zmagovito pretivela vse.
Ni zgodovinske osnove za dvom, da bi sedanje tetave omajale
njeno uspesnost in prizadele njeno moe.
Zv ezni kongres ima poleg naloge, da oceni in usmeri delo
komunistov doma, tudi pravico in dolznost, da rece odlocno
besedo o sedanjih dogaja11jih v svetu in znova naravna jugoslovanski kompas po svetovnih meridijanih delavskega gibanja
in neuvrscenosti.
Mi nismo Albanija - se ta ne more brez sveta - mi smo
s tisocerimi nitmi povezani z detelami vseh kontinentov;
drugace ne moremo in nocemo. Nocemo biti nikogadnji drobit, tak polozaj pa za11teva od nas, .d a smo v razvejanih
in zamotanih svetovnih razmerjih delavni, da imamo svoj
odnos, svoje stalisce in svojo moralo. Ta morala nam v dana5njem svetu vojska in revolucij nalaga, da smo zmeraj
na strani tistega, ki se bori za pravico delavskih mnotic in
za svobodno, samostoj no opred elitev narodov. S tern si vcasih
nakopavamo dnevne tetave, toda vztrajno in dolgorocno krepimo veljavo pravice in postenosti v svetu in del te pravice
se v obliki mednarodnega ugleda in solidarnosti vr aca tudi v
naso trdnost, samostojnost in veljavo.
Delavsko gibanje ni sistem, tudi neuvrscenost ni sistem to je proces, to je gibanje, to j e spopad, 'II katerem se kot
v starih pravljicah nenehno bije boj med dobrim in zlim,
med k rivico in pravicnostjo, med zlaganostjo in r esnico. Nazadnje je zmaga zmeraj na strani dobrote, pravice in resni ce.
Ni torej vpra5anje, na katero stran se bomo postavili, vprasanje je le, kako hitro, s kako uspclnimi in enotnimi udarci
bomo tolkli po sovrtdnih silah doma in okrog sebe.
J . Praprotnik
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GLAVNI DIREKTOR BRESTA TONE KRA~EVEC 0 SEDANJEM GOSPODARSKEM POLOZAJU
NASE DELOVNE ORGANIZACIJE IN PRIHODNJIH NALOGAH
Pred dnevi je razsirjeni polHicni a~tiv Brestovega kolektiva ·i zcrpno r azpravljal o nalogah pri uresil!icevanju ukrepov v zozenih pogojih gospodar.jenja. 0 tern bodo razpravliali t:udi zbori delavcev in
organi. upravljanja na vseh ravneh, pri cemer naj bi neposredno
opredelili tudi ukrepe in naioge za sleherno delovno okolje.
Tudi ta stevilka nasega glas:ila je ubrana v to, da bi delavce cim
papolneje seznanila s sedanjim gospodarskim polozajem Bresta in
z ukrepi, s katerimi bi se ob p rizadevanju vseh i·n vsa.k ega izkopat)i
iz sedanjih gospodarskih za~t .
Zato srno pripravili razgovor z glavnim direktorjern TONETOM
KRASEVCEM o kl:jucnih vprasanjih nasih sedanjih in prihodnjih
prizadevanj; 0 posameznih podrocjih n asega gospodarjenda p a naj
hi sp regovorili tu'CI.i drugi sestavki. Zal kot obicajno odziva ni bilo od
povsod in tudi ne od tam, od koder bi bil v sedanjem polozaju
se kako p otreben.
- Najbri bi za zacetek kazalo
na kratko prikazati splosna gibanja v jugoslovanskem gospodarstvu, ki neposredno vplivajo
tudi na sedanji gospodarski polozaj Bresta?
Gospodars-ko s tanje je v letosnjih prvih petih m esecih v jugoslovanskem in slovenskem prostore izredno tezko, ceprav srno
to pricakovali ze ob snovanju
planov za leto 1982. Gospodarsre razmere so se v tern casu
se zaost·r ile, nes'kladja se poveCala, pa tudi gospodarska rast ni
ta·k sna kot je bila n aortovana
(UJPadanje proizvodnje in s tern
dohodka) . Porasle p a so vse oblike porabe - splosne, skupne in
osebne.

Tudi gospodarski odnosi s tujino so se poslabsali, delno zaradi delovanja zuna.njih silnic
ter gospodarskih in polit ionih
pritiskov, delno pa zaradi nasega
premajhnega konvertibilnega izvoza. Ze sedaj lahko z gotovostjo recerno, da bo letosnja inflacij a rned 25 in 30 odstotki, kar
bo se zaostrilo socialne probleme.
So pa tudi ugodnejsa gibanja:
indus ttmj ska
proizvodnj a
·j e
kljub tezkim reprodukcijskim
ciklusorn porasla za 2,6 ods•t otka,
izvoz - ·k ot nasa prvenstvena
naloga - se je poveea1 za 10 od stotkov, na kon;vertibilno podrocje kar za 12 odstotkov, pri
cemer smo uvoz s konvertibi~-

nega podrocja zrnanjsali za vee
kot 13 odstot'kov. Tucli na•lozbe
so nizje in sicer za vee kot 20
odstotkov.
Ob t eh sp~oS.nih gibanjih so se
tezave se zaostrile, ker nismo
hili vee sposobni pravoca sno
vra<:ati posojil in obresti za tuje
kredHe. Te abveznosti znasajo
nad 60 odstot.kov vsega n asega
konvertibilnega deviznega priliva; preprosteje: za en ustvarjeni
devizni dolar morarno oddvajhi
0,60 dolarja.
Na,s e dev.iz,ne rezerve so se
zmanjsale, tu]i partnerji niso
hoteli vee dajati kreditov ah pa
so ponuj ali zaljive kredi:tne pogoje. Ob nasem izvozu naj omenimo se, da tudi v tretjem svetu stvari ne gredo kot bi prieakovali, predvsem zaradi iras'koiranske vojne in neurejenih gospoda'l'skih odnosov z Libijo.
- In trenutni gospodarski polozaj Bresta?
V p roizvodnji smo v prvih
petih letosnjih mesecih izpo1nili
39,1 odstotka letnega plana; izpod Brestovega povprecja sta
Pohistvo in Minera~ka . Tezave so
zaradi nedovrsene proizvodnje v
Zagamici, J elki in Tapetnistvu,
pa tudi zaradi zdrui.evanja deviznih sredstev z nasimi dobavitelji. Odpovedani so bili neka(Nadaljevanje na 2. strani)

Tovaris Popit v r azgovoru s politicnim aktivom nase obcine
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(Nadatljevanje s 1. strani)
teri ze skleiJijeni izvozni posli,
kar je povzroci-lo delrno nezasedenost proizvodnih zmogljivosti
v Pohistvu, Masivi, .Zagalnici in
J elki. Posebej velja i:z,postav.iti
se nakompletkanos.t programov'
dolge dobavne roke, neizpolnjevanje dogovorjenih rokov v proizvodnji ter poman}kljiv in neustrezen serv:is.
Proizvoda:Ija se tudi sla:bo pri·
la.gaja tr:Znim razmeram; proizvodni ci1klusi so predo}gi, serije
prevelike, ob tern pa je se precej pos.kodo.vanih izdelkov.
Prodaja na domaeern trgu je
bila vsaj v prvih treh letosnjih
mesecih norma:lna z iizjemo prodaje programa 3 X 3, kar je najbolj
prizadelo PohiStvo. V aprilu je
bila oostveno slabsa, v maju in
juniju pa ka:Ze nekoliko na bolje. Ob tern velja opozoriti na bodejs.tvo, da je skoraj 80 odstotkov Brestove proizvodnje za domace tr:Zisce. Prodaja dorna pa
je ob velrki konkurenci in manjsem povprasevanju kupcev po
dobrinah traj•n ejse vrednosti izredno tezavna.
I:lNoz smo opredelili kot naso
poglavHmo na:logo; letni izvozni
naert smo iZJpolnili z 32,6 odstJotka. Uresniciti ni oolo moe izvoza v nekatere arabske dezele,
zma:nj sana pa so tudi narocila za
amerisko tr:ZisSce, kar bo povzroeilo izvo:zne tezave zlasti v drugem polletju.
Uvoz smo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zm<~~njsa
li za vee kot 32 odsrotkov, letosnji pa je uresrui.cen z 31,1 odstotka. To potrjuje naso usrneritev, da je z veli'ko prizadevnostjo moe zmanjsati delez uvoznih
materialov in poseCi po domaOih.
·KJa,ko je z dohodtkom v teh petih mesecih, se ni natanOnih izracrmov, vendar na osnovi trimeseenih poda'llkov Iahko ugotovimo, da je celotni dohodek visji
za okrog 42 odstotkov, porablj.ena sredstva pa kar za 64 ods totkov. To oCitno kaze, da cene

surov:in in repromaterialov narascajo hitreje od cen konC.nih izdelkov. Zato je dohodek deloWJ.e
organizacije slabSi., saj vemo, da
smo pet letosnjih mesecev zakljueili z izgubo nad 3 milijarde
starih dinarjev.
Na to sta vplivala tudi novo
vrednotenje arnortizacije in oCiscende nasih ;?:alog vsega inflacijskega rezu:1tata, na slabse dohodk9W!.e rezul:tate pa je vplival tudi vecjli izvoz. Kar zadeva dohodek, je najbolj kritieno za Po·
histvo, Minera}ko in Tapetnistvo.
Za Tapetoistvo racunamo v
drugem polletju na boljse rezultate zaradi sprernenjenih cen, ki
so zacele veljati sele sedaj. Za
Minera:l.ko ugotavljamo, da se sanacijski program v zvezi s prodajo na domacern trgu ugodno
uresiouje, tezave pa so z i:z,vozom. Vendar pa pred'VIidevamo,
da bo ta temeljrna organizacij<!.
ob koncu leta brez izgube, pod
pogojem, ce bo uresniOila nacrtovani izvoz.
!ZJboljsanje predvidevamo tudi
v Pohistvu, eeprav je tam vrsta
celovi!tejSi.h in bolj zapletenih
problernov, ki jdh je treba razresiti. Za Iverko smo s porabniki iveric sklenili pos~ben s.porazum o skupnern pdhodku, ki
zagotavlja, da morebitni iZJpad
dohodka pokrivajo tudi porabIl'iki.
V glavnem ugotavljamo, da se
rnaja stvari v pogledu dohodka
premikajo na bolje.
- Gospodarski rezultati se odra:Zajo tudi v nasem likvidnostnem polozaju?
Likv:idnosi je se vedno star in
neobvladan problem Bresta. Sedaj ga izredno intenzivno resujemo znotraj delovne organizacije.
Zavedarno se, da se bodo likvii.dnostne razmere v drugern polle tju se zaostrile; ce namrec ne
bomo zmanjsaii zalog vseh vrst,
se bodo po temeljrnih organizacijah pojavile hude tezave, kako

Poglavitnenaloge komunistov
TOVARIS FRANCE POPIT NA RAZGOVORU V NASI OBCINI
To je hila prllofuost, da smo
labko »iz prve roke« slisali nekatere sve:le infonnacije ro sedanjem druibeno-gospodarskem polozaju Jugoslavije ter o nekaterih razvojnih protislovjih. Tovaris Popit je poudarll, da nas posebej teZki meseci cakajo prav v
juniju, juliju in avgustu. Obveznosti, ki jib ima Jugoslavija do
tujine, so toliksne, da zahtevajo
popolno izkoriscenost vseh proizvodnih sil. Pri tern m ora vsak
delavec - ohcan na svojem delovnem podrocju delati vee in
holj kot doslej.
Komunisti si moramo prizadevati, da homo v svojih delovnih
organizacijah poiskali kratkorocne in dolgorocne razvojne re&it·
ve, ne pa se ukvarjati zgolj z gasenjem trenutnih tezav. Komunisti srno vedno videli naprej in
moramo to videti tudi v sedanjih tezkih trenutkih.
Napacno je stalisce, da hodo
organizacije zdx-uZenega dela oh
sleherni vecji te:lavi iskale in
dohile dx-uZheno pon:toc. Sedaj te
pornoci ni, zato moramo v slehemem proizvodnem okolju pomagati uresnicevati temeljne cilje stahilizacijskih prograrnov.
Ta ugotovitev velja se posehej
za nekatere gospodarske dejavnosti, ki imajo svojo surovinsko
osnovo. Pri tern je imel v mislih
predvsem Iesno predelovalno in·
dustrijo, ki mora glede na svojo
tradicijo in druge prednosti do-

--

segati vecje uspehe tudi v iz.
vozu.
Ugotovljeno je, da se v posarneznih slovenskih ohcinah ne
drlijo temeljnih smemic, zahelezenih v resoluciji za leto 1982.
Pri tern moramo zaostriti odgovornost do gihanj v splosni in
skupni porabi ter v gibanjih prl
delitvi dohodka in izplacilu osehnih dohodkov. Ravno pri slednjem so pogosti primed, da kr·
silci dogovorov niso tiste delovne organizacije, ki se trudijo v
izvozu, ampak tiste, ki se naprej
v skladu s starim naci.Jl.om dela
dobro zivijo in prodajajo na domacero trgu.
Resitev iz nakopicenih tezav
je in mora biti v iskanju ta'ks·
nih samoupravno sprejetih resi·
tev, ki hodo zagotavljale izkoriscanje vseh proizvodnih mofuosti
ter bodo temeljile na resnicnem
odlocanju delavcev v zdruienem
delu. Izza vsake odlocitve pa
mora hiti neposredna odgovor·
nost posameznega strokovnega
delavca ali skupine, ne pa tako
kot doslej, ko je hila ta odgovomost zamegljena in se je skrivala za odlocitvami samoupravnih organov.
Oh koncu razgovora je predsednik skupscine ohcine Cerkni·
ca podelil tovarisu Popitu pri·
znanje oh 40-letnici odhoda rakovskih fantov v partizane.
D. Frlan

z oskrbo zadovoljliti potrebe proizvodnje.
Prav sedaj nasa likv.i dnostrna
vprasanja resujemo tudi skupaj
z banko. V tern mesecu so nam
odobrili 6,3 milJjarde starih dinarjev kreditov za izvoz in finaciranje
zalog
mineralnih
plosc, prica!k,ujemo pa se kredit
za 8 mlilij ard starih dinarjev za
potrosndske k,11edite. Vendar se
bojim, da je barl!ka tokrat zadnjic p.Piskocila Brestu na pomoc
s take visokimi sredstv:i. Zavedati se rnoramo, da znani »protiinflacijrski program« zmanjsuje
moznosti, da bi se proizvodnja
zadolzevala in se resevala s kreditJ., vedeti pa je se treba, da
nam bodo obresti gotovo pobrale nad 10 milijaro starih dinarjev dohodka.
- Kako pa kaie z nasimi prihodnjimi nalozhami?
0 tern le nekaj besed: uresnicujerno nase srednjeroene planske usmeritve, v katerih nalozb
pr<llkticno ni.
- In osehni dohodki?
Povprecni meseCni osebni dohodki so v letosnjih petih mesecih zna5ali na Brestu 10.608
dinarjev, kar nam kaze, da srno
se vedno pod povpreejem slovenske lesne indust~ije in slovenskega gospodaol'S'tva. So pa konec koncev odraz Brestovih rezulta:tov gospodarjenja.
- Kaksna hi hila sklepna ocena Brestovega sedanjega gospodarskega trenutka?
Poslujemo na robu brema, v
katerega kaj lahko strmoglavirno. Pri tern bi posebej poudaril, da temu ni tako v vseh temeljnih organizacijah, saj so nekatere tudi zelo uspesne (v teh
mesecih predvsem .Zagalnica in
Gaber, pa tudi Masiva v svojfrh
pr.izadevanjih za veeji iz·v oz).
Na:slednjih sest rnesecev, ko
bodo pogoji za gospodarjenje se
tezji, bo dalo rnaTsika1:eri odgovor o obsegu proizvodnje, izvozu in sprejernanju i.zvoznih poslo.v, uvo:z:u, prodaji na domacem trgu, proizVIOdnJi.h prograrnih in o nasern skup;nem odnosu do resevanja stevilnih tezarv.
- Iz vsega tega izvira tudi
vrsta nasih prihodnjih nalog?
V prihod!llje homo morali posvetiti pos.ebno pozornost nasemu kljuenemu vprasan:ju: rarzmerju med izvozorn in uvozorn,
posebej se sedaj, ko narn od
skupnega ustvarjeneg.a priliva
deviz ostaja le se 30 odstotkov
za nase potrebe. Drugo pomembno vprasanje je li'k,vidnost in tretje, rezu~ta~ti nasega poslovanja.
V kratkern se bomo rnorali lotiti sprememb letnega plana; v
tern smislu so ze izdelani ukrepi za poslov<l!nje v zozenih pogojih gospodarjenja za celotno delovno organizacijo in za posamezne t emeljne organizacije.
Naj jih na koratko oznaOim: to
je bivka za normalno reprodulkcijo v proizvodnji, za znizanje
zalog gotovi:h izde~kov in reprodu!kciJskih materialov, za znizanje stroskov poslovanja v·s eh
vrst, za vecjo raoiona:Lizacijo in
zamenjavo urvo:z,nih ma:teria-lov z
domaCimi, za znizanje vseh drugih stroskov, od energije, transporta, dnevnic, potovanj, remjskih rnaterialov, reklame, reprezent1!1nce in ostalega ter bitka za
vecjo produktivnost, ki naj tudi
v teh pogojih zagotovi normalno
proizvodnjo.
Katere izmed ukrepov hi se
posehej izpostavil?
0
nekater~h
pomembnejsih
ukrepih bo menda vee pisanega
v drugih prispevkih, celo1:a pa
bo obravnavana tudi na 2lbor.ih
delavcev. Zato naj izlusCim le
nekaiere.

