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Opredelili smo
poglavitne letoSnje cilje
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08 NASEM LETOSNJEM GOSPODARSKEM NACRTU

i·

Na osnovi poslovne politike je sestavljen tudi plan za leto 1983,
ki jo neposredno opredeljuje in v stevilcni ohliki izraza opredeljene
cilje. Dokoncna izdelava plana se je zavlekla prav v drugo polovico
februarja, ker je hila potrehna uskladitev razporejanja dohodka z
dolocili dogovora o razporejanju dohodka v letu 1983, ki jo je
mogoee udelati sele po zakljucnem racunu za leto 1982. Poglejmo
nekatere histvene macilnosti plana.
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ZAPOSLOVANJE
V letu 1983 je predvideno poveeanje zaposlenih za en odstotek in sicer samo v temeljnih
organizacfjah Prodaja in Mineralka. V temeljni organizaciji
Prodaja se zaposlenost poveeuje
na racun sirjenja maloprodajne
mre:Ze v drugih repuhlikah, v
Mineralld pa proizvodnjo nacrtujemo v dveh izmenah.
V :tagalnici in I verki bo stevilo zaposlenih tolikSno kot oh
koncu leta 1982, kar pomeni, da
se bo na povprecje leta 1982
zaposlenost nekoliko poveeala v
1:agalnici zaradi izpolnjevanja izvomih planov, v Iverki pa zaradi reorganizacije z vidika obvladovanja proizvodnje in vzdrzevanja. Vse ostale temeljne or-
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ganizacije naj hi zaposlenost obdriale na ravni leta 1982. Zaradi
prerazporeditve nekaterih delavcev· nazaj na Mineralko se bo
stevilo zaposlenih v nekaterih
temeljnih organizacijah celo
miZalo.

PROIZVODNJA
Vrednostno prikazani ohseg
proizvodnje se povecuje za 16
odstotkov. Taksna rast proizvodnje je nacrtovana predvsem za.
radi povecane proizvodnje mineralnih plosc, poveeane produk·
tivnosti ter zaradi uskladitve
proizvodnih cen z zateeenimi
cenami oh koncu leta 1982. Nekoliko ni:Zja proizvodnja kot v letu
1982 je predvidena samo pri zaganem lesu in sicer zato, ker je

normalen dotok hlodov.lne za
dve izmeni, medtem ko sta v
letu 1982 zagl v poletnlh mesecih ohratovali tudi v treh iz.
menah. Ce bo dohava hlodovine
vecja od nacrtovane, homo organizirali oheasno delo v treb
izmenah.
V strukturi proizvodnje se poveeuje dele:Z pohistva in ognjeodpornih
mJneralnlh
plosc,
zmanjsuje · pa dele:Z primarnih
izdelkov (:Zaganega lesa). Proiz.
vodnje iprena in polluretana za
ZlDlan.fe kupce v letnem planu
ne predvidevamo zaradi te:Zav z
devimimi sredstvi oziroma ho
odvisna od narocil in preskrhljenosti z devizami.
Za delovno organizacljo se poveeuje tudi ohseg proizvodnje
v norma urah, kar je vzrok
predvsem v nizki osnovi leta
1982.
Glede na sedanje razmere na
nahavnem in prodajnem trgu
lahko tudi letos priCakujemo nekatere te:Zave v proizvodnji. Tezave hodo najpogosteje pri za.
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Re5evanje vellkega stevila druZhenih vpra5anj mimo delegatskega sistema je pripeljalo do vrste deformacij in pdanja
odgovomosti, se zlasti pri razpolaganju s sredstvi in varstvu
druZhene lastnlne. Zdaj so ti pojavi pod udarom vse javnosti,
predvsem delovnih Ijudi.
. Zahtevajo osehno odgovomost, odgovomost kolektivnih teles, zahtevajo imena ljudi, ki so skodovali nasi gospodarsld
politiki in samoupravljanju, pa tudi, da se jib onemogoci.
Tudi pri tem je treba vztrajati. Vendar je za stahilno politiko
nujno ok:repiti vlogo in odgovomost delegatsldh teles. V nasprotnem primeru homo nehote posegali po poenostavljenib
pozivih in cakall, da pridejo »greSniki«.
B.

Krunic na kongresu samoupravljalcev

gotovitvi ustremih repromaterialov in seveda v prodaji zaradi
manj5ega povpra5evanja. Zato
bosta potrehna vecja prilagodljivost v smislu prerazporeditve
delavcev med temeljnimi organizacijami in prerazporejanje delovnega easa v smislu 42-umega
delovnega tedna.
PRODAJA
Vsi do sedaj sprejeti stahiliza·
cijski ukrepi nam kaZejo, da bo
tudi leto 1983 se vedno zelo neugodno za normalno prodajo na·
sib izdelkov. Te:Zave hodo na domaeem trgu, pa tudi v izvozu.
Zapiranje klirinskega trliSea za
pobistvene proizvode, na katerega je hilo usmerjenih veliko proizvajalcev iz ostalih repuhlik, ho
povzroC.ilo mnogo vecjo ponudbo
na domacem trgu. Zato ho za
cim veejo prodajo zelo pomembna ustrema prodajna politika,
se posehno pa politika cen, krat·
ki dohavni roki in kvalitetna ponudha.
Vecjo prodajo hrez interne realizacije nacrtujemo z indeksom
121. lndeks rasti prodaje je nekoliko vecji od indeksa rasti proizvodnje, ker nacrtujemo tudi
prodajo 1z zalog in sicer 106 mi·
lljonov dinarjev po direktnih
strosldh.
Povecanje prodaje iz zalog je
nacrtovano predvsem za domace
trliSce, za izvoz paso nacrtovane
zaloge mJneralnih plosC. Ceprav
pricakujemo Ietos zelo te:Zavno
leto za prodajo pohiStvenih iz.
delkov, mora hiti znifanje zalog
ena izmed poglavitnlh nalog.
Glede na sezonsko nihanje prodaje in glede na dolgoletna raz·
razmerja je predvldeno 40 od·
stotkov prodaje, v prvem polletju in 60 odstotkov v drugem.
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Na BRESTU je izmed vseh zaposlenih skoraj polovica :Zena. OB NJlliOVEM PRAZNIKU ISKRENE
CESTITKE!

..

l zvoz je nacrtovan glede na
predvldene potrehe po deviznih
sredstvih in glede na na5e resniene m ohtostl za prodajo na
zunanjem trgu. Vse te:Zja prodaja proizvodov na domaeem trgu,
Jd se kaZe v relativno viSjih za.
logah gotovih proizvodov, nam
.ka!e, da postaja izvoz za Brest
tudi ekslstenena nujnost.
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Le s poveeanim izvozom homo
Iahko zmanjsali na5o ponudho
na domaeem trgu, kar nam ho
omogoCalo, da homo zni:Zali zaloge gotovih proizvodov. Ohenem
je izvoz tudi izhod za rllzre§evanje nasega teZkega likvidnostnega polozaja, saj so nacini placlla
in haneno kreditiranje ugodnejsi kot za prodajo na domacem
trgu. Zato predvidevamo narascanfe dolarskega izvoza, ki nam
kaie tudi realno poveeanje kar
za 24 odstotkov. Dinarski izvoz
pa naj hi zaradi naralieanja tecaja dolarja in drugih valut porasel celo z indeksom 142, prodaja na domacem trgu pa Ie za
14 odstotkov z upostevanjem odprodaje zalog.
FINANCNI REZULTATI
:te samo ohlikovanje in delitev dobodka nam kaieta izredno
te:Zavno leto 1983. Porast dohod·
ka sicer n acrtujemo za 15,2 odstotka, vendar je t o manj kot je
nacrtovani .porast celotnega prih odka, predvsm zato, ker se je
z revalorizacijo zelo povecala mi·
nimalna amortizacija in sicer kar
za 47 odstotkov.
Da nismo predvideli vecje rasti celotnega prihodka pa je
vzrok v zelo poveeanem izvozu.
Skoraj vse ohveznosti iz dohodka so se povecale, tako da niti
ena temeljna organizacija ne
predvideva oblikovanja pospesene amortizacije. Vlaganja v poslovni sklad pa so zelo majhna
in ne zadoseajo niti za poravnavo ohveznosti do samoupravnih
sporazumov, ki se krijejo iz poslovnega sklada.
lzredno resnost polo:Zaja v letu
1983 nam potrjujejo tudi podatki o primanjkljaju virov za pokrivanje ohratnih sredstev, oh
dejstvu, da smo prl tem ze upoStevali zmanjsanje zalog in poveeanje kreditov za pripravo iz.
voza. Vendar se moramo pri
tem tudi zavedati, da so postali
krediti zelo dragi in da so tudi
zelo omejeni. Zato ho tudi v letu 1983 razreSevanje likvidnostnih vprasanj zelo pereee.
NALO.tBE
Na tem podrocju so mohtosti
zelo omejene. Kljuh temu smo
(Konec na 2. strani)
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BRESTOV OBZORNIK
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Na meji zadovoljivega
08 ZAKLJUCNEM RACUNU ZA PRETEKLO LETO
Kako smo gospodarili v preteklem letu? Odgovor na to vprasanje nam je dal zakljucni racun in reci moramo, da smo preteklo
leto zadovoljivo prebrodili. To leto je bilo znaCilno po vrsti ukrepov, ki naj bi zagotovili, da homo v prihodnje poslovali na novib,
kvalitetnejsih osnovah. Zaradi razmer na domacem trgu in splosne
druibene usmeritve je bilo Ieto 1982 - leto intenzivnega vkljucevanja v izvoz, zato tudi rezultati niso blesteci.
Oglejmo si posamezna podrocja v naliem poslovanju, ki so tako ali drugace vplivala na fi.
nancni izid, kakrsnega smo dosegli.
PROIZVODNJA
Proizvodni nacrt za celotni
BREST smo dosegli z 94,7 od·
stotka. Pregled obsega proizvodnje po temeljnih organizacijah
nam kaie naslednja tabela:
v 000 din
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POHISTVO
758.328
MASIVA
196.200
ZAGALNICA
285 .818
GABER
338.324
720.332
IVERKA
TAPETNISTVO 262.899
JELKA
250.072
MINERALKA
52.333
PRODAJA
11.326
SKUPAJ
2.875.632
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680.768
182.986
326.841
325.709
625.247
263.762
253.222
52.892
10.970
2.722,397
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89.9
93.3
114.3
96.3
86.8
100.3
102.2
101.1
96.8
94.7

V TOZD Pohistvo je hila proizvodnja za 10 odstotkov niija
od nacrtovane. Vzroki so v fizic·
nero zmanjsanju in spremenjeni
strukturi proizvodnje zaradi
sprememb pri izvoznih narocilib
in tudi pri programib za domaci
trg.
Vecja je hila proizvodnja za
izvoz, ki pa je cenovno niije
vrednotena kot proizvodnja za
domaci trg. Na motnje v proizvodnji je vplivala tudi slabsa
preskrba z reprodukcijskim rna·
terialom, ki veckrat tudi kakovostno ni ustrezal zahtevam pro·
izvodnje.
Temeljna organizacija Masiva
je dosegla niijo proizvodnjo zaradi povecanja izvoza, kar se je
odrazilo pri manjsi prodaji na
domacem trgu in kooperaciji,
odpovedano pa je bilo tudi narocilo ameriskega kupca za izdelek, katerega proizvodnja je ze
utecena in ne bi dodatno obre·
menjevala zmogljivosti.

V Gabru je vzrok za nekoliko
niijo proizvodnjo od nacrtovane
v spremenjeni strukturi in nje·
nem manjsem fizienem obsegu.
Veliki napori so hili vlozeni v
proizvodnjo za izvoz v Anglijo in
na Svedsko. Zaradi kratkih dobavnih rokov je bilo potrebno
tesno sodelovanje z ostalimi te·
meljnimi organizacijami (Pohis·
tvo, Jelka).
Zelo poveean izvoz v drugem
polletju je povzrocil zmanjsanje
proizvodnje kuhinjskib elemen·
tov za domaci trg. To pa je pomenilo, da je primanjkovalo ne·
katerih elementov; zato kuhinje
niso bile popolne in so se dobavni roki podaljsevali. Obcasno
ni bilo mogoee pravocasno zagotoviti masivnih vrat, laminata za
delovne plosce in elementov, ki
so v vgrajeni v kuhinje (pecice,
stedilniki, kovinske nape).
Proizvodnja v temeljni organi·
zaciji Iverka je hila za 13.2 odstotka niija od nacrtovane. V
tretjem tromesecju je bil najvecji izpad proizvodnje zaradi rednega letnega popravila postrojenj in raznih okvar, ki so posle·
dica iztrosenos ti opreme. Iz tega
tromesecja je ostala tudi velika
nedokoneana proizvodnja, ker so
plosee ostale nebrusene. ZaradJ
neredne preskrbe s folijo se tudi
proizvodnja oplemenitenih plosc
ni odvijala po nacrtu. Za velik
del proizvodnje teh plosc pa je
hila obracunana samo storitev,
ker je bila folija zaeasno uvozena.
V ostalih temeljnih organizaci·
jab je bila nacrtovana proizvodnja doseiena in tudi presezena.
V :lagalnici je k preseganju pia·
na najvec pripomogla proizvod·
nja na zagi, kar je se toliko bolj
razveseljivo, saj so se vseskozi
spopadali z razlicnimi teiavami,
od pomanjkanja delavcev do nabave rezeervnih delov za ze pr&
cej iztroseno opremo.
NABAVA
Tezave pri zagotovitvi redne
oskrbe proizvodnje z ustreznimi
surovinami se iz leta v leto stop·
njujejo. Povecujejo se pritisld

dobaviteljev za zdruievanje d&
viznih sredstev za materiale, ki
so izdelani iz uvozenih surovin.
Zmanjsujeta se zaloienost in iz·
bira na domacem trgu, kakovost
domacib materialov je cedalje
slabSa, dobavni roki pa cedalje
daljsi. Prihaja do kasnitev dobav, kar povzroca motnje v na·
si proizvodnji.
V preteklem letu je hila naj·
bolj kriticna oskrba z materi·
ali za povrsinsko obdelavo kot
so laki, luiila in razredcila ter z
lepili, folijo, laminati, tapetni·
skim blagom in iprenom. Za te
materiale je bilo tudi potrebno
zdruievati devizna sredstva. Posebne tezave je povzrocala na·
bava rezervnih delov in ostalega
materiala za vzdrlevanje, potre·
be pa so zaradi zastarelosti na·
se strojne opreme cedalje veeje.
Kljub zamrznitvi cen v zad·
njem cetrtletju so le-te mocno
presegle dolocene okvire in so
se naprej naraliCale. Dobavitelji
so zaradi lastne nelikvidnosti
zaostrovali placilne pogoje in v
mnogih primerib zahtevali sovlaganje za raz5iritev proizvod·
nih zmogljivosti.
Ena izmed najvainejsih nalog
je bila pravoeasna nabava mate·
rialov za izvozne programe, ki
je bila zadovoljivo opravljena.

uvoz
Uvozni nacrt je bil v letu 1982
dosezen s 55,1 odstotka. S kon·
vertibilnega podrocja smo uvozi·
li 67,3 odstotka nacrtovanega, s
klirinskega pa le 5 odstotkov.
Znani ukrepi glede omejenega
razpolaganja z ustvarjenimi deviznimi sredstvi so nas zadri&
vali pri uvozu, pa .tudi nacrtno
smo se preusmerili od uvozenih
materialov k domacim.
D~l ustvarjenih deviznih sredstev je bilo nujno potrebno zdruzevati z dobavitelji, da smo si
zagotovili nepogresljive materiaIe. Seveda ni bilo mogoce ugoditi vsem zahtevam, temvec le
tistim, ki so bile nujne za ri&
moten potek proizvodnje.
V zadnjem cetrtletju smo zaceli uvaiati na osnovi maloob·
mejnega sporazuma, ki daje moznost stoodstotne razpolagalne
pravice z devizami, pridobljenimi z izvozom na to obmocje.
PRODAJA
Domaci trg
Sedanji gospodarski poloiaj ni
ugoden za nakup dobrin traj·

