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NaS sedanji

o arski poloZaj
POGOJI ZA NACRTNO GOSPODARJENJE
POSTAJAJO VSE BOLJ ZAPLETENI
Kljub mnogim teiavam in zahtevnim problemom v lanskem gospodarjenju lahko recemo, da smo se vsaj pribliZali nacrtovanim ciljem.
To velja za celotne jugoslovanske razmere, pa tudi za razmere v Brestu, seveda s posameznimi razlikami, kar zadeva proizvodnjo izvoz
uvoz, dohodek, akumulacijo in osebne dohodke. Res pa je Wdi d~
smo se lani posluZili vee tujih posojil, kot smo jih odplacali; zat~ se
je seveda celotna zadolZitev Jugoslavije na konvertibilnem podrocju
se povecala.
.
Zavedati se moramo, da · tudi zaradi tega ni bilo pomembnejslh zastojev v proizvodnji in v
enostavni reprodukciji. Po nekaj
letlh pa smo le ustvarili viSek v
sprotni placilni bilanci s konvertibilnim podrocjem - torej sta
bila vecji izvoz in manjsi uvoz
kljuena vzroka za pozitivno bilanco.
Pri vseh teh pozitivnih ugotovitvah pa moramo Zal ugotoviti
tudi mnogo slabosti in ze kronicno negativnih gibanj, kot so:
strukturna neskladja (tudi velika
odvisnost na5ega gospodarstva
od uvoza), velika zadolZenost,
premajhen izvoz, odvisnost od
kreditov za sprotno poslovanje,
velika notranja splosna in
skupna poraba in tako naprej.

Pri tern pa je treba se upostevati,
da so na nase razmere negativno
vplivala tudi rnednarodna gospodarska gibanja, cesar pa ne smemo precenjevati, kajti pravi vzroki so Ie pri nas dorna, v vsakem
delovnem okolju ter ozji in sirsi
druibenopoliticni skupnosti.
V ta sklop negativnih ugotovitev gotovo lahko uvrstimo tudi
trditev, da ze dolgo ne pomnimo tako obsemega administrativnega poseganja v urejanje gospodarsklh odnosov in tako pogostnega spreminjanja gospodarskih ukrepov, skratka, sprotne
gospodarske politike. S tern pa
se organizacija zdruienega dela
in delavec-samoupravljalec znajdeta v poloiaju, ko nimata de.
janske moznosti vplivati na z

Iz masivne proge v TOZD POHISTVO -

delo za izvoz

ustavo opredeljen druibeno-gospod.arski polozaj oziroma na
ustvarjanje dohodka in njegovo
delitev.
Na zalost potrjuje to tudi dostikrat mucna tisina na zborih
delavcev, na sejah delavskih svetov in sejah drugih organov.
V kaksnem poloiaju sm:o torej
v letu 1984, ko gre h koncu prvo
tromesecje? Ali se je polozaj organizacij zdruzenega dela in de.
lavcev v njih kaj popravil v primerjavi z Ietom poprej? Deja! bi,
da ne, saj smo se zmeraj v veliki
meri odvisni od ukrepov sprotne
gospodarske politike. Uresnieevanje dolgoroenega programa gospodarske stabllizacije se nekako
odmika, pa ceprav smo ga vsi
sprejeli in prisegli nanj.
Omenll born samo tri trditve.
Vsi vemo, da je izvoz najpomembnejsa naloga jugoslovanskega gospodarstva zaradi
lastne reprodukcije in zaradi
ustvarjanja potrebnih deviz za
odplacilo kreditov. Pa vendar je
realni tecaj dinarja se vedno
nedosegljiv; pet mesecev je izvoz
znova postavljen v ozadje, kar

Mislim, da bi bil ogrozen sistem, ce bi dovolili, da bi zadeve
se naprej tako tekle, v pricakovanju vedno novih ukrepov. tedalje bolj se zapletamo v administrativno regulativo, ne da bi
se nam obetalo, da bomo tako odpravili probleme gospodarske
krize.
V 'minulih dveh letlh smo uvedli celo vrsto teh intervencijskih, administrativnih ukrepov za omejitev vlaganj ter splosne
in skupne porabe. Menim, da so izcrpane vse momosti, ki so
zvezni administraciji pri tern na voljo na lfnearni ravni, in da
nam ne kaie drugega, kot da se lotimo tistega dela, ki b i se ga
v resnici morali lotiti, ze ko smo sprejemali stabilizacijski program.
V taksnib okoli!icinah se je treba pripraviti na odmrznitev
cen. te bi avtomaticno uveljavljali ukrepe, ki izvirajo tudi lz
odnosov z Mednarodnim denarnim skladom, ne da bi si zavestno prlzadevali nevtralizirati negativne posledice izvajanja teh
ukrepov, tedaj bi bili - mislim, da je to vsem jasno- spet
price nezajezljivi dirki proizvodnih stroskov, cen, inflacije, te~
caja in vsega, kar smo doZivljali lani, le da bi bilo to letos se
veliko bolj drasticno in huje, kot je bilo lani.
Milka Planinc

nam zopet grozi, da bodo nekateri izvozni posli v izgubi,
uvoz pa je relativno poceni.
Druga trditev je zamrznitev
cen, ki pa je Ie navidezna zamrznitev. Prizadela je v glavnem le
koncne proizvajalce. Skoraj vsi
proizvajalci surovin in drugih
polproizvodov - repromaterialov - z razlicnimi oblikami ne samo s samoupravnimi sporazumi o skupnem prihodku - v
bistvu zvgujejo cene.
Ocenjuje se, da bomo kljub
zamrznitvi in dejal bi, ob poseb·
ni druibeno politicni akciji v
prvih treh meseclh, dosegli v
Jugosla~ji za okoli 6 odstotkov
visje proizvodne cene. Tudi Zivljenjski stroski se bodo poveeali
za podoben odstotek.
Tretja trditev se nanasa na
pravico do razpolaganja organizacij zdruZenega dela z ustvarjenimi devizami. Ko vstopamo
v letosnji cetrti mesec poslova·
nja, se ne vemo, s cim razpo·
lagamo, kajti sedanje razpolaganje z devizami v viSini 45,9 odstotka od priliva je samo zaeasno in bodo potrebni poracuni,
potem, ko nam bo odmerjen delei razpolaganja z devizami.
Ob vsern tern bi lahko dejali,
da je vprasanje inflacije in cen
najbolj zapleteno. V tern smislu
so tudi potekale vse razprave in
razgovori na razlicnih ravneh
nase druibene organiziranosti, od
obcine do federacije, ko so
sprejemali odlocitve o novih zadolZitvah Jugoslavije, o devizni
politiki, o cenah in o kreditno
monetarni politiki.
Zaradi neposredne odvisnosti
in medsebojne vplivnosti tecaja
dinarja, rasti obrestnih mer in
rasti inflacije je, ne glede na
velike tezave v posameznih delovnib organizacijah, predvideno
zagotoviti merila o nadzoru in
druibenem nadzoru pri spreminjanj u cen. Tako naj bi se okoli
45 odstotkov cen vseh proizvodov oblikovalo dokaj svobodno
(med njimi je tudi pohistvo),
vendar v okviru primerjav s sve-

tovnimi cenami in drugimi rnerili. Kaie da povsem svobodnega
oblikovanja cen za proizvode,
pri katerih je ponudba veeja od
povpra5evanja, se vedno ne bo.
Ker bi nam vecja inflacija kot
je opredeljena z Ietosnjimi dokumenti - ta pa je 40 odstotkov
- povzrocila se vecje tezave kot
jih imamo ze sedaj, moramo
iskati izhod v posameznib pro·
izvodnjah le v vecji in smotrnejsi proizvodnji, delovni storilnosti, boljsi organizaciji dela ter
poslovni organiziranosti in povezanosti z drugimi organizacijami
zdruienega dela. Ne nazadnje
pa tudi v zmanjsevanju obveznosti gospodarstva. Gotovo je
res, da nase obveznosti in dolgove Iahko poravnamo samo z veejim izvozom blaga in storitev in
z nikakrsnimi administrativnimi
ukrepi.
Ukrepi sedanje gosp.odars~e
politike, ki so v spre]emanJU
(ali so ze sprejeti), mocno priza devajo tudi delavce Bresta.
Poveeanje proizvodnje v letu
1984 je v poslovni politiki in planu Bresta strate!iko vprasanje,
od katerega je odvisno tudi vse
ostalo poslovanje oziroma gospodarjenje; januarja in februarja
ter v 20 dneh marca je proizvodvodnja nad nacrtovano.
Druga strateska usmeritev povecanje izvoza __,_ je v tern obdobju v vseh temeljnih organizacijah na nacrtovani ravni,
vendar se da zamujeno lie nadomestiti ob doslednejsem spostovanju dogovorjenih nalog pri
nabavi, uvozu, lansiranju in organiziranju proizvodnega proce.
sa ter prodaji na domaeem trgu.
Vsakrsno zamujanje pri dobavah
surovin in repromaterlalov tudi iz kooperacije - nam bo
povzroealo hude preglavice: Zato
je dolgorocna povezava nujna.
Najhuje nas bo prizadel predvideni ukrep o povecanju obrestnih mer, saj, kot vemo, v glavnem poslujerno z izposojeniml
kratkorocnirni in dolgorocnimi
(Nadaljevanje na 2. strani)
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NaS sedanji
gospodarski poloZaj
(Nadaljevanje s 1. strani)
ma dopolnitev samoupravnega
sredstvi. Ze sedaj dajemo nad sporazuma o skupnih osnovah
20 odstotkov ustvarjenega dohod- . in merilih za pridobivanje in
ka za obresti. Zato je nujno do- razporejanje dohodka, ki naj bi
sledno spostovanje ukrepov v po- ga kasneje delavci Bresta spreslovni politi.ki in plano na tem jemali na referendumu.
Poleg pripomb, da je veljavni
podrocju, sicer bodo posamezne
temeljne organizacije v velikih sistem zelo teZko dopolnjevati z
aktualnimi re5itvami, ki jib zateiavah.
Pri tem se moramo dolgoroc- htevajo razmere, med drugim. tuno dogovoriti za sanacijo tega di kadrovskega znacaja, saj ne
zahtevnega podrocja v okviru de- moremo zadriati ali dobiti prelovne organizacije, SOZD, po- potrebnih. strokovnih kadrov, je
slovne banke, plansko-poslovne gotovo na mestu splosna ugotoskupnosti in se koga. Likvidnost- vitev, da nizka raven osebnih done teiave bodo s 1. julijem letos hodkov slabo vpliva na odnos do
tako zaostrene, da bodo nepo- dela, ki je kljucno vprasanje
sredno vplivale na visino osebnih dohodkov, ce ne bomo redno
poravnavali svojih obveznosti.
Na podrocju n alozb smo v iz.
redno teiavne.m polozaju. Po eni
strani se zaostruje vprasanje o
zagotavljanju kvalitetnih lastnih
obratnih sredstev (sredstva po- PLANSKO POSLOVNA SKUPstajajo draga), na drugi strani NOST GOZDARSTVA IN LESARpa imamo velike potrebe v po- STVA PRICELA Z DELOM
sameznih temeljnih organizacijah
V zacetku marca so se imeza nadomestitev stare opreme
oziroma posodobitve, tako da bi novani predstavniki podpisnic
lahk:o proizvajali programe, ki plansko poslovne skupn.o sti noso dohodkovno in izvozno uspes- tranjskih -gozdarjev in lesarjev
sestali na prvi seji in oblikovali
Iiejsi.
Ob sprostitvi vecjega dela poslovni odbor skupnosti. Tako
amortizacije, ki je bila v zadnjih so clanice novo ustanovljene
letih skoraj v celoti namenjena skupnosti tudi formalno izpolniodplaCilu anuitet, in b i jo sedaj le pogoje samoupravnega sporalahko namenili za vecje posege zuma za zacetek dela.
v posameznih temeljnih organiNa prvi seji poslovnega odbora
zacijah, se pojavlja nova teiava, je bil za njenega predsednika
ko posamezne temeljne organi· izvoljen glavni direktor Gozdnezacije po zaostreni.l). merilih niso ga gospodarstva Postojna Janez
upravicene do nalozb. Tudi zato Sedej, za podpredsednika pa
se moramo znotraj Bresta do- Franc Perko, prav tako i.i; Gozdsledno driati sprejetih izhodiSc, nega gospodarstva. To funkcijo
ko oblikujemo neposredne odlo- bodo v prihodnje izmenicno
citve 0 posameznih nalozbah.
opravljali po dve leti clani poCe smo ze na zacetku tega slovnega odbora vsake podpisr azmisljanja ugotovili, da so se nice sporazuma.
Zivljenjski stroski poveCali za
Na svojih delavskih svetih bookoli 6 odstotkov in ce upostepodpisnice samoupravnega
vamo, da osebni dohodki delav- do
sporazuma
volile se clane odbocev v Brestu ze od decembra
mirujejo, je ze to zadosten raz- ra samoupravne delavske konlog, da vemo, kako je na tem trole poslovne skuposti. Oblikoje bila tudi notranja arbipodrocju najbolj vroce. To so vana
trafa, ki jo sestavljata po dva
pokazale tudi razprave na zborih ze
imenovana clana .vsake poddelavcev ob obravnavanju za- pisnice
sporazuma.
kljuenega racuna, poslovne politike in plana.
V nadaljevanju sestanka je poPo svoji aktualnosti bi osebni slovni odbor razpravljal o izhodohodki zasluZili, da se o njih diScih svojega delovnega pronajprej razmislja, vendar je go- grama. Zedinil se je za sprotno
tovo pravilno, da najprej pise- izmenjavo pomembnih informamo in govorimo o proizvodnji, cij 0 gospodarjenju clanic poorganizaciji dela, izvozu, dohod- slovne skupnosti ob zakljucnih
ku, obratnih sredstvib, nalozbah in periodicnih obracunih. Na
in se o cem, saj so osebni do- osnovi teh informacij bodo izdehodki odvisni od vseh teh vpra- lali enotno oceno gospodarjenja
sanj.
poslovne skupnosti.
Zato je delavski svet delovne
Dogovorjeno je bilo tudi, naj
organizacije na pretekli seji spre- bi v prihodnje poslovni odbor
jel sklep, da se da v javno raz- redno spremljal uresnicevanje
p r avo pre~Uog sprememb oziro- svojih nalog v preteklem letu.

prav v sedanjem gospodarskem
polozaju. To pa ne pomeni, da
moramo slabo, neodgovomo in
povrsno delo enako nagraditi. Pri
tem moramo napraviti korak naprej; nagrajevanje po delu mora
na Brestu dobiti vecjo teio.
Ob koncu pa velja se enkrat
poudariti, da lahko delimo (ne
le za osebne dohodke) samo toliko, kolikor ustvarimo. Zato rooramo kljub zapletenim gospodarskim razmeram najvec svojih
ustvarjalnih sil posvetiti delu in
rezultatom dela.
Tone Krasevec

Prvi neposredni dogovori

Posnetek iz TOZD Pohistvo - obdelava masivnega lesa

Posredovana je bila se informacija o sedanjih tezavah pri poseku lesa zaradi slabih vremenskih razmer. Zaradi njih se je
Javorjeva zaga ze ustavila, zaloge hlodovine pa se hitro
zmanjsujejo tudi v drugih obratih. Ciani poslovnega odbora so
se v zvezi s tern zavzeli za nekatere ukrepe.

