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viri za naSe
gospodarjenje
0

uresnicevatl politiko produktivnega zaposlovanja.
Materialni okviri razvoja Slovenije predvidevajo v 1984. letu
2 odstotno povecanje druibenePred kratkim smo v na§em glasilu ze spregovorili o pripravah· ga proizvoda in 3 do 4 odstotno
planskih dokumentov za prihodnje leto. Tedaj so bila izdelana izho- poveeanje industrljske proizvoddi§ca poslovne politike, pa tudi planska metodologija s termin- nje. Izvoz v celoti moramo poskim nacrtom in nosilci posameznih dejavnosti. Sedaj pa je prav, vecati za 15 odstotkov, na konda pogledamo, kje smo s ~ripravami.
vertibilno obmocje pa za 20 odstotkov. Za to bo potrebno okreOsnovni l!tevilcni kazalci razvo- upravnl poti uresnicujejo nalo- piti reprodukcijske vezi in poveja v prihodnjem letu so za celot- ge in cilje gospodarske stabili- cati konvertibilni uvoz za 7 od·
no delovno organizacijo na osno- zacije ter druibenega in gospo- stotkov. Tl;lldna rast proizvodnje
vi analize uresnieevanja leto§nje- darskega ra~voja; da utrjujejo naj bi .bila dosefena s poveeaga plana (kar je pravzaprav vitemeljna
socialisticna
samo- njem produktivnosti za 1,5 oddeli iz dosezenih rezultatov v de- upravna produkcijska razmerja, stotka in povecanjem l!tevila zavetlh mesecih) in na osnovi ne- uveljavljajo gospodarske zakoni- poslenih za 1 odstotek. RealnJ
katerih predvidevanj za prlhod- tosti in povezanost zdruzenega osebni dohodki naj bl se znlZali
nje leto ze izracunanl.
dela z vsem jugoslovanskim · l!e za okrog 2 odstotka.
Podobne opredelltve, na neka·
Seveda je treba pri nacrtova- · zdruzenim delom ter pospel!ujenju za prihodnje leto nosebej iz. jo njegovo odpiranje v svet; s terih podrocjlh l!e mnogo bolj
postaviti dejstvo, da so glede na
tak§nih temeljev bo osredoto- neposredno zastavljene, so zaopredelitve dolgoroenega progra- cena na naslednje kljuene cllje: pisane tudi v osnutku obcinske
ma gospodarske stabllizacije na
- povecati sodelovanje v med- resolucije, z osnovnim ciljem, zavseh ravneh zaceli prej kot v narodni delitvi dela ter pospe· ustavitl nadaljevanje negativnJh
preteklih Ietih z nacrtovanjem siti prestrukturlranje gospodar- glbanj iz leta 1983.
Za nami je tudi ze tradiciorazvojnih momosti za prihodnje stva in druibenih . dejavnosti;
leto. Tako imamo sedaj ze znane pravocasno izpoinjevanje obvez- nalno posvetovanje ekonomistov
0 nacrtovanju, pa tudl strokovni
osnutke zvezne, republi§ke, pa nosti do tujine;
seminar, ki je za osnovno temo
tudl obcinske resolucije.
- povecati proizvodnjo;
Za gospodarsko politiko v Slo- zaceti s sanacijo dinarske- namenil moznostim razvoja v
veniji za Ieto 1984 je znacllno, ga financnega polozaja v zdru- prihodnjem letu.
da se bo opirala na odlocnost zenem delu in povecati akumuTudi na SOZD Slovenijales je
delavcev, delovnih ljudi in obca- Iativnost gospodarstva; .
bll ze organizlran posvet planernov, da z ucinkovitejl!im delom,
- doseci bolj umirjeno rast
jev clanic sestavljene organizavecjo odgovomostjo in po samo- cen kot v letu 1983;
(Konec na 2. strani)

PRtPRAVA PLANA IN POSLOV:NE POLITIKE
·.
ZA LETO 1984

Tovari§a TITO in KARDELJ -

pomembna tvorca nal!e driavnosti

Stirideset
Jet
....,
nase republike
Ne vem, ce je z drugimi tudi tako; zase vem, da mi vsak
praznik po svoje vsak drugace disi. Vsak prinasa s seboj posebno, samo zanj znacilno razpolozenje, svojsko vzdusje, svojo barvo in svoj okus, svojo stopnjo topline, vecjo ali manjso gostoto, predvsem pa vsak cisto doloceno mero resnobe
ali veselosti.
·
Prvi maj je, na primer, tovarisko vesel praznik; samozavesten in nekolikanj razkosen, predrzno oblecen, zelen in svez,
skoraj razposajeno mladosten, preseren in z nageljnom na
kamizoli; malce bavah, kot se spodobi za prosti dan delavca,
ki je vse leto garal in zdaj praznuje ...
29. november ima mnogo · resnejsi obraz. Slovesen je in moder, drzavnisko zadrzan in globok. Oblecen je v najboljso
obleko umirjenih temnejsih barv, zlikan in urejen; ne pregla- ·
sen, tehten in premisljen. Praznik evrs tega protokola z drzavno himno, z zastavo in grbom. Celo v uniformi. vendar v
paradni - z zlatim pasom in s prestudiranimi na5itki . ..
To je praznik drt ave, porojene in proglasene v samem srcu
te, v krvi vseh bratskih narodov umite domovine - Titove
Jugoslavije.
Pred stirimi desetletji.
Tudi tisti rojstni dan je biZ slovesen, resnoben, ceprav brez
modrih uniform z zlatimi pasovi in brez dostojanstvenih vecernih oblek.
Bila pa je tu zastava, bila je rdeca zvezda in grb in prvic
- nekako sama iz sebe - se je oglasila tudi himna. Predvsem pa je bil to veliki dogodek, kratki, a trdni sklepi, katere so kot neizogibno zgodovinske obcutili vsi prisotni.
To niso bili gostobesedni zakljucki - leporecje brez jasne
vsebine - s katerimi danes tako radi preobldadamo nase
politicno in samoupravno delo. Tu so bile sprejete usodne
odlocitve. Zato je danes demokraticni duh AVNOJ se prav
taka svet kot tistega mrzlega 29. novembra 1943. leta.
Sklepi II. zasedanja pomenijo temelje nasi drzavi, in kdor
danes posku5a delati drugace, kot je bilo tam zmenjeno in
zapisano, ta rusi najvecje pridobitve juznih Slovanov v vsej
njihovi zgodovini.
J. Praprotnik

»Ozlmnica« za na§o tovarno ivemih plol!c
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NaSi osebni dohodki
Za zadovoljevanje svojih osebnih, pa tudi skupnih in splo~nih
druibenih potreb dobivajo delavci osebni dohodek. Le-ta. mora
ustrezati rezultatom delavcevega dela in njegovemu osebnemu prispevku, ld ga je dal s svojim iivim delom ter z upravljanjem
in gospodarjenjem z druibenimi sredstvi k poveeanju dohodka temeljne organizaclje. Vsakemu delavcu pa je iz dela zajamcen najmanj tolik~en osebni dohodek, da mu zagotavlja materialno in
socialno va.m ost.
Poleg nominalne vrednosti nog v Sloveniji. Tako so Breosebnih dohodkov (znesek v ku· stovi povprecni neto osebni doverti) je zelo zanimiva tudi re- hodki na zaposlenega (13.699 din)
alna vrednost osebnih dohodkov, v prvem polletju zaostajali . od
ld jo, preprosto receno, izrazimo povprecja slovenskega gospodartako, da primerjamo, kollk~no stva (15.876 din) kar za 15,9 odkolicino dobrin lahko dobimo za stotka.
delavcev nominalni osebni dohoTak~no stanje je narekovalo
dek. Ta kolicina dobrin je v posatemeljitej~o analizo osebnih domeznih obdobjih razlicna, in si- _hodkov na Brestu. Tako je decer je odvisna od gibanja cen do- Iavski svet delovne organizacij~
brin in gibanja nominalnih oseb- obravnaval ob~imej~o analizo o
nih dohodkov.
novem sistemu nagrajevanja, o
Dejstvo je, da v zadnjih letih cemer je bilo v na~em glasilu ze
cene posameznim dobrinam ra- nekaj napisanega. Prav tako smo
stejo hitreje od nominalnih pripravili ~tiri razlicne inacice o
osebnih dohodkov, kar pomeni moinem ·p oveeanju osebnih dopadanje realnih osebnih dohod- hodkov v Brestu.
kov oziroma zniievanje iivljenjLe-te so obravnavale strokovske ravni. To ne velja samo za ne sluibe v temeljnih organizaBrest, pac pa .tudi za obcino, re- cijah in v delovni skupnosti, pa
publiko in celotno Jugoslavijo, · tudi izvr~ni odbori sindikata in
seveda ne povsem enako povsod. sveti za osebne dohodke. RazpraTo nam potrjujejo tudi nekateri vo je zatem stmila konferenca
podatld, saj je indeks cen iiv- sindikata Bresta, o tem pa je bil
ljenjsldh potreb~cin v na~i re- informiran tudi delavski svet
publild za obdobje leto~njih ~est delovne organizacije.
mesecev v primerjavi s povprec·
Koordinacijska komisija za
jem leta 1982 za 24,6 odstotka osebne dohodke kot izvr~ilni orvecji (hrana, obleka, stanarina, gan delavskega sveta Bresta za
oprema, prevozi .•.). Osebni do- pod.rocje nagrajevanja pa je
hodki na delavca pa so v tem
sprejela sklep, da se z oktoobdobju porasli za 13 odstotkov. brom povecajo osebni dohodki v
Na Brestu pa je ta porast Brestu za 3,3 odstotka - proosebnih dohodkov na delavca za porcialno vsem enako - kot eno
omenjeno obdobje v primerjavi iztned predlaganih inacic.
z letom 1982 le 12,7 odstotka,
Sicer je res, da smo glede na
kar pa je tudi posledica prehoda dogovor o d.ruibeni usmeritvi
na nov sistem nagrajevanja v
razporejanja dohodka in glede
lanskem novembru. Zanimiv je na na~e rezultate razporedili ob
tudi podatek, da so povprecni polletju za 0,74 odstotka prevec
osebni dohodld na zaposlenega mase sredstev za osebne dobodv Brestu niiji od povprecja slo- ke. . V devetih m~secib se je ta
venske lesn~ industrije za 2,66 odstotek zmanj~al. Vendar pa
odstotka, poleg tega pa je tudi nam podatki iz preteklib let kaIesna industrija s svojim pov- iejo nekoliko ugodnej~e rezulprecjem (14.064 din) na dnu pa- tate v zadnjem trimesecju. Prav

Okviri za naSe gosoodarjenje
(Nadaljevanje s 1. strani)
cije in izpostavljene ~e nekatere
nejasnosti pri nacrtovanju za
prihodnje Ieto.
Vse to, pa tudi na§i doseieni
rezultati, so bill iztocnica za na~o
prvo plansko konferenco.
Njen osnovni namen je bil, da
uskladimo na~e proizvodne zmogljivosti s celovitimi trinimi ocenami povpra§evanja. V primerjavi s preteklim letom moramo
priznati, da so nekatere stvari
vendarle bolje opredeljene.
Izvoz je v grobem opredeljen
in bo ~e . vedno na~a temeljna
skrb tudi v prihodnjem letu, saj
bo imel prednost v proizvodnji,
pa tudi oskrbi z repromateriali.
Opredeljeni so tudi programi za
domaci trg, s tem da bo v naslednji fazi potrebno razcistiti ~e
nekatere manj§e nejasnosti. Vse
to se mora odraziti tudi v vecji,
bolje organizirani proizvodnji, ki
nam letos dela v nekaterih temeljnih organizacijah izredne teiave. Posebej smo izpostavili tudi podrocje inieniringa.
Na osnovi resolucijskih opredelitev politike cen v letu 1984 (10
do 15 odstotnih tock niija rast
kot v letu 1983) smo opredelili
tudi predvidena gibanja vhodnib
in izhodnib cen za na~o delovno
organizacijo. Opredellii pa smo
tudi podrocje osebnih dobodkov,
poleg tega pa §e nekatera tehnicna vpra§anja.
Vse to pomeni, da so znana
osnovna izhodi§ca plana za leto
1984, sam nadrobnej~i izracun .
pa bo pokazal, koliko tocni so
osnovni kazalci razvoja delovne
organizacije, kl so ze izdelani.
Podrocje naloib za prihodnje
leto pa smo opredelili v spremembah in dopolnitvah srednje-

rocnega plana investicij v letih
1981-1985, ki je prav sedaj v obravnavi po temeljnib organizacijah.
Seveda pa nam je ta planska
konferenca potrdila tudi osnovne usmeritve poslovne politike
za leto 1984, katere podlaga je
dolgorocni stabilizacijski program in nacrt uresnicevanja
omenjenega programa v Sloveniji. Za Brest je vecji izvoz §e
vedno eksistencna nujnost, ceprav je ie do sedaj izvozno
usmerjen in v izvoz aktivno
vkljucen. Kvalitetnej§a in vecja
proizvodnja pa je za tak~no
usmeritev nujna. lzboljbti pa
moramo tudi likvidnost in s tern
zaustaviti izredno hitro nara§canje obresti ter tako ustvariti
vecjo akumulativno in reproduktlvno sposobnost Bresta.
Kljub omenjenim ugodnej§im
spremembam pri spoznavanju
pogojev gospodarjenja za pribodnje leto moramo povedati,
da le-ti se niso v celoti znani (na
primer razpolagalna pravica z
devizami, obrestna mera, devizni
tecaji, nekateri zakoni s kreditno-monetarnega podrocja in tako
naprej. Vendar, ce hocemo na§e
planske dokumente za prihodnje
leto izdelati pravocasno, moramo upo§tevati opredelitve ze v
osnutkih, morebitne spremembe
pa bodo mogoce se v naslednjih
fazah nasega nacrtovanja.
Realni gospodarski nacrt mora
biti osnova za na~e delo v prlhodnjem letu, zato je prav, da
nam je znan cimprej in da se
tako ie lahko pripravimo na tezavnost poslovanja, ki nas eaka
v pribodnjem letu.
M. Siraj

tako bi se morala v tern obdobju odraziti delna uskladitev cen
na§ih izdelkov s cenami vhodnih
surovin in repromaterialov.
Nekoliko bolj~o sillco kot ob
polletju pa kaiejo tudi devetmesecni rezuJtati; tudi na pod·
rocju proizvodnje. Seveda pa se
zavedamo, da homo morali v
primeru, ce bomo raz.poredili
prevee sredstev glede- na dogovor o razporejanju dohodka, Jete poracunati v prvem polletju
prihodnjega leta. Zato smo se
istocasno dogovorili tudi za dosJedno izpolnjevanje vseh sprejetib ukrepov za doseganje in
preseganje nacrtovanih rezultatov.
Prav tako se moramo zavedati,
da se letos osebni dobodld na
zaposlenega v Brestu bistveno
niso povecali, saj je povprecje v
devetih mesecih vecje od povprecja prvega trimesecja le za
0,5 odstotka oziroma 67 din. To
pomeni, da je bi1 najvecji porast
(15 odstotkov) ob prehodu na
nov sistem nagrajevanja, kar je
v prvem trimesecju pomenilo
vecje povprecje na Brestu kot
v obcini Cerknica, ob polletju,
pa _tudi ob devetih mesecih pa
je slika obmjena. Osebni dohodki so se nrunrec dejansko povecali le na osnovi boljse uspe§nosti poslovanja in doseganja
normativov (kar imamo opredeljeno z naso metodologijo), spre·
menjenih prispevnih stopenj in
razlicnega stevila delovnih ur.