Tovaris Marko Bulc ob ogledu cerkniske tovarne p<>hlstva
nejse vrednosti, kamor sodi tudi
pohiStvo. Stabilizacijski ukrepi
so zavrli vse vrs te p otrosnje,
med njimi tudi osebno, pa tudi
gradnjo novih stanovanj, ki daje
osnovo nasi prodaji. Kreditni pogoji za nakup pohistva so n&
ugodni (60 odstotni polog), poleg
tega pa so se v preteklem letu
dvakrat povi!iale tudi obrestne
mere za potrosniska posojila.
Obseg prodaje, ki je bil doseien
v preteklem letu, je bil sicer
visji od tistega v letu 1981, ni
pa dosegel nacrtovanega, tern·
vee je pod njim za 11,5 odstotka.
Racunali smo na obcutnejse znizanje zalog, vendar nam to ni
v celoti uspelo.
V prodajnem smislu je najbolj
razocaral program 3 X 3, zato so
hili pripravljeni nekateri novi
programi.
V Masivi se je precej zmanjsala proizvodnja za domaci trg,
prodaja stolov pa ne stece, ker
so cene v primerjavi z drugimi
proizvajalci previsoke. Povprasevanje po nasih kuhinjah je bilo
veliko, vendar so izvozne obveznosti v Gabru povzrocile, da odnrema kuhinj ni potekala po zajamcenih dobavnih rokih. Prodaja tapetniskih izdelkov je dosegla v primerjavi z letom 1981
indeks 145 in je povprasevanje
presegalo ponudbo.
Pri p rodaji primarnib proizvodov se je pojavila nova kvaliteta, ker je bil del zaganega lesa
preusmerjen v viSjo stopnjo obdelave za izdelek , namenjen izvozu (skupaj z Inlesom iz Ribnice).
Zadnje mesece v preteklem le·
tu pa je bilo opaziti rahlo upa·
danje povprasevanja po gradbenem lesu.
NiZja proizvodnja nlosc, zmanjsanje narocenih kolicin s strani
odjemalcev in pomanjkanje folije za oplemenitenje, so vzroki

za manjsi obseg lanske prodaje
ivernih plosc. Mineralne plosce
so se uspele prebiti na triisce in
sicer v ladjedelnistvo in gradbenistvo. Priceli smo z izvajanjem
del na objektih in sicer od iz.
delave
projekta,
pregradnih
sten, stropov, podov in podobnega ter tako razsirili ponudbo.
Tezave so bile pri kooperacij·
skib poslih znotraj delovne or·
ganizacije in pri nabavi lamina·
tov za oplemenitenje plosc. Obseg prodaje mineralnih plosc je
bil v okviru plana, zacrtanega v
sanacijskem programu.
IZVOZ
Izvoz je za naso delovno orga·
nizacijo nujnost. Poleg splosne
druibene usmeritve, ki podpira
izvozna prizadevanja, pomeni iz.
voz za BREST siritev momosti
za prodajo in s tern zaposlitev
vseh proizvodnih zmogljivosti;
omogoca uvoz materialov in su·
rovin, ki jib nujno potrebujemo,
pomaga pri resevanju nase pia·
cilne sposobnosti (momost za
najemanje posojil pod ugodnejsimi pogoji) in ne nazadnje po·
meni vkljucevanje v mednarod·
no konkurenco soocanje z visoko
produktivnimi proizvodnjami in
tehnologijami, s cimer pospesujemo tudi lasten napredek in
razvoj.
Vrednost izvoza (v dolarjib) je
v letu 1982 dosegla 89,9 odstotka
nacrtovanega, dinarsko pa je bil
plan presezen za 9,6 odstotka; v
primerjavi z Ietom 1981 pa je
bil vecji za 58 odstotkov.
Najbolj se je povecal izvoz v
Gabru, bistveno manjsi izvoz od
nacrtovanega pa so dosegli v
Mineralki in TapetniStvu.
Zaradi splosnega gospodarskega zastoja v vsem svetu so bile
(Konec na 3. strani)

Opredelili smo letoSnje cilje

NA OBISKU PREDSED:NIK SLOVENSKE GOSPODARSKE ZBORNICE
3. februarja sta Brest obiskala predsednik gospodarske zbornice Slovenije Marko Bulc in njegov
sodelavec dr. Rudi Kropivnik. Na krajsem posvetu, na katerem so bili tudi predstavniki druibeno
politicnega oziroma gospodarskega Zivljenja Bresta, je najprej glavni direktor seznanil gosta z raz·
merami v Brestu. Orisal je splosno stanje, tezave, s katerimi se srecujemo, ukrepe, ki smo jib predvideli in nacrte za bliZnjo prihodnost.
Posebej je poudaril prizadevanja za izvoz in nekatere neposredne tezave v zvezi s tern, na primer
razmeroma slaba dohodkovnost zaradi splosnih tezav na svetovnem trgu in sorazmerno nizka razpolagalna pravica z ustvarjenimi deviznimi sredstvi. Omenil je tudi nekatere zaplete administrativnega
znacaja, ki kot nujno zlo spremljajo izvozna prizadevanja.
Tovaris Bulc je predstavil nekatere glavne znacilnosti jugoslovanskega gospodarskega trenutka. S
stvarno besedo je prikazal glavne tezave in pozval k njihovemu razresevanju. Prav posebej je poudaril,
da se moramo zares opreti na lastne sile in sicer v celoviti politiki in v podrobnostib. Dodal je, da bo
gospodarska zbornica vedno na voljo za pomoc zdravim idejam. Za zakljucek je pozval prestavnike
.B resta, naj kot »del zdruzenega dela« tudi BREST bolj izkoristi pomoc, ki jo lahko nudi zbornica v
okviru svoje dejavnosti.

(Nadaljevanje s 1. strani)
upostevali srednjerocni nacrt, ki
za leto 1983 predvideva vlaganja
v gradnjo kotlovnice v :lagalnici,
razsiritev maloprodajne mreze
in nabavo opreme za racunalnik
ter investicije do 20 odstotne
minimalne amortizacije. Vse te
nalozbe pa so mome Ie, ce bo
dovolj sredstev za te namene.
Zato bo potrebno sprotno, ob
vsakem vlaganju, najprej prouciti ekonomsko in likvidnostno
zmomost posamezne temeljne
oziroma delovne organizacije.
Glede na trenutno financno stanje in na zahteve tehnologije in
proizvodnje pa homo med le·
tom ponovno ovrednotili vse
predvidene nalozbe po srednjerocnem nacrtu, vkljucno z vrstnim redom izgradnje posamez·
nih objektov.
OSEBNI DOHODKI
Gibanje osebnib dohodkov tu·
di v letu 1983 ureja dogovor o
razporejanju dohodka, ki daje
poudarek rasti dohodka, pa tudi
kvalitativnim dejavnikom poslovanja (produktivnost, ekonomicnost, rentabilnost) ih i.zvozu na konvertibilno podrocje.

V celoti mor ajo osebni · dohodki (masa sredstev) rasti za
35 odstotkov pocasneje od rasti
dohodka, vendar morajo takSno
r ast dosegati oziroma dovoljeva·
ti tudi kvalitativni dejavniki. Pr·
votno nacrtovano maso sredstev
za osebne dohodke smo po iz.
delavi zakljucnega racuna uskla·
dili z dolocili dogovora, ki dovoljuje ob doseganju nacrtova·
nih rezultatov nekoliko niijo raz·
poreditev sreds tev za osebne dohodke od prvotno nacrtovane
(ko se niso hila znana dolocila
dogovora).
Tako naj bi povecani osebni
dohodki na zaposlenega porasli
manj kot za 11 odstotkov in v
povprecju znasali nekaj izpod
13.450 dinarjev. Pribllino takS.
no p~>Vecanje pa smo dosegli ze
s prebodom na nov sistem na·
grajevanja. Zaradi tega homo
morali za ublaiitev padanja realnega osebnega dohodka doseci najmanj nacrtovane rezultate.
Vse povedano nam kaie na iz.
redno tezavno gospodarjenje v
letu 1983 ter na eksistencno nuj·
nost vecjega izvoza.
M. Siraj
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Na meji z dovoljivega
(Nadaljevanje z 2. strani)
prl izvoznih poslih zelo velike
teiave. Bilo je odpovedano veli·
lto ~tevilo narocil za amerisko
trZi~ce, zato je sledila preusmerltev na evropski trg, kjer pa so
nasi izdelki dosegli niZje prodajne cene. Otezkocena je bila tudi
nabava materialov iz uvoza, kar
je slabo vplivalo na obseg izvoza. :lagan les in iverke so sle
sorazmerno ugodno v izvoz. Povpra~evanje po teh izdelkih je
bilo ~e vedno dokaj mocno, cene
(dolarske) so padle za 17 odstot·
kov, dinarske pa so porasle, za
kar gre zasluga devalvaciji dinarja in dvigu izvoznih spodbud.
tje
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FINANcNI REZULTATI
Vse na~tete tefave pri poslovanju, vecji izvoz, ki ne prinasa
tolilw dohodka kot prodaja doma in nekoliko nizja proizvodnja
od nacrtovane, vse to je vplivalo
na financni izid, ki je prikazan
v spodnji razpredelnici:
v 000 din
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CELOTNI

PRIBODEK
DOHODEK
CISTI

DOHODEK
Osebnl dohodld
Del CD za stan.
gradnjo
Rezervna
sredstva
Skupna poraba
Sporazumi
v obtlni
Poslovni sklad
IZCUBA

1

tudi placane obresti za potroS.
niSke kredite, ki so se v preteklih letih poracunavale s sprejetimi obrestmi, poziviten ali negativen saldo pa je bil prenesen
v dohodek.
lzguba iz cistega dohodka je
nastala v TOZD Mineralka, vendar bo pokrita iz sredstev amortizacije, kar dovoljuje nov zakon
o amortizaciji. Ta znesek bo potrebno v prihodnjem letu vrniti v celoti, ce bo temeljna organizacija uspesno poslovala, v nasprotnem primeru pa najmanj
eno tretjino.
Sredstva, ki so ostala za vlaganje v poslovni sklad, so zelo
majhna. Stanje po temeljnih organizacijah je §e slabSe in je
samo :lAGALNICI ostalo del
sredstev v ta namen. Taksno stanje ne omogoca nikakrsne razsiritve materialne osnove poslovanja. Od temeljnih organlzacij je
samo Mineralka poslovala z izgubo v znesku 8.574.000,00 dinarjev, dovolj sredstev za pokritje
sklada skupne porabe pa niso
ustvarile TOZD Pohl§tvo, Prodaja in Mineralka.
Povprecni osebni dohodki na
zaposlenega so v preteklem letu
porasli za 25 odstotkov, ce jib
primerjamo z letom 1981. Gibali
so se v mejah doloCil drufbenega dogovora, nekoliko pa so vecji od nacrtovanih (indeks 106)
zaradi prehoda na nov sistem
nagrajevanja v novembru. Iz samih rezultatov poslovanja je tu-

di videti, da si veeje rasti osebnih dohodkov nismo mogli privosciti.
Letosnje poslovanje bo se teije, saj so se razmere na dinarno kreditnem trgu §e bolj zaostrile. Splo§na obrestna mera
zna5a 30 odstotkov ob omejenih
mofnostih za najemanje posojil,
razen za prednostne namene (izvoz, kmetijstvo). Povecale so se
tudi obresti za potrosniske kredite, kar bo poleg padanja kupne moci §e dodatno vplivalo na
manjso prodajo na domacem trgu. Izvoz, kamor se letos se bolj
usmerjamo, pa prinasa manjsi
dohodek.

BIMMO v lraku
Uspeh prizadevanj BRESTA in KOVINDA pri razvoju in izdelavi
prototipa ter prvih petnajstih objektov BIMMO (bivalni industrijski mobilni montaZni objekt) dozivlja svoje prve testne dni v pribliZno 4000 kilometrov oddaljenem IRAKU blizu mesta SUWAIRA.
Tja se je 20. decembra lani podala ekipa osmih Brestovih in treh
monterjev iz KOVINDA na montazo teh objektov za kupca S LOVENIJA CESTE - TEHNIKA .
Vsi skupaj pa se moramo zavedati, da vsaka poslovna odlocitev, naj bo le-ta organizacijske,
kadrovske, razvojne, proizvodne
ali drugacne narave, v svoji
koncni fazi vpliva tudi na financni rezultat.
P. Kovsca

NOVO IZ TAPETNISTVA
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Celotni prihodek je v primerjavi s planom dosezen tako rekoc
stoodstotno.
Porabljena
sredstva so rasla hitreje od ceIotnega prihodka; vzrok je v visold rasti cen energije, surovin
in ostalega materiala. V porabljenih sredstvih se je povecal delei amortizacije, saj so se v
preteklem letu spremenile amor·
tizacijske stopnje in znasa in·
deks rasti te kategorije v primerjavi z Ietom 1981 kar 184.
Obveznosti, ki se placujejo iz
dohodka, so tudi porasle, zato
izkazuje cisti dohodek se manjso rast kot dohodek. Pri tem
moramo se posebej omeniti
obresti, ki jib placujemo za kratkorocne in dolgoroene kredite.
Povecanje obresti predstavljajo

SEDEZNA GARNITURA LENKA. Po predvidevanju bo prva serija
iz proizvodnje v aprilu. Na beograjskem sejmu je med obiskovalci
vzbudila veliko zanimanja predvsem zaradi estetskega videza lesenih rocnih opiral in majbnih dimenzij elementov.

..

S predstavniki iz Sovjevske zveze smo se dogovorili za Iep posel
- izvoz 5.000 kvadratnih metrov mineralnih plo§c

Pot nas je vod!ila z Brni·k a
prek AMANNA (Jordanija) do
Bagdada •(lrak) in od tam z avtobusom na gradbiSce, kamor
smo pr.ispeli naslednji dan. Prvi
dnevi so mineva}i v sez,nanjanju
z novim okoljern, obvewim
zdravstvenim p r egledom ·V Bagdadu, ogledu in pregledu montaznih elementov; pa tudi dezevni dan, ki je prepre6il vsakrsno delo, nas je opozoril, da je
tam vendarle zimsko obdobje.
Po S-tirih ·dneh biva'll'ja v Iraku smo priceli z montaio. Biva:J.ne objekte smo montirali na
enem mestu. Veli,ka zagnanost in
volja, pa tudi bojazen, da lahko
vsak cas nas.topi daljse obdobje
dezevnega vremena, so nas p11i.silile k odloCiii!Vi, da bomo deilali
pra;ktieno od zore do mraka s
polurnim vmesrrim odmorom. S
takim nacinom dela smo uspeli
koneati po en hlvalni objekt na
dan in celotno montaio koncali
10. •januar.ja letos.
Seveda montaza ni minila tako
gladko kot bi :lahko bralec teh
vrstic nrimogrede sodil. Tezave
so se pojavile ze na samem zacetku, Jeer ni bilo vseh montaznih elementov na enem mestu
in smo joih mora:li prepeljati priblizno .t ri do stiri kilometre dalec, kar je -bHo precej naporno,
da ne retem, nevarno. Slabe potU. in od trans.porta iz Jugoslavi·
je poskodovane ,p alete namrec
ni so nudile varne voznje. Neiz-

kusenost pri embaliranju za tako dolg <transport je povzrocila,
da ro bila vsa v rata za mantame objak.te tako p<>Skodovana,
da niso Wa primer na za vgradnjo in smo jih morali nadomestitti z novimi.
Ker so bile palete z montaznimi elementi nezavarovane proti prahu in a'tmosferHijam, je bilo dosti elementov uma:zan.ih in
odrgnjenih, kar pa smo popravili s kitanjem in prebarvanjem.
Na samih objektih so se pojavile tudi nekart:ere konstrukcijske
napaoke, ·kd pa smo jih u51peli resin pri monta"'.m, ta:ko da so koncane bivalne enote dajale vtis
prijetrrih in dobro izdelanih objektov. Vzbudi1i so zanimanje
tudi drugih predstavnikov organizacij zdru:lenega dela, ki delajo na tern gradhiscu oziroma
na drugih gradbiSQih v Iraku
in so jib v.si pohvalno oceni.Ji.
Splosen votis je, da BREST s
svoj.i m BIMMO lahko uspesno
opremlja pod.obna grad:bisca, ik:er
je vsaj enakovreden, ce ne boljsi
od podobnih izdelkov drugih
proizvajalcev. Smo pa po mnenju naS:ih predstavonikov v tern
delu sveta vsaj pet ~et pozni pri
predstaviJt:vi takSnega objekta.
Vendar prepozni se nismo in
mislim, da imamo se dosti moznosti, ce ne v Iraku, pa kje
drugje.
B. Repse

Ljudje se bodo najveckrat cutili odgovorne do tistega, ld
jib je v resnici izbral, natancneje povedano, ki je odlocilno
vplival na to. V krajevnih skupnostih in ozdih ;pa tudi dru·
god imamo ljudi, ki ravnajo, kot da bi se za vselej »zapisall
v oblast«. Samo demokratieen postopek, resnicno in ne formalno sodelovanje delovnih ljudi pri vodenju kadrovske politike lahko premosti zdaj~njo v marsicem skodljivo prakso.
Tudi to je del kolektivnega dela in odgovornosti. Oblast je
izziv, kateremu se ni lahko upreti. Za mnoge je koristna, vsekakor pa kar najbolj nevarna, kadar se sprevde v patolosko
ljubezen.

il

i
)

·-

•
l:e se izvrsni organi driave, posamezniki, organi politicnih
organizacij ter poslovodni in bancni »veljaki« dogovarjajo o
denarju, oblikujejo financne konstrukcije in sklepajo posle,
to ne -sodi v kolektivno delo in Irl izraz politicne, pravne in
ostale odgovornosti. Take povezave in na ta nacin gojena
idila »kolektivnega deJa« je povzrocila r azmah neodgovomosti in gospodarske krize. Pri tem so ostali ob strani vsi tisti,
ki po ustavi edini smejo odloeati o raz5irjeni reprodukciji.
Tam, kjer je oblast v rokah centrov odtujene mocl, ki jim
ta oblast po ustavi ne pripada, se porajajo in bohotijo negativne posledice - porabljajo tisto, cesar niso zasluZili, izpodkopavajo gospodarstvo, ozde spreminjajo v antagonlzem,
prav tako skupnosti in narode. Glede na to se je treba upreti
zgrdenemu poenostavljanju pojma in bistva kolektivnega
dela in odgovornosti. Reducirajo jib na nekatera zgolj metodolo§ka vpra~anja in na vpra§anje trajanja mandata, ceprav
je tudi to del celote.
B. Krunic na kongresu samoupravljalcev
Iz temeljne organizacije POHISTVO -

delo za izvoz
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Produktivnost in novi
•