V sedanjem obdohju je nujno odlocneje, dosledneje in odgovomeje uresnicevati sprejeto politiko ekonomske stahilizacije, ki mora zagotoviti skladnejse delovanje vseh tistih, ki
odlocajo o druiheni reprodukciji.
ZZB se zato zavzema za zaostritev druibene, politicne in
materialne odgovomosti vseh samoupravnih organizacij in
skupnosti pri uresnicevanju ze sprejetih usmeritev, dogovorov in sporazumov. Zavzemamo se tudi za doslednejse izva:···
janje osebne odgovomosti in to na vseh ravneh.
Dosledno je treha spostovati sprejeto politiko stahilizacije,
ki bo :zagotovila, da se hodo vse vrste porahe (investicijska,
osehna, skupna in splosna) gihale v realnih okvirih razpolozljivega dohodka. Prav tako je treha dosledneje uveljavljati
nagrajevanje po delu ter preprecevati neupravicen vpliv in
sirjenje administracije. Upostevaje te zahteve morajo vsi nosilci materialnega in druihenega ra:zvoja zasnovati svoje plane
na realnih rnoznostih in potrebah ter zagotoviti cimbolj smotrno poraho razpolozljivih sredstev.
Iz

stali~c

VI. volilne

NajpomembnejSi ukrepi zadevajo uresnicitev nasega letnega
nae!lta izvoza in sicer iz dveh
gla'\"nih razlogov: zapolniti rnaramo proizvodne zmoglj:i.vosti in
zagotoVli.ti dovolj deviz, ki jih
Brest se kako potrebuje - in
tako bo tudi v prihodnje - ne
le za reprodukcijo, ampak tudi
za odplacevanje deviznih kreditov. Zavedamo se sicer, da nam
izvoz us.tva.rja slabse dohodkovne rezultate, vendar si rnorarno
biti obenem tudi na jasnem, da
polozaj na domacem trgu, ko so
J.<,upci kUJPovali vsevprek, ni vee
1ak kot je bil.
Brestova devizna bilanca bo v
drugem poHe~ju izredrno tezavna
in neugodna. Manjka nam nad
3 mi:lija·rde deviznih din<~~rjev, da
bi zadovolji.Ji normalne cilk1use v
proizvodnj<i; ta sredstva si borne
moraE zagotovit-i ali z novirn zadolzevanjem ali s tako imenovanimi kr11111koroenimi terminskimi
nakupi deviiz. Pri tern bi opozoril, da je ze sedaj strahovit pritisk ameriskih, pa tudi zahodnoevropslcih kupcev na podal}sevanje rokov plaoil, na izredno
ni7lke izvozne cene, ob kater~
ponekod ne pokrivamo ni·ti rnaterialnih stroskov. Sedaj smo v
polozaju, ko moramo te prJtiske
vzdriati ·i n sprejemati tudi neugod.na narocila, ce naj ustvarimo potrebni devJ:z,ni priliv.
Posebej pa je treba opozor.iti,
da je pristajanje na taiksne neugodrne izvozne posle le kratkotrajna resi1ev in da bomo mora1i v prihodnjern obdobju uresnicevati taksen izvoz, ki bo tudi
dohod!koV'!lo bolj zanimiv.
V naslednjem obdobju prieakujemo tudi vel·~k pritis'k na
zdruzevanje deviz za nabavo hlodoVIine, tapetniSkega blaga, lakov, lepil in drugih materialov.
- In ostale pomernbnejse prihodnje naloge?
Naj jih rnanizam kar se da na
kratko:
1. Znova morarno oceniti in
ovrednotiti sredrnjerocni razvojm
naert in dolgoroenejso programsko usmer1tev posamezn!i.h te·
meljnih organizaoij.
2. Se bolj moramo poglobi:ti
medsebojno sodelovanje in pomoe med naSimi temeljnimi organi:z,adjami, posebej se, k<llr zadeva dev·i zno in dohodtkuvno problematiko, seveda ob jasnih in
cistih racunih. v tern smis•l u bo
treba utrdiii sodelovanje tudi v
okvJru SOZD Slovenijales.
3. Za del i:z,pada a!kumulacije
zaradi vecjega izvoza racunamo
na dodatne izvozne stimulacije v
okvdru federacije in republike,
pa tudi v okVliru obCine, kamor
smo ustrezndm organom ze posredovali predlog, da bi oblikovaLi poseben sklad za pospesevanje izvoza. Pri tej pobudi
imam posebej v mislih tudi dejstvo, da oo s tern zagotovili normalno poslovanje, zaposlenost v
obcirni in s tern socialno va~
nost obeanov.
4. Pomembno vprasanje na
Brestu so tudi prihod!kovni odnosi, ki jjh tudi znotraj delovne
organizaciie zal se prepocasi uveljav:ljamo.
5. Nagrajevanje po delu in sistem VZD bo potrebno se temelj!i.•t o oograditi. OdloOi:l!i smo se
za nov sistem vrednotenja dela;
predvidevam, da so ga delavci
sprejeli (rezultati ob razgovoru
se niso hili znani). Z njim zago-

skup~cine
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tavljamo VISJe vrednotenje proizvodnega, fizicnega in kre<lltivne·
ga de1a. Dogovorili smo se tudi
za taksen prehod na nov sistern,
ki zagotavlja, da prakticno noben delavec ob stoodstotnem
izpol.njevanju del in nalog oziroma nor rnativov ne bo dobil niijega osebnega dohodka kot na
osnovi sedanj ega sistema.
DO!?Jraditi bo treba se nagrajevanje srrokovn:ih delavcev v
ternelj.rrih organizacijah in Sk;upIllih dejavnostih tako, da bodo
osebni dohodki neposredno odvi.s ni od produhivnosti in ne·
posrednih re:z:U!l.tatov dela.
6. Izdelati je treba dolgorocnejse razvojne usmeritve Bresta.
V mis>Hh imam programSike
usme.Pitve tem eljnih organizacij,
.kli bodo morale temelj~ti predvsem na vlozenem znanju, na
veeji dohodkovnosH in na vee·
jem izvozu. Da bi to dosegli, se
morarno or.garnizi:rati predvsem
znotraj Bresta in pritegiti m lade strokoV'llja:ke, nasloniti pa se
b.o treba tudi na zunanje organe in ustanove. To omenjarn zato, ker nam sprotno operativno
razresevanje problemov pogosto
posta VIi na stranslci tir vprasanja, ki so dolgorocnega razvojnega =aeaja.
7. Sprejeti moramo tudi program, kako uresnioiti spremembo financne strukture delovne
organizacije z vidika .finanenega
stanja in nase zadolZenosH.
8. Nujno so potrebrri ukrepi za
boljso organizaaijo v delovni in
po temeljnih organizacijah z virdika ucinkovitosti v gospoda:rjenju
in samoupravljanju.
9. Posebej je pomembno vprasanje produkt!ivnosti dela. v
tern smislu borno moran sprej eti se dodatne ukrepe.
- Se nekaj sklepnih misli za
konec razgovora?
Tudi dokurnentli, ki so sedaj
v najs.irsi razpravi (1zhodisea
dolgoroenega progorama gospodars·ke stabilizacije, protiinflaoijski program ipd.) postavljajo
pred Brest nalogo, da konkretno opredeH svoje oilje in naloge
ter neposredne prihodnje razvoj·
ne programe.
Ne nazadnje, to od nas terjajo tudi sklepi kongresov zveze
komunistov. Pri tern je treba se
posebej poudariti, da gospodarske sta:biHzaoije tudi v t eh tezkih casih brez utr jevanja samoupravnih sociaHsbic:n:ih odnosov
ne borne rnog1i uresniciti. To pomeni: potrebnega je se vee dela
in informacij za delavce, da bo
vsa!kdo seznanjen s stanjem, v
katerem smo. St:rokovne s1uzbe
v temeljnih orgarnizaoijah in v
SJ.<,upnih dejavnostih pa bodo
morale se bolj jasno in uCinko·
vito razresevati vprasanja, ki se
bodo pojavljala. To se posebej
velja za delavce n.a najbolj odgovornih mestili.
OpozorH bi se rad, da moramo
v tern casu strniti nase vrste,
okrepiti delovno disoipHno in
nas odnos do dela, opreti se
moramo na sedanjo tehnologijo
in materia1ne moznosti, na nase
kadrovske sposobnosti, ki niso
majhne, opret!i se moramo na
pridne roke nj~hove ustvarjalne
pobude, dosledno moramo izpolnjevati svoje naloge vsak pri
svojem delu. Pri tern mislim tudi na okrepljeno delovanje organov upra:vljanja in dru:Zbenopolitienih organizaoij.
Pripr<~~vi:l B. Levee
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ReSitve so na naSih pletih
0 LIKVIDNOSTNEM POLO:ZAJU BRESTA V SEDANJIH RAZMERAH
:l:e nekaj let ugotavljamo, da predstavlja likvidnostno stanje v
Brestu eno izmed kljucnih vpra~anj za nemoteno obvladovanje poslovnega procesa. Biti likviden, pomeni imeti tak~no razmerje med
razpoloZljivimi sredstvi in prispelimi obveznostmi, ki Iahko omogoca pravocasno poravnavo teh obveznosti. Poenostavljeno povedano,
delovna oziroma temeljna organizacija je likvidna takrat, ko lahko
nemoteno placuje svoje obveznosti do dobaviteljev druzbe in dajalcev kreditov.
'
Razresevanje likvidnosti sodi v
okvir financne funkcije. Gre za
eno izmed temeljnih funkcij
(ostale so nabava, proizvodnja,
prodaja), ki zajema oskrbo s fi.
nancnimi sredstvi, njihovo nalaganje, preoblikovanje in potem
tudi vracanje.
Financiranje je tesno povezano z vsemi drugimi poslovnimi
funkcijami, tako da ima vsaka
poslovna odlocitev s podrocja
nabave, proizvodnje ali prodaje
tudi financne posledice, financne odlocitve pa so po drugi
strani potrebne za uresnicitev
vseh drugih odlocitev. Pomen
financiranja in financnih odloCitev je izjemno velik. To se
med drugim kafe tudi tako, da
se velik del upravljalskih odlocitev nasploh sprejema v obliki
financnih odlocitev.
Iz tega lahko zakljucimo, da
sta likvidnost oziroma nelikvidnost samo odraz stanja in problematike, ki izvira iz celovitega
poslovanja delovne organizacije.
Ko ugotavljamo, da je na Brestu stanje Iikvidnosti izredno perece, moramo predvsem vedeti,
da gre v primeru Bresta za enega izmed najvecjih jugoslovanskih proizvajalcev trajnej~ih dobrin v skupini pohistvene industrije, zato ga razmere na trgu
izredno hitro prizadenejo.
In danes, ko poznamo splosne
gospodarske razmere v svetu in
stabilizacijska prizadevanja dorna, ob izredno restriktivni kreditno-monetami politiki, lahko
ugotovimo, da so te razmere izredno ostre in da bomo v prihodnje delali ~e v tezjih pogo-

0-

e-

di
n,
o-

m
o-

z.

1a
av
:J-

0
j.

el.

e
j,

1-

a

e
rJ
I·

e
I·
l·
)
)

jib.

Nas likvidnostni polozaj so v
zadnjem obdobju zaostrili predvsem naslednji dejavniki:
- Prevelika vezava sredstev v
zalogah gotovih izdelkov in v zalogah reprodukcijskih materialov.
- Visoka stopnja inflacije, pri
kateri ugotavljamo, da cene surovin in reprodukcijskih materialov nara5cajo hitreje od cen
na~ih koncnih izdelkov. To se
odraza predvsem v ustvarjenih
sredstvih poslovnega sklada, ki
ne dohaja rasti inflacije (enostavne reprodukcije).
- Vecji delez izvoza v strukturi prodaje, ki je sicer edini
pogoj nasega in drufbenega razvoja, slabsa pa naso dohodkovnost.
Nalozbe ne dajejo nacrtovane
rentabilnosti (nalozbenih ucinkov), zlasti pri ivemih ploscah

(tezave s cenami) in pri ognjeodpornih ploscah (tezave s prodajo).
Vsi ti glavni znanilci nelikvidnosti, ki imajo siroko razpredene niti v vseh nasih poslovnih
funkcijah, so povzrocili na Brestu precejsen primanjkljaj Iikvidnih sredstev.
Analize o gibanju proizvodnje,
prodaje, obratnih sredstev in obveznosti kazejo, da primanjkuje
Brestu ta trenutek okrog 110
milijonov dinarjev dolgorocnih
in se polovico tega zneska kratkorocnih sredstev, ce bi hotel
na dalj~i rok ustrezno razre~iti
likvidnostne te:Zave.
Pri tern mislim predvsem na
redno oskrbo proizvodnje, ob poravnanih zapadlih obveznostih do
kreditov bank, skladov rezerv
(kratkorocni krediti) in kreditov
delovnih organizacij (kratkorocno premoscanje likvidnosti).
Razresevanja nelikvidnosti v
Brestu (zaenkrat jo izredno kratkorocno resujemo predvsem z
neplacanimi zapadlimi obveznostmi do poslovne banke in nekaterih drugih dajalcev kreditov)
smo se lotili zelo odgovorno in
nacrtujemo, da bomo s pomembnim sodelovanjem Ljubljanske
banke Gospodarske banke
vprasanje nelikvidnosti v dobr~
ni meri razresili. Sodelovanje
banke se kaze v povecanih kreditih za dodatni izvoz, za kratkorocno kreditiranje (do konca
leta 1982) zalog ognjeodpornih
plosc in za potrosnisko kreditiranje.
Glavni delez odgovornosti za
razresitev nelikvidnosti pa ostaja
in mora ostati na nasih ramenih.
Glavno nalogo, ki smo si jo ob
ukrepih za poslovanje v zozenih
pogojih gospodarjenja zastavili
(ukrepi imajo osnovno poanto
na razresevaju devizno bilancnih
razmerij), da bomo zniZali zaloge po direktnih stroskih do konca leta 1982 za 120 milijonov dinarjev, moramo dosledno uresniciti.
Lastne moznosti v razresitvi
likvidnosti vidimo predvsem v
naslednjih bistvenih ukrepih:
- v dodatnem povecanju izvoza (moznost za pridobitev dodat·
nih v smislu obrestnih mer
ugodnih kreditov),
- s prehodom na visji delez
proizvodnje na podlagi narocilni~kega programa,
- z dolocanjem najugodnejsih
serij v proizvodnji glede na moznosti in zahteve trga ter vezave
obratnih sredstev,

z usklajenim nacrtovanjem in obvladovanjem koope·
rantskih odnosov in dobav v delovni orgaizaciji in izven nje,
- z dodatnimi prodajnimi akcijami pri programih, ki po analizah presegajo najvecje mozne
zaloge.
Ob vsem tern pa seveda skorajda ne bi smel · posebej poudarjati, da moramo dosledno
spolitovati nase obveznosti do
kvalitete, rokov izdelav, vecati
produktivnost in tako naprej.
ce vsi ti ukrepi, ki so v Brestu ze nekaj casa opredeljeni,
ne bodo rodili sadov, bomo morali brezpogojno omejevati proizvodnjo in obcutiti vse posledice taksnega omejevanja.
Da ne bi bilo omejevanj »na
pamet« in da ne bi prizadela v
enaki meri uspeline in manj
uspesne temeljne organizacije,
bodo izdelana v sodelovanju z
vsemi temeljnimi organizacijami
in s strokovnimi sluzbami merila za razpolaganje s sredstvi;
moznost za razpolaganje s sredstvi si bodo temeljne organizacije pravzaprav dolocile same, odvisno od uspesnega obvladovanja zastavljenih nalog in ucin·
kov poslovanja.

Ena izmed izvedb nasega programa 3 X 3
Likvidnostni polozaj Bresta in
cas, ki mu dajejo se poseben
ton nase devizne razmere, zahtevata, da se pri razresevanju
celotnega gospodarjenja Bresta,
katere del je tudi financna funkcija, v tern in prihodnjem gospodarskem trenutku kar najbolj zavzamemo vsi delavci. Marsikdaj in v marsicem se bomo
morali bolj vziveti v nove razmere in merila.

Spreminjati moramo naso,
vcasih tudi precej zastar~lo miselnost, ki je prevec obmjena
samo k proizvodnji in premalo
k celovitemu razresevanju ·c elotne problematike, ki jo zahteva
sestavljivost del tako obsezne
delovne organizacije kot je Brest
z vsemi svojimi navezavami.

D. Mlinar

Poslovati z manjSimi stroSki
Ohracuni postlovanja nam kazejo, da nam s·t roski iz leta v
leto narascajo in da porabljena sredstva v celotnem prihodku
predstavljajo vedno vecji delez.
V letu 1980 je bi'lo porabljenih
sredstev v celotnem prihodku v
nasi delovn-i organi,zaciji 67,7 odsto1lka, leta 1981 - 72 odstotkov,
v prvem letosnjem trimesecju
pa ze kar 82,3 odstotka.
S povecevanjem stroskov se znizuje dohodek in imamo cedalje
manj sredstev za razporediltev
na osebne dohodke in s:klade.
Ob tak5nih rezultatih moramo
razmisliti, kaj lahlm napravimo
za zmanjsanje stroskov. Sarno
en odstotek zmanjsanja stroskov pomeni v delovni organizaciji letno nad tri mi!lijarde
starih dinarjev vee dohodka.
Moznosti za cenejse poslovanje in vareevanje so neizcrpne,
zato mora postati varcevanje
vsakdanja praksa in cilj vseh
delavcev Bresta.
Med na1ogami in ukrepi za poslovanje v zozenili pogojih gospodarjenj a so tud·i nekatere naloge v zvezi z znizevanjem stroskov. Naj omenim samo nekatere:
Meseeno moramo analizira ti
dejanske stroske v primerjavi z
normativi in planom po vseh
vrstah stroskov, stroskovnih mesti:h in proizvodnih nalogih. Ko

Razsirjena seja konference Brestovega sindikata je predlagala referendum o VZD

ugotovimo vzroke za prevelike
stroske, je potrebno sprejeti
ukrepe za nJihova znizanje. Pri
vsa~k em proizvodnem nalogu je
treba ugotavljati koliCino. izmeta in ustrezno ukrepati.
V temeljni organ1zaoiji Prodaja moramo izholjsati · servis in
transport. Pret!ok materiala je
neustrezen, zato moramo storiti
vse, da skrajsamo proizvodni ciklus v vseh Temeljnih orgai;l.izacijah.
Stroski obresti za kredite so
zaradi viSjih stopenj vedno vecji, zato moramo t\lc.\i bolje goc
spodariti z obratnimi sredstvi,
aperatj.vni nacrt 0 vezavi zat! og
je obveznost za vsako temeljno
organizaoijo.
Znizat·i moramo tudi vse stroske, ki so doloeeni v druzhenem

dogovoru o skupnih osnovah za
urejanje nekaterih stroskov kot
so dnevnice, potni stroski, 'reklama in podobno.
Vsak privarcevani dinar pomeni vee dohodka, zato bomo morali v zaostrenih pogojih gospodarjenja holj kot doslej na vseh
podroejih gledati, da homo s
cim nizjimi stroski dosegli nacrtovani ohseg poslovanja.
To pomeni, da v pi'ihodnje ne
homo moglli vee pricakovati vecjega dohodka le z zviSanjem
cen, temvec ho le-t a odvisen od
nasih naporov za boljse gospodarjenje. V vseh temeljnih organizacijah in v Skupnih deja.vnostih moramo sprejeti tudi podrobne ukrepe za znizanje posameznih vrst stroskov.
J. Hren

Odmevi iz iavne razprave
Od 26. maja do 11. junija letos je bila v vseh temeljnih
organizacijah in v delovni skupnosti javna razprava o spremembah samoupravnega sporazuma
o skupnih osnovah in merilih
za pridobivanje in razporejanje
dohodka.