Tako naj bi Brest povecal dohave zaganega lesa Ja:vorju za
njegove opafne plosce. Lesna in~
dustrija pa bo pretehtala tudt
moznost, da bi pomagali Gozdnemu gospodarstvu Postojna z
delovno silo pri gojitvenih delih
v aprilu in maju. Gozdno gospodarstvo bo moralo namrec zaradi uresniCitve nacrtovanega poseka vecino svojih delavcev od
gojitvenih del preusmeriti na
secnjo.
/
Poslovni odbor je zadolZil razvojne sluzbe clanic skupnosti,
da pripravijo izhodisca za usmeritev prihodnjega razvoja gozdarstva in lesarstva za obdobje
1986--1990, pa tudi za dolgorocnejse plansko obdobje.
D. Mazij

Projekcije kaZejo, da moramo izvoz v Ietih 1983, 1984 in 1985
poveeevati za najmanj 20 odstotkov letno, in sicer na konvertibilni trg, da bi izbolj§all nas polozaj. Nujno moramo ustvariti
2,5 milijarde dolarjev preseZka, da bi si vsaj kolikor toliko olaj·
sali odpravo blokade, o kateri govorimo. Da bi nam to uspelo,
moramo neplacani devizni priliv zmanjsati na najmanjso moz·
no mero. Devizne rezerve bo treba povecati za pribliZno milijiudo dolarjev in sele tedaj bi se pokazali ucinki stabilizacijske
litike v driavi.
poNajprej bi morali revalvirati pribliZno 800 milijonov kratkorocnih posojil, ki smo jib lani prenesli na leto 1985, zapadli pa
bodo v prvi polovici prihodnjega leta.
Milka Planinc

Predvsem o lastnih

slabostih in tezavah
PO OBRAVNAVAH NA~IH KLJUCNIH DOKUMENTOV
V januarju so bill izdelani planski dokumenti temeljnib organizacij
in delovne skupnosti oziroma celotne delovne organizacije za leto

1984 v februarju pa zakljucni racun in poslovno porocilo za leto 1983.
ReztiJ.tate poslovanja v Ietu 1983, pa tudi opredelitve za leto 1984 so
obravnavale in nato tudi sprejele vse temeljne organizacije in delovna
skupnost na svojih zborih in delavskih svetib po poprejsnjib obrav·
navah v dru.Zbenopoliticnih organizacijah. Za leto 1983 .s o bila dodatno
izdelana tudi poroeila poslovodnih organov delovne in temeljnih or·
ganizacij ter delovne skupnosti.

v vecini temeljnih organizacij
v razpravah ni bilo bistvenih
pripomb na posredovana poslovna porocila in zakljucni racun ter dodatno ustno obrazlozitev in poroCila. Nekaj pripomb
je bilo samo v temeljnih organizacij ah zagalnica in J elka ter
v Skupnih dejavnostih.
OB ZAKLJUCNIH RACUNIH
V Zagalnici so bile pripombe
v smislu solidarnostnega pokrivanja (skupna poraba), ki ne
sme biti namenjeno pokrivanju
subjektivnih napak.
Prav tako so bile pripombe,
da osebni dohodki niso odraz
dosezenih rezultatov in da je po·
trebno narediti vee v smislu nagrajevanja po delu. Menijo, da
so bile razlike v osebnih dohodkih med temeljnimi organizacij ami premajhne.
V Jelki so ob obravnavi zakljucnega racuna ugotavljali ob·
jektivne, pa tudi notranje vzroke
slabih rezultatov. Glavni poudarek so dali odpravljanju lastnih
slabosti, predvsem v proizvodnji, ki je bila lani dosezena izr edno nizko. Tako so sprejeli
delovni dogovor za odpravo svojih slabosti, ki opredeljuje kvalitetnejse delo, vecjo delovno
disciplino in odgovornost, boljso
organizacijo dela in uCinkovitejsi sistem nagrajevanja.
V Skupnih dejavnostih je bilo
izpostavljeno vprasanje o financit;,ap.ju centra usmerjenega izobr~evanja v Postojni. Le-ta se
bo financiral iz sredstev skupne
porabe, v Skupnih dejavnostih
pa se za leto 1983 odstopi tudi
enodnevni zaslmek.
Na porocila poslovodnih organov so bile pripombe v Iverki,
Prodaji in Pohistvu.
V Iverki ,je bila pripomba na
tisti del porocila, ki obravnava
slabo delo in ukrepanje v proizvodnji, kar je bilo nato v razpravi tudi pojasnjeno.
V Prodaji pa je bila pripomba,
da je sluzba za oblikovanje glede na sedanj o kadrovsko zasedenost preobremenjena.
V Pohistvu so porocila poslovodnih organov sprejeli, vendar
hkrati oblikovali naslednje pripombe:
- Razvojna sluzba zaradi izredno razredcene kadrovske zasedbe ne more vee opravljati
dela, ki je za delovno organizacijo zelo pomembno in brez katerega j e tezko uspesno poslovati.
- Doseci je potrebno vecje povezovanje med organizacijsko-kadrovsko sluzbo na Skupnih dejavnostih in kadrovsko sluZbo v
temeljni organizaciji. Z delom,
ki ga organizacijsko-kadrovska
sluzba v Skupnih dejavnostib
opravlja sedaj, namrec nikakor
ne izpolrijuje tistega, kar se od
nje pricakuje.

_:_ Sluzbo za marketing je po·
trebno bolj razviti. Razviti mo·
ramo nov program, ki se bo od
sedanjih bistveno razlikoval in
ga bo moe delati s sedanjo tehnologijo.
.
Vsepov~od so tudi ugotavljali,
da so osebni dohodki - zlasti v
primerjavi z rastjo zivljenjskih
stroskov - nizki, istocasno pa
tudi, da so pravi odraz nasih gospodarskih rezultatov v preteklem letu.
Prav tako je bilo premalo storjenega pri dograjevanju sistema
nagrajevanja, kar ne vpliva dovolj spodbudno na prizadevanja
za vecjo produktivnost.
Ugotovimo lahko, da so nekatere pripombe ze razresene v samem poslovnem porocilu (financiranje centra v Postojni), ali pa
jih resujejo na ustreznih organih in slu.Zbah v posameznih temeljnih organizacijah in v delovni skupnosti. Nekatere naloge, ki izvirajo iz posredovanih
pripomb, pa so dolgorocnejse in
bodo razresene v daljsem obdobju.
OB PLANSKIH DOKUMENTIH
Pri obravnavi planskih dokumentov moramo poudariti, da
so delavci povsod pokazali zaskrbljenost za nemoten potek
proizvodnje predvsem z vidika
oskrbljenosti s surovinami in repromateriali. Nacrtovana proizvodnja mora biti tudi v resnici
dosezena, ce hocemo doseci nacrtovane rezultate. Zato je bilo
v razpravah veckrat poudarjeno
tudi vprasanje izkoriScanja delovnega casa, odnosa do dela,
delovne discipline, varcevanja z
materialom in podobno.
V temeljnih organizacijah PohiStvo, Masiva, zagalnica in Pro·
daja paso bili planski dokumenti sprejeti z naslednjimi pripombami:
- V Pohistvu so na zboru delavcev sprejeli sklep, da je treba v okviru delovne orga nizacije
v roku dveh mesecev izdela ti
objektiven sporazum za obracunavanje izvoznih stimulacij .
- V Masivi so dodali naslednje pripombe oziroma predloge:
a) da se delez sredstev za stanovanjsko . izgradnjo za Masivo
spremeni v korist zasebne gradnje stanovanj;
b) da je za Prodajo sorazmerno visok delez svobodne menja·
ve dela, glede na to, da Masiva
vecino svoje proizvodnje izvaia.
V zagalnici je bil dan poseben
poudarek kadrovskim vprasanjem, ki so jih pri sprejemanju
planskih dokumentov dopolnili.
Posebno so se zacele kadrovske
tezave pri njih stopnjevati v
preteklem letu. To je obcutiti
predvsem pri tezjih fizicnih in
zahtevnejsih delih v enoti zaga
(Konec na 3. strani)
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OSEBNI DOHODKI SO POMEMBEN VZVOD PROIZVODNE OZIROMA POSLOVNE USPESNOSTI e VSAKA UREDITEV IMA SVOJE
DOBRE IN SVOJE SLABE STRANI e REZULTATI IN PRIMERJAVE
z·USPESNEJSIMI OD NAS NAKAZUJEJO SMER BOLJSE UREDITVE • POVEZANOST OSEBNIH DOHODKOV S KADROVSKO FUNKCIJO SMO PREMALO UPOSTEVALI e KAKO RESITI STEVILNA
VPRASANJA?
V juniju 1982 smo v delovni organizaciji sprejeli samoupravni
sporazum o skupnih osnovah in
merllih za pridobivanje in razporejanje dohodka. S tern sporazu·
mom smc;> dokaj podrobno uredili
celotno podroeje pridobivanja in
razporejanja dohodka, pa tudi
delitev oseonih dohodkov. Z njim
smo vpeljali nemoten sistem delitve v vseh temeljnih organizaci·
jab in v delovni skupnosti.
Kljub dobrim in razmeroma
usklajenim resitvam pa je malo
vee kot enoletna uporaba novega
sporazuma v neposrednem zivlje·
nju pokazala tudi nekatere resne
pomanjkljivosti. Le-te v koncni
posledici ovirajo hitrejse doseganje boljiiih pos1ovnih rezultatov.
Pri praKticnem delu se omenjene
pomanjkljivosti oziroma tezave
Kazejo kot splet nereiienih vpra·
sanj. Poglejmo si nekatera najpomembnejsa izmed njih!

ki bi lahko odloeiino vplivali na
izhod z opisanega stanja, le se povecujejo zapletenost celotne zadeve.
Podobno, kot teiko priznavamo
razlike med posameznimi deli (pa
tudi delavci), gre teZko tudi z materialnim priznanjem dobrim temeljnim organizacijam m.imo
slabsih. Pri tern so resda merila
se bolj zapletena in tudi dogovorjena delitev dela med temeljnimi
organizacijami sama ze vpliva na
boljse ali slabse rezultate. Ne glede na to pa je le prevec cutiti pomanjkanje »priznanja<< za dobro
delo temeljne organizacije kot celote v obliki debelejse kuverte.
Ce hocemo pri tern imeti se pri·
merjavo, ali je boljsi tako imenovani proizvodni ali tako imenovani reZijsko-strokovni oziroma vodstveni del, pa seveda takoj
odpovemo.

Opisana zelja po »enakosti« se
Vpr asanje stimulativnosti oseb- razteza tudi na podroeje inovativ·
nih dohoakov. Ob tern je moe ne dejavnosti. Redki so prlmeri,
ugotoviti, da so sposobni delavci ko smo pripravljeni priznati decedalje manj pripravljeni prevze· lavcu, ki· nam je s posamezno
mati odgovor na oziroma vodilna obliko ustvarjalnosti pri delu pri·
dela. Pr av tako se kot sive lise, . pomogel do vecjega dohodka, ka·
za katere ni zanimanja, kaiejo Ko je bolj~i od nas in da si je
posamE!Zna dela oziroma naloge v resnicno zasluzil primemo nadopr mzvoctnji v temeljnih organiza- mestilo.
cijah. lstocasno pa je moe opaziti
Namesto da bi mu dali ucinkorazmeroma veliko zannnanja ozi· vito nadomestilo, ki bi ga vzpod·
roma pogoste pripombe o lepih budilo k vecji ustvarjalnosti, mu
ocenah za nekatera druga dela in naravnost ali okrog ovinkov oCi·
naloge.
·
tamo skromno odmerjeno placilo
za njegov trud in ideje. Tako ga
Ko taksna zapaianja povezemo zavremo, ali pa ga usmerimo
} z motnjami v kadrovanju in s pa· stran od nas - najveckrat v last·
/ sivnim delom posamemikov pod no
~kodo.
·
geslom: »Za ta denar dovolj nare·
Ta in nekatera druga vpra~anja
dim«, smo le se korak od kata·
strofalnih posledic. Mednje lab· je proucevala in opazila kom.isija,
ko stejemo pol eg financnih (ne)· oblikovana na ravni delovne orrezultatov tudi stalno napetost ganizacije, ki je imela nalogo,
kolektiva, s tern povezane slabe pripraviti mnenje in predloge s
odnose in, kar je najhuje, odha- podroeja delitve osebnih dohod·
janje delavcev v obsegu, ki pre- kov, da bi o njih odloCali organi
sega normalno stopnjo fluktua- upravljanja oziroma neposredno
cije. Razmeroma ostre mejne delavci sami.
vrednosti veljavne metodologije
Komisija je opredelila stalisce,
ne omogocajo resevanja ·ugotovda je potrebno nadaljevati s stalljenih neprimemosti.
nim dograjevanjem sistema naPosebno opami so razmeroma grajevanja v skladu z ie zastavnizki osebni dohodki in s tem de- 1jenimi nalogami. Zlasti velja to
lavci v najniZjem oziroma v naj- za ugotavljanje individualnih pri·
nlijih dveh-tr eh razredih. Ceprav spevkov posameznikov k skupne·
so nizki osebni dohodki povezani mu rezultatu. V ta namen so tudi
s slabsimi rezultati, ki so delno ie imenovane posebne delovne
posledica objektivnih okoliSCin, skupine.
.
pa so deloma ~udi posledica niz.
Po
drugi
strani
pa
je
komisija
kih osebnih dohodkov samih(!).
ugotovila, da se izvrsilni organi
Tako se celoten kolektiv znajde in delavski sveti pri resevanju pov zaearanem krogu, saj nizkih samiCnih vpra5anj veckrat znajosebnih dohodkov zaradi nizkega dejo v r azmeroma ozki zanki se·
dohodka ne moremo povecati, za. daj veljavnih osnov in meril se·
to so osebni dohodk1 nestlm.ula· danje metodologije. Ta pogosto
tivni in neprivlaCn.i za sicer do- ne dopusca hitrega in ucinkovitebre (?) delavce in dobro delo, zato ga relievanja nere5enih vprasanj,
je premalo uspeha in t ako naprej. ki jih postavlja pred nas napeta
.l{rtticen polozaj delavcev z naj- gospodarska sedanjost. Zato je
niijimi osebnimi dohodki in moe. komisija pripravila vee · predlono prisotne teznje po uravnilovki gov, ki jih steje za nujne ukrepe
tudi za osebne dohodke delavcev, na podroeju delitve in za katere

PREDVSEM 0 LASTNIH SLABOSTIH IN TEZAVAH
(Nadaljevanje z 2. strani)
in skladiSce. Z odhodom d elavcev v pokoj so se odprla delovna
m esta, za katera nimajo ustrezn ega nadomestnega kadra. Z odhodom nekaterih delavcev n a
slu.Zenje vojaskega roka pa so
se te tezave povecale do taksnih meja, ko po potrebno uki·
niti eno od izmen v enoti zaga
oziroma resiti ta vprasanja na
ustreznejsi nacin.
V Prodaji je bila pripomba, da
je potrebno za nabavo tovornih
vozil narneniti vee sredstev.
Ob omenjenih vprasanjih naj
poudarimo, da se prakticno nanasajo na delo posameznih sluzb

-·· .. .._.... . ..

oziroma organov, zato jih je potrebno na teh ravneh tudi razresevati.
Poleg ze nastetega je bilo v
n ekaterih temeljnih organizacijah zopet izpostavljeno vprasanje o delovni soboti za krajevno skupnost, ceprav je bil delovni koledar ze poprej sprejet.
Na koncu moramo opozoriti,
da plan za leto 1984 se ni usklajen z dogovorom o druZbeni
usmeritvi r azporejanja dohodka
.V 'letu 1984. Zato bo izdelano se
dopolnilo k planu za leto 1984
in posr edovano delavskim svetom
v . sprejem.
M. ·Siraj

meni, da bodo lahko vsaj delno
resili opisana vprasanja. Med
glavnimi predlogi so:
.1. Namesto dosedanje lineame
se uvede nekoliko progresivnejsa
lestvica KED (kolicina enostavnega dela). Zaradi socialnih raz·
logov se crtata dosedanja najniZ·
ja razreda. Da bi ohranili razmer·
je 1 : 4,5, se crtata tudi oba zgornja razreda. Nova lestvica je stimulativnejsa za zahtevnej~e strokovno oziroma vodiino delo.
Novost je se uvedba stirih kazalnikov za merjenje ucinkovitosti refijsko-strokovnega oziroma
vodilnega dela. Ce temeljna organizacija (oziroma delovna organizacija) po omenjenih kazalnikih
ne dosega najmanj povprecja
panoge, se izpla~ doloeena (najvee do 10 odstotkov) nlija masa
sredstev za osebne dohodke reiij·
sko-strokovnega oziroma vodilnega dela. Ce je pri tern dosezena
nacrtovana proizvodnja, potem
neizplacana masa sredstev povecuje maso sredstev za osebne dohodke proizvodnega dela.
2. Ob sicednji sistem analiticne metode se vnese doloalo o popravku ocen del oziroma nalog za
vse vodje proizvodnih oddelkov v
temeljnih organizacijah - za en
razred.
3. Opredeli se moinost dopol·
nitve ocen posameznih del oziroma na:log v okviru posamezne temeljne organizacije, ee tako za·
htevajo (nalagajo) nujni, a za temeljno organizacijo specifiCn.i
razlogL To je moe opraviti na
podlagi novega merila: motnje v
kadrovski funkciji in potreba po
zagotavljanju nemotenega delovnega procesa. Opredeljene so
omejitve in preverjanje razlogov
pred odioeitvijo pristojnih orga·
nov. Spremembe sene upostevajo
pri oblikovanju mase sredstev za
osebne dohodke temeljne organi·
zaclje.
4. Opredeli se vsaj delna moinost, dopolniti ocene za posamezna dela oziroma naloge v posa·
mezni temeljni organizaciji, in
sicer dogovorjeno do enega od·
stotka mase vseh tock - na ravni delovne organizacije. Tudi pri
tem so predvidene omejitve in
preverjanja razlogov za uporabo
merila: motnje v kadrovski funk.
ciji in potreba po zagotavljanju
delovnega procesa. Spremembe
ocen po tem predlogu poveeujejo .
maso sredstev za osebne dohod·