•

•

s1s em nagraJevan)a
Gotovo ni zadnjic, da se v nasem glasilu pojavlja sestavek,
ki govori o sistemu nagrajevanja, ki smo ga z mnogo napora, dilem in prep rieevanj zaceli uveljavljati s sprejetjem nove metodologije kot osnovo za vrednotenje del in nalog v vsem Brestu in
koncno - v decembru - izpeljali tudi obracun osebnih dohodkov. Ugibanj, kaj nam VZD v resnici prinasa, je lie vedno veliko,
nekatera med njimi pa s o si zelo nasprotujoca.
Ni namen tega sestavka, da
ponovno ocenjujemo vse dobre
in slabe strani novo sprejete metodologije (na ta vprasanja bo
dokoncno odgovorila analiza, ki
je te dni v pripravi), temvee bi
spregovoril o enem izmed pod·
rocij, na katerega bi morala
sprememba vrednotenja po za.
htevnosti del in nalog ter nadaljnja dodelava s istema, vsekakor usodno ucinkovati, torej na
produktivnost dela.
Vprasanje je seveda izredno
zanimivo, vendar pa je zadeva
dovolj zapletena, da bi lahko
dobili enostaven odgovor, posebno lie v tako kratkem casu.
Na produkivnost vpliva lie nesteto drugih kriterijev, ki so
morda bolj lzraziti kakor novo
sprejeta metodologija. Poleg tega pa je potrebno vedeti, da ni
le metodologija tista stvar, ki
edina ureja nagrajevanje po delu oziroma rezultatlh dela, ternvee je, kot smo ze veckrat poudarjali, osnova za izgradnjo sistema nagrajevanja. Na Brestu
se tega zavedamo, zato smo storili ze nekaj pomembnih kora·
kov v poenotenju nagrajevanja,
dasiravno jib prevec pasivni
spremljevalec dogajanja morda
ne zaznava.
Pri tern bi v prvi vrsti ornenil metodologijo za spremljanje
uspesnosti TOZD, s katero po
enotnih merilih ugotavljamo
stopnjo uspesnosti vsake TOZD
posebej, kar neposredno vpliva
tudi na visino osebnih dohod.kov
delavcev v temeljnih organizacijah oziroma v delovni skupnosti.

pred r eferendumom, s katerim
smo sprejeli novo metodologijo.
Kakllno zvezo ima pri tem
produktivnost? Rekel bl, da je v
taklh delovnih okoljili v obratnem sorazmerju s proklamirano, vsaj v easu razmisljanj o
reorganizacijl (to pa t raja ze
dva meseca).
Gotovo bo potrebnega lie veliko dela, da homo izpopolnili
celotni sistem nagrajevanja, iz
katerega bo mogoee bolj natancno ugotoviti prispevek posameznika k temu rezultatu. Prl tem
mislim p redvsem na enotni sistem normiranja, ugotavljanje
kvalitete dela, izkorllieanje materlala in podobno. V tem trenutku je lie vedno aktualno nagrajevanje po ucinkovitosti, ki
jo opredeljuje samoupravni soorazum o skupnih osnovah in
merllih za prldobivanje dohodka.
Nagrajevanje je potrebno torej pripeljati do tocke, kjer bo
momost za uveljavitev posameznika dovolj lzrazita. Takrat bo·
mo dobili tudi jasnejso sliko o
razmerju med produktivnostjo
in uspesnost pri uveljavljanju sistema nagrajevanja po delu in
r ezultatih dela.
M. Strohsack

S tem v zvezi je bilo mnogo
polemlk okoli usklajevanja nor·
mativov v okviru delovne organizacije, ·predvsem s strani neposredno prizadetih delavcev, ld
opravljajo normirano delo. Sleh ernemu tlanu nallega kolektiva,
ki objektivno gleda na ta vprallanja, mora biti jasno, da brez
take vrste usklajevanja ne m oremo govodti o enotnosti si·
sterna.
Nagrajevanje je pac tlsto podroeje, kjer smo kot posamezniki najbolj ranljivi, pogosto pa
tudi zelo neobjektivni do svojib sodelavcev. Zato ne m oremo
mimo pojava, ki bi ga ahko
imenovali »kult opisova:. Verjetno ni podrocja na Brestu (v reziji, pa tudi v proizvodnji), kjer
se niso spopadli z »reorganiza·
cijo«, verjetno z namenom, da bi
le-ta »kaj prinesla pri tockovanju«; kljub temu, da je postopek sprejemanja razvidov in opi·
sov del in nalog potekal nekaj

Poskodbe pri delu
V letu 1982 je bilo v delovni or ganizaciji 138 poskodb pri delu,
na poti na delo in z dela. Zaradi teh poskodb je bilo izgubljenih
2 .148 delovnih dni. Stevilo poskodb se je glede na leto 1981 zmanjsalo za 21,6 odstotkov, stevilo izgubljenih delovnih dni pa za 29
odst<?tkov. Vecina poskodb je btla lafjih, nekoliko tezj.ih je bilo
8, tn od teh pa so povzrocile tudi lafjo invalidnost {odrez enega
clenka na !Prstu, :mnanjsanje gihljivosti prstov na roki).
Podatlci o poS.kodbah pri d elu in o izgubljerrih .delovnih dnevih
v posameznili temeljnih organizacijah so prikazani v spodnji razpredelnici.
!ltevilo po§kodb
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s.tevilo po.Skodb pri delu, na poti na delo in z dela se je zmanjsalo v veQini temeljnih organizacij. Povecalo se je le v TOZD Masiva (za 30 .odstotkov), v TOZD lverka (za 30,8 odstorl<:a), v TOZD
J~lka (za 83,3 odstotka) m v Sku!Pnih dejavnostih. V teh temeljm~ organizacijah se je povecalo tudi stevilo izgubljenih delOIVnib
dm.

Mehaniki iz TOZD TAPETNISTVO so izdelali kromo fago s
premicno delovno mizo, ki jo
uporabljajo za razrez tlacene lepenke. Do sedaj so za razrez
uporabljali tracno :Zago, pri kateri so bile velike tefave z zagnimi trakovi, saj je tlaceila Iepenka izredno neugodna za rezanje.
Nova kroma iaga bo prinesla
tudi prihranek prl casu, saj z
widia kroinimi fagnimi listi lahko lepenko refemo hitreje, veeslojno naenkrat ter varneje.
S . Knap

Vzorec nove sedeme garniture. Priprava dela v TOZD TAPET·
NISTVO pripravlja novo sedemo gamituro, katere designe in
osnovne znaciinosti so ie vidne na vzorcu, koncni popravki pa bodo
v kratkem. Temu sledi lie priprava dokumentacije in predstavitev
modela na enem izmed bliZnjih sejmov.

leon ie, ko vsi ooorimeio za delo
OB NASIR SKUPNI H IZVOZNIH PRIZADEVANJIH
Besede, kot so gospodarska stabilizacija, zadolienost v tujini,
devize in izvoz, nas stalno spremljajo kot roj tazdrazenih cebel.
Njihovega pomena smo se zaeeli odgovorneje zavedati sele v zadnjem Ca-su, ko sivi nasega gospodarstva na vseh koncih in krajih
pokajo. Kam nas dosedanja lagodnost pelje, si kaj lahko predstav·
ljamo. Torej je povecanje izvoza nasa zivljenjska in gospodarska
nuja, nas edini nacin, da se izkopljemo iz ISedanjih zagat.
Tudi v GABRU .smo se ob
sp rejemanju J)lana v preteklem
letu odloCili, da bomo s 400.000
dolarji izvoza vsaj delno pokri·
va:li nase potrebe :p o u voznem
materialu. Vendar je ·t udi ta
:z;nesek porajal dvom, ali bomo
to obveznost sposobni tudi uresnic1ti. Upra'Vicenost tega se j e
pokazala ze med ·l etom, ko na
podrocju izvoza ni bilo moe opaziti kakega zavidljivega uspeha.
Toda ob zacetku zadnjega
cetrtletja so se izvome naioge
tako rekoc kar pritihotapile v
kolekti'V, pa ne le za nacrtovano
vrednost, pac pa za tri do S.tiril(rat vecjo. DobiE smo ponudbe za i-zvoz v Anglijo in Sveds ko, vendar vse z izredno kratkimi dobavnimi rolci. ter z zahtevo po .v isoki krvaliteti. Na mizi
so b~li le tehnolosko neobdelani
nacrti, nikjer nik-a.krsnega materiala, skra:llka, nicesar. Pred kolekti'V se je postavljala tel!ka odloGi.tev sprej&i ali ne. Za
mars:ilkoga bi sprejem t eh ponudb pomeni'l gospodarski avanturizem.
Po posvetih na organih upravljanja so bHe vse ponudbe sopr ejete, s tern pa tudi velilko tveganje, odgovornost in obveznost
vsakega posame1JIJ.ega delavca.
Od tedaj da:lje je vse potekalo
v vzdu8ju, ka:terega ni moe opisati. Vsak je vzel svoj del naloge zares, kot temu prlWimo. Prvo vprasanje je bilo, kako zagoto'V'iti ta!ko ve1i,k e koli&e raznovrstnega ma1:eriala. Telefoni so
brneli na vse sotrani, pogosto z
dokaj ostrimi besedami. Za doba:vo materiala so 'b ile uporabljene ra2licne kombi:nacrje in resitve, lk:i v normainih pogojdh
dela nikomur ne hi pr.iJSle na mise!, saj so billi dobavni roki doloceni do ure na1:ancno.

Ce UJ??Stevamo Stevi1o zaposlenih, ·je bi<lo najvec pos.k:odb v TOZD
!e"lka (124,3 poskodb na 1000 delavcev). Tov·rstno solovensko povpreeJe v letu 1981 {podatkov za leto 1982 se ni), lei znasa za proizvodnjo zaganega lesa in plosc 107, za proizvodnjo konC:nih oi.:zxlelkov
pa 82,7 poskodb na 1000 delavcev, presega samo se TOZD Masiva.
Vsa delo:vna orga.zri,z acija pa je z 61,6 poskodb na 1000 delavcev
moCn.o pod tern povprecjem.
Povpreena odsotnost z dela na poskodbo, ·k i v splosnem nakazuje
Med tern tasom so bi1i 'VSaj
tezo poskodb, je bila najveeja v TOZD Gaber (22,3 dni na poskodza silo reseni oziroma doloceni
bo) Jn v TOZD Pohis.tvo (21,9 dni na poskodbo). V tej delovni or- tudi tehnoloski -pos topki. Vse je
ganizaciji so poslrodbe povzroCile mCliiJ.j lio odsotnost z dela kot
potekailo s st rasanslro naglico,
prejsnje leto, saj se je stevilo izgubljenih delovnih dni na poskodbo
bHa .pa je tudi vrsta improvizazrnanjsa.lo za 9,3 ods totka.
ci:j, saj drugace 1lli. slo .
Naj'Vec nezgod, kar 59,5 odstotaca, se je pripetHo pri manj nevarnih delih, kot so razliicna roena dela, dela z roCnim orodjem, lllDTekma s casom se je pricela.
tranji transport in gibanje ljud:i pr.i delu (padci na tovarniS.'kem
Ropot strojev !Praktic no ni preobmocju) . Pri delu z rezkalmimi stroji · je bilo 7,1 odstotka vseh po- neha;l, cepra..v je 'till pa ta.m 'kaskodb, !Pri de1u z zaga.mi vseh vrst, ki veljajo za najbolj nevarne,
teri izmed njih odpoveda'l popa 9,5 odstotka.
s1usnost. Po :krajsem ali daljDelavci, lci opmvJjajo dela z .v e6jo nevarnostjo ·poskodb in zdravsem zastoju so bili spet uspostvenih okvar, so bili na posebnih z<ira'V'lri·slcih pregledih. Tezjih . solJJ:jeni za eezmerne napore.
poklicnili obole.nj ni brio. Od laijih tovrstnih obolevanj se zadnja
leta zmanjsujejo obolenja ;zaradi skodljivega vpliva organs.ldh topi•l,
Pa •kolektiv ... ? Nihce izmed
ki j ih VISebujejo maJteriali za Ialciranje, narascajo pa :naglusnost ·i n
delavcev ni vprasal ali pomi,shi.l,
obolenja sklepov. To pomeni, da bi morali se bolj poskrbeti za
kaj in ka'kSno delo mu doloea
zavarovanje delavcev ~red premoeniin ropotom in za ·pravocasno
papir o rarzporei<Mtvi, ni•ti kd3'j in
premescanje delavcev, lci pri delu opravljajo enake, ponavljajoee
kolilko casa 00 trajal delavnik.
se gibe.
V. znidars"ic
Vsak je p d jel. za delo ta.m, kjer

je bi,l o potrebno. Naj omenim za
p rimer delavca z bo!Jnimi nogami - ob pogledu nanje bi ga
vsaik vprasal, kako je sploh ~e
sposoben hodilti. Pa je prav ta
delavec vzdrlal p ri delu :tudi po
14 ur na dan, ceprav se je ob
koncu dobesedno ze opotekal.
Kontejnerji so prJceli ·prihajati
kat po tekocem traku i!Il odprtih
vrat ·ka.zaH svojo nenasi'tnost.
Polno o b remenjeni rvil.icarji so
kot programirani kro:Zili okrog
njih. Po 20 urah nalkladanja
te2Jkih tovorov sta se dva s!klladiScn a delavca odlooHa , da sp1oh
ne gresta domov, sa:j ju do novega dne loci le neka'j ur. Po
tleh sta si ra2lprostrla !kartone in
utr uje.na ·l egla.
Vsalroo je na obrazih dela'Vcev
opaZ'i~ nekaj ~.ZJjemnega: nasmeh,
poln vedrosti in optimizma ter
isocasno tudi -sk>rajno obcu.tljivost, ce se je kaj zata'knilo, skrb
in odgovornost vsakega, da bi
bHo delo do roka opravljeno skra1lka, d elovni zanos, ki ga v
nasi drubi tako pogresamo.
Vee kat tri mesece so trajali
ti veliki 111apori. Okrog 2 tisoc
ton materiMa i!Il izde1kov je slo
po .v eckrat prek rok teh delavcev. Na Silvestrcwo je se zad.nji
kontejner odpeljal z dvoriSca toVaiUle, ki bo pripisa~l za:d.njo
stevil.ko k 1,5 r.ni:lijona .dolarjev
vrednosti izvo za . ·P o njegovem .
odhodu smo vsaj mMo pocistili
in uredili tovarno ter zbrali svoje misl:i z r adostnim zaikljuckom
- uspeli smo!
Pa vendar je nekaj manjkalo
po tej ·v el:il:kli predS'taJV:i? Kot .druzina, ko po naJpOrnem delu zvecer posede za mizo, poslednji
pdsede tudi gospodar se zazre
v utrujene obrarze z besedami:
»J a, !Pridno in posteno ste delali, •k ar •taiko naprej.« Te besede
so bile druZin i najveOje prizna-·
nje in nagrada, pa tudi obveza.
F. Mlakar

OBVESTILO
Vse delovne <ljudi i:n obcane
obvescamo, da se je spremenil
urnik nudenja pravne pomoci, ki
ga je organi7::iral obCinski sindikalni svet.
Od 1. marca naprej se b oste
lahko posl~ pravne pomoci v
zgradbi enote temeljnega sodisca
na Rakeku v rpisarni odvetnika·
Bor.i!sa Lepse in sicer:
vsak ponedeljek od 8.30 do 13. w ·e
vsako sredo od 8.30 d o 17. ure in
vsak petek od 8.30 do 13. ure.
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Zakaj e ob p azniku?
RAZGOVOR OB LETOSNJEM DNEVU ZENA
Ob dnevu zena se tudi moski znajdemo v zadregi (ze vemo, za.
kaj); se posebej pa denimo, uredniSki odbor nasega glasila ob razmi~ljanjih, kako posvetiti to ~tevilko posebej tudi »Zenskim« vprasanjem. Mar jih nismo enakovredno vklju~evali v informiranje o
ndem gOSllOdarjenju (na Brestu je zaposlenih 966 zena), 0 nasem
dru2benem standardu, o skrbi za resevanje vprasanj s stanovanjskega, vzgojnovarstvenega, izobra2evalnega in se kaksnega podrocja ...
Nekako se ob dnevu zena brez pravega razloga spomnimo na
to, da bi morali storiti ~e kaj posebnega. Ob tern pa se pravzaprav
ne zavemo, da so zene-delavke-matere nepogreSljivi del nasega vsakdana iz leta v leto, da bi morali »zenska« vprasanja re5evati skupaj
slcherni dan, bodisi ob delu, bodisi v sir~i drufbeni skupnosti.
0 teh stvareh smo se zeleli pogovoriti s predstavnicami »neZnega spola«. V stabilizacijskih casih smo povabili na razgovor le
cetverico, za katero pa menimo, da posploseno vendade lahko predstavlja osnovna stalisca zena v nasem delovnem okolju.
Sogovornice so bile: Marija GERBEC in Majda BAHUNEK iz
TOZD PohiStvo, Marta DRAGOLIC iz TOZD Masiva in Vanda SEGA
iz Skupnih dejavnosti.
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V vseh temeljnih dokurnen-

tih, ki urejajo nase druzbene

I

odnose. imamo trdno zapisano
opredelitev popolne enakopravnosti med obema spoloma. Kako
se to ka:le neposredno, v zivljenju?
Nedvomno smo v -teh nekaj desetletjm .p o osvoboditvi, v novi
dnt:zbi, kar zadeva enakopravnost, dosegli izjemen napredek.
Danes ima zenska pri nas res·
nicno - vsaj formalno - zago·
tovljene enake moznosti za oseb·
nostno uveljaMi-tev kot moski
prav na vseh podrocjih delovanja.
2;al se v neposrednem zivl:ie·
nju se vedno kaze drugac na pO·
doba, morda zaradi tradicij,
rnorda zaradi bioloskih razliCi.c.
Pri zaposlovanju smo dosegle
velik napredek (o tern govorijo
tudi podatkd), zatakne pa se ze
pri vrednotenju dela. Veoina za.
poslenih zena - vs~j na Bres-~u
- nima ustrezne 1-zobrazbe 1ll
kvalifikacije; moi.nosti za prido·
bitev Je-te pa 'SO za zenske iz
najrazlicnejsih razlogov dosti
tezje kot za mooke. Obcutek
imamo, da se to liz neupravicenih razlogov po:z.na tudi pri oceni:tvah del in nalog oziroma preprosteje, pri nag.rajevanju. Bolje
namrec ocenjujemo formalno
kvatlifikacijo -k ot resnicni delovni
ucinek.
Tudi pili d.zbiri za vodilna ali
vodstve:na delovna mesta se JZdi,
da imajo moski doloceno prednost. Ali zaradi razrnis}janj odgovomih, da bo zenska pogo·
steje odsotna ali zaradi njene
premarjhne av.toritete oziToma
sposobnosti za vodenje in organi,z iranje ...
Se slabse .pa je v druznni. Ce
zenska nima resnicno razumevajocega i n sodobno mislecega
partnerja, je delitev dela doma
se vedno i zrazito patriar ha·lna kot da zena ne bi bila zaposlena ali celo druzbeno-politicno ak·
tivna.
- In zdaj smo pri vprasanju:
zena-delavka-druZina ... Kako vse
to zdruziti?