Na koncu naj omenim §e to,
da se je v oktobru povi§al tudi
zajamceni osebni dohodek na
delavca, namenjen za zadovoljevanje osebnib potreb, ld ob iz·
polnjevanju delovnih obveznosti
za polni delovni cas ne sme biti
niiji od zneska, ki ustreza vi§ini
ugotovljenih minimalnih iivljenjsldh stro§kov. Le-ti pa znasajo
9.530 din na delavca za en mesec, kar pomeni, da je ob izpolnjevanju obveznosti za polni delovni cas, tolik~en najniiji osebni dohodek.
Dejstvo pa je, da iivljenjski
stro§ki in s tem zajamceni osebni dohodki nara§cajo hitreje kot
povprecni osebni dohodki, kar
nujno vodi k vecji uravnilovki.
Ob tem pa si moramo zastaviti
vpra§anje: ali je to vzpodbudno
in vodi k hitrej~emu razvoju?
M. Siraj

Skladi~ce

surovin v Loski dolini -

Politika opiranja na Iastne moci je .predvsem odlocen boj za
zvecanje storilnosti tako druibe kakor posameznika, za vecjo
kakovost gospodarjenja in dohodka, za pogumnejsi nastop na
svetovnem trgu, kajti samo produl(tivnej§e deJo omogoca hitrej§i druibeni napredek. Zato moramo uveljavljati, pa tudi
gmotno bolj spodbujati delo in ustvarjalnost, na tern oblikovati in izvajati nacelo delitve ter storiti vse, da bosta bolje
vrednotena delo v neposredni proizvodnji in znanstveno delo,
zaradi katerega je ta proizvodnja storilnej~a, kvalitetnejsa in
konkurencna na svetovnem trgu. ·
Hkrati se moramo odlocno bojevati proti teinjam po uravnilovki in laini sociali, ki prikriva nedelo, to pa vlece druibo n azaj:
Socializma ne morejo graditi misijonarji politike enakih ielodcev. TakSna politika bi vodila v zme~njavo in revscino, na zu.
nanjem podrocju pa v izgubo svobode neodvisnosti. Druzba ne
more odgovarjati za posledice, ki doletijo cloveka, ce noce delati ali deJa slabo, za delovno organizacijo, ki slabo, negospodarno, nesmotmo in nestorilno posluje, za organizacijo, ki prav
zaradi tak~nega odnosa ni sposobna zagotavljati niti lastnega
gmotnega poloiaja.
Nlkola E:tojanovic na 10. sejl CK ZKJ

Zakaj reZiici voroizvodnio ?
V prvi polavici sedemdesetih
let smo imeli v t emeljni organizaciji Pohi.Stvo velike serije ses tavljenih programo v za domace .
trZ.isce ter ozek in v primerjavi
z domacimi programi razmeroma majhe n naroeilniski izvozni
program. Taksno s ta:nje v pro·
izvodnji je trajalo tja do leta
198(:) z mhl~m zm<~~njsevanjcm
serij za d omace td isce in z n ebis tvenim povecanjem izvoznih
p.rogramo v.
V zadnjih letih pa so se razmere na proi2vodno-prodajnem
podrocju se poslabsale (padanje
kupne moci prebivalstva, nazadovanje stanovanjske izgradnje,
zaostreni pogoji kre ditiranja ...),
tako da je tovarna, ki je grajena
7.a vdike se6 je razmeroma preprostega progl ama, veck,rat izkazovala presezek delovne sHe . Zato je biola poli.t-ika vods~va to varne -taksna, da prek naravne fluktuacije zm-anj§~ §tevilo zaposlenih na najmanjso molino mero.
Tako vsaj dve do tri: leta novih delavcev nismo zaposlovali.
Leto 1983 pomeni preobrat v
proizvodnji, pa tudi v prodaji
i.zdelkov, bodisi za izvoz bodi.si za
domace trZi!see. Soocamo se z veli.ldm povpra§evanjem oziroma
zanimanjem tuj!ih kupcev pred-

vsem za narocrlniske programe,
ki so zahtevnej si ·~n zato potrebujejo vee vlozenega deJa.
Tako nas je letos proizvodni
program nasel na podrocju kad rov docela nepripravljene. Po·
vecati s tev.ilo zaposlenih za .priblizno o~emdeset, med katenmi
na j bi biH tudi kvalificirani s tro·
ko~ni kadri, pr akticno ni bilo
mogoce v tako kratkem cas u. Zato se v nasi temeljni o rganizaci:ji s recujemo s poj avom , da sc
za dnevno zadovoljevanj e kadrovskih potr eb v p roizvodnji posluzuj emo pomoci las tni-h rezijs kih
delavcev in delavcev iz rezijskih
sluzb Skupnih dejavnos ti.
Ker temeljna organizacija po·
sluje z .jzgubo in ker so vsa prizadevan ja usmerjena v izpolnjevanje proi-zvodnega nacrta, je po·
m oe v taki obliki nujna in cenjena, pred vsem tis.ta i2 drugih
temeljn ih organizacij in delovne
s kupn osti. Pricakovati je, da bo
ta.ksno stanje trajalo do konca
leto§njega leta, ko naj bi stanjc
na tern podrocju, pa tudi na
·vseh osta1ih, obvladovali v taki
mer i, da v naslednjem letu ne
bi bi.Ji potrebni dodatni napori
za obvladovanje proizvodnega
programa.
B . Repse

PRIPRAVE NA VOLITVE
Delavski svet delovne organizacije je na svoji seji 4. oktobra
razpisal volitve v organe upravljanja delovne organizacije, temeljnih organizacij in deJovne skupnosti.- Postopek evidentiranja · novih clanov v organe upravljanja so v posameznih te·
meljnih orgaoizacijah in delovni skupnosti opravili izvr~ni
odbori osnovnih organizacij sindikata.
Na predlog temeljnih organizacij je delavski svet delovne
organizacije tudi ze imenoval clane volilnih komisij in komi·
sij za sestavo volilnega imenika za posamezne temeljne organizacije in Skupne dejavnosti.
Delavski svet je razpisal volitve v delavske svete, disciplin·
ske komisije in odbore samoupravne delavske · kontrole temeljnih organizacij Bresta in delovne skupnosti. VOLITVE
BOPO 8. DECEMBRA 1983 OD 6. DO 18. URE v vseh temelj·
nih organizacijah in v delovni skupnosti.
V. Sega

zadovoljivo napolnjeno
'
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Vse bolj zahtevna domaCa
in ·tuja trZiSCa
IZHODiSCA ZA PLAN PRODAJE V LETU· 1984

mov je torej drugo izhodisce
prodajnega plana za prihodnje
leto.

Pri pripravah Ietnega plana ima posebno mesto tudi plan prodaje. Je pravzaprav podlaga za vse ostale dejavnosti, od nabave
mimo proizvodnje do kadrovanja in financnega poslovanja.

V zvezi s spostovanjem rokov
in z ugledom na trgu moramo
omeniti zlasti tudi reklamacije.
.te ob povrmi analizi letosnjib
reklamacij lahko ugotovimo, da
je vse ·p revec takih, ki jim botrujejo skrajna povdnost ali sibko
izvajanje kontrole. Tako si po
nepotrebnem nakopavamo dodat·
no delo in izgubljamo zaupanje
kupcev.

Znacilnosti, ki so prisotne ob
pricetku izdelave na~ega prodajnega plana za leto 1984, so predvsem:
- slabe momostl za kreditni
nalrup pohi~tva,
- pomanjkanje nekaterih vrst
izdelavnih materialov,
nadaljnje padanje k.upne
moei na domacem trgu,
- rahlo o:l.ivljanje tujega tudi ameri~kega trii~ca,
nadaljnje zmanj~evanje
vrednosti dinarja glede na glavne konvertibilne valute,
izredno drag kapital z
obrestmi, ki so ze krepko presegle 30 odstotkov.
Gotovo vsaka od omenjenib
macilnosti vsaj delno vpliva na
oceno prodajnih momosti in s
tem na oblikovanje plana za
prihodnje leto. Poleg omenjenih
poslovno-komercialnih ozlroma
trZnih znacilnosti pa moramo
upo~tevati ~e danost tehnologije
ter kadrovsko sestavo. Ceprav
sta obe spremenljivi, ju je v
vecjem obsegu mogoce izboljsati Ie v dalj~em casu in postopoma v posamezni temeljni organizacijl - ne pa v vseb naenkrat.
V zvezl s opisaniml ugotovitvaml je treba re~iti vee vprasanj, med katerimi predvsem:
- kak~na naj bo nadaljnja
usmeritev v razmerju domaci
trg- izvoz,
- kako zagotovlti tocnej§e dobavne roke Bresta, kl so v zadnjem easu predolgi in nezanesljivi,
- kako zagotoviti bolj§o kvaliteto oziroma zmanjsanje reklamaclj.
TeZko je opredeliti kar najodloeitev v zvezl s
prvim vprasanjem. Ocene o tem,
kaksno bo povprasevanje na domacem in tujem trgu, so razliene. Prav tako je tvegano pre·
prosto verjeti, da bodo vsi napovedani posli v celoti driali. Po
ocenjevanju in dosedanjih iz.
kliSnjah smo opredelili prv~ iz.
izhodisce: tudi v prihodnje moramo zagotavljati in vzddevati
prodajne poti na domacem trgu
in v izvozu, prl cemer pa ima
dolocen poudarek izvozna usmeritev.
ugodnej~o

Resolucijski okvirl za leto 1984
postavljajo pred nas teiavno
nalogo - povecati konvertibilni
izvoz za 20 odstotkov. Tudi Brestov plan bo moral zasledovati
nakazano rast izvoza. Samo tako
bomo uspeli »sestaviti« zadovoljivo devizno bilanco. Vedeti moramo, da homo lahko izrablll
vse zmogljivostl le, ce homo po
eni strani imeli dovolj deviz za
nakup uvoznih surovin oziroma
materialov in ce si bomo J?O
drugi strani zagotovlli svoje prodajno mesto na svetovnem trgu.
Zagotovitl tocnejse oziroma
krajse dobavne roke je v tem
trenutku ena izmed strate5kih
nalog. Vedeti namrec moramo,
da smo letos »zasloveli« kot kronicni podaljsevalci rokov dobave. To se posebej velja za programe, namenjene domacemu tr:l.i§cu. Tudi prl izdelkih za tuje
tr:l.i~ce se nam pogosto zatika.
Je ze res, da je nekaj zavor objektivnih, kot so teiave z nabavo, dotrajana oprema ter ozka
grla v posameznih temeljnih or·
ganizacijah in podobno. .tal pa
gre tudi za precej subjektivnih
vzrokov, ld jib homo morali najresneje ocenitl in z vso strogostjo do sebe - odpraviti. V nasprotnem prlmeru homo §e naprej iagali vejo, na katerl sedi·
mo.
S komercialno-prodajne strani
homo skusali vplivatl na skraj§anje dobavnih rokov z dolocenim zozenjem programov. To zozenje seveda ne sme bitl sunkovito, temvec previdno in podkrepljeno z ekonomsko-trlnimi
prlmerjavami. Zozenje progra-

Tretje izhodisce je oziroma bo
poudarjena stalna pozomost za
dogajanja v proizvodnji in na
trgu ter pripravljenost, ustrezno
ukrepatl. Tudi letos namrec lahko ugotavljamo, da vsl pogoji
gospodarjenja se niso znani. Nji·
hova dokoncna dolocitev pomeni dokoncno oblikovanje ponud·
be in ppvpra5evanja na · trgu surovin in materialov in s tem
tudi na trgu gotovih izdelkov.
Bolj preprosto povedano: ee
se bodo odlocilni materiali za
kak program nesorazmemo podra:l.ill, homo prisUjeni med letom spremeniti sprejete plane,
kar pomenl, uvesti v proizvodnjo riove izdelke. Podobno bo
.treba storiti tudi tedaj, ce trg ne
bo sprejel posameznih izdelkov
v zadostnl kolicini.
Posebno vpra5anje je tudi na·
crtovanje prodajnih cen. Vsako
Ieto do:l.ivljamo bistvene odmike
od resolucijskih okvirov in prav
gotovo jib homo tudi v letu
1984. Izhodisca relatlvne (ne)zanesljivosti planov seveda ne moremo ostevilcltl, vsekakor pa
nam omenjeni pomlslekl vhodne cene, sprejem proizvodov
na trgu in prodajne cene - ka·
zejo na to, da ~omo med Ietom
(zagotovo) pogosto re5evali na·
pome in zapletene naloge.
z. Zabukovec

Hkrati, ko uveljavljamo delitev po. rezultatih dela, moramo
§e bolj poostrlti boj protl nedelu, nedisciplinl, malomamosti,
razsipnistvu, parazitizmu in vsem druglm oblikam brezvest·
nega odnosa do druZbenih sredstev in lastnine. Na vse naC.ine
in v vseh okoljih moramo vztrajati tudi v odloenem boju protl
tatvinam, krlminalu, podk.upovanju, korupcijl in drugim neza.
konitim pojavom in dejanjem. Polozaj je tak, da zveza komunistov ne more liberalisticno gledati, kako se bogatl §e bolj
bogatljo, revni pa postajajo §e revnejM. To bi vodilo v obnavljanje razredne druZbe, ta pa ob vse vecjem stopnjevanju na·
cionalizma, teZi k spodkopavanju in ogro:Zanju na5e socl~listiC.
ne usmeritve. Posledic tega si ne moremo niti predstavljatl.
Protl temu se moramo odloeno boriti z vsemi revolucionarnimi
sredstvl.
Nlkola Stojanovic na 10.

sell CK ZKJ

z

obiska beloruske delegacije (o njem smo pisali ie v prejsnjl
stevilki glasila)

Prikazali vee kot
lahko ponudimo 7
OB LETOSNJEM BEOGRAJSKEM MEDNARODNEM SEJMU PQ.
HISTVA
Od 14. do 20. novembra so se v dvoranah velikega beograjskega
sejma na mednarodnem sejmu pohistva, opreme in notranje dekoracije spet sreCali izdelovalci, trgovci in porabnild pobi~tva iz domovine in tujine. To je bilo ze enaindvajseto sreeanje pobi!tvene
industrije na tej mednarodnl sejemskl prireditvl.
Beograjski sejemsici dnevi so
za vse sodelujoee velik dogodek.
Prav ta'ko kot jih posebej proizvajalai kar tezko prica:kujejo,
priCakujejo navri:h dosezkov .v
oblikovanju, novih poslovnith.
dogovorov, prav tako si tudi od·
dahnejo, ko se sejemska vrart:a
zauro. Vec.kra.t sejem namrec m
povezan samo z novim, lepim
in prijemim.
Ra~liC:ne strolrovne sluibe v
Brestu ·so se ze nekaj mesecev
pripravljale na nastop v Beogradu, da bi na beograjskem
sejmu pac vse telclo tako · kot
mora. NoV'i vzorci, modeli, nove
rditve. Precej smo jib ..,rikaza1i
tudi na na.Sem razstaV'Ilem prostoru v bali 1-A. Nekatere so
bolj, nekatere manj uspele. Obiskovalai so ¥ jib ogledalli. z zanimanjem iln jib ocend'li, tako da
bomo vt±se in ocene po sejmu
ze lahko stmi1i..
Poleg novosti pa smo pdkazaln tudi vecino izdelkov iz red-·
nega ·p roizvodnega programa. In
mno~>:i so timeli tudi o njih obiJo
vprasa:nj. Posebej o dobavnih
rolcih, lci so n a Brestu dolgi, predolgi.
In gotovo si je se kdo posta'Vii
podobno vpra·sa:nje: kaksna bo
usoda pri'ka.zanih novosti, saj
veekrat ne zmoremo i.zdela·t i DJiti
ze osvojenili programov. Kupca
pa ne privlaCi pohistvo, ki ga ni
moe kupiti (vsaj v doglednem
casu ne). Posebej se da.nes ne,
ko so cene »nemirne«.
Sicer pa je bil Brestov razstavni prostor kaT dobro obiskam. Na njem so si obiskovalci
.l ahko ogledali ~koraj trideset
ra.zlirno ob1ikovanih ambientov,
od ~tega deset novosm. Mednje
socii tudi prograan za opremo bivalnih prostorov INVENTA, katerega avtor je undverzi:tetni pro-·
fesor NIKO KRALJ. Za ta program je avtor dobil priznanje
»Jugoslovansko pohiStvo 1983«.
Iz :na.Se najvecje temeljne orga.nizacije Po¥stvo so si kupci

Iahko ogledali razlicice programov MAJA ter program 3 X 3.
najvec zanirnanja je vzbudila
MAJA 0 TK. Fronto za ta program so oblikova1i Brestovi ax·
hitekti.
Od kuhinj skega polristva smo
poleg novosti kuhinj Brest 15
in Brest 16 prikazali ~e kuhinje
Brest 09, Brest 11 in Brest 12 N.
Kuhinja Brest 15 je uspela iz.
vedba kuhinje Brest 09. Izdelana
je v beLi baTV:i, dopolnjuje pa jo
modra barva polnila.
Iz temeljne organizacije Tapet:IriStvo smo na sejmu prikazali nase ze znan.e izdelke Ksenijo, Lenko in Majo. :2:e pred -sejmom smo se odloC.ili, da novdh
modelov ne bomo prikazovali,
saj je povprasevan.je na domaeem trgu P.O seda:njih programih
dovolj veli:ko.
Ena omned uspe§nejsih Brstov.ih novosti je bH tudi program
Helena, ki je bil prikazan delno
na na-sem in delno na Slovenij alesovem razstavnem prostoru.
Avto:rUca programa je Polonca
Rojec-LeV'icar iz Slovenijalesa.
Program bo izdelovala temelj·
:na organ.izaoija Jelka in bo ekskluz.i'Wlli model Slovenijalesa.
Program Helena je sestavljiv in
z :njim lahko opremimo dnevne
sobe, mladinske sobe, otroske
sobe m druge bivalne prostore.
Program je izdelan v fine-line
furnirju. Debelina stranic (25
milimetrov), podvojitev stropov
jn lepa fronta, ki ima dve globini, daje programu ma.siven ·i n
topel v1dez. Posebej uspelo so
reseni elemen1li pod skupno plosco. Vsekalkor 1Jredsta-vlja program prijetno popes~ciltev prihodnje Brestove ponudbe. Toliko
o nasem delezu na letosnjem
medna.rodnem beograjskem sejmu.
Upajmo, da bomo od vsega prikaza.nega izbrali tisto, po cemer
bodo kupci radi segaLi in s Oimer bodo res zadovoljni.
V. Frim

LJUBITELJEM REKREACIJE!
Vse Brestove delavce zelimo opozoriti in spomniti, da imajo
ugodne moznosti za rekreacijo tudi v pokritib prostorih.
Vsak ponedeljek od 20.30 do 22. ure in vsak cetrtek od.20. _do
22. ure je za njihovo splosno rekreacijo rezervirana telovadnica
cerkniSke osnovne sole.
Znova je odprto tudi Brestovo kegljisce. Brestovci lahko
kegljajo v njem vsak ponedeljek od 16. do 18. ure in vsako sredo od 20. do 22. ure.
Seveda pa so za rekreiranje v obeh prostorih obvezne §portne copate.
Na beograjskem sejmu pohi§tva tudi nasa spalnica TATJANA
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B&:.:iTIJV OBZORNU.