Osrednja sprememba omenjenega sporazuma je nova metodologija vrednotenja zahtevnosti
del (VZD). Javna razprava o delovnem osnutku nove metodologije je hila ze v drugi polov-ici
leta 1981. Takrat so delavci dali
nekatere bistvene pripombe, ki
jib je obdelala strokov.na komisrja in jih tudi upoStevala pri
izdelavi osnutka nove metodologije.
Glede na to, da so bile torej
histvene pripombe ze na delovni
osnutek in ·so bile le-te ze upo§tevane v ra2pravi na osnutek
nove metodologije, zdaj ni hilo
vecjih pripomb. Strokovna komisija je delavskemu svetu delovne organ·i zacije predlagala, da
doloeenega dela teh pripomb ne
hi uposotevali, saj hi se zaradi tega zopet prevec spremenil ze na
podlagi da!Il-ih pri·pomb oblikovani novi sistem vrednotenja zahtevnoStti del. Za ostale pripombe pa je stwkov•na komisija
predlagala, da se jih uposteva
pri ohH·kovanju predloga. Taksno staliSce komisije je sprejel

tudi delavS>ki svet delovne organizaoije pri dolocitvi predloga.
Tud·i na osnutek drugih sprememb omenjenega sporazuma v
javni razpra·vi ni bilo bistvenih
pripomb. Delavs·ki svet delovne
organizacije je na predlog komisije vecino pripomb pri dolocitv.j predloga upo§teval.
v tern casu je bila v temeljni
organizaciji Prodaja razprava
tudi o sprernembah samoupravnega sporazuma o pridobivanju
in razporejanju dohodka t er o
delitvi sredstev za osehne dohodke in za skupno poraho in sicer
o prilogi st. 1 omenjenega sporazuma - o osebnih dohodkih
dclavcev, vezanih na obseg prodaje.
V razpravi na to sprememho
ni bilo pripomb. Zanimiv je·predlog, naj bi predlagani sistem za
nagrajevanje ucinkovitostJi delavcev, vezanih na ohseg prodaje, veljal tudi za ostale delavce
te temeljne organizaoije. Ta
predlog naj bi upostevali pri izdelavi sistemov za . ucinkovi tost
vseh delavcev delovne organizacije.
Glede na to, da na omenjeno
sprememho ni bilo pripomb, je
osnutek pravzaprav postal predlog, o katerem so odloca'li delavci te temeljne organizacije.
A. Percic
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Bitka za uCinkovito proizvodnjo
NASA PROIZVODNJA V ZOZENIH POGOJIH GOSPODARJENJA
Ko govorimo o proizvodnji v naslednjih mesecih, ne smemo mi·
mo dejstva, da se bo znasla v veliko bolj zaostrenih razmerah kot
je bila do sedaj. Ob manjsih deviznih sredstvih bo prav gotovo pri·
najalo veckrat do motenj zarad.i nepravoeasne oskrbe z repromatertali. Vedeti moramo, da kljub bistvenemu zmanjsanju nepo·
srednega uvoza se vedno rabimo precej deviznih sredstev zaradi
pogojevanja dobav s placilom v devizah tudi za domace blago.
Pritis.ld na devize s te strani se bodo po vsej verjetnosti se po·
veCali.
Kot je znano, bo razpolagalo oskrhi obvladovati z ra21Li0nimi
in
stalnimi
zdruieno delo v prihodnje s 30 organizaci}skirni
odstotk:i
deviznih
prilivov, ukrepi.
Zaradi manj sih mofuosti za
ustvarjemh od izvoza izdelkov
na konvertibilna tdiSca. Najno- norma1no oskrbo z repromaterialom ho po vsej verjetnosti
vejiH izracrmi, izdelani na tej
osnov·i v nasi delovni orga.niza- prihajalo do motenj tudi v pro·
ciji, kaiejo, da nam bo primaj- izvodnji temeljne organli.zacije
kovalo, tudi ce bo li.zpolnjen Tapetni.Stvo. Proizvodnja v tej
plan i2Noza, do konca leta se temelj-ni organizaciji je vezana
33.000.000 deviznih dinarjev. Za· predvsem na prodajo doma. Dolto se bomo morali poleg nepo- gorocnejse moim.osti za proizvod·
srednega izvoza nujno posluieva- njo bo morala temeljna organiti manj ugodnih nacinov za pri· zacija zato iskati skupaj s te·
dobivanje potrebnih deviz.
meljnima organizacijama Pohis·
Proizvodnjo v drugem polletju tvo in Jelka, katerim tapetnisk.i
so nase temeljne organizaci.je na- .izde1ki pomelrijo kompletiranje
crtovale v skladu s tern, da bo njihove ponudbe.
Na teh osnovah bi moralo Ta·
imel izvoz prednost. Prav tako
je tudi proizvodnja za domaci petnistvo pokrivati tudi del natrg nacrtovana tako, da bomo Sih potreh po deviz~. pruge 're~
sitve, ki so dolgorocneJse, pa b1
morali v prvi vrsti rabiti materiale, vezane na devize, k.i so ze morala nasa proi7Nodnja oblazi·
na zalogi oziroma so zanje ze njenih garnitur iskati s povezo·
angaZirana devizna sredstva. Za vanjem in preusmerjanjem dela
domace triisce bomo proizvajali svoJih zmoglj~vosti z enakimi ali
izdelke v takih kolicinah, ..kJi bo- sorodnimi dejavnostmi izven dedo tudi prodane in ne bodo lov:ne organizacije. Na teh osno·
povecevale zalog.
vah bi si morala ta temeljna
Ker je bil eden od ciljev te- organizacija zagota':ljati . tu?J.
meljnih organizacij, da bi v dru- preostali del potrebnili devlZnih
gem polletju nase proizvodne sredstev. Zelo pomembna basta
zmogljivosti cimbolj izkoristili, pri obvladovanju prihodnjih teje v nekaterih temeljnih organi· zav tudi hi-t ro kompletiranje ter
zacijah dopolnjen proizvod!n!i proizvodnja taksnih izdelkov, ki
program z dodatnim izvozom. bodo sli v prodajo.
Za proizvodnjo in prod.ajo neNa enak.ih izhodiscih pa so posamezne temeljne organizacije gorljivih plosc v drugem polletnacrtovale tudi vecjo proizvod- ju so osnove ze v sanacij skem
njo za kooperaaijo.
programu Mineralke v uk.repih,
Ce na kra tko pogledamo bist· lci jih bomo morali po potrehi
vene znacilnosti prihodnje pro- sprejemati v naslednjeJ? <;>~doh
izvodne usmeritve v posameznih ju, bo treba spostovau cilJ, da
temeljnih organizacijah, vidimo, nam zaloge negorljivih plosc ne
da bo proizvodni program v Po- bodo narascale. Zelo obvezujoc
hiStvu spremenjen glede na let- je v druge?l polletj~ izyoz tega
ni plan v toliko, da bo zmanjsa· izdelka, saJ do seda] msmo na
na proizvodnj a Ka~tarine WH lin let;ni dinam.iki prodaje.
programa 3 X 3.
V Iverki morajo hiti prizadeS tern homo histveno zniZali vanja usmerjena predvsem v c~
potrehe po devizah za uvoz, vecjo proizvodnjo. ProizvodnJO
hkrati pa so zagotovljene koli- oplemenitenih ivernih plosc za
Oine teh izdelkov (predvsem pro domace porabnike mor~o v~
grama 3 X 3) na zalogi. Za do- zati izkljucno na zdruzevanJe
mam trg ho v drugem polletju potrebni?- devL?:, sicer bC?J:?O mov ...,roizvodnji program Maja, se- rali prolZvOdnJO uskladiti pred·
veda v taksnih kolicinah, k.i jih vsem za nase notranje potrebe.
bo moe tudi prodati. Razen tega Ponovno mora ta temeljna orgaje predvidena tudi veeja proiz- nizacija temeljito pretehtati levodnj a za izvoz oin za interno Jro.
to5nji remont ~ vi~ c~sa, strooperacijo.
skov in orgaruzaClJe, SaJ bo poS taksnim proizvodnim pro- menil za temeljno in za deloVI?-o
gramom hodo proizvodne zmog- organizacijo veli'k izpad prmzljivosti v glavnem zapolnjene, vodnje.
V Jelki bo nosilni program za
vredrnostno pa proizvodnja ne
domaci trg v drugem polletju
bo na ravni letnega plana. Vso
to proizvodnjo pa bo potrehno program Milia. Proizvodnja tega
izdelka mora hiti uslclajena s
glede na predvidene motnje v

tern, kako ga ho trg sprejemal.
Za laije obvladovanje proizvod·
nih tezav pri zahtevnejsi povrsinski obdelavi programa Miha,
bo Jel:ki pomagala temeljna organizacija Pohistvo. Izdelki jedil·
nic B-2 in B-3 hodo v proizvodnji samo v ta~ksnih kolicinah, ki
bodo zagotavljale sprotno prodajo ~alog. Za morehitno pomanjkljivo zasedenost proizvodnih zmogljivosti pa ho moraia
Jelka vlk..ljuciti tudi izdelk.e za
izvoz.
Temeljna organizacija Gaber
ima dohrsen del proizvodnje v
drugem polletju zasedene z iz·
voznimi izdelki. Obenem pa bo
morala proizvodnja izpolnjevati
obveznosti tudi za sprotno prodajo na domacem trgu. Zato je
predvidena tudi kooperacija s
temeljnima organizacijama Po·
histvo in MaJSiva pri izdelkih za
domaci trg in za izvoz.
Zelo odgovorna naloga pred
proizvodnjo je spo5tovanje do·
bavnih rokov, ka ho prav gotovo zahtevalo razliene organizacij-ske in druge Uikrepe v pro·
izvodnji.
V temeljni organizaciji Masiva
je poleg proizvodnje za izvoz
predvidena tudi veeja proizvodnja polizdefk:ov za druge temeljne organizacije. Za preostale proizvodne zmogljivosti pa boSita
morala v prihodnje Prodaja in
Masiva bolj usklajevati kolieine,
ki jih bo mogoce prodati tudi
na domaeem trgu.
V Zagalnici bodo proizvodne
zmogljivos·t i konenih i.zdekov izkoriscene z izdelki za izvoz in
za interne kooperacijo. Iz nanizanih proizvodnih usmeritev
prav gotovo i7Nirajo tudi odgo·
vorne in velik:e obveznosti temeljne organizacije Prodaja, saj
je v ukrepih predvideno tudi bistveno z:rnanjsanje zalog gotovih
izdelkov do konca tega leta.
Pra'V od zmanjsanja zalog izdelkov je v prihodnje v marsi.cem odvisno, kako ho z oskrbo
nase proizvodnje. Zato mora temeljna organizacija Prodaja ta·
koj vsestransko proueiri strategijo prodaje in sprejeti vse potrebne ukrepe, da bo sprejete
obveznosri izpolnila.
V .tern prispevku so nanizana
neikatera glavna izhodisea ukrepov za proizvodnjo v zozenih
pogojih. To pa ni dovolj; za1o so
z ukrepi vse temeljne organizacije in Skupne dejavnosti zadolzene, da izhajajoc iz neposrednih razmer v vsakem okolju izdelajo se podrobnejse naloge,
kako hodo v posameznih primerih ka:r najbolj ueinkovito resevale sedanje in prihodnje teiave. Osnovno vodilo pri tern pa
nam morata hiti zniZanje stroS.kov na vseh podrocjih nasega
dela ter bitka za vecjo proiz·
vodnjo.
D. Mazij
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Z vso odlocnostjo se moramo upreti pojavom formalizma
ali celo uveljavljanja skupinsko-lastniskih interesov in drugih
oblik izigravanja in nespostovanja samoupravnega dogovar·
janja in sporazumevanja. Z drugimi druibenopoliticnimi orga·
nizacijami moramo stalno sodelovati pri oblikovanju smernic in stalisc za delo delegacij. Se posebej je treba dosledno
uveljavljati to prakso za delegate in delegacije v ZZB in to
od zdruZenja naprej. Aktivnost ZZB pri razvijanju politicnega sistema mora biti zato predvsem v delovanju motraj delegatskega sistema.
S taksnim delovanjem homo prispevali k podruibljanju
politike, k odpravljanju forumskega dela, proti pojavom birokratizma in h krepitvi javnega, kolektivnega dela in odgovornosti, skratka, k demokratizaciji politicnega odlocanja.
Iz stalli"l! VI. volilne

skup~l!ine

ZZB NOV Slovenije

Kako je z naSimi stroSki1
ANALIZA STROSKOV PO TEMELJNIH ORGANIZACIJAH
V prvem trimesecju so stiri Brestove temeljne organizacije za.
kljucile poslovanje z negativnim financnim rezultatom. Stanje se
ni izboljsalo niti v aprilu; zato so bile v vseh temeljnih organi·
zacijah napravljene analize stroskov, da bi ob njih ugotovili vzroke
za slabe rezultate.
Analize ro v ospredje pasta·
vile pred'V'Sem naslednje ugot'Ovi1ve:
1. Hitrejse narascanje cen surovin in repromaterialov od cen
koncnih proizvodov. V planu smo
predvidevali 15 do 20 odstotno
poveeanje cen surovin in -repro·
materialov ter ok,rog deset odstotno poveeanje cen konenih
il])de1kov. Tako smo ze v planu
predvtideli razhajanje med narascanj em vhoc:IDih. in izhodnih
cen.

V resnici pa so hila ta g-ibanj a
v prvem trimesecju se mnogo
holj :neug<>dna. Medtem ilro so
dejanske cene surovm in repromateria~ov v povprecju v fehruarju in marcu ze dosegle, :ne.kje
pa celo presegle planske cene,
pa smo uspeli cene konOn:ih izdellrov povecati ·sele v ma:rcu.
To pomeni, da smo eez vse prvo
trimesecje prodajali: po sltarih,
niZjih cenah, zaTaJdi. dalj-sih rokov odpreme pa je bHo tudi v
apri1u veiliko lirzdelik:ov odpremljenih po nizjih cenah.
2. Spremenjeni obracun amor·
tizacije. v letu 1982 ~e zacel veljati nov zaik:on o amontizaciJji,
kli. skupaj z revalorizacijo osnovnih sredstev povecuje sredst'Va
amortiQ:acij e.
Arn.ortrizacij a, :k!i je sestav:n.i. del
porabljenih sredstev, se je po
novem zakonu skoraj pod'Vojila,
kar seveda neposredno zniZuje
dohodek in poveeuje slab finaneni rezultat.

Se ena momost za postavitev programa 3 X 3

l

program MAJA

3. Vecji stroski za porabljeno
energijo. Zaradi zimskih mesecev je ·b<ilo v prvem trimesecj u
porabljene mnogo vee energije
bod~si za ogrevanje hodi•si. za
proirz'Vodni proces.

Ker pa so ti stroski sezonske·
ga :zma.Caja, ho holjsa primerjava
s planom mogoca sele oh pol·
letju.
4. Na viSino porabljenih sred·
stev v veliki meri vpliva tudi si·
stem vrednotenja zalog koncnih
proizvodov. Zaradri .i zredno teZke·
ga li'kvid!nosmega polozaja smo
v Brrestu presU na minimalno
v;rednotenje zalog, k.i ga zakon
se dovoljuje, na vrednotenje sa·
mo po ma1eria1ni osnovi. To pa
pomerui., da je potJreho vse dru·
ge stroske, razen izdela'Vlll.ega
m.ateriaila, po katerem se vred·
notijo zaloge, pokrivati v tistem
obraCun-skem obdobju, v kate·
rem tudi nasta:nejo.

