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Proti predlogom o spremembah 
OB NEUSPELEM MAJSKEM REFERENDUMU 

Z referendumom so bill zavrnjeni predlogi o delnih spremembab 
skupnih osnov in meril za ustvarjanje ter delitev dohodka in osebnib 
dohodkov v temeljnih organizacijah BRESTA. Razlogov za to je vee, 
a imajo tudi skupni imenovalec. Kaj zdaj? 

Sedemnajstega maja je bil v 
vseh temeljnih organizacijah 
Bresta referendum, na katerem 
so se delavci odloeali o 
logu delavskega sveta elovn 
organizacije, nana§ajoci 
spremembe skupnih 
meril za ustvarjanje t 
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Vzroki so nedvomno vsebin· 
ski. Kazejo dolol:eno nejevoljo 
vecine odlocujocih in nekak§no 
nasprotovanje vsem predlogom, 
ki zadevajo osebne dohodke. Vse
binske vzroke verjetno lahko 
i§cemo med okoli§cinami kot so: 

- razmeroma nizki osebni do· 
hodld, 

- nekak§na splo§na napetost 
in vznemirjenost ob tezavnem 
gospodarskem polozaju in sprem
ljajocem slab§anju zivljenjskega 
tandarda, 
- posamezna sedaj veljavna 
esorazmerja na podrocju raz
rejanja oziroma delitve dohod
in osebnih dohodkov, 

objektivna prisotnost do-

rejanje dohodka ozirom ose 
nih dohodkov. Na podlagi org • 
nizirane javne razprave je deli!. · 
ski svet umaknil dve, s stra 
komisije predlagani spremem , 
in okrnil pet sprememb, za k • 
tere je bilo videti, da je gleda· 
nje nanje precej enako v vs 
temeljnih organizacijah. 

ga odloc ja 

Vecina I 
dumu je b Ia 

ka njega nagnjenja k uravnilov· 
en~""- kl. 

Dokoncni predlogi so se n 
sali na naslednja podrocja: 

- re5evanje kadrovskih vpra 
§anj v posamezni temeljni orga
nizaciji, 

- rdevanje kadrovskih vpra
sanj v okviru delovne organi
zacije, 

vzpodbuda gospodarjenja 
organizacije kot celote, 

- vzpodbujanje inovativne de
javnosti, 

lim predlo,._._,c ~ 
stim, ob ka 
pravi »niso I skre«. To je 
~ekiru~o cudno, zlasti se, ko po

mls o, da je delavski svet 
aknil obe vpra§anji, na kate-

ri so bill pogledi najbolj raz
licni. 

V temeljnih organizacijah sku
§ajo zdaj opredeliti glavne raz
loge za tak§no odloCitev. Pri tern 
nekateri napeljujejo na stereo
tipne vzroke kot so slabo infor
miranje, premalo usklajevanja 
in podobno. Mislim, da je to na
pak. 

Maj - mesec mladosti, brsti, zorenja ... 

posamezniki ob takih od
ocitvah povezujejo tudi more

bitna svoja druga nezadovolj
stva in morebitne druge nepra
vilnosti, ki se jim ni mogoce v 
celoti izogniti. Posledica vsega 
je nekaksno splo§no sumnicenje 
oziroma nezaupanje, ki se konc
no izrazi z glasom »protl« pred
logom. Tako pa vpra§anj ne
dvomno ne bomo uspe§no re
§ili. 

Odlocitev »proti« sama po sebi 
seveda ni nic tragicnega. Smisel 
pravice odloeanja je prav v tem, 
da se za treutek zamislis in iz-

(Konec na 2. strani) 

brestov 
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TITO s sodelavci na 10. kongresu ZKJ 

Ob dnevu mladosti 
Cetrtic po Titovi smrti praznujemo mesec mladosti, ki po

vezuje mlade vse Jugoslavije v enotni volji, nadaljevati pot 
najvecjega sina, kar jih je v tisocletni zgodovini .dala nasim 
narodom zemlja Balkana. 

Tisoci mladincev, ki so nosili prve stafetne palice, so da
nes v zrelih letih. Za njimi je burna in tezka, toda uspesna 
zgodovina ustvarjanja in razvoja Titove Jugoslavije. I z te 
zgodovine stopajo danes mlade generacije in na njenih te
meljih zelijo izgrajevati tudi prihodnost Jugoslavije: sociali
sticne, svobodne in neuvrscene, povezane s tisocerimi nitmi 
prijateljstva, razumevanja in bratskega sodelovanja v enotno 
skupnost enakopravnih narodov. 

Kljub mnogim pripombam, dobronamernim in zlobnim, 
takSnim, ki bi rade, da se cimprej pozabi vsa slavna zgodo
vina Jugoslavije in taksnim, iz nestrpnosti porojenih od za
cudenja, kako da Titova Jugoslavija i.ivi se po Titu, in takS
nim, ki se jim prav za ohranjanje tradicij in za vzgojo mla
dega rodu. na teh tradicijah zdi tako .Skoda vsakega dinarja 
- kljub vsem tern pripombam je praznik mladosti spet 
tukaj i11 je Titov morda bolj, kot je kdajkoli bil. 

Morda je prav, da ob tej priloi.nosti povemo, da tudi mla
dim ni vsec, da se posku.Sa iz tega praznovanja napraviti 
zgolj ceneni, toda drag spektakel, cirkuska predstava, da se 
iz Titove osebnosti poskusa napraviti nadnaravno, vsemogocno 
bitje, ki kot takSno sodi v nek drugi svet; toda hkrati je 
treba povedati, da je prav, ce si pravice do svojega prazno
vanja mladi ne pustijo vzeti. Ker je to dan, ki jih spominja 
na vzor, katerega sled je v njih zapisana neizbrisno, cigar 
dela ne smejo pozabiti, ce hocejo, da bodo poznejsi rodovi 
nanje lahko ponosni, tako kot so oni lahko ponosni na gene
racijo, ki je sla s Titom in ob Titu. 

Da je na5a mladina zvesta svojemu Titu, ne dokazuje le s 
stafeto mladosti in z dnevom mladosti; dokazuje vsak dan 
sproti, ko vestno opravlja svoje dnevne naloge, ko se po solah 
uc i, ko po tovarnah in na poljih trdo dela in si tako priza
deva izboljsati polozaj delovnega cloveka doma in socialistic
ne Jugoslavije v svetu, ko brani nase meje in ustvarja pogoje 
za sobodno zivljenje vseh drzavljanov v njih. Dokazuje tudi 
s kritiko vsega tistega, kar v nasi dru.Zbi ni dobro, posteno 
in socialisticno, ko se ne strinja z omejevanjem razpolaganja 
z rezultati svojega dela, ko se ne strinja s pocasnim razvo
jem samoupravljanja, z njegovim zastajanjem ali celo naza
dovanjem. 

Ne samo garanja, tudi kriticne misli in pogumnega izraza
nja nejevolje nad obstojecim stanjem nas je naucil Tito in 
dolZni smo mu slediti. Dol'Zni smo uravnati in utrditi zastav
ljeno pot. To je izrocilo dneva mladosti: ne le spomin -
tudi prihodnost, porojena iz tega spomina. Zavoljo tega spo
mina toliko dragocenej sa in toliko bolj obvezujoca. 
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NaSa likvidnost in obresti 
Ta dva elementa financnega poslovanja sta med seboj mocno od

visna. Dobra placilna sposobnost (likvidnost), ki omogoca sprotno 
poravnavo zapadlih obveznosti z lastnimi sredstvi, pomeni manj~e 
izdatke za obresti, nelikvidnost pa povzroea dodatno najemanje po
sojil pri poslovni ali interni banki in drugib organizacijah, ki imajo 
vl!\ek denarja, in tako se tudi izdatki za obresti vecajo. 

V polozaju, ko so realne obrest
ne mere nizje od stopnje inflaei
je, to pa pomeni, da izgublja ti
sti, ki denar posoja, pridobiva pa 
p.osojilojemalec, je veliko povpra
sevanje po posojilih, ki se obicaj
no takoj vlagajo v osnovna sred
stva. Skrb za lastne ali dolgoroc
ne v.i:re za kr.i.tje obratnih sred
stev je zanemarjena in se ·resuje 
s kratkoroenimi krecliti. 

Sedanji gospodarski trenutek 
pa je tak, da zahteva tudi st var
.nejse vrednotenje druzbenih sred
stev. Tako je ena izmed pomemb-

nih nalog stabilizacije, da se 
obrestna meri dviga veckrat let
no in tako spremlja stopnjo in· 
flacije. Cilj pa je, da bi hila 
obrestna mera do 1. maja leta 
198S -realno pozitivna in vsaj en 
odstotek :nad stopnjo inf~acije. 

Glede na -realno in nominalno 
rast obrestne mere ustrezno na
rascajo tucli izdatki za obresti, 
seveda odvisno od visine m vrste 
posojil. 

Za Brest pomeni ta ukrep ob
cutlno prekoracitev .nacrtovanih 
obresti za letosnje leto. Poleg 

Proti predlogom o spremembah 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

beres najbolj ustrezno resitev. 
:2:al pisec tega clanka ne misli, 
da je bila referendumska zavrni
tev prej opisanih predlogov naj
b olj ustrezna re5itev. Nerdenif. 
so ostala najrazlicnej~a vpra
sanja, ki nas bodo pestila v 
pribodnjem poslovanju. 

Omenim naj le podrocje raz
sirjene r eprodukcije, na katero 
se navezuje odlocanje o investi
cijah. Tudi podrocje minulega 
dela bi morali glede na zakon
ski rok urediti do 1. julija letos, 
da drugib vprasanj ne nacenja
mo. Zavrnitev dejstev ali argu
mentov se ne pomeni, da smo 
jib s tem resili. Lahko bomo 
zadovoljni, ce se nam mnoga, 
zlasti pa kadrovska in socialna 
vprasanja ne bodo poglabljala. 
Prav gotovo se bomo s potreba
mi za spremembe se srecevali, 
ne glede na to, ali si to zelimo 
aline. 