Sodobna druZina je povsem ne·
kaj drugega •k ot je bHa ;uekdaj.
Ce je urejeno otrosko varstvo,
ce je organizirano podaljsano bivanje otrok v osnovni soli, cc
je dogovorjena delitev dela
med mozem in zeno, Ce ' ' . - ce
bi bill vsi ti se drugi »eejJ« uresnieeni, bi se la:hko tudi zenska
ena:kopra'V'llo Vlk:ljueevala v druz·
beno-poJi.ti.cno, rekreacijsko, ku1·
turno dejavnost .. . Ker pa niso,
se nujno znajde v dilemi: druZina- druga dejavnost. Odloci-tev
je menda jasna.
Tudi sicer ima:mo obcurtek, da
se tudi ob organizirani druzbeni
pomoCi druiini, lMa vse bolj
razdira in je v niej vse manj
tiste pristne Clove~ke povezanosti in sooodvisnosti.
- Je varstvo zena pri delu (na
osnovi zakonskih in drugih pred·
pisov) na Bresetu dovolj dosled·
no?

.

Zal tudi tokrat ne m oremo zapisati v.sega, 0 cemer je tekla
beseda. Nasutih je bHo se in se
vprasanj :in zadevscin, s ka-terimi
se srecujejo zene doma, pri delu, pa tudi v sirsem druzbenem
okolju.
Pa sem jih spomnll, da bi
morala pri obCinski konferenci
SZDL delova:le tudi konferenca za
druZbeno a'ktivnost zena, ki pa
sploh ni i.i'Va. V en glas so sogovornice ugotovile, da bi Iahko
imela ta organizadja vidno vlogo pri uresnicevanju stalisc in
resevanju stevilmh vprasanj, ki
tarejo zenski del v nasih krajevnih skupnostih in obcini; pa
bi bilo prav, da res strnejo vrste
.in se organizirano vkljucijo v
nas celotni Zivljenjs-ki utrip.
S to J:Itislijo jn pa z iskreno
eestitko ·smo tudi sklenili nas
pris·rcni razgovor.
Pri'PravH in zapisa1l B. Levee

KAKO BOMO PRAZNOVALI DAN ZENA?
8. marec. Toliko razlicnih obeutkov, razlienih razmisljanj,
razlicnih pogledov. Dej5tvo, za•kaj je 8. marec - dan zena, je
zapisano le v knjigah. 0 Klari Zetkin in Rozi Luxemburg sliSijo
srednjesolci pri urah zgodovine. Casi, ·k o se je zena- delavka
- mati borila za svoje pravice in za enakopravnost, so mimo.
Zadnja Jeta so zenske praznovale sveeano, z darili, s sopkom
roz. SliSati je lepo. Za vecino je bila to tudi praksa. Pristi so
casi gospodarskih tezav, stabilizacije. Odpovedujemo se praznovanju, stroske znifujemo kolikor je mogoce. In v tern je
razlog, da je morala -v to poseci tudi organizacija sindikarta.
Tudi doslej je bil si..ndikat nosilec pra2lnovanja.
Glede na spremenjene gospodarske ra~ere je bila konferenca sindikata ze lani pobu<lnik a:kcije, da se v vseh kolek:tivih
ob 8. marcu 'Pr.ipravi ·k lrajsi kulturni program, predvsem pa naj
ne bo nobenih daril. Rekli so, ne. Bli:lal sc jc praznik, tradicija
je bila mocna, zelje po pozornosti ravno ta'ko in - darila so
bila.
Tezave je povzrocilo dej·stvo, da se je 111ekaj kolektivov le
drialo dogovora in .r azlogi za nezadovolj.stvo, spore in oeitke so
hili tu.
Letos je konferenca sindikata s pomocjo osnovnih organizacij
ponovno in pravocasno razpravljala o tern in sklenila, da je
sin<likat v temeljnih organizacijah in Skupnih dejavnostih
nosi'lec akcij e, da se ob 8. marcu pripravi •k rajsi ku1turni program .i n druZabno srecanje. Enako akcijo vodi obcinski sindikalni svet tudi v drugih kolektivih v nasi obeini.
Praznovanje naj bo torej kulturno, sprosceno, predv.sem pa
povsod enako.

Nase sogovornice o »zenskih« in drugih vprasanjih

. ..

K tmu Cis-to zares nimamo bi·
stvenih pripomb, saj vse tece
kot je treba. Morda le to: vcasih
ob nekaterih obolenjih prepozno
ukrepamo; prema.lo je preventive. Tezave so ~ e s tern, kar je
v lesllli :industriji (vsaj v neposred.ni proizvod.nji) zelo malo
delovnih mest za posebne zdra.vstvene primere.
- KakSo praznovanje vasega
d.neva bi si zelele letos?
Prav nic posebnega in razburljivega. Doma le maJjokeno pozornosti ~n razumevanja. Podob·
no pa tudi ·V sluibi: .nekaj vljudne pozomosti, kulturni program
ter -govor ali pogovor 0 nas:ih
problemih - brez daril ali »Veselic« v slabem pomenu besede.
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ljudje
Ko v zgodnj:i h zimskih jutranjih urah stopamo v tovarniske
prostore, se nam zd:i normalno,
da so topld. Taksne pogoje zaht evajo nas·i izdelki v vseh fazah
obdelave,· seveda pa tudi delavci, da v ogrevanili prostorih normalno delajo.
Da je nasa tovarna topla, skrbi
kotlovnka s skupino kurjacev,
od katerih zelim enega tokrat
predstaviti.
Obiskal sem ga kar na delovnem mestu v kotlovnici, saj se
med delom kurjac ne more oddaljiti od pa.rnega kotla.
Viktor Petrovcit, kurjac visokotlacnih parnih kotlov v temeljni organizaciji POHISTVO:
»Moje prvo delovno mesto na
Brestu je bilo na sk.ladiscu zaganega lesa pred dvaindvajsetimi lehl. Z delom sem bil zadovo.ljen ze zato, ker sem ga sploh
dobil. Oceta sem namrec izgubil
po vojni leta 1947, ko mi je bilo
sele sest let. Na skladiscu lesa
nisem dolgo ostaJ.. V kotlovnioi
je bila vecna potreba po kurjaeu, za-to me je stari masinist
Jaka Vadnal prise! iskat na skl-a·
d isce lesa.
Po dveh letih dela v kotlovnici sem odsel v vojsko, 1961.

leta. Vojni rok je trajal tr:i leta.
Bil sem na ladji (zopet) kot kurjac pri parnem kotlu. Nato sem
se vmil v montai.ni oddelek
Bresta. Pokojni sef ko tlovnice
Joze Ule me je prise! iskat, da
bi se vmil v kotlovnico. To je
bilo septembra leta 1963 in od
takra.t sem stalno na tern delovnem mestu.
Delo je bilo zelo napomo. Med
mojo voja·seino so ze montirali
mali ko.tel G-2 za potrebe tovarne ivemih plosc.
1965. leta sem ~el na teeaj za
'kurjaca visokotlaCnih parnili kotlov v Ljubljano. Kmalu nato
sem se poroeil in si ustvaril
druZino. Nato sem kupil parcelo
an zacel grad!iti hiso.
Delo v kotlov.nici ne pozna
:praznikov, prostrih sobot, noOi,
2li:me in se eesa ... Vsa ta leta,
Odkar sem zaposlen v -n jej.
je oolo delo enalropravno priznano s strojmmi kljucavniearj~
v pogonskem servisu. Sedaj pa
ugotavljam, da dobi vsak novosprejeti mehanik emu. osebni
dohodek kat j az.
Kurjaskri. pok1ic je tezak, zato
je tezko dobiti USt1:"eznega elove·k a za zaposl,iotev. Na razpis taksnega prostega delovnega mesta
se nihee ne javi.. Zelo smo kurjai:i prizadeti zaradi ukinitve na<.lomestW.a za polurno delo med
ma1ico, san se parni kote) ne
ustavi in sta skrb in oskrbovanje neprelcinjena. Nasploh vsi
menlimo. da je nase delo premalo vrednoteno. Prost.or se po·
leti razgrcje tudi do 45° Celzija,
-kar je zelo veloiko.
S sodelavci sem zelo zadovoljen, sa.i se odliono razumemo.
Bojdm pa se, da bodo iskaM delo
drugje, Oi.m se bo pokaza·l a moznost.
Prostega casa mi ostane zelo
ma:lo zaradi dela v treh izmenah. Kat Brestovec z dvaoindvajsotletnim delov:nim sta2em ocenjujem razvoj Bresta kot zelo
uspesen MisJd.m pa, da so nasi
pohiStveni izdelki kljub kvaliteti
predragi.
Poseb.nih zelja za prihodnost
nimam. Zel!im si ohraniti zdravje, ki je pri mojem delu precej
ogrozeno. Prosti cas najraje preziv:J.m v naravi, na svezem zra•ku.«
Pripravil M. Ma~ic

Vse vee tezav
PRESKRBA S PREHRAMBENIMI IZDELKI V OBRATIH NASE
DRUtBENE PREHRANE
Ko so nas !ani potni:ki iz razlienoih trgOV'Skih podjetij vse
bolj na redko obiskova1i, smo
se hitro ovedli, da se·bo gospo·
darska kriza poznala tudi pri
nas - v obratih druzbene prehrane. Le~a se sicer ni poka·
zala v zmanjsanju t-oplega obro·
ka ob de1u, bolj se je poznala
v spreminjanj.u vnaprej doloce·
nega jedi'lnika. Res pa je, da
nam je primanJkova:lo tudi naj09novnejSih 1Jivil, masti, olja, me·
sa ·i n podobnega.
In kje so vzrolci?
Ce se vprasamo, ali bo letos
bolje, lahko takoj odgovorim, da
verjetno ne. OmenH bi sa.mo nekaj vzrokov.
Medtem, ko so se cene koruze
in psenice dvigrrile ter s tern
stimulirale kmete za pridelavo
teh zivil, so ostale cene sonca·
ric, iz katerih dobivamo olje,
na isti, prenizki ceni. Prav tako
je tudi s svezo slanino, ki jo za·
radi nizke cene raje me~ajo v
poceni salame k.ot da bi iz nje
pridobivali mast. Nekaj vee upa·
nja nam ostane pri mesu, saj so
zadnji podraZitvi botrovale visje
odkupne cene Zivine. Podobne
tezave so tudi z n ekaterimi dru·
gimi osnovnimi zivili.
Trg, slabo zalozen z nekateri·
mi zivili, nas mocno ovira tudi
v prizadevanjih za uvedbo diet·
ne prehrane za posamezne de·
Javce, do katere so upraviceni.
Cc pi~ emo o preslcrbi s prehram·
benimi .jzdelki, je tr cba povedati tudi o tezavah z rcdno pre·
skrbo mleka vsem tistim delav·
cern, ki so za:radi posebnih pogojev dela uprav.iceni do napitka mleka ali saka (samoupravni
sporazum o varstvu pri delu,
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clen 40: delavci, lci delajo v oko·
lju, kjer ·k oncentracija zdravju
skodljivih plinov in hlapov vee
kot polovico delovnega casa pre·
sega 70 odstotkov s standardom
dovoljene meje, dobijo 0,5 Htra
lcrepilne ali osvezi·l ne pijate dnevno).
Zaradi pomanjkanja mleka je
na tri.iScu tud manj mlecnih iz.
delkov - sira, jogurta, masla,
dolocenih vrst mleka in podob·
nega. Pri nas dajemo .upravicencem a:lpsko mleko, saj nam
ustrezata praktieno pakiranje in
manjsa moznost za kvarjenje.
Ker pa tega mleka na tri.iscu
ni dovolj, poleg ·t ega pa ga upo·
rabljamo
nenamensko
(nosi·
mo ga <lomov za drufinsko oskr·
bo) moramo zaeeti misli.t i o iz·
daia.nju konzumnega mlka. Z
njim bi dc segli svoj namen po·
leg tega pa je tudi cena ustreznejsa.
Veliko bolj kot pamanjkanjc
nekaterih rnujno potrebnih zivil
narn vzburi kri pomanj-k anje po·
zivila - kave. Kadar kave ni
in pokazemo ves svoj temperament nad streznicarni toplih napitkov po tovarni, se zavedajmo,
da kave ni tud.i v sklad.iscih, v
trgovmah in niti ne v nasih sta·
novanjih.
In kako v prihodrnje? Nase
povezave na trfiSeu so vee ali
manj usmerjene samo k enemu
velctrgovskemu podjetju, kar v
sedanjem polozaju gotovo ni dobro. Sodelovanje z dobavitelji
mora biti n eposretlno in veckratno. Prav zaradi tezav s preskrbo, ki jih je cedalje vee, se
bomo morali se bolj odpreti in
iskati na trzi~cu novih mozno·
sti.
B. J eric
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BRESTOV OBZORNIK

Poklici po novem·

Vee neposrednih informacij
SINDIKATI OCENILI OBVEsCANJE V TEMELJNIH IN V DELOVN! ORGANIZACIJI

All KAKO DO POKLICA V USMERJENEM
IZOBRAZEVANJU

V novembru 1982. leta naj bi izvrsilni odbori vseh osnovnih organizacij sindikata razpravljali tudi o obveiicanju na Brestu in sicer
celoviteje, ne le v sklopu vamostnih ocen. Zal so bile razprave le
v stirih temeljnih organizacijah in se tam bolj mimogrede.