AmeriSko trZiSCe se odpira
Triiilice Zdru.Zenih drfav Amerike za Brest .Ze dolgo ni vee velika
neznanka. Le na Morsa in na glasbene omarice iz sestdesetih let
naj se spomnimo, ceprav to niso bill prvi izdelki, ki smo jih posiljall
>~cez luiO«. Zacetek sega namrec ie v Ieto 1956. lfgotovimo lahko, da
je to trliSee tudi danes za nas izredno zanimlvo, saj pokriva pribl.iZno
ZO odstotkov celotnega Brestovega izvoza.
V zvezi z obi-skom pohistvenega sejma v High Pointu nas je ·
prvenstveno zam.imalo, killen je
trenutni utrip ameriSkega trga in
kaksne so moznosti v naslednjem
letu, kaksni so nacrti in dejavnosti konkurentov in kaksna mora biti nasa dolgorocna usmerltev na to trZisce, in sicer v tehnoloskem, razvojnem in prodajnem smislu.
Srecanje s trliScem, kjer je
sa:mo pomembno biti uspesen,
kjer cene ne priznavajo nizke
druzbene produktivnosti, velikih
proizvodnih stroskov, slabe ali
neustrezne ikvahl.tete ~delkov,
neuspesnih nalozb, neangaiiranega pristopa k razvoju in ostalih
gospodarskih bib; pa kljub temu
s trliScem , ikjer zaradi njegove
razseznosti hoce biti prisoten
ves razviti in nerazviti svet, je
seveda nekaj posebnega. To velja
tudi za naso panogo.
Najvec pohistva (vee kot 80
odstotkov) uvozijo Zdrufene drzave Amerike iz Kanade, kar je zaradi bliiine in zmogljivosti te
njihove sosede tudi razumljivo.
Za preostalo petino je bud boj
med os talimi kon!kurent:i. Najmocnejsi med njimi je Tajvan, ki
ne prodira vee ·samo z nizk:imi
cenami, temvec tudi s kakovostjo; ne najmanjsi med njimi pa
smo tudi Jugoslovani z delezem
okrog treh odstotkov.
Vsi »domaci« in tuji proizvajalci smo se torej srecali na sejmu v High Pointu, ki je vsekakor
barometer proixvodnje in prodaje pohistva v Zdrufenih drlavah
Amerik.e.
Sejem v High Poinrtu po nasem pojmovanju ni razstavni sejem, temvec prodajni. Je povsem
zaprtega tipa, saj nihce od razstavljalcev svojili !llOVih izdelkov
ni hotel razstavi ti neposredno
pred ocmi svoj·i h konkurentov.
Nepoklicani gledalec si je tako
Jahko ogledal le del izdel.kov na
razstavnem prostoru posameznega proizvajalca skozi okna ua
loCilnih stenah. Zaradi tega se
imamo zahvaliti nasim trgovskim
zastopnikom, da smo si Jahko
najpomembnejse proizvajalce pohistva na sejmu ogledali z njihova pomoejo.
Brest se je na sejmu predstavil
pri firmi SK Produ.kts, kjer smo
razstavili regale v jesenu in novi
povrsinski koneavi in pri firmi
USFI s kredencami, piedestali in
zlozljivimi stoli. Vsi vzorci so hili
t-rlno zelo dobro ocenjeni. Kupci
so ze napovedali proizvodne koliOine za naslednje leto, ki pa so
vecje od nailiih razpolozljivih
zmogljivosti.
Rdeco nit programov vseh razstavljalcev na sejmu tvorijo tipicne ameriske jedilnice z znacilnimi kredencami, mizami in stoli,
knjizni regali i:n police ter oblazinjeno pohistvo. Vse to v razlicnih cenovnih razredih. Ceno tvorijo uporabljeni material :in vlozeno delo. Priznano delo za ploskovno pohistvo je ocitno izredno
majhno, saj so cene zelo nizke.
Cenovna zanimivost izdelka raste z delezem uporabljenega masivnega lesa in kakovostjo povrsinske obdelave. In prav slednje
je tisto podroeje, kjer nas v prihodnje caka se obilo dela.
V razgovocih s strokovnjaki .proizvajalci povrsinskih materialov smo ob ocenjevanju najlepsih obdelav ugotovili, da je potrebno za posamezne tudi osemnajst posameznih faz opovrsinske
obdelave, kar so nam kasneje v
njihovih laboratorijih tudi praktieno dokazahl., Ob tern dejstvu
.velja ugotovi-ti, da je delez surovin oziroma ma,terialov v nasih
izdelkih se vedno prevelik in da
bi z vee vlozenega dela normalno
dosegli tudi boljso dohodkovnost.
In se ena pomembna ugotovitev.
Cene ta.kih ikvalitetno obdelanih

izdelkov niso bistNeno viSje od
naSih. Kvalitetna obdelava bo to·
rej v prihodnje pogoj, da se homo na tern trgu .srploh obdrlali.
Povpra~evanje na ameriSkem
trgu je za naslednje leto izredno
naraslo. Ce smo lani ob takem
casu iskali v saj se dve narocili,
bi letos potrebovali vsaj se dve
tovarni. Mnogi izboljsanje gospo·darskega stanja v Zdruienih
drlavah Amerike povezujejo s
predvolilnim casom, :k.o vsak
.predsedni'k ieli poveeati svoje
moznosti za ponovno izvolitev in
napovedujejo moznost poslabsanja stanja v drugem polletju, ko
bodo volitve mimo. V vsakem
· primeru je danasnja i:i:bira programov velika, iz cesar pa bi moraJi mi kar 111ajvec iztrliti.
Se o konkurencL Ce najprej govorimo o tuji ·k onlrurenci, potem
je treba ugotoviti, da je Tajvan
bolj napredoval kot mi, saj se je
z uvozom »severnih« drevesnih
vrst otresel hibe, ki jo zaradi slabih fizikalnih lastnosti prinasajo
eksote. Mocno so napredovalri. v
povrsinski obdelavi, da ne omenjamo emba1iranja, ki je z vlitimi
stiropomimi vlolli brezhibno in
so talco moZn.osti pos kodb pri
transportu zelo majhne. Jugoslo·
vani v ZDA ne nastopamo enotno
in smo zato tudi na tern trgu
medsebojni konkurenti. Najmocnejse »hise« so Krivaja, Sipad,

Slovenijales in Lesnina. Zaradi
surovi:nske haze sta Krivaja in
Sipad nedvomno v prednosti. Pri
ploskovnem pohiStvu nam n ajbolj konkurirajo Danci, Romuni
in Italijani.
Pomembnost trga ·i n dejavnost
konkurence sta vedno merilo, kako se obnasati na takem trgu.
AmeniSko trzisce ne prenese zaspane razvojne, tehnoloske in
prodajne politike. Vsako izgub·
ljeno leto ne pomeni le leto ·dni
izgubljenega casa. Temu primerno se bomo morali na Brestu
t-udi orga.ni.zirati. Zaostanek na
podr.oCju nalozb v final·i zacijo pohistva se nam se .k:ako pozna.
najvecji poudarek bo zato treba
najprej dati opremljenosti in ·
organizaciji proizvodnje ter vzporedno primernemu organiziranju
obdelave ·t rga. V to vsekakor spada ust·r ezna razv.ojna politika izdelkov s posebnim poudarkom
na oblikovanj.u in povrSinski obdelavi.
Na koncu morda se o splosnem vtisu. Amedka ni >>Obljubljena dezela«, kot si to mnogi predstavljajo. Na enem mestu -n isem
se nilk:jer vide! toliko ·revsOine in
toli-ko bogastva hkrati. Dezela
ekS'tremov j e in dezela dognane
enostavnost:i.. Denar in samo deoar. Umiranje revezev na plocrnkih tam nikogar ne zanima.
Gledano s te plati narn je >>amerika« bllije kot Americanom. Z
vecjo naso skupno produktivnostjo, z boljsim skupnim delom
v •n ajsirsem pomenu besede bi si
tak polozaj le se utrdili.
D. Lesar

Predtasne upokokojitve
1. januarja 1984 bo stopil v ve- Moski
ljaiVO l!lovi ·republi5k.i zalk:on o poOdstotek zmanjsanja
kojninskem in mvaJ.idskem zapokojnine
varovanju. Ena od najpomemb- Starost (let)
Pokojninska doba
nejSih novost!i v primerjavi s
39
38
37
36
35
prejsnjim zakonom je predeasno
59
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
upo'k.ojeva.nje. Zakon opredeljuje
4,0
4,5
s.o 5,5
sarno pra vico do predcasne upo- 58 3,5
5,5
6,0
6,5
7,0
kojiltve in doloCa., kaksne pogoje 57 5,0
7,0
7,5
8,0
8,5
mora •p osameznik izpol.njevart:i za 56 6,5
8,5
9,0
9,5 10
uve ljavitev te pravice. Poleg te- 55 8,0
ga je v za'konu zapisano, da se 2:enske
zaradi
predcas.ne upokoji.t ve Staorost (let) Pokojn-inska doba
zma.njsa od:stotek pokojni:ne.
34
33
32
31
30
Od'5!0tek zmanjSanja pokojni- .542-,o
2,5
3,0
3,5 ----;r,-6
ne naj doloei s samoupraWl!im 53 3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
sploS.nim aktom skupnost pokoj- 52 5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
ni<nskega in invalidskega zavaoro- 51 6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
vania in sicer ta.ko, cia dobi pri so 8,0
8,5
9,0
9,5 10
~a·ki ~Starosti v-isjo pokojnino
za;yarovanec z daljoo pokojninPo taki lestv·i ci bo ·p ri enaki.
s:ko dobo.
~talrosvi dobil Vlisjo pokojnino
Skupscina skupnosti pokojn~n bi.sti upokojem.ec, :lci bo imel daljskega in iln.valids.kega zavarovao. So pokoj:ruinsko dobo. Na~manjsi
odibitek pri pred~a:sni pokojninja je na .podlagi novega zakona
2:e sprejela tudi novi sta;tut, v ni bo torej z:nasal dva, na:jviSji
pa deset odstotkov. Tak5no
katerem je opredeliila vprasanja
oziroma zadeve, lci jib je n.al.oz.:il zmanjsanje pokoj.Il!ine pa je veza!kon. Glede na .to, da je statut zano samo na manjkajoea leta
eden od na!jpOlJllembnejSi.h doku- i:n torej najka-sneje po petih letih preneha.
A. Percic
men;tJov rte S>kupnost-i, bodo o
njem se enkra-t razpravljali tudi
delegati repUJbol,r ske skupsOine.
Ce bodo na prihodn.ji seji soglasadri z dolocili novega statuta,
bo zaeel velja.ti slmpaj z novim
zaikOIDOm an sicer S 1. januarjem
1984.
V doloci!lih novega statuta je
v 32. clenu doioeeno, da se
predCaisl!la pokojruna od.meri tako, da se staorostn.a pokojnina,
do katere bti. imel za'V'a>rovanec
pravaco glede n:a pokojninsko
do'bo, ce bi dopolniJ starost 60
-let oziroma zavar-ovanke, ce bi
dopolnila 55 let zmanjsa, m sdcer
za vsa·k o leto predeasne upokoji.tve 1,5 od.stotka in za vsa'k.o
manjlkajoce leto pokojnmske dobe do 40 let {za m<>Ske) in 35
let (za zenske) pa 0,5 odstotka.
Iz lestvoic za zmanjsanje predcac;ne pokojnine je ra!ZV'i<dno,
kaksen odstotek pokojnine pri
doloeeni pokojninsk:i dobi bo dobivad zarva.rovanec, ce ~o uveljavljal to pra'Vico.
Podpis llstine o pobratenju

S slovesnosti ob pobratenju med Transportom in Brestom

BREST PODPISAL LISTINO 0 POBRATENJU Z BEOGRAJSKO
DELOVNO ORGANIZACIJO TRANSPORT
8. novembra je bila v Cerknici svojevrstna slovesnost - podpisana
je bila listina o pobratenju med delovnima organizacijama iz dveh
razlicnih republik - beograjskim Transportom in Brestom. Organizator tega bratskega povezovanja je bila nasa temeljna organizaclja
Prodaja, ki je v nekaj zadnjih letih vzpostavila s Transportom tesne
in ucinkovite poslovne odnose.

To je v uvodnem nagovor-u na
slovesnosti poudarJla tudi predsednica delavskega sveta TOZD
Prodaja. Nase tesnejse poslovno
sodelovanje se je J(ricelo v letu
1981. Ob preureditv1 nasega skladiSca v Beogra:du v prodajalno
pohistva 1smo se odlocili, da vzamemo v najem skladiscni prostor
pri eni izmed beogra1skih delovnih organizacij. Leta 1982 nam je
Transport zagotovil ustrezen prostor za skJad:istenje nailiih izdelkov.
Za Brest je hila to pomembna
pridobitev, saj smo Jahko tako
6rgam.izirali skladiScno odpremui
prostor za VSO ozjo Srbijo -i n Vojvodino.

~--~~~~--~

Letos se je sodelova.nje se razsirilo s .p ridobitvijo nj.ihovih sklad:isc v Zagrebu in Sarajevu. Tako
nam danes Transport opravlja
celoten t-ransport in skladiScenje
na obmocju Beograda, ozje
Srbije in Voj·vodine, celoten transport na podroeju Za:greba in
Slavonije ter skladiscenje v SaraJevu in celoten transport po Bosni ·i n Hercegovini.
Odlocitev, da imamo v republiSkih srediscih svoje sikladisl:no
odpremne pr osllOre, nam je omogocila precejsnjo preusmeritev v
zelezni~kJ. transport. To nam je
obcutno znizalo ·t Jransportne stro·
ske, obenem pa povecalo prodajo, saj smo se s svojimi izdelki
lahko moeneje an neposredneje
pribl!iali potroSnikom.
Za1to zelimo nase <tesno in uci.nkovHo poslav:no sodelovanje raz·siriti se na kulturno in sportno

podrocje, kar bo naso povezanost
se okrepilo.
Predsednik delavskega sveta
Transporta je po pozdravnem nagovoru na kratko predstavil svojo delovno orga.nizacijo. To podjetje za mednarodno spedicijo in
domace transportne storitve je
bilo ustano:vljeno leta 1960 in je
pricelo v zelo skromnih razmerah. V naslednjih letih pa je belezilo izredno strm vzpon.
Danes ima 1700 za.poslenih v
desetih temeljnih organizacijah
in v skupnih sluibah. Temeljne
organizac.ije !rna v Beogradu, Sarajevu in Zagrebu ter predstavnistva v Baru, Titogradu. Novem
Sadu, in Pancevu. Opravlja najzahtevnejse stor.itve pri prevozu
blaga s pomoejo najmodernejse
transportne mehanizacije. Obenem sodeluje z vsemi pomembnejsimi spediterskimi hisami v
domovini in v svetu ter opravlja
pretrok blaga na vse celine z najrazli0nejsimi transportnimi sredstvi. Kljub zaost-renim pogojem
gospodarjenja tin energetski krizi
dosega zav.idljive gospodarske
rezuLtate.
Posebno skrb posveea tuili
druzbenemu standardu, dobri obvescenosti ter samoupravni in
delovni zavesti delavcev.
Zlasti si pr.izadeva za dobre
poslovne odnose (na -listi imajo
'k ar 'trjsto domaCih in <tujih kom itentov) in posledica teh prizadevanj je tudi tesno sodelovanje z Brestom. Podpis listine o
pobratenju je le se nov prispevek
h krepitvi medrepub1iskega sodelova.nja ter bratstva in enotnosti
med jugoslovans.kimi narodi.
Sledil je slovesni podpis listine.
Le-ta se glasi:
>>S pobratenjem homo poglobiU
poslovne odnose ter sodelovanje
na kulturnem in sportnem podrocju, kar naj prispeva k boljsim poslovnim rezultatom ter
krepitvi bratstva in enotnosti
med narodi. To sodelovanje bo·
mo uresnieevali s trajno izmenjavo izkusenj in nacrtovanih akcij,
dogovorjenih s skupnim programom.«
Slovesnost je poziv.il na-stop
p evskega zbo.ra cer.kniske osnovne sole, k:i je izzvenel v prisrcno
sM:nbolilko s pesmijo »Jugoslavijo«.
Drugi del slovesnosti ob pobratenju je bil cez teden dni v
Beogradu, zdruien z obiskom
Brestovih predsotavnikov na nasi
najpomembnejsi pohistveni priredi1vi - beograjskem sejmu.
B. Levee

BRESTOV OBZORNIK

Priloga: OBZORNIK ZA OBCANE

NaSa obCina zaostaja za
republiSkim povpreCjem ·
GOSPODARJENJE V NASI OBCINI
V LETOSNJIH DEVETIH MESECIH
Preden bi se natancneje p()mudill pri Ietosnjih devetmesecnih
rezultatib, naj iz osnutka obcinske resolucije nanizamo nekatere
podatke in ocene. Iz njih bo namrec lazje ugotovlti, kje smo tudi
v sirsi drufbenopoliticni skupnosti.
stopnje rastJ
~
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Vendar se je konvertibilni delez v S:kupnem iz.vozu poslabsal
od 91,1 na 82,5 :in pri uvorz:u od
75,0 na 91,7. Skoraj ves uvoz odpade na uvoz repromateriCllla,
saj je Q'ljegov delez 96,9 (konvertibilni pa 97,7).
Prilivi so v tern obdobju po
uradnem ·teeaj.u zna5ali 676.466.000
din
(od
tega konvertibHni
din) ,
567.481.000
odlivi
pa
429.796.000 din (od ·t ega konvertibilni 314.857.000 din). Iz teh
podatkov je videti, da so prilivi ·
vecji od izvoza, kar kaie n.a dejstvo, da se del pnilirvov nana5a
na leto 1982, ko se je izvoz poveeeval. Nasprotno pa so odlivi
veeji od urvoza, saj so poleg uvoza zajeta se odpiacila tujih kreditov. Po odlivih· za odplacila tuJih kreditov ugota.v•l jamo, da zadolzenost gospodaTSttva do tujine
ni prevelika.
Delez prihodkov, dose:Zemilh na
tujem trgu ·se je v celotnem prihodku povecal od 9,0 do 14,6.
Temu je delno vzrok poveC.anje
teeaja, delno pa dospetje plaCil.
za izvoz blaga v letu 1982.
FINANCNI KAZALCI

Komentar k tabeli skoraj ni
potreben. Zaostajanje za Slovenijo je dorvolj vidno, poleg .t ega_
pa kot da bi se vse obrnilo na
glavo - iirz:voz, druzbeni proizvod in zaposlovanje pada, poraba pa narasca nad realnimi okvirL Torej tipicna podoba gospodarstva, ki stagnira.
PROIZVODNJA ZAOSTAJA
Proizvodnja, merjena v fizicnih
enotah, je dosegla indeks 98,5,
kar pomeni za 1,5 odstotka
manjso proi.zvodnjo kot je hlla
v ena'kem obdobju lani. ObOinska resolucija je predvidevala
1,5 odstotno rast. V Sloveniji je
bila v tern obdobju r ast 3,2 odstotka, s •tern, da j e ocena do
konca leta 2 odstotna. Se prarvi,
da gre za precejooje zaostajanje
za republiskim povpreejem.
Nad lanskim obsegom proizvodnje so v obc1Illi samo stiri
dejavnos·H: strojna <industcija,
proizvodnja prometnih sredstev,
proizvodnja: in predelava papirja
in proizvod.nja zivilskih proizvodov. Vseh ostaldh sed:em dejavnosti ne dosega lanske :ravni.
Znacilno je, da kaze pr:oizvodnja po padcu v zacetku leta tez_njo rasti, ki pa j e vedno pocasnejsa in se je septembra ,p revesila celo v nega:tivno stopnjo. Bistveno znizanje proizvodnje v
zaeetku leta je povzrocila proizvodnja loonanih lesnih izdelkov
ter deloma kovdnsko-predelova·lna dejavnost. Obe ti dve dejavnosti in strojna industrija so
imele do avgusta teznjo narascanja, .k i pa se je ustavi'J.a. Ob
precejsnjih m hanjih v proizvodnji prometnih sredstev rter ob
stalno ma.njsem obsegu proizvodnje :Zaganega lesa in plo5c je seveda to povzrocilo negativna gi·
banja v celotni obCi.ni.
Nekoliko drugaeno podobo
nam dajejo vrednostni podatki o
proizvodnji po temeljnih organizacrjah. Indeks rasti 109 ob rasti
cen i.ndustrijskih proizvodov .z a
28 odstotkov pomeni se vecjo realno razliko. Ceprav je ·v prasljivo, s kaksnimi cenami je ovrednotena proizvodnja, lahko iz
manjse vrednostne proizvod.rrje
glede na enako obdobje preteklega -leta za stiri temeljne organizacije (Pohistvo, Jelka, RotoLoz 'dn Novolit) sklepamo tudi
'lla manjsi fizioni obseg. Tudi iz·
polnjevanje plana ni ·ugodno, saj
je indeks za oboiru> samo 69
ozir.oma 6 indeksnih took ·pod
letno dinamiko.