Ce je rea1izacija ·s kladna s proizvodnjo, ta ·s istem v·rednotenja
ne vpliva na financni rezultat.
6e pa je realizacija manjsa od
proiZJVOdnje, pa to pomeni, da
je ob manjsem ·p rihodku potrebno pokriva~ti veliko 'Vee stroskov
kot pri vrednotenju zalog po
lastni ceni.
5. Med stroski, ki so sestavni
del dohodka, so velika odstopa·
nja predvsem pri obrestih za
kredite. Po izdelavi plana se je
poveeala ohrestna mera za kredi·
te na 16 odstotkov. Po'leg •tega
pa so se poveeale tudi Sll:opnje
za zamudne obres·ti. Ob visoki
stopnji zad.o!Zenos-ti ter nered·
nem odplaeevanju zapadlih abveznosti zaradi nelikvi-dnosti je
potem razumljivo, da so obresti
posta'le pomembna postaVika, ki
zmanjsuje ostanek dohodka.
To so torej poglavitne ugoto·
vi•t ve o rasti stroskov. Jih je pa
se cela vrsta, med nj-imi tudi
taksnih, na katere lahko nepo~sredno vpli..vamo. 0 tern pa kdaj
drugic.
J. Korosec
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BRESTOV OBZORNIK

Vglavnem pod povpret jem
Ve_c. ra~logov. j~, zaradi katerih je teZk~ govoriti o neki globlji
analiZI trnnesecruh rezultatov gospodarjenJa in s tern o zanesljivi
podlagi za oceno uspe~nosti poslovanja ali celo uresnicevanja dogovorjene razvojne politike v tern letu. Zlasti vplivajo na letosnje
financn.e rezultate spremern~e in dop.olnitve zakona o arnortizaciji
osnovnih sredstev. Ker pa Je ta vphv enako prisoten .v vseh deIovnih organizacijah, borno primerjavo naredili le med nekaterimi
in brez primerjave z enakim obdobjem preteklega leta.
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Primerjavo lahko opravirno Ie
za prvo trimesecje, ker tirnamo
za slovensko lesno industrijo na
voljo Je te podatke. Nekaj osnovnih podatkov (kazalcev poslovanja) je prikazanih v tabeli. Za
primerjavo so izbrane delovne
organizacije, ki so sorodne Brestu, ali pa z njim v tesnejsi povezavi (regijs·k a povezanost).
Kljub temu pane moremo govoriti o popolni primerljivosti
med omenjell!irnti delov.nimi organizacijami, saj sta njihova organiziranost in notranja sestava
razlicni. RaZ'licno je stevilo temeljnih organizacij v sestaV'Il
delovne organizacije, temeljne
organizacije pa opravljajo razlticno dejavnost. Struktumi delez
posameznih dejavnosti v okviru
delovnih organizacij in uspesnost ozirorna neuspesrnost posameznih temeljrn:ih organizacij pa
v vehki meri v·plivajo tudi na
uspesnost celotne delovne organizacije.
ze osnovni kazalec - dohodek
na delavca narn veliko pmre.
Brest ima za 24,6 odstotka nizji
dohodek na delavca kot je povprecje slovenske lesne industrije.
To porneni, da je imel Brest soporabljenih
razme:mo
velliko
sredstev glede na ustvarjeni celotni prihodek. Vzroke za to lahko iscemo v naslednjem:
- V manjsem znizanju zalog
gotovih proizvodov ko-t smo
predvideH s planorn (za 15,6 °/o).
- V hitrejsi rasti cen repromateria~ov in surovin kot pa so
rasle cene nasih izddkov.
- V strukrturi prodaje, kar pomeni, da smo v tern casu v pretezni rneri prodajali izdelke programov' ki se v proizvodnji ze
iztekajo in so dohodkovno slabsi. Manj pa smo prodajali izdelke novih prograrnov, na katerih
temelji letni plan.
- V sistemu vrednotenja zaJog, kar negativno vpliva na dohodek, ce je proizvodnja na zalogo.
- In ne nazadnje nove amortizacijsoke stopnje in revalorizacija osnovnih sredstev.
Pri tern kazalcu moramo ugotovHi tudi to, da imajo le Alples, Maries in Javor veeji dohodek na delavca kot je povprecje
slovenske lesne industrije. Dalec
najslabSi je v tern pog.Jedu Brest.
Za kazalec - cisti dohodek na
delavca, ki narn pove, koliko dohodka na delavca je ostalo za
razporeditev v okviru delovne
organizacije, je v vseh obravnaV8!llih delovnih organizacijah :zmacilen velik padec. Posebno veld,k
padec cistega dohodka je pri Lesonitu in tud1 Meblu, saj je cisti
dohodek na delavca vee kot poJovico manjsi od dohodka na delavca. Tudi na Brestu je to razmerje slabSe kot je povprecje
lesne industrije. Z gotovostjo
Iahko trdimo, da je to predvsem
posledica vi·sokih obresti za kred:ite, saj so vse ostale obveznosti
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Brest 77.961 6 44.358 52.149
Meblo 95.207 5 45.819 50.269
Maries 105.670 14 67.244 54.967
Alples 112.193 7 68.534 57.834
Savija 94.440 8 47.161 52.073
Lesonit 97.119 4 40.988 53.234
Ja-vor 105.273 9 66.191 53.491

iz dohodka pribliZno enake za
vse delovne organizacije.
V povezavi s temi kazalci lahko obravnavamo tudi kazalec
izguba na delavca. Ze na prvi
pogled je videti, da so vse omenjene organizacije, razen Alplesa
in Javorja, prvo trimesecje zakljucile z izgubo. Zelo veliko izgubo na delavca je imel Lesonit, prav tako tudi Savinja in
Brest. V vseh 'teh delovnih organizacijah, k-i so imele izgubo,
razen v Marlesu, je izguba na
delavca vecja od pov.preeja lesne industrije. I-z vsega tega si
UJpam trditi, da je gospodarjenje in pridobivanje dohodka v
lesni industriji izredno tezko.
Na to vsekako'f vpliva tudi povecan izvoz, saj je v strukturi
celotnega pri:hodka pris~o do
vecje spremembe. Delez izvoza v
celotnem prihodku se je glede
na enako lansko obdobje pavecal od 12,3 na 17,2 odstotka, v
slovenskem gospodarstvu pa
od 7 na 8,4 odstotka. Prav
tako se je povecal delez lesne
industrije glede na enako obdobje preteklega leta v izvozu
slovens'kega gospodarstva od
7,5 na 8,6 odstotka. Seveda ti
poda~ki niso tako izraziti, ce
primerjamo le-tosnje trimesecne
izvozne rezultate z lans-kimi za
vse leto, saj je v tern obdobju
delez izvoza v celotnem prihodku porasel le od 16,3 na 17,2
odstotka.
Tudi kazalec rentabilnosti dohodek v primerjavi s povprecno uporabljenimi poslovnlmi
sredstvi kaze precej slabe rezultate. Pove nam, koliko dohodka
smo ustvarili na enoto vlozenih
sredstev ali obratno, s kaksnimi
sredstvi smo dosegli enoto dohodka. Zelo sta pod povprecjem
lesne industrije Lesonit in Meblo, pa tudi vse ostale obravn~vane delaVr1e organizacije so
pod povprecjem lesrne industrije, razen Marlesa, ki je nad povprecjem in Javorja, ki je prav
na povprecju.
V vseh obravnavanih delovnih
organizacijah so slabi tudi kazalci akumulacije, saj so v vseh,
razen v Marlesu, pod povprecjem lesne industrije. To je znacilno za akumulacijo na delavca,
ki je izredno nizka, predvsern v
Lesonitu in Brestu, pa tudi za
aJkumulacijo v razrnerju s povprecno uporabljenirni poslovnimi
sredstvi.
Rezultat poslovne uspesnosti
so tudi osebnih dohodki in skupna poraba. Iz podatkov v tabeli
je videti, da so prav zaradi tega
tud1 povpreeni neto osebni dohodki na delavca v vseh obravnavanih delovnih organizacijah,
razen v Allplesu in Marlesu, nizji od povprecja lesne industrije.
Ni:Zji od Bresta pa so le v LesonHu in Javorju.
V primerjavi s slovenskim povprecjern, ki je v prvem letosnjem trimesecju znasal.o 12.847
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Povpr. slov. les.
indust. 103.131 9 64.328 52.510 11.640
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~-inarjev, pa lahko ugotovimo, da
Je povprecje lesne industrije v
absolutnern znesoku za 1.207 dinarjev nizje od slovenskega povprecja. To je posledica nizkega
dohodka (slabih rezultatov poslovanja), obenem pa moramo
uresnicevati druzbeno usmeritev
razporejanja dohodka ter . sood·
visnost osebnih dohodkov od
ustvarjenega dohod!ka in deleza
izvoza v celotnem prihodiku .
To je le nekaj ugotovitev, ki
jih lahko razberemo iz podatkov. Na poslovanje pa vpliva eel
sklop med seboj ruazlicnih ali
povezanih dejavnikov, vendar
vseh v tern sestavku ni bilo moe
upostevati.
Iz vseh teh primerjav in ugotovitev pa vendarle lahko zakljucirno, da je slabSe rezultate po·
slovanja od nase delovne organizacije v prvem tromesecju dosegel le Lesonit, ceprav so rezultati vseh obravnavanih delovnih
organizacij sorazmerno skomni,
kot so skromni rezultati celotne
lesne industrije.
Prav tako lahko ponovimo

Za silvestrovo je ujma razkrila skladisce zaganega lesa v TOZD
Zagalnica. Zdaj ga obnavljajo.
ugotovitev, ki je bila zapisana ze
ob analizi podatkov iz zakljucnih
racunov za leto 1981, da prvenstvo v lesni industriji prevzemajo delovne organizacije, ki se
v casu recesije hitreje prilagajajo trgu.
Tega so sposobne tudi nekatere temeljne organizacije v okvi-

ru vecjih delovnih organizacij ,
vendar se njihovi rezultati iznicijo ob slabsih rezulta-tih drugih
temeljnih organizacij. v vecj,i h
delovnih organizacijah pa je opaziti, da so nihanja v uspesnos<ti
poslovanja mnogo manj opazna
kot v manjsih delovnih organizacijah.
M. Siraj

Iz drugih_lesarskih kolektivov
V KLI Logatec so odprli dva
nova obrata i:n sicer seka-l nico
ter mehani.zilrano lesno sklad-isce. Prva nalozba je veljala 10
milijonov dinarjev, medtem ko
se vrednost druge suce okrog
35 miHj-onov dinarjev. V now
sekalnioi predelujejo lesne odpadke v iveri, ki jih bodo v Brestu in Meblu uporabljali za izdelavo plosc. V rnehaniziranem lesnem skladiscu pa je lupilnica za
odstranjevanje lubja s hlodov.
Doslej so to opravljali goz-da>rji
roeno. v pi'ihodnje bodo lubje
izsusevali in ga upora.bljali z
energetskem obra~u kot vir energije.
Litijsko MIZARSTVO je na
osnovi sporazuma z Medexom
izpelja1o skupno nalozbo v vrednosti nekaj cez stiri miJri.jone
dinaTjev, s katero je preusmerHo svojo proizvodnjo. Doslej so
poleg stavbnega pohiStva in notranje opreme ·izdelova1i le standardne panje. Prvotno proizvodnjo sto panjev na rnesec so ze
podvojili, razvoj cebelarstva pa
jim ponuja se nove rnoznosti.
Proizvodnja v SAVINJINI novi parketami je uspe~no stekla,
s:ai mesecni proizvodni nacrt
~'1.00 lrvadratnih metrov presegajo. Med kupci je kljub viSiim
cenam dovolj zanimanja, dobro
pa kaie tudi za izvoz na zahodni
trg; polo'VIico proizvodn:i e namera-vaio namree ·izva:Zati. predvsem v Italijo, svico in Avstrijo.
ALPLES in LESNINA sta sklenHa sarnoupravni sporazum o
poslovno tebnicnem sodelov~niu
v zve21i z Alplesovo proizvodnjo
les-nih strojev. Da bi se boli razvili to proizvodn.io, je potreben
nakup dveh strojev (horizo:ntalni v•rtalno·rezkaln~ stroj in koordlinatm stroj za razrez materiala), za kar bo Lesnina prispeV"·l a pet milijonov dinarjev, obP.nem pa ji bo zagotovljena eksklnzivna prodaja strojev iz Alp1esove proiz'V'Odnje.
SLOVENIJALES- trgovina je
odprla nov razstavno prodajni
prostor v Mariboru, kar je
skla-dno z njenimi orizadevanji
za sirienie maloprodaine mre:Ze.
Na pribli~no 200 kvadra-tnih metrih laHko ta-ko predstavijo sirok
program lesnega in gradbenega
materiala.
Izmed novosti v JAVOROVEM
proizvodnem progr amu ve1ja
izd-voj,itli tCllko imenovano sedlarsko gamituro. Le-ta je na:stala
na pobudo tovame usnja ·iz Sostanja, ki prispeva usnjene dele,
Javor pa iroeluje lesno ogrodje.
Ta sistem sedeznega pohiStva se-

sta-vljajo polfotelji, fotelji, foteljd z naslonom za glavo, sto lceik,
dvosed in trosed. Z njim si obetajo tudi izvozne posle. Proizvodno sodelovanje teme.Jji na dohodkovni povezavi.
LIP Bled je skupaj z Jelovico,
Gradisom in Brestom v organizaciji Slovenijalesa nastopal na
mednarodnem sejmu v Bagdadu,
ki je bil namenjen predvsem stanovanjskemu i-n gradbenemu gospodarstvu v tej dr:Zavi, t8!ko da
je bil-o na njem razstavljenih zelo
veli<ko stanovanjsk•ih montazrrih
his. Na sejmu so slovenska podjetja predstavila dva tipa stanovanjskih his; eno je zgradil Gradi·s ~n o.premil LIP Bled, drugo
pa je postavila Jelovica, opremil
pa Brest.
LESNINA letos ne nacrtuje
nobene nove nalozbe, ker so dovoljene le nalozbe v izvozno
usmerjeno proiz<Vodnjo in v pro·
dajne enote v tujini. Kljub temu
pa bo intenzi vno nadalj evala s
priJprav o nalozb, predvsem v
gradbeno-servisni center v Ljubljani, prodajni center v Mariboru in skladisce pohistva v Laktasih pri Banja Luki. Realno pri·
ca:kujejo, da bodo kl1ub omejitvam ze letos priceli z naloZ!bo
v Ljubljani in sicer v celoti z
lastnimi in :ldruzernimi sredstvJ.
V HOJI so za dve svoji temeljni organizaci-j-i nabavili novo zagarsko opremo. Opremo za svoji

dve zagalnioi so kupili v Sovjetski zvezi. Velja 215.000 obracunskih <lolarjev, od tega 80 odstorkov na petletni kredit po
7 odstot-ni obrestni meri. Za to
vrednost so nabavili dva dovozna verizna transporterja za dovoz hlodov, dva prek.Jadalca hlodov, dva polnojarrnemiSka vozicka, dva polnojarrnenika, dva odvzemalrna vzdolzna transporterja
za priz-me, devet vzdolznih povratnih transporterjev, dva precna transporterja za deske in nekaj rezerv-nih delov. Obe rekonstrukoiji •s ta v glavnem ze koncani.
V MEBLU posvecajo posebno
pozornos-t tudi razvijanju ustvarjalnega dela - inventiiVni dejavnosti. Da bi jo oimbolj pospesili,
organizkajo tako imenovane
»mesece inovacij«. V dveh ta-ksnih rnesecih je bilo iz sestih njegovih temeljni:h organizacij prijavljenih kar 67 tehnicnih izboljsav in koristnih predlogov.
JELOVICA i-ma tezave z izvozom stavbnega pohiStva. Ze dalj
casa trajajoca recesija v zahodnoevropskih dr:Zavah je namrec
prekinila ze navezane sti-ke s
trgovci in gradbeniki. Sedaj si
prizadevajo, da bi s svojim izvozom prodrli predvsem na trzisca Bliznjega vzhoda in v Sovjetsko zvezo. Pri tern jih ov.irajo tudi razli:ke v standardnih
dimenz ijah stavbnega pohistva
po posameznih drzavah.

Za dan borca v Losko d o lino
Letosnja osrednja prireditev v pocastitev dneva borca v nasi
obcini bo v Loski 1dolini in sicer 4. julija ob 9. uri. . Tega dne
bodo borcem Rakov~ke cete odkrili spominsko obelezje in sicer v
kraju, kjer je bila pred stiridesetimi leti ustanovljena Rakovska
ceta, na Racni gori, blizu lovske koce Urska.
Poleg preiivelih borcev Rakovske cete bodo na sveeanosti tudl
borci VDV bataljona, Loskega odreda, borke tako imenovane zenske cete, mladinci pohodne enote, ki bodo ob dnevu borca hodili
po poteh domicilnih enot obcine Cerknica in enota mladincev
iz krajevne skupnosti Loska dolina, ki bo zakljucila pohod od spomenika do spominskih obelezij v NOB. Vabljeni pa so tudi borci
drugih domicilnih enot in vsi obcani.
V kulturnem programu bosta sodelovala moski pevski zbor DPD
Svoboda in godba na pibala loske Kovinoplastike. Po odkritju spominskega obelezja bodo predvidoma ob 10. uri odprli sest kilornetrov nove gozdne ceste od Smrekovcev do koce Slernenke, ob 11.
uri pa bo proslava pri lovski koci Slemenki. Lovska druiina Loz Stari trg praznuje namrec 36. obletnico svojega delovanja. Ob tej
priloznosti bodo razvili svoj lovski prapor in podelili dolgoletnim
zasluznim clanom lovska priznanja. Po proslavi pa bo tovarisko
srecanje.
Kljub temu, da organizator - posebni pripravljalni odbor pri
krajevni konferenci SZDL Lo~ka dolina - ne bo posiljal posebnih
vabil, pricakuje, da bo k odkritju spominskega obeleija priSlo
mnogo borcev in aktivistov, ki so bili med NOB na tern predelu
Notranjske, pa tudi mladina in obcani, zlasti iz lo~ke doline in
cerkniSke doline ter iz Loskega potoka.
S. Berglez
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BRESTOV OBZORNIK