Kaj pa je mogoce oziroma 
nujno storiti zdaj, takoj? Po eni 
strani je treba v celotnem Bre
stu izbrati in analizirati razloge, 
zaradi katerih je vecina glaso
vala »protl« predlogom. Zatem 
bo potrebno veliko dru2benopo
liticnega in tudi poslovnega 
(strokovnega) sodelovanja z vse
mi delavci, da obnovimo enot
n ost kolektiva, ki nam je zdaj 
se posebej potrebna. In seveda: 
potrebno bo uskladiti osebne do
hodke, kolikor dopusea dru2beni 
dogovor v skiadu z veljavnimi 
osnovami in merili. 

Na vrsti je torej spet delavski 
svet delovne organizacije. Na 
podlagi podatkov o poslovanju 
v prvih mesecih tega leta mora 
odloCitl o momem porastu oseb
nih dohodkov in opredeliti mo
rebitne druge naloge ter ukre
pe, ki zadevajo osebne dohodke 
in s tem enega izmed bistvenih 
vzvodov vecje produktivnosti. 

Z. Zabukovec 

REZULTATI REFERENDUMA 0 SPREMEMBAH SAMOUPRAVNEGA 
SPORAZUMA 0 SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH 
ZA PRIDOBIVANJE IN RAZPOREJANJE DOHODKA 

17. maja je bil v vseh temeljnih organizacijah Bresta referendum 
za sprejem sprememb samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah 
in merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka. Nekateri najpo-
mernbnejsi podatki o izidu referenduma po posameznih temeljnih 
organizacijah so naslednji: 

<U 

..:.;:.. ,D 

Za % % >N % ,d;>Gl .... Gl 
Gleo ... 'il 0 
II) llo = "' "0 
::>:s~ ~ ;;:> 

Pohistvo 725 326 45,6 248 34,2 606 83,6 
Iverka 158 40 25,3 105 66,4 150 94,9 
Masiva 286 151 52,8 106 37,1 265 92,7 
:2:agalnica 189 85 45,0 93 49,2 182 96,3 
Gaber 150 45 30,0 91 60,7 138 92,0 
Jelka 170 35 20,6 101 59,4 137 81,0 
Prodaja 252 107 42,5 103 40,9 220 87,3 
Tapetnistvo 126 39 30,9 68 53,9 111 88,0 
Mineralka 48 26 54,2 20 41,7 48 100 

I z teh podatkov je videti, da je samo v MASIVI in MINERALKI ve
cina delavcev glasovala za sprejem sprememb omenjenega sarno
upravnega sporazuma. 

Na ravni delovne organizacije se je od skupai 2104 delavcev referen· 
duma udeleZilo 1857 delavcev oziroma 88,2 %. Za sprejem sprememb 
je glasovalo 854 delavcev oziroma 40,6 %, proti sprejemu sprememb 
pa je glasovalo 935 delavcev oziroma 44,4 %. 

zmanjsevanja dohodka pa po
vzroca placevanje obresti zaradi 
vedno vecjega zneska tudi vecje 
likvidnostne tezave, ki jih za. 
ostrujejo se ukrepi banke v zvezi 
s financn o discipline in zakon 
o zacasni prepovecli razpolaganja 
z delom druzbenih sredstev za iz· 
placevanje osebnih dohodkov v 
letu 1984, ki stopi v veljavo 
s 1. julijem. 

Ta zakon je dejansko spreme
njen in dopolnjen 7. a cleo zako
na o zavarovanju placil med 
uporabniki druZbenih s.redstev, 
katerega uveljavitev je bila pre· 
-!ozena na 1. januar 198S. leta. 
V novi, ostrej~i obliki pa s topa 
v veljavo pol leta prej, kot smo 
pricakovali. 

Osnovni cilj zakona je izboljsa
nje financne discipline, zato upo
rabniki dru2benih sredstev (od 
1. VII. d.o 31. XII. 1984) ne bodo 
smeli izplacevati osebnih dohod
kov nad mesecnim povprecnim 
cistim osebnim dohodkom, izpla
canim. na delavca za leto 1983, 
povecan.i.m za SO odstotkov rasti 
izplacanih akontacij cistih oseb
nih dohodkov v druzbenem sek
torju, ki jo za obmocje republike 
oziroma avtonomne pokrajine 
doloei sluzba qru.Zbenega knjigo
vodstva v letu"1984 v primerjavi 
z obdobjem prejsnjega leta, ce ne 
bodo imeli v casu izplacila oseb
nih dohodkov poravnanih vseh 
zapadlih obveznosti. 

v 7. a clenu prej omenjenega 
zakona so bHe sankcije pr edvide
ne le za neizpolnjevanje obvezno
sti iz prometa blaga in storitev 
ter investicij, sedaj pa zakon za
jema vse upnike in obveznosti. 

To pomeni izredno skrb za pla
cilno sposobnos t delovne organi
zacije, ki pa ne sme biti le skrb 
financne siuzbe, temvec vseh de
lavcev, ki vplivajo na prilive in 
.odlive financnih sredstev. Se bolj 
natancno kot do sedaj bomo mo· 
ra:li .nacrtovati dnevne odlive fi
nancnih sredstev, v nabavi in 
prodaji dolocati primerne placil
ne pogoje in tr.o~iti skrajno pre
misljeno, ce hocemo spostovati 
·dolocila zakona. 

Moznosti za najemanje posojil 
je cedalje manj, izdatki za obre
sti pa tudi predstavljajo preveli
ko breme, se posebej :z,a kredite, 
ki nimajo selektivnega znacaja. 
Obseg posoj~l, ki jih odobrava 
bllii1ka za neselektivne namene, 
se zmanjsuje, zato so skoraj ecli
ni mozni vir dodatnih s.redstev 
po dokaj ugodni obrestni m eri 
{20 odstotkov) k recliti za pripravo 
in proizvodnjo za izvoz in izvozni 
krecliti. Zato je nasa likvidnost 
v veliki meri odvisna tudi od vi
sine in kontinuitete izvoza. 

Izsel je tudi dolgo napovedani 
zakon o zagotavljanju obratnih 
sredstev, ki bistveno posega v do
sedanji nacin poslov-anja s sred· 
stvi; vendar 0 tern kaj vee v pri
hodnj i stevilki OBZORNIKA. 

P. Kovsca 

KJE SO BRIGADIRJI? 

Mladi iz nase obcine bodo tudi 
letos sodelovali na zvezni mladin
ski delovni akciji, in sicer »Ibar 
84« v Kra•ljevu. Doslej smo na 
zveznih ak:cijah sodelovali ze pet 
let zapored :in dobili tucli vrsto 
najvecjih priznanj za nase delo. 

Za letos je dogovorjeno, da bo 
m ladina cerkniske obcine zagoto
vila za »Zvezno brigado<< SO br.iga
dirjev; med nji.mi naj bi bilo po 
dogovoru obCinskega mladinske
ga vodstva 20 mladih Brestovcev. 
Rok za prijave je bil 30. maj . Te
den dni pred iztekom roka iz 
Brestovih osnoWJih mladinskih 
organizacij nismo dobili se niti 
ene prijave. 

Kaj Bres tova mladinska orga
nizacija caka? Naj vendarle rece 
tudi o tern kaksno beseclico ali 
stori kaksno dejanje ... 

BRESTOV OBZORNIK 

Stafeta rnladosti na poti skozi cerknisko tovarno 

Novi predpisi o obrestih in Brest 
Tezavne gospodarske razmere, v katerih smo se znasli, nas nenehno 

opozarjajo in hkrati silijo k re5evanju te2av, ki v zadnjih letih ogro-
2ajo gospodarstvo. Pri njihovem re~evanju se trenutno posluzujemo 
dveh bistvenih in hkrati skoraj edinih ukrepov gospodarske narave: 
spremenjene politlke obrestnih mer in deviznih tecajev. 

Politika obrestnih mer Narodne banke Jugoslavije je bila vrsto let 
stabilna oziroma pasivna. Tudi po letu 1970, ko je inflacija ie presegla 
10 odstotkov, se ni spremenila. Nasprotno, obrestna mera za nekatere 
selektivne namene se je zacela zniZevati. 
Kak~ne spremembe je obrestna mera »doiivljala« v desetletju od 

1973 do 1983, najbolj nazorno kaie naslednja tabela: 

N N ~ 
~ 
ao 

Obrestna mera * ao ao ao a-
"' a- a-..... ..... ..... -za k redite ~ ..... ;:j ..... .ci 

.,..., ..... ..... ..... 
~ -"' "' "' 0) .a ..... - ...... 0 ~ 

splosna (eskontna) 6 8,6 12 14 22 30 
za izvozne posle 3 1 4 4 8 18 
za uvoz 3 3 8 9 12 22 
za likvidnost 6 8 12 14 22 30 
za zamudne obresti 6 6 12 25 25 35 

* V tabeli so navedena samo leta oziroma mesec, leo so se obrestne 
mere spremenile. Upostevane so samo obrestne mere za selektivne in 
likvidnostne kredite bank ter splosna obrestna mera . 

V letu 1982 smo se v Jugoslaviji resneje Iotili politike obrestnih 
mer. Medtem ko se v prejsnjih Ietih obrestna mera prakticno nikoli 
ni dvignila nad 12 odstotkov, je v letu 1982 za nekatere narnene do
segla kar 30 odstotkov. Bistvene spremembe obrestnih mer so bile 
v prvih letosnjih mesecih. Te spremembe teZijo k temu, da bi se 
obrestna mera priblliala stopnji inflacije in jo celo presegla. Prvi 
korak k teinu pomeni uveljavitev novih obrestnih mer s prvim majem 
Ietos. Nove veljavne bancne obrestne mere so: 

vrsta kredita 
- krediti za pripravo in proizvodnjo blaga za izvoz 
- izvozni krediti 
- krediti za druge namene (tudi eskontna stopnja) 
- zamudne obresti 

obrestna mera 
20% 
20% 
42% 
42% 

Ce nove obrestne mere upostevarno pri analizi sedanjega financ
nega pol<>Zaja Bresta, oziroma poskusarno ugotoviti, koliko na novo 
ustvarjene vrednosti bodo letos »pojedle« obresti, lahko hitro ugoto· 
vimo, da bo plan obresti v skupnem znesku 287,308.000 dinarjev krepko 
presefen. Ce se bo obrestna mera gibala tako, kot smo predvideli, se 
bo ta znesek dvignil nad 300,000.000 dinarjev. 