Iz nase temeljne organizacije TAPETNISTVO

elena ze na trziscu·
Obicajno je, da proizvajalec vsak nov lzdelek na trgu predstavlja
z bolj ali manj ucinkovitimi propagandnimi akcijami. Le-te naj bJ
vzbudile kupcevo p·o zomost, predstavile naj bi osnovne znaciinostl
izdelka (predvsem tiste najboljse), in ne nazadnje, kupca naj bi napeljale k nakupu. Te dni pa brez velikega pompa prihaja na domaci
trg nov sestavljivi pohiStveni program Helena. Brez velikega pom·
pa, a kljub temu opazen in pricakovan.
Skoraj leto dni je preteklo 'oct
prvih zamisli o novem programu,
ki naj bi se vkljuceval v poslovanje skladiscno prodajnega centra
Crnuce. Od najprej zamisljenega
ozkega programa z vsega nekaj
elementi je Helena postopoma
postal obsezen sestaVIljiv program z nad petdesetimi elementi
in sestnajstimi sestavi pod skupno plosco.

nalnosti in kakovosti so bille izjemno ugodne. Kupci so izrazili
le bojazen zaradi montaie. Program se namrec dobavlja po
osnovnih elementih (stranice
pr~ali, vrata, police ...), prodaj~
pa se po vertikalah.
V januarju .je iz proizvodnje
temeljne organizacije Jelka ze
prisla prva serija v neto vrednosti 18,6 milijona din oziroma ne-

ke.
.5. Predlog se nanasa na obliko-

vanje mase sredstev za osebne
dohodke temeljne organizacije.
Uvedenih je pet kazaJnikov, ki
omogoeajo (zahtevajo) skladno
doseganje posameznih ciljev (proizvoctnje, dohodka, izvoza . ..) in
dokazujejo razliko med »bolj~imi
in slabsimi« temeljnimi organizacijami.
6. Za nadomestila inovatorjem
naj se uvede spodbudnejsa lestvica nadomestil. Od dosedanjih 6
do 15 odstotkov naj bi v odvisnosti od ciste gospodarske k oristi,
ki jo je inovacija prinesla, nado·
mestila po novem obsegala 6 do
24 odstotkov.
Omenjeni in se nekateri drugi
podrobnejsi predlogi so bill posredovani de!avskemu svetu delovne organizacije s predlogom,
da jih da kot osnutek v javno
razpravo. Ker se o spremembah
sporazuma odloeamo z referendumom in ker je tematika vecno Zi·
va, homo o omenjenih vpra5anjih
p; av gotovo se razpravljali.
Iz gradiva o delu komisije
zbral Z. Zabukovec

Ena izmed izvedenk iz programa HELENA
Mnogo je bilo sestankov, u skla·
jevanj, r aznih zahtev, p opravkov,
dopolnitev in sprem emb, preden
je bil program oblikovan v sedanji obliki in asortimentu. Posebej
zapleten je bil nacin sifracij, k i
ga je b i,lo potrebno prilagoditi
Slovenijalesovim pogojem dela.
Helena je sestavljiv program in
je namenjen predvsem za opremo dnevnih sob, j edilnic, mladinskih sob; v prodaji ni le spalnic·
nega dela, ki pa je oblikovno tudi
ze res~n in bo v prodajo vkljucen
pozneJe.
Testi'l'anje prog-rama je bi[o na
zagrebskem velesejmu v septem·
bru lani in na beograjskem salonu pohistva lanskega novembr a.
Posebno anketo je opravila shlfba za oblikovanje pri Slovenijalesu. Vse ocene o obliki, funkoiokaj vee kot 1700 vertikal.

0 delu cen bodo se naprej odloeale druZbenopoliticne skupnosti, bodisi federacija bodisi republike in pokrajlni, cene za precejsen del, to je za okoli 40 odstotkov proizvodnje, naj bi se
oblikovale v odnosih med proizvajalci (pri tern gre predvsem za
retProdukcijski material, in to bi bilo treba urediti samoupravno
v smeri prizadevanj, da bi se cene prosto oblikovale), del cen
pa naj bi se oblikoval prosto. Tudi pri uveljavitvi tega konkret·
nega odloka se bo izkazalo, kako in koliko smo organizirani.
Milka Planinc

Prav v teh dneh prihaja iz proJzvodnje ze druga serija v enaki
ve1ikosti. Program je na trZi.seu
nov, tako da smo strukturo po
elementih za prvo in drugo serijo
dolocili na osnovi podatkov o
prodaji sorodnih programov. Za
naslednjo serijo pa homo ze u postevali tudi dobljene rezultate iz
prodaje prvih dveh sel1ij .
Prv~ posta':_i_tve Helene, ki ~
proda]alnah s1rom po Slovemji
in Jugoslaviji potekajo prav te
dni, kaiejo na pricakovano u goden odmev kupcev. Prihajajo ze
prva narocila, ki jih zbira Slovenijales, ki kot ekskluzivni kupec
program pakira in posreduje
koncnim stankam.

Naj se zapiSemo, da je avtorica
programa Polonca Rojec-Levicar.
Za konec naj nekaj »reklame«
za NOVI program izzveni kar v
nasem glasilu. Mogoee pripomore k ~e uspe5nejsi prodajL
Iz gr~ke m.itologije: Helena je
hila hci Zevsa in poosebljena zenska lepota.
Iz sedanje pohi.Stvene ponudbe:
Program Helena je pojem lepega
in dobrega pohistva!
V. Frim
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BR.IiSTOV OBZORNIK

PohiStvenikom primanjkuje iverk
Letos, posebno ~e v februarju in marcu, je na jugoslovanskem trgu
wtiti pomanjkanje ivernih pl~c. To pomanjkanje je ze tolikmo, da
je prl nekaterlh prolzvajalclh pohJStva ogrozilo normalno proizvod·
njo, resno pa ogroia izpolnjevanje lzvomlh programov, ki so vezani
na razmeroma kratke In trdno dogovorjene dobavne roke.
Slovenski proizvajalci ivernih
plosc so na svojem odboru ocenili nastali polozaj. Pri tem so
ugotovili, da je za tak~no stanje vee vzrokov, ki so v glavnem
izven njihovega dosega. Poglejmo si nekaj teh vzrokov, oziroma dejavnikov, ki vplivajo na
oskrbljenost trlisea.
Proizvodnja je p ri vseh slovenskih proizvajalcih iverk tekla po
nacrtovanih predvidevanjih ali
hila nad njimi. Izjema je le LIK
Kocevje, kjer proizvodnjo zaradi
zastarelosti tovarne opuscajo. Pri
tern je potrebno poudariti, da je
.hila proizvodnja doseiena tudi v
dveh najhuj~ih zimskih mesecih
(januar, februar), ki sta za proizvodnjo ivernih plosc zelo neugodna zaradi slabih vremenskih pogojev. V tern easu so se
vsi »iverasi« srecevali tudi s tezavami zaradi preskrbljenosti z
lesnimi surovinami in energetskimi viri, predvsem s pomanjkanjem mazuta. Ce teh tezav ne
bi bilo, bi prav gotovo izdelali
nekaj vee plosc, ki bi bile v trenutnem polozaju zelo dobrodosle.

blafitev sedanjega pomanjkanja, ucinkoval verjetno prepozno, to je, v easu, ko bo na domacero trgu dovolj plosc zaradi
normalnega obratovanja vseh
tovam, ki so v zimskem casu
obratovale moteno ali sploh niso obratovale.
Ob tej priloznosti naj opozorim, da sedanja zmogljivost tovarn za proizvodnjo ivernih
plo~c ni premajhna. Nujno pa
bo potrebno pri vseh proizvajalcih zaceti vlagati vee sredstev v vzdrlevanje in obnavljanje tehnoloske opreme, da bi
proizvodnjo obdrfali na sedanji
ravni. V sedanjem gospodarskem
polozaju je namrec iluzorno in
tudi nepotrebno razmisljati o novogradnjah. Pri tern se bo potrebno se trdneje povezati s kupci ivernih plosc, saj sami proizvajalci plosc ne homo zmogli
zagotoviti vseh potrebnih sredstev. Brest irna s kupci svojih

Izvoz ivemih plosc ni vzrok za
njihova pomanjkanje, saj je v
sedanjern casu zmanjsan na najmanjso rnogoco mero, ki je se
potrebna, da obdrlirno tuje kupce, . ki so pri normalnem polozaju nujno potrebni za odkup
proizvodnih viskov. Te viske lahko pricakujerno ze cez nekaj mesecev, saj bo uvoz ivernih plosc
z vzhoda, ki je predviden za

Naj ponovno poudarim pomernbnost samoupravnega sporazuma o skupnem prihodku,
kar se je pokazalo tudi pri sedanjem pomanjkanju plosc. Prav
gotovo so krajsi konec pri oskrbi potegnili tisti kupci, ki s proizvajalci ne sodelujejo na osnovi
skupnega prihodka in iscejo
kratkorocno za njih ugodnejse
nabavne pogoje ter spekulirajo
s tern, da skacejo od enega dobavitelja do drugega. S tern delajo zmedo pri nacrtovanju, ne
jemljejo dogovorjenih kolicin, ko
pa plosc primanjkuje, zahtevajo
od proizvajalcev nacrtovane kolicine. Na · Brestu se m,oramo takim pojavom upreti in v prihodnje bolj skrbeti za realne plane
v prodaji ivernih plosc, da si ne
homo ob podobnih krizah kot je
sedaj, po nepotrebnem delali tezave pri oskrbi kupcev.

A. Drobnic

Tezave z nabavo
POMANJKANJE BUKOVINE
OVIRA PROIZVODNJO
IN IZVOZ

Glavni razlog za pornanjkanje
ivernih plosc je v manjsi proizvodnji pri ostalih jugoslovanskih proizvajalcih zaradi pomanjkanja elekricne energije,
mazuta in drugih tezav. Na slovenskem trgu se posebno pozna
manjsa proizvodnja CESME Bjelovar; ki prakticno ne obratuje
od novembra leta 1983 zaradi pomanjkanja zemeljskega plina.
Pomanjkanje prihaja k nam z
manjso zakasnitvijo, saj so se
nekaj easa pohistveniki normalno oskrbovali s ploseami iz zalog pri .njih samih in iz zalog
pri proizvajalcih plosc.

plosc podpisan samoupravni sporazum o sovlaganju sredstev za
zagotavljanje proizvodnje plosc,
ki pa ga bo nujno treba dopolniti in seveda tudi dosledneje
izvajati.
.

Pri tern je potrebno upo~tevati,
da je obseg gozdne proizvodnje
omejen, taka da nacrtujemo takle raz:rez bukove hlodovine:

V prvih letosnjih meseci.h smo ' - 2:agalnica Stari trg 2500 ku-·
imeli v nabavni slufbi najvec te- bicnili metrov z domacega pozav z dobavo bukovega za:gane~a droeja,
lesa. Sicer se zaradi tega prolZ- Jelka Begunje 2500 kubicrrib
vodnja doslej se ni ustavila vendar je bilo v nekaterih pri{nerih metrov, od tega le 20 odstotkov
pot•r ebno opravljati tudi dobave z domacega podroeja.
pod zelo neugodn:im.i pogoji. PoV normalnih trlnih IJ:'azrnerah
skusali smo tudi z zamenjavami
za druge dimenzije med naSimi oziroma ob pogojih, ki so bill v
temeljnimi, pa tudi z drugimi or- preteklih !etih, potrebne kolicine
ganizacijami. Ta:ko smo v marcu ne bi bilo tefko dobaviti, vendar
.iz Avstri1e uvozili 200 kubiCnih .nas trenutno ov1rajo vremenske
metrov bukovega zaganega lesa predvsem pa trfne razmere. za:
garski obrati dalee naokrog so
za konvertibilno valluto.
brez SU!l'Ovin, ker je na sirsem
J>?d!roCju gozdna proizvodnja preMajhne za:loge zaganega lesa so k:injena. Zato ocenjujemo, da bo
nastale predvsem zaradi vecjega ~el poseka listavcev prelozen n a
~ kvalitetnega zaganega Jesa
JeSen, ceprav obieajno V Spomlam elementov, poleg tega pa se za- danskem casu posekajo ok-rog
radi manjsega poseka bukove dve tretjini letne kolicine hlodohlodovine, vpliva zime na posek vine listavcev.
lin spravitev hlodov do zag, vecje
potrosnje bukovega lesa za.radi
Kljub temu, da slabo kafe za
vecje prodaje m a sivnih izdelkov vecjo dobavo v spom ladanski se(odprlo se je amerisko trlisce) in zoni, imamo stalne stike z vsemi
zaradi zapiranja trga po nekate- moZniroi dobavitelji iz Gorskega
rih jugoslovanskih obmocjih.
Kotarja, Moslavine, Podravine in
Bosne.
Na eni strani se trenutno boriPrve vecje dobave se bodo primo za dobavo zaganega lesa, na
drugi pa tudi za dobavo hlodovi- cele takoj, ko bosta ornogocena
ne, ki bi .jo razrezali na svojih za- posek in spravHo iz gozdnih obgah. Toda tako kot z zaganim le- moCij.
som je stvar precej podobna s
Zato iSee~o tudi nove dobavihlodovino.
telje, ki so navadno bolj oddaljeni . Nedvomno pa bi bilo stanje bolj~e. ee bi omejili izvoz zaganega lesa do taksne stopnje, da
'bi bile pokrite najprej domace
potrebe.
.
.
· M. Levar

Tudf nase skladisee iveric se je izpraznilo

ZAKLJUCKi: LETNE KONFERENCE OSNOVNIH ORGANIZACIJ SINDIKATA BRESTA
1. Sindikat naj aktivno sodeluje v pr izadevanjih . za zni.Zevanje vseh vrs.t stroskov.

· 2. Dodatno je potrebno angafirati strokovne slu.Zbe in iskat i
vse moznosti za redno, pravocasno in kvalitetno preskrbo
proizvodnje s sm:ovinami in repromateriali.
3. Strokovne slufbe naj preverijo m ofuosti za boljse ocenitve delavcev zadnjjh pe~ let pred upokojitvijo.
4. Petclanska komisija, ki jo je imenoval glavni direktor,
naj pregleda posamezne kriticne primer e oziroma ocenitve
in predlaga ustrezne sprernembe v nagrajevanju.

5. Osnova za obracun nadornestila bolniSkega stalefa naj bi
!)e iz~~cunavala od izraclll!-anih osebnih dohodkov v povprecju
zadnJih treh rnesecev oz1roma skladno z 2. clenom priloge
st. 2 samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka. Pri tern naj se
uporabi faktor revalorizacije, ki bo zagotovil enako osnovo
kot trimesecni povprecni osebni dohodek p red nastankom
bolovanja. Sedaj namrec nadomestila prevec odstopajo od
osebnih dohodkov oziroma zivljenjskih stroskov.