ce smo hili doslej navajeni, da s1 Je clovek pridobil poklic v
soli oziroma z zakljuCnim izpitom, v usmerjenem izobrazevanju
temu ne bo vee cisto tako. Zakaj ne?
Stevilo vzgojno izobrazevalnih
programov se je moeno zmanjsalo, tako da daje en vzgojno
izobrazevalni program osnove za
delo v vee poklicih. Najbolj
zgovoren primer najdemo v kovinarstvu, kjer se ucenci po obvladanem triletnem programu
obdelovalec kovin lahko usposo·
bijo za rezkalca, strugarja, bru·
silca kovin, vrtalca, ostrilca, gra·
verja, orodjarja, mehanika obde·
lovalnih strojev in tehnicnega
strojnega risarja.
se vedno pa se pojavljajo
mnenja, da je tudi sedaj vzgojno
izobra:levalnih programov prevec
in da bi jib morali se bolj zdru·
zevati.
Zanimiva je definicija poklica,
kakor jo opredeljuje druzbeni
dogovor o enotni klasifikaciji po·
klicev in se glasi:
Za poklic se stejejo dolocena
dela oziroma delovne naloge, ld
jih opravlja posameznik, da bl
proizvajal materialne in druge
dobrine oziroma, da bi opravljal
storitve in pridobival dohodek,
ne glede na panogo dejavnosti.
To bi pomenilo, da ima poklic
le tisti, ki opravlja doloceno
delo in pridobiva dobodek.
Brezposelnim pa se s teje za
poklic delovna in strokovna
usposobljenost za proizvodnjo
materialnih in drugih dobrin
oziroma za opravljanje storitev
in pridobivanje dohodka.
Kot pojem ostaj a se vedno
strokovna izobrazba, kar pomeni
splosna in strokovna znanja in
spretnosti, ki se praviloma pridobivajo V SOli oziroma S SarDO·
izobrazevanjem in so tudi preverjena v soli.
Vidimo torej, da po koneanem
vzgojno izobra:levalnem programu, po pridobljeni izobrazbi, se
nihce ni sposoben opravljati dolocenega dela, torej se nima poklica. Ta znanja oziroma sposobnost si mora sele pridobiti z
opravljanjem neposrednega dela
pod vodstvom mentorja po vnaprej dolocenem programu za
usposablj anje.
To smo doslej vee ali manj
dosledno opravljali s pripravniJStvom. Programe za usposabljanje pripravi vsaka temeljna organizacija za svoje potrebe za
vse udelezence usmerjenega izobra:levanja, torej tudi za skrajsane, dveletne in triletne programe.
V splosnem zdruienju lesarstva Slovenije je na predlog
strokovnega sveta pri posebni
izobra:levalni skupnosti lesarstva
dogovorjeno, naj bi trajali programi usposabljanja za skrajsani

program tri mesece, za dveletni
program stiri in triletni program
pet mesecev.
Kako obsezni bodo programi
usposabljanja, je prepuseeno temeljnim organizacijam. Ce je temeljna organizacija majhna, lahko vkljuci v program usposabljanja vsa dela, ki so predvidena za doloceno stopnjo zahtevnosti del. Ce pa so dela v neki
temeljni organizaciji strokovno
dokaj razlicna in specializirana,
p a bi kazalo programe usposabljanja oblikovati le za manjse
stevilo del oziroma nalog, ali
bolje, delokroga del oziroma nalog. Pri tern ne smemo pozabiti
cilja usposabljanja, kar naj bi
bila delavceva usposobljenost za
samostojno delo.
Cilje bo mogoce lazje in ltitreje dosegati na ozjih cfelokrogih
del, pri cemer lahko pridemo do
ozko usposobljenih delavcev, ki
so sicer sposobni dosegati velikt:
uspehe (v kvaliteti, kolicini in
gospodarnosti) in bi tako omogocali nizko ceno izdelkov in s
tem konkurenenost na t rgu. Slaba stran specifienosti usposobljenih delavcev pa je ob pogostni me.njavi del oziroma opravil.
Sistem usmerjenega izobrazevanja je nasel odgovor tudi na
to vprasanje s trajnim izobrai.evanjem, ·k i ne predstavlja samo
sprotnega osvajanja znanj in
spretnosti zaradi razvoja tehnicnih in tehnoloskih znanosti, ternvee tudi usposabljanje za nove
delokroge del.
Vsekakor si bomo morali prizadevati, da se bodo delavci
usposabljali ne samo v okviru
enega poklica iste kategorije zahtevnosti, pae pa za vee kategorij zahtevnosti.
Naj navedem primer lesarja
sirokega profila, ki se bo usposabljal za delokroge del pri
stroini obdelavi lesa, za povrsinsko obdelavo lesa, susenje lesa, izdelovanje delovnih pripomoekov, izdelovanje vzorenih
izdelkov, vodenje delovnih skupin, usposabljanje delavcev in
podobno.
Ce pa si bo po usposobljenosti
za strojno obdelavo lesa pridobil tudi izobrazbo za lesarja tehnika in se usposobil se za organiziranje dela v strojni obdelavi
lesa, bo imel dva poklica na
dveh razlieih stopnjah zahtevnosti del. s siroko usposobljenimi
delavci bo seved.a laze organizirati proizvodnjo.
v februarju smo ze pripravili prvi program usposabljanja
za poklic »Obdelovalec lesa« v
temeljni organizac-iji Pohistvo,
kar sodi v drugo stopnjo zahtevnosti del.
F. Tursic
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KONTROLI SUSENJA
Vse vecje zahteve trga po kvalitetni.b irzdelkih nas sdijo k iskanju moznosti za boljse tehnoloske postopke oziroma za resevanje tehnoloskih v.prasa-nj, .k.i posredno ali nepos-redno vplivajo
na kvaloiteto i2delkov.
Dolgoletne -izkusnje so pokazale,
da se v Masivi vsesokozi srecujemo z veli.kimi te:laivami, ki so
posledica vee ali manj nepravilnega susenja lesa. Vzrokov za
taksne nepravilnosti je veliko,
bodisd da so opravicljive, veckrat pa so tudi osebne narave.
Strokov10a proueevanja susenja
in poizkusna susenja, ki smo jah
opravili, so pokazala, da je
osnovno vprasanje - kontrola
susenja, ki je velikokra-t pomanjkljiva in nepravilna. Pos·l edice
dosedanjega susenja so bile ze
pogosto vid!ne. Zato s.ta vee kot
oilltll!i zelja in potreba, da pre·
idemo na kontrolo celotnega pro·
cesa susenja.
V ta na~men smo nabavH·i viagomer GANN-Hidromette HT 75
s po:nikljucki. Vlagomer nam omo·
goca celotno kontrolo susenja na
enem mes.tu in v vsakem trenutku, s tem, da odpadeta odpiranje kabin in tehtanje vzorcev,
ker omogoea aparat neposredno
merjenje in odcitavanje podatkov.
Zavedamo se, da z nabavo vlagomera t ezav se nismo resili
in da je potrebno se ogromno
truda in dela v zve2li z boljSim
susenjem. Nesmiselna je trdi.tev,
da bomo kar naenkrat tezave s
susenjem ze reiH.li, prep!1icani
pa smo, da z resnim in strokovnim delom uspeh ne sme izosta.ti.
S. Rupar

S tern vsekakor ne moremo
biti zadovoljni, saj je treba vedeti, da je vsebinsko usmerjanje
in kritieno spremljanje obveseanja v zdruzenem delu ena izmed
pomembnih nalog sindikata.
Kljub temu lahko le ugotovimo
nekatera skupna izhodiSea ocene, ki jib je m oe posplositi.
- Obvescanje znotraj :temeljnih organizac1j j e zadovoljiw,
eeprav ne povsod najboljse, saj
so delavci dobro seznanjeni z
najbolj bistvenimi vprasanji gospodarjenja. Se najbolj ucinkovite so neposredne (ustne) informacije po delovnih enotah in
razvijanju te obldke bi morali
se naprej oosveeati posebno
skrb. Informacije so dostopne
tudi prek oglasnih desk in zapisnikov, vendar bi morali to
moznost izkoristi~i se bolj in
pripravljati za deske tudi povzelke .posameznih samoupravnih
in delegatskih gradiv ter druge
sprotne informacije.
- Pri vodilnih, vodstvenih in
strok:ovnih delavcih z najrazlicnejsih ravni dt:lovne in temelj·
nih organizacij je eutiti se vedno
premalo odgovornosti, zavesti in
interesa za posredovanje informacij z njihovih delovnih ob·
mocij. Zato pvihaja ·tudi do nepotrebnih dezinformaci-j in slabega vzdusja med delavci ob
ukrepih, ki neposredno zadevajo
njihovo zivljenje (na primer ob
uvedbi novega delovnega casa,
ob prehodu na nov nacin na·
grajevanja in podobnem)
- ze na tej ravni precej skriplje ob pretoku povratnih informacij v delegatskem sistemu, saj
delegati premaio porocajo o svojem delu in zlasti o sklepih, ki
so jib sprejeli na razlicnih organih, pa tudi o uresrriccvanju teh

sklepov. Potrebna bi bila tudi
vecja organizacijska in strokovna pomoe delegacijam.
- Precej vrzeli v obve~eanju
po temeljnih in v delovni organizaciji bi lahko zapolnil interni
Informator, zlasti kat pomoc delegatom, clanom organov u pravIjanja, pa tudi ostalim delavcem
pred odlocanjem - po nacelu
»Obvescanje za odlocanje« z objavljanjem informacij tudi o samoupravnih dogajanjrlh izven delovne organizacije.
- Najslabse je z informacijami o delu samoupravnih interes'h k
· n:ih k
m s upnosti, kraJev
s upnosti in obeine, zlasti ko je Obzornik skrcil obseg informacij s
teh podroeij, Zaromet pa ustreznih informacij ne posreduje, ali
pa premalo.
- Splosne informacije na ravni delovne organizacije so prek
Obzomika in drugih informativnih gradiv zadovoljive, vendar
pa prevee splosne, kar pa je glede na koncept glasila razum ljivo.
- Konena ugotovitev bi lahko
bila: premalo je neposrednih,
pravoeasnih in jasnih informacij,
zlasti iz delovanja delegatskega
sistema, ki bi omogocale, da bi
delavci lahko resnicno premisljeno samoupravno odloeali o zadevah znotraj Bresta, predvsem
pa o zadevah izven delovne organizacije (samoupravne interesnc
skupnosti, krajevne skupnosti,
obcina kot celota). Temu bi bilo
treba tudi prilagoditi sedanj.i sistem obveseanja.
Prav v teh dneh je o tej oceni na svoji razsirjem seji razpravljal tudi izvrsilni odbor konference sindikata; lroncno oceno
pa bo strnil odbor za obvescanje v prihodnjem mesecu.

NOVA VODSTVA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Ob koncu leta 1982 se je lztekel mandat samoupravnim organom Y krajevnih skupnostih. Zato se je obcinska konferenca
SZDL skupaj z krajevnimi konferencami lotila p riprav in
izvedbe volitcv po vseh krajevnib skupnostih.
Krajevne •k onference so na programskih sestankih ocenile
delo dosedanjih skupsein, pa tudi sedanji p olozaj in razvojne
momosti. Poudarjena je bila t udi potreba po izobra:levanju
clanov novih organov, se posebno .potrosniskih svetov in tesnem
sodelovanju .Ie-teh s trgovino.
Na osnovi tega so bile oblikovane nove sokupseine in njihovi
sveti. Seveda pa tudi tokrat ni slo v.se po zast avljenem rokovn iku in so sele zdaj znana nova vodstva krajevnih skupnosti.
Novi predsedniki skupscin in svetov krajevnih skupnosti za
stiriletno obdobje so:
KS Cajnarje-Zilce
predsednik skupsCine Janko Pirman
predsednik svcta
Anton Intihar
KS Nova vas
predsednrk skupsCine Franc skrabec
predsednik sveta
Mirko Doles
KS Rakek
predsedni'k skupseine Franc Perko
predsednik sveta
Franc Vengust
KS Loska dolina
predsednik skupscine Joze Juvancic
predsednik sveta
Ivan Skrbec
KS Cerknica
predsednik skupscinc Franc Hrastnik
predsednik sveta
Marjan Kusic
KS Begwtje
predsednik skupscinc Ivan Intihar
predscdnik sveta
Ivo Skrlj
KS Grahovo
prcdsednik skupscine Joze Gornik
prcdsednik svcta
Franc Kranjc

Pravnik odgovarja

Stiri gracije ... V januar ju, ko ni bilo snega, smo se vesclo drsali po jezeru

Vprasanje: Delavec obcasno
po potrel:xi nadomesea zacasno
odsotnega delavca na odgovorn.!jsih delili oziroma nalogah in
siccr tako, da opravlja le njegova najnujnejsa dela ozirom a
naloge. Ali ima v tern pri:m cru pravico do visjega osebnega
dohodka al:i ne?
Odgovor: Delavec, ki le obcasno po potrebi nadomesca zaeasno odsotnega delavca le v takem obsegu, da opravlja njego-

va najnujnejsa dela oziroma nalogc, po nasem mnenju nima
pravice do visjega osebnega dohodka. Tak delavec namree v
pretezni mer i opravlja svoje delo in le ce je pot r~bno opravi
tudi neodlozljivo delo delavca, ki
je zacasno odsoten. V primeru
da bi delavec dalj casn oziroma
v celoti nadomescal zacasno odsotnega delavca pa bi 1mel za ta
cas pra·v ico do viSjega osebnega
dohodka.
A. Percic
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BRESTOV OBZORNIK

Delegati govore
Nadaljujemo z naso stalno rubriko «Delegati govore<<. Tokrat smo
zaprosill Franca ZEVNIKA, vodjo delegacije v zbor zdrufenega deJa
skupsclne obclne Cerknica, iz temeljne organizacije Pohistvo, naj
nam kaj vee pove o izkusnjah iz svojega dosedanjega delegatskega
delovanja.
- Delegatski sistem ima sedaj

ie nekaj let izkusenj. Kako ga
ocenjujete vi?
Delegatslci si:stem ima res ze
kar precej iz.Jrusenj. Mi·s lim pa,
da se veooo ni za.Zivel tako kot
je bil zarnisljen. Cedalje bolj vidimo, da ·s o delegati vse bolj
brezbrizni. Tam, kjer sta dobro
razvita samoupravljanje in delovanje druzbeno politicnih organizacij, je tudi delovanje delegacij
boljse. ce so delegati dovolj seznanjeni z dogajanji v svojih delo.vnili okoljih, la.Ze sodelujejo
pri samoupravnem in delegatskem odlocanju.

!·
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...
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- Kaksen je po vasem mnenju dober delegat oziroma kak·
sen naj bi bil?
Dober delegat spremlja razmere in dogajanja tam, kjer dela
in zivi. Pogla!blja se v zadeve,
kJ. naj bi jih delegacija obravnav;ala in zaostopala. Porisluhniti
mora interesom in potrebam obcarnov in izbmti najustreznejse
resitve. Kolektivu mora Cimprej
dajati povr8Jtne informacije.
- Je veliko taksnih delegatov?
Mislrl.m, da je res dobrih delegatov ma!lo.
- Kako v vasi temeljni organizaciji zivi delegatski sistem?
Delegatsllci sistem pl'li nas je
podoben kot v drugih temeljnih
organizacijah. Delegacija se redno sest~ja, vendar ne vedlilo polnostevoiolno. Gradivo, ki ga dobimo, je zelo obsirno in dvomim,

da ga prav vsi delegati tudi preberejo.
Pa povratna infromaclja?
Povratne informacije dobimo
v glavnem prek zapisnikov s sej
obcinslcih skupsCin. Ka•k o pa se
te povraJtne informadje posredujejo sodelavcem, je odvlsno od
vsa:kega posameznega delegata.
- Kaj predlagate za izboljsanje r azmer? Saj vemo, da ni
nobena stvar nikoH tako dobra,
da ne bi mogla biti se boljsa.
Za boljse delo potrebujejo delegacije bo'lj.So strokovno pomoc.
DeJstvo pa je, da dokler delavec
v svoji sredini resnicno ne odloca o reZ1Ultatih svojega dela, toliko casa ni zainteresiran za razvoj delegatskega sistema. Za
raz.voj delegatskega sistema pa
je pomembna tudi pridobitev obeutka za odgovornost. Potrebno
bi bilo posveti1i vee pozornosti
izobra.Zevarnju delega1ov, ker le
tako se bodo la.Ze vkJjueiJ.i v delegatsko odlocanje.
Pripravila V. Sega

r

Prevozi na delo

I,

0 organiziranju prevozov na delo in z dela je bilo v zadnjem
casu slisati sem in tja tudi liude besede. Zato smo zeleli izvedeti
kako so sedaj .te stvari urejene in ali je ostalo se kaj vecjih tel:av:
Kot je videti iz dveh prispevkov, so prevozi organizirani zadovoljivo, nekaj tezav pa je menda se v Loski dolini, vendar sestavka
od tam nismo dobili.

- Biti delegat . . . Je to izraz
zaupanja va5ega delovnega okoIja, ki vas delegira, je to dolZnost in obremenitev, ali zgolj
formalnost, na katero smo se .Ze
navadill?
V nekaJterih primerih je delegat imenovan zaradi zaupanja
njegovih sodelavcev, mnogdkrat
pa to Z81Upanje pomenrl. le formalnost. Nekdo pa.C mora biti,
saj vemo, da se mnogi, ki bi bili
verjetno bolj primerni, otepajo
»funkcijcc, ker nocejo zrtvovati
svojega prostega casa.

Temeljna organizacija Masiva
ima prevoz delavcev na delo organiziran ta!ko, da ima.jo moznost za prevoz z avtobusi vsi
delavci, razen tistih, ki zaradi
poselbnosti dela opravljajo svoje
delovne na'loge tudi v nooni izmeni (vamostniiki, kurjaci).
Da prevoz delavcev na delo
poteka nDNilalno, ima temeljna
organizacija z Integralom-Sap
Ljubliana - TOZD Notranjska
sklenjeno pogodbo na relacijah
Javor (Vel. Bloke)-Podskrajnik,
Lipsenj--<Podskrajnik in Cerknica-Martill'l:j ak.
Na omenjenih avtobusnih progab se vozijD na delo in z dela

delavci iz temeljnih organizacij
Masiva, TapetniStovo, Iverka, Pohistvo, Prodaja in iz Slrupnih
deja'V'Uosti, ki pricnejo z delom
ob 6. in 14. uri. Za prevoz delaovcev na omerrjenih relacijah
placujemo Integralu 1,50 zasedenosti avtobusa ali 10.017,00 dinarjev na dan, kar se razdeli
na stevilo vozacev po posameznih temeljnih organizacijah.
s spremembo delovnega casa
za rezijske delavce pa so nastali dod:artni stroSkoi za prevoze na
delo in z dela, ker so se vsi
re:lij'Ski delavci prej voz.ioli z avtobusi, k1i vozijo tudi sedaj za
6. uru. Pri izracuilu cene za

enega vozaca moramo upostevati dej.stvo, da je na avtobusu
ki je po1no za:seden, meseena vo:
zovnica cenejsa, kakor ce je avtobus zaseden samo poloviono
ali se manj. To pa se je zgodilo
s spremembo delovnega casa.
Zato bi bi:lo smotmo, ce bi
vsestransko ptegleda-li ekonom·
ski uCinek vseh prevoznih stroskov za vse Brestovce, ki se
vozijo.
T. Lovko
Ceprav je vprasanje prevozov
urejeno na ravni delovne organizacije, born poskuslcl v tern sestavku pdkazati stanje za temeljno orga-nizacijo TAPETNISTVO.

vseh temeijnih organizacijah v
industvij-ski coni in z organiziran1m resevanjem tega vprasanja tudi v ostalih temeljnih in
delovmh organi~aci:jah in v dru:lbeno poli!tiC:ni.:h skupnostih v obcini. Sedaj UipOrabljajo dobro
organizirane Brestove prevoze,
prispevajo pa menda izredno
malo.
S. Drobnic

Fotokronika
o plinu

Glavnina delavcev se vozi na
delo v illldustrijsko cono Pods•k rajni;k organizirano, z avtobusi INTEGRAL - TOZD Notranjska, s kaJt:ero iinata 1emeljni organizaciji MASIVA in POHISTVO Sik!lenjeno pogodho tudti za
prevoz naffih delavcev. Neorganiziran je le prmod delavcev iz
b1i~nje vasi Zelse, delavci i·z Dolenje vasi pa prihajajo, ceprav
imajo organi.z iran prevoz iz
Cerknice, na d elo v Pod-skrajnik
po »bH:lnjici«.
9. november 1982. Po daljsem
casu so le pripeljali pHn za
Zdravsnveni dom, vrtec in podobne ustanove. Nekateri posamezni!ki so ga izsHili tudi zase.