Samo za kreditne obresti za pripravo blaga za izvoz in za izvozne 
kredite ocenjujemo, da bomo na racun viSjih obrestnih mer placall 
za 21,813.000 dinarjev vee, kot bi plaeali, ce bi obrestna mera ost'clla 
nespremenjena. Upostevati moramo dejstvo, da bo tudi v prihodnje 
obrestna mera za kratkoroeno kreditiranje obratnih sredstev soraz
merno zelo visoka, medtem ko bo ta za selektivne kredite se vedno 
krepko pod stopnjo inflacije. 

Zavedajoe se teh dejstev, pomeni Brestu temja po hitrejsem obra
canju sredstev in vecjem izvozu se naprej eksistencno nujnost. 

M. Troha 

Stafeta I)J.ladosti na sprejemu pred Brestom 



BRESTOV OBZORNIK 

0 prod a ji (rna lee drugate) 
lz leta v leto, iz meseca v mesec, iz dneva v dan nekaj nacrtujemo, 

ocenjujemo in razre~ujemo. Nacrtujemo proizvodnjo, kadre; nacrtu· 
jemo propaganda, prodajo, nalozbe; ocenjujemo osebne dohodke in 
razre~ujemo sprotne tezave. Obenem pa si zastavljamo vpra~anja. All 
smo dobro nacrtova.Ji in se posebej, kako delamo, kaj lmamo, dobimo 
(ustvarimo). Mogoee ob vsem tern premalo upo~tevamo, kaj je tisto, 
kar nam reze debelej~o ali tanjso »rezino kruha«. 

Proizvodni proces se pricne z 
na:bavo in konea s prodajo izde
lanega proizvoda. Sele prodaj:l 
potrdi upravicenost proizvodnJe, 
njeno smotrnost . 

Prodaja Brestovih pohis tvenih 
programov je bila v letosnjih 
prv1h stirih mesecih dobra. Glede 
na enako lansko obdobje je bila 
vecja za vee kot 70 odstotkov; 
dosegli smo ze skoraj tretjino 
letnega nacrta prodaje. 

Ali pomeni to, da smo na Bre
stu ·razresili, da smo sedaj nasli 
ustrezen proizvodno-prodajni pro· 
gram s prodajnega vidika? Ali 
smo nase programe prilagodili 
trenutnim zahtevam in muham 
kupcev, nj ihovemu okusu in tudi 
njihovim zepom? 

HELENA iz Jelke je znanilec 
boljsih casov. 

Vsekakor pa je potrebno pro
gramsko usmeritev nenehno pre
verjati, programe, ki ne gredo 
v prodajo, menjati z novimi, bolj
simi. Razvoj novih programov 
mora biti sta:lna na:loga, pa cetudi 
so sedanji programi se tako 
uspesni. 

V prihodnje bomo morali vee 
pozomosti posvetiti tudi dobav· 
nim rokom, posebej v nasi malo
prodajni mrezi. To od nas zahte
va zakon o spremembah in dopol
nitvah zakona o temeljih po·slova
nja organizacij zdruzenega dela 
1na podrocju blagovnega prometa; 
le-ta med drugim zahteva, da 
kupcu, ki vnaprej placa dolocen 

znesek, obracunamo tudi do 30-
odstotne obresti. Ob malomar
nem izpolnjevanju nasih obvez. 
nosti do .l<upca si bomo tudi 
s tern lahko kaj hi tro tanjsali 
»rezino<<. 

Prh.nati sicer moramo, da smo 
v prvih stirih mesecih kupce z 
naSim pohistvom dobro oskrbo
vali, vendar se v maju ze pojav
ljajo tezave pri karnpletiranju 
kuhinjskega pohistva, delno pa 
tudi pri ploskovnem pohiStvu, 
medtem ko oblazinjenih izdelkov 
za domace trzisce zaradi tezav 
pri kooperaciji in velikem stevilu 
odprtih narocH nasploh primanj
kuje. 

0 zapisanem obicajno razprav
ljamo ob sestavljanju raznih pia
nov :iJ:1 smernic. Vendar je mogo
ce le prav, da 0 prodaji razmis
ljamo tudi v jubilejni dvestoti 
stevilki Brestovega obzornika, se 
posebej, ker kronicno prirnanjku
je najrazlicnejsih ••peres<<. 

V. Frim 
Gotovo smo s programsko 

usmeritvijo pri pohistvu lahko 
aokaj zaaovO!Jni, eeprav se ne v 
celoti. NajbolJ smo se tr:liscu pri
lagodili z oblazinjenim pohi
s tvom, kar kaze tudi izjemno ve
liko povprasevanje po nasih iz
delkih. Lahko namree recemo, 
da je letosnja preostala proizvod· 
nja sedeimh gamitur MOJCA, 
LENKA, KSENlJA ze razprodana. 

Nasa reklama 
propaganda • 

In 
Zamrznitev cen v prvih letos

njih mesecih pa nam je onemo
gocila usklajevati p onudbo s po
vprasevamje.m ter nam bo obenem 
cdrezala dobrsno »rczino kruha<< . 
Vsekakor bo potrebno cene garni
tur cimprej pravHno zastavi1:i, 
kar pa nam ta trenutek onemogo
cajo nejasnosti, ki jih prinasa 
naJnovejsi odlok o pogojih in na
einu oblikovanja cen v letu 1984. 

Tudi kuhinjsko pohiStvo dodo
bra uposteva kupceve zahteve. 
KuhinJi BREST U':l in BREST 11 
sta se na trgu ze uveljavili, kuhi
nja BRI:::ST 1S pa tudi pridobiva 
svoje prve kupce. Sluzba za obli
kovanje je ob pomoci drugih 
sluzb ze zacela oblikovati novo 
kuhinjo. 

Najvec dela nas v prihodnje 
eaka pri oblikovanju ploskovnih 
programov, ve::J.dar menimo, da 
bomo v sodelovanju z obli.kovalci 
iz Slovenijalesa tudi pri tern na
sli prave resitve. Tudi program 

Oddelek za propaganda »gostu· 
je<< v prostoru sluzbe za obliko
vanje. Z njo n i le prostorsko po
vezan, ampak imata precej skup
nih tock tudi p.ri samem delu. 
Pro.pangadista sva namree zadol
zena med drugim tudi za gra.ficno 
oblikovanje, ki pa se mora prila
gajati bodisi industrijsk6lllu ob
likovanju, bodisi sluzbi za mar
keting, ka:mor neposredno pro
paganda tudi organizacijsko spa· 
da. 

Brez dobre povezanosti vseh 
treh dejavnosti, n e more biti 
uspehov. Vedno vecja koD'ku:renca 
na trl:Hicu, veli'ka izbira podobnih 
izdel'kov lesne indus•trije in ne 
nazadnje, dobesedno boj za vsa
kega moznega kupca, zahtevajo 
jzjemna pdzadevanja pri razi
skavah tr:liSca in njegovih po
treb, razvijanju in oblikovanj_u 
novih izdelkov, do reklamiranJa 
vsega, kar pr.fhaja v:sak dan s 

Ljubljanski dnevnik o nasi razstavi pohistva lNVENTA 

trakov nasih temeljnih orga.niza
cij. 

Na blago, ki ga izdelujemo, je 
potrebno mozne kupce na razlie
ne naoine opozoriti, j'ih informi
rati. Kako doseci, da bo kar 
najvec ljudi slisalo za enega od 
nas-ih novih programov, stolov, 
sedeinih garnitur . . . Pa ne samo 
to, da bodo zanje s liSa1i! Potreb
no je vee. Kupca je potrebno to
liko zainteresirati, da se bo mor
da odloCil tudi za nakup. To pa 
je nasa osnovna naloga. 

Danes si Z,ivljenje tezko pred
stavlj amo hrez bra:nja casopisov, 
poslusanja radia, gledanja televi
z:ije, obiskovanja rnnomcnih pri
reditev. Povsod n as spremlja pi
sana beseda v ob-liki ·plakat<>v, 
knjig, brosUJT. V o0ci nas bodeio 
z vsem mogocim popisane p·p
njave kamionov, ljudje nosijo r~
klame natiskane na majicah, pri
penjamo si znacke. v trgov1nah 
nas vabjjo liena embalaza, pisa
ne etikete, zive barve in zvecer, 
ko naj bi se nase oko odpocilo, 
se prizgejo svetlobni napisi, za
ustavljajo nas osvetljene -izloi:be 
in ·ce g+remo v kino, se najprej na 
platnu .prikaie -relclamno s.poro
Cilo. 

Tudi Brestova propaganda je 
vkljucena v to pisano, po svojih 
pravilih »Organizirano zmesnja
VO<<. 

Ne gre pozabi:ti s tevilnih sej
mov doma in v tujoini, ki so tudi 
eden od ·pomembnejsih elemen
tov propagande. 

Zelo pomemben pa mora biti 
za nas kupec kot posameznik 
-in nas odnos· do njega. Ni vse
eno, 'kaksen bo njegov prvi v•tis 
o proizvajalca, •katerega blago bo 
morda kupil: 

Njegov prvi stik z nami je lah
ko reklamna tabla ob cesti, po 
kateri gre, moda vizitka delavca 
Bresta, reklamno ·sporoeHo, tis'ka
no v ·casopi:su, ali pa dopisni pa
pir, skratka, vse tisto, kar nosi 
zasci-tni znak Brest. 

Taksno prikazovanje neke fir
me navzven imenujemo pri nas 
»hiiini stil<< in ena ·izmed nalog 
propagande je tudi postopno 
uvajanje tega stila ravno zato, da 
bomo Cim lazje prepo2lnavni po
vsod, kjer se bomo pojavili. 