UspeSnejSa proizvodnja 1
NOVA ORGANIZACIJA
PROIZVODNJE V TOZD
POHI~TVO

V temeljni organizaciji Pohistvo smo ze lani z internim sanacijslcim programom v prv~m trornesecju opredelili niz ukrepov,
ki naj bi izboljsali organizacijo
proizvodnega procesa in tako dosegalli boljse ll'ezultate. Vsa ta prizadevanja smo na tp ob polletju
razsirili. ~e na cel<yv·r sto ukrepov
oziroma prizadevanj kratkorocnega in dolgorocnega znacaja.
Vsi :vemo, s kakSnimi tezavami
smo se u badali v Pohistvu vse leto 1983, in je -bilo zato povsern
razumljivo in nujno, da se lotimo
temeljiotej~ega re~evanja nakopicenih tefav. To hkrati pomeni natancen pretres organizacije celotnega poslovnega procesa ter postavi·t i taksno organi: acijo pro-

Ze prve razprave v komisiji za uresnicevanje stabilizacijskega pro~ ZIS, prve razprave v skupsCinskih odborih ter
razprave s predstavniki republik in pokrajln kaZejo, kako se vsi
strinjamo, da tisto, kar se predlaga zdaj, za razbremenitev gospodarstva ne zadostuje In da proizvodnje ne bo oZivilo. Vendar
se na vseh teb sestankih hkratl trdi, da za zmanjsanje porabe
ni vee momosti -na katerikoll vir opozorimo, vsakdo trdi, da
v to ne moremo drezati. To je nasa blokada, ki izbaja iz dejstva,
da pri stevilnih najodgovomejsih ljudeb se ndno obstaja priCakovanje nekaksne carobne paliCice, se zlasti na ravni federa·
cije.
Bolje se je cimprej dogovoriti In zaceti z akcijo. Dejstvo je
namrec, da akcije za razbremenitev gospodarstva in njegovo
finant!.no konsolldacijo"se ni, da nekateri se vedno cakajo na
nekaksen carobni paket, da Cakajo vsi dogovori, vsi predpisi ...
Govori se, da obstajajo velike zmote, da so nekje sredstva, s ka·
terimi lahko pokrijenio vse primanjkljaje.
Te akcije nl mogoee nadomestiti z nicemer, tudi z nobenim
predpisom ne.
Milka Planinc
. Domaea bukovina postaja »zeleno zlato«

cesa, da bo posledica vseh poslov.ni.h funkcij tekoci proces, ki
bo obenem dajal tudi dobre xe·
zultate.
Ker taksna usmeritev pomeni
drugaeno resevanj e tefav in ker
na Brestu, pa tudi v nasi ternelj·n i organizaciji ni kadra, ki bi
lahko opravil taksno delo, ali pa
vsaj poleg svojih vsakdanjih deJovnih obveznosti ne, srno povabHi k sodelovanju Industrijski
bk o iz Ljubljane. To je speciali'zirana u stanova z dolgoletnimi izku5njami pri resevanju taksnih
ali podobnih vpra.Sanj.
Po zacetnih razgovorih poleti
1983. leta smo decembra zaceli z

delom pr.i nataneno opredeljeni
n alogi, pri snernanju in analizi
sedanjega stanja organizacije. S
tern smo zeleli opredeliti naloge,
obseg dela in naCin sodelovanja
v drugi fazi, pri izdelavi in neposrednem izvajanju nove organizaaije za temeljno organizacijo. Obenem srno zeleli opredeliti dolocene parametre sedanje in nove
organizacije, da bi lahko pogodbeno nalogo vezali na dolocene
uspehe nove organizacije.
Vse ka2e, da homo rezultate
ozkoma izpolnjene naloge iz pogodbe z Industrijskim birojem
dobili ze ta mesec, kaoc- je nekoliko pred rolrorn. Ravno tako priCakujemo, da bo omenjena pogodbena naloga trden strokovni
ternelj za delo v drugem delu sodelovanja, kjer n aj bi skupaj z
Industirijskim birojem posegli v
poslovni proces s taksnimi organizacijskimi prijemi, ki naj bi
omogoeili boljse in la2je delo,
skratka, boljse poslovanje.
B. Repse
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BolniSki staleZ in mi
•

ze tedaj, ko so ljudje zaceli
organizirano delati, se je pojavilo v zvezi z delom vee vprasanj. Eno izrned njih: ~e bil? tudi to kako zagotovJtl soc1alno
varno~t - vsaj najnujnejso .
delavcem ki so se poskodovalt
ali obolelL Se posebno je to prislo do izraza v casu industrijske
revolucije, ko je stevilo delavcev naenkrat mocno naraslo.
Ko je delavstvo samo in delorna s pomocjo sindik~tov le
doseglo nekatere prav1ce skrajsanje delovnega casa, nadomestilo za eas, ko se je delavec
poskodoval ali obolel - se je
pojavilo vprasanje o visini nadomestila, ko bolni oziroma ·poskodovani ni mogel opravljati
svojega dela.
ze od vsega zacetka so nekateri delavci "marodiranje« izrabljali. Dostikrat je slo za to,
kdo bo koga: ali bo delavec, ki
bi rad bolniSki staleZ, izsilil
zdravnika ali obratno. Tudi navodil, ki jih je dal zdravnik tistim · v bolniskem stalezu, se velikolcrat niso in se tudi se danes
ne dr.lijo. Zato se bolezen (poskodba), ki bi se sicer normalno
pozdravila, podaljsuje in s tern
tudi bolniSki stalez. Nekateri se
posebno izkoristijo zadnje dneve
staleza, ko se obolenje ze izboljsa, za delo doma. Dostikrat
se nekomu ne ljubi na delo, ali
je le laije bolan (poskodovan),
pa pride po stalez, ne pa se
zdravit.
Bolniski stalez ali zacasna odsotnost z dela zaradi obolenj
(poskodb) sta odvisna od vee
dejavnikov:
- kaksen je kriterij zdravnika
do staleza;
- kako oceni nezmoznost za
delo glede na to, ali je ta upravicena ali ni;
- poznati bi moral delovno
mesto in pogoje dela, ki jih irna
delavec; nekdo z lazjim obolenjem v ugodnih delovnih pogojih ne potrebuje bolniSkega staleza, drugi, ki dela v tezjih pogojih, pa ze.

Zaradi vsega doslej omenjeneZgodi se tudi to, da vesten delavec prosi za krajsi dopust ga se v delovnih or ganizacij ah
(dan ali dva). Ker ga ne dobi, postavlja vprasanje nadzorovapride v arobulanto in skusa od nja bolniskega staleza. To je v
zdravnika z razlicnirni zvijaeami nekaterih oddelkih ze za:livelo,
izsiliti bolniSki stalez, ki ga vca- kar dostikrat pripomore vsaj k
ternu, da tisti, ki so v stalezu,
sih tudi dobi.
vsaj racunajo na to.
Delavec skusa izsiliti bolniski
stalez tudi tedaj, kadar ima doVprasanje bolniskega staleza
rna razna opravila in sicer s tern, pa dostikrat - posebno v zada zatrjuje, kako so se mu raz- ostrenih gospodarskih razmerah
licna kronicna obolenja (bole- - ni odvisno samo od pacienta
cine v zelodcu, kriZu, glavoboli in zdravnika, ampak od cele vrin podobno) poslabsala. Vsega ste dejavnikov, ki niso samo
tega zdravnik ne more vedno do- zdravstveni.
kazati, delavec pa zahteva preDa bi bilo na tern podroeju
gled pri specialistu. Le-ta pa ni
vedno takoj dosegljiv, saj je vee reda, bi morale delovne orpri vecini specialistov dolocena gani_l:acije pooblastiti posamezne
cakalna doba. Medtem, ko dela- zdn_ivnike, da bi lahko samo oni
vec »caka« na specialista, doma dolocali bolniski stalez. Zdravnize lahko opravi, kar se je na- sko pomoc bi pacient lahko do.bil pri katerern koli zdravniku,
menil.
Primeri se tudi to, da delavec za stalez bi moral pa k leeecene dobi bolniSkega staleza pri rnu.
lececem zdravniku in gre se lSti
Za delavce iz drugih republik
ali naslednji dan do drugega pa je bilo zahtevano, naj bi
zdravnika, kjer lahko dobi bol- zdravstvena ustanova, v kateri
niSki stalez. Posebno se tedaj, je iskal zdravnisko pomoc, dala
ce zdravnik ne pogleda v zdrav- pismeno potrdilo v ambulanto,
stveno knjilico, kjer bi vide!, da kjer se zdravi ta delavec.
je delavec ze bil pri zdravniku.
Nekaj bolniskega staleta odNekateri pacienti si podaljsajo
bolniski stalez tako, da gredo po pade tudi na dneve, ko gre panjega k drugim zdravnikom in cient k specialistu. Ta pa je na
sicer takrat, ko jim lececi zdrav- primer odsoten ali pa opravi
nik zakljuci stalez s petkom, pregled oziroma kontrolni preimajo pa delovno soboto in bi gled v kratkem casu. v teh primerih naj bi dobil pacient poleg
se tako »radi se pozdravili«.
ziga, da je bil pri specialistu,
Poseben primer izsiljevanja zapisano se uro, kdaj je pregled
staleza je pri delavcih, ki imajo koncal. Ce ima namree delo postalno bivalisce v drugih repu- poldne, pregled pa ni bil zahteblikah. Obicajno prosijo za do- ven (o tem bi odlocil zdravnik),
pust prek vikenda ali se za kak- bi lahko sel na delo.
sen dan. Pridejo pa za stalez ze
Vcasih se zgodi tudi to, da dev petek ali soboto. Dostikrat pa
si dopust »podaljsajo« s sumlji- lovna organizacij a, ki ne more
vim stalezem v domacem kraju. ali noce najti za rekonvalescenta u strezno la:ljega dela, raje
Tudi xekonvalescentorn se spla- vidi, da iroa se stalez, posebno
ca izsiliti podaljsanje bolniSkega se, ce je bila placnik zdravstaleza, posebno se ce dobijo stvena skupnost.
majhno placo. Doma namrec
>>iztrlijo« vee kot v podjetju, cc
Zaradi vsega zapisanega bi bipa so vesci se kaksnega >>fusa«, lo dobra, da bi bilo cimvee soje to se posebej ugodno. Rekon- delovanja rued lececim zdravnivalescenti dostikrat ne zmorejo kom in vodilnimi v delovnih
takoj >>norme«, doma pa delajo organizacijah, posebno pa z inpocasi, sami si doloeajo premo- struktorji.
re in tudi trajanje dela.
dr. Anton Smale
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Cakalnica v

~~ ambulan~

je zmeraj polna

Letosnja skapna

p~raba

Sredstva iz s~lada skupne porabe smejo v skladu z doloCilOm. druZ·
benega dogovora o uresnieevanju dru:lbene usrneritve razporejanja
dohodka letos rasti poeasneje, kot so .rasla sredstva, \l'a zporejena za
osebne dohodke. Na osnovi tega doloeila je biJa izraeunana viSina
sredstev sklada, ki zna5a skupaj s saldom iz preteklega leta 35,203.000
dinarjev.
Zaradi obveznosti po podpisanem samoupravnem sporazurnu za iz·
~adnjo biotehniske falrultete v Ljubljani, ki so Jetos 2,312.000 dinarlev, srno za ta.znesek poveCali dovoljeno visino, saj s-redstev za vse
potrebe ni dovolj.
Obve:zm.osti, ki jih iroamo po samoupravnih sporazumih v obeini,
bodo pok.rivale Je tiste temelJne organizacije, ki so ustvarile sredstva
za sklad skupne porabe. Izjeroa je le prispevek za korajevne skupnosti,
ki ga bodo plaCa:l.e vse temeljne orgamzacije, solidarnostno pa ga
bodo pokrile tiste temeljne organizacije, ·k i irnajo dovolj ostank.a cistega dohodka.
Sredstva za poravnavo obveznosti na osnovi samoupravnih sporazumov v obCini se zagotavljajo v naslednji visini:
- mjevne skupnosti
4,752.000 din
- vzdrzevanje nekategoriziranih cest
701.000 din
- izgradnja ool in telovadnic
3,379.00 din
- celodnevna sola
587.000 din
SKUPAJ
9,419.000 din
Pri izracunu teh sredstev so poracunani tudi viski placila iz pretek·
lih let (na ravm delovne orgaruzacije) na osnovi analize, ki jo je lani
izdelal komite za dru.Zbeno plaa:l.M:anje in dru:lbenoekonomski xazvoj
obcine Cerknica.
Veeje postavke v skladu skupne porabe so naslednje:
- regres za letni dopust
- jubiJantske nagrade
- odpravnine
.
- topli obrok (SD, del TOZD PRODAJA)
- oregresinnje prikolic
- razno

9,215.000
4,577.000
2,611.000
3,240.000
1,000.000
1,000.000

din
din
din
din
din
din

Regres za letni dopust je pxedviden v povpreoni viSini 3.500 din
neto na zaposlenega, jubilantske nagrade in odpravnine pa v skladu
z dolocili samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih
za pridobivanje .in razporejanje dohodka ob uposteva:nju povpreenega dohodka v SR Sloveniji- za preteklo Jeto (18.259 din). Pri odpravninah je razporejeni znesek nekoliko nizek, ker glede na momosti,
ki jih daje nov pokojninski zakon, priCakujerno veeji odhod delavcev
v pokoj kot pretekla leta. Zato bo verjetno pot·rebno krciti porabo
pri drugih postavkah.
Potreb in zelja je vee, kot pa dmamo na voljo sredstev. Ob boljsih
poslovnih rezultatih pa bi imeli t udi vee momosti 'r3ZP.?rejanja sredstev za skupne potrebe delavcev v delovni organizac1ji in v okolju,
v katerem Zi.vimo.
P. Kovsca

Dopolnitev opreme v Gabru

j
LANSKA IN LETO~NJA LETOVANJA
V preteklem letu so delavci
Bresta letovali v pocitniSkih prikolicah, ki so bile postavljene
v avtokampih v Novigradu, v
Funtani, v Punatu, na Rabu ter
v Catezu. Taksna razporeditev
pocitniskih prikolic bo ostala
tudi v letosnji sezoni. V prikolicah j e letovalo 268 druZin, kar
pomeni nad tisoc letovancev.
Kljub ternu, da smo za preteklo sezono dobili sest novih
pocitniskih prikolic, je bilo potrebno izmene letovanja skrajsati na sest do sedem dni, kar
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pa delavcem ne omogoca ustreznega letnega oddiha. Da bi letos
ornogocili delavcem daljse letovanje, je delavski svet delovne
organizacije sklenil, da najamemo oziroma kupimo se deset
novih prikolic.
Cene dnevnega bivanja v pocitniskih prikolicah pa bodo za
delavce in upokojence Bresta
naslednje:
V sezoni od 1. 7. do 31. 8.1984:
- za prikolico s tremi lezisci 450,00 din. n a dan

- za prikolico s stirimi lezisci 500,00 din na dan
- za prikolico s petimi leziSei
550,00 din na dan.
V predsezoni do 30. 6. 1984 in
v posezoni od 1. 9. 1984 dalje:
- za prikolico s tremi le.Zisci
320,00 din na dan
- za prikolico s stirirni lezisei 350,00 din na dan
- za prikolico s petimi leziSci
380,00 din na dan.
A. Sega

Svetowri razvoj Sotrojne opreme v lesni. in.dustr.itjli, s tem v
zvezi pa tudli tehno:loska. zastareloot in obralba strofev ter
nove potrebe v pohistveni :i.ndustrilji zahtevajo, d:a pobii..StveJ:lliJki stalno ob-mwljajo in dopolnjujejo svojo ·s trojno oprerno.
Brest je zaradi svojih znanih
tefav, :kJi so seveda poveza111e tudi s tezavami n a5e driave, v preteklili petnaj stili letih n.amenjaJl
21a doppl!rui.tev opreme v fiim.alnl
proizovodnji le· manjsa sred.IS'Vva.
Zato ni cudno, da so v vseh Brestovih. tovaronah vel±ke po:trebe
po obnov:iltvah m dopo.Lnitvah
opreme. Tudii. letos so posamezne teme}jne orgaiilliza.cije glede
na sredstva, ki so jim na voljo,
predlagali na:ba.VIO samo najnujnejse st!rojne 01preme.
Gled.e na omejene mo7m.os·tii je
bli!lo v Gabru sklenjeno, da bi v
letu 1984 na~bavi.li formartno kroz·
no Za.go z enim l~stom lin predZa.gico za fine reze ter en.ostmnsko furni.rrjko robov.
Formartna kroma zaga na.j bi
zamenj a.la sedanjo izrabljeno, ki
pa jo bodo potero oddali. v genera lno popravil.o. Oba stroja
sta namenjena za obdelaJVIO oz-

kih obdelovancev, pri cemer bi
enost:ra!n.ska .ft.mni.t1ka robov pri
teh obdelova:ncih prevzela vzdoltno furniranje robov iln talko nekoliilro ra'1lbremooi.la Lini:jo. Oba
stroja pa bo uporao11lja!la tudi
v.zorana delavmca.
Za naslednde leta j e namree
proowdeno, da bi V1l0rono delavnico razsinili, ta!ko da bi poleg
seda111jdh del (oprema kioskov,
majhna naroeiaa, predelav:a 'kuhinj iz redne proizvodnje) izdelovala tudrl. posebne izdelke, ki
naj 1:xi po oblili in ko:bicirni ustrezai!Ji izkoiU!Stlru lesnnh ostankov
irl redne proizv.oooje.
Predvtidena je se nabalva avtomatske dv.ime mize, lci naj bi
jo dobav:H Brestov oddelek za
·Sitlrojegp;adin:jo. Avtmn.atska c:lvliZna II:Iliza naj bi olaj5a9.a te:la!Sko
delo pri razrezu plosc.
To so seveda le naj.nujdlej~e
patrebe v okviru pxedv.idenih
mo:bnosti, daoSI.i!mrvno se k~ejo
tudi druge, na primer preuredii.tev vroesnega skl:adii.sea. VeC:i!na
teh del pa zahteva vecja denarna sredstva iln je pot!rebno re5eVIallJ.je le-.teh prenesti v naslednje
o'bdobje.
1. Lovse
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Iz drugih Jesarskih kolektivov
V LIP Bled inovacijska dejavnost v lanskem letu ni bistveno
porasla v primerjavi z letom poprej. Lani je bilo prijavljenih,
obravnavanih in realiziranih sest
inovacijskih predlogov, zanje pa
je bilo dejansko izpl'acanih
32.287 dinarjev. Opaiajo, da se,
podobno kot marsikje drugod,
poraja pri delu veliko resitev in
dobrih zamisli, vendar jih delavci" ne prijavljajo, ampak le izkoristijo pri svojem delu.
·
V tej delovni organizaciji so
tudi sklenili, da izstopijo kot
druZabnik iz mesanega podjetja
Slovenija Bois v Centralni afriski republiki.

novega,. l300 kubicnih metrov velikega silosa, ki naj bi zmanjsal
tezave energetske krize, saj se
bo cez leto nabrala dovolj Velika zaloga sekancev in zagovine.
SLOVENIJALES trgovina je odprl nov prodajni center v Beogradu. Center posluje na 3600
kva(iratnih metrih razstavno prodajne povrsine s prirocnim skladiscem na 400 kvadratnih metrih. Namenjen je prodaji pohistva in stanovanj ske opreme, del
prostora pa so odstopili TOZD
In:leniring za prodajo in razstavo
pisarniskega pohistva in opreme.
Obnovitev prodajnih prostorov
je veljala 10 milijonov dinarjev.
Za letos nacrtujejo promet v
znesku 190 milijonov dinarjev.