...

KJE SO VZROKI?
V1JI'Oki za taksna gibanja so
nedvomno ·t udi v poP"ojdh za gospodarjenje, za okatere ugotawljaano, da so se .v se let o zaostrovali, saj gre skoraj na vseh podrocjih za restr:ikcije in o:Zenje
prej~njih moznosH za poslorvanje. Najbolj so se pogoj.j spremeruli z junijsko-jutijskim paketom ukrepov, .ki je moOn.o posegel na podroej e gospodarskih
odnosov s tujino. Med naj.pogostejSd.mi vzroki :pri :na·Sih •temeljnih organizacijah pa so:
- fumanj-kanje surovin in repromaterialov bodisi domacih
boctisi iz uvoza, pri cemer tudi
kvaliteta doma:cih ·r epromaterialov dostlikrat ne ustreza.
- Zastarela :tehnolooka oprema zaradi okvar in netoenosti
povzroca slabso kvaliteto proizvodov ter zastoje. Tezave so tudi
pri vzdrlevanju zaradi nabave
rezervnih delov.
Maloseri•jska proizvodnja
veli:kega asortima:na razliCnih elementov.
- Neprestane spremembe v
proizvodnji.
IZVOZ ENAK LANSKEMU
Tudii. na podrocju gospodarskih odinosov s tujino ne belezimo ugodnih giba.nj . Imoz se
je po ca<rinskih deklaracijah,
preracunan po uradnem teeaju,
povecal od 640.329.000 din na,
644.811.000· din ali z ·indeksom
101 (konvertibHa od 583.644.000
din na 531.867.000 din· a1i :indeks
91). Tako ostaja izvoz na 'Ianski ravni, medtem ko je v Slo·
veniji ocena rasti 10 odstotkov.
Se slabSi je podatek o konver tib-ilnem izvozu, kjer je 'V obciiD.i
padec za 10 odstotkov, medtem
ko v Sloveniji ocenjujejo rast za
15 odstotkov. V drz:vozu je nad
lansko ra'VIlijo Brest, s precejsnjim irz:vozom pa se je v·k ljuCila
Kartonaia. Ob-cuten padec pa b elezita Kovinoplastika in Avto·
monta:Za..
Zaradi povezanosti izvoza in
uvoza seveda belezimo padec
uvoza, medtem •k o je uvoz v Sloveniji nekaJi.ko nad lansko ravnijo. Zmanjsevanje uvoza je znaoilnost vseh vecjih uvozni'korv v
obcini. Pac pa je stoonja pokri.tja bistveno boljsa :k:ot v Sloveniji. Za skupoo pokritje v Slove·
niji je ocena 102, v obcini pa je
oo pokritje 241,9. Us trezno temu
je pokritje za konvertib-ilno
podrocje v Sloveniji 91,3, v obcini pa 217,6.

Gospodarstvo obcine je v prvih
devetih mesedh ustvarilo za
7.971.351.000 din. celotnega pri·
hodka, kar je za 25 od-sto~kov
vee kot v preteklem obdobju. Pd
tem imajo nizje stopnje rasti od
p.ovprecja v obcini industrija,
gozdarstvo, tr.govina., sta:novanjsko-komunailna dejavnost ter fi.
na:ncno-telmicne in poslovne storitve. Porabljena sredstva so narascala z istim tempom ·k ot celotni pr.ihodek, pri cemer je bii
porast amortiozacije z indeksom
141 bistvemo vecji. Po dejavnosti<h rya rast porabljenih sredstev ni usklajena z rastjo celotnega prihodka, zato je tudi ra-st
dohodka zelo razlicna. NClljn~zji
indeks rasti ima gradbenistvo
(110), n ajvecjega pa financno-tehniC:ne in poslovne storit'Ve (190).
R&ZJporejemi ci'sti dohodek se je
povecal za 18 odstotkov, kar je
ob porastu sredstev za osebne
dohodke za 21 odstofkov povzrocilo zmanjsanje vseh skladov, posebej pa ·se a·k umulacije. Kljub
temu je rast .povpreenega neto
osebnega dohodka majhna (117),
glede na povpreeje leta 1982 pa
celo samo 113. Povprecni neto
osebni dohodki na mesec so znasa~li 14.518 din, v Sloveniji pa v
prvih osmih mesecih 16.681 din,
kar pomeni zaostaj anj a za 13
odsootkov.
Investicijska vlaganja so se
povecal a za 31 odstotkov ~Ill znasajo 188.211.000 din. Vendar je
delez i•nvestici:j v druzbenem
proizvodu se vedno nizek in znasa komroj 7,5 odSttotka (v Slovemj•i 12,8 odstotka). Za.loge suro~
vin imado visoko stopnjo rasti,
medtem ko imajo zaloge nedovrsene proizvodnje in gotovih
proizvodov zelo majhno r ast.
V delitvi dohodka pada delez
dohodka za ciste osebne dohodke 1n za skupno porrobo ter
delez za akumulaai.jo. Poglavi.t en vzrok je izredno poveeanje
obresti: (indeks 199), tako da se
je delez poveca1l od 6,9 odstotka
na 11,1 odstotka. V manjsi meri
pa vpli!Va tudi porast sredstev
skupne porabe. Tak5no stanje
je znaCilno za gospodarstvo v
st agnaciji, ko dohodek relativno
pada, obv~nosti pa osta.jajo.
ENAKO ~TEVILO
ZAPOSLENIH
V ·prvih devetih mesecih leta
1983 je bilo zaJPOslenih 4904 delavcev, rv enrokem obdobju preteklega le ta pa 4907 delavcev. Torej

-
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Iz Brestove proizvodnje
je zaposlovanje ostalo na enaki
r avni kot lani.
Stevi·l.o i·skalcev zaposlitve je
bilo v decembru 1982 91, konec
septembra 1983 pa j ih je bilo
88 in stev·i•l o se ~e zmanjsuje. S
tem je doserena ena ·i zmed najmanjsih stopenj nezaposlenos•t i v
obOinli, pa tudi glede na republiko. Vz;roka sta verjetno dva:
odlirv delavcev iz obOine m veeje
nadomestitve od predvide:n:ih.
Ce pogledamo na hi tro se okazalce gospodarjenja, kazejo zelo
neugodno -sliko. Sicer se je dohodek na delavca pove.Catl z in·
deksom 124 in druzbeni proizvod
na delawca z indeksom 126, ven-

dar je to dalec za republiskim
:poVlprecjem, kjer je ta !indeks
135. Osebni dohodki na delavca
pa ka.Zejo Q'la ;rela1Jiv.n;o zaostajanje. Vsi ostali kazalci imrujo lillldeks pod 100, s tern da najbolj
zaskvbljuje akumulativna sposobnost.
Naj na koncu povemo, da bi
nada}jevanje taksruh gibanj imelo daljnoseme TJOS'ledice bodisi
za osebni bodisi. druZ>beni standard v obcini. Za.to j e prvenst'Vena naloga v letu 1984 ob-rmti
tok dogodkov v nasprotno smer,
ka;ti ·l etos je za to ostrolo premalo casa.
P. Ob-lak

TeZak poloZaj
"
rtasih .osnovnih sol
Ob koncu oktobra je obcinsk.i komit e ZKS razpravljal o polozaju
nasih osnovnih sol. Iz razprave, k.i zajema slcer celo paleto vprasanj,
poskusamo v tern prispevku izlu5citl samo tJsta, k.i se zdijo osnovna
In katerih rdevanja ne smemo vee odlasatl, ce se zellmo izognitJ
daljnoseinim posledicam. Gre za skrajno omejen maneversk.i prostor,
v katerega so stisnjene osnovne sole, ' bodisi kar zadeva materialno
poslovanje bodlsi polozaj delavcev v solstvu nasproti drugim delav·
cern in tudi v pogledu samoupravnih momosti in pravic.
Zdi se, da smo v .na&i obCini Lim. Tako so delavci v stalrejsih
.zadnjili sedem, osem let, odkar stavbah in z vecjim stevilom odsmo z dvema za.pov:rstruim a sa- delkov za spoznanje :na ·boljsem,
mopris.pevkoma od·lotilno pose- v novej Sih in maJD.j ~ih pa v se
g'hl v zaJDJi•krne prostorske pogoje
slabsem.
n.a•sega osnovnega solstva, 'Skoraj
Ka:j nas je prilpelj.a:J.o v tak.5no
povsem poz.abili na oo, da je tre- revsCino, da moraano v gospo·
ba nove prostx>re na:pol:niti z no- darsko tako neugodnem casu biti
vo vsebmo in da ·t udi to 'lleka:i platt zv:ona? Vzrokorv je cela vr·
stane. ·
sta.
· ·
Ta ugotovitev gotovo ne drZi
Poglavimna napaka je v samem
za nobeno od sol, -sa:j so se pra.v
sistemu dndeksiranja. Kdor je
v 'tern casu kolektivii· morda bolj pred leti nizko starta:l m se je
.k ot kdaj kohi prej trudili izbolj- ves cas ·d rlal resolucijslcih omesa.ti svoje delo, razSiritJi .in poglo- ji•tev - je danes <revez. Drabem
bi.ti moznostrl. za Cim uspesnejsi primer: osnovna iiola v Novd vasta<rt vseh na.Sih otrok ·v nadallj- si je lani 1me1a en stari miLijon
•n je solanje in v delo. Toda v dinarjev za potne stroSke. Okto·s vojih pri12:adevanj.ih so Za!J. ostali hra smo se ze samoupra'Viilo odprevee osamljeni.
loca1i, kdo bo spremlja:l ucence
Tako se je ~odilo, da nase na sols·loo eksk.mzi.jo - zarstonj.
osnovno salstvo ze daljse obdob- Ce -se tega ne najde v kolekt:iJvu,
je mocno zaosta.ja za 'Siicersn jim · potem ostaneta dve mofuosti:
rarzvojem, naitancneje porvedaJD.o, ali se da1Ji. v robe !rot .prekorada gmotnrl. pogojli za delo osnov- ci'telj, krs.irtelj ali /})a otroke prinih sol iz leta v leto bo1j zaosta- kraj sartli za msoo bore ekslrurzijo
ja:jo za pogoj.i dela v material!ni (ne izletl), !k i jo tCllko ad.i tako
proizvodnji .in tudi za tisllimi v sami placa.jo.
drugih d.r.uZbenih deja'Viilostih ter
Resnica je .tudi. ·t a, da dmamo
da vrtogJ.aJVO nara:seanje stro5korv zakon o svobodari menjav:i. dela
za vzrlrieva.nje solsk.ih prostoTorv se zmeraj samo v Ura'Ciin.em livedno bol·j neusmiljeno posega stu. N<ihce do danes nam!rec 5e
·po sredstvih, ·kli bi mora:la biti ni iaracunal, ·koH•k o je v resni.ci
nameJlljena osebnim dohodkom na~e delo v.redno, koliksen delet
prispevamo v skupno dr.uZbeno
zaposlenih lin posodabljlllll'ju
reprodukci·j o in do okohiksnega
vzgoje <in irz:o braievanja.
0 gmotaJ.em polozaju uCitelja dele:Za druzbenega pnihodka smo
j e bHo letos tudi v repub-l.ldci torej uprav.icenli..
ugotovljenega ie marsi.kaj grenV an.a1izi smo ugotovJii•, da se
kega, v '!'lla.Si obcini pa smo se ta menjava v odnosu proizvodma.Sli 'Skoraj cisto na lroncu te nja - sola odvi ja skora1j izkljucSJ.ovenske revscine - .n a 58. me- no v ob1i!lci raznih odpadn:ith mastu .
terialov, k:i jih tova.rne odstopaDa bi bil.a. mera polna, s:i rtudl
jo 5olam, da j&h ll:e potem upotega zav.itdamja nevrednega mesta nabljajo pri rtelmianem pouku,
nismo zna:li ena:lromevno -ra·zde(Nadaljevanje na 6. S'trani)
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Kako zagotoviti sredstva?
RAZGOVOR S PREDSTAVNIKI NASIH
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Veckrat je slisati mnenja, da premalo pisemo o delu krajevnlh
skupnosti, kjer nasi delavci preZivljajo dobrsen del svojega easa.
Ohenem je bilo ob sprejemanju Brestovega delovnega koledarja za
pribodnje leto in solidarnostne delovne sobote za krajevne skupnosti
slisati pripombe, da zelijo biti delavci seznanjeni z njihovimi delovnimi programi oziroma s tern, kako so sredstva porabljena.
To sta le dva od razlogov, da smo se odloeili pripraviti o teh in
drugih vprasanjih razgovor s predstavniki krajevnih skupnosti. Nasemu vabilu so se ljubeznivo odzvali predsednik sveta KS Cerknica
MARJAN KUSic, predsednik sveta in predsednik skupscine KS Nova
vas-Bloke MIRK.O DOLES in FRANCE SKRABEC, predsednik in tajnik sveta KS Cajnarje-1:.ilce ANTON INTIHAR in FRANC MODIC,
predsednik sveta· KS Begunje JANEZ SKRLJ, predsednik sveta KS
Grahovo FRANC KRANJC ter predsednik izvrsnega sveta skupscfne
obcine TONE KEBE. Predstavnikov KS Loska dolina in Rakek Zai
ni bilo.
Iz izcrpnega in kritienega razgovora Iahko na omejenem prostoru
izluscimo in strnemo le nekatere osnovne misli in ugotovitve.
K.AKO SE FINANCIRAJO
'KRAJEVNE SKUPNOSTI?
Trajnejsih in trdnejsih virov za
finanoiranje dela krajevnih skupnosm niti ni. Osnova je vendarle
samoupravni sporazum z delovnimi organizacijami, ki bi morale
za potrebe krajevnih skupnosti
prispevati iz dohodka en odstotek, osnova pa je osebni dohodek
zaposlenih. Obenem pa druibeni
dogovor o razporejanju dohodka
v SR Sloveniji sedaj precej posega na to podrocje in omejuje
zdruievanje sredstev za te potrebe. Sele ko temeljne organizacije
pokrijejo iz sklada skupne parabe svoJe potrebe, pridejo lahko
v poravnavo obveznosti do samoupravnih sporazumov - v tern
primeru tudi s krajevnimi skupnostmi.
Zato je zdaj v pripravi predlog, da bi v obdobju do leta 1985
zni.Zali odstotek obveznosti na 0,5,
hkrati pa zagotovili, da bi delovne organizacije svoje obveznosti
tud:i redno poravnavale, poravnale pa naj bi tudi zaostanke, ki jib
ni malo.
Nekaj malega (10 starih milijo.
nov) dobijo krajevne skupnosti
iz obcinskega proracuna za delovanje delegatskega sistema.
Za financiranje posameznih del
lahko na osnovi svojih interesov
zbirajo prispevke in pomagajo s
prostovoljnim delom tudi krajani
sami. Zanimivo je, da je ta oblika zaiivela v manj razvitih krajevnih skupnostih, medtem ko v
Cerknici, na Rakeku in v Loski
dolini skorajda ne.
In koncno, ze nekaj casa tece
sirsa drufbena akcija, da bi sredstva zbirali tudi z enodnevnim
zasluikom vseh zaposlenih v obcini, o · cemer pa je se vedno sli
sati posamezne pripombe, pa tudi odpore.
PREMALO ODGOVORNOSTI
IN ZAVESTI
. Tako torej nacelno. In kako je
v resnici?