Prevec suhoparno bi bilo pre
mleva:ti opis del in nalog propa
gandne sluibe, zato bi opozoril 
morda le na zadnjo veejo akoijo, 
ki smo j:o ·pripravili v sodelova
nju z Gospodarsko zbornico, In
stitutom za oblikovanje :in pa 
Brestom. To je b:ila ·razstava no
vega pohistva INVENTA i n pa 
nasih mineralovih plosc. 
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Aprila so bile nase prodajalne pohistva rekordno obiskane 

To je billep, morda kar solski 
prime·r propagandne akcije. Raz. 
stava je hila pri,pravljena v soraz
merno majhnem prostoru, pa 
tudi casovno j e bila precej 
kratka (sest dni). Smo pa z do
volj mocnimi propagandnimi po
udarki vzbudili sora2lmerno veli
ko odmevnost v javnosti. 

Obenem je bila to tudi neke 
vrste soia za naso slu:Zibo, sa:j smo 
z dobr5njo mero pomoci Gospo
darske zbornice in Instituta lah
ko videli, v k3:ksno sirino gre 
lahko propaganda (prospekt, ra· 
dio, televizija, tisk ... ) 

Trenutno je poudarek nase de· 
javnosti -na lesnem sejmu, ki bo 
prihodnji mesec v Ljubljani in 
od katerega nasa strojegradnja 
precej pr.ica•kuje. Ne nazadnje 
tudi zato, ker smo se dogovorili 
za skupen nastop in s tern v 

zvezi tudi s skupno propaganda 
z JAVORJEM in KOVINDOM. 

Prvic borno, ce bo le mogoce, 
pos~usno Vlkljueili v sejemsko 
okolje tudi video -~istem, s kate
Tim bi na casu primeren in ver
jetno dovolj atiraktiven nacin pri
kazali obiskovalcem eim popol
nejso sli+ko nase ponudbe. 

Ceprav cas, v katerem nase go
spodarstvo financno ni najbolj 
naklonjen propagandi, skusamo 
storiti Cim vee, da bi bili nepre
·Stano prisotni na trliscu, ki je 
sorazmerno dobro zalozeno s 
proizvodi, ki jih izdeluje tudi 
Brest. Kupce moramo nepresta
no opozar>jati nase, jih obvescati, 
kajti casi, ko je dober glas kar 
~am segel v deveto vas, so ze 
zdavnaj minili. 

B. Klancar 

Ukrepi ekonomske politike morajo biti oblikovani in uveljav
ljeni tako, da bodo kar najvee prispevali k uresnicevanju pro
grama stabilizacije ter utrjevali ekonomske zakonitosti in loce· 
vali dobro delo in gospodarjenje od slabega, spodbujali in si· 
llli k medsebojnemu povezovanju in povecevanju druibene pro
duktivnosti dela kot podlagam kvalitetnega vkljucevanja v med
narodno delitev deJa. 

Miha Ravnik na seji CK ZKS 

Moinosti za sodelovanje 
s Sovjetsko zvezo 
PONUDBA ZA SEPARACIJO VERMIKULITA V SOVJETSKI ZVEZI 

Za izdelavo Negor plo~c upo
rabljamo kot osnovno surovino 
vermikulit. V prvih letih obrato
vanja nase tovarne smo uporab
ljali vermikulit, uvozen s kon
vertibilnega podrocja, zaradi go
spodarskih razmer pa smo se 
preusmerili na klirinsko podroc
je (Sovjetsko zvezo). 

Pri analizi vzodnega materiala 
smo ugotovlli bistvene kvalitetne 
razlike med obema surovinama. 
Mednarodni standard (ISO) do
voljuje, da je v surovini, ki jo 
uporabljamo (1- 0,355 mm) 10 do 
15 odstotkov odpadka. 

Vhodna surovina (vermikulit) , 
uvozen iz Sovjetske zveze teh 
kvalitet ne dosega in se odsto
tek odpadka giblje med 20 in 
25 odstotki. Zaradi teh kvalitet
nih pomanjkljivosti ima MINE
RALKA teiave pri proizvodnji 
plosc. 

Na osnovi teh ugotovitev smo 
predstavnikom iz Sovjetske zve
ze predlagali pomoc pri odprav· 
ljanju teh pomanjkljivosti. 

Prve neposredne stike oziroma 
zahteve po separaciji vermikulita 
smo dobili sredi leta 1983. Na 
osnovi vseh informacij, ki smo 
jib imeli takrat, smo izdelali v 
sodelovanju s Slovenijaceste-Teh
niko Ljubljana prvo ponudbo in 
jo poslali na predstavnistvo Slo· 
venijalesa v Moskvo. 

Na osnovi te ponudbe smo se 
v zacetku decembra sestali v 
Moskvi predstavniki Sovjetske 

zveze, Slovenijalesa, SCT iz Ljub· 
!jane in Bresta, kjer smo opre· 
dellli bistvene podatke za posta
vitev tovarne (fond ur, lokacijo 
tovame, vkljucevanje v sedanje 
objekte, silosi, skladisce za ma
terial, klimatski pogoji). 

Zaradi izdelave koncne tehnic
ne ponudbe smo si ogledali me· 
sto Jokacije v Kovdoru in opre· 
dellli metodologijo za dolocanje 
vlainosti ekspandiranega vermi· 
kulita in koncna merila za izde
lavo tehnologije in polindustrij· 
skih poskusov. 

S sodelavci iz SCT Ljubljana ze 
koncujemo izdelavo ponudbe za 
separacijo vermikulita v Sovjet
ski zvezi. Ponudba obsega na· 
slednja dela: 

- dolocitev fizikalno-kemijskih 
Jastnosti vzorca, 

- tehnolo~ke raziskave boga· 
tenja vzorca, 

- dolocitev tehnoloske sheme 
bogatenja, 

- izdelava idejnega projekta 
tovarne za bogatenje vzorca. 

Ponudba bo izdelana do 10. ju
nija in poslana predstavnikom 
Sovjetske zveze do 15. junija. 
Za ta rok smo se dogovorili v 
decembru lani in moram reci, 
da je bil zelo kratek. Kak~en bo 
odziv v Sovjetski zvezi, bomo iz
vedeli v naslednjih mesecih. 
Upajmo, da bo ugodno, saj je 
bilo v ponudbo vlozenega veliko 
dela. 

M. Braniselj 
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MoZnosti za finalizacijo jelovine 
V dopolnitvah na~ega srednje

rocnega nacrta smo med drugim 
zapisali: 

- Razvijati je treba tisto pro
izvodnjo, ki predstavlja prestruk
turiranje sedanjega asortimana 
v korist programov, ki bodo do
segali vecje gospodarske uCinke, 
hkrati pa dosegali tudi cim 
manj~o odvisnost od uvoznih su
rovin in· repromaterialov. 

- Pospesevati moramo tiste 
nalozbe, kjer vidimo zanimanje 
za skupna vlaganja znotraj de
Iovne organizacije in izven nje. 

Finalizacija zaganega lesa 
iglavcev je ze nekajletni cilj na
sih razvojnih programov. Te
meljna organizacija Zagalnica je 
proizvajalec zaganega lesa. ze 
ob odlocitvi za izgradnjo sodob
ne zage je hila za dolgorocni 
razvoj nacrtovano, da hi ob zagi 
postavili tudi naprave za pre
delavo zaganega lesa v polproiz
vode ali koncne proizvode. V pr
votnem srednjerocnem nacrtu 
1980-1985 je hila predvidea tudl 
izgradnja tovarne opa.Znih plosc. 
Zaradi pomanjkanja denarnih 
sredstev in delitve dela v okviru 
notranjsko-kraske regije smo se 
gradnji odpovedali. Kljub temu 
pa je zamisel o predelavi lesa 
ostala ~e vedno ziva. 

Ob zahtevah na~ druzbe po 
cim vecjem izvozu pa je postala 
~e bolj zanimiva. Nasa temeljna 
organizacija izvozi nad 40 od
stotkov proizvodnje zaganega le
sa. Vecji izvoz zaganega lesa ni 
smiseln zato, ker bi s tern osi
romasili surovinsko osnovo za 
slovensko predelovalno indu
strijo. Poleg tega pa tudi ugo
tavljamo, da je kljub stalnemu 
fizicnemu izvozu zaganega lesa 
vrednostni izkupicek zaradi pa
danja cen na svetovnem trgu 
vedno manjsi. 

Resitev teh vpra~anj je seveda 
v manjsem izvozu zaganega lesa 
ter vecjem izvozu polizdelkov 
in gotovih izdelkov, saj se s tern 
veca tudi skupni devizni priho
dek. Zato smo si v zadnjem 
casu v temeljni, pa tudi v de
lovni organizaciji prizadevali za 
ustrezno izbiro proizvodnega 
programa. 

Osnovna merila, ki so oprede
ljevala izbiro programa, so bila: 

- da so proizvodi namenjeni 
za izvoz na konvertibilno triisce 
bodisi neposredno bodisi posred
no prek sodelovanja v skupnem 
prihodku (Javor); 

- da so proizvodi gospodar
sko donosni in povecujejo 
ustvarjeni dohodek na delavca; 

- da je za proizvodnjo po
trehnega cim manj uvoza repro
materialov. 

Glede na opredeljena merila, 
tehnoloske moznosti in potrebe 
trga je raziskava pokazala, da 
sta za nasa temeljno organiza
cijo zanimivi predvsem dve vrsti 
izdelkov: 

Z lanskega remonta na IVERKI 

- proizvodnja kvalitetnih po
skoblanih elementov, ki jih upo
rahljajo v proizvodnji stavbnega 
pohiStva, ploskovnega pobiStva 
in druge notranje opreme; 

- proizvodnja raznih sirin
skih in dolzinskih elementov, ki 
jih uporahljajo predvsem v pro
izvodnji stavbnega pohistva. 

bavo taksne opreme, ki je v les
ni proizvodnji standardna. 

Investicijo bi pokrili z last
nimi sredstvi in s sredstvi so
vlagateljev v znesku 40 milijo
nov, za 20 milijonov pa prica
kujemo posojilo Ljubljanske 
bank e. 