STOL je lani sprejel dokaj ob·
seien nacrt nalozb, vendar so zaradi administrativnih nevsecnosti
priceli z investicijskimi deli sele
LESNA je v temeljni organizaletos. Sedaj koncno ze tecejo ciji Radlje-Podvelka koncala z
dela pri susilnicah in toplotni nalozbo v susilnico zaganega lesa
postaji s toplovodom in parnim · in dopolnitev linije za lepljenje
razvodom, kar je pogoj za delo- plosc. Doslej so vanjo vlozili
vanje susilnic.
24.531.000 dinarjev. Nalozbo bodo
Ko bodo koncana ta dela, bo· v proizvodnjo vkljucili maja ledo priceli z zahtevnejso gradnjo tos.

U sklajevanje cen
VI~JI

PRISPEVEK DELAVCEV ZA TOPLI OBROK .

Vsak delavec ilna pravico do
toplega obroka hrane med delom.
V Brestovih obratih druZbene
prehrane imajo moznost za organizirano prehrano vsi delavci.
Namen organizirane prehrane
med delom je nadomestiti energijo, ki jo delavec porabi pri
opravljanJu del in nalog po pribliZn.o stirih urah dela. To omogoca ohraniti delaveevo zdravje
ter ugodno vpliva na njegovo dobra poeutje med delom in na nje·
govo vecjo storilnost.
Vir sredstev, ki pokrivajo stroske organizirane prehrane med
delom je regres k obroku, prispevek delavcev k pokrivanju
stroskov obroka ter f.inancna
realizacija toeilnic (razlika v ceni).

Vsi obrati druzbene prehrane
imajo v zadnjih letih izpad dohodka. Ta izpad dohodka iz leta
v leto narasca, saj vemo, da prispevek delavcev h kritju stroskov
obroka miruje od leta 1980, regres za topli obrok pa je tudi
omejen z druZbenim dogovor om
in letno le ma:lenkostno narasca.
V letu 1983 so sredstva iz sklada
skupne porabe za regresiranje
toplega obroka ostala enaka kot
leta 1982, sredstva, ki so namenjena za regresiranje toplega
obroka .i z materialnih stroskov,
pa so se dvignila le za 12,5 odstotka.
Cisto drugacno s.Uko pa nam
ka:le vrtoglava rast cen zivJlom,
ki jih potrebujemo za pripravo
toplega obroka. Prav zivila predstavljajo najvecji dele:l lastne
cene obroka. Drugi del lastne ce-

V cerkniAkl delavsld restavracljl

ne obroka pa predstavljajo rezijski stroski (osebni dohodki de·
lavcev v obratih dru:lbene prehrane, vzdrlevanje kuhinj, energija Jn drugo).
Skupne stroske prehrane predstavljajo torej materialni in rezijski stroski, ki so se leta 1983
v primerjavi z letom 1982 poveCali za indeks 127. Materialni
stroski so porasli z mdeksom 145,
reZijski stroski pa le za indeks
117.

Za ·izboljsanje financnega stanja pri druZbeni prehrani nima·
mo na voljo vee lastnih moZn.osti. Sredstva za regresiranje toplega obroka so omejena z druZ~
beDim dogovorom, kol.icine in
kvalitete obroka pa tudi ne mo'remo zmanjsati na skodo delav.
ca. Tako ostane edina mo:lnost,
da povisamo prispevek delavcev
pri kritju stroskov obroka.
Predlog je pripravljen in je
trenutno ze v javni razpravi.
Predlog se glasi:
1. Prispevek delavcev, ki.prejemajo top1i obrok v nasih ;restav·r acijah, se poveca z 10 din na 20
din.
2. Od 1. 1. 1985 dalje naj bi del avci, ki se hranijo v nasih restavracijah, pokrivali eno tretjino
stroskov !lastne cene toplega
obroka.
3. ViSina prispevka delavcev
velja za vse leto. Ce dejanski
strosl:Q odstopajo od naortovanih
vee kot 15 odstotkov, se prispe~ek usklajuje ob periodicnih obracunih.
0 tern bomo sklepali v aprilu.
B. Jeric

V SAVINJI belezijo v preteklem letu skokovit porast inova·
cijske dejavnosti, ki daje tudi
znatne koristi. Samo za primer
naj omenimo, da je naprava za
zmanjsevanje elektricnih konic
prinesla v enem letu 4.393.250
dinarjev ciste gospodarske koristi.
LESONIT ima v proizvodnji
pr ecejsnje tezave zaradi pomanjkanja lesnih surovin. Zdaj
zaradi okrnjene dobave surovin
dela le s 60 odstotnimi proizvodnimi zmogljivostmi in bo kasne·
je tezko nadomestiti sedanji
manjsi obseg proizvodnje. Zavod
za pogozdovanje Krasa bi mu
mor al namrec zagotoviti 20.009
kubicnih metrov lesa, dej ansko
pa jih je samo 11.000. Nekolik~
manjsa od dogovorjene je tud1
dobava Gozdnega gospodarstva
Postojna. Iz zagate se poskusajo
resiti z dodatnimi dogovori z
obema gozdarskima delovnima
organizacij ama.

Praznovanje dneva :lena v POHI~TVU ..•

SLOVENSKI LESARJI so lani
z inovacijami prihrani1i 70,7
milijona dinarjev. V lesarskih
kolektivih je bilo prijavljenih
kar · 688 inventivnih predlogov.
Najvec inovacij so prijavili v
LIP Slovenske Konjice (228), Meblu (156) in Alplesu (96). Meblo
je od izumov in izboljsav iztdil
najvec - nekaj nad 23 milijonov
dinarjev. Avtorjem inovativnih
predlogov je bilo izplacanih
4,2 milijona dmarjev, kar j~. saroo slabih 6 odstotkov od nJihO·
ve enoletne gospodarske koristi.

Temeljito
o obvescanju

•. . in na Skupnih dejavnostih. Menda ni slo vse po dogovorih sindikata

VSAKOLETNO SREcANJE NO·
VINARJEV IN ORGANIZATOR·
JEV OBVE~cANJA V ZDRUZENEM DELU
V zacetku marca se je v ljub·
ljanskem Cakarjevem domu na~
250 novinarjev oziroma uredmkov in organizatorjev obvescanja v zdrllZenem delu zbralo na
svojem tradicionalnem srecanju,
sestem po vrsti.
.
Na zacetku srecanja je Miha
Ravnik, sekretar CK ZK Slovenije, izcrpno, a vendar zgosceno,
spregovoril o se danjem gospo:
darskem polozaju v svetu, zlast1
pa v nasi dr:lavi in opozoril na
vse pomembnejse ter najbolj
sveze in zgoce pojave v nasem
gospodarskem . in druzbeno-politicnem zivljenju.
.
Pri tern je posebej poudar~l
tudi delez novinarjev in orgamzatorjev obvescanja v prizadevanjih za uresnicitev dolgorocnega
programa gospodarske stabilizacije. Naj iz teh misli izluscim !e
osnovno iztocnico: obvescanJe
se mora ustvarjalno vkljuciti v
bitko za spreminjanje sedanjih
razmer; kriticno mora spregovoriti o nasih slabostih, obenem
pa tudi o u spehih, ki jih posamezne delovne organizacije, delovna okolja in posamezniki dosegajo tudi v sedanjih tezavnih
pogojih.
Drugi del srecanja je bil namenjen neposredni izmenjavi izku·
senj md delavci, ki delajo na
tern podrocju. V ta namen]e
bilo pripravljenih kar 22 pro·
blemskih in informativnih prispevkov iz posameznih delovnih
organizacij, ki so skupaj z razpravo nakazali, kaksne naj bodo
informacije za delavcevo samoupravno odlocanje, na kaksne
nacine in po kaksnih poteh jih
kaze razsirjati med delavci in
kako sploh organizirati celovit
sistem samoupravnega obvescanja.
V tako kratkem zapisu seveda
ni mogoce nanizati stevilnih
vprasanj, ki so se ob tern poja·
vila in od katerih jih mnogo
velja tudi za naso delovno organizacijo. Morda bomo kaj vee
spregovorili o njih v kr atkem,
ob nasi jubilejni 200. stevilki.
B. Levee

RAZPIS
ZA POMOC PRI ~nUDIJU OB DELU ALI IZ-DELA
ZA ~OLSKO LETO 1984/85
Brestove temeljne organizacije ob]avljajo skupni razpis, za katere
vzgojno-izobra:levalne programe bodo v solskem Ietu 1984/85 nudile
pomoc pri studiju ob delu oziroma iz dela.
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Razpis za vpis .v zacetne letnike je bil objav1jen v posebnih pdlogah
Dela za srednje sole 28. februarja, za visoke pa 29. februarja. Ceprav
je rok (28. marec) za vpis ze potekel, sole se sprejemajo prijave za
studij ob delu do dosefenega razpisanega stevjla oziroma do za?etka
izobrazevanj a .
p,r ogram obdelovalec iesa in lesar sirokega profila nameravamo iz·
vajati v Cerknici in Staorem trgu, ce bo dovolJ prijav. Za ta dva programa se prijavite ustno v tajnistvo temeljne organizacije do 30. j~
nija. Pogoji za vpis so navedeni v razpisih za vsak program posebeJ.
Za program obdelovalec lesa in lesar sirokega profila pa jih navaja·
mo na tern mestu:
.
·
V program obdelovalec [esa (II. stopnja zahtevnosti poklica) se
lahko vpisejo tisti kandidati, ki so koncali osnovnowlsko obveznost
oziroma imajo konCa.n 5., 6., 7. ali 8. -r azred osnovne oole.
V program lesar sirokega profila (IV. stopnja zahtevnosti poklica)
se lahko vpisejo kandidati:
.
.
- ki so uspesno koncalli osnovno solo s pozitivno oceno iz tujega
jezika a:li brez nje,
- ki so uspesno koncali kateyokoli drugo srednj.o solo.
Tald kandidati bodo opravljali samo obveznosti iz razlike med
obema programoma, ki jo bo doloCi.la Sola za vsak primer posebej.
Na razpis se lahko prijavi delavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- sklenjeno delovno razmerje za nedoloeen cas v temeljni organi·
zaciji Bresta,
- da se lahko vpise v •r azpisaui program,
.
.
- na:jmanj dve leti delovnih dzkusenj v temeljni oZlroma delovru
organizaci.ji in uspesno opravljanje dela,
- druzbenopolitiena aktivno st oziroma primeren odnos do samoupravne druibe.
.
Za program obdelovalec lesa in lesar sirokega profila. s~ lahko .Pn:
javi tudi delavec, kine izpolnjujeJ zgornjih pogojev, in tiStl obcaru, k1
nametavajo postati delavci Bresta.
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Oruibena pomoC le naiootrebnejSim
V decembru preteklega leta so delegati skup§~ine skupnosti social·
nega varstva Slovenije ob obravnavi osnutka samoupravnega spora·
zuma o uveljavljanju sociaino varstvenih pravic ugotovili, da so bile
v CasU ~estmese~ne javne razprave stevilne pripombe. Delegati so
sklenili, da se zato javna razprava podaljsa, obenem pa poudarlli, naj
bi o dokumentu ne razpravljale le samoupravne interesne skupnosti,
pac pa tudi ustrezni organi v organizacijah zdru.Zenega dela in krajevnlh skupnostih.

'

ne varnosti«, kar pomeni, da bo
obean lahko pridobil drufbeno
pomoc v katerikoli obliki le do
viSine te ravni, ki bo zna~ala od
43 do 55 odstotkov od vsakolet·
nega povprecnega rneseenega ci·
stega osebnega dohodka na zaposlenega v Sloveniji.
Predlagaani sarnoupravni sporazum temelji na ug<Jtavljanju
stvar.nega socialnega in rnaterialnega polozaja drufine, kar pome·
ni, da dejanski socialni polozaj
drufue pogojuje dodelitev druZ·
bene pomoei in njeno viSino in ne
vee zgolj dohodek na druzinskega
clana.
Podlaga za tiJI'esniCitev t.ega pa
je uvedba enotne skupne eviden·
ce prejemnikov ·socialno varstvenih pomoCi, ki bo zajemala vse
dohodke drufine, torej tudi tiste,
ki niso uradno zabeleieni, ter
uvedba pravice prist.ojnim organom, da o pravici do druzbene
pomoei odloeajo po svobodnem
preudalrku.
Zaostritev pogojev in pregled
nad dejanskim.i socialnimi lfazmerami druzin bosta zmanjsala
steviio prejemnikov sociaino varstvenih pornoci, drugirn zares
upr:avieenim pa zagotovila vecjo
pomoe.
· Z vidika obcanov bo nova uredi.tev pomenila predvsem preprostejso pot do uveljavljanja pravic, saj bodo obcani lahko zahtevke za pomoe vlagaJi kar v svojih
arganizacijah zdrufenega dela aJ.i
v krajevnih skupnostih. .
Bistveno vprasanje, ki v dosedanji razpravi se ni ·r eseno, je
vpra~anje, ali naj bodo visine pomoei in prispevkov enake v vsej
Sloveniji, ozi·r orna ali naj bo ra·
ven socialne varnosti v posarneznih obCinah razlitna glede na dosezeni viSji dohodek ali enaka v
vsej Sloveniji.
V javni razpravi, ki ~eo spora·
zumu tekla v na~i obcmi, je bilo
oblikovano mnenje, da bi marala
biti ;:raven 'Socialne varnosti ljudi
v vsej Sloveniji enaka. V obcinah,

Zahteva po tako poudarjeni in
siroko zastavlj eni javni razpravi
gre predvsem na racun velikih
sprememb, ki jih na podrocju
socialno varstvenih pomoci prinasa sporazum, pa tudi zato, ker
njegova dolocila tako ali drugaee
zadevajo skoraj vse !judi. Tako
naj bi se se pred uveljavitvijo seznanili z njim vsi kasnejsi uporabniki in nasli najustreznejse resitve za nekatera se nedorecena
vprasanja.
·
Udelezenke bodo ta sporazum
sklenile zato, da bi dolocile enotno :raven socialne varnosti ter
poenotile osnove, merila in postopke za uveljavljanje socialno
varstvenih pravic v okviru vseh
samoupravnih interesnili skupno·
sti v Sloveniji.
V zaostxenih gos_podarskih razmerah, · ki n ajbolJ prizadevajo
d:ruZine z najnizjimi dohodki, je
v okviru sredstev skupne porabe
namrec na voljo vedno. manj
sredstev prav za druZbene pomoci, zato sporazum zaostruj e merila za upravicenost do teh pomoC:i.
Zaradi tega bo v prihodnje bolj
kot doslej pomembno, da si bo
vsak zagotavljal ustrezno socialno varnost predvsem z lastnim
delom. · Le v primerih, ko si druzine zares ne bodo mogle zagoto·
viti primerne zivljenjske ravni,
bodo upravicene do druzbene po·
moei. Seveda pa nihce od prejemnikov socia:lno varstvenih pomoei n e bo mogel biti v ugodnejsem socialnem polozaju od tistih,
ki si sami s svojim delom zago·
tavljajo socialno varnost.
Dosedanje stanje je namrec
dovoljevalo, da si je obcan lahko
pridobi:l hkrati vee vrst drufbenih pomoci (stipendijo, otroski
dodatek, subvencijo stanarine,
doplaoido k stroskom va:rstva ill
prehrane v vrtcih . . .) in se rnu
tako ni bilo pot.rebno truditi, da
bi z delom zasluiiJ vee.
Sporazum :razre~uje to vpra5anje z opredelitvijo >>rav.ni social·