Potrebe po sredstvih so v vseh
kiajevnih skupnostih izredno velike, sredstev pa se nabere bore
malo, tudi dogovorjenib. Vsi sogovorniki so u~otavljali, da gospodarstvo svoJe obveznosti po
sporazumih zelo slabo izpolnjuje, ali pa jih z velikim.i zamudami. 0 tern je obcinski izvrsni svet
pripravil izcrpno analiza (o tern
smo v nasem glasilu ze pisali) in
sklenil kar se da zaostriti odgovornost za izpolnjevanje sprejetih obveznosti.
Ugotovljeno je tudi bilo, da v
osvescenosti obcanov se marsikaj
sepa. Namesto da bi svoje tezave
v svojih Zivljenjskih okoljih resevali z lastno prizadevnostjo, pa
tudi s sredstvi, pricakujejo, da
jih bo resevala nekaksna abstraktna »dru:Zba«, ki da je za vse
odgovorna
To se kaze tudi v slabem delovanju delegatskega sistema.
Skupscine krajevnib s.kupnosti so
pogosto nesklepcne in vse delovno breme obicajno pade na clane
sveta, na nekaj zanesenjakov.
Iz nedelavnosti delegatov izvira tudi slabsa obvescenost o delu, u spehih in tezavah krajevnih
skupnosti, saj le malokateri de.
legat obvesca svoja delovna okolja o teh zadevah.
Sicer pa so kakrsnikoli ocitki
ali pomisleki, da se zbrana sredstva v krajevnih skupnostih trosijo neracionalno, povsem nesmiselni, o cemer se lahko vsakdo
preprica. Nasprotno, vsak dinar
veCkrat obrnejo, pogosto pa ga
oplemenitijo tudi s prostovoljnim delom in lastnimi prispevki.
K.AKO JE PO KRAJEVNIH
SKUPNOSTIH?
Tezko je v nekaj stavkih zajeti
vse letosnje delo, prizadevanja in
tezave po posameznih kraj evnih
skupnostih.
KS Cerknica. Letos so zbrana
sredstva na osnovi enodnevnega
zasluzka - 36 starih milijonovporabili za asfaltiranje pred mrli-

?•Okrogla miza« o problemih nasih krajevnih skupnosti

skimi veztcaml m pokopaliscem
v Cerknici (nalozba je veljala 60
milijonov; sami krajani so prispevali 12 milijonov). Letos so na
osnovi sporazuma dobili le 40
odstotkov sredstev.
Sicer pa se najvec potreb kafe
v komunalnem urejanju prostora
(ceste, kanalizacija, telefonija,
razsvetljava) in sem se bo v sodelovanju s posameznimi interesnimi skupnostmi stekalo najvec sredstev. Poudariti pa je
treba, da so pogoji za tovrstne
nalozbe in za kreditiranje cedalje teiji in bo inarsikaj moralo
pocakati na boljse case. Razmisliti bi veljalo tudi, kako del
sredstev za stanovanjsko · izgradnjo (to podrocje je v obcini dokaj reseno) preusmeriti za komunalne potrebe.
KS Begunje. Dejavnost je hila
letos kar precejsnja: vodovod
Begunje- Bezuljak-Kozljek, sofinanoiranje telefonskih napeljav
v nekaterih vaseh in izgradnje
mostu cez Cerkniscico, urejanje
kanalizacije po Topolu, razlicna
vzddevalna dela, neporavnano
pa je ostalo tudi placilo ant.Ytet
kredita za asfaltiranje ceste Begunje-Bezuljak - 16 starih miHjonov. Prihodnje leto nameravajo sofinancirati telefonsko
omreije za Otave ·i n Podslivnico.
Od enodnevnega zaslufka zaposlenih pricakujejo borih 8 starih
milijonov.
KS Nova vas-Bloke. Letosnji
delovni nacrt so izpolnili priblizno 70-odstotno, ker je zaradi
ugodne prilofnosti vpadlo vmes
se asfalbiranje ceste Nova vasFara, kjer je hila nosilka del kra.
jevna skupnost; dotok dogovorj,enih sredstev je bil p riblifno polovicen.
Najbolj pereee vprasanje je sedaj in bo v prihodnje se bolj
oskrba z vodo, .k-i je letos naravnost kriticna in kar bo zahtevalo
znatna sredstva, zlasti se, ce mislimo na razvijanje zivinoreje.
Drugo vprasanje je oskrba z
elektriko, ki se vedno ni zadovoljiva; in koncno, zagotovitev tele.
f-onskih. prikljuckov, da o skrajno slabih cestnih razmerah sploh
ne govorimo. To so temeljne prihodnje naloge 45 vasi in zaselkov
na Bloski planot·i.
KS Cajnarje - 1:.ilce. Bodisi po
samoupravnem sporazumu bodisi
na osnovi enodnevnega zasluik;i
se zbere silno malo sredstev, saj
steje krajevna skupnost malo
krajanov, pa se ti so raztreseni
po stevilni.h vaseh in zaselk.ih.
Zato so v ma:rsicem odvisni predvsem od zbiranja lastnih prispevkov in prostovoljnega dela.
Precej je storjenega ze za oskrbo
z elektriko, ceprav se ni trofaz.
nega toka, zelo perece je vprasanje vodovoda, pa vzdrfevanja
cest in se marsicesa.
Skupni
prihodek
krajevne
skupnosti znasa letno komaj 40

Letos je KS Cerknica asfaltirala prostor pred mrliskimi veZicami
do 50 starih milijonov, potreb pa
je neprimerno vee. Krajani vsega ne zmorejo sami in kazalo bi
najtti dodatne moznosti za financiranje nerazvitih predelov, sicer se bodo razlike v razvitosti
se poglabljale.
KS Grahovo. Trenutno je najbolj kritiena oskrba z vodo, ceprav je zanjo prav v tern letu ze
dos1li. storjenega. Resitev tega
vprasanja je zanje trenutno najpomembnejsa. Druga · temeljna
naloga je dokoncno urejena elektr.ifikacija. V vecjih naseljih so jo
racionalizirali do najvecje moine
mere, prihranke pa namenili za
manjsa naselja. In se tretja naloga - vzdr2:6Vanj e in uredi tev
cestnib povezav, kar je v raztreseni krajevni skupnostri. z malo
naseljenih se posebej zahtevno.
Tudi v tej krajevni skupnosti
znatna sreds-tva m posamezne
ureditve pr.ispevajo krajani sami.
NACRTOVANJE
JE SKORAJ NEMOGOCE
Vsi sogovorniki so si bill edini,
da je v takih razmerah, ob tako
negotovem in zapoznelem dotoku
sredstev prakticno nemogoee nacrtovati prihodnje dejavnosti.
Obcanom namrec nima smisla

obljubljati necesa, za kar se potem izka.Ze, da IJJi. mogoce izpeljati.
Kajub temu pa je moe ze iz
zgornjil1 telegrafskih zapisov videti, da po krajevnih skupnostih
skrbno gospodarijo, da imajo
jasne nacrte in se zavedajo, kaj
je krajanom najbolj potrebno.
V sklepnih razmisljanjjh pa se
je zgostilo se nekaj ugotovitev
oziroma spoznanj:
- zagotoviti hi morali taksen
nacin financiranja, ki bi zagotavljal stalen in sproten dotolt
sredstev, kar bi omogocalo tudi
trdnejse nacrtovanje;
- okrepiti bi morali sodelovanje s samoupravnimi interesnimi
skupnostmi, tesneje z njimi na·
crtovati in zdruievati sredstva v povezavi z delovnimf organizacijami;
- razbistriti hi morali merila
o nerazvitosti posameznih podrocij in zagotavljati skladnejsi
razvoj vsega obcinskega prostora;
- predvsem pa bi se morala
v zavest delovnih ljudi trdno
vrasti misel, da so po opravljenem delu v »sluihi« tudi krajani,
ki morajo sodelovati pri razrdevanju vrste osnovnih vprasanj v
okolju, v katerem bivajo.
Razgovor pripravil B. Levee

TeZak polo.Zaj
nasih osnovnih sol
(Nadaljevanje s 5. strani)
skupnosti. Preob1ikovanje skuppri f.izik-i in drugih dejavnostih, sCine vsaj ob preteklih volitvah
sola pa delavcem v tovarni tu pci. nas ni dalo nrkakrsnega
pa tam prkedi ka.ksno proslavi- uspeha. Nasprotno: kafe celo, da
co. Za to res rui bilo vredno se je se bista volja in moe delesprejemati zakona.
gartov, kol~kor je je bilo prej v
V tak$nem polozaju se delavai skupscini in v izvrsilnem odboru
v 5olstvu lah1ko samo p rimer j a- obc1nske -izobrafeva1ne s-kupnoroo s kole~ v drugih obcinah, s·ti, v novih organih .r azblinila in
pri cemer pa ze samo pogled k i:micila.
Tako smo pr.rsli v polozaj, ko·
sosedom pokaie .najlepse povedano nepnidetno sli:ko: v obcini se moramo pogovarjati nepoPostojna so za oddelek ucencev sredno z »Zdruzenim delom« in
nameniH -!ani 645,323 din, na Vrh- z obcinskim -izvrsnim svetom.
niki 651,439 di.n, v Logatcu Morda nas bo to navsezadnje pri680,151 d~n. v Cerl<:rna.ci pa vedlo do resnicne svobodne me532,174 din. Ker ·t e stevilke ze njave dela, ceprav bi se le-ta
nekaj let narasCa.jo z emrlcim in- morala po zakonu od·v ijati prek
deksom, se tako seveda poglab- interesne skupnosN.
}jajo •tudi !'azlike; in •ker so cene,
Ko je obcins.k-i ·k omite ZKS
recimo kurrjave, cisti:l, papirja, razpravlja•l o teh vprasanj,ih, tuhrooe illl tako naprej v Cerknici di ni mogel mimo nekateruh enako visoke kot v Logatcu reoimo na.ravnost - nesociali·
je razumljivo, da so pri nas niz- sticnih tezenj, ki se pod krinko
ji osebni d-ohodk:i Jn da zaosta- stabi1izacije vrivajo v naso sojamo v moderruizaciji pouka.
lo. V mislih imam predloge, ki
Taksen polozaj je .tudi vzr.ok s-o letos (v pocitnicah seveda!)
za to, da solstvo v obciD!i ze leta prisle dzza zelenih miz republini na~pravilo nobenega koraka . ske izob'r a2evalne skupnosti, naj
naprej, kar zadeva celodn6Vno bi namrec ti·sto, kar ne sodi v
oolo, podaljsano bavooje in dru- tako ·i menovani zagotovljeni proge oblike, ki so ta cas postale gram - to pa je goli pouk po
ze obvezne: kolesarski, plcwa•lni, obveznem predmetniku, brez
smucarski teClllji, obrambna vzgo- varstva in poda:ljsanega bivanja,
ja, dopolnilni in dodatni pouk, 8ole v na•ravi, brez vseh interesfakiu1tativni predmeti, bralna nih dejavnosti, dodatnega pouka
kultura - solske knji.Znice, stro- in tako naprej - ·na•j bi torej
kovne sluzbe (psiholog, pedagog, vse to placevali starsi sami. Pos.Jedice taksmh reSitev so na dlalogoped ...)
Eden od vzrokov za tak!ino ni: vee znanja in razgledanosti,
stanje je nedvomno tudi slabot- torej vecjo moe prodiranja na
no delOIVanje celotnega delegat- viSie stopnje izobrai6Vanja bo
skega sistema v tej interesni (Konec na 7. strani)
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Tudi letosnje srecanje jubilantov je bilo srecanje prijateljstva,
obujanja spominov, sproscenega kramljanja. To smo izkorlstili tudi
mi, da smo k razgovoru povabili nekaj jubilantov. Vseh seveda ni
bilo mogoce, zato smo odbrali le nekaj >>tridesetletnikov«, ki so vso
ali vecino delovne dobe prebili na Brestu.
Povpra.Sali smo jib po njihovih izkusnjah, kaj se jim je v tridesetJetnem delu najbolj vtkalo v spomin, pa tudi o njihovem mnenju,
kako se izkopati iz sedanjih resnih gospQdarskih mzmer.
Pogovore so pripravili V. sega, J. Klancar, F. Mlakar, V. Jeric in
S. Knap.
Franc Avsec - TOZD Gaber
Trideset let deJa je za eloveka dolga doba, medtern ko je za
kolektiv kot celoto doka-j kratka.
Ne born omenjal posarneznih obdobi>j, vendaor pa lahko povem,
da brez tezav ni slo nikoli. Vedno srno irneli pred seboj ci'lje,
za katerih uresnicitev srno si
vsi, ob vsestranskern odrekanju,
prizadevali. Kar poglejmo tovarno! Nihee na:m ni nieesar podaril, vse, kar imamo, je delo nasih rok.
Kljub pniea•k ovanju, da bo laije, smo se 2lnasli v veJi.kih tezavah. Godrndanje in javkanje
nas ne basta resi.Ja. Ponovno so
nam potrebni <ielovni· zagon, povezan z odrekanjem, pametne
j.n premisljene odloeitve na vseh
ravneh ter visoka zavest in odgovornost pri delu in samoupravljanju.

Druzbeno koristno in nujno je,
da veliiko izva•t amo, vendar se
bojirn, <ia bomo irzgubi.J.i oomaei
trg, posledice pa bodo tezke. Zanima me, ali bo kdo kdaj vedel za nasa iozvoma prizadevanja.
Resitev iz· sedanjcga stanja je
le v vestnem in 'Odgovornem delu vseh, ne le proizvodnih deLavcev. Sicer pa misiim, .da imarno na Brestu premalo u sposobl:je.nega in preizkusenega strokovnega kadra, posebno pa na
kljucnih mestih. Y.seka.kor bi bilo potrebno tudi ljudli v neposredni :proizvodnji bolje usposobiti za kvaJitetno delo, pa tudi
za odgovornejsi odnos do rnateriala.
Franc Strle -

Kaj naj povem? Ne samo trideset let, ampak od ka'I' pomnirn, sem moral trdo delati. Vse
sem si ustvar.il z delorn lastnih
rok. Nisem ·r azvajen, pa kljub temu ugotavljam, da je zivljenje
eedalje tez.ie, posebno za nas deLavce, ki zi:VIimo le od osebnega
dohodka. Mocno pogresam tbolj
sproseenih , toplih medsebojnih
c<inosov. Med nami je vse polno
zavisti, pogosto pa tudi drug
<irugega vee ne poznamo. Skratka, cas in razmere so nas medsebojno popolnoma odtujili.

Vse skupaj nas skrbi sedanje
gos.podarsko
stanje
Bresta.

TOZD Pohis-

(;e bi hotel opisati vse dogodke iz teh tmdesetih let, :bi to dol·
go trajalo. Najbolj ·so se mi vtisnili v spomin easi, ko smo zaeeli
graditi tovarno, ki se je .takra1
i:menovala se LIP. Spominjam se,
kako smo tiveli in delailii, <ia smo
zgradil~ da.nasnjri Brest. Takrat
smo bili se rrrladi, zdravi in zagncmi za delo. Vsak je hotel

Letosn je sretanje jubilantov
LETOSNJE SRECANJE JUBILANTOV JE BILO 28. OKTOBRA
- KOT OBICAJNO V DELAVSKI RESTAVRACIJI TOZD POHisTVO
Letos je delovni jubilej praznovalo 187 delavcev. Srecanje
je zacel vodja organizacijsko-kadrovske slt1Zbe Janez Otonicar.
Pozdravil je vse prisotne, cestital
k delovnemu jubileju in jubilantom zaielel novih uspehov pri
delu, zdravja in zadovoljstva.
Glavni direktor delovne organizacije Tone Krasevec, ki je Ietos tudi praznoval delovni ju·
bilej, je v svojem imenu in v
imenu organov upravljanja pod·
jetja pozdravil prlsotne in jim
cestital k delovnemu jubileju.
Obsirno je spregovoril o trenutnem gospodarskem polozaju
Bresta in posameznih temeljnih
organizacij. Opozoril je na dosledno izpolnjevanje. sprejetih
ukrepov za uresnicitev letosnje
poslovne politike in plana, na
spostovanje sprejetih dogovorov
in nalog. Nekatere temeljne or-

TOZD Zagalnica

Ivan Perusek - TOZD Gaber
Tezko je reCi, ka) je bilo v teh
Jetih naj bolj pomernbno, saj je
zgodovina nasega kolektiva do·
kaj pisana. Vsekakor pa so bila
obdobja tam od leta 1960 naprej
najtezja, pa obenem tudi na}lepsa. Morda se to nekolil~o eudno
slisi; pa vendar - pripadrrost
kolektivu in priprav!jenost za
resevanje tezav sta biH neprimerno veeji. Velika je biio odrekcmja. Ob izredno slabih delovnih pogojih pa je bilo kljub
temu vee strpnosti rned nami,
vee zadovo~jstva in medsebojne

pomoei, ·kaor je za uspesno delo
dokaj pomembno.

Joze Tavzelj tvo

Prevee ra.7!prav in govorjenja
j e, pa
premalo
koTistnega,
ustvai1jalnega dela .in prernalo
odgovornostri.. Cas hi re b:i1, da
bi se vsi SJkupaj zresnili .in se
zavedli polofaj a. Slorno in odgovomo moramo poprijeti za
delo, pa bomo ze:li tudi uspehe.

storiti cim vee, da bi' imeli v prihodnosti vee od tega, kar smo
gradi·li, da bi ~meli nasi ka:snejsi
rodovi boljse Zivljenje. kakor
srno ga imeli mi.
Tezko si je danes predstavljati, koliko volje do dela smo
irneli. Tudi tako trdnega toval'istva kot tedaj na:jbd v nobeni
generacij ne 'b o vee.
Ko smo gradili tovarno, smo
bili najbolj srecni ljudje na
svetu; vendar tudi <lanes ne
srnerno pozabiti, ka•k o smo hodili po .bl<l!tu in delal-i na njem.
Sedaj pa delamo v cistern in
ogrevanem prosotoru. Tedaj smo
se zaovedali, da bomo z na5im
delom ustvaril:i bolj se delovne
poP:oje, boljse zivljenje v naSJ.
sooia.Jisticni druzbi.
Naj bi se <lanes nasa mlada
gener.a:cija vsaj malo zami:slila,
kaksno zivljenje smo imeli takrat, ko smo uswarjali temelje
za boljsi jutri na:s vseh, boljso
pr-ihodnost in sreeo vseh delovn ih !judi.
·
KovaH smo prihodnost in se
jo kujemo. Zato bodimo bolj
<ielavni, tovariSki ill. slozni, saj
se samo v s1ogi kuje nasa moe.
Iz nasih gospodarskih zagat se
bomo resili le taka, da bomo
spostovali .ctelo vsak na svojem
delovnem mestu, od vodilnih delavcev pa do tistega delavca, ki
gara za strojerh.
Anton Cvetko ·nistvo
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1957 se je Tone zaradi karlrov·
skih potreb prese!ill v Martinja'k in leta 1962 zaJradi potreb
ropet 'V cer.k11:isko ·t ova:rno, kjer
je opra<Vlja!l dela o'bratovodje.
med tern . easom je opravil tudi
de1ovodsl.ro oolo. Zopet se je selil
v Martinjak leta 1965 in od leta
1968 dalje opravljal de la in lila·
loge vodenje vzorcne delavnrl.ce.
Preme~titvam se ni bilo konca.
Leta 1976 je prek Bresta odsel
v Kana!do, po pavra~tku leta 1977
pa v TOZD Tapetn.i:stvo. Upa, <ia
se mu ne ·b o treba vee seliti.
Najbolj so m u ostala v spomi·
nu vajeni~ka leta kot leta mlado·
·s ti :in kot tezka v pl'imerjaw z
delo m damasnjih ucencev v gospodarstvu. Dopoldan vajenec v
tovarni, popoldam ucenec v Soli.
Seveda ne bo pozabil tudi obeh
pozaJrov v Cer.km.ici in v Martinjaku in dela pri obnovi obeh.
Pomembine in nepozabne so tudi
prelomnioe v proilzvo:dnjoi pohistva in •sicer prehod od selaka l!la
nitro la•k, od panel plqsc na iverke ~rn druge.

ganizacije je opozoril tudi na
uresnicevanje intemih sanacijskih programov. Vse te ukrepe
moramo izpolnjevati, ce h ocemo,
da bomo izboljsali nase sedanje
likvidnostno stanje. Zaostriti
mor~o oddgovomost na vseh
podrocjih poslovanja. Prisotne je
pozval, da bi se tudi v prihodnje trudili z boljsim in kvalitetnejsim delom za ugodnejse poslovne r ezultate, povsod tam,
kjer delajo in upravljajo.
Po krajsem kultumem programu so direktorji temeljnih organizacij razdelili jubilantom na·
grade. Kot je ze prlslo v obicaj,
so se jubilantje tudi skupinsko
fotografirali po posamezriih temeljnih organizacijah.
Po pogostitvi so se jubilanti
se bolj sprostili; zapeli so, zaplesali, pa tudi saljivci so p risll
na svoj racun. Skoda je Ie, da
je bilo treba srecanje prezgodaj
koncati, saj so delavci iz popol·
danske izmene ze prihajali na
topli obrok.
J. Klanear

tudi naJkazejo poti, ki naj vodijo
v boljsi! jutri.