Proizvodnja za izvoz bi se po
vecala za 35 odstotkov, s tern pa 
tudi delez izvoza od 40 do SO 
odstotkov. 

. ...... 

Zaradi omejenih investicijskih 
sredstev smo se odlocili, da 
najprej preidemo samo na pro
izvodnjo profilno skoblanih ele
mentov, ker nam bi to ob dose
danjih ocenah prinasalo najvec
ji ucinek. Poleg tega pa je s tern 
tveganje ob vla'ganjih najmanj
se, saj nalozba predvideva na-

S predvideno nalozbo bi v 
zacetku predelali okrog 3000 ku
hicnih metrov jelovega lesa v 
polproizvode in koncne proiz
vode. A. PiSek Dela pred montaio novega iveraca na IVERKI 

Zato moramo celotno podrocje delitve po delu dosledneje 
uveljaviti kot sestavni in pomembni del prizadevanj za boljse 
gospodarjenje s sredstvi v drufbeni lastnini kot spodbujevalni 
dejavnik za zmanjsevanje materialnih stroskov, za povecevanje 
produktivnosti dela, za pogumnejse vkljucevanje v izvozna pri
zadevanja. 

Odlocanje o razsirjeni reprodukciji in gospodarjenje z denar· 
jem sta se vedno podroeji, na katerih premalo dosledno in ucin· 
kovito uveljavljamo drufbeno 1astninski odnos in na katerih 
imajo drfavno lastninske in centralisticne teinje lie vedno moc
ne materialne korenine za odloeanje v imenu zdruienega dela 
in mimo interesov delavcev in delovnih !judi. 

Usklajevanje proizvodnje 
in prodaje 

Miha Ravnik na seji CK ZKS 

PROIZVODNI PROGRAM TE
MELJNE ORGANIZACIJE PO
HISTVO IN PRODAJA 

hilo ~ricakovati, ker je program 
nekompleten. Zaradi velikih za
log programa 3 X 3 in hkrati 
desortiranosti si je PRODAJ .\ 
zastavila nalogo, da ga proda s 
pospeseno prodajno akcijo. 

Brestova strojegradnja 

Ze takoj po ukinitvi programa 
WH, ki je hil na triiscu zelo do
hro sprejet in uvedhi novega 
programa Maja (v treh izved
bah) 'e bilo videti, da prehod ne 
ho tako lahek. 

Zaradi znanih tezav, ki jih je 
imela temeljna organizacija Po
histvo lani, smo hili skoraj vse 
leto nekompletni. To se j e zclo 
odrazilo na trziscu, saj nismo 
mogli dostavljati blaga v zadost
nih kolicinah. S tern smo podalj
sevali dohavne rake in postajali 
nesolidni ter izgubili precej ugle
da in kupcev. Letosnje leta naj 
bi bilo boljse, vendar homo do 
polletja se vedno delno nekom
pletni. Spremljanje prodaje je 
pokazalo, da se najholj p roda
jata program Maja 0 ter Maja 
BL, medtem ko je z Majo M ne
koliko slabse. Verjetno zaradi ze
lo temnega odtenka v osnovni 
harvi. 

Proda,ina akcija se je zacel:l 
16. aprila in bo tekla predvido
ma do zaeetka junija. Da bi kup
ce opozorili na ugoden nakup 
nasega pohiStva, smo prodajo 

·pospesili tudi s propaganda pre'c 
sredstev javnega ohvescanja. Pr
vi rezultati se ze kazejo, saj se 
je prodaja ze v aprilu povecab 
za dvakrat, v maju pa bo po 
sedanjih podatkih r ezultat se ne
koliko boljsi. 

Brest se je kQt proizvajalec 
strojev predstavil na sejmu les· 
no obdelovalnih strojev v Ljub
ljani in sicer leta 1982. Ker smo 
od tak.rat pa do danes na ·pod
rocju strojegradnje naredili lko
rak napreJ, je letos nova priloz 
nost, d a sirsi javnosti poka.Zemo 
nase doseike v proizvodnji lesno 
obdelovalnih strojev in napTav. 

Letos bomo na ljubljanskem 
sejmu lesno obdelovalnih S'trojev, 
ki bo od 11. do 16. j.unija pokazali 
stroje in naJprave s treh podrocij 
na~e dejavnosti, in sicer s.troje za 
monta.Zo in predmonta:Zo, tapet
niske pripomooke ter naprave in 
stroje za pov.rsinsko obdelavo. 

Od strojev za mont~o in pred
montazo homo znova predstavili 
avtomatsko ·korpusno stiskalnico, 
ki bo nekoliko spremenjena in 
:izpapolnjena. 

Od tapetniskih prJpomockov in 
naprav bo.mo .preds·tavili: 
- dve napravi za sivanje gwn-

hov, 
- napravo za napenjanje oprti, 
- napravo za napenjanje vzmeti, 
- iago za profiliranje iprena, 
- pr:i·pomocek za oznacevanje 

blaga. 
Od strojev za povrsinsk.o obde

lavo lesa, ki jih delamo v sode
lovanju s Kovinoplastli>ko Loz, pa 
bomo predstavili stro j za poliva-

nje laka delovne sirine 1300 mili
metrov. 

Ne glede na to, kaJksen bo od
ziv na sejmu, je ze sedanja p o
treba po tovrstni opremi vsak 
dan vecja hodisi na Brestu bo
disi pri ostalih lesno industrij
skih ·proizvajalcih. 

Precej tezav pri prodaji nam 
zadaja tudi program 3 X 3. Trii
sce ga nikakor ni sprejelo tako 
kot smo pricakovali, ceprav se 
lahko s komhinacijo elementov 
opremi se tako zahtevne objek
te. To s pridom izkorisca nas 
inzeniring, vendar se ne kat bi 

Prodajna akcija tece po nasih 
vecjih salonih, v Nami ob Tro
mostovju in po nekaterih zuna
njih trgovinah in ni misljena 
kot razprodaja. Cene so se mi
nimalno znizale le nekaterim 
slabse prodajanim izdelkom, ki 
so na zalogi se v vecjih kolici
nah. 

Temeljna organizacija Pohis
tvo mora v doglednem casu pri
ti do novega nosilnega progra
ma. Da bi to dosegli, skupaj s 
Slovenijalesovimi arhitekti raz
vijamo nov program, ki naj bi 
hil pripravljen do beograjskega 
sejma pri11odnje leto. 

P. Mele 

Dejstvo je, da sedanji proiz
vodni prostori, pa tudi strojna 
oprema, •ki jo ·imamo na voljo, ne 
us~reza tehnoloskim in oproizvod
nim zahtevam. Zato si .prizade
vamo, da hi se ustrezno opremili 
in preselili v nove proizvodne 
·prostore, ki naj bi jih dahili v 
centralnem skladi~cu v Podskraj
ni!ku. 

Ta~ko bi strojegradnja dohila 
boljse pogoje za delo, istocasno 
pa hi zaradi vecjiih zmogljivosti 
in boljse opremljenosti prevzela 
vecji del storitev za potrebe 
vzdrievanja. 

lz dela 
oblikovalcev 

Da je zastavljena pot razvoja 
lastne stlrojegradnje pravilna, 
nam potrjujejo nekateri sosednji 
proizva:jalci strojne opreme, k i 
so prej spoznali prednosti tak.Sne 
dejavnosti •ter so pri njenem na
stajanju in ·razvoju nastopali holj 
nacrtno in organ:izirano. 

B. Mlakar 

OBVESTILO 

Leta 1984 se je zacelo z obde
lavo Naminih prostorov v Ljuh
ljani in z razstava.mi Negor iz. 
delkov. Priznati je -treba, na nam 
je vse to zelo dobro uspeio in 
so temu primerni tudi rezultati. 
Sodelovanje z Namo je J?Odalj
sano v smislu opremljan]a vee 
prodajnih prostorov in akcija ho 
t·rajala do jeseni. 

Delovna skupnost upravnih organov obcine Cerknica nudi za 
letovanje v kamp prikolici na otoku Pagu - avtokamp Strasko, 
Novalja, naslednje proste termine: 

11. 6. do 20. 6. 
21. 6. do 30. 6. 
11. 7. do 20. 7. 
30. 8. do 8. 9. 
9. 9. do 18. 9. 
19. 9. do 28. 9. 
Cena za dan bivanja v prikolici v juliju in avgustu je 400 din, 

v juniju in septembru pa 300 din. Prikolica ima stiri Ie!Lisca. 
Interesenti naj svoje prijave pos1jejo pismeno ali po telefonu 

791-111, int. 09 (Olga Smodila), najkasneje do 10. 6. 1984. 
lzvrsni odbor 

osnovne organizacije ZSS 

Vzporedno se je koncno zacel 
rojevati nov projekt, o katerem 
ze dolgo govoroimo. K delu smo 
pritegnili vrsto ljudi, da bi pro
jekt cimprej in Cimholje izpeljali 

Za kaj pravzaprav gre? Lani 
smo zaceli nekako bolj neposred
ne pogovore o potrebi po novih 
kuhinjah. Nova kuhinja bi pome
nila celotno sprememho v pri· 
merjavi s sedanjo. P·rinesla naj 
hi vrsto .izholjsav in novosti v 
pogledu konstm.k.cije in estetike. 

Pomoc pvi resevanju naloge 
nam je nudil tudi obisk sejma v 
KOlnu. V·si, ki ·sodelujejo rpri na
·logi, zelijo, da tbi to novost prika .. 
zali na heograjskem sejmu. Zato 
delamo z vsemi mocmi, ker ve
mo, da temeljne organizacija, ki 
to proizvaja, nujno potrebuje 
nov izdelek, primeren hkrati tudi 
za izvoz. 

Nadrobneje bi vse ostale sesta· 
vine •tega projekta prikazali, ko 
bo cas za ·izdelavo vzorca. 