Iz drugih lesarskih kolektivov
MEBLO je v zacetku leta price! izdelovati iverke, ki so uvrscene v visji, bolj kakovostni razred po mednarodnih standardih.
Novost v pro.izvodnji je novo le·
pilo, p.ri katerem se sprosca dvainpolkra:t maiJij formaldehida. Ta
izboljsava v proizvodnji ivernih
plosc je uspeh sodelovanja Meblovih ·s trokovnjakov z biotehni·
sko fakulteto - oddelkom za lesarstvo in proizvajalcem lepila v
INA - Nafta Lendava. Z novo
proizvodnjo so ugodili vsak dan
glasnejsim zahteva.m kupcev z
zahodnoevropskih triiSc po iverkah !kval!itetnejsega
razreda.
Uspeh v izvozu je ociten, saj so
v preteklem mesecu prodali predvsem ita:lijans·k im kupcem 3370
kvadraotnih metrov .plosc, kar je
za 40 odstotkov vee kot je znasal lanski poprecni mesecni iz
voz.
LESNINO je znova obiskala
kitajska delegacija ministrstva
lahke industrije. Dogovorili so se
za izgradnjo tovarne stolov na
K.itaj<skem, opri cemer bi Lesnina
dobavila stll:ojno opremo in opravila vse intelektualne storitve (od
izdelave projektov, inlitrukta:le,
svetovanja in podobnim). To je
Lesntnin prvi projekt v 1ej dezeli, dogovarjajo pa se se 0 novih, tudi dolgorocnih oblikah SO·
delovanja.
MARLES ~n ikocevski Melamin
sta se dogovothla za poslovno

tehnicno sodelovanje pri izdelavi
in predelavi dekorativnih sloja·
stih plosc. Njun skupni nastop
na tujem trgu in doseieni izvoz
se rpoka.Ze pri deviznem dotoku
Ma:desa, ki je koneni izvoznik izde1ka. Melamin obo pri tujem poslovnem partnerju najel 500.000
rriark posojila, Maries pa bo od
lastnega izvoza zagotovil potrebne devize. Melamin bo ta!ko v prihodnjih petih letih dobavil tri
milijone ow adratnih metrov melapana (slojastih plosc za proizvodnjo pohistva).
LIP Bled namerava letos predvsem dokoncati ze zacete nalozbe
in sicer .k otlovnico v Hohinjski
Bistrici, rekonstrukcijo proizvodnje v Mojsurani, naloibe v razvoj
racunalnistva ter druge :rhanjse
projekte, s katerimi bi pospeSili
izvoz in odpravili ozka grla v
proizvodnji izvoznih programov.
P.r.ipravl:jajo pa tudi dok,umentacijo hi vire sredstev za nove
nalozbe in sicer v rekonstrukcijo
obrata opa:lnih plosc, rekonstrukcijo iagalnice in v rekonstrukcijo obrata za proizvodnjo vrat.
ALPLES bo z novim obratom
proiivodnjo masivnega,
ploskovilega iil fohskega pohistva. Vee kot polovico izdel.kov
iz rtovega obrata •b odo izvozili.
Na trliSce naj bi op oslali vee pleiskovnega pohi:stva, obogatenega z
masivnim, predvsem bUikovim le·
Soiri. Svoj .p roizvodni ptogram
pov~cal

bodo razsirili na jedHne, klub ske
in servirne mize, ki naj bi jib izdelali okoli 40.000 letno. Proizvodnjo masivnega ·pohis-tva iz lesa
iglavcev in li!stavcev pa nameravajo podvojiti. To pohi·s tvo bo
skupaj ~ mizami namenjeno predvsem izvozu.
V GLIN Nazarje si prizadevajo,
da bi pr.i razvoju tehnologije in
izde~kov uporabili cimvec lastnega znanja. Tako so med drugim pripravili projekt stroja za
izdelavo cepov in izvrtin na lamelah za gibljive po1knice ter nacrt za dodelavo elementov avtomatike na verizni rezkar, :ki bo
izde'loval leziSce ekscentra gibljive po~knice. Izdelali so tudi tehnoloski nacr.t avtomatske naprave za :lrl.gosanje palet in .p olnilnik
stiristrarnskega skobelnega stroja.

INLES se na osnovi delitve
proizvodnih programov vse bolj
povezuje z drugbni proizvajalci
stavbnega pohtstva, da bi tako
hitreje oskrbovali svoje poslovne partnerje in pospe5ili proda·
jo tudi drugih programov. Tako
se ie povezujejo z LESNO, s katero poizkusajo poenotiti program INOVAK, z delov.no organizacijo Novi dom Debeljaea, od
katere kupujejo klasicna okna,
le-ta pa njihova vhodl1a in garafua vrart:a, kooperaciJsko 'Pa
sodelujejo tudi z idrijsko tovarno pohi.stva.

Tezave, ki smo jih imeli se
lani, predvsem v zirnskem casu
na relaciji Loski potok - Nova vas-Velike Bloke-Cerknica.
smo odpravild, taJko da je bila
uvedena nova delavska pruga,
ki je se kaiko prav prisla v casu,
ko primanjkuje avtomobilskega
goriva, saj se je izredno povecalo zanimanje delavcev za prevoz z avtobusi.
VelikD .pregla'Vic pa smo si naredilri ob prehodu na nov delovni Cas, saj delavci IlllSQ imeli
organiziranega prevoza v PodskrajniJk iz nobene smeri.. Po
dokaj hiotrem llllkrepanju in dogovarjanju s prevozntkom pa se
je ttidi to w-edilo. Ta!ko labko
poudarim, da je trenurtJno z organiZ'i.ranim prevozom pokvito
celotm.o podroeje, na katerem :livijo naSi. delavci.

0 prevozih stroSkih lahko po·
vern .samo rto, da obi se prevozni
stro~i lahlko pocenili ob sk:ladnejsem delovnein · koledarju v

14. november 1982. Plin izdajajo posameznikom po seznamih.

Januar, februar 1983. PHna je
dovolj. Skladisce sameva. Obcani razmisljajo, kam se bodo sedaj zapodili v kolone.
Pripravil S. Bogovcic
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RRESTOV OBZORNIK
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Osmim bloSkim tekom na rob
Osmi bloski smuearski teki pod pokroviteljstvom THP Jama so
. vendarle za nami. Zmagovalci so znani; med njimi je bil tudi domacin Roland Tursic iz Laske .doline. Kronisti so zapisali, da je bila
organizacija zelo dobra, vzdu5je pa tekmovalno in kot navadno
med gostoljubnimi in sportni rekreaciji privrlenimi Blocani prijetno.
Organizacijskemu od!boru, njegovim komisijam in vsem, ki ze
. tol:iJko let uspesno prirejajo to
veliko manifestacijo mnoZicnosti,

Letosnji zmagovalec - Rolando
TURSIC (SK Loska dolina)
gredo ces·t·i tke in prirznanje. Ni
se lahko spopadati z bloS.kj.mi
prostanstvi, burjo in zameti ob
priooravi smucin, ni lahlro s sorazmer no majhnimi sredstvi postoriti vse potrebno za dobra or-

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)

,.

Vecer sosedskega sporazuma s
Fedelaki in obracun z lastno osebnostjo je prevzel 2irovca do poslednjega vlakna. Ko se je ves
Ozimnikov dvorec pogreznil v molk
noel in 50 tudi otroci ze odseebetali svoje medsebojne vtise, da so
jih podozivljali le se v snu, se njemu, invalidu, lie ni daJo zaspati.
Odsepal je v hlev, da je konjema
izsepetal svojo skrb: »0, vedelsem,
da je lopov; na tihem pa sem upal,
da ga je tista sola z Nemci in
zivino le izmodrila. Saj so se mu
rogali v lice, ko so mu vzeli zivino,
potem pa lzropali se sobo in mu
v roke stlaeili umazan casopis. On
pa je zlorabil svoje oeetovstvo in
lastnega sina odvlekel v suznost,
ker je zacel polzetl iz njegove .. .
Pa zdaj? Kje in kaksna je resitev
Mateju? Domobranske puske ne bo
sprejel; prisegel je partizanom, Tonaeu, Ursi in terencem iz Dolge
vasi. Tudi meni se je zaklinjal ob
vsaki priloznostl. Fedlakova Marjanca mi je obljubila, da se bo povezala s terenci iz trga ... Jaz pa bom
moral natancno prisluskovati giba·
nju starega in zaspati le z enim
ocesom.cc

ganizaci:jo in se za prijetno po·
cutje udelezencev. Pohvale udelezencev pomenijo dodatno spodb udo marljivim organizatorjem.
BliZnja olimpi:jada v Sarajevu
in incident, do katerega je sk.oraj priSlo, ko so organizatorji
trnov.skega maratona dogovoru
in smuearski zvezi na<Vk:ljub ho·
teli 1zpeljati to najvecjo smucarsko tekaSko te~mo pri nas, sta
me spodbudila k razmisljanju,
kako bi blooki teki se pnidobili
na pdjetlllosti in atra.k.tivnosti.
Pvi t em ne gre za brezglavo
tekmovanje, kdo bo vecji in !kdo
bo <lrafji. Gre preprosto za t o,
da bi dodelali podobo telrov kot
predstavitev starosverme bloS<ke
smucarske tradici:je in obudJi,tve
spomina na Daikijevo partizansko smuearsko enoto, lci je med
vojno tako uspesno operirala na
bloslci pl-anoti in njell!i sosescini.
Misel o osnovanju smuearske
muzejske zbirke, ki naj bi pni·
kaza~a na Biokah razvoj smucanja do danasnjO.h dni, sovpada
s potrebo po nekaksnem pri:kazu
stare .bloske smucarije ob sodobnih tekih.
Sposobni prired1telji pa bodo
za gmovo zmogli obdelati zami·
sel o predstaviltvi partizanskega
n acina vojevanja na smuceb.
Verjetno bi bilo moZm.o organi·
zirati tudi biatlon. Pogoji pac so.
Nek.aj vee bi kazalo sto.riti
tudi za zunanje obeldje prireditve. ze sama bloska planota bi
morala dobiiN. se bolj slavnostni
videz. Zamejskim udelezencem v
ca·s t bi morali obesi>ti njihove zastave, lk:ot je to obicaj na velik ih
spo11t1nili in dilllgih prired.itvah.
Ne bi pa smelri. pozaJbi:ti na slovesen v idez vseh naselij ob ces ti Unec-Nova vas, saj gre za

Pobozal je konje in pograbil berglje. Tako se je bil zasedel v jaslih,
da se je komaj zravnal. Ugasnil je
luc in poeasi odsepal iz hleva. V
noeni tislni je ujel le nerazloeno
Ozimnikovo godmjanje, podobno
brundanju jeznega medveda. Ali
morda ie naklepa nov maseevaJni
podvig, ga je obslo, pa je previdno
legel kar na tla pred vrati otroske
sobe. Prek hodnika je polozil ie
begljo, da bi bil bolj varen, in mir·
no zaspal.
Stari Ozimnik pa se iz zaklenjene
izbe ni pokazal se dva dni in tri
noel . . . v jutru eetrtega dne pa
je z obupno odloenostjo sprozil
usodni plaz, ki ga ni bilo mogoee
vee ustavlti ali zavreti, ker so vmes
posegle nove sile.
Gospodinja je nakrmila kravo, telicko, prasieke in ze skuhala polento, ki jo je postavila na rob Stedilnika. Prisluhnila je speeim otrokom, jih previdno zaklenila in kljuc
vtaknila v zep. Stari pa je lz vira
svoje pohabljene dose sipal svoje
nezadovoljstvo v polglasnih kletvicah.
Stoplla je v konjusnico, kjer je
·2irovc skrbno krtaeil nahranjene
konje. •BI sli k zajtrku, strlc?• ga

najveojo obCins.ko sportno in
tudi dJruzbeno prireditev. Ker pa
gre tud!i za turisticno manifestacijo, pa je kar teZko razumeti,
kako neizvirni so gostinci in ti·
sti, ki sodijo v sklop turisticne
ponudbe (trgovci, spominkarji,
avtobusni prevozniki).
Sestavku na rob pa pridodajam se javno pobudo, naslovljeno na THP Postojna, da odstopi
v najem bloskim sportnim delavcem teptalni stroj, s kateri.m bi lahko urejali tekaskc
proge in smucisca ob vleCnicah
na Liscu vso zimsko sezono. Po
mojem le gre za doloeeno moralno odgovornost, pomagati razvoju bloSke pla:note, ki je, k.ot je
:mano, celo z za!konom proglasema za manj r.azv1to obmocje.
Po dxugi strani pa je THP J ama
glav.ni nosilec raz•voja gostinstva
in tuvizma v obcini Cerknica.
F. Sterle

To ni obstraktna slika kaksnega modernega slikarja; le igra narave
z ledom na nasem jezeru

I

Mnoiicnost in gostoljubnost domacinov -

je vprasala. >>Veste, gospodinja, raje
bi jedel z otroci,« je vedro odvmil.
»Tu imate kljuc, stric! -Ko se bodo
zbudili, jih povabite v kuhinjo! Poskrbite, da se bodo umili, oblekli in
pocesali! Jaz pa bom medtem
koncala pranje perila,« mu je naroeila. »Ne naprezajte se prevec z
delom, gospodinja, da vam ne bi
skodilol« je zazvenela skrb iz :l!:irovca, ko je odsepaJ proti hisi.
Na veznem pragu je tresoeih se
nog stal Ozimnik in strmel v nebo
nad poselsko hiso. Glasno je uka·
zal: »Pokliei Luco, 2irovc, da ml bo
dala jesti, ker sem lacenl"
Toda invalid je stisnil zobe in se
molce namenil mimo njega v vezo.
»No, ali si gluh?« je revsknil stari.
»Nisem gluh, Janez Ozimnik! Toda
ce ne boste spostovali nase gospodinje, si poiscite ubogljiva usesa
drugjelcr mu je odbrusil :l!:irovc in
z ostrim pogledom zasvedral vanj
svoje zanicevanje. Gospodar se je
molee obrnil in se opotekel v svojo
sobo . . . :l!:irovc pa je spesll za njim
in pri otroskih vratih ujel plasen
sepet. Ko je odklenil, se je iz treh
parov otroskih oei umaknil strah,
da so zasijale, ko so se usteca na·
smehnila. Bili so ze obleeeni In
pocesani. Le Janezkov desni kazaJ.
eek je se vedno svaril lz ustec ...
S stricem so odsli v kuhinjo, kjer
sta se Janezek In Milica takoj umila. Le Ur5ka je ponudila svoj. obra·
zek strlcu, da jo je oeedil. Potlej
pa se mu je zrinila v naroeje, da
so prl mlzi sede pazljivo poslusall
strieevo pravljico o rdeei kapici In
strasnem volku ..•
lz pralnice se je vrnlla mama,
bri nadrobila z vllicami polento v
skledo, zalila s toplim mlekom In
skupaj z zlicaml postavila na mizo.
Le Urski je dala v posebno skodelico. Obsedela je pa kar prJ stricu,
ko je nerodno zajemala z ilieko In
slastno jedla.