Prvi znanllclletomje pomladi
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ki dosegajo viSji dohodek, je
namrec zaposlenih rnnogo ljudi,
ki s svojirni drufinarni zivijo in
uresnicujejo socialne pravice v
svojih obCinah z nizjim dohod·
lrom in bilo bi zelo krivicno, ce
bi bill zarradi tega deleZni nizje
pomoci. In ne nazadnje, razvoj
dohodkovno rnoenejsih obCin gre
prav gotovo tudi na racun manj
lfazvitih obcin.
Omenjene pripombe bodo obravnavali na obC:inski skupscini socialnega sk:rbstva in socialnega
varstva in jo kot amandma k
predlogu sporazuma posredovali
skupscini skupnosti socialnega
skrbstva in socialnega varstva
Slovenije v obravnavo in sprejem.
Za konec pa le se to:
Z dolocili tega sporazuma, ki
naj bi bil sprejet ~e iletos in veljal
od 1. 5. 1985. leta dalje, bi se socialno kadrovskirn slufbam v or·
ganizacijah zdruZenega dela ·i n
socialno zdravstvenim komisijarn
pri krajevnih skupnostih kazalo
podrobno seznaniti, prav tako pa
o njih pravocasno obvestiti tudi
delovne · Ijudi in obcane, saj bo
z uveljavitvijo t ega sporazuma
rnarsikateri obcan izgubil to ali
ono pravico do drufbene pornoCi.
z. Jeric

Vee denarne
v•

pornoct
NOVIZNESKIDENARNIH
POMOCI ZA OTROKE
Skupscina obcinske sku~nosti
otroskega varstva j e na svoJi pretekli seji sprejela sklep o novih
dohodkovnih pogojih in novi visini denarnih pomoci za otroke,
ki naj bi veljale od 1. maja Ietos
dalje.
Pravico do denarne pornoci irna
po tern sklepu otrok delavca v
znesku
- 1900 din na rnesec, ce je dohodek druZine, v kateri otrok Zi.vi, do 4900 din na dru.Zinskega
Clana mesecno;
- 1100 din na mesec, ee je dohodek drufine, v kateri atrok zi·
vi, od 4900 din do 5600 din na druZinskega clana meseeno, ter
- 600 din na mesec, ce je dohodek druZine, v kateri otrok zivi, od 5600 din do 6000 din na druzinskega clana mesecno.
Otrok, ki ima pravico do denar. ne pornoCi, je upravicen tudi do
poveeane denarne pomoci v znesku:
- 600 din na mesec, ce je huje
telesno ali dusevno prizadet ozirorna
- 400 din na rnesec, ce ima le
enega htranilca.
Pravico do den arne pomoci
imajo tudi otroci iz kmeckih dru·
zin ob pogoju, da je dohodek iz
kmetijske dejavnosti glavni vir
sredstev za preiiv.ljanje druZine
in skupni katastrski dohodek n e
presega 19.165 dinarjev oziroma
5897 dinarjev katastrskega dohodka letno na druzinskega Clana,
aliCe j e drufina brez dohodka.
. V dohodek druZine, v kateri
otrok zivi, se bodo steli vsi dohodki in prejemki ne glede na
to, iz katerih v:irov ali na podlagi
~aterih predpisov jih j e drufina
pridobHa. Dohodek iz kmetijske
dejavnosti se bo uposteval v 13kratnem znesku katastrskega dohodka. Komisija za druZbeno dename pomoCi bo ne glede n a dohodkovne pogoje po svobodnem
preudarku dodelila, ali pa tudi
odrekla denarno pornoe ot•roku,
ce bo ugotovila, da zivi otrok v
tefjih ali ugodnejS:ih socialnih
razmerah.
StarSi, ki denarno pomoc za
otroke uvelja'VIljate prvic, izpolnite obrazec SP-1 (vloga za uveljavljanje socialno varstvenih pornoci), starsi pa, ki denarno pomoc
ze prejemate, vlozite zahtevek na
obrazcu SP-2 za sporoeanje spremembe podatkov. Izpolnjene vloge oddajte v Centro za socialno
delo Cerknica, lahko pa tudi v ar·
ganizacijah zdrufenega dela, kjer
ste zaposleni.

Zasedanje vseh treh zborov butalske skup~clne

Tudi letos veseli vecer
Da · se ·r adi smejemo svojirn
bliZnjirn ·in manj bliZnjirn sosedorn, pa tudi nekaterim Jastnirn
napakarn, dokazuje tudi letosnji
veseli vecer, ki je napolnil cerkmsko dvorano kot malokatera
prireditev (tudi v,rhunska).
Veseli vecer je sodil v sklop
letosnjih pustnih prireditev in je
bil zato ubran na podobno terno
- o nasih wlih Butalcih. Seveda
je oder zahteval bolj komorno reSitev in zato smo gledali sejo
vseh zborov obcinske buta:lske
skupsCine, ki pa je vendar nudila
dovolj mofnosti za stevilne besedno-vsebinske in ;xoeZijsko-oblikovne iskrice. Zal te mofnosti
niso bile povsem .izkoriscene,
menda predvsem zato, ker za pri·
pravo vecera skorajda ni bilo
casa.
In komu ali cemu srno se smejali? P.redvsern nasim slabostirn
v delovanju delegatskega sistema
(prav ob tern je bilo precej duhovitih domislic in prebliskov), pa
sosedom Tepanjcem, nasemu vecnernu, nezacetemu in nedokonca·
nernu 'I'azvoju turizma, kornunalnim zadevscinarn, pa se vee dru·
gih drobnih is~ric je bilo vmes.

- -·-···
-~··

Morda je bilo vse skupaj neenotno pripravljeno in izpeljano
(sicer pa je tudi rnarsikatera seja
takSna). Da je bilo dogajanje na
odru precej staticno, pa so krivi
mi·k rofoni, ki so igralce (Olane
cerkniskega kulturnega drustva)
navezali k sebi in j.im onemogocili vee gibanja. P·r ireditev je
namrec snemal ljubljanski radio
in na pustno nedelJo omogocil
tudi drugim slovenskim Butalcem, da se vidijo v ogledalu.
Radijsko snemanje je zahtevalo predvsem besedno komiko in
v tern so bill igra:lci kljub slab·
~im pripravam dokaj prepricljivi,
pti cemer velja posebej poudariti
butaJskega zupana.
Nedvornno je veseli vecer USJ>el
in prijetno odmeval med nasuni
krajani. Zato bi ga kazalo se kdaj
ponoviti, tudi v kak~ni drugi buta:lski krajevni skupnosti.
Ob pustnih pdreditvah prihod·
nje leto pa veseli vecer ze skoraj
obvemo priCakujemo se v tretje,
le malce bolj skrbno pripravljenega.
B. Levee

---~--

Brestov aktiv invalidov
Na Brestu je bil v zacetku letosnjega leta ustanovljen aktiv
invalidov, ki deluj e pod okriljern drustva invalidov Cerknica.
Aktiv invalidov je samo ena od
oblik delovanja invalidov v svojern delovnem okolju.
Trenutno steje Brestov aktiv
invalidov nad so clanov od priblizno 110 invalidov, kolikor jih
j e na Brestu.
Delovni invalidi so na svoj em
u stanovnem zboru sprejeli pravila drustva ter leto~nji program
dela. Le-ta obsega ·predvsem naslednje neposredne naloge:
- ureditev. evidence clanov aktiva; .
- zbiranje izkusenj za delo
v obliki stikov in obiskov v drugih delovnih organizacijah predvsern lesne stroke ter sodelovanja z obcinskim drustvorn invalidov in zvezo invalidov Slovenije;
- organiziranje pr edavanj za
Clane aktiva;
- nabava revij ozirorna strokovne literature z invalidsko pokojninskega podrocja;
- sportno rekreacijska dejavnost;
.
- . sodelovanje pri organiziranju regijskega srecanja drustev
invalidov.

Na ornenjenern zboru so izvolili tudi clane v izvrsni odbor
aktiva in sicer iz vsake temeljne organizacije po enega clana,
le iz Pohistva dva clana, ter
tri clane v nadzorni odbor aktiva. Za predsednika. aktiva in- ·
validov Brest so izvolili Petra
Kranjca iz Pohistva, za namestnika predsednika pa Franca
Trudna iz Gabra. Tajniske posle
bo opravljal Franc B ajt iz Skupnih dejavnosti, blagajniSke pa
Cirila Meden iz Pohistva. Predsednik nadzornega odbora je
Ivanka z nidarsic iz Tapetnistva.
Prvi sestanki izvr5nega odbora
aktiva invalidov so ze bili in so
'p okazali veliko pripravljenost
za delo. Ciani so sodelovali pri
dopolnjevanju seznama invalidov, pri vclanjevanju invalidov
v aktiv, pri iskanj~ financnih
sredstev, trenutno pa se ukvar·
jajo s sportno dejavnostjo invalidov. Povezali so se z referen·
tom za sport in rekreacijo, ker
bi radi navdusili invalide za kegljanje, sah in druge sportne
zvrsti.
Kot vidimo, so clani ze ugriz;
nili v svoj obsirni program na·
log. Zafelimo jim veliko uspeha
pri delu.
V. Bevc
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4.. marca smo bili pnca, kaj
vse je moe narediti in organizirati s skupnimi moemi in v
tesnem sodelovanju stevilnih
krajanov. Ceravno vreme ni prav
nie kazalo, da bo nedelja primerna za taksno prireditev, se
je koncno le zjasnilo in omogoeilo celotno izpeljavo programa
pustnega druStva in k:ulturnega
drustva Cerknica.
Kar stiri strqkovne ekipe so
vee tednov pripravljale maske
in druge rekvizite, ki sodijo
zraven za organizacijo· pustnega
karnevala.
Posebno garasko delo je imela
ekipa, ki je postavljala butalsko
vas, saj je ves cas moeno snezilo. Svojo nalogo pa je Ie uspes·
no opravila. Uspesni so bili tudi
gostinci, saj je bilo na voljo
vsega dovolj za prazne zelodce in
zejna usta, ee je le cvenka bilo.
In zakaj letos prav butalska
vas in njene seme?
Organizatorji so povedali, da
zato, ker lani karnevala ni bilo
prav zaradi butalcev, kaj vee pa
niso ·hoteli povedati. Sicer pa je
bilo 0 tej prireditvi v nasem
malem mestu veliko napisanega
v Dnevniku, ki je bil tudi letos
pokrovitelj te osrednje prireditve v na5em kraju.

Karneval s1 Je takSen polozaj
ustvaril poleg ze znanih prireditev v ZelSah in smuearskih
tekov na Blokah. ·
Organizatorji so imeli pri Ietosnji pustni prireditvi nekoliko
vee tezav z mobilizacijo ljudi,
toda tudi te tezave so prebrodili,
saj je na karnevalu in okrog
njega sodelovalo nad 250 krajanov, se celo pravih konj ni
manjkalo.
Posebne pozornosti sta bila seveda delefua coprnica Ur5ula in
Jezerko, na katerega so celo
izvedli atentat s pozigom, ki pa
je bil pravoeasno v kali unieen.
Obilo veselja so imeli tudi najmlajsi krajani, saj so se v butalski vasi lahko do mile volje
igrali se ves teden po karnevalu.
In katere delovne orgai:J..izacije
so denarno prispevale, da je bil
pustni karneval lahko organiziran?
Brest, Gozdno gospodarstvo,
Nanos, THO Jama, Kovind, Avtomontafa, Unis-Turist, Izolir ka
iz Nove vasi, KZ Cerknica, SGP
Gradisee, ZdruZenje obrtnikov
in seveda Komunala, katere delavci so noe in dan skrbeli, da
so bili dohodi in prehodi skozi
nase malo mesto temeljito , oei-.
seeni od snega.
s. Bogovcie

Novosti v knjiZnici
NOVAK A.: Papei Wojtyla
Knjiga o papezu Janezu Pavlu II. Tazla'iva njegovo osebnost,
preden je postal poglava.r a:-imsko-katoliSke cerkve, razmere v
njegovi domovini in razmere v katoliSki cerkvi ter papezev pogled na svet.
.
RIBARic M., RIBICIC C.: Delegatski skupscinski sistem
Avtorja obravnavata politicni sistem socialisticnega samoupravljanja s poudarkom na delegatskem skupscinskem sistemu, njegov razvoj in znacilnosti ustavne ureditve.

ZIDAR P.: Lev Pink z jogurtom na glavi
To je resnicna zgodba s pravljiCnimi motivi, priwaena za otroke, ki se radi zabavajo in si izmisljajo mogoce in nemogoee.
RIBARIC I. V.: Poredni medvedek
Zgodbice iz zivljenja otrok, o praznovanju rojstnega dne, prijateljstvu otrok in zivali.
PAVLOVIC 2 .: Vonj telesa
Junaki :romana so povsem vsakdanji ljudje. Roman se dogaja
na razlicnih tleh, tudi v Sloveniji; po njem je bil posnet tudi
film.

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Potlej se je zacelo zaslisevanje in
odbiranje kolovodij, kl so morali
pred ljudsko sodisce v Kocevje.
Ludvik je imel kot vodilnl aktivist
takrat glavno besedo in s sovrainiki
· je ravnal zelo clovesko. Nekatere
eerkniske 'premaganee je eelo izpu·
stil, ces da se bodo zagovarjali pred
sodiscem in tam dokazovali svojo
krivdo.
Toda ogorcenje ljudi je bilo preve·
liko in Ludvik je moral pod tezo njihovih pritiskov. zastr&Ziti nekaj izpu·
scenih in jih spet spravlti za jetnlske zidove. Ob prevozu na kocevskl
proees je nekaterim se eelo razrahljal jeklene vezl. (0 vsem tern je pozneje plsal pobegli kaplan Boris
Feme v Slovenskem domu, vendar
s pripombo, da to ni bilo delo njegovega srca.}
Potlej je moral Ludvik posluiati
ocitke se v svojih vrstah, da je delal v rokavicah in da je bil prevec
popustljiv. Pri tern so kazall na me·
tode okupatorja in domacih izdajaleev, ki ne · prizanasajo In uporabljajo
necloveske oblike mucenja.
Ludvik se je najbrz -prevec zavedal
svoje odgovornosti do nadrejenih
ter veljavnih predpisov o ravnanju
z ujetniki in o delovanju partizanske·

ga sodstva. Pa tudi po sreu Je· bil
nagnjen k bi&Zjim oblikam obracunavanja s sovrainiki.
DELO V OKR0:2NJ GOSPODARSKI
KOMISIJI
Ludvik Lovko-Bobnar. se je ze prej
izkazal pri delu gospodarske narave.
Se pod italijansko okupaeijo je zbi·
ral denarna sredstva za potrebe narodnoosvobodilnega gibanja In jih
.oddajal okrozni gospodarskl komisi·
ji, katere vodja in clan je bit.
Andrej Janezic, clan gospodarske
komisije, je ohranil del dnevnika o
vpisih denarnih zneskov in porabi
denarja za vse mogoce izdatke. 2e
iz tega majhnega dokumenta razbe·
remo, kako siroko so bile zastavlje·
ne naloge.
Ludvik je nabavljal material v velikih kolicinah iz Trsta, iz Ljubljane in
iz Postojne, vcasih eelo v vagonskih
posiljkah. Ohranjeni dokumenti potr·
jujejo, da je bila gospodarska komislja v tern delu Notranjske najbolj
delavna in je bila veckrat pohvaljena.
Med nabavljenimi predmeti je bilo
dosti pripomockov za tlskarne in
tehnike. Zbranega je bilo ogromno
ziveza za potrebe vojske. lz angle·
skih padal so izdelovali srajee in

•

Za lj.ubitelje zdravega okolja
NOTRANaSKISTUDENTSKI
KLUB BO PRIPRAVIL VRSTO
PREDAVANJOcLOVEKOVEM
OKOUU

Prav gotovo se mnogo !judi
sprasuje, kam pelje eloveka njegova nesmotrnost oziroma kam
njegovo izkoriScanje naTave. Problem je v tern, da so taksen adnos v zgodovini razglasm· kot
nujen in kot kafe, se vse do danes ni kaj dosti spremenilo. Tudi
ni tezko u gotoviti, da se (je)
marksisticna filozofija premalo
ukvarja(la) s tern vprasanjem.
RazliCnih moznosti ni veliko,
lahko celo .r ecem, da sta samo
dve: ali ohranitev ali iznicenje
(ziveti-umreti). Obe veljata bodisi
za oloveka bodisi za naravo. Pri
tern pa ne smemo pozabiti, da je
clovek le del narave - hitje narave in ne vsemogocnef, ki bi
vsrkal vase vse bivajoce.
Ker v nasem klubu raste zanimanje tudi za podobna vprasanja
in ker se je izbrusil pogled nanja,
namrec odloeno borbo za ohTanitev narave in ljudi, poskusamo

predstaviti to podrocje na5ega
delovanja v obliki predavanj in
razgovorov, ki bodo potekali v
aprilu:
.
6. aprila ob 19. uri predavanje
KTaska Ljubljanica (predavala
basta Rado Smerdu in Peter Skoberne - oba iz zavoda za varstvo
narave in kulturne dediscip.e);
13. aprila ob 19. uri predavanje
o Peruju (Machupicchu) - predaval bo Franc Popek;
20. aprila ob 19. uri predavanje

o Indiji (predavala bo akadem ska
slikarka Stana Sluga);
26. apr1la ob 18. uri predavanje
Vrtno oblikovanje (predaval bo
Dusan Ogrin, profesor Bio tehnicn e fakultete na oddelku za kra·
jinsko arhitekturo).
Prvo predavanje bo v osnovni
soli v Cerknici, vsa druga pa v
dvorani pod Ljubljansko banko v
Cerknici.
Dodatne informacije bodo objavljene pozneje. Vabljeni!
S. Kardum

---- . ~- ··· .