~Osnovna

]

izhodiSCa za letos

DELOVNA USMERITEV KONFERENCE OSNOVNIH ORGANIZACIJ SINDIKATOV NA BRESTU
Letosnja letna konferenca Brestovih osnov.nih sindikalnih organizacij je bila pripravljena s precejsnjo zamudo. Z zamudo objavljamo t-udi n jen letosnji delovni program. Kljub temu, da smo ze
konec junija, menimo, da je to umestno, saj predstavlja ta program vendarle enega izmed osnov.n ih izhod!isc za letosnje delo nasih osnovnih organizacij sindikatov.
Delovna usmeritev konference
osnovnih orgaillzacij sindikatov
temelji na sklepih republiskega
in zveznega kongresa zveze sindikatov ter na u smeritvah dru·
gih druibenopolitiCnih organizacij.
S tern programom zelimo SVO·
je delo uskladitli z delom obOinskega sindikalnega sveta in
osnovnih organi:zacij sindikatov
v temeljnih organizacijah s ciljem, da bi pri uresnicevanju
stalisc in sklepov sodelovalo Cim
vee delavcev.
1. Na v-s eh ravneh bomo se
naprej sodelavali pri utrjevanju
samoupravnega polozaja delavcev. Vsa vprasanja bomo obravnavali sproti in si prizadevali, da
bi odstralllili slabosti v d.osedanjem delu. Tesneje bomo sodelovali z delegacijanri v samoupravnih interesnih skupnostih in ocenjevali njihova delo na sestankih osnovnih organizacij.
2. Prizadevali si bomo, da se
letos v nasi delovm organizaciji
uveljavi enoten sistem nagrajevanja, pri cemer bo treba upostevati nacela delitve po delu in
rezultatih dela. To terjajo tudi
sklepi II. konference sin.dikatov
ter sprejeti drui.beni dogovor o
skupnih osnovah in merilih za
oblikovanje lin delitev sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo. Vse to naj bi prispevalo k
vecji produktivnosti dela, s tern
pa tudi k rasti dohodka.
Tudi v letu 1982 si moramo
prizadevalli, da ob analizah gospodarjenja posebej ocemmo
uresruicevanje dogovora o druibenem ra7;porejanju dohodka in
oistega dohodika.
3. Priza.devati si bomo morali
za uresnicevanje druibeno ekonomskega polozaja delavcev pri
uveljavljanju zakona o zdruzenem delu.
4. V sindikatih moramo spremljati uresnicevanje politike zaposlovanja in ra11porejanja delavcev na posamezna dela oziroma
naloge. Pri tern bomo morali
upostevati smernice, ki so nakazane v obCinski resoluciji o
predvideni stopnji rasti zaposlovanja. Prizadevati si bomo morali za zmanjsevanje nadurnega
dela in dela po pogodbah, ki bi
nam talko zmanjsevalo mozno-

sti za za:poslovanje stipendistov.
Zavzemali se bomo tudi za
utrjevanje delovne discipline in
smotrnejso izrabo delovnega
casa.
5. Skladno z delovno usmeritvijo obcinskega sindikalnega
sveta si bomo v nasih osnovnih
organizacijah
prizadevali
za
uresnicevanje zakona o zdravstvenem varstvu in zakona o
druzbenem varstvu otrok. Osnovne organizacije bodo nosilke
enotne evidence o ugotavljanju
socialnega polofaja delavcev in
njihovih druiin. Sodelovati bomo
morali tudi v razpravah o repu·
b1iskem zakonu s podrocja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
6. Pomembna podrocje nasega
dela je tudi izobrazevanje. Pr~
zadevali si bomo, da bo ta '51stem v celoti zazivel, obenem pa
spremljali tudi rezultate. V
osnovnih organizacijah tistih temeljDJih organizacij, ki so zadolzene za izvajanje proizvodnega
dela bodo morali ocenjevati tudi
delo' instruktorjev in skrbeti za
primerno povezanost med ucenci
in zdruzenim delom.
Se naprej si bomo prizadevali
za razvoj izobra:Zevanja iz dela
in ob delu.

Na ·podrocju inovaoij smo doslej storili premalo. Zato homo
morali skrbeti, da se ta dejavnost okrepi, inovatorjem pa zagotovijo primerni pogoji za delo.
7. Pri nasem delu moramo posvetiti posebno pozornost druibeno politicnemu usposabljanju
clanov, se posebej tistih, ki v
osnovnih organizacijah aktivno
delujejo.
8. Na podrocju ljudske abrambe in druibene samozascite si
moramo prizadevati za krepitev
podruibljanja in izvajanja nalog
iz te dejavnosti. Osnovne organiza-cije se bodo morale vkljucevati v vse akcije, ki bodo v zvezi
s tern zastavljene v posameznih
temeljnih organizaaijah.
Skrbeti bodo morale za vklju·
cevanje clanov v akcijo NNNP,
izvajanje druibene samozasCite v
praksi, obvescanje delavcev o
nalogah na tern podroeju in izobrazevanj e clanov, ki delajo na
tem podrocju.
9. Na podrocju obvescanja bodo morale osnovne organizacije
spremljati delo odbora za obvescanje ter sodelovati z n jim. v
ta namen bo treba spodbujati
delo clanov in jih vsestransko
podpiratli. Poleg tega bodo morale spremljati tudi druge oblike
obveseanja, pri tern pa se zlasti
skrbeti za to, da bodo informacije pravocasne in ra2umljive.
10. Sindikati v temeljnih organizacijah se bodo morali zaceti
ukvarjati tudi s podruzbljanjem
kulture. Potrebno bo pretehtati
mofue oblike za priblizanje kulturnih dobrin delavcem in zato
tesneje sodelovati z obcinsko

Stroj za razrez folije
Delavcem Tapetnistva novica ne ~? nova, saj im_ajo J?riloznost
videlli kori.stnost stroja za razrez foliJe vsak dan pn svojem delu.
Za vse ostale p.a bo spozn anje, da je moe tudi z domacim manjem
lahko veliko prispevati k lazjemu delu, morda spodbuda za raz· d o b'1mo v ro1·1 m
·
mi:Sljanje.
· ramo v PVC f o1"
lJO, ki JO
TapetniS.ke izdelke p aki
jo je treba razre~ati _na zelene formate. To del?. S? delavci prej
opravljaJ.i. roeno lO SlCer tak~, da ·~0 rOl<? raz\'il.l ~ S skarJaiDl
razrezovali na formate. Porodila se Je zarmsel o stroJnem ra2rezu.
V tujini imajo taksne stroje, venda:r ne ustrezajo nasim potrebam,
pa se zelo dragi so.
Oddelek mehaniene delavnice je po ideji in zasnovi svojega vodje
Slavka Znidadica izdelal stroj, z elektroniko pa ga je sinhroniziral
v pravilno delovanje Janko Mi!iic, obratni elektrikar. S troj je izdelan taJco, da deluje rocno ali avtomatsko.
S tern smo dobili delovni pri.pomocek, ki nam ustreza. Letno smo
prihranili povpreeno 900 delovnih ur in 2 odstotka matePiala na
racun tocnosti razreza. Na osnovi dobrih rezultatov prvega stroja
smo .se odlocili za izdelavo se enega, ki ga u:porabljamo za razrez
dakrona. S tern je dodatno prihranjenih 800 delovruih ur na leto in
prihranek matenala.
Idejo za izdelavo stroja smo ponudili. razvojnemu oddelku Bresta,
.ld jo razvija naprej in prilpravlja za serij-S'ko izdelovanje v okviru
strojegradnje na Bres-tu.
S. Knap
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zvezo kulturnih organizacij in z
drugimi n<>Silci na:log s tega podrocja.
11. Nosilci a'koij za rekreacijo
in oddih delavcev so izvrsni odboPi osnoVlnih organlizacij. I zvrsni odbor konference mora delovati v smislu vsklajevanja in resevanja splosnih vprasanj, ki
zadevajo vse temeljne organizacije.
Sportno aktivnost delavcev je
treba podpirati tudi v prihodnje.
Zato bomo skrbeli za tekmovanje znotraj delovne organizacije,
pa tudi za sodelovanje na tistih
tekmovanj ih, ki bodo or ganizirana za lesno industrido. Krog sport-

Za vecji

pr

nih prireditev pa bo vsekakor
pot-rebno se razSiriti.
Oddih delavcev je v okviru delovne organizacije sicer delno ze
resen, ven dar si bomo tudi v
prihodnje prizadevali za sirjenje
pocitniskih kapacitet.
12. Prav gotovo se bodo med
letom pojavile tudi druge naloge,
ki jih bomo morali razresevati
v sodelovanju z organi upravljanja. Sem sodijo predvsem obravnave periodicnih in zakljucnih
racunov, spremembe in dopolnitve samoupravnih splosnih aktov,
dejavnosti ob sprejemanju novih
in podobno.

•

IZVOZ

PRIZADEVANJA ZA I ZVOZ V T OZD MASIVA
Omejevanje potrosniS.kih krerutov, pa tudi padanje realn!ih
osebnih dohodkov povzrocata
upadanje .kupne moci prebivalstva, kar se izraza pri nakupih
trajnejsih potrosniskih dobrin.
Zaradi na-sta:lrih tezav v p roclaji
na domaeem trliSfu, pri uvozu
reproma-teriala, pa tudi zado!Zitvah v tujim si je potrebno kar
najbolj p rizadevalli za cimvecji
·i zvoz in pridobi·tev prepotrebni.h
dev.i:llnih sredstev.
Glede na tako zastavljene naloge se je potrebno ze pni samih
mo~nih ponudbah lotiti obravna:v in izdel<W vseh kaikulaoij,
pa tud!i stevilnih vrorcev, ki jdh
zahtevajo lrupci.
PPi izdelavi vzorcev so tudi te·
zave, saj kupec zahteva kra:Vke
roke za njiho'OO izdelavo, sta1no
ima dodatne zahteve g:lede kon·
st::rukcije, obHke in povrsinske
obdelave.
Vse to zahteva veckratno popra·vljanje vzorcev, kar se bolj
obremenjuje zmogljoivosti nase
vzorcne delavnice. Zaradi orne-

nje:rui.h tezav tehnologi prizadevno sodelujejo pri izdelavli vzorcev, saj s svoj•im popoldanskim
del.om v modedni delavnici omogocajo pravocasno iz.delavo vzor·
cev, lci so se kako potrebni za
pr.idobitev posame:mih narocil.
Tezave se pojav1jajo tudi pri
izpolnjevanju ze sklenjenih narocil, saj zahtevajo kupci kra.tke
dobavne roke, serije izdeJ!.kov so
majhne, tezave so pri susenju
lesa in t ako na.prej.
Zaradi potreb v proizvodnji je
bilo v preteklem mesecu organi·
zirano tud!i popoldansko delo reZJ.jskih delavcev v strojnem od·
delku, s cimer smo pospesili iz.
delavo izvoznih proizvodov in
p ravocasno dobavo v okviru dogovorjenih rokov.
Glede na to, da so se pogoji
gospodarjenja bi•st::veno spremenili, bo potrebno v pr:ihodnje podobna prizadevanja se okrepiti,
saj bomo le tako nemotno poslovaH ter zagotovtHi prepotrebne
devize nam in nasemu gospodar·
stvu.
V. Jeric
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Skupscina sodi, da ostaja ohranjanje, razvijanje in prenasanje tradicij NOB in socialisticne revolucije ter njihovo podrufbljanje tud.i v bodoce ena najpomembnejsih nalog ZZB.
IzroCila in vred.note NOB in socialisticne r evolucije morajo
biti vtkane v vso naso drufbeno prakso in imeti polno veljavo pri razvijanju sociallsticnega samoupravljanja , krepitvi
bratstva in enotnosti, varovanju nase neodvisnosti in suverenosti, v prizadevanjih za mir in sirjenje neuvr5eene politike.
Prenasanje in razvijanje izrocil in vrednot NOB in socialisticne revolucije mora ustrezati sedanji stopnji nasega
druzbenega razvoja, biti mora takSno, da bo predvsem mladim krepilo domoljubno in socialisticno zavest, plemenitilo
njihove medclove5ke odnose in vplivalo na njihov odnos do
deJa . Za te cilje naj bi se se bolj kot doslej zavzela skupna
fronta SZDL in zlasti mlad.ina.
Jz

Eno izmed nestetih podob nasega jezera
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NASI LJUDJE
- Si kaj videl Igorja? - Bam
lgorja vprasal. - Igor je naorocH, da . . . - To bi bil moral
urediti Igor, pa je najbrf pozabil.
Ta.ksni in podobni staVIki so
v Gabru vsak;danji. Ni ~Si tefko
predstarvljati, koda imam v misl±h - nasega Igorja Gornlka,
vodjo proiJZvodnje, ki ga sicer
verjetno poznajo vsi Brestovi
delavoi.
Nemirnega duha je, vedno v
pogonu, kot bi temu lahko rekli. Odpeta delovna halja ga komaj dohaja in spominja na .Subicevega svetega Jurija na konju; pocasnega koraka ne poma. Zdaj je tu, ce:z pet minut
ga sploh vee ne na:jdes, zatem
pa znova od nekod privihra s
.SOpom papirjev in papirCkov v
rolci, za dodaltnimi pa se stilka
po zepih. Za vsakogar, ki ga
sreca, 4ma narocilo, vprasanje aJ.i
odgovor. Njegov stol v pisami je
obieajno prazen, saj mu je stabovski nacin deJa tuj. Ugodneje
se pocuti tam, •kjer deJo neposredno tece.
Ja, pa funkci>je? Na.brai si jili
je kot bera.C mraza. V celi vrsti
samoupravnih organov sode1uje,
od manj pomembnih kornis.ij do
predsechrika Brestove skups&e
- deJavskega sveta delovne organi'Zacije. Kljub veJikemu ob·
segu odgov.ornega dela in stiske
·s Ca.som je poln vedrine in vedno nasmejanega obra1Ja, .k.i kot
nale:tljiva bolezen delujeta na
vsako skupino, v kateri se Igor
majde. 0, pa tudi silno tresen
ma biti, (;e je v dolocenili o>koliscinah to potrebno. Sicer pa,
danes tako pogostega jadiko.va.nja. o preobilici dela ne prizna.
fuavi, da se da vse naTecli:ti, ce
sta cloveka voJja in hotenje.
Kaj pravi Igor o svojem delu
v temeJjni organ6.zaciji?
•Odgovoren sem za wpolnjevanje proizvodnega plana; to sta
pac naSa obveza in za~kon, od
tega je odvis•n o nase zirvljenje.
RazumJjivo pa je, da je njegovo
izpolnjevanje prav toliko kot od
mene odrviooo od moj•i h sod~lav-

METODOLOGIJA ZA PREGLEDOVANJE IN PREIZKUSANJE DELOVNIH PRIPRAV IN NAPRAV
Pred kratkim so Brestove temeljne organizacije Masiva, 2agalnica
in Gaber dobile metodologijo za pregledovanje in preizkWanje
delovnih priprav in naprav, ki jo je preizkusll in potrdll republi!ild
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dela. Metodologijo je izdelala sluiba za varstvo pri delu.

Zakon o varstvu pri delu doloca, da mora delovna or.ganizacija skrbeti za obcasno pregledovanje in .p reizkusanje delovnih
' priprav in naprav na mehaniziran pogon. Osnovni namen teh
dolocil je:
- da se ugotovi, ali je z vaorstvenimi ukrepi in normativi zagotovljeno varna delo, zlasti kar
zadeva vamost pred poskodbami, ki jih u tegnejo povzrociti
posamezni deli delovne priprave
in naprave, ter :varnost pred
elektdcnim tokom;
- da se zagotovi uporabo saroo taksnih delovnih priprav in
naprav, ki ustrezajo predpisom
o varstvu pri delu in lk i zagotavljajo delavcem varno delo;
- da se ugotovi in odpravi
vzroke nevarnega deJa in da se
izloci iz uporabe za vamo delo
neustrezne delovne ·p riprave in
naprave, ce z ustreznirni varstvenimi Uikrep:i ni moe odpra<W>ti
iz njih izvirajoee nevarnosti za
zdravje in iivljenje delavcev.
Zakon o varstvu pri deJu doloea. da sme pregledovati in preizkusati delovne priprave in naprave pooblaseena delovna organizacija (zavodi, instituti), ki ima
poslovni predmet raziskovanje,
izvajanje in pospesevanje varstva pri delu, ki ima ustrezno
pooblastilo republiskega sekretariata za delo in ki ima tudi pre-

-----

Kongres vse blize

cev oziroma vsega kolektiva. Vsi
skupaj se trudimo, <Ia v danih
pogojth napravimo kar najvec.
Zadovoljen sem s sodelavci in se
med seboj lepo razumemo. No,
obcasno pride tudi do besednih
prask, kar pa nri•k omur ne stejem v zlo.
Tudi k.olektiv •k ot celota je
zdrav ilil se da z njim lepo sodelova trl.. J e pa nekaj posameznikov, ki so vedno v op<nicijti. do
vsake odloCitve. Ta.kri.m ljudem
nobm sistem in nobena ureditev nista pogodu. Najraje kot
opravljivke gledajo cez plot in
kri1Jizirajo vse, kar ni ZTaslo na
njihovem zelnilru. Niicesar pa ne
Cilj na.Sih delegatov mora biti,
stori.jo za bolj-se in uspesnejse da vprasanja in poja>Ve dobro
delo. To so pac rojeni godrnjav- spoznajo, se o njili s sodelavci
ci, kakrS.ne ima vsak kolek;tiv.
pogovorijo ter zavzameJo ustrezTudi sicer lahko povem, da se na stalisca in na sejah oblikujenekaj, na sreC.o zelo malo de- jo sklepe. In kot najpomembnelavcev, n~kakor ne more ali noce je pr.i tern, da tvomo sodelujejo
prilagodi:ti in razumeti sedanjili pri uresnicevanju sklepov, ne pa
tezkih goopodarskrih razmer. Ta- - kot je nasa pogosta raxvada,
ki clani kolektirva, ce to so in da se za nekaj dogovorimo, poce bodo to zele1i ostati, bodo zneje pa delamQ v·s ak po svoje
morali krepko spremeniti svoj kot nam trenutno naJjbolj ustreodnos do dela lin ciljev kolelm;i- za.«
va, sicer jih bo kolekti>V izloOil,
Pa zasehno ZivJjenje? K.ljub
ker ne bo dopusttl, da bi bil v obi'lki deloVlllih dolfuosti in stuSVIOj•i h naporih ogrozen. •P red- diju ob delu si je Igor u-spel
vsem v sedanjih in tudi v pri- usl!variti lludi druZino. Se dobro,
hodnjili napovih za izvoz bo pri- da se priprave za to obicajno
se! odnos do de}a moC:no do iz- .· »urejajo« v casu, ko stroji miruraza :in s tern nasa priJ.agodlji- jejo in so tudi vecerne seje ze
vost in podrejanje razmeram. koneane.
Vse kaie, da je na5emu sor<!2Zaradi za>Vzetega dela v tovarmemo lagodnemu obnasanju za
nr.i, v kateni, kot sam pravi, je z
vedno odzvonilo.
duso in telesom, in zaracli vseTucli kar zadeva nase samo- stranskega druibenopolitianega
upravno zivljenje in delo delega- delovanja je nedvomno prizadeta
tov bomo morali marsi.kaj spre- tudi njegova drutina. Vendar,
menit-i. Sem narnrec pri.sta5 ucin- kot pove, to z razumevanjem
kovitega samoupravnega ureja- sprejema.
nja odnosov, vendar pa velik na.Se bi Iahko govorila, saj so
sprotnik sestan:k:O'Vanja, k·i se je
pni nas talco razbohotiio. Ne Igorju znana vsa podrocja Zri.vmorem mimo polilicruih disku- ljenja. Delo in izlklusnje iz njega
tantov, ki na najrazlicnejSili se- ter obcutlj>iv odnos so mu izpistalllkih mlatijo prazno sJamo in l:iJii. pogled na svet in na medponavljajo ze oguljene fraze, pri sebojne od.nose, katerih temelj
tern pa vsem pvisotnim jemljejo je posteno in ustvarjalno delo.
F. Mlakar
cas, ki je v razvitem svetu, v
katerega te~imo tudi rni, ze dolgo silno dragocena prvlina.