T. ~agar 

. - ···-- ··------------------------------------



-

BRESTOV OBZORNIK 5 

Dvesto Stevilk naSega glasila 
Dvesto stevilk: nad pol mllijona izvodov, blizu 10.000 tlankov, 

blizu 15.000 tipkanih strani gradiva, okrog 4.000 fotografskib posnet
kov, bogve, koliko ur dela, kakib 800 razlicnih sodelavcev .. . To je 
samo nekaj suboparnih stevilk, ki pa so vendarle dovolj zgovorne 
price o sedemnajstletnem nepretrganem poslanstvu glasila pri ob
ve§canju nasih delavcev. In se posebej se velja pobvaliti: niti en sam 
mesec nismo izostali. 

Da, to je ze zgodovina o rasti in razvoju glasila, o vztrajnem in 
trmastem delu vseb, ki so ga oblikovali. Kar vee generacij sodelavcev 
se je ze izmenjalo; od tistih, ki so zaorali ledino - tedanjim glavnim 
urednikom Danilom Mlinarjem na celu- do mladib delavcev, ki so 
sele nedavno prisli v naso delovno organizacijo. Prevec imen se je 
ze zvrstilo, da bi jih kazalo nizati, pa ce bi imeli se tako zaostrena 
merila. 

Naj zato velja ob tej prilomosti le iskrena zabvala vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri oblikovanju vsebinske ali oblikovne podobe 
glasila, vsem bolj ali manj zvestim sodelavcem. 

Vse vecja vloga in pomen obvescanja postavljata pred nas tudi 
vrsto novih nalog in odgovornosti, zlasti ob vse bolj zapletenih gospo
darskih razmerah. Zavedamo se tudi vrste lastnih slabosti, ki pa jib 
je zaradi najrazlienejsib razlogov le teZko odpravljati, pa eetudi so 
prizadevanja dovolj Ziva in ubrana. 

Za nas mali jubilej smo se odlocili, da mu vendarle posvetimo 
nekaj prostora v njem samem. Zato smo zaprosili nekaj nasih dc
lavcev in obcanov, ki so doslej ali sedaj sodelovali ali spremljali 
nase glasilo, za njihova mnenja o njem (se posebej smo jib zapro
sili za kriticnost - brez dlake na jeziku). 

Vsekakor nam bodo njihovi predlogi dragocena spodbuda za prl
bodnje delo, za vsebinsko in oblikovno dograjevanje nasega jubi
lanta, da bo z vse bolj castitljivo starostjo tudi vse bliZe delavcem 
in obcanom, katerim je namenjen. 

Joze LESAR, castni clan kolek
tiva Bresta, njegov dolgoletni 
nekdanji glavni direktor; dal je 
neposredno pobudo za zacetek 
izhajanja glasila. 

V zvezi z vaso »mini anketo« o 
Obzorniku varn posredujem ne
kaj pripornb in sicer predvsem 
o stvareh, ki jib skoraj ni pri
sotnih v Obzorniku, pa bi po 
mojern mnenju morale biti. 

Obzornik se prevec omejuje 
le na uradne periodicne in letne 
plane, na periodicne obracune 
poslovanja in splosne clanke. 
Kaj se vrnes dogaja dobrega in 
slabega v delovnem kolektivu, 
o tern pa ni pisanega skoraj ni
cesar ali zelo malo. To velja zla· 
sti za naslednje: 

TN o~obja razvo1mh poh Bresli 

1. stevilka 

- Racionalnost tehnologij, re
promaterialov in delovnega casa 
po posarneznih temeljnih orga
nizacijah. 

Organizacija podjetniske 
nadgradnje, njena kvaliteta po 
segmentih in njena (ne)ucinko
vitost. 

- Kaj je z inovatorstvom, ra
cionalizacijami in izobraieva
njem na delovnih rnestih (vern, 
da je tega precej, pa vendar za 
to »nihce ne ve«). 

- 0 delovni disciplini in ne
disciplini - konkretno. 

- 0 notranjem dogajanju po 
temeljnih organizacijah in skup
nih sluzbah - konkretno o za
vzetib delavcih, pa tudi o napa
kah in pomanjkljivostih, ki sc 
dogajajo. 

- Ste opazili, da v Obzornik 
pisejo le vodilni, neposredni de
lavci pa sploh ne? Zakaj jim ne 
pornagate z intervjuji? 

f•t•. .....-.... ...... '" • • • 

- Racunalnik je izredno dra
ga stvar. Se je upravicil? 

Ob koncu mislim, da zaradi 
nastetih pomanjkljivosti tudi jav
nosti ni celovito predoceno pri
zadevanje in s tern tudi ne pro
blemi ter napori delovnega ko
lektiva Brest. Vsekakor pa je te
rneljno poslanstvo Obzornika ob
vescati in s tern spodbujati Bre
stove delavce. 

Dusan TROTOVSEK, upokoje
nec v Ljubljani, nas dolgoletni 
sodelavec 

Brestov obzornik je prav go
tovo eno najboljsih glasil delov
nih organizacij pri nas. Posebno 
vrednost mu daje rednost v iz
hajanju mesecno nepretrgoma 
sedemnajst let. 

V mesecniku pac ni mogoce 
slediti sprotnirn dogajanjem, 
vendar vkljub ternu zagotavlja 
dovolj preteklih, a manj pricako
vanih aktualnosti. Predvsem bi 
bilo potrebno - ne samo en
krat na leto - osvetliti vprasa
nja, ki se porajajo v sami de
lovni organizaciji ali v okolju, 
kjer zivimo. Seveda pa bi mo
rali nakazati tudi resitve. 

Taksne ugotovitve bi kazale 
sposobnost in moe njihovega 
razresevanja tudi v oceh bralcev 
izven delovne organizacije. S 
tern bi se povecali zanimanje 
bralcev glasila. Vern pa, da je 
tezko priti do taksnih sporocil. 

~-*: ~~Ct:~:-:; ·_; 
' -· ·· __ ., _,_: 

25. stevUka 

Premalo se piSe o uspehih de
lavcev inovatorjev, premalo o ti
stih, ki dosegajo najboljse de
Iovne rezultate, premalo o doga
janju v neposredni proizvodnji. 

Glasilu je treba dati priznanje 
za zavestno ohranjanje oblike. 
Menim, da oblike ne kaie spre
minjati, saj sedanja potrjuje 
priljubljenost glasila tudi v tern 
smislu. 

Tone KEBE, predsednik izvr5ne
ga sveta skupscine obcine Cerk
nica, na~ dolgoletni sodelavec 

Nedvomno je, to ze visok jubi
lej sam po sebi pove, OBZORNIK 
odigra.J pomembno vlogo pri ob
ve5canju kolektiva, pa tudi drugih 
krajanov in obcanov. Brest je v 
druzbeno okolje 1:ako vpet, da 
nobena njegova dejavnost ne mo
re mimo tega okolja, saj zaposlu
je delavce iz vseh sedmih krajev
nih skupnosti ·in se iz predelov 
izven obcine. Utrip kolektiva se 
odraza na celotno Zivljenje drui
benopoliticne skupnosti, zato 1ni 
nic cudnega, da se ternu kolektivu 
posveca kar nekoliko vee pozor
nosti. 

Od prizadevnosti, poslovne 
uspeS.nosti, zagnanosti, dobrih in 
pretehtanih odloCitev tega kolek
tiva ni odvisen samo kolektiv 
B.resta, ampak skoraj polovica 
prebivalstva obcine. To spoznanje 
pa je v kolektivu in tudi v sirsi 
druzbenopoliticni skupnosti pre
ma-lo prisotno. Ta:ksnih prispev
kov, ki bi govorili o tern, je od
locno prema-lo, dane recem, sko
raj jih ni. 

Delavcem Bresta ne more biti 
vseeno, kaksne poslovne rezultate 
dosegajo, ker je od njih odvisnih 
prevec dejavnosti v tako imeno
vani splosni in skupni porabi. 
Prav tako ne more biti vseeno 
delavcem v zdravstvu, solstvu, 
ot-roskern varstvu in drugod, 
kakS.ni so ti rezulta1:i, saj je nji
hov dohodek odvisen od njih. 

Pisanja o svobodni menjavi de
la je torej odloeno premalo. Pri 
tern ne gre samo za obvescenost, 
ampak predvsem za krepitev za
vesti o soodvisnosti prvih in dru
gih. Do sedaj se ni bi.Jo primera, 

56. stevilka 

da bi v OBZORNIKU objavili, ko
liko sredstev je neka temeljna 
organizacija prispevala za katero 
mteresno s-kupnost, in koliko 
sredstev je iz teh zbranih s-red
stev dobila :nazaj v obliki stori
tev: od zdravstvenih delavcev, 
otroskega varstva in skrbstva in 
tako naprej. Ker teh informacij 
ni, se ustvarja videz, da so samo
upravne interesne skupnosti sa
me sebi namen, ne pa da delavci 
v le-teh zadovoljujejo nekatere 
svoje potrebe. 

Zunanji opazovalec bi prav lah
ko ugotovil, da je glas-ilo prevec 
uradno. To prav gotovo ne nasta
ja po zelji ali zahtevi uredniSkega 
odbora ali koga drugega. Nastaja 
samo po sebi. Pisati o necem, kar 
ni popolnoma »na liniji«, pomeni 
biti bolje informiran tudi o d:ru
gih stvareh, ki vcasih nimajo do
sti skupnega s tistim, o cemer 
nekdo zeli, da so G!elavci obvesce
llli. To seveda zahteva dodatna 
prizadevanja tistih, ki prispevke 

oblikujejo in prispevajo. K temu 
pa bi jih moral vzpodbujati ured
niSki odbor (nekaj podobnega 
kot pisma bralcev). 

OBZORNIK ne bi nic izgubi:l na 
pomenu, ce bi bil se bolj odprt 
v dogajanja izven kolektiva sa
mega. Menim celo, da bi na zani
mivosti celo pridobil, pa tud:i> ka
kovost prispevkov -bi bila verjet
no boljsa, ceprav sedanji vsebini 
ni dosti oporeka1:i. Ce prirnerjam 
Brestov OBZORNIK z nekaterimi 
drugimi glasili, ki jih pac lahko 
vidi:m, :lahko brez pretiravanja 
trdim, da dalec odstopa (v do
brem smislu). To pa je tudi nekaj. 