0 tern sem se pogovarjal z juboilamtorn Stanetom S·t.II1iotofom.
Najbolj se mu je vt~snil v spamin dogodek ,i.z leta 1954, ko je
v ju!Jiju pozar popolnoma unilcil
tovamno v Martinjaku. Da pa je
bila nesr.eea se vecja, je bi:la
rav:no v maju opravljena notranja rekonstrukcija, pri bteri so
zamenjali nemalo stevdio strojev. Ta!ko je b il ves trud zaman.

TEZAK POLOZAJ NASIH OSNOVNIH SOL
(Nadaljevanje s 6. strani)
imel bogatejsi, ne pa pametnejsi,
bi'strejsi in marlji'Vejsi otrok. ·
Obeinski komite ZK ta:ksne
predloge od·l ocno zavraca, zavraeajo j:ih tudj VSJi nasi UCiteJji,
ki so ze in so se pripravljeni veliko narediti za to, da bodo nasi otrooi ne glede na debelino
denarnice
starsev
v
nasih
solah pridobiH kar najvec Zivljenj s·k o korJstnega znanja in
kolikor mogoce dobro vzgojo.
Seveda bodo morale na5e sole
za to svojo delovno in idejno naravnanost dlobi.ti ustrezno rnoratl.no in tudi gmotno podporo celotlne obcinske skupnosti, posebno proizvodne sfere zdruzenega
dela. Ne le z novimi stavbami,
ki so bHe v nasem prJrneru nujne, ·t udi z vsebino, org<lliliziranostjo in kvatiteto bo treba naprej. Stagnacija tudi v solstvu

.

__

.porneni nazadovanje. To pa •i ma
Ia!hko daljnose2me posledice ne le v solstvu.
Komisija, ki je pripravljala
gradivo za sejo komMeja, je delo
nadaljevala tudi po njej, tako
da je iJ.alogam <iodala tudi roke
in :i'ZVaJjalce. Nalog ni malo, veeji del -tudi ni·s o enostavne, saj
· zvecine zadevado . na sredstva,
ponekod pa tud:i na zavest, na
odgovornost in na odsotnost spoz;namja, da j e osnovna sola res
saJrno osnovna, vendar brez rrje
ni nobene viSje.
Ob tem smo pa zmeraj in povsod farizejsko pripravljeni prepricevati drug drugega, kako pomembno je znanje in kako brez
.njega iq; sedanjih teZa.v nikamor
ne bomo zlezli. Cas je torej, da
za na:se sole, za otroke in za
uCitelje tudi kaj storimo.
J. Praprotnik

;"\._

Dana.Snje gospodar~ke tezave
pa nekako ne gredo skupa:j s
stalnim bojem za boljsi jutori.
Ogromno je napredka v pogledu
delarvskega stoodarda ·i n pogojev
dela, skrbi pa ga padwjoci osebni in ·d nlzbeni standard. ReSi!tev
iz te h rteZaJV ni enostavna; morda
bi moral v nasem sistemu dejans ko vee vplivati in odloeati
<ielavec na podlag.i samoupravljanja in ne driava s predpisi in
zakoni.
Stane Stritof Njegova tridesetletna delovna
povezanost z Brestom se je zacela 4. 8. 1948. leta, iko je nastopil vajeniSko dobo v cerkniski
tovarnJ. in s prvo rpra'VO zapos!iltvijo kot vodja St'I'ojnega oddelka. Po odsluzeni vojascini leta

-- ~~~-----~·~~- -

-

TOZD , Masiva

Ob delOIVIlih juhilejih ..se ob
pogovorih radi sreeujemo s sodeI.avci, ·se .posebno, ce so to deht\ 'ci s tri<desetletnimi delovnimi
izkusnjami. Iz svoj.ih izkusenj
nam povedo o tern, kar se jlim
je naj:bolj vtisnHo v spomin, pa

----~--

Ob tej katastrofi velja omemti nepopisen 1Jrud ·}n prizadevnost vseh delaJVcev, ·ki so z udarnislcim delom .uspeli usposobiti
.proiz.vodinjo ze do zime, ko je v
noviih prost·ewi'h .ponovno stekla
proimodnja.
Resirtev i~ sedan1i!h tezav, ki
niso majhne, vidi. StaJIJ.e editno v
aMi'Vi·ranju vseh notranj&h re·
zerv bod11soi v tehnoloski opremi
bodisi v osebni odgovornosti
vseh. Pa tudi izvoz je postal vse
bolj zanimilv, kar se ze kaie v
sedanjih ['ezultatih poslovanja.
(Nadaljevanje na 8. strani)

~--~~~-~
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Rasli so z Brestom
(Nadaljevanje s 7. strani)
Julka Hvala - Skupne dejavnosti
V tridesetih letih mojega dela
je bilo toliko dogodkov, da se
tezko omejim samo na enega.

jevanja; bolje naj bo nagrajen
priden in uspesen delavec, ki dasega boljse delovne rezultate.
Posebno je to pomembno v casu,
ko v proizvodnji posameznib
programov zamu]amo: Poostdti
bi morali tudi kontrolo kvalitete
izdelkov. Zaostriti moramo disci.
plino in red na vseh ravneh in v
vseh delovnih okoljih - v proizvodnji in v reziji.
·
Vsak naj po svojih moceh pa-·
steno dela na svojem delovnem
mestu, pa bomo dosegli tudi·
uspehe.
France Kranjc - TOZD Prodaja
Posebn:ih spominov iz tako
razgibanega Brestovega razvoja
skoraj ni. Vzdrlevanje strojev in
naprav namrec zahteva, da sleherni dan spremljas vse, kar se
.dogaja in ustrezno ukrepa5.
Poleg vzdrlevanja je bilo treba
vedno sodelovati tudi pri vsaki
novosti v razvoju Bresta. Nalozbe·
so se nepretrgano vrst~e, bodisi

Brest se je v teh tridesetih letih zelo razvil. Marsikaj se je
spremenilo v proizvodnji, organizaciji in v medsebojnih odnasih. Veliko je narejenega tudi za
boljse pocutje delavcev. Organizirani so prevozi na delo in z dela v vse smeri, dobra topla malica, ki je zelo poceni, obratna in
zobna ambulanta, okre.pcila na
delovnem mestu, regresll'ano le.
tovanje na morju v pocitniskih
prikolicah, pa se bi lahko nastevala ... Pred tridesetimi leti vse.
ga tega ni bilo.

*

Sedanji polozaj nasega gospodarstva in Bresta je nezavidljiv.
Ker se vse spreminJa, upajmo, da
se bo tudi danasnje stanje popra··
vilo na bolje.
Brest se bo iz sedanjega polazaja izvlekel predvsem z boljsim
delom in z boljso organizacijo.
Boljso organizacijo vidim tudi v
tern, da se spremeni nacin nagra-

po posameznih oddelkih bodisi
pri izgradnji celotnih tovarn. Pri
gradnji je bilo treba sodelovati
od temeljev dalje, saj so bila
solidna . gradbena dela osnova,
da si lahko vgrajeval naprave

Tudi za nas novi podlistek smo se za sodelovanje dogovorili s cerkngkim rojakom, in sicer s Tonetom Kebetom, ki sicer zivi v Ljublja·
ni, je pa z vsem svojim sedanjim delom tesno povezan z Notranjsko
in njenimi ljudmi.
Svojo zivljenjsko pot je ze zgodaj povezal z nasim revolucionarnim
in narodnoosvobodilnim gibanjem, saj je ze junija 1942. leta odsel
v partizane. Po vojni je delal na razlicnih zahtevnih mest ih, po upo..
kojitvi pa .se je posvetil predvsem raziskavam narodnoosvobodilnega
boja na nasem obmocju; njegovo vedno iScoce zanimanje _Pa posega
tudi na druga podrocja cloveskega delovanja. Posebej velJa omeniti
njegovo sodelovanje pri Notranjskih listih. Za svoje dosedanje delo
je dobil tudi letosnje obcinsko priznanje- »19. oktober«.
Pricujoci podlistek je sicer pred dvema letoma ze izhajal v TV-15,
vendar ga zelimo predstaviti tudi sirsemu krogu nasih obCanov. I~
obseznega teksta smo izbrali le posamezne dele oziroma le nekaJ
osebnosti.
In se to: morebitne ' p ripombe, dopolnila ali popravke k objavljenemu gradivu posljite urednistvu na5ega glasila ali pa neposredno
piscu.
Partlzanska zgodovina je se vedno nepopisan list, ki caka na dopolnitev. teprav so spomini zbledeli In
pomrll nekaterl pomembnl pricevaJ.
ci, je se vedno cas, da se spomnimo
!judi, kl se nlso dobili dovolj pro·
stora v partizanski publicistiki.
S skrajsanimi spominsklml zapisl
bomo osvetlill nekatera imena padlih
In po vojnl umrllh notranjskih prvoborcev. To bodo le drobci iz njiho·
vega deleza k velikemu boju svobodoljubnih sil za zmago nad nasiljem
In za nove odnose med ljudml.

Ludvik Lovko-Bobnar
Ludvik Lovko-Bobnar je veliko
predvojno in medvojno lme, ki ga
pozna skoraj vsa notranjska dollna
od Planine, Rakeka, Cerknice, Loske
doline In Babnega polja do hrva~ke

in postavljal opremo brez dodatnili del. Poudariti je treba pozrtvova.lnost .in pripravljenost
delavcev za delo pri rekonstruk·
ciji ali novogradnji, ceprav Je
bilo treba delati v nenormalnih
pogojih. Zaveda:li so se, da gradijo boljse objekte, s sodobnejso
tehnologijo in urejenimi deloWlimi pogoji.
Vcasih me motijo govorice, da
smo prevee neraciona:lno trosili,
s cimer ne bi sogla5al. Nenehno
smo si prizadeva:li za kar najbolj racionalno opremo, naprave
in napeljave. Pri ·t ern delu tudi
skoraj ni hi-lo prostih popoldnevov, sobot ali nedelj. Vse je hilo
podrejeno velikemu cilju, razv-ija:ti Brest. Mislim, da bo proi21Vodnja tudi v prihodnje zahtevala stalno posodabljanje, pa tu·
di nove gradbene resitve.
Sedanji Brestov poloiaj je odraz •s tanja v svetovnem gospodarstvu. Tudi v preteklosti je
bilo tako. Stalno so bile zahteve po novth, zahtevnejs·i h pro·i zvodih in vecji stori1nosti. Tudi
v prihodnje b1stveno ne bo dru·
gace, saj Brestovi delavci ne
bodo mogli kaj dosti vplivati na
zunanje dogodke, morali pa se
jim bodo kar najbolj ucinkovito in uspesno prilagaja:ti.
Alojz Hiti - Skuune dejavnosti
V tvidesetih letih se zvrsti toliko dogodkov, da se je tezko
opredeliti le za enega. Vsak je
lahko po svoje pomemben. .Uvo
pa mi. ostajajo v spominu prva
leta zaposhltve.
To je bilo obdobje, ko se je
pricela industrija resneje razvijati. Za cim hitrejsi razvoj in
za ustvaritev boljsih delovnih
pogojev pa je bila potrebna
skrajna prizadevnost na vseh
podtoej.ih dela. S skromnimi deloV'Ilimi sredstvi in ob slabi prehrani so bili dosezeni ixredn:i delovni uspehi. Seveda pa je bilo
porabljenega tudi vee delovnega
casa, saj j e bhlo .p oleg rednega

nje z orozjem In utrjevanje meje ter
dozivel konec 'jugoslovanske vojske.
V druzlnl je bllo sedem otrok in
stirje so morali od doma. Oee An·
ton je premogel majhno kmetljo in
kolarsko obrt. Pri njem se je Ludvik
izucil za kolarja in dokoneal obrtno
solo. Potlej je ostal doma in pomagal pri poklicu in na kmetijl.
Po prvi svetovni vojnl se je nje.
gov oee vkljucil v politleno zivljenje
in je deloval v kmeeki strankl. Kmalu so ga izvolili za zupana, ker je
med ljudml uzival zaupanje. Tudl
Ludvik se je »nalezel« politienih na·
zorov In spoznaval zivljenjski utrip
malega eloveka.

meje, pa tudi prebivalcl obmejnih
primorskih krajev. '
Rojen je bil v Cerknlci 3. oktobra
1908. leta pod sllkovito Slivnico, ob

znamenltem Cerkniskem jezeru, v
majhnl pritlieni hisi, pogreznjeni
pod rob prasne ceste na Pescenku.
Ta del Notranjske pa je znan se po
skopi zemlji in revseini, ki je ljudi
se v prejsnjem stoletju gnala v
svet. Zaposlitev so lskali onkraj nve.
like luze« ter v belgljskih in franco·
skih rudnikih in gozdovih, da so sl
prisluzili boljsi kos kruha. Mnogi se
nikoli niso vrnili.
·
Ludvik je ze zgodaj spomaval socfalne krivice. Obeutil je pomanjka.
nje v prvl svetovnl vojnl, dozivljal
premike mejnikov' ki so jih sele po
rapallskl pogodbl pomaknill nekaj
kilometrov stran. Opazoval je moe
narascajoeega fasizma, zastraseva.

Leta 1924 se je sestnajstleten
vkljueil v gasilsko godbo In ji ostal
zvest do zloma jugoslovanske drza.
ve. Sodeloval je tudl v gasllskem
drustvu.
ZAtETKI POLITitNEGA
DELOVANJA
V letu 1930 se je z Unca v Cerk·
nico preselil kolar Joze Petrovclc,

sestdnevnega tednika pogosto
tudi udamis-ko delo ob nedeljah.
Kljub ~..zrednim naporom pa
je bilo takratno zi·v ljenje na nek
nacin lepo. Med delavci je bHo
pravo prijateljsko vzdusje in ne
spomnim se, da bi se kdo neplaeanemu delu izogrb<cl. Vsa.k
se je po svojih moceh trudil, da
cimprej doseremo »boljSi jutrk

Dobra se spomm)am tudi
»Brestovili na.jholjsih let« 1-9671969. BiH smo pretezni izvozni-k.
Osebni dohod.ki ·s o bi-li prvic dotlej zadovoljivi. Temu pdmemi
so hi:li tudi produktivnost in 'Vsi
ostali 'k~alci gospoda·r jenja.
Nepozabni so tudi dogodki, ko
smo daljali· v obratovanje obnovljene tovarne v Ma:Ptinjaku in
Cer.knici ter novozgrajene Iver·
lro, :Zagalnico i n Mineralko. Tedaj se se posebno odra.Za:jo pri-

zadevnost vsega kolekti,va, po·
membnost zdnlievaiilja sredstev
dohodkovnosti. Zato nam je
in enotnost pri novih nalozbah.
Nedvomno je glavni vzrok za
sta.nje, v ·k akrSn.em smo, svetov·
na gospodarska kr:iza. Vendar
mislim, da to ugotovi·tev le p revee pouda:rjamo in da imamo
precej tezav tudi po laS'tni zaslugi.
Y.prasanje je, ali je bila v zad·
nj.ih ,l etih nasa trlna usmerje·
nost pra.vilna. Najbrl nam :ilz.
voz m bil zanimiv zaradi nizke
zdaj •tolri.ko tclje, ·ko je treba v
tako zaostrenem polozaju zuna·
nj-i trg znova osvaja-ti in »izva·
zati za vsako ceno«.
Na.Si nezavidljJvi gospodaorski
u spehi so pos-ledica tudi slabe
notranje
organiziranosti.
Za
boliso organiziranost rahimo
ustrezen kader. Le-ta pa odhaja
od nas n a manj zahtevna in bo·
l:je plaeana delovna mesta.
Menim, da se bodo stvari obr·
nile na holje le tedaj, ce bomo
uspeli raz;poredill:i pravega cloveka na p ravo mesto Jn ga za njegovo delo primemo nagraditi.
Sele potem lahko od njega zahtevamo polno odgovomost.
Znifevanje -s troskov in omeje·
vanje porabe je potrebno dose·
Ci na vseh ravneh. Prepogosto
.namrec postavljamo zahteve po
omejevanju stroslrov tam, kJer
ne moremo nicesar prihramti.
V nekaterih oblikah trosenja pa
se obnasamo kot da Zivimo v
najboljsih ca:sih. Prti tern ne mi·
s1:im le ([la Brestove razmere,
temvec na dogajanje v sirsi
d.ruZbeni s.k!upnosti.