-j~
~
. ~\
·..

~~
~

ljudi odslo na oblsk na Rakek, kjer svobode ne bo doeakal in da ga bo
so lmeli svojee pod zascito ali pa doletela smrt. To je menda povedal
v vrstah Rupnikovega bataljona. tudl na mitingu marea meseea 1944
Moznosti za izdajstvo je bilo na ta _v Dolenji vasi. Zatajeval je neko
dan dosti in Zelie so le dva kilome- skrito bolecino, kar so opazili le n)etra oddaljene od Rakeka. Taka so govi najbliZjl prijatelji. Bila je osebmu prisepetavali. Toda Ludvlka od ne narave In o njej so le ugibali ...
njegovega namena niso odvrnili.
Hitel je, da bi postoril cimvec.
Sovraini tisk je veckrat zapisoval
Na velikonocni teden Je odsel v
njegovo ime in njegova pota. Lovko
na Primorsko k :2igonovim,_
se je pojavil tam, Lovko Je agitiral Trnje
kjer je imel svoje sodelavee. Tja je
drugje ...
tudi Janez Braniselj lz Dole.
Kaplan Boris Feme. ki je urejal in zahajal
n)ega )ezera, ki je Ludviku v okviru
izdajal list nNotranjee v borbi prot! gospodarske
komisije pomagal pri
komunizmuu, je Ludvika veckrat na- nabavi in razpeljavi
blaga. Na zelez·
padal, prav tako tudi Mirko Javornik nlsko postajo Sv. Peter
na Krasu
v »Siovenskem domu«. Feme je za- (Pivka} je bil tedaj dostavljen
poln
pisal, da je Ludvik Lovko-Bobnar za- vagon tehnicnega blaga iz Ljubljane.
strupll vso eerknisko dolino in da se
Potrebno ga je bilo razloziti in ad·
bojuje s satansko mocjo. 0 njem
peljati na dolocena mesta. Dostav·
je med drugim zaplsal:
niea se je glasila na ime trgovca
» • •• S tern komisarjem sem se bil
seznanil km~lu, ko sem prise! v Vrsnika in na druge. Vso organizaCerknieo. Dolge ure sva se razgo- eijo pri prevzemu blaga je !mel v
varjala o soeialnem vprasanju, o no· prihodnje na skrbi Branlselj, ki je
moral poskrbeti za prevoz v Lasko
vern redu.
in na druga mesta. Ludvik je
lzmenjala sva svoje misli in bila dolino
prepricana, da bova drug drugega tudi tis to . noc kot tolikokrat poprej
prespal na 2igonovem kozoleu. Popridobila. Toda zmotil sem se jaz, tlej,
ko je ugotovil, da je zadeva s
ko sem mislil, da ga born spreobrnil, posiljko
stekla, se je podal v petek
in zmotil se je on, ko je racunal, da
ali v sobotb na Cerknisko.
USODNI VELIKONOtNI
me bo pridobil za delo v OF •..
PONEDELJEK
Naslednjo noc je ze prespal na
... Bil je pravl partijee, na moe
Belogardisticni vohuni so bili Lud- sposoben organizator, znal je prido- Otoku. Ob odhodu iz Trnja so mu
viku vedno na sledl. Ljudje so ga biti posameznika in mnozieo, in :2igonova dekleta podarila novo kra·
veckrat opozarjali na previdnost, ker vsak, kdor se mu je dal v sluzbo, j~ vato. Na velikonocno nedeljo je bil
so se bali zanj. Tudi takrat, na veil· moral pod pritiskom cudne, dejal bi Ludvik v Cerkniel in se ]e udelezil
konocnl ponedeljek, ko je sieer bolj vrazje moci, se naprej ostati zvest sestanka prJ Hrenu, kjer so razprav·
molceci Ludvik marsikomu zaupal, njemu in Partiji .. ·" (Boris Feme: ljali o · kosnji na Serkovem posestvu.
da mora v Zelie, kjer da se mora ' Slovenski dom, 16. septembra 1944). Pregledovali so imena prosileev in
. Spomladi 1944 je Ludvik nekate· odlocali po soeialnih merillh.
sestatl s kurlrko iz Ljubljane. Ker Je
(Se bo nadaljevalo)
bil ta dan eerkveni praznik, je preeej rim sodelaveem veckrat potozil, da

drugo perilo za bolnisnice in za druge potrebe partizanov.
Ludvik si je mnogo prizadeval tudi za obnovo pozganih vasi In za postavljanje partizanskih objektov. Po·
toval je iz kraja v kraj in si poiskal
veliko sodelaveev. Utrdil si je trdno
intendantsko mrezo na terenu in v
vojski.
Ob vsem tern prizadevanju na gospodarskem podrocju pa nikoli ni
zanemaril politicnega delovanja. Zato je bil izvoljen v plenum Osvobodilne fronte Slovenije in je bil kot
delegat prlsoten tudi na Kocevskem
zboru odposlaneev slovenskega n!l·
roda v oktobru 1943. Mnogi ljudje se
ga spominjajo, s kaksnim navduse, njem je govoril v nedeljo, 12. septembra 1943 v osvobojeni Cerkniei,
spominjajo se njegovih toplih in
prepricljivlh besed. Z zanosom je
govoril o velicini narodnoosvobodU·
nega boja, o sovr&Znikih domovine,
o boju, ki se ni koncan, in o mobili·
· zaciji vseh ljudi za dokoncno osvoboditev. Sovraznike v Begunjah je
pozival k predaji, sieer jih bodo par·
tizanske enote prisilile na kolena.
Ljudi je pozival k sloznosti.
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BRESTOV OBZORNIK

Delamo za lastne potrebe!
SOLIDARNOST ZA KRAJEVNE
SKUPNOSTI IN OBCINSKA
ENOTNOST

Najbolj obiskana prireditev v Cerknici
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Nepogre5ljive v kamevalu - jezerske zabe

n

Resolucija o clruibeno-ekonomski politrl.ki in razvoju obCine
Cerknica je za leto 1982 predvidevala 2-odstotno rast zaposlovanja. Vendar je bilo ze kmalu videti, da taksna stopnja ne bo dosezena, saj je zdruZeno delo zaradi spremenjenih pogojev za
gospodarjenje zelo previdno zaposlovalo nove delavce.
Tako je bilo 31. decembra 1982
v nasi obcini zaposlenih 5666 delavcev oziroma 26 manj kot leto
poprej. Delovne organ!i.zacije navaJajo med vzroki za zmanjsano
zaposlovanje predvsem bistveno
spremenjene pogoje za gospodarjenje in zmanjsani obseg dela
(Trgovina Rakek).
Na 633 prostih delih in nalogah
se je zaposlilo 488 delavcev. Zd.ruzeno delo je potrebovalo predvsem priucene in kvalificirane
delavce. Kaksno je bilo kritje potreb po kvaliifikacijah, je videti iz

naslednjih podatkov (P=potrebe,
K=kritje):
p

nepriuceni
priuceni
kvalifiairani
s srednjo solo
z visjo solo
z visoko solo

83
242
191
54
·36
27

K

123
91
177
64
18
15

Delavci, zaposleni v tujini, so
se v manjsem stevilu kot prejsnja leta vracali domov. Pri skupnosti za zaposlovanje se zaradi
pomoci pri iskanju zaposlitve ni
prijavil nihce izmed njih.
Zaposlovanje stipendistov je
bilo tudi v Ietu 1983 problematiCno, saj so delovne organizacije
neustrezno zaposlile kar 17 stipendistov (6 ekonomskih tehnikov, 5 elektrotehnikov, 2 strojna
tehnika in po enega lesarskega,
kemijskega in gradbenega tehnika ter enega kljucavniearja) .
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Licne Butale nekaj dni po kamevalu. Pohvala organizatorjem: zelo
vestno in skrbno so jo pospravili.
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zbralo 786.239 din (seznam lahko
zahtevate od krajevne skupnosti,
verjetno pa ga va~e temeljne
organizacije ze imajo). Na osnovi tega lahko oceniujemo, da je
veeina delavcev spoznala, kako
le z Iastnim prizadevanjem lahko hitreje razresujemo posamezna vpra~anja, ki so prisotna v
krajevnih skupnostih.
Kot povsod, pa imamo tudi v
tern primeru izjeme. V tern seznamu ni Gradi§~a, Avtomontaze, Iskre, trgovin Borovo, Peko
in Tobak, SAP-a, in ~e kdo .bi
se verjetno na~el. Kaie, da· je v
teh kolektivih zavest delavcev,
da b i prlspevali k razvoju kraja,
izredno slaba.
Obicajno pa so prav delavci iz
takih kolektivov najbolj glasni s
svojimi zahtevami, ki naj bi jib
financiral nekdo drug. Tega drugega pa ni, in spoznati moramo,
da bomo morali za razrdevanje
komunalnih in podobnih vpra~j pogosteje posegati v lastni
zep, sicer bo videz na~ih naselij
~e bolj srednjeveski kot je.
T. Kebe

".
Zaposlovanje· v .nas1
obcini

L

b-

Urednik Brestovega obzomika
me je sicer naprosil, naj pisem
o enodnevnm zasluiku ali eni
prosti soboti, ko naj bi sicer
delali za pokrivanje potreb "
. krajevnih skupnostih. Naslov
sam steer ne ustreza, saj ne gre
za navadna solidarnostna sredstva, ampak predvsem za pokrivanje potreb v krajevnih skup·
nostih, v glavnem potreb komu·
nalnega znaeaja, katerih koristniki pa smo mi vsi, ki v tej
druibeno politicni skupnosti Zi·
vimo.
Tudi obcinska enotnost v tern
primeru ni pomembna, saj gre
za pokrivanje potreb posameznih krajevnih skupnosti in se
torej lahko specificno razre5uje
po posameznth krajevnih skupnostih. Tudi nacini so lahko povsem razlicni, ker so tudi potrebe krajevnih skupnosti drugacne. Posamezniki · sicer bolehajo
nad neko enotnostjo, ki pa je v
tem primeru nepotrebna.

Ce posamezna krajevna skupnost ni pozvala svojih delavcev
- kolektivov, naj z enodnevnim
zasluZkom pomagajo razrdevati
probleme, ki so se tam nabrali
in se delavci o tern niso zedinili
in odlocali, sami delavci pa tudl
ne cutijo potrebe po razre~eva
nju dolocenih vprasanj, pote~
ni nujno, da se k delovni soboti
pristopi. Ce pa je krajevna skunost naslovila vlogo na delavca
oziroma kolektive in delavci cutijo potrebo in dolinost, razre~iti vpra~anja, opredeljena v krajevni skupnosti, potem je najbri
samo po sebi umevno, da se
homo za tak najbolj enostaven
nacin zbiranja sredstev odlocili.
Glede na to, da v obCini nimamo pregleda nad tern, kateri
kolektivi so prispevali ali delovno soboto ali enodnevni zaslu·
zek, se opiramo le ita podatke,
ki nam jib je posredovala krajevna skupnost Cerknica v svojem letnem poroCilu. Iz teh podatkov. je razvidno, da je zdruzevalo sredstva iz enodnevnega
zasluZka 25 temeljnih organizacij in delovnih skupnosti ter

In ~e zadnje dejanje: pustov pogreb in ~tevllni zalujoci

Trgovina Rakek je izrned dese-

tih stipendistov lahko samo ene-

mu omogoOila pripravnistvo. Pri
zaposlovanju pripravnikov je zaskrbljujoce tudi to, da jih je vee
zaposlenih Ie za dolocen Ca.s. Taka bo vecje stevilo iskalcev zaposlitve po uspesno opravljeni pripravniski dobi vplivalo tudi na
povecanje potrebnih sredstev za
soaialno varnost. Po prenehanju
pripravni~tva za dolocen cas so
namrec upraviceni do denarne
JX?IDOCi.
1. novembra 1983 je bilo pri
skuJ?.nOsti za zaposlovanje prijavljenih 62 iskalcev zaposlitve; od
teh jih je 27 iskalo prvo zaposlitev. Sorazmerno majhno stevilo
iskalcev zaposlitve pane porneni,
da tezav pri zaposlovanju ni. Najteze je zaposliti srednjesolce, ker
primanjkuje ustreznih del in nalog.

Strelske novtce

no osvojila Ines OTONICAR s
174 krog1.

OTVORITEV AVTOMATSKEGA
STRELISCA IN REGIJSKO
TEKMOVANJE SOLSKIH
SPORTNIHDRUSTEV

REPUBLISKO TEKMOVANJE
SOLSKIH SPORTNIH DRUSTEV

REPUBLISKO TEKMOVANJE
- SLOVENSKE KONJICE

V marcu so regijski zmagovalci in tisti, k.i so izpolni:li norma,
nastopili na republiSkem tekmovanju. solskih sportnili drustev.
Nastopilo je 71 pionirjev in 34
pionirk.

V Slovenskih Konjicah je bilo
·r epublisko tekmovanje pionirjev
in pionirk z zracno pusko Crvena
zastava. Strelska d.ruzina BREST
je nastopila z ekipo pionirk in
enim pionirjem. Pionirke so se
ekipno s 480 krogi uvrstile na 5.
mesto. Posamezno sta Ines Otonicar in Jasna Kebe izpolnili normo za nastop na drzavnem tekmovanju, ki bo 13. in 14. apriJ.a
v Zenici.