Zdravko ZABUKOVEC - pre
pricljivo drugi na vecni lestvici 
najbolj zvestih sodelavcev nase
ga glasUa. 

Obzornik, kakrsen ze je, Sl Je 
utrl svojo pot in si pridobil pro
stor v hisi. Tega »kakr5en ze je« 
ne smemo razumeti kot kritiko, 
temvec kot ugotovitev, da veli
kokrat ne more biti drugacen. 
Gre torej za nekaksne objektiv
ne okoliscine, po katerih se sko
raj mora ravnati tudi obraz na-

84. stevilka 

, 
Peta lesar1Jada -
~azmaua 

sega glasila, ce naj spremlja ti
sta dogajanja, zaradi katerib je 
ustanovljen. 

Vzemimo nekaj primerov! 

Pisati morarno o poslovni po
litiki, o planu, o sanacijah, o do
sezenih uspehih in neuspehih, o 
nabavi, prodaji, investicijah, raz
voju tehnologije in izdelkov, o 
kadrovsko-socialnih vprasanjih, o 
osebnih dohodkih in skupni po
rabi, pa o pomembnejsih dogod
kih, sportu, rekreaciji in tako 
naprej. Vecina o teh tern je po 
svoji naravi dokaj zahtevna. 

V Obzorniku seveda ni prosto
ra za poglobljen analiticen ali 
polemicen nacin pisanja. Obicaj
no je najbolj primerna oblika 
informacija o dejstvih s kratko 
obrazlozitvijo. Ce k temu doda 
pisec se delcek svojega umenja, 
je napravil skoraj vse, kar lahko 
od njega pricakujemo. Popolne 
trditve in vizije si v teh spremi
njajocih casih tezko utrejo pot. 

V celoti vzeto sem z vsebin
sko zasnovo casopisa zadovo
ljen, prav tako z jezikovno in 
tehnicno izvedbo. Moti me le, 
da mnogi delavci na dovolj od
govornih delih oziroma nalogah 
ne obvescajo dovolj clanov ko
lektiva o glavnih vprasanjih ter 
dogodkih s posameznega pod
rocja. 

Zato mora vcasih uredniski od
bor vloziti mnogo truda, da taki 
posamezniki posredujejo »svoje 
velike skrivnosti« tudi drugirn 
sodelavcem. 

Kar zadeva vlogo v sirsi druZ
beni skupnosti, menim, da jo ob
casno opravlja - nacelno pa bi 
moral porocati o vseh zares 
glavnih dogajanjih v obcini. Dru-

gacen pristop bi bil mozen le z 
vecjim obsegom (vee strani). 

Zazelirno Obzorniku vesel jubi
lej in da bi ostal v svoji sportni 
formi! 

EDO LENARCIC 
predsednik skupscine obcine 
Cerknica 

t u .~ 

),,, 

TRIDESET LET BRESTA 
8.-,MQUPH"Vl.JAN.JE h S0liOARHOI1 

Posebna stevilka 

- Glede na celotno stanje ob
veseanja v obcini je potrebno 
Brestovemu obzorniku dati pri
znanje, saj pravzaprav skoraj edi
ni ze vrsoo let opravlja svoje po
sla.nstvo brez prekini-tve. Menim, 
da pu svoji osnovni koncepciji 
odigrava svojo vlogo v delovni 
organizaciji Brest in deloma t-udi 
sirse na pod:roeju ci.ruz.beno poli
ti6ne skuprrosti. Tclko mi je dati 
natancnejso oceno o tern, vendar 
za gotovo lahko recemo, da so 
vsebinska usrnevitev Obzornika 
ter nacin in akt-ua·Jnosti pisanja 
dobra. 

Cesa je prevec in cesa premalo? 
Morda je premalo tistega, 1kar je 
za del bralcev prevec in prevec 
tistega, kar je za dru~i del bral
cev premalo. Skratka, kot pov
procnemu bralcu se rni zdi, da je 
racnolikosti dovolj za vsakega. 
Osebno menim, da so sibkejsa 
stran clankli s podrocja dela dru
zbeno po1iticnih organizacij -in sa
moupravnih organov v smi-slu za
vzernanja za uresnicevanje spre
jetih sklepov in o.pozarjanja na 
»drobna« vprasanj-a, •ki so bral
cern bHzu (pred-vsern sindikat in 
rnladina). 

- Dokler je Obzornik pretezno 
Brestov, lahko oblika ostane ne
spremenjena. Glede v-sebine pa bi 
rnorda kazalo na-menit-i vee pro
stora mnenjem in predlogam de
lavcev z vseh podrocj.ih zivljenja 
i.n dela ;Bresta (vern pa, da -je do 
teh mnenj te2Jko priti). Kazalo bi 
tudi razmisl-iti o razgovorih z na 
primer najboljsim mehanikom, 
delavcem za strojem, mojstrom 
in podobno, pri cemer naj b-i do 
teh ocen pris'li prek !D11Il.enj s.indi
kal'l'rih skupin, na d-rugi strani pa 
bi s tern spodbudlili ·tudi mojstre. 
Kazalo bi bolj redno porocati o 
dosezkih na podrocju inovacij, o 
cemer imate najbrl marsikaj po
vedati in se tak.o ne bi zgodilo, 
da bi medobcins.ka razstava ino
vacij, ki je •bila v !Hrski Bistrici, 
minila brez oodelovanja Cerknice. 

- Glede vloge Obzornika v 
obcini in sirsi Skupnosti pa bi 
hila potrebna tehtna in nekaj 
daljsa razprava, zlasti po sprejet
ju zakona o informiranju. Prav 
gotovo bi mora!! Obzomik, zlasti 
po ukini1:v-i Za:rorneta, prevzeti 
vlogo osrednjega informativnega 
glasila v obcini. V ta namen pa 
bi bilo potrebno spremeniti obli
ko dn vsebino tako, da bi Jahko 
pokrili problematiko celotne~a 
prostora obcine na eni strani m 
da bi na drugi strani v ena:ki 
-kvaliteti pokrivali delovanje de
lovne organizaci~e. 

Predlagam, da o tern spregovo
rimo za okroglo rnizo pod okri
ljem obcinske konference SZDL. 
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Dvesto Stevilk naSega glasila 
Tone OBREZA 
- TOZD ZAGALNICA; predsed

nik obcinske konference SZDL 

Obzomik v glavnem zajema 
vsa tista vpra5anja, ki so v dolo
cenem trenutku aktualna, pa naj 
si bo glede poslovnih ali samo
upravnih odlocitev. So pa ti pri
spevki zvecine in~ormativni, pre· 
vee enostranski, ,l)remalo je kri
ticnih mnenj, ki bi se nanasala 
na ta vpra~anja. 

100. stevilka 

S tem ni reeeno, da bi morali 
na silo zaeeti s polemiko ob po· 
sameznih vprasanjih, ampak bi 
morali nas easopis bolj uporab· 
ljati za razresevanje nmogih 
vprasanj, ki ostanejo nedoreeena 
v samoupravni ali politieni 
praksi. 

Ce je Obzomik namenjen zgolj 
obveseanju, potem je ta koncept 
zadovoljiv. Mislimo pa, naj bi bil 
Obzomik pobudnik neresenih 
vprasanj in bi se skozi razmislja· 
nja vsakega delavca v nasi delov
ni organizaciji laze resevala. Pri· 
spevki bi zato morali biti bolj 
angazirani. 

Druga velika pripomba, s kate
ro pa se uredniSki odbor verjetno 
stalno sreeuje, pa je, da je vse 
premalo novic iz temeljnih orga
nizacij in da jih je prevec takib, 
ki zajemajo splosni polozaj de· 
lovne organizacije. 

Tudi dru.Zbeno-politiene organi· 
zacije se glasila, katerega dobi 
v roke vsak delavec, premalo ali 
skoraj nie ne poslu.Zujejo za svojc 
politiene akcije, ki bi morale biti 
enotne in ueinkovite. Morda nam 
tudi zato marsikateri problem 
ostane neznan, s tern pa neresen 
in odlozen. 

Tudi glede obve8eanja o stanju 
v nasi obcini nas casopis ne bi 
smel biti tako ozek in bi moral 
tern vprasanjem posvetiti vee po
zomosti. 

Franci URBAS, - sekretar obein
skega sveta ZSS 

Glede na to, da Brestov. Ob· 
zornik pokriva z informira.~jem 

Po moinostih so bile tudi zabav· 
ne strani (iz stev. 135) 

nad 60 odstotkov delavcev, zapo
slenih v gospodarstvu na~e obci
ne, je prav gotovo zelo pomemb
na tudi vsebina informacij. Gle
dano z vidika, da je to interna 
oblika obve~canja va~ega kolek
tiva, lahko ocenjujemo, da seda
nja oblika v vseh pogledih zado
voljuje tovrstne potrebe. 

Za izboljsanje vsebine pa vam 
predlagamo, da objavljate vee ne
posrednih in kvalitetnih premi
kov s podrocja gospodarjenja 
prizadevanj posameznikov za ust
varjalno delo (inovatorji), mnenj 
neposrednih proizvajalcev in 
strokovnih delavcev, ki si nadpo· 
vpreeno prizadevajo in dokazu
jejo, da se da z odgovomej~im 
lotevanjem delovnih nalog doseei 
bistveno bolj~e rezultate, prizade
vanj in uspe~nosti sorodnih ko
lektivov pri uresnieevanju gospo
darske stabillzacije in vee 0 delu 
druibenopolitienih organizacij v 
delovni organizaciji. 

Zaradi ukinitve Cerkniskega 
iarometa bi moral vas easopis 
skladno z dogovorom sirSe dru.Z
benopoliticne skupnosti prevzeti 
vsaj del obvescanja obeanov. 

K jubilejnemu izidu Brestovega 
obzornika vam cestitamo in zeli· 
mo se naprej veliko uspesnega 
del a. 

Obzornik glasilo, iz katerega naj 
bi jih dobivali. 