NOVOSTI IZ KNJI:ZNICE
LEACH P.: Otrok od rojstva do iiole
PriroC.nik, v ka.terem spoznavajo starsi svoje otroka ter s tern
tudi njegove in svoje >tezave.
HILL R. B.: Hanta . Jo
Indijanska saga, kronika o kulturi in Zival:jenju ameriskih Indijancev v 18. in 19. stoletju, oprta na plemensko kroniko.
STELE F.: Grintovci
Predstavitev sLovens.kega planinskega sveta s crno-belimi fotografijami in hibliografija o Gri.ntovcih.
KOVAc P.: Spelce
Zgodba o treh rra!Zlienih otrostvih. Skupaj s tremi deklicami hodimo v solo, spoznavamo prijateljstvo, stra:h ... in se sprasujemo,
kaj bo jutri.

doma iz Borovnice, kl je bil komuni· ni. Vizlja komunizma je bila v
sticno usmerjen in ·s o ga zaradl pro- ospredju, toda zavita v kopreno nepagandnega delovanja preganjali, pa stetlh neznank. Zato so bila komu·
tudi ze obsodill. Najbrz zaradi sta- nistiena zariiica na Notranjskem
novskega polozaja se je Ludvik kma· razmeroma lahko odkrita.
lu zblizaJ z njim, se navzemal komuPo prestani kazni nihee izmed
nisticnih nazorov In jih zacel tudl obsojenih cerkniskih komunistov
sam razlagati. Ko je lgnac Voljc z formalno ni bil vee povezan v koVrhnike leta 1932 v Cerknicl osno- munistlcno organizacijo.
val partijsko organizacijo, je bil
0 sodnem procesu Ludvik Lovko
Ludvik vkljucen vanjo. Sekretar je nl rad govoril. ·svet, ki ga je povzdl·
postal Joze Petrovcic, clani pa so goval in se navduseval zanj, je na.
bili Jakob Kranjc, Ludvik Lovko In enkrat postal iluzoren, sanje so se
France Mele (Primsar).
razblinlle v nic. Klonil je pod udarcl
Po letu dni delovanja in ~lrjenja lzdajstva in neizkusenosti in za nepropagande so po izdajstvu aretirali kaj casa politieno obmiroval. V sebl
stevilne komuniste od Ljubljana do pa je cutil, da se nekaj mora zgo·
Loske doline. Ker jih je bllo najvee ditl in da komunizem ne more za·
z Notranjske, so procesu nadeli ime mretl. Se bolj je sovra-Zil vse krlvic·
»notranjski proces«. Najprej so po- no. To je vselej izpriceval in govoril
zaprli 32 ljudi in devet so jih po za- o pravicnih odnosih med ljudmi.
Partijska nepovezanost in politic·
slisanju izpustili, triindvajset pa so
jih obsodili na daljse zaporne kaznl na osamljenost sta bedeli kot senca
in na izgubo politienih pravlc. Vsl nad njegovo zlahtno preteklostjo in
cerkniski komunisti so se znasli za sam sebi je oeital, da ni storil
zapahi, se preden so uspeli prido- vee za komunisticno stvar. Zakaj
erna pika, kje je storil napako ...
biti nove sodelavce.
Potlej sta z obsojenim Francetom
Pozaprli so jih v juniju leta 1933 • Meletom se mocneje delovala pr1
in v februarju prihodnjega leta ob- gasilcih, se bolj pa pri gasilski god·
sodili. ·Ludvika je izdalo opozorilno bi. Po odhodu dr. Cirila Krasevca v
pismo, kl ga je skrlvaj poslal areti· letu 1936 je Ludvik postal njen ka·
rani Petroveie iz jeee, naj nie ne pelnlk. v godbi je bil moean levicarpove o sestajanju, razsirjanju leta- ski vpllv in nobeni stranki ni uspe·
kov in drugem. Pri zasllsanju so lo, da bi godba postala orodje poJI.
Ludvika pretepali in mu razbili spod· ticnih prepirov. Pozneje so skoraj
njo eeljust.
vsl godbeniki postal! pristasi NOB.
Ludvik je menda zaradi tradlclje
Seveda je tedaj marslkdo od aretiranih klonil zaradi nelzkusenostl In ali pa zaradi prikrivanja pred oblast·
zakon o zasciti drzave je zadeval v ml zahajal tudi v cerkev. Po letu
1938 pa je vanjo zasel samo takrat,
polno.
Mogoce bi bilo prav, ce se na to ko je moral nastopati kot kapelnik
obdobje ozremo nekoliko krlticno, godbe. Ob zolenih napadih kaplana
saj so po ublazitvi Zivkovicevega na- Antona Kovacica, ki jih je namenil
silja v letu 1932 delali komunistl komunizmu in spanskim revoluclo·
premalo previdno. Skoraj povsod so narjem, sta oba z Meletom izpricala
pripravljali vstajo, ne da bl za to svojo pripadnost in solidarnost z
imeli osnovne moznosti. Takrat se bojevniki proti fasizmu, zato sta pre·
niso bile dodobra lzdelane takticne nehala poslusati besede katolisklh
oblike bojevanja protl razrednemu fanatikov.
(Se bo nadaljevalo)
sovra-Zniku in kapitaJistienl vladavl·
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BolniSka v breme delovne organizacije

v
e

TeZke gospodarske razmere vplivajo tudi na razvoj zdravstvenega
varstva. Nastali polozaj je zahteval spremembe in dopolnitve samoupravnih sporazumov o temeljih planov in drugih samoupravnih
sporazumov. V prihodnje naj bi zaostrili odnos do normativov in
standardov, da bi tak:o spodbudili prizadevanja za boljso in smotrnejso organizacijo dela delavcev v zdravstvenih organizacijah, njihovo
vecjo povezanost in skrb obcanov za svoje zdravje.

·r
)

Cakalnica v nasi obratni ambulanti

Rekreadja delavcev
manj izostankov z dela
Znano je, da telesno utrjeni razlogov izostali z dela 4673 dni,
ljudje laie prenasajo bolezni in delavci, ki se ne ukvarjajo z rekirurske posege ter potrebujejo kreacijo, pa 13.478 dni. Razlika je
res velika:
manj casa za okrevanje.
Zdravje je c!ovekova zivljenjTakSni m podobni poda>tki doska blaginja. Dokler smo zdra- volj zgovorno pilicajo, da je pravi, se nam zdi, da je to nekaj
vi·l na usmerjenost v sportno resamo po sebi razumljivega; sele kreacijo poleg zdravstvenega potedaj, ko se padre ravnoteije v membna tudi iz go&podarskega
nas, sc zavemo, da smo izgubili vidi'ka.
Zato se sprasujemo, ali smo
nekaj neprecenljivega. ·sodoben
nacin zivljenja zahteva od clo- . dovo-lj .storili za dobro pocutje
veka nenehno telesno in dusev- svojega telesa :i'l1 zdravja. Kolino odpornost. Zato pa moramo kokrat na teden si vzamete vsaj
imeti pripravljene tudi nekaksne nekaj uric prostega casa za svonotranje rezerve, da smo se jc telesno in dusevno utrujeno
sposobni upirati skodljivim vpli· tela? Morda so ta vprasanja malvom okolice.
ce prevec neposredna. Kako priTaksna in podobna vprasanja ceti s sportmm delovanjem? Tuo zdmvju in SJYOrtni rekreaciji
di to je .vprasa'l1je. Vendar je
prcucujejo na Svedskern ze od moznoS>tri. dovolj. Lahko zacnete
leta 1969. Najprej so se raziskos pr.e prosto telesno va1o, bojo.
valci za'l'l!imali za sportno rekre- Hoja je osnovna oblika nasega
adjo in pravilno prehrano. Po· gibanja. Je najbolj preprosta,
zneje so preucevali tudi · vpLiv najcenej~a. najbolj dostopna in
dolgotraj.nega sedenja, alkohola dokaj ucinkovha telesna· dejavtn nikotina na cloveski organi- nost. K.aiko bi zaceli? Vsaj vsak
zem. Dosedanje raziskave so po· dan obi morali ·intemrivno hocLiti
kazale znane domneve zdravni· tricetrt ure. Lahko po ravnem,
kov, da so rekreativni sportniki Jah!ko pa tudi po v.alowtem zemna delovnem mestu zanesljivejsi, ljgcu. S to vajo si bomo okreda jih spretnost va•ruje pred pili razlicne misice v nasem telesu, riajbolj pa srce, ki gi<banje
poskodbami, da porabi-jo manj
najholj potrebuje, da bo zdra.vo.
zdravil, so ma.nj debeli in bolj
odporni -proti stresu. Tako so v
Ob koncu tega pisanja bi
neki delovni organizaci:ji na vam radi zasta-vili tudi kratko
Svedskem po devet-i h letih ugoto- anketo, na katero bi zeleli cim
vili, da so delavci iz skupine re- vee odgovorov.
kreativcev zaradi zdravstvenih
J. Zakrajsek

ANKETA
1. Ali se ukvarjate s sportno rekreacijo?
DA
NE
(obkrozi)
2. S katero vrsto sporta se ukvarjate? (nastej)

3. Ali menite, da bi bilo v Brestovem obzomiku dobro objaviti po-

samezne napotke za razlicne vrste rekreacije?
DA
NE
(obkrozi)

4. Za katero vrsto rekreacije bi se odlocili?
(nogomet, odbojka, kosarka, izleti v naravo, kolesarjenje, streljanje, kegljanje, smucanje)
(Okrozite ustrezno zvrst)
ANKETO IZPOLNIL:
NASLOV NA DOMU:

ODRE:ll
Vse, ki boste · izpolnili anketne liste, homo uvrstili v :Zrebanje
za lepo knjiino nagrado. Podeljene bodo tri knjiine nagrade. Rok za
oddajo ankete je 10. december 1983.
lzpolnjene anketne liste labko oddaste v tajnistvo vase temeljne
organizacije, ki jih bodo posredovale Miri Drobnic v skupnih dejavnostih. Lahko pa jih tudi posljete na naslov: ZTKO Cerknica,
Gerbiceva 32.
Podatke, ki jib bomo dobili, bomo uporabili za organiziranje
sportnih dejavnosti v vasi delovni organizaciji.

-~

Samoupravni sporazum o ure- - 80 % od osnove od cetrtega
snicevanju zdravstvenega varstva, do petnajstega dneva odsotnostl;
ki se bo v celoti uporab1jal od
- 85 % od osnove od sestnaj1. 1. 1984 dalje, podrobneje dolo- stega do tridesetega dneva odca posamiene pravlce in obvez- sotnosti;
nosti glede zdravst:venih sto:r.itev
- 90 % od osnove od enaintriin socialne varnosti v zvezi z desetega dlneva dalje;
zdravstvenim varstvom.
- lUO % od osnove za vojaAke
Zdravst:veno varstvo si bomo inva1ide, u.d.eleience NOB, •k i imazagotavljali po nacelih vzajemno- jo cas ·udelezbe v voj.ni ali cas
sti m solidarnosti v temeljni, de- aktivnega in organiziranega dela
lovni ali sesta-v ljeni orga.nizaciji v NOB priznan v dvojnem trajazdruzenega dela, v obcinski, med- nju najmanj od 1. 1. 1945 do 15.
obcinski ali zdravstveni skupno- maja 1945, za borce spa.nske nasti Slovenije. Tatko bo potrebno rodnoosvobodilne vojne ter udev organizacij ah zdruzenega deJa lezence narodnoosvobodilnega gizagotovj ti pravice do
banja Gre1je ·ter za delavce in
a) preventivnih
zdravstvenih druge delo:v:ne Jjudi, !k.i •s o odsotni
pregledov;
zaradi poklicne bolezru, poskodb
b) storitev, ki se nanasajo na p:ri de1u, transplamaciji fivega
zdravstveno vars-tvo pri delu;
tlciva aJ.i organov v prid druge
c) zdravst·venrlh ukrepov, lei osebe ali zavoljo dajanja krvi.
krepijo zdravje in delovno spoOsnova za nadomestilo osebnesobnost;
ga dohodk:a je meseeno povprecd) posebnega
zdravstvenega je, izracunano iz osebnih dohodvarstva delavcev z 2manjsano de- .lrov, ki jih je. delavec dobil za
lovno sposobnostjo;
svoje tekoce in minulo delo po
e) zdravstvenih s1:oritev, ki pre- zakljucnem racunu v minulem
precujejo, odkri;vajo, zdravijo in koledarske.m letu za eas, ko je
rehabilitirajo pos·Joodbe pri delu delal. Za izracun osnove se ne
in poklicne bolezni.
uposteva:
Za omenjene storitve bomo za- osehnega dohodka za pogodgotovili sredstva delavci ztlruieni beno delo, honorarjev, pa tudi nav TOZD oziroma delovno skup- grad za dolgoletno delo in ponost a1i z zd.ruievanjem sredstev dobno, eeprav se po splQsnem
po nacelu solida:rnosti v delovni aktu del:oVI!le organizacije priznaali sestavljeni organizaciji. Za vajo za osebne dohodke;
storitve, ki so navedene pod toc- prejemk.ov, ki •pomenijo po·k e »e«, bo zagotovljena solidar- vracilo stroskov (-dnevnice, kilonost tudi na ravnii obcinske zdra- metrine, terenski dodatek, dodavstvene skti.pnosti.
tek za loceno zivljenje, regres za
Za ostale stor1tve si bomo upo- letni dopust);
rabniki zagotavlja1i pravice z
- prejemlrov v naraiV!i, razen
zdruzevanjem sredstev v zdravs-tveni skupnosti in sicer na na - ko pomenJijo sest31VTI.i del delav. celih solidarnosti in vzajemnosti. cevega osebnega dohodka po poNajvecja novost in sprememba, sebnih .predpisih;
ki jo sporazum prinasa, je na podrocju zagotavljanja socialne varnosti v zvezi z zdravs-tvenim varstvom.
Pravica do socialne varnosti
obsega:
- nadomestilo osebnega dohodka,
- povracilo .potnih stroskov ·
ob uveljavljanju zdravstvenega •c-d~...L~-..,...~~~~[-""""oio<QIII·~~ifj~~:;:~~~
varstva,
- pogrebnmo,
. . . . . .~
- posmrtnino.
Nadomestilo osebnega dohodlca
za cas odsotnosti .z dela za·r adi
bolezni ali poskodbe bomo morali od 1. 1. 1984 dalje v c6loti
zagotavljati v delovni organizaciji
' ...
iz lastnih s.redstev oziroma z uveljavljanjem dogovorjene solidarnosti.
Nadomestila osebnih dohodkov, ki se bodo izplacevala iz
sredstev, zdrufemh v zdravstveni
skupnosti, se bodo nanasala Ie
na odsotnost z dela zaradi trans9. mesto Janez MATICH~
161
plamacije koze, Zivega tkiva ali Z VOJASKIM ORO:lJEM VED10. mesto Joze KEBE
160
drugih organov v prid druge ose- NO BOLJSI
be, ob dajanju krvi, ~zolaciji in
Strelci iz Cerknice, clarrri elcipe
spremstvu, ko to odredi zdravnik, obci'l1skega 9taba teritoria:Ine Avtomatska puska:
za potne -stroske v te namene, obrambe, so sodelovali ·na 14. Ekipno
krogov
pa tudi za nego obolelega ozjega odprtem prvenstvu ljubljanske1.
OS
TO
Radovljica
336
dru:li.nskega ·clana in zaradi bo- ga armadnega obmocja. Ekipo so
321
lezni oziroma poskodbe za tisti sestavljali po dva strelca s pisto- 2. OS TO Trebnje
320
del, za katerega zdruzujemo sred- lo, avtoma~tsko in polavtomatsko 3. OS TO Cerknica
stva v skupnosti.
pusko. Rezulta>ti so iz •leta v leto Posarnicno
Poleg omenjenega bodo zdrav- boljsi in letos je ekipa zasedla
3. mesto Franc MAHNE
168
stvene skupnosti zagotavljale drugo mesto.
12. mesto Milan RADOJEVIC 152
sredstva se 2a potne srtroske dez malo vee sr.ortrie sreee bi
lavcev in njihovih druzinskih cia- bil. uspeh ·re ·vecJi. Bkipe so bile Polavtomatska pu5ka:
nov ter za pogrebnine in posmrt- namree zelo izenacene. K uspehu
krogov
nine. ViSino nadomestila osebne- nase eki-pe so velilko .p ripomogli Ekipno
ga dohodka za cas odsotnosti z sami strelci, ki so na lastno po- 15. mesto OS TO Cerknica
273
deJa bo potrebno dolociti v samo- budo hodili na treninge. Tudi ob- Posamicno
upra:vnih aktih delovne organiza- cinski stab ·s.i je -prizadeval za
142
cije. Nadomestilo nikakor ne bo dobro orozje, medtem ko je hhl 24. mesto Jadran ZADNIK
smelo biti visje od delavcevega pri stevilu nabojev dokaj skro- 57. mesto Boiidar VENGUST 131
oseooega dohodka, ce bi delal, in men.
ne nizje od minimalnih zivljenjSKUPNA UVRSTITEV
skih stroskov, ki jjh objavlja Za- REZULTATI:
vod za statistikQ v Uradnem listu PiStola:
krogov
SRS. Nadomesti-la morajo biti Ekipno
krogov
1. OS TO Radovljica
948
dolocooa najmanj v visini:
914
- 75 % od osnove za prve tri 1. I wbrazevalni center RSNZ 325 .2. OS TO CePknica
323
dni odsotnosti z dela in za ves 2. OS TO Radovljica
3. Zas&t. enota RSNZ
870
321
cas odsotnosti zaradi nege obole- 3. OS TO Cerkrrica
F. Malme
lega ozjega drutinskega clana;
Posami~no

.

ODRE:ll!

....