26. februarja je bila v telovadnici osnovne sole v Cerknici otvoritev seststeznega avtomatskega
kegljiSca strelske druZine BREST.
Po uvodnih besedah predsednika d.rustva, ki je prikazal razvoj
strelskega sporta v obcini, je
strelisce odprl pomocnik glavnega direktorja BRESTA Drago
Mazij . Po otvoritvd in uvodnih
strelih gostov je biJo regijsko
tekmovanje solskih sportnili d.rustev.
K pridobitvi novega streliSca
so financno · pomagali Brest, Kovinoplast.ika, Gradisce, Kmetijska
zadruga, Gozdno gospodarstvo
ter sami strelci, ki so opravili
nad 600 udarniSkili ur.
REZULTATITEKMOVANJA
Pionirji - ekipno:
1. Cerknica I.
478 krogov
2. Postojna I.
470 krogov
3. Postojna II.
431 krogov
Posamezno:
krogov
1. Simon Zavnik
168 (PO)
2. David Istenic
166 (CE)
158 (PO)
3. Matja:l Ravbar
4. Matja:l Jakopin
158 (CE)
Pionirke - ekipno:
1. Cerknica
498 krogov
2. Postojna ·
435 krogov
Posamezno:
krogov
1. Ines Otonicar
175 (CE)
165 (CE)
2. Sasa Istenic
3. Neva Pelan
162 (PO)

Nasi pionirji so zasedli 14. mesto s 482 krogi. Med posamezniki
je bil Martin ZIDAR s 166 krogi
na 22. mestu. Veliko bolje so se
od.rezale pionirke, ki so s 506 krogi zasedle odlieno 3. mesto. Med
posameznicami je srebmo kolaj-

Z otvoritve avtomatskega stre!Bca

F. Mahne
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KegljaSke
ZALO:lNIK IN GORNIK
PRVAKA NOTRANJSKE
Na kegljiscih v Cerknici in na
Vrhniki se je koncalo letosnje tekmovanje posanaeznikov in parov
notranjske regije . Med 40 nastopajocimi (vsaka obcina je imela
pravico prijaviti najvec 8 tekmovalcev) so imeli najvec uspeha
tekmovalci KK Brest, saj je med
posamezniki zmaga.l Zaloznik
pred Gomikom (oba Brest), med
pari pa prva Brestova dvojica
(Zaloznik-Gomik) pred Postojno
in drugo Brestovo dvojico.
Najboljsi stirje tekmovalci
(med njimi so kar trije iz Bresta)
so si tako pridobili pravico do
nastopa na prvenstvu Slovenije,
kjer nastopa najboljSdh 60 slovenskih kegljacev. Tekmovanje
bo 12. in 13. maja na kegljiScih
v Ljutomeru in Mariboru. Najboljsih deset tekmovalcev pa se
bo udelefilo d.rlavnega prvenstva,
ki bo junija v Makedoniji.

(lz stevilke 78- 31. marec 1974)
BREST V SESTAVLJENI ORGANIZACIJI SLOVENIJALES. 82% delavcev
glasovalo »za«
V ponedeljek 18. marca 1984 smo odlocali o pomembnem koraku BRESTA.
Z referendumom so delavcl v vseh temeljnih organizacljah glasovali o zdruzltvi v sestavljeno organizacijo zdruzenega dela SLOVENIJALES.
Nasteti podatki nam povedo, da so delavcl na podlagi organiziranih in neorganiziranih razprav s pomocjo analize o ekonomski upravicenosti predvidenih povezav, ki jo je izdelala skupna komisija, dojeli potrebo po tesnej·
sem sodelovanju in po usklajevanju interesov z drugimi delovniml organizacijaml.
SPORAZUM SKUPNIH INTERESOV
Ne bo odvec, ce se enkrat na kratko zapisemo razloge in prednosti, ki so
vodili nas kolektiv k tej zdruzitvi. Predvsem zadeve ne smemo obravnavati
custveno, temvec s sirsih gospodarskih pogledov in koristl. Te koristi pa
v perspektivi prav gotovo so. Brest je v svojem razvoju dosegel obseg In
nivo, ki sta pogojevala in terjala nove premike v poslovni orientaciji. Pojavljale so se dileme, ali naj svoje sile usmerimo v nadaljnji razvoj kapacitet
ali pa v razvoj trgovske mreze.
lnteg racija brez dvoma prinasa koristi, ki pa jih je stevilcno in realno
ovrednotiti izredno tezko. Realizacija srednjerocnega progral'na razvoja, ki je
v analiza podan, je najvecje jamstvo o upravicenosti te integracije. To pa je
bilo tudi osnovno vodilo, da se je kolektiv za taksno povezovanje odlocil.
NOVE CENE REPROMATERIALOV
Dokler bomo administrativno urejall cene, bomo na trziscu se· vedno
imeli taksne ekscese, da materiale izvazamo, medtem ko jih na domacem
ti"Ziscu primanjkuje.
Za boljse razumevanje teh problemov naj navedem samo primer za le·
sonitne plosce, katerih cena se giblje na domacem trgu od 6,70 do 11 din
za kvadratni meter, medtem ko jih mi uvazamo po 14 do 16 din za kvadratni
meter. Taksnih primerov srecujemo v nasi vsakodnevni praksi veliko.
POROtlLO gradbenega odbora za obnovo vodovoda Cerknica-Rakek
Z letom 1973 se je izteklo cetrto leto zbiranja sredstev za obnovo vodovoda in seveda tudi cetrto leto obnove vodovoda.
Zbiranje sredstev in obnovitvena dela potekajo v glavnem po programu,
ki sta ga sprejela gradbenl odbor in Komunalno stanovanjsko podjetje ze
leta 1970. Do konca leta 1973 so bili obnovljeni naslednji odseki:
zajetje Pod Slivnico-Cerknica, Cerknica-Rakek, Unec-iv~nje selo, Sli·
vice. Zamenjano je bilo omrezje v Cerknici sami, na Rakeku in drugih naseljih, kjer so bili zamenjani glavni vodi. Obnoviti je treba se naslednje
odseke: glavni vod do Brezlj, glavni vod Topol, Cerknica-Dolenja vas, Cerknica-Zelse, Cerknica-Dolenje jezero in se nekaterl manjsi odseki.
USTANOVLJENA JE ZKPO V OBtiNI CERKNICA
Na pobudo obcinske konference SZDL Cerknica ter drugih druzbenopoliticnih organizacij v obcini je bila ponovno ustanovljena 20. marca 1974
Zveza kulturno-prosvetnih organizacij obcine Cerknica (ZK.PO) .
Zveza uresnicuje svojo funkcijo tako, da na prostovoljni osnovi zdruzuje
obcane v siroko kulturno gibanje, v katerem se organlzirajo kot ustvarjalcl
in porabniki kulturnih dobrin.
NOVA RESTAVRACIJA
8. marca 1974 je Gostinsko podjetje •Jama• iz Postojne odprlo novo restavracijo v Starem trgu.
.
To je prav gotovq nova pridobitev za Losko dolino. V dokaj sodobnem
lokalu je zaposlenih osem gostinskih delavcev. Restavracija obratuje v dveh
izmenah.
DRZAVNO PRVENSTVO PIONIRJEV V SMUtARSKIH TEKIH
Od 8. do 10. marcel letos je bilo v Loski dolini dr-Zavno prvenstvo pionirjev
v smucarskih tekih.
Z zborom vseh tekmovalcev, dviganjem drzavne in pionirske zastave, pozdravnim govorom predsednika, organizatorja in pokrovitelja ter podpredsednika Smucarske zveze Jugoslavije Gregorja KLANCNIKA se je v Loski
dolini pricelo Ill. drzavno prvenstvo pionirjev v smucarskih tekih. Tekmovanja se je udelezilo 153 tekmovalcev iz 17 klubov Slovenije, Hrvatske in
Srbije.
·
Smucarska zveza Jugoslavije praznuje letos 50. obletnico obstoja. Zato
ni nakljucje, da je zaupala organizacijo Iii. drzavnega prvenstva pionirjev
v smucarskih tekih ravno SK Loska dolina - kraju, ki lezi v neposredni blizini Blok, ki velja]o za zibelko slovenskega smucanja.
KEGUACI SPET AKTIVNI
V petek, 15. marca 1974 je bil ustanovni obcni ·zbor kegljaskega kluba
»BRESTu Cerknica. Nekaterl clani bivsega kluba in ljubltelji kegljanja smo
se odlocili, da ozivimo delo starega kluba in pridobimo v nase vrste nove
clane. Clan kluba lahko postane vsakdo, ne glede na to, kje je zaposlen,
oziroma kje prebiva. Ce pa hocemo klubu povrniti stoves, ki ga je imel stari
klub, je treba izpolnjevati osnovne pogoje za delo in prljetno V4dusje
v klubu.

Rezultati:
Posamemo:

•

l10V1Ce

ki bo v Ljubljani od 26. maja do
1. junija, predprodajo vstopnic
za ogled tega tekmovanja.
Cena vstopnic za celodnevni
ogled tekmovanja je 400 din na
osrednji tribuni in 300 din na tribuni.
Spared tekmovanja:
27. 5. ekipno tekmovanje moski
in zenske
28. 5. ekipno tekmovanje moski
in zenske
29. 5. tekmovanje dvojic moski
in zenske
30. 5. tekmovanje dvojic moski
m zenske
1. 6. finalno tekmovanje posameznikov in posameznic
Vsa tekmovanja bodo na novern seststeznem monta.Znem kegljiscu v veliki dvorani (hokejski)
HALE TIVOLI.

I
I
I
Vsi, ki se zanimajo za ogled
tekmovanja, naj se prijavijo
kegljaskemu klubu najpomeje
do 15. aprila.

Uspeh tekaCev

skih prvo in pri zenskah drugo
mesto.
Brest ze na dosedanjih tekmo1. ZaloZnik, Brest
Stari vrh nad Skofjo Loko je vanjih v veleslalomu ni imcl
2. Gornik, Brest
bil 10. marca letosnje prizorisce vidnejsih uspehov, prav nasprot3. VidakovJc, Postojna
devetih zimskih sportnih iger . no pa so vsa leta teki nasa bolj4. Preseren, Brest
SOZD Slovenijales. V organiza- sa plat. Izmed najboljsih bi orne5. Puntar, Postojna
ciji SORE iz Medvod je na tek- nil vsaj stiri najbolj uspesne:
7. Mulec, Brest
movanju v veleslalomu in tekih Milana Gornika, Rajka Krasevca,
10. Urbas, Brest
sodelovalo 243 tekmovalcev. Te- Marijo Svet in Toneta Kanda·
12. Terzic, Brest
kaska proga je bila zelo slabo reta.
13. Veliscek, Brest
Dosezeni skupni rezultat je
pripravljena, poleg tega p a tudi
- precej krajsa, kot bi morala . pravo stanje zimskega sporta na
Dvojice:
Brestu. Pogoji in momosti za
kegljev biti po pravilniku tekmovanja.
treninge v veleslalomu so v ne:
1. Brest I. (ZaloZnik1. TRGOVINA '
.
10
katerih delovnih organizacijah
Gornik)
8774
bistveno boljsi in cenejsi, zato
2. TOVARNA MERIL
11
2. Postojna I. (Vidakovicimajo tudi boljse rezultate.
Punta-r)
8576
3. KLI LOGATEC
15
Tudi v prihodnje se rezultati
3. Brest·II. (Mulec16 ne morejo kaj prida izboljsati,
4. BREST
Preseren)
8439
5. SAVINJA
27
saj se je vsak nas tekmovalec
4. Ilirska Bistrica I. (Volkboril po svojih najboljsih moceh
itd.
Kranjc)
8227
in zmoznostih. Ob tej prilozno5. Brest III. (Urbas-Terzic) '8201
Ce razclenimo uspehe Bresto- sti bi se zahvalil vsem nasim
RepubliSko tekmovanje dvojic
bo 15. in 16. septembra na keglji- vih tekmovalcev po panogah, nastopajoCim za sodelovanje in
smo dosegli v veleslalomu pri trud, ki so ga vlozili v tekmoscu Golovec v Celju.
moskih sesto mesto, pri zenskah vanje.
F. Strukelj
BREST - PRVAK V OBciNSKI pa sedmo; v tekih pa pri moTRIM LIGI
.
V
v• v
Na cerkniskem kegljiscu se je
lwncala letosnja obcinska kegljaska trim liga v disciplini 6 X 100
lucajev. Prvo mesto je brez porazeja in cetrti Rakek I., kar je
OBciNSKA ZIMSKA
za osvojila ekipa Bresta.
istoeasno ponovitev lanskih uvrV letosnji obcinski ligi je na- NOGOMETNA LIGA
stitev.
stopilo samo devet. ekip, v gla~ V MALEM NOGOMETU
Kvalitetni vrh je torej ostal enak
nem za.radi neureJenega keglJl· KONcANA
kot lani; k njim bi lahko priSteli
sea. v prejsnjih letih je nastopaS 25. februarjem se je koncala Je se ekipo Los_ke doline (peto
lo tudi 14 do 16 ekip.
peta obcinska zimska nogo metna mesto), Kamne gorice (sesti) ter
Lestvica:
liga v malem nogometu. Zanima- prvouvrsceni ekipi druge lige Dinje za maili nogomet raste iz leta sko in Vikingi. Druge ekipe so
1. BREST
v leto, kar dokazuje tudi stevilo igrale bolj ali manj v okviru svo2. KARTONAZA
nastopajocih v ligi, saj jih je bilo jih zmomosti. Med :posamezniki
3. GOZDNA
letos nad 250 v 21 ekJ.pah. Tekmo- velja omeniti najbolJsa vrataTja
4. GRADISCE
vanje je potekalo v prvi in drugi Grudna (Stoletni I.) in Smaj_!ea
5. SOFERJI
(Disko) t er strelca Kranjca (Raligi.
6. AVTOMONTAZA
7. MLADINCI
Tekme so bile zanimive in iz- kek I.) in Levca (Disko).
Po koncani ligi je bil odigran
8. UPOKOJENCI
enacene, na koncu pa so le zmagali najboljsi. Obcinski prvak za se zakljucni turnir za prehodni
9. KOVIND
leto 1984 je drugic zapored mo- pok3'1. NK Cerknica. Pokal bo eno
stvo Pink panther, sestavljeno iz leto v vitrini ekipe Pink panther,
PRED SVETOVNIM
igralcev, ki so vsi po vrsti clani ki je tako se enkorat potrdila, da
PRVENSTVOM V KEGLJANJU
prve ekipe NK Cerknica. Druga je trenutno najboljsa v obcini.
Kegljaski klub Brest Cerknica je bila ekipa Stoletni I., tretja
V. K.ralj
bo organiziral v casu pre~ s-yetovnim prvenstvom v keglJaDJU,
kegljev
4426
4396
4303
4279
4273
4160
4H5
4086
4065

ZIMSKE sPORTNE IGRE SOZD
SLOVENIJALES

Cedalje bolj mnoztcno

Fil111i v aprilu
BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC
Ureja u rednlskl odbor: VIII FRIM, Franc
GORNIK, Vlktor JERIC, Joze KLANCAR,
Sreco KNAP, Bozo LEVEC, Drago MAZIJ,
Danica MODIC, Janez OPEKA, Yanda !!EGA,
Marjan !!IRAJ in Franc TRUDEN
Foto: Joze !!KRU
Odbor za obveiieanje je druibenl organ
upravljanja, Predsednica odbora:
Yanda
!!EGA.
Glasiio sod I med prolzvode lz 7. to~ke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdavcenju prolzvodov In storltev v prometu, u katere se ne placuje temel]nl davek od prometa prolzvodov (mnenje sekretariata za lnformiranje lzvrsnega sveta SR
Slovenlje !t. 421·1/72 z dne 24. oktobra
1974).

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljubljani.
Naklada 2800 izvodov.

1. 4. ob 16. uri - italijanski pustolovski film ZAKAJ SE VSE TO
DOGAJA MEN!?
1. 4. ob 20. uri in 2, 4. ob 20. uri - hongkongski .karate film NEPREMAGLJIVI BRUCE LEE.
5. 4. ob 20. uri - jugoslovanska koriminalka HALO, TAKSI!
7. 4. ob 20. w:i in 8. 4. ob 16. uri - ameriski vohunski film TELEFON.
8. 4. ob 20. uri in 9 .. 4. ob 20. uri - zahodnonemski eroticni film POCITNICE NA IBIZI.
12. 4. ob 20. uri- anaeriska srhljivka MOC RUSENJA.
14. 4. ob 20. uri in 15. 4. ob 16. uri - ameriska komedija BOKSAR
ZADOLARJE.
14. 4. ob 20. u ri in 16. 4. ob 20. uri - italijanski ljubezenskl film LA
CHICALA.
19. 4. ob 20. uri - jugo~lovanska komedija TESNA KOZA.
21. 4. ob 20. uri in 22. 4. ob 16. u ri - hongkongski pustolovski film
DEBELINKOVE PUSTOLOVSCINE.
22. 4. ob 20. uri in 23. 4. ob 20. uri - anaeriski pustolovski film ZAKLAD V IZGUBUENBM LETALU.
26. 4. ob 20. uri - ameriska eroticna drama KDO JE HARRIET?
28. 4: ob 20. uri in 29. 4. ob 16. uri - hongkongski ka•r ate film ZMAJEV PEKLENSKI OBRACUN.
29. 4. ob 20. uri in 30. 4. ob 20. uri - italijanski pustolovski film
AMAZONSKI LJUDOzERCI.
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