~CinkoviteiSe varstvo pri delu
~pektor

_,..

i(lkuseno in potrjeno metodologijo za pregledovanje.
Zakon o varstvu pri delu daje
pravico do pregledovanja in preizkusanja delovnih priprav in
naprav tudi delovnim organizacijam, ki imajo delovne naprave
in priprave, izdelano in potrjeno
ustrezno metodologijo za pregledovanje in preizkusanje ter
za to ustrezno strokovno usposobljene deJavce in opremo. Metodologijo potrdi republiski inspektorat za delo.
Vse omenjene pogoje za preizkuSanje in pregledovanje sedaj
izpolnjuje tudi BREST.
S tern bo zapolnjena v!'Zel v
celovitejsem izvajanju varstva
pri delu, saj bomo labko sproti
odpravljali nastale pomanjkljivosti, predvsem pa slabo varnostno stanje delovnfu priprav
lin naprav, kar neposredno v.plii.>Va
tudi na stevilo poskodb pri delu. Poleg tega 1udi ne bo dolgotrajnega oakanja za pregled poobJascenih ustanov, pa tudi dodatnih -stroskov.
Seveda pa bo potrebno kljub
la~stni in potrjeni metodologiji
nekatere meritve in preizkusanja se vedno prepustiti pooblascenim organizacijam - zavodom in ustrezni inspekciji; predvsem zahtevnejse, ki zahtevajo
uporabo sodobnejsih aparatur in
tistih, ki so ~dvrieni inspekcijski kontroli.
V. Jeric
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PREDKONGRESNE PRIPRAVE

SINDIKATA V NASI OBCINI

X. kongres zveze sindikatov
Slovenije bo prav gotovo dal
p oseben pouda-rek sedanj!im zaostrenim pogojem za gospodarjenje i:n s tern v zvez.j tud:i odgovornosti sindikalnih organizacij. Pri razresevanju sedanjih,
Z'}asti pa prihodnjih poti za
zagotavljanje nemotenih procesov v proizvodnji, bodo imele
osnovne organizacije, skupaj z
vodilmmi delavci v posameznih
temeJjnih
organizacijah,
pomembno in odgovomo vlogo.
Prav od nj•ihove prizadevnosti
bo v marsicem odvisen uspeh
prihodnjega gospoda-rjenja.
P!I'edsedstvo obOinskega sindikaJnega sveta j e sprejelo program pred:kongresne dejavnosti.
Za njeno izvedbo je zadol.Zenih

sest delovnih skupin, ki bodo
morale, ceprav smo v casu dopustovanja, pr1praviti ugotovitve, ki bodo izvirale iz sedanjega
stanja po posameznih podrocj ih. Vse ugotovitve, zlasti pa
ustvarjalne predloge deJovnih
skupin, homo posredovali v javno razpravo po posameznih kolek,t!ivih in kasneje ob sklicu
vseh predsednikov osnovnih organizacij in konferenc dodali se
morebitne neposredne prispevke.
Tako pripravljeno gradivo bo
obravnaval tudi obcinski sindikalni svet, ki bo oblikoval svojo
oceno in predlog, da gradivo posredujemo kongresni pisarni kot
prispevek predkongresne dejavnosti v nasi obcini.
F. Urbas

Zakaj smo takSni?
NERAZUMLJIVO -

Nl

ODZIVA ZA MLADINSKE DELOVNE AKCIJE

Aprila je obcinska konferenca zveze socialistiene mladine seznan.Ua osnovne organJzacije z letosnjimi mla<Uns.kimi detovnimi a.KciJam.i. 16. do 2;,. JUUJa bo preavtaoma lokaJ.na .ae1ovna a.KciJa v .lu'aJevm skupnosti :C.l.lce - LaJnarje, od 1. ao :Gl!. avgusta pa oo tretja
u.m.ena zvezne aetovne a.KC!Je » \/1l.l(ovar 'ISZ«. 1\'uaa.mcl, kl so na
zveznt a.KClJi ze bUi in izpomjujejo tum dooatne razpiSne pogoje,
pa lan.ko greao tuat na eno lZIDea meanaroarun aetovrun a.KCIJ m
.s1cer na .tnaazarskem, CeSKoslovaskem aJ.1 v ·J:unisu.
Osnovne organiGlacije na Brestu so se zaueve ta.lmJ lotue.
.l:'regtedau smo, Kaksne so moznosu OZll'oma KOUKo Je zarumanJa za ae1ovne aKOIJe. PoKazalo
se je, aa zanun.anJe je, aa pa
gospodars.k.e razmere, v katen.n
smo, tezKo aopuscajo enomesecru izosta.ne.k: z aeJ.a. Gleae na
to, aa Je pomemona s1enerna
aewvua ura, bl rru.ad.J.noi - aelavci tei.ko zapustll!l. ae10.
Zato se je .K.oorCliDaclJSki. svet
0010Cll, aa se pogovor~mo s stipenrusu m preruagamo, naj nam
pomagaJo ta.Ko, a.a se namesto
oovezne pra.k:Se v dewvru orgaruzaCIJl uaeJe:iajo mlaains.K.ib. aewvnlll aKClJ. v soaewvanJu s
KaarovsKo sll!Zbo smo organizrrall sestanek stipenrustov. Od
':1::> povabtJeD.lh je nanj pnslo .')IS
mlaCllillcev. ~eznam.u smo jill z
aKClJaiil.l, s tasom posamez.nih
a:KCIJ, s pogoJi za udelezbo in
seveaa s tem, aa se j1m mlaadnska aelovna a.Kcija steje kot
obvezna praKsa, prav ta.IW pa
jim pripaaa turu nagrada, ki bi
JO v aelovni orgaruzaciji sicer
prejeli.
Octz.iv je bil zelo slab. Ni nas
presenetUo stevilo, pac pa splosna nepr.ipravljenost teh rnladincev, da bi se odloCili za nekoliko zahtevnejse in odgovomejse
opravljanje prakse, saj tako radi
pravimo: »to so vzorni, delavni,
aktivni, skrat!ka, dobri mladinoi«. Kje so?
Dali smo jim momost, da se
pogovorijo doma in se mordal

.,:
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Pravnik
odgovarja
Vpruanje:
Tokr<l>t se vprasanje nanasa na
delo ob nedeljah. Glasi se: ali
pripada delaiVcem, ki varujejo
premozenje teme1jne organizacije (wataTji), za delo na dan
nedelje dodatek osebnega dohodka, ali pa se jim taksno delo
steje kot prerazporeditev delovnega casa glede na to, da imajo
da:ugace rcwporej en delovni cas
kot ostali dela:rvci.
Odgovor:
Delavci, ki varujejo premo.Zenje temeljne organizacije, opravljajo svoj delo praviloma kon>tinuirano brez prekinit>Ve tudi ob
koncu tedna in ta'ko opra:vljajo
svoje delo tudi ob nedeljah.
Zak'O o delovnih razmerjih in
samoupravni spor~ o delovnih razmerjih doloeata, da mora
bi·t i delarvou, kli deJa na dm tedenskega pocitJka, zagotovljen
taksen poci tek na ka:ksen drug
da.n in sicer praviloma v n aslednjem tednu. Iz teh doloCil in
iz dejstva, da omenjeni dela>vci
praviloma stalno delajo ob nedeljah, izhaja, da se njihovo delo
na dm nedelje ne more steti
kot prerazp orediltev de'lovn ega
casa. Tako ima.jo ti delavci za
delo na dan nede1je pravico do
dodatka osebnega dohodka in
sicer v sklladu z doloeiti samoupravnega sporazuma o sk:upnih
osnovah in merilih za pridobivanje in ra1!porejanje dohodka.
A. Percic

Prvi

-··-
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na~i

skupaj s starsi laie odlocijo za
rru.awnsKo aewvno akClJO . .l:'rijavl.ll so se stirJe supenrusti, eoen
pa :lZpO.lnJUJe tuu1 pogoJe za
mednaroano delovno a.KClJO. Pet
toreJ. Hrest pa naj bi dal v
bngade 16 Illiaaincev. Kak.o:?
1'1...1JUb SteVJJruffi pnzaaevanjem,
da OJ. zaaevo 1Zpe1Jall 1n zora.ll
zado&tnO SteVHO bngaC:UrJeV,
uspena ni. J:'oraJajo se stevnna
vprasanJa: so ax:cije vablJlVe,
OOVOlJ pOJaSnjenel ::,o njlllOVl Cl·
lJi veano ooseze.rui' Je moraa knva oaaaljenost, a a se te:ze ocuoCam.o?
~mo v polozaju, ki se ravno
ne poda ve!I.k:osu nase dclovne
orgaruzac.ije, Stevilu mlad.JlJ., .lei
ae.laJO v nJej oziroma so z njo
tako ali arugace povezani. J.JeJ:avce tezko pogresamo, Stipenc:usti se raJe oruocaJo za pruso
in prosto popo1<1ne, meatem k.o
Studentje prevu1no molCJ.jo. Ali
lah.k:o recemo: »Ne moremo vam
dati brigadirjev!« Mladmci iz temeljnih organizacij so pripravljeru na to, c1a gredo, to pa je
tudi vse, kar lanko narecumo.
Odlocitev o tern, ali v brigado
smejo ali ne, pa ostaja oaprta.
Namen teh a.Kcij je ohranJanje
in poglabljanje bratstva in enotnosti, je obli.k:a izobrazevanja, je
Zivljenjska in delovna prelZku.Snja, je ena od momosti, da
mladi pogledajo cez »domaci
zid« in spoznajo, kako zivijo
drugje, spoznajo nove kraje, nove !judi, nove obieaje . . .
V. .Sega

dopustniki so kljub vsemu zadovoljni

--~ -.-

----~- --

.

--

--

-~

~

·

-

., ·

,." -__ · -

·

·- _··_·_ '_·_ ·___ _ :~L~i:;··..:.:·.:.·_..:.:_:.i,;~h:t1r~,·-~

BRESTOV OBZORNIK

8

~1/11/1/

Razvrednotena zamisel
OB JUNIJSKI LIKOVNI RAZ·
STAVI V BRESTOVEM SALO.
NU POHISTVA
Lep junijski vecer. Nova otvoritev Iikovne r azstave v cerkni·
skem salonu pohlstva. Obcinstva
skorajda ni. V glavnem le razstavljalci (pa se ti ne vsi) in
njihovi somdniki ali bliznji znanci.
Precej po uradnem casu za
zacete'k otvoritve zaigra magnetofon nekaj modernega. Nekaj

\BIIEST0\11
upolcojenci o

kovnih razstavah v nasem salonu, ki bi imele prodajno-propagandni ucinek, predvsem pa pozivile kulturno zivljenje v nasem kraju, ki je bi·l o, in je se,
sila medlo. In res j e bHa spocet'ka vsaka razstava resnicen
kulturni dogodek, ki je odmeval
tudi v s irsem p rostoru. Spomnimo se raz-stav Perka, Doreta
K:lemencica-Maja, Puntarja, Toneta Svetine . .. Spomnimo se izrednih kulturnih programov in
tehtni h razmiSljanj ob otvorit·
vah.

brestu

Saj ne gre le za imena, gre za
dozivetje. Ali ni predstavitev
sedmih domacih, samoraslih ljubiteljev likov.ne umetnos ti dozivetje, obogatitev nase domace,
nO'tranjske kulture? Pr iloznost ,
ki je nismo znali izkoristiti, pribliZa>ti
najb olj
neposredno
us tvarjalnos t delavcem in obcanom.
Tudi Meblo je nekako istocasno price! z Hkovnimi razstavami. Danes je s kor aj vsaka n jihova - dogodek v slovenski likovni kulturi, nasa pa nima odmeva niti doma.
Vsekakor bi se moral organizator nad vsem tern, zlasti pa o
priho dnjem p rogramu, r esno za-.
misliti; pa n e le zamisliti . ..

Pred sedmimi leti je bil upokojen kot vodja izmene v delovni eno ti - zaga na Mamfu v
Starem trgu. S tern pa n jegova
dejavnost v druzbeno poHticnem
zivljenju ni popustila. Napori in
tempo zivljenja in casa, v katerern zivirno, tudi njernu niso prizanesli. Krnalu ga je srecala huda bolezen, toda z optimizrnom in voljo jo je premagal in danes si je dokaj dobro
opornogeL Z.ivo ga zanirnajo
vprasanja danasnjega casa.

_,

KNJSKO JEZERO IN OKOL I CA
(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
To mi je dalo veselje in pogum,
da sem zlezel v vsako luknjo, kjer
sem katero nasel. Omeniti je vredno tudi jamo pod cesto. Vhod je
lep in pripraven. Hodis kakih 70
metrov, ko dospes do majhne, zelo
ozke odprtine, ki pa je malo kvisku
dostopna priblizno dva metra. Zlezel sem vanjo ter sel se kakih dvajset metrov dalje in dospel do brezna in zlezel vanj do dvajset metrov
globoko. •Ker pa nisem opazil nic
posebnega in nobenega drugega
vhoda, sem se vrnll.
Tudi ta jama je krasna. lma veliko lepih kapnikov, posebno je pa
lep steber, ki je okoli deset metrov visok in okrasen z drugimi
stranskimi kapniki.
Naj omenim se to. Takoj, ko sem
to porocal casnikom in posebno na·
sim domacim ljudem, se je 0 tern
veliko govorilo in pisalo. Celo svetoval sem nekaterim mozem, da bi
ceste nekollko popravili, namrec
do jam, in tudi v jami sami napravili brez nevarnostl dostopen vhod.
Seveda je ostalo vse, kakor je bilo.
Zgodilo se je pa, cesar gotovo
nlsem pricakoval. Mlslec, da hodijo
ljudje k meni samo zaradi zanstve-

Delegatski sistem je nacin, s katerim v nasi druibi presegamo locitev med delom in politiko, do katere je prglo v
druibeni delitvi dela. Zato bodo nasa prizadevanja usmerjena
v ustvarjanje celovitih pogojev, v katerih se bo delegatski
sistem se bolj razvil kot obllka druibenega organiziranja delavcev, delovnih ljudi in obcano'\', ki jim bo omogocala odlocilni vpliv na vsebino in postopke odlocanja v samoupravnih
organizacijah in skupnostih in v druibenopoliticnih skupnostih, pri izvdevanju funkcij oblasti in pri upravljanju
druibenih zadev.

•

Celovit sistem infor-miranja razvijamo zato, da bi omogocili
delavcem, delovnim ljudem in obcanom sprejemanje odlocitev, ki bodo odraz njihovih potreb in interesov. V sistemu
informiranja, ki je pomembna sestavina celotne druibene ureditve, je potrebno vsestransko podruibljati vse njegove sestavne dele, da bi lahko deloval usklajeno . in ucinkovito ter
tako onemogocal kakrsnekoli monopole ali m anipulacije na
tern po'drocju.
Sredstva javnega obvescanja so poleg tega, ·da posredujejo
najpomembnejse informacije, eden najbolj pomembnih obliko·
valcev druibene zavesti. Komunisti v druibenih organih
upravljanja in v osovnih' organizacijah zveze komunistov tiska, radia in televizije ter v okviru socialistice zveze se homo
stalno zavzemali za demokraticno odprtost informacij in za
ust varjalno relievanje druibenih problemov. Uresnicevanje
taksne druibene vloge sredstev javnega obvelicanja zahteva
tudi ~cinkovitejse sistemske pristope pri opredeljevanju njihovega druibenoekonomskega poloiaja.
·
lz resolucije 9. kongresa ZKS

B . Levee

. KA&AJ

nega namena in zanimanja, sem jim
pridno kazal jame - a glej, po preteku nekaj mesecev so bili lepi
kapniki, ki so bili kar najlepsi njih
okras, odbiti in odneseni - baje na
cerkniske krasne vrtove in v druge
kraje. Nekateri so celo ostali odbiti na tleh, ker jih doticni kulturonosec ni mogel spraviti ven iz jame. To se je zgodilo zalibog pri
nas v Cerknici.
Zato pa mislim, da je umestno,
ako ponovim lepe besede g. Pavia
Kunaverja iz njegovega spisa Kraski svet in njegovi pojavi , ki se
glasi : Na posebnosti kraskih poja·
vov, posebno podzemskih jam naj
bi bila ponosna vsaka obcina, . ki
jih ima. Z majhnimi stroski naj bi
omogocila dostop in v svojem okraju skrbela za kazipote, na postajah
pa za ·reklamo, saj bi se vse to
z obiskom tujcev izplacalo.
Raznesel bi se tudi se bolj glas
o lepoti nase domovine, saj je na
svetu malo drzav, ki bi imele toliko
prekrasnih alpskih, kraskih in mor·
skih pokrajin. Obiskovalci podzemskih jam pa naj se zavedajo, da je
odbijanje kapnikov grd zlocin na
prirodi. Kakor- cutec planinec ne
more mirnega srca trgati redkih

fiJ

Tokrat smo za to ruhriko izb rali znanega druzb eno politicnega delavca in b orca NOV Franca Kovaca.