- nad.omestilo osebnega dohodka zarad.i zaeasne delovne
nezmomosti zavoLjo bolezni, poskodbe, nege in poroda, nadomestila v easu zac<l!S'l1e· nezaposlenosti mriroma drugi socia1ni prejem.ki.
Osnova za nadomestilo osebnega dohodka se bo delavcem,
ki bodo odsotnri. z dela vee •k ot
6 mesecev, valorizirala dvakrat
v letu in sicer ob koncu prvega
in drugega polletja koledarskega
leta.
Omenili smo nekatera najbolj
bistvena in zanimiva doloclla novega sporazuma.
Zmanjsuje se obseg solidarnosti, ok!i. smo jo do sedaj uveljavljali. na osnovi noasih prispevkov
v zdrav5otveni. skupnosti. Mnogo
vecje breme 'V financnem smislu
in tudi vecja odgovomost za
zdravje delavcev bo sedaj. pre~la
na delovne orgmizacije.
Ze dosedanje izplacevanje nadomestil osebnih dohodkov za
cas odsotnostri. 2 dela do 30 dni,
ki gre v breme delovne orga'l1iza:
. cije, predstavlja velik izdatek, zato bo opotrebno v prihodnje temu
podrocju posveeati mnogo ve~
pozomosti, se posebej pri uk:repih za prepreeevanje obolenj.
Obc.inska zdravs·tvena •s kupnost
p11ipravlja dopolnilo ·k samoupravnemu sporazum.u o temeljih
plana za obdobje 1981-1985 in
sicer n a osnovi za!kona o zdravstvenem varstvu in aneksa st. 2
k samoupraVI!lemu sporazumu o
temeljih plana zdravstvene skupnosti Slovooije.
Dopolnilo bo v javni razpravi
od 22. novembra do 23. decembra
in bo V'Sebovalo tudli. predlog zniZa!nja prispevne sto:pnje in sicer
(pribliino) 2 0,45 % na 0,30% iz
brutQ osebnih dohodkov in z
10,95 % na ;o,8S % pri prispevkih
iz dohod:ka.
P. Kov~ca

Strelske · novice

BRESTOV OBZORNIK

10

brestov

obzornik
(lz stevilke 74 -

30. november 1973)

INTEGRACIJSKA GIBANJA V LESNI INDUSTRIJI

Zacetni impulz tesnejsemu sodelovanju lesno-lndustr4jskih podjetij nase
reglje (Brest, Javor, Lesonit) in Gozdnega gospodarstva Postojna so tudi
prl nas dale druzbenopolitlcne organizacije nase regije. Neposredni razgovori vseh partnerjev so pokazali, da so doloceni problem! , katerih razresevanje je skupni interes. To se nanasa predvsem na surov·insko zaledje
in usklajevanje prolzvodnih In razvojnih programov. lnteres gozdarjev je
vsekakor v tern, da se oplemenitl kar najvec lesne mase, kl jo nudijo nasi
gozdov4, kar pa se ujema z intere&i lesnopredelovalne tndustrije.
Uvodnl razgovori predstavnikov vseh stirih gospodarskih organizacij, konfrontaclja razvojnih programov, pa tudi analiza sedanjih proizvodnih programov so pokazall, da so sedanji, pa tudl prihodnji razvojni program! ze
toliko diferenciraoi, ali bolje, speclalizirani, da vecjih skupnlh programov
nlmamo.

KOLIK~NA KILOMETRINA?
Verjetno je ze spJ.osno znano, da je ·komisija za presojo samoupravnih
sporazumov o delitvi dohodka ·i n osebnih dohodkov 15. novembra predlagala, naj bi bil najvisji znesek nadomestila za uporabo osebnega avtomobila v sluzbene namene 1,30 din za prevozeni kilometer z veljavnostjo
uporabe od 1. 11. 1973.
PRVI STIKI 0 PRIPRAVAH NA INTEGRACIJO

21. novembra je bilo prvo srecanje komisij za prlpravo elaborata o upravicenosti integracije med Slovenijalesom In Brestom . Na tern srecanju smo
se predvsem dogovorill o metodologlji in o vrsti podatkov, ki jih bode pripravile komisije.
Ko bodo podatki znani, homo presli k oblikovanju dokumenta o uprav·icenostl te integracije. Racunamo, da bo naslednje srecanje komisije sredi
decembra.
KONl:NO KNJI2NICA

Prvoaprilski sail, da bo v Cer·knici odprta kn}lznlca, ni nihce nasedel.
Sedaj pa - ceprav s precejsnjo zakasnitvljo - bo knjiznica zares odprta
za javnost. Slovesna otvoritev bo ze v okviru slavnosti ob Dnevu republlke,
redno pa bo na voljo obcanom od 1. decembra dalje. Njen delovni cas
bo objavljen na posebnih letakih.
Vsekakor lepa prcidobitev za Cerknico! Ce ze ne ·iz potrebe, vsaj lz radovednosti sl oglejte knjiznico, ki je zalozena s knjigami za vsak okus in
vsako starost!
NA BLOSKI PLANOTI TOKRAT ZARES

Prva faza, katere uresniceyanje naj bi zaceli leta 1974, obsega:
1. aktiviranje smucisc, ki s sedla (850 m) In z vrha Lisca (872 m) padajo
v smeri Veli~ih Blok do kate 710. S tern bi pridobill 140 do 162 metrov visinske razllke. Na tern obmocju je predvidena krozna smucarska vlecnica
.posevne dplzine 500 metrov z visirrsko razliko 140 metrov in zmogljivostjo
600 do BOO oseb na uro;
2. zgraditev gostisca v Novi vasi· s so do 60 lezisci, kar naj bi bila osnova
za razvoj nastan itvenega turizma;
3. poleg obeh osnovnih investlclj pa program turisticnega razvoja v prvl ·
faz1 predvideva vrsto.dodatnlh ukrepov:
- Llsposobiteir tujskih sob, ureditev okolja,
_: VZO(Cne kmetije za vpeljavo kmeckega turizma,
- razslritev domace obrti- nsuhe robe•,
- Smucarska zveza Slovenije naj bi ·v koledar zimskih otrosk·ih tekmovanj vnesla slalomske tekme pod imenom »Kacje vljuganje na Blokah• all
tekmovanje v ·tekih •Po poteh bloskih smucarjev•.
Predvidenl lnvestic~js-ki stroski bi za obe ·investlciji na Blokah v letlh
1974/1975 znasali 6,579.960 din.

F iltni v decetnbru
1. 12. ob 1930 -

2. 12. ob
3. 12. ob
5. 12. ob
8.. 12. ob
10. 12. ob
10. 12. ob
12. 12. ob
' 15. 12. ob
17. 12. ob
18. 12. ob
22. 12. ob
i4. 12. ob
25. 12. ob
29. 12. ob
30. 12: ob

svedska ljubezenska drama LJUBEZENSKI TRIKOTNIK.
19.30 in 4. 12. ob 19.30 - italijanski glasbeni film AMERISKA MRZLICA.
19.30 in 4. 12. ob 16. uri- ameriSki akcijsko-fantasticni film
SUPERSONCNICLOVEK.
19.30- ameriska komedija NINOCKA.
19.30 in 9. 12. ob 19.30 - italijanska eroticna komedija
1:ENSKA DEVICA.
.
16. uri - ameriske risanke TOM IN JERRY - DOBRA
PRIJATELJA.
19.30 ter 11. 12. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriSki zgodovinski spektakel BEN HUR.
.
19.30 - japonska eroticna drama (ponovitev) KRALJESTVO CUTIL.
19.30 in 16. 12. ob 19.30 - ameriski glasbeni film ZADNJI
VALCEK.
19.30 in 18. 12. ob 16. u r i - ameriSki mladinski film LJUBEZEN NA KOTALKAH.
19.30 in 19. 12. ob 19.30 - ameriSka kriminalka LABORATORIJ ZLOCINA.
16. uri in ob 19.30 - ameriski akcijski film ZOB ZA ZOB.
16. uri in ob 19.30- ameriska komedija NENAVADNI PES
CUVAJ.
16. uri in ob 19.30 ter 26. 12. ob 19.30 - ameriski akcijskikarate film JAGUAR.
.
·
16. uri in ob 19.30 - hongkongski J?UStolovski film MEC.
19.30 - nemska eroticna komediJa NOROSTI GOSPE
ELODY.

Iz drugih· lesarskih kolektivov
Predstavniki LESNINE so na
Kitajskem podplsali pogodbo, po
kateri bo Lesnina dobavila nekemu kitajskemu lesno industrijskemu kombinatu strojno linijo
za proizvodnjo sodobnih stolov,
z letno zmoglj~'Vostjo 150.000 kosov in v vrednosti 1.750.000 ameriSk:ih dolarjev. Strokovnjaki
Lesnine bodo izdelali tehnoloske
nacrte, izbrali proizvodni program, dobaviloi vso strojno opr emo (zvecine jugoslovanskega i:zvora), vodi.Ji poskusno proizvodnjo in jo - usposobljeno za dogovor jeno Zniogljivost preda.Ji v dveh letih po podpisu pogodbe. KHajski partner je istocasno narocil tudi izdela:vo ponudbe za doba:vo opreme za proizvodnjo plos-kovnega pohistva in
lamelnega parketa. To je prvi
pose!, ki ga je nasa drlava pridobila v kitajs.ki lesno predelova.lni industriji.
NOVOLES gradi svoj razvojni
center. Zgradili so ze mizarsko
delavnico, kemijsko delavn:ico z
laboratorijem in prostore za
strokovne delavce, zatem uano
delav.nico s centro m usmerjenega izobraievanja, roeno delavnico za po.torebe oblikovalcev,
r azstavni prostor in vecnamensko dvorano. V okviru razvojnega centra pa bodo zgradili se kemijski laboratortj za vhodno
kontrolo materi-aolov, Iesa·r ski laboratoruj, vecnamensko ucilnico
in knjifnico.
JAVOR je za·k ljucil z rekonstrukcijo in modernizacijo tovame Lesograd v Kozini, ki sc
je Javorju prikljucil pred tremi
leti. Osnovno vodHo na<lozbe je
bilo, doseci tehnolosko raven
podobno urejenih tovarn ·lln se
bolj usmeriti v konene proizvode iz zaganega lesa lastne proizvo dnje. Gre predvsem za po.v ecanje proizvodnje palet in proizvodnje decimiranega lesa. Nalozba je velja-la dobri dve milijardi starih dinaJrjev.

LESNA INDUSTRIJA Kocevje skladisca z lupilno postaio na
naertuie svoje nalozbe na pod- svoji zagi v Skofljici. Predracunrocju finalne proizvodnje v vseh ska vrednost nalozbe znasa
fazah. Najprej bodo rekonstru- 59.000.000 dinarjev. V te namene
iral-i tovarno masivnega pohistva, so pridobili tud.i £inancni kredit
s cimer se bo dosedanja proiz- iz tujine in sicer 186270 amerivodnja 190.000 stolov povecala na skih dola-rjev. Razliko bodo zagotovili z lastnimi sredstvi, z
250.000, pro.izva·j ali pa bodo se
mizna podnoZ.ja in pograde. Za- zdrufenimi sredstvi in delno z
cetek in za·k ljucek te nalozbe bo domacim bancnim kreditom.
v .Je tu 1984. V drugi fazi nameSTOL je v pripravah na zimravajo posta:viti tehnologijo in
orga:nizirati proizvodnjo sti.1nega ske oHmpijske igre dosegel v
pohi:Stva v kombinaciji masiovni Sarajevu lep uspeh. V zelo krat·
les - furnirana iverka. Tudi ta kern pogodbenem roku mu je
naiozba naj bi stekla v letu uspelo opremiti hotel Sarajevo,
1984. In koncno bodo rekonstru- enega iz verige Holiday Inn ho·
irali proizvodnjo ploskovnega telov-. Hotel, ki ga je slovesno
pohistva, s tern da bodo posta- odprl predsednik svetovnega
vili stiskalno linijo za furniranje olimpijskega komiteja Sarnater zamenja-li linijo za formati- . ranch, so opremH:i na osnovi p oziranje, roblje~~e in moznicenje. sebnih narocil kupca z vsemi
s-toli, mizami in fotelji. S poHOJA se pripravlja na izgrad- slom sta bi:li zadovoljni obe ponjo cen.tralnega mehaniziranega godb~ni stranki.

KegljaSke · novice
KEGLJistE SPET ODPRTO

MLADINKE

Po vecmese6nm premoru je
Brestovo keglj'isce spet odprto.
Ker je ·keglj iSce zrupntega .tipa, je
mozno rekreacij sko rkeglj.a!IJ.je samo za o rgau1izirane skupine, to
je za o:movne orga.nizadJe sindikata in za drustva. KegljiSce je
odprto vsak dan razen sobote in
nedelje od 16. do '22. ure. Rekreacijsko kegljanje je za Brestove
delavce dvakrat tedensko in sicer ob ponedeljkih od 16. do 18.
ure in ob sredah od 20. do 22.
ure.
· Ker je kegljli:s ce predvsem rekreacijsko spovtnega namena, so
v bifeju na voljo samo brezalkoholne pijace.
'

Zaraodi prcmajhnega zanimanja
deklet za kegljanje v okviru kluba ni zenske mlacLinske ekipe,
zato n i-smo sodelovruli na mladinskem elkipnem p-rvenst'Vu. Med
mladrilnkami je nastopiola samo
Ana Urba-s, ki je z od1ic nim nastopom na kegljiScu v Trbovljah potrdi'la, da se vedno sodi
v sam vrh slovens·k ega mlad1nskega kegeljanja. Drugo mesto si
je pribori.la pred'Vsem z od1i.Cni!ITI zadnjim nastopom, saj je v
za:dn}ih 50 lucajd.h na zelo te:lkem
kegljiseu podrla kar 228 kegljev.
Rezultati
1. Bunic, Gradris
823
2. Urbas Ana, Brest
811

GLIN Nazarje za prihodnje leto ne nacrtuje vecjih nalozb.
Prednostne nalmbe bodo: oprema za povrs-insko obdela·v o
stavbno mizarskih izdelkov, oprema in rekonstrukcija kuri-Sca,
da bi. zagotovil-i kurjenje skorje
'in lesnega prahu ter zakljucek
obnovitvenih del v zabojami.
SAVINJA g·r adi v svoji tovami
pohistva v Sempetru novo kotlovnico. Odloeili so se za vrelovodni sistem, ki bo .kurjen z
lesnimi ostanki. Silos za gorivozagovino so ze postavi'li.
V SLOVENIJALESU-trgovina
so letos doslej izvozlli za pet
odstotkov manj kot v enakem
obdobju Iani, pa tud.i za nacrtovan4m precej zaostajajo. Na konvertibHni trg so sicer izvozili za
neka:j odstotkov vee kot lani, ob·
cutno pa se je zmanjsal izvoz na
klirinsko podrocje. Kljub temu
pa se najvec izvaiajo v Sovjetsko zvezo, sledijo pa ltalija,
Zdruzene drlave Amerike, Zvezna
republika Nemcija in ostale drzave.

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de'lovne organizaclje BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavnl In odgovornl urednlk Bozo
LEVEC
Ure)a uredniJkl odbor: Vojko HARMEL,
Vlktor JERIC, Sreeo KNAP, Darko LESAR,
Bozo LEVEC, Matlja MIIIC, Franc MLA·
KAR, Danllo MLINAR, Janez OPEKA, Yanda
$EGA, Marjan IIRAJ In Franc TURSI¢.
Foto: Jole SKRU
Odbor za obvelhn)e )a drufbenl organ
upravl)enja.
Predaednlk odbora:
Anton
PERC IC.

Tiska 2elezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasllo aodl med prolzvode lz 7. toi!ke
prvega odatavka 36. i!lena zakona o obdavi!en)u prolzvodov In atorltav v prometu,
za katere ae ne plabl)e temel/nl davelc
od prometa prolz:vodov (mnanje ..kretarla·
ta u lnformlranJ• lz:vrlnega aveta SR 81ovenlje lt. 421·1/72 z dne 24. oktobnl
1974).

Z ekipnega prvenstva Notranjske na Brestovem kegljiilcu
.T UDI LETOS TRIM LIGA
Kegljaski klub B rest bo tudi
letos organiZJi:raJl oboinsko trum
ligo v ·k egljanju v disciplini 6 X
100 lucajev mesano. Vse ekipe,
ki bi zelele nastopi.;lli, se lahko
prij.avvjo vsak dan na kegljrisou
v Cer.klniai. Lahko se priljavijo
tudri posa~me:me Sikupine, ki nima-jo organizi<rane recLne va:dbe
na kegljiscu.
P.redviden za<:etek .teskmovanja
je v drugi polovici decembra.
Zad!nji rok pr.ijarv je 12. 12. 1983.
MLADINCI
Mladinci kegljaskega kluba so
po prespr.Wljivih zma:gah na obmocnem prvenstovu na-stopiH na
republ•iSkem prvenstvu posameznilkov, kjer pa niso <iosegli pricakovani:h uspehov, saj so se
uvrstili od 25. mes.ta dalje.
Vee 'uspeha so imeli na ekip·
nem prvenstvu Slovernje, kjer so
zaJSed:li solidno 9. mesto. Mladinska ekrlipa je na:stopila v postavi: Znidarsic, Piletic, Vidmar
in Roman HWti. Ker je mlaclinska ek!ilpa se zelo mlada, saj
~majo nekalteri mladimci pravico
nastopalli v tej kategariji se pet
let, prJtakujemo boljse uvrstitve
sele v prihod:nj:i h sezonah.

3. Sesk.o, Celje
4. Petak, Celje

800
796
Na·stopilo je 40 tekmovalk iz
21 klubov.

CLAN I
Clanska ekipa je v tern mesecu nastopila na obmoenem prvenstvu, kjer je pr.epriCJjivo
zmagala in se kot prvak regije
UVIr_s.tiia v prvi k:rog republiSkega
eskiJpnega prvenstva, ki se je pri·
celo 10. decembra na keg1jd·scih
v Ljubljani lin na Jesenicah. Eno
kolo tega tekmova:nja bo tudi
na ·k egljiscu Bresta v Cerknici
~n sicer v soboto in nedeljo 17.
in 18. decembra od 9. do 17. ure.
Ekipno prven&tvo Notranjske
je bilo na keglj.iSCih v Cerknici,
Postojni, Ui.rski Bi-st:nioi, PiVki in
na Vrhniki. Ekipa KK Brest je
na vseh kegljiscih prepricljivo
zmagala, saj je dru.gouvrscene
ekipe v povprecju premagovala
za vee kot 200 kegljev na vsakem kegljiScu.
Koncni vrstni red:
1. Brest Cerkrnica

f· Proteus Postojna
3. Ilirska Bist•r ica
4. PJvka
5. Logatec

2s toek
18 tock
14 toek
10 taCk
6 tock.
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