y

osnovni znacllnosti bloskib tekov

Pocasi so se odprla vrata. Med
njimi je kot prikazen obsta) stari
in z narejenim nasmeskom rekel:
»Bog vam pozegnaj!«
Cez eas je odgovoril :Zirovc: »Bog
lonaj!«. in dalje zajemal iz skupne
s klede.
Mogoeni gospodar pa je stal pri
vratlh in poziral sline: »Pa jaz?« je
dahnll.
»Da,« se je ovedla Lucija in v
njegovo pozlaeeno skodelo nadrobila polento. V njegov srebrni pollitrski Joncek mu je nallla mleka in
prilozila se njegovo z.l ato zlico. Vse
je postavila na r'Ob mize: »Kar sami
s i zanesite v jedilnico!« je rekla
z zastrtim glasom in prisedla k
si nalil mleka In kar stoie pozresno
druzini. Starec pa je planil k mizi,
goltal. :!i-rovc je z oemi namignil
Janezku, ki je prinesel dedu stol,
da je sedel. ~e dvakrat mu je
Lucija dolozila hrano, ki je mimogrede skopnela .•.
Nato se je oddahnil, glasno rig·
nil in si obrisal preznojeni obraz.
Zadovoljno se je odkrehal in deja!:
»0, kako je bilo to dobro, Lucija!«
in se s pogledom zahvalil moleeci
snahl.
2irovc pa je v sebi skrival privoseljivo misel: •Prileglo se ti je
celo brez ocvlrkov! In prvie v zivljenju pri pose lski mizi .. .!«
Lucija je pospravila po kuhinji in
povabila otroke na dvorisce, ker se
je skoro zasramovala tastove lakote.
2irovc je poeasi vstal od mize in
zakoracil proti vratom. Ozimnik se
je v zadregl poeehljal za uieso.m
in skoro proseee deja): •Vi-viktorl
Le-lepo prosim, ce bi mi hotel po·
pomagatl naprecl koleselj .. . ker ...
V noge sem nekako eudno slab, a
mo-moram na pot!•
2irovc je obstal kot pribit, ker ni
verjel lastnim uSesom. Gospodar

ni nobenemu eloveku izrekel pros·
nje, ker je vedno le ukazoval z besedo, groznjo ali korobacem .. . Se
mu je mar posvetilo, da prl Ozim·
niku ni vee hlapcev, temvee le on,
preuzitkar, ki Jahko polezava in zahteva zapisano oskrbo!?
nl, no ja. Bom pa pomagal,« je
zadrzano odgovoril invalid. Med
komatanjem konj ga je obsla zelja
in varljivo upanje: _.. morda, morda
pa je v njem se koseek oeeta in
gre po - Mateja .. .
Potem pa je s prikritim zadovoljstvom sprejel ponudbo starega: »Bi
prisedel na kozla, Viktor, ker te
imajo konji radi?!« Tudi to je prislo iz Ozimnikovih ust kot pros·
nja ...
Zirovc se je preoblekel v boljsi
jopic, pomeziknil gospodinji in se
skobacal na vozieek. Stari pa se je
usedel za voznikom: saj on, gospodar, vendar ne more sedeti poleg
hlapca!
Ko sta zavila ze z dvorisea, se
je iua hrbta oglasila polprosnja in
polzapoved: nZapelji k Mirencku v
Dolgo vas, Viktor!«
lnvalidovo veliko tiho upanje je
na mah ugasnilo: Torej tako! K .Mi·
renckul? Kaj pa Matej? Pa menda
ne misli prodati se konjev in voza,
prekleti lakomnik!? je v sebi podvomil v gospodarjevo razsodnost.
Prevzeli sta ga notranja tesnoba In
zla slutnja, da sta jo obeutila celo
konja. Nevoljno sta strigla z usesi,
ker sta pogresala obieajnih neznosti, kadar ju je vodil 2irovc ...
Po dobrem kilometru poti se je
zdramil iz svoje otopelosti, pljunil
na cesto in s l z roko potisnil klobuk na oei, ki so v sebi ze skri·
vale njegovo jezno odloenost.
(Se bo nadaljevalo)
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tn podo-bnem. Smatramo. da morajo biti ukrepi za doseganje sta))~lizaoije
usklajeni ~n javno dogovorjeni. Pri vseh ukrepih je treba nujno racunatti
Z V·Semi moznirni p·a sledicami.
LETOSNJE MO~NOSTI ZA IZVOZ

V letu 1972 je Brestov ,f.zNoz vrednostno znasal 5,700.000 dolarjev, kar
nas se naprej uvrsca med oflajvecje jugool•ovai"I'S'ke izvozni.ke pohistva.
TucH v .Jetu 1973 bomo Jntenzivno obde'luvali tuja trzlsca, tako da bi
iZVOZ se povecali, cep.rav je 'iZ leta -v Jeto ipOh:istllfo cooalje <teze izvazati.
TE~AVE

»Oj predpust, ti cas presneti, da bi vee ne pri~el v drugo« ...
tako nekako je Preseren zapisal svoj cas. Tudi letosnji predpust v
nasem malem mestu je minil predvsem v bolj ali manj ostrih
prerekanjih in ugibanjih, kaksen in ali splob bo letosnji pustni
kameval. Ob teb besednih vojnah se seveda nibce ni utegnil spomniti, da je 8. februarja slovenski kulturni praznik in je le-ta tako
preminil povsem neopafeno. Za na~e malo mesto nic novega ...

Z NABAVO SUROVIN

Pori ll:ako naglem poras.tu porabe je treba nenehno iskati nove vi·re,
kar opa je sedaj izredno tezko. ·Giavne .tezave .pa so pt1i nabavi zaganega
•lesa, .!Qi so ,prav taikwe lk ot pri ostal·ih skup!nah lesov; ·,n-eusklajerrost
med cenami na zunanjem ·In domacem trgu , 4e da so .pr.i tej ceni lesa
raz.lrioke wecje 4<ot pri ostalih oontimentih. Posledica rtega ~e . da izvaiajo
•toU'ko zaganega lesa kot se •n:i,kol'i prej, rnedtem •ko predelovalna .tndustrija
rrrma mo~oost'i za os'krbo z osnovno surO'IIIino, :kar je osnovni pogoj za
nemoteno obratovll'll'je.
Nekatera podje1lja sicer paizkusajo les dobit:i za vsako ceno in brezglavo preplacujejo, <tako pa -r.usijo vse ukrepe, ki te~ijo k staboilizaciji.
OSEBNI DOHODKJ -

/"'(
~r l

JAVNI

C-iani de·lovne oSkupnosti bodo vsak mesec seznanjeni z 10 naJVUSJI.ffiJ
·in 10 najrri~j.im~ osehnimi do-hodki (brez oUpoStevanja bolniSkega 'Sitaleza)
po posameZillih posl-avnih enotah i-n z 20 .na}vi·sjimi in 20 n.aj.rrizj;mi osebnimi oohod~ v podjetju. Podatki zajemajo 'viSa sredstva, ioi j.ih posamezni.k;i prejemajo ·iz red.nega delovnega razmerja - z naduraml, kilometninam'i, dnevrricami ipd. Poleg podarkov ho redno komentar, zakaj je bilo
v posameznoih 1zra21i<tejsih pr.imer.ih potrebrro nadurno delo (sejmi -in po·
dobnu) all veoje Mev.ilo sl-uzbenih potovanj.
Obcasrro (-na -tr.i mesece) bo delovna skupnost obvescena tudi o ·strosWth po posamez-nih strosi<o:vnih mestih z ustrezrrJm komentarjem.

1
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KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV

18. 1januarja 1973 je bHa tucH pri -nas -na pobudo Psihiatricne boln•ice v
ldriji :in pod po~rov.itel']stvom oboinske s~upsoine ustanovljena sekc~ja
zdravljenlh alkoho~i·kov. Klub je ustanovljen sale takrat, ko je uradno
registrkan pri sodiscu in ko ·i e ustanovna skupscma, kar se bo tud! pri
nas kmalo zgodik>. Sestanki so v:sak cetrtek db 16. uri w mal·i sejni
dvorani Bresta.

j

Pustni sprevod pa je vendarle bil; pripravili so ga najmlajsi in
tako nadaljevali staro tradicijo.

OB »VESELEM VEcERU« ZA LETOsNJE PUSTNE DNI

I

»Neka stvar je smesna, dokler se dogaja drugemu«

Nibce pa seveda ne more izkoreniniti prastarega pustnega pogreba. Tudi letos je bilo dosti transparentov, nekaj pikrib in mnozica gledalcev.

brestov

(lz stevilke 65 -

28. februar 1973)

USPESNO GOSPODARJENJE V LANSKEM LETU

Pro izvod111ja naras:Ja za 53 odstotkov. Prodaja vecJa za 28 odstotkov,
izvoz pa za 15 ods<totloo.v. Zaloge so na r.a>v~ni potreb -obsega pr·oizvod!lje.
Osebni dohodki na zaposlenega s·o dosegJ.i 1.823 dinarjev. Hentabilnost,
ekonom:ienust in produkt:ivnost stalno narascajo.
P-ro-izvodnja je bJ•Ia v letu 1972 v .primeri z ubsegom proizvodnje v Jetu
1971 visja za 53%, med:tem .ko je ))1•1a glede 'l'la plan za Jeto 1972 vtisja
za 17 Ofo. Vreonost proizvodnje 1e 280.784.000 dina~jev in se je povecala
predvsem zaradi h'itr-ega poveeanja .proizvodnje ~poll'istvenih izdelkov. Od
celotne prdi2!VO'dnje odP<Kfe 84,2 Ofo na final:no p rooelavo, m ootem ko •je
delez primarne predelave 15,8% oi.n :je .pod ravni·jo ·jz I. 1971 .
PREPRECITI STIHIJO NA PODROCJU CEN

Po S<J>rejetju samoupraVIIlih .sporazumov •je gibanje osel:mih dohodkov v
skladu z ekonoms·ko po·Jitl!i•ko. Zaskrb-ljujoca pa je ugotovitev, da so v
zadnje.m casu v:se pogostejsi ukrepi nekaterih ldei"Ovn:ih kolektivov .in
dr·uzbenopoliticnih ·s kupnosti, ki vidijo edinli izhod 1i·z svoji.h posamicn'ih
tezav v dv.iganju cen, v dodatnem obdavcev.anju oposamemih proi·zvodov

.•.

Drugim se radi smejemo
Zdi se, kot da v teh resnih casih izgub'ljamo posluh za smeb
in humor; sicer - gledali in poslusali b'i ga ze, usnvarjali in
obHkovali pa nje ne - drz previdnosti ali iz drugaonih razlogov . . . Talko msmo doca:kali
letosnje za:ba'V!Ile priloge nasega
gla<Sila m'l:i pustnega karnevala,
ki 5'i je ze ustvaril zavli.dlji·vo mesto v sloven'S'kih etnografsko-turisticnih razsemostih.
Zato ve}ja posebej pozdraviti
zamisel ku1turnega drustva Cerknica, da je za letosnje pustne
dni pripravHo za obcane, zeljne
zabave, »za:bcwni veCer«.
Ta naziv nedvomno ne ustreza
vsebini programa, saj je bila ieta .ubrana bolj na »resne« in
bridke zadeve, pa na:se namerne
in nenamerne napaike, resda s
posk,urom, pri·k azati jih s saljive
in satiTi-cne plati. In ker se je
vse skt.llpaj prepletalo z omembami najholj ookih lokalnih zadevscin mimo obcinskib 1n regijskih do najbolj drzavnih in splosnih, je billa ta mesanica zares
nrevec zmesama - tbrez p!'ave
osnovne vseb:inske izto6nice. Ce
pa na stvar gledamo: »v-sa:kega
po malem za vse«, .pa bi vendarle le lahko bili zadovoljni.
Vprasali bi se soi.cer, v cern je
satiricna ost o gospodarsko n ujnem integracijskem povezovanju
nasega obcinskega gospodarstva,
zakaj pretirano lokalisticno gle-

(W. Rogers)

da.nje na druge krajeV'lle skupnosti, enostran:Stke gospodarske
ocene, dolgoveZJDa »poroCila« (ce
glavica ne zadene na zeb'ljico v
dveh, treh udarcib, je vse skupaj
»fuc«) in podobno. Vendar vse to
vendarle po tezi odtehta1o nekateri ucink:oviti duhoviti prebliski
in domislice, lci so naletele na
izjemno odmevnost med obcmstvom (na salve smeha, o katerib je poroeal zaromet, pa vendarle ne).
Podobno kot za vsebino, velja
tudi za igralsko izvedbo. Konglomera:t v glavnem preizkusenib
igrals'kih domislic se je veasili
dobro posreeil, veasih pa tudi
ne ...
Ob koncu teh »pus.tnih<< razmiSljanj siuca~nega gledalca bi pa
vendarle sklenil: s taksnimi satiricnimi programi (morda vsebinsko bolj dognanimi) bi vsekaokor kazalo nada!l:jevati in sicer
iz vee rarz:logov: da bi poZivili
amatersko kulturno dejavnost v
amorfini Ceroknioi, da bi k tej
dejav:nosti pritegnili nove moci,
predvsem pa n apolnili cerkni's ko
dvoranico, kadar zadiSi kaj o
kulturi ali temu podobnem.
»Veseli vecer« je nedvomno
dokazal, da se tudi rni trdno in
mnozicno drLimo stare kranjske
navade: najlepse se je smejati
drugim ...
B. Levee

Delavni uasilci
Gasilci iridustrijskega gasilskega drustva BREST Cerknica tovarna pohi~tva Cerknica, ki
vkljucuje delavce Pohistva, lverke, Tape~tva, Mineralke, Prodaje in Skupnih dejavnosti, so
imell 6. februarja redno letno
konferenco. Na njej so ocenili
svoje delo v preteklem letu in
si zastavili naloge za prlhodnje.
lzvolili so tudi delegate za obcni
zbor obcinske gasilske zveze in
za krajevno konferenco SZDL.
Iz poroOil :in bogaote razprave
je bilo videti, da je bilo dJ:iU:St'Vo
v preteklem letu zelo delavno.
Gasilci drustva so uspesno sodelovali pri gasenj u 17 pozarov
v bliZn.ji okolici Cerkrrice. Poleg
tega so imeli med letom ·k ar 27
gasilskih vaj. Na teb vajah so
se vecji del usposaJbljalti za nastope na tekmovanjih, nekaj pa
je bilo skupnih, pri ikatt:erih so
sodelova:li skoraj vsi akti'V'Ili elani drustva.
Pomembne uspehe so dosegli
tudi kot organiZa:torji. Ga:si:!:Ska
prireditev, kii so jo organizirali
v pocastitev 35-letnice Bresta, je
lepo uspela, prav tako tudi regij·sko tekmovanje za pokai Matevza Haceta, ki je bHo na podrocju tovar.ne pohistva Cer.knica.
Pri teh tekmovanju druS<tvo ni
bilo organizator, je pa moCru>
pripom-oglo, da je otekmovanje
uspelo. Zelo uspesna je bHa tudi
tekmovama desetina, saj je zmagaia na trad.icionalnem tekmovanju gasilcev Bresta, Marlesa,
Mebla, Novolesa !in Stoia, 1ti je
bHo tokrat v CerJmici, pa tudi v
svoji sk,upini na regiljs.kem tekmovanju.
Vee casa ikot swjim uspehom
so gasilci pasvetHi pozarni pre·
venti'Vli 'V tovarnah in v sirsem
olrolju. Menioli so da bi se z vecj~m upostevan:jem pred1ogov gasiicev :in bolj odgovornim delom
vodi•l nih delavcev prav gotovo
izognili zacetnim pozarom V tO·
varni polristva in nekoldko veejim pozarom v Iverki. Te verjetne nevarnosti za vecjo .kaJtastro·
fo so vcasih resda povezane tudi
s finanenimi sredstvi, vendar na
tern podrocju ne bi smeli pretirano vareevati, saj je sk-oda navadno mnogo veeja od nacrtovanib prihranlrov. Podubne ugotovitve •Velja:jo .t udi za sirse Ob·
mocje, le da je to ljudem tezko
dopovedati. Nerazumlj:iJVo je, da
to velja tum za gozdarje, ki bi
ob vecji prizadevnosti pri vzgoji
!judi in z uCinkovitim nadzorstvom kurjenja v naravi Iahko
obeutno zmanjsali stffillilo gozdn ih pozarov.
Vee pripomb so imeH tud~ na
delo mHicnik-ov v zvezi z alarmi·
ranjem gasilcev. Dogaja se nam·
rec, da le-'ti Vlkljucujejo sireno
tudi tedaj, ko to ni nujno po·
trebno, razen tega pa taikoj po
alarmir anju ne sporoCiJjo ga-S'il·
cern Bresta, kje j e posred'ova·
nje potrebno. To povzroca ne·
potrebne zamude, saj so navadno po danem atlarm.u telefoni z
Mmco in Brestom zasedeni in
zato gasilci ne morejo praV'Ocasno dobiti potrebnih informacij .
Sprozen-o j e bHo tudi zanim~vo
vprasau j e o usposa:bljanju gas:il·
cev med rednim del-ovnim ca·
som. Zlasti m lajsi gasilci so me·
n ili, da so, t ako kot drugi delavci do strakovnega usposa:bljanja, upraviceni do pridobivanja
ustreznega znanja na podrocju
gasilske tehni'ke in t a:kN·ke tu di
med rednim delom, saj se usposabljajo za -opravlj anje dMben.o
koristnega dela. T-o naj bi veljalo zlasti v izjemnih p r imerih,
ko je pridobivanje takega znan ja nujno in bi njihova kratka
odsmn ost z dela ne pomen:i'la
skode za proixvodnjo. Dejali so,
da bi bilo to mozno, ce bi imeli
nekcneri odgovorni delavci vee
posluba za varovamje dru.Zbene
imovine in bolj korekten odn-os
do ljudi, k>i so prip!'avl jeni v
vosakem casu zrtvovaJti svoj prosti cas, svoje zdravje in zivljenje za pomoc so ljudem v nesreoi.
v. Z.Uidar sie
I
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BRESTOV OBZORNIK

lzbiramo najboUSe Sportnike

Sportni portreti

Telesno kulturna skupnost in zveza telesno ·k~ltumih organizacij
obcine Cerknica objavljata razpls za izbiro naJbolj~~ga ~~rtnlka,
~jboljse §portnlce in najbolj uspe§nega kluba v na~1 obCrm v letu
1982.
.
.
t
Pri izbiri najboljsega sportnika ozu:oma sportn1~e. ID?ra e upostevati, da SO predJaganci clam SpOrtnih drustev, k1 IID>a]O Sedez V
obCini Cerknica.
.
.
.
xnih
Da bi ~afe izbirali, naj vas spomnimo -na nekaJ najbolJ uspe:s
v preteklem letu:
.
Sportniki: Rolando Tudic (olimpijski _kan~_dat m clan <irlavne
reprezentance v bia:tlonu) Bozo Nelc (naJbolJSl ko~arkar KK Cerknica), Tone Zaloinl.k (8. '~es~o na republiske~. in 24. mesto n~
drla,vnem prvenstvu v keglJaDJU med posamezmki~. Joie Ke~e (naJ·
boljsi ruelec v obCini v preteklem letu). Tone Ilersic (clan JUgoslovanske odprave v francoske janne) . ..
.
Sportnice: Ana Urbas (clanica mla~ske repu!J~~ke reprezentance v kegljanju), Mojca Sega (obCmska prvalcinJ_a v alpskem
smucanju), Martina Intihar (clanica kadetske republi~·ke reprezentance v ik:o~adci) . . .
•
Klubl: KK Cerknica (U'VI'stitev v prvo slovens-ko kosarkarsko
ligo) KK Brest (7. mesto v Sloveniji v kegljanju 7""'" mostveno), Zalomlk - Gornik (tudi dvojice se stejejo za eklpo! 8. ~es.to na
republ.iskem in 15. mesto na drlavnem prven~tvu. v keg}~an!Ju parov), Jamarsko drustvo Rakek (eno izmed naJbOlJ delavnih v Slo-