>>Otvoritev« likovne ra;zstave

deklet se neubrano zvija v rit·
m icnem piesu. Slab posnetek iz
diska? Se dvoje glasbenih tock
(gantjivo, kako otrok prepeva
podo kruco!). Vse skupaj brez
smisla in vsebine. Nikogar, ki bi
vsaj v nekaj stavlcih predstavil
razs·tavlj alce in poveda l nekaj
spodbudnih besed.
Razstavljalo pa je sedem mladih Brestovih delavcev - zagnanrih ljubiteljev liko vne umetnosti. Naj jih vsaj ob tej priloznosti pred stavimo z imeni (njihova dela ste lahko - ce ste
jih - videli v salonu): Valerija
Jeric, Bojan Klancar, France Kor osec, Cveto Malnar, Slavko
MikSe, Franci Modic, Vanda
Sega.
Ob koncu >>Otvoritve« grenak
priokus.
Pred nekako desetirni leti se
je rodila zamisel o s talnih li-

B.

planinskih cvetic, tako ni mogoce
mislecemu jamarju odbiti kapnika.
Pomislimo le, da se kapnik debeli
in raste neskoncno pocasi in da
pretecejo stotisocletja, preden zraste s tal in stropa gozdic belih
kamenih stebricev.«
Pod Starim gradom imajo Cerknicanje krasno jamo.
Vodna zadruga, ,ki jo je vladni
svetnih ~upnek leta 1920-1921
ustanovil za regulacijo in osusenje
jezera, je vhod vanjo in kamin v
notranjscini razstrelila in razsirila.
Tako je sedaj dostop v to krasno
votlino popolnoma omogocen. Globoko pod obokom se slisi sumenje
vode. Dokazalo se je, da je na
tern kraju !llajglobji odtok. :ro Je
posebne vaznosti za odvajanje niz·
ke jezerske vode.
Z raziskovanjem notranjscine te
jame in nadaljnjega toka podzemeljskega rova se bo se nadaljevalo.
Nas Kras ima pod povrsjem mnogo krasnih hramov, ki so vecinoma
nepreiskani ali pa zanemarjeni in
pozabljeni.
Vredno je omeniti Krizno in Mrz·
lo jamo, ki je komaj pol ure hoda
od mesta Loza pod Krizno goro,
kjer stoji na vrhu romarska cerkev,
sedaj pa ze laze dostopna po novi
cesti iz Grahovega · na Zi-rovnico,
Lipsenj in Goricico-Steberk. Mrzla
gora se imenuje zato, ker je njena
notranja toplota baje vedno za 5
do 6 stopinj R nizja od zunanje.
Ta jama je ena najvecjih na
Kranjskem. Od vhoda do zadnjega
konca meri z ovinki 462 metrov,
dolgost vseh potov in stez v njej
pa znasa 1650 metrov. Jama ni ni·
koli brez vode. Ob dezevju naraste
in jama je za nekaj casa nepristopna. V njej je 120 metrov dolgo in
20 metrov siroko jezero. Skozi njo
pa · tece potok, ki blizu vhoda po·
nicuje v tla. Jama ne slovi zaradi

kapnikov, ki so sicer veliki, pa jih
je malo, pac pa zaradi obilo nakopicenih kosti medveda brlogarja.
Pred vojno so izkopali nad 4000
kosti te zgodovinske zivali in jih
poslali v Ljubljano in na Dunaj za
muzeje.
Nekaj posebnega je pa skocijan·
ska dolina, znamenita zaradi jam,
predorov, posebno pa zaradi dveh
prirodnih mostov. To dolino imenujejo nekateri tudi Rakovsko dolino,
ki lezi med Cerknico, Rakekom in
Uncem ob Javorniku sredi gozda.
Dolga je kakih 2500 metrov, siroka
200 metrov ·in ima priblizno 50 hektarov povrsine. lz Cerknice skozi
vas Zelse po pasnikih in gozdu je
do nje uro hoda. Blize je z Ra·
keka, z Unca pa vodi tja jako tepa
grascinska pot.
Zlasti v poletnem casu je ta dolina podobna velikanskemu parku.
Po gozdu se vije polozna, vecinoma
ravno in lepo izpeljana pot. Ob
njej so lepe senozeti in po dolini
tece potok Rak. Ako je Cerknisko
jezero polno, je Rak podoben reki,
drugace pa se vidi le vecinoma
suha struga. Na tujca naredi pohod
v to dolino jako prijeten in caroben vtis. Skoda je le , da v vsej dolini ni niti ene hise. Poprej je bila
sicer ena zaga in dve ce1"kvici kot
bozja ·pot, sedaj pa je videti se
same -razvaline.
·
Vkljub svoji prirodni krasoti je
dolina premalo obiskovana in znana.
Saj ni cuda, ce pomislimo, da niti
preiskovalec kraskih jam, dr. A.
Schmid(, ki je obiskal leta 1850
Skocijan, ni pri prvem obisku nicesar slisal o vdrtinah pri izviru
Rakovskega potoka in o drugem
prirodnem mostu.
K~ sp l~ta 1853 dl!lati zeleznico
od Rakeka proti Postojni, so zelezniski inzenirji sele razsirili med
svet vest o teh prirodnih cudesih
v $kocijanski dolini. lstega leta it:
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»Spr ernljam tezave, ki tarejo
n e le Brest, ampak vso lesno
indu·s trijo. Se vedno srno prevec
razdrobljeni in p remalo dohodkovno povezani. Najbolj pa me
jezi, da moramo doma uporabljati devi21na placilna sredstva,
svoj dinar pa sramotimo v wjini in s tern tudi svoj ponos.
Prek sredstev javnega obvescanj a je se vedno cutiti p revec
splosnosti i-n prernalo konkretnosH.
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No, ne zan~karn, da v zadnj ern casu nismo bolj konkretni
in bolj odgovorni, saj so tud.i
rezwtati Vlidnejsi. Pred leti Slll1l
vsako ponujeno posojilo zgrabili
z ob ema rokama, sedaj pa pocenjamo to z vee pameti. Tudi
delavci so sedaj ve1iko bolje obvesceni in imajo tako veli:ko vee
rnoznosti za odlocanje.
(Nadaljevanje na 9. strani)

prise( dr. Schmidt drugikrat na Rakek in je bit zelo iznenaden, ko
je slisal se o drugem mostu. sel
ga je takoj gledat in tako je vendar
v dodatku k svoji knjigi opisal se
drugi prirodni most v skocijanu pri
Uncu. Od takrat je 1a prirodna kra·
sota znana ucenemu svetu in najbl_izjim domacinom, potujocemu obcinstvu je pa ostal ta biser se do
danasnjega dne neznan .
. Most pri Zelski jami je kakih 30
metrov dolg in povsod enakomerno
stiri metre sirok. Povrsje mu je
neravno, skalnato, z drevjem in gr·
movjem poraslo. Cez most vodi
ozka steza. Kakih 70 metrov pod
skalnatim obokom se Jepo vidi, ka·
ko tece Rakovski potok s kozi vdrtino, dalje pod prirodnim mostom
v drugo vdrtino, odtod v tretjo,
imenovano Zadnjo jamo, cez katero
se spenja drugi most z mogocnim
lokom.
Neizreceno lep pogled na vse to
je spodaj pri vodi, kamor vodi stt·
rna, vendar varna steza. Krasen raz·
gled je od spodaj navzgor, kamor
prihaja skozi mogocne odprtine
soncna svetloba. Ta most je dr.
Schmidla tako ocaral, da pise o
njem v svoji knjigi takole:
»Ocividno je, da toliko hvaljeni
skocijanski most ne more tekmovati s tern drugim mostom. Prvi
se ne more imenovati pravzaprav
most, marvec bolje orjaski predor,
ker je vsa gora predrta in clovek
koraka cez gorsko grmado, ne da
bi opazil, da hodi cez most in da
sumi voda pod njegovimi nogami.
Ta drugi most pa je v pravem pomenu besede en sam, zelo smel
lok, kakrsnega more sezidati Je
priroda, in vendar je v vseli dimenzijah tako vitek, da bi se marsikdo obotavljal poloziti · nogo nanj,
bojec se, da ne bi ISe zrusil nad
strahovitim prepadom.«
.
(Se bo nadaljevalo)
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DRU2BENI PROGRAM RAZVOJA OBCINE CERKNICA 1971-1975
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Za Rakov Skocjan je izdelan idejn.i p rojekt za hotel 8 kategorije s 170
lezisci in 340 sedezi. lnvesticija hi znasala nad 20 mi-li>jonov din .brez
dodamih turisticn1h in rekreativ.nih objektov. Zaradi visoke irwesticijske
nalozbe bi bila najp.rirodnejsa ·navezava z nosilci turisticno-gostinskega
razvoja iz Postojne, ki izrazajo pripravljenost za ~kci1o.
Proje'kt · Stalnejse ojezeritve Cer.kni·s kega jezera• bo ze !etas pokazal
rezultate, hkrati pa bodo !etas v aprilu koncani nadro.bni zazidalni nacrti
za del zahodne obale Cerkniskega jezera. Do leta 1975 se predvideva
zgraditev primernega gostinskega objekta, ured.i-tev kopaMca ter objektov
za sportno rekreatiVllO dejavnost.
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Za preureditev Gra'du Sne~nik so izdelal.i idejni nacrt za gostin:Sike .kapacitete s 121 lezisci in 462 sedezi. Predvideno relrons1:r·ukoi']u je mozno
izvajati postopno, celotna investicija :pa znasa okrog 25,000.000 din. K
temu spada tud i ureditev celotnega kompleksa (88 ha). 'ki ~rna izredne
pogoje za lovsko i·n turisticno rekreacijo. P.ridobi-ti je treba zunanjega
interesenta za pristop k realizaciji projekta.
. OSEBNI DOHODKI NA BRESTU

Teznje po opovecanju osennih dohodkov morajo b.iti lJSlklajene z moznostmi, ker 'Prihaja sicer do negativnega poslovnega ucinka. V .letosn~ih
prvih petih mesecih smo na Brestu povecali rpoprecne osebne dohodke
na zaposlenega v primerjavi s poprecno izplacanimi osebnimi dohodki
!ani .za 32 % . To poveeanje predstavtja minima~no povecanje, ker ne
vkljucuje zivljenjskih stroskov. Ce :upostevamo, ·d a so ziv1·jell>jS~i stros.ki
letos v primerjavi z lanski.m letom narasli za 16,2 0fo, .potem 1e .poveeanje
realrrih osebnih dohod'kov Bresta 15,8 Q/o. Drugace povedano, de lavci, zaposlenl na Brestu, zaradi povecanja osel:mih dohodkov lahko n a~upijo
za 15,8 Q/o vee dobrin kat za lansko 1placo.
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POTREBE PO NOVIH SKLADISCIH

S prehodom .na lastni program so potrebe •po skladiscnih prostorih
ve·cje. Razen Tovarne pohis-tva Cenknica, kjer Je bilo .zgrajenih ne:kaj tisoc
kvadratnih metrov skladiscnlh prostorov, so ostale tovarne brez njih.
Zato so .stalno v tezavah s skladi·s·cnim prostorom. Vsako najmarljse
nihanje v odposHjanju blaga ali neskladja v proi.Nodnji takoj povzroea]o
teiave v skladiscenju in seveda -~udi v .proizvodnji. Kol.iokor bolj osvajamo
lastni program, cemur pa se ne moremo odpovedatl, tol·i·ko bolj se .pojavljajo potrebe po skladiscnih prostorih.
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LETOS NJI STANOVANJSKI KREDITI RAZDELJENI

dr.
!

0

leni

moPrvi
trav
lfor,
ve k
da
da
1mi.
pomel
le
di11aranj,

nad
~lo)

BREST ZN OVA NAJBOLJSI

Za ·nami je vel~ko dozivetje, velika manifestacija mnozicnega sparta,
mladosti in pr.ijateljstva - Ill. ·lesariada. Tei.'ko je ze zdaj urediti vse
vtise, vsa .dozivetja, vse tisto, kar je s premljalo to vel·iko tekmovanje,
kakrsnega Cerknica se ni imela priloznosti videti. Najbolj zgovoren odraz vsega, br .se je dQgajalo ta dan In se celo vrsto dn i prej, so bill
utrujeni, a srecni obrazi organ.izatorjev, ko se je ta pri.reditev v poznih
vecemih urah iztel<'la. In .iskrene zahvale in .krepki stiski ro'k prijateljev
iz vse Slovenije .. . Le.pse ·ni moglo biti, so rekli, in to je bilo za Brest,
za Cerknico vel~ko priznanje .. .
Da pa je bit t istl ·dezevnl vecer se lepsl, se botj slavnosten, so
prrspevali naS-i 5-portnikl, ki so ze drugic zapored poS'krbeli za koncno
zrnagoslavje.
v sklepni oceni lahko zapisemo, da ·je letosnje zmagaslavje se bot]
imenitno kat lansko. Kon·kurenca je bi la !etas nepr.imerno hujsa, •s aj je
najmanj deset ekiop resno racunalo na prvo mesto. OdlociJa ]e spet
izredna izenacenost vseh Brootovih ekip, predvsem pa borbenost in
zelja, da bi dostojno zastopali nase rpodjetje. Zato velja rposebno priznanje ·slehernemu, ki si je po svojih moceh pri.zadeval za Brestove barve.

Svet za kadre je 13. junija dokoncno sklepal o .razdeliwi kreditov
za gradnjo stanovanj. Stoosemnajstim prosilcem je razdelil .skupno 2,26
mi'iijona dinarjev. Obe stevi.t.ki sta taka zgovorni, da }u ni t reba komenI tirati. Na videz velhka sredswa so prav gotovo majhna, ce jlh primerjamo s stevi>lom delavcev, med .k atere bodo razdeljena. Problem v zvezi
5 tern je se bolj ociten, ce vema, da so poleg tega organi upravljanja
1
zaradi rpomanjkanja sredstev zavrnHi prosnje kar enaindvajsetim delavcem, ad tega tri za nove gradnje, sedem za dograditve In enajst za
adaptacije.

I

ZARJA V CERKNICI

V oklvi·~u izseljeniskih srecanj v 1972. letu je v koledarju teh pnireditev tudi 29. juHj, ko bodo clan.i slovenskega pevskega zbo.ra Zarja iz
Clevelanda imell v Cerknlci koncert. Organlzator je temeljna -kutturna
skupnost o.bcine Ce~knica.
ce bo vreme lepo, bo koncert v Cerknici - na igr.isou pri osnovni
sol.i, kar 1bo se posebno dozivetje za goste J.z Ameri·ke , pa tudi za stevilne Notranjce od Razdrtega, Vrhn~ke , Babnega .polja in se dela Dolenjske. ce bo dez, bo koncert v kinodvorani v Cer.knici.
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stab v Sloveniji dogodilo skupno 1676 (lani v enakem obdobju 1618)
hudih prometnih nesrec. 205 prometnih nesrec so povzrocili kolesarji in 109 pesci. V teh prometnih nezgodab je umrlo 136 oseb,
od tega 59 peScev in 18 kolesarjev, oziroma vomikov koles z motorjem. Telesno je bilo poskodovanib 2296 oseb, od tega 419 pescev in
297 kolesarjev oziroma voznikov koles z motorjem.
Ta.ko neugodne varnostne razmere v cestnem p rometu, ki so
prisotne ze nekaj let, so narekovale spremembo zakona o varnosti cestnega prometa. Tudi v
okvtir u letJoSnje akcije NNNP '82
nacvtujemo posamezne dejavnosti, s pomocjo kater·ih bi ugotovljeno kritieno stanje v cestnem
prometu le nekoliko omilili in
izboljsali.
Poglejmo nekaj novosti iz repub1iskega zak.ona o varnosti
cestnega prometa:
- Pesci bodo morali po preteku dveh let od uveljaovitve
novega za.kona (od 20. 2. 1984
dalje) nosri.ti med hojo po cesti
izven naseljenega kraja ponoci
in ob zmanjsani vidljivosti
ustreMa odsevna telesa. O.troci
pa bodo morali nositi takfula
odsevna telesa tudi med hojo v
naseljenih krajili. Rumene rutice
bodo moraN nositi tudi otrooi,
ki obiskujejo malo solo.
-

Pesec ne sme preckati vo-

:i'iiSea izven prehoda za pesce na

Verjetno so delovni ljudje in
obcani ze ugotovi!i vecjo aktivnost :millice pi'i nadzorovanju
pescev iJn kolesa•r jev, ki jo opravljajo predovsem ob vecjih »promet.Illih konicah« in na najbolj
neva.mih krajih. Delavci milice
so se v preteklih letih nekoliko
manj »uk!varjali« s pesci in kolesarji zaradi preobilice dela z
motoriziranrim prometom. Namen teh B'ktivnosti je samo
eden: povecati varnost najbolj
s tevimih udelezencev v prometu.
To pa sovpada tudi z letosnjo
akcijo NNNP•

Marsi·kdo se je v nekaj zadnjri h mesecih razjezil na milicillka, ki ga je s piscalko ali ka·
ko drugace usmeril na bliznji
prehod za pesce, ali ustavil kolesarja t er ga povprasal po 1uCi, zavorah ali kolesarski i:i'ikaznici, ce je bil kolesar star med
sedmimi in s1Jirinajstimi leti.
Zgodhlo se je celo, da je obcooka zabrusila miliOniku, :zakaj jo
»sekira«, ker tako hodi ze stirideset let, .Pa se ji ni nic :z;godilo. Bilo pa je tudi nekaj primerov, ko so bili miLienilci ce1o
zaljeni.
Ne glede na to bodo milicni!ki
svoje zakonite naloge opravljali
tudi v prihodnje. V t!istih primerih, ko vljudno opozorilo ne
bo za•l eglo, pa bodo mora1i vcasih uporahiti tudi zakooni1o dolocilo - kazen. To tudi zato,
da bi kar se da vee najmanj
za:varovanih udelezencev v prometu zavarovali pred plocevino.
L. Spitalar

Samozascita pa taka ...
Pogosto sicer pravimo, da je varnostno-politicni poloiaj pri nas
dober, ugotovitve varnostnih organov in inspekcij na posameznib
podroejib pa vendarle ne dovoljujejo nikakrsnega samozadovoljstva.
Preveckrat se poka.Ze, da navkljub govorjenju in pisanju o druZbeni
samozasciti in splosnem ljudskem odporu ljudje se vedno ne vedo
natancno, kakSna je vloga posameznih sestavin znotraj tega, tudi
za sindikat pomembnega podrocja.

BRESTOVI UPOKOJENCI
0 BRESTU

z gotovostjo lahko reeemo, da
so
osemdesetim
odstotkom
okvar, pozarov, nesrec, in se bi
nastevali, botrovali malomarnost,
neprevidnost in neizpolnjevanje
delovnih dolmosti oziroma nespostovam.je norm in pravil. Torej je druzbena samozascita tu
padla na izpitu.
Za nas so posebej zanimivi in
zaskrbljujoci podatki o stanju v
organizacijah zdruZ;enega dela. V
posameznih preverjanjih so zadoli.eni na primer ugotovili, da
tisti, ki so zadoli.eni za varovanje premoienja in objeiktov, to
svoje delo cesto opravljajo nevestno in neodgovorno, odkrili
so zaskrbljujoce veliko stevilo
poklicnih voznikov, ki so bili ze
v zgodnjih jutranjih urah pod
vplivom alkohola. V oDgooizacijah, ki se ukvarjajo s transportno dejavnostjo, so ugotovi1i, da
je dohodek cesto pred varnostjo, da veliko prevec vozil ni tehnieno brezhibnih, vozniki pa so
preobremenjeni.
Ponekod so bile blagajne cez
noc od·klenjene, lahko vnetljive
snovi so bile neustrezno uskladiscene, ~n se in se. Notranje kontrole kot da ni. Pa ne samo to.
Ko so iskall Jrrivce, se je vsa
stvar cestokrat ustavila pri delavcih - tu pa nekaj .n.i v redu.
Poslovodni organi in delovno zadolzeni posamezniki za dolocena
(v teh primerih pomembna) podrocja doslej
obveznostim
ustrezno - za svoje (ne) izpolnjevanje niso tudi odgovarjali.
Ali drugace: njihove (ne) krivde
niso ugotavljali, torej osebne odgovornosti (razen ko je slo za
delavce) nismo dovolj uveljavili.

Tudi borci smo na kongresu
opozorili na vrsto neposrednih
a:kcij. Prav je, da se na njem
nismo uk;varjali sami s seboj,
ampak se poglobili v nasa bistvena v.prasanja. To je dokaz, da
ima zveza zdruzenj borcev NOV
Jugoslavije se vedno velik ugled
in vpliov. Tc pa lahko recemo
tudi za borce v nasi obOini.
Za naprej pa zelim, da bi se
bolj okrepili samoupravljanje in
omogocili slehernemu delavcu in
obcanu priti do spoznanja, da
dela zase in druzbo in v tej
enotnosti vsi za njega. Ne rabimo
nika:krsne tr-de roke in centra;lizma, ampak svobodnega cloveka,
ki bo vedel kaj dela in kaj hoce.
Brestu pa zelim, da bi uspesno
prebrodil tezave in dosegel nacrtova-ne cilje.<<
T. Obreza

Tukaj naj bi bil nov dom upokojencev

kraJu, kjer je na voziscu dvoje
alri. vee za2lnamovanih prometnih
p asov za voznjo v isto smer.
- Ce se v~ila premikajo v
koloni, mora pesec, preden stopci
na zaznamovani prehod za pe5ce,
kjer promet ni urejen s semaforom ali ga ne ureja milicnllik,
z dvigom roke nakazati svoj namen in sme st:opiti na taik: prehod sele, ko so se vozila ustav.ila.
- Otroci, mlajsi od sedem let
in otroci do stirinajstega leta
starosti, ki se niso usposobili v
solah za samosrojno voznjo !roles (niso dobili kolesarske izkaznice), smejo vozi.ti kolo po cesti
samo v spremstvu osebe, starejse od st!ir-inajst let.
- Spremenjena so tudi doloella, ki urejajo prevoz oseb na
kolesu, kolesu z motorjem in
motornem lrolesu. OtToci do sedmega leta starosti se smejo voZJiti na vseh treb omenjenih vozilih le v posebej prirejenem
sedezu. Osebe, starejse od sedmih let, se smejo voziti le na
posebej predelooem kolesu. Na
kolesu z motorjem in motornem
kolesu se smejo voziti osebe,
starejse od sedmih Jet le, ce ima
vozilo sedez tudi za drugo osebo, kli pa mora sedeti tako, da
vozilo okobali. Na prtljaZniku
motornega kolesa in kolesa z
motorjem ni dovoljeno voziti
oseb.

S tern pa je nujno treba preneh ati, in taka bodo v prihodnje
ukrepali tudi varnostni organi.
Ali so zaostreni pogoji poslovanj a in gospodarjenja vzrok za
lanskoletno povecanje (za desetino) gospodarskega kriminala,
se ni povsem jasno, pomembno
pa je, da smo v preteklosti prevee dopuscali ravnanje, ki ni bilo v mejah zakonskih predpisov
in mora1nih norm, je pa zagotavljalo poslovno uspe5nost. Tako poeetje je bilo ponavadi kronano z uspehom, .podira pa eel
sistem odnosov in praovil v gospo.
darskem sistemu m je zaradi tega tudi dru.Zbeno skodljivo. Tudi
tu se samozascita ni izkazala, pa
ceprav morebitnim viSjim osebnim dohodkom navkljub.
Posebej bo treba - ob ne povsem jasnih prekinitvah dela,
strojelomih in sirjenju nesamoupravnih predlogov za resevanje
dalocene problematike - stvari
-malo bolj vzeti pod drobnogled,
ttudi zaradi suma, da gre za organizirano poeetje.
Kaj je se mogoce storiti? Zakaj bi na primer na tisoee prostovoljnih gasilcev samo gasilo
pozare, ko pa je mogoce tudi
preventivno delovati in opozarjati na mozne vzroke poiarov!
In ne nazadnje: pozornost ob
poslovnih ·s tikih s tujci - k upcev in trgovcev vedno ne zani.
majo samo poslovne strani ali
lepote na.Se domovine - ki pozorno prisluhnejo vsem v zvezi
s sedanjim gospodarskim in po.
liticnim polozajem.
(Iz Inforrnacij RS ZSS za obvescanje v zdruzenem delu)
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Sportni portreti
v tej stevilki vam predstavljamo Franca Levca, nasega KAVEUCA, zaposlenega na samoupravni stanovanjski skupnosti
v Cerknici.
- Kaksni so b ill t voji pr vi
s tiki s sportom .in ll'ekreacijo?
Po koncani vojni, ko sem pri·
sel v nizjo gimnazijo v Sta:ri trg,
smo pred,sem telovadili. Telovad.
ba mi ni nikoli »lezala«, bolj
vnet sem bil za atletiko, pred·
vsem za skok v daljavo. Skoki
okrog sest:ih metrov mi niso de·
!ali posebnih tezav. Po koncani
niZji gimnaziji sem prekinil s
sportrum delovanjem, ker so prisle na vrsto delovne brigade in
studij na srednjli Soli. Pozneje
sem igral odbojko in bil nekaj
casa predsednik in varutelj v
TVD Partizan v Ko5ani.
Sele na »Stara« leta, ko so na
RTV v letu 1979 organizirali rekreativno
dejavnost
»brazde
vzddljivosti,« kjer so momci lah·
ko pridobili pri.manje KAVEUC,
sem postal pozoren. Ugotovil
sem, da born z dolgorocnejsiml
pripravami kos dokaj napomim
nalogam, ki pa so porazdeljene
cez vse leto.

Trojna zmaga
NOV USPEH STRELSKE DRU2:INE BREST
Na streloiscu strelske zveze Slo·
venije v Ljubljani je bilo konec
maja ze trinajsto mnozicno nocno elcipno tekmovanje z vojasko
pusko. Tekmovanja so v poea>sti·
tev DNEVA MLADOSTI. Pokrovitelj letosnjega tekmovanja je
bil general podpotkovnik KLANJSCEK.
Na tekrnovanju, kl se je priCe·
lo ob 20.30 s cas~no sexijo stre·
lov predS>taN.ni'kov druZ:beno-poli·
tionih orgaooacrj in traja:lo do
23. ure, je sodelovalo 191 triClanskih ekip. V vsaki elci.pi je do·
bil strelec po pet svetlecih nabojev, ki jili je mora1 v eni minuti
izstreli·t i v ekipno osvetljeno tar·
eo na oddaijenosti 300 metr ov.
Strelci stTelske druzine BREST
so vadi.l<i v noenih pogojih, ki se
bistveno razlikujejo od dnevnih.
Ves trud se je bogata obrestoval, saj je strel<Ska drufina
BREST zasedla vsa tri prva me·
sta. Dosedanj.i najbujsi te!kmeci

- OLIMPIJA in ELEKTRO pa
so osta1li brez vidnejsih uvrsti·
tev.
Rezultati:
1. Brest I. 88 krogov
2. Brest II. 80 krogov
3. Brest III. 72 krogov
4. Olimpija I. 69 krogov
5. Brest IV. 62 krogov
6. Brest V. 73 k<l'ogov
7. Brest VI. 67 krogov
8. Olimpija II.
- 64 krogov
9. Blektro I. 58 krogov
10. Elektro II. 47 krogov
itd.

V zacetku sem imel precej te·

15 zadetkov

z<w, saj moram za pridobitev

14 zadetkov
13 zadetkov
13 zadetkov-

13. zadetkov
12

zade~kov

11 zadetkov
-

- K daj si se vkljucil Y a kcijo
RTV Ljubljana »brazde vzdrllji·
vosti« in katere naloge mora§
opraviti, da dob iS p riznanje KA·
VELJC?

11 zadetkov

11 zadetkov 11 zadetkov -

priznanJa preteci 42 kilometrov
na smuceh v casu zmagovalca,
poveeanem za 100 odstot>kov,
preteci 21 kilometrov v casu
zmagovalca, povecanem za 70 od·
stotkov, preikolesariti 150 kilometrov s povprecno hitrostjo nad
20·k ilometrov na uro, preplavati 2
kilometra v 70 minutah in povzpeti se na doloceno goro, visoko nad 2000 metrov. Sedaj je
postala rekreati:vna dejavnost del
mojega Ziivljenja, priznanje pa
born letos dobil ze tretjic.
Posta•! sem laiji za 10 kilogramov, okremejsi, da ne go·vorim o osebnem pocutju.
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- Bil si tudi eden izmed prvih, ki so zacell k olesariti v na!ii ob cini, eden izmed ustanovlteljev kolesarskega kluba?
Priprave na tekmovanja ne
morejo ostati neopaiene. Predvsem kolesariti moras po cesti.
Pridruillo se mi je nekaj ljubiteljev kolesarjenja in s pomocjo
gradbenega podjetja Gradisce iz
Cerknice smo v letu 1981 ustanovili kolesarskoi klub Gra·d isce,
kateremu sem postal t udi predsedruk.
Sedaj nas je ze blizu 30, vendar je le polovica aktivnih. Vse
vee pa je zanimanja za kolesarjenje med mladino. v zacerk-u
smo pricakovali, da bodo ljudje
5tevi1neje sodelovali na trimskih
voznjah, ki jih organi2liramo v
obcini. Odziv je bil majhen predvsem iz delovnih kolektivov.
Predvidevamo pa, da se bo kmalu povecal. Vsa·k , ki premaga zacetnisko bojazen in prekolesa·r i
v eni etapi sto ali vee kilome·
trov in ko se udelelii primerne·
ga kolesarskega maratona, na katerem prej-me .priznanje v obliki
kolajne, postane vnet kolesar.
Navdu senje, ko je ekipa kole·
sarjev pred kra.tlkim prinesla s
kolesarj enja po Italiji in Jugoslaviji prw pokal, se veca, tako
da nacrtujemo poleg udelezbe na
nekaterih maratonih in trimslcih
akcijah tudi ekipno kolesarjenje
po slovenskih cestah v dolzini
tisoc kilometrov.
-

Kaj pa zimska rekreacija?

V zimskem casu ve6ma Las ke
doline tece na smuceh. V tern

I

mandatnem obdobju sem tudi
predsed.niik smucarskega kluba v
Laski dolini, ki ima poleg tekaske sekcije se sekcijo za alp9k0
smucanje. Clanov smucarskega
kluba je nad 140, stevilo pa se
vsako leto veca.
- Tvoje prihodnje zelje na
p odrocju sportne rekreacije?
Zelim, da bi se v okviru obcine lotili lie bolj smotnne in uspes·
nej se organizacije rekreatiovnede·
javnosti tudi v tistih discipl·inah,
za katere je sicer zanimanje, pa
ni primernega nosilca organizacije.

It

- Koga predlagas za nasled·
njega sogovornika?

NJ

Za naslednjega sogovornika
predlagam Darka 02:BOLTA.
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Delavske Sportne igre
Koncan je pr·w del delav-skih
sportnih iger v kegljanju, streljanju, balinanju, narniznem tenisu,
kosarki in malem nogometu.
Rezultati
KEGLJANJE moski
1. Kovinoplastika
2. Kartonam
3. Brest
4. SAP

5. Gozdna

Moski
1. Gornik (ObOina)
2. Zalolinik (Kartonaza)
3. Veli.seek (Brest)
4. OZbolt (SAP)
5. Jenc (Kovinoplastika)
2:enske
1. Polcleka (Bres•t)
2. Urbas (Brest)
3. Bavec (KPL)
4. Krajc (KPL)
5. Janez (Brest)

1.
2.
3.
4.
5.

Nekoliko zapoznelo: rally »Stari veterani« v Cer knicl

Brest TPC
Zeleznica
Brest Masiva
Postaja milice
Komuna-la

Filmi v juliju

STREUANJE
1666
1645
1624
1611
1589

KEGLJANJE zenske
1. Br est I.
2. Kovinoplasti,k a
3. Brest II.
Posamezno

BALINANJE

639
611
563

Moski
1. Goz<lna

694
678

2. Brest I.
3. Kovinoplastika
4. Brest II.
5. Brest III.

569
566

:lenske
1. Brest
2. ObCina

295
288

613

Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC

Posamezno streljanje
Moski
438
437
435
429
428

2.
3.
4.
5.

181
173
171
170
168

2:enske
1. Srnel, Brest
2. Mihelcic, ObCina
3. Gornik, Brest
4. Svet, Brest
5. Furlan, Obcirna

1. Istenic, GG

Zadnilk, GG
Mabne, Brest
Kebe, Brest
Terzic, K.PL

BRESTOV OBZORNIK - glasilo del ovne organlzacije BREST Cerknica,
n. sol. o.

185
181
180
174

171

Ure]a urednlikl odbor: Voj ko HARMEL, Vlk·
t or JERI ¢, Slavko KLANCAR, Sreco KNAP,
Joze KOROIEC, Darko LESAR, Boio LEVEC,
Franc MLAKAR, Danilo MLINAR, Janez
OPEKA In Franc TUR$1¢ .
Foto: Jofe IKRU
Odbor za obve~can]e j e drufbenl organ
upravl]an]a.
Predsednlk
odbora:
Anton
PERC II~.

Tiska 2elezni ska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.

162
124
121
112

92

Glaallo sodI med prolzvode iz 7. tocke
prvll{ll odstavka 36. elena zakona 0 Ob·
davcenj u prol zvodov In storit ev v prometu,
za kat ere se ne placu]e temel]nl davek
od promet a pro izvodov (mnenje sekretarl&·
ta za lnformlran]e izvrinega sveta SR Slo·
venl]e it. 421·1/72 z dne 24. oktobra
1974).

1. 7. ob 20. uri - itahijanski zabavni film POCITNISKE PUSTO·
LOVSCINE
3. 7. ob 16. in 20. uri - hongkonslci akcijski film SUPER PRIJEM.
4. 7. ob 16. uri in 5. 7. ob 20. ur.i - amer.i.ski pus tolovski film
MOZ IZ SAINT FERNANDA II.
4. 7. ob 20. uri - ameriska vojna drama RYANOVA HCI.
8. 7. ob 20. uri - italijanski akci1ski f.ilm REKA VELIKEGA
ALIGATORJA.
10. 7. ob 20. uri in 11. 7. ob 16. uri - ameriski western MASCEV ANJE JOSEA WELSA.
11. 7. ob 20. uri - svedski eroticni film LJUBEZEN NA VRTJ.
UAKU.
12. 7. ob 20. uri - amer·iS.ka komedija PACIFIK BANANA.
15. 7. ob 20. uri - italijansici ackoijski film UBIJAI.CI NA MO.
TORJIH.
17. 7. ob 20. uri in 18. 7. ob 16. uri - ameriSka komedija SUPER·
VOHUAC.
18. 7. o b 20. u ri - amer.iSka drama TAKSIST.
19. 7. ob 20. uri - francoska d-rama KAJ SE DOGAJA, KO ODRA
STEJO OTROCI.
22. 7. ob 16. in 20. uri - jugoslovanska komedija SESTA BRZINA
23. 7. ob 20. urj - predpremiera najbolj gledanega fidma, ki ga
ne smete zamu diti - LOV ZA IZGUBUENIM ZAKLADOM.
24. 7. ob 20. uri in 25. 7. ob 16. uri - hongkonska karate kome·
dija MISTER BU.
25. 7. ob 20. uri - ameriSki akcijski fiLm OKTAGON.
26. 7. ob 20. uri - avstralski pustolovski film BEG S PADALOM.
29. 7. ob 20. uri - ameriSka kriminalka CUDNA PRICA ZLOCINA.
31. 7. ob 20. uri in 1. 8. ob 16. uri - ha1ijanska komedija ZAKAJ
Ob
SE VSE TO DOGAJA MEN!?