Za.v skupcrj s tovarisi in se marsikaj drugega.
Taiko sem &i v dru&tvu pridobil
manje, .lci ga p<}trebujes za
uspe5no delo. Z leti s~ pridob}s
izkuSuje, spozna:S vebko novih
ljudi in drugih drustev. Od tu
do slrupll!ih akcij pa ni dalee.
Talko sem v letih 1979 in 1980
sodeloval pri raa:.iskovaoju 536
metrov globokega -b rezna pri Laski planini, leta 1982 pa 480
metrov globoke Mojske jame.
- Znano mi je, da si bll tudi
clan prve jugoslovanske jamarske odprave, ld je raziskovala
francoske jame. K.akien je bll
cllj te odprave in kako ste se
za to odpravo prlpravljall?
Da, to je bilo leta 1981, ko je
dncltvo za ra;iskovanje jam iz
Kranja o:rganiMalo jugoslovansko odpravo, katere cwj je bii
ponovitev kompleksa PIERRE
ST. MARTIN, 1321 metrov sistema JEAN BERNARD in bezno
BERGER.
Odprava je od1icno uspela, saj
smo dosegli dna v Martinu in
Bergerju, v Jean Bernard pa nismo moglii zaradi obilice vode,
ki je bHa tedaj v jami. Med to
odlpravo smo bHi tu<li v novo od·
kriti -jami CRIOV in doseglli globino 450 metrov. Za to odpravo
smo se pripravljalli vee mesecev
in hodilii .predvsem v vse veCje
slovenske jame, med -njimi tudi
v Brezno pod Gamsovo glavico,

y

•

vefl~~a· ~~eda ni zakljucena in labko izbirate po lastni presoji!
----------·-------- ............................._.. .........
,

,

________________________ _

GLASOVNICA
Sportnlk leta 1982 ................................................................................................
Sportnica leta 1982 ................................................................................................
Najuspdnejsi klub v letu 1982 ........................................................................
Priimek ln ime ter naslov glasovalca ............................................................

......................................................... IZRE2:1 ............................................................
Izrezano glasovnico posredujte na -naslednje naslove: ZTKO CerkDica Gerbiceva 32 ali Urednlski odbor Brestovega obzornika Cerk·
nica' ali Urednl~ki odbor Glasila Kovfnoplastike Loz najkasneje do
20. marca 1983.
.,_ fr
27
Slovesna razglasitev izidov bo ob ~eyu os_vobodii!Ue
O?-te ..
aprila. Ob tej prilowos-ti bodo podehh t"ud!- poseb?-a pnznanJa
ZTKO za uspesno organizaci1s.ko delo v telesm kul~.
Priznanja pa ca.k3:jo ~u~ _g~asovalce. !zmed_ vseh, ki b<?do z glasov.n icami sodelovah pn u:b1n, bomo izirebali pet dobitni:kov leplh
nagrad!

TKS in ZTKO obcme
Cerknica

KegljaSke novice
BREST SEDMI V SLOVENIJI

3. Brest
4. Goroarstvo

Keglaci KK Brest so za to sezono koncali telkmovanje v republiS.kem merilu in se uvrstili
na 7. mesto v Sloveniji. V fin~
le republii§kega p!'Venstva se 1e
uvrstilo ..Sest mostev, tako da Je
Brestovim kegljacem manjkal le
korak do za.lcljuanega dela. Pri·
ponuri.ti ve1ja, da je to druga
najboljsa uvrstitev v zgodovini
keglja§kega ~~ba, -saj _so kegljaci Bresta bolJSO UVl'Sitltev dosegli le leta 1967, ko so se uvrstHi
na 4. mesto v Sloveniji.

5. SAP

Rezultatl polfinalnega nastopa:
1. CEUE
20407
2. T. SLOVAN
20319
3. BREST
20212
4. RUDAR
20136
Brestovi ~gralci so v zadnjih
dveh nastopih dosegli nasiednje
rezultate: Turk (Cateske Toplice
910, KrSko 850), Gornik (864,
854), Zalomik (854, 803), Preseren (888, 849), Mulec (837, -),
Urbas (839, -), Terzic (-, 853),
Veliscek (-. 846).
MARTINJAK VODI
Na kegljisfu v Cetlknioi tece
tekmovanje v obCinski ligi v
bor.benili igrah. V vodstvu sta
mostv.i Martinjalka m Kovinoplastike, iki sta zabeleZili samo po
dva poraza. Zalcljucek borbenili
iger bo apnila, .ko se bo koncala
tu<li obCin-ska liga 6 X 100 lueajev, v kateri nastopa 11 ekip,
lci so razdeljene v dve kakovostni slrupi.ni.
Trenutna uvrstltev v borbenih
igrah:
1. Martinjak
20 toek
2. KoVIinoplastik:a
20 •taCk

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

18tock
18toCik:
16 tock
16 toOk
12 taCk
10il:o&
10 toCfk
8toek
6toek
2toCki
Otoek

Blektro
Upokojenci
Mla<linai
Gradisce
Kovind
Avtom:ontafa
Skups~ina obCine
Kartonafa

V tej stevilki Obzorillk:a vann
predstcwlj-amo clana jamarskega
druStva Rakek, enega iiZilled najboljsih slovenskih jamarjev,
Toneta Iledlea, zaposlenega v
Brestovi temeljni orga-nizaciji
POHISTVO, kjer dela v oddelku
DISPO.
- Kdaj si se zacel ukvarjati
z jamarstvom?
Vemo, da deluje na Rakeku
jamarsko druStvo, ki organ1zirano razislruje kra.Sko podzemije
ze •VeC kat petindvajset :let. Leta
1973, ko sem bi:l star petnajst
let, sem se tudi jaz volanil •V to
dru5tvo, zakaj, tega se danes ne
vern. Odgovorov, zaikaj hodimo
jamarji v janne, je prav toliko
kot jamarjev. Mogoee je to posebna privJacnost, odknvanje ne·
znanega sveta, premagovanje -te-

Brest prviC prvi
OSME ZIMSKE SPORTNE IGRE SOZD SLOVENIJALES
Osme zimske sport:ne igre '83, katerih organizator je bil UK Kocevje, bodo ostcrle Brestovcem v na-jlepsem -spominu. Prvtc je na
tern zimskem tekmovanju pripadla lovorlka BRESTIJ.
Na programu tekmovanj ·je bil moski veleslalom v treh starostnih
ka1egorijah, zenski veleslaJ.om :v dveh ·k ategor.ijah ter teki za moS-ke
in zenstke v dveh starostnih r~edih.
Tekmovalni pogoji so bill kljub tcllkim sneZnim razmeram zadovoljivi in se je organizator uspesno potrudil.
Posannem1 rezultatl, ki se stejejo 2'.a koneno uvrstitev po kategorijah so bili:
Teki
moski nad 35 let: 1. OZbolt Dar:ko
moski do 35 let: 2. Krasevec Rajko
moS>k.i do 35 let: 3. Mihelcic Sta111:ko
zenske nad 35 let: 3. Zakrajsek Majda
zenske do 30 let: 3. Bevc Viktorija, 4. Hiti Dragica
Veleslalom
moski nad 40 let: 12. Zagar Franc
moski od 30 do 40 let: 5. Ci-k Em.iJ
moski do 30 let: 2. Zabukovec Ivan, 8. Kebe Matjaf
zenske nad 30 let: 13. Svet Marija
zenske do 30 let: 7. Jane-.l Jadranka, 10. Zabukovec Vida
Rezultati kazejo dejansko sliko zmomosti Brestovih smucarjev,
saj doseganno odlicne rezu1tate v tekih, veleslalom pa je sla:bsa panoga, posel>no v starej~ih ·k ategorijah. To pa :v neki meri opravicuje
tudi dejstvo, da zaradi pomanjkanja snega ni bilo pogojev za kolikor
toliko poceni trening.
Skupno je nastopi:lo 13 delovnih organizacij, ki so clanice SOZD
Slovenijales.
Brestovim tekmovahl<:Mll in tekmovalcem zahvala za sportna pnznanja in rezultate, organizatorju UK Koeevje pa za zgledno organizacijo in druzabnost.
F. St.rukelj
v

•

•

Filmi v marco
glasilo delovne organizaclje BREST Cerknlca,
n.sol.o.
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Glavnl fn odgovoml urednik Bozo
LEVEC
UroJa urednlikl odbor: Vojko HARMEL,
Vlktor JERIC, SrKCI KNAP, Darko lESAR,
Bofo LEVEC, Matl)a MII.C, Franc MLA·
KAR, Danllo MLINAR, "-z OPEKA, Vanda
liEGA, Marian CIRAJ In Franc TURIIC.

Foto: Joie SKRU
Odbor za

upravllan)a.

PERCH~.

obvoJbnja jo dndbenl 01'11811
Pradsadnlk

oclbonl:

Anton

nska :2elezniska tiskarna v Ljubljanf. Naldada 2800 lzvodov.
Glullo aodl rned prolzvode lz 7. ~Ire
odatavka 38. i!lena Dkona o obdav~Ju proluoclov In atorl• v promew,
za katere M ne plai!ule tamel)nl davek
oct pro!Mita prolzvodov (mnenje Mkretarl•
ta za lnlormlranJe ~rinega aveta SR SloveniJo if. 42.._1/12 z dno 24. oktobn
prvega

fll74).

3. 3. ob 19.30 - angleska erotiena komedija SEKS Z ZVEZDAMI.
5. 3. ob 16. uri in ob 19.30- anneriska komedija SINOVI PUSTINJE
(Stan ito Olio).
6. 3. ob 16. uri in ob 19.30 - anneriski zgodovinski film z diVIjega
zahoda VRATA RAJA.
7. 3. ob 19.30- anneriSka drama MESTO GROZE.
10. 3. ob 19.30 - japonska dranna LADY CHATIERY IZ TOKIA.
12. 3. ob 19.30 in 13. 3. ob 16. uri - amel'i.lli pustolovski film
CABOBLANCO.
13. 3. ob 19.30 - anneriska srhljivka UUCE NASIUA.
14. 3. ob 19.30 hongkongski akcijski film UBIJALEC KINGFISHER
17. 3. ob 19:30 italijansko-francoski ljubezenski film STRAST
UUBEZNI.
18. 3. ob 19.30, 19. 3. ob 19.30 in 20. 3. ob 16. uri - anneriski znanstveno;pumolovski film OPERACIJA VESOUE (James
Bond 007).
20. 3. ob 19.30- francoska komedija CAS PRVE UUBEZNI.
21. 3. ob 19.30 - italijanska eroticna dranna ZREBEC.
24. 3. ob 19.30 - ameriS:ka ikriminal.ka BREZ MILOSTI.
26. 3. -ob 19.30 in 27. 3. ob 16. ·uri - hongkongski film KARATE
BOJEVNIK.
27. 3. ob 19.30 - ameri&ka akcijska drama LOOPING.
28. 3. ob 19.30 - finska ljubezenska melodrama MILKA POMENI

TABU.

31. 3. ob 16. uri in ob 19.30 -

KAN:EC.

ameriski western POSLEDNJI MEHI-

ki je trenutno naj_!P!-obljl_l ~dkrita
janna v Jugosla.vrJII, SaJ Je globoka kar 776 metrov.
- Tvojl nacrtl za letos?
Pravkar sem se wni! iz Avstri·
je, kjer smo imeli za cilj ~t
v 1105 metrov globoko Batm®·
sko janno. Pred snezenJem .~
plazovi pa smo ~e morah P? sti·
llidnevnih naporih umaik:ruti, da
bi calkali -na boljse vreme.
Vendar v jamo nismo mogli, .ker
smo mora-li nazaj v slu2Jbo. Tako
bom verjetno to janno . pos~
OSVOjiti sele prib.Odn]O zuno.
Caik:a me se odprava v ees\e
in gr§ke jame. Kar pa se tice
na-Sih jam, pa tako in ta:ko I?reZlivim skora:j vse proste dm v
njih.
- Kaj te tako vlece v jame?
Vsaka ja.ma je po svoje zani·
miva. Ena te navdusuje po svoji veli!k<>Siti, druga pa globini, v
enili se boris proti vcxti, obeudujes stevrlna jezera, mogoCp.e
podzemne reke in slapove, ikjer
te glusi bobnenje vode. V doma·
cih bre21Dih se sreCujes z ost<wki vojne; skraitka, virus veHko
zani.milvega. Na zalost pa so posta:le nekart:.ere jame v bLiiini nasel.ij prava odlagalisca smeti, kar
je zelo za!lostno.
- Spust v jamo in samo opa·
zovanje jame, voda v njej in -podobnega . . . Kak§na je pravza·
prav naloga ja:marja, ko se spusti v neraziskano jamo oziroma,
s kakmo dejavnostjo se ukvarja
vase dru~tvo?
Dru.Stvo detluje na cbmoeju
na5e obCine. V zadnjih letih si·
steiDalt!i.cno ra.z:i:skuje jame po
kvadratih z zemljevida in pri
tern nas caka se veliko dela,
Ob raziskovanju ze znanih jam
odkrijemo se veliik:o takih, ki se
niso bile oclklrite.
0 v.sa!ki jami je potrebno sestatvitli. dokumentacijo, kar pomeni, da jo je potrebno rll2i·
skati, nari:sati nacllt in napisati
zapisllliik, kli vsebuje: kaik:sen je
d'ostop, lega janne, koordinate
vhoda, opis jame, nacin nastanka, v .klllkmih kamen.inah leii,
pot:rebna oprema za dostop in
druge tehniCne podat!ke. V druS·
tvu -smo Ietomjo zimo zaeeli sistema:ticno kopart!i in min:irati v
ZelSkih jamah ;v Rakovem Sokoc·
janu, kjer pricakujemo pomembna odkritja.
- Kaj pa razumevanje delov·
ne organizacije do te tvoje d~
javnostl?
V slufbi doslej nisem imel posebnih tefav, saj mi omogoci<jo
izrec:bri dopust, seveda brezpiacen; lahko pa bi bilo to vprasanje bolje reseno.
Pripravil F. Gornik
STRELSKE NOVICE
Strelska druZina BREST je v
januarju in februarju izpeljala
dnilinska in obcinska tekmova·
nja s seri-jsko zraeno pusko in
tekmovanje za ZLATO PUSCICO.
Na vseh tekmovanjih je sodelovalo .nad 40 strelcev in 10
strelk. Dosezeni so bili tudi od·
liCni rezultati.
SERIJSKA ZRACNA PUSKA
Druiinsko: moski
1. KEBE Joze
- 349 krogov
2. KEBE Gora:zd. - 346 krogov
zenske:
1. ULE Anica
- 307 krogov
- 298 krogov
2. KEBE J asna
Obcinsko: moski
1. -MARNE F ranc - 358 krogov
2. KEBE J oze
- 353 krogov
1:enske:
1. ULE Anica - 313 (84) krogov
2. MIHELC'IC Irena
- 313 (72) krogov
ZLATA PUSCICA
Druiinsko: moski
1. MARNE Franc - 357 krogov
2. KEBE Joze
- 348 krogov
zenske:
1. ULE Anica
-302 kroga
2. SIVEC Jasna - 282 -krogov
OIXinsko:
l. MAHNE Franc - 535 krogov
2. KEBE Joze
-526 krogov
A. $ega
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