Premalo je napisanega o delu 
samoupravnih organov, saj opa· 
zam, da delavci sodelujejo v teb 
organih. Mislim, da bi bilo po
trebno s tega podroeja veliko vee 
informacij, se zlasti 0 izvajanju 
sporazumov, sklepov ~n dogovo
rov. 

Oblika glasila je ddkaj dobra; 
potrebno pa bi bilo vee fotogra
fij , vendar sorazmernih casu, 

Tone LOVKO - TOZD MASIVA 170. stevilka 

Obzomik je nedvomno najbolj· 
se sredstvo obve8eanja o dogaja
njih v Brestu in labko smo trd· 
no preprieani, da je postal nepo· 
grdljiv. V celoti ustreza svoji 
vlogi v sistemu obveseanja. 

135. stevilka 

Glede na sedanjo stabilizacij
sko politiko bi bilo v prlhodnje 
dobro vkljueiti v vsebino glasila 
vee elankov 0 storilnosti pri delu, 
o prizadevanjih za boljso kvali
teto dela in veejo delovno disci
plino v kolektivu. 

Zaieleno bi bilo tudi vee tabe
lamih prikazov o izrabi delovne
ga easa in bolniskega staleza. 

V sistemu obveseanja na ravni 
obeine je dosedanje obveseanje 
o najpomembnejsih dogodkib v 
obeini kar dovolj. Razmisliti pa 
bi kazalo, ce bi bilo potrebno 
vee obveseanja 0 delu krajevnih 
skupnosti, o njihovih nacrtih in 
o izpolnjevanju zastavljenih na· 
log. 

Joze ZEVNIK 

- TOZD POHisTVO 

Menim, da glasilo dokaj celo
vito opravlja svojo vlogo v siste· 
mu obveseanja. Objavljenih je 
veliko zanimivosti in dogodkov, 
nakazane so poti prlhodnjega ra· 
zvoja, pa tezave, s katerimi se 
ubadamo. Premalo pa so zajeta 
podrocja, ki so trenutno manjse
ga pomena, vendar v celoti bist
veno prispevajo k nasim konenim 
rezultatom. 

Cesa je Rremalo in cesa prevec? 
Lahko reeem, da prevec ni ni

eesar. Vsak zaposleni zeli eim 
vee informacij in mislim, da je 

ne pa starih, ki se ponavljajo, 
spremenjen pa je le podnapis. 

Vsebinsko je potrebno zajemati 
vee iz vsakdanjega zivljenja. Vee 
prostora je potrebno posvetiti de
lu mladine, sindikata, samouprav
nih organov. Premalo smo sezna
njeni o delu in gospodarjenju v 
drugih sorodnih delovnih organi
zacijab ter o delu strokovnih 
slu.Zb v SOZD. Tudi dogodki v ob
eini morajo imeti mesto v na· 
sem glasilu; tako bi bil pretok 
i.nformacij veliko veeji in v obo
jestransko korist. 

Obzomik mora postati glasilo, 
dostopno vsakemu v delovni 
organizaciji, pa tudi v sirsi dru.Z
beni skupnosti. Mislim, da homo 
Ie z dobrim obveseanjem delov
nih ljudi dosegli cilje, ki so pred 
nami. 

Glasilo Obzornik mora vsebo
vati splet dogodkov v delovni 
organizaciji, pa tudi dogodkov v 
obeini. 

Janez KVATERNIK 

- TOZD TAPETNISTVO 

Glasilo delovne organizacije 
prebiram ze petnajsto leto. Zdi 
se mi, da smo vcasih bolj vneto 
prieakovali vsako stevilko kot pa 
sedaj. Mogoee zato, ker je bllo 
najrazlienejsih easopisov manj, 
mogoce pa tudi zato, ker danes 
morda prevee od vsepovsod slisi· 
mo samo o tezavah in postane 
vse skupaj ze kar suhoparno in 
dolgoeasno. 

Po drugi strani pa bi morali 
cim vee vedeti tudi o teh svareh, 

l.\ CS!'-'V 

199. stevilka 

ee naj nam glasilo pomaga pri 
razumevanju in pravilnem odlo· 
eanju. Enega z drugim pa ni moz· 
no izpeljati. 

Druga stvar, ki je postala ze 
navada je, da marsikatero po
membno novico izve8 od ust do 
ust, Obzomik pa je niti ne ko· 
mentira oziroma jo ze izkrivljeno 
poskub osvetliti in popraviti, 
vendar je prepozno. TeZko je pac 
razloziti, da nekdo ni umrl, ce so 
ga ze pokopali. 

Naslednje, kar pogresam, so 
novice, tiste manjse zanimive iz 
temeljnih organizacij in iz skup
nih dejavnosti. Vern, da smo mo
goce sami krlvi za to, ker ne 
sporocamo tega. Najbd smo ver· 
jetno tozdovsko slepi, ker se nam 
lastna dogajanja ne zdijo zanimi· 
va, o drugih pa bi po stari »lepi« 
navadi radi vse zvedeli. Mogoce 

b! poklicno zadolZili za zbiranje 
teb informacij nekoga, ki ne bo 
tozdovsko zaprt, jih videl in znal 
posredovati ter lociti zmo od 
plevela. 

Kar se tiee mesta Obzornika v 
obeini se mi zdi, da bi lahko 
kljub ostalim virom obveseanja 
vee poroeal 0 dogajanju v obcini 
kot celoti. V drugih virih obve· 
scanja se namrec med najrazlic
nejsimi novicami domace ne
kako izgubijo. 

Obzomik smatram za nas list, 
za list, ki ga vsak rad prebere in 
bi mogoee v njem prebral celo ta
ke elanke, ki jih recimo v dru
gem ne bi nikoli. 

Uredniku in urednBkem odbo
ru zelim se naprej uspesno delo 
in cim vee dobrlh clankov, ki jih 
kot vern, vedno primanjkuje. 

Le dva glavna urednika doslej. Levo: Danilo Mlinar je utrl poti 
OBZORNIKU. 

Pravnik odgovarja 
VPRASANJE: 

Ali se -~sebni dohodek, ki ga 
dobi delavec za delo prek polne
ga delovnega easa (nadumo de· 
lo) uposteva prl ugotavljanju do
hodka, ko delavec uveljavlja 
pravico do posamezn~. ob~e 
socialno varstvene pomoct? Ah JC 
Iahko davek na osebni dohodek 
za delo prek polnega delovnega 
casa (nadurno delo) razlieen po 
posameznih obeinah? 

ODGOVOR: 

V samoupravnem sporazumu o 
socialno varstvenih pomoceh in 
o prispevkih za socialno varstve
ne s toritve, ki so ga v skladu 
s 14. clenom zakona 0 skupno
stih socialnega varstva letos 
sklenile pristojne obcinske in 
republiske skupnosti, je v 7. cle
nu doloceno, da se pri ugotav
ljanju socialnih razmer obcana, 
ki uveljavlja socialno varstveno 
pomoc, uposteva vse njegove do
hodke in prejemke ter dohodke 
in prejemke njegove druzine in 
sicer dohodke iz delovnega raz
merja, pogodbenega ali drugega 

dela, vse oblike nadomestil, do
hodke od opravljanja kmetijske 
in samostojne dejavnosti, pre
jemke iz pokojninskega in inva
lidskega zavarovanja, dohodkc 
od premozenja, kadrovske sti
pendije, prezivnine in socialno 
varstvene pomoci. 

Tako se tudi osebni dohodek, 
ki ga dobi delavec za delo prek 
polnega delovnega casa (nadur· 
no delo), uposteva pri ugotavlja
nju celotnega dohodka delavca, 
ko Je-ta uveljavlja pravico do 
posamezne socialno varstvene 
pomoci. 

Davek od osebnega dohodka 
delavcev za delo prek polnega 
delovnega casa je opredeljen kot 
republiski davek v zakonu o dav
kih obcanov in je stopnja tega 
davka dolocena z zakonom o 
uvedbi in stopnjah republiskih 
davkov in taks. Od 1. 1. 1984 da
lje znasa stopnja tega davka 15 
odstotkov. Torej viSina (odstot
ki) omenjenega davka ne more 
biti razlicna po posameznih ob
cinah, ampak je dolocena enot
no za vso republiko. 

A. PerCic 
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BRESTOV OBZORNIK 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
V zacetku maja je delovna or

ganizacija SLOVENIJALES -
Trgovina v crnuski industrijski 
cO!Ili odprla centralno skladgce, 
katerega zmogljivosti omogocajo 
pokrivanje celotnega slovensk~~a 
in istrskega prostora ter tuJih 
trgov. Novi objekt je vreden ne
kaj sto mHijonov di.narjev. Ce
prav je koncana sele druga faza 
gradnje, je usposobljenih ze vee 
kot 22.000 kvadratnih metrov po
kritih in 22.400 kvadratnih me
trov nepokritih povrS.in, vkljucno 
z zaprto nadstresi?-ico in energ!':t
skimi napravamL TehnologiJa 
skladiscenja temelji na visokore· 
galnem in srednjeregalnem siste· 
mu, ki ga omogoca osem odvi· 
gal in elektrioni vilicarj i. 

LIP Bled je pricel s proizvod
njo masivnih sobnih vratnih kril, 
namenjeno predvsem izvozu. Po
vprasevanje po teh izdelkih v sve
tu iz Ieta v .Jeto narasca. Tako se 
uspesno prodajajo razlicne izved
be masivnih vrat: s polnili, v 
kombinaciji s steklom, furnirane 
ali v celoti masivne. Tehnologija 
izdelave vrat je podobna tehnolo
giji pri izdelavi masivnega pohi
stva. 

V MEBLU so se ze ob koncu 
preteklega leta odlocili, da se 
vclanijo v jugoslovan~ki SK~ 
POOL postali pa so tud1 posebm 
pokro~itelj mladinske smucarske 
drzavne reprezentance. 

V LESNI je bilo v preteklih 
dveh letih :u inovatorjev, kar 
predstavlja e .1 ods~otek v~eh ~~
poslenih v delovm. orgamzaCJJI; 
Zaradi narave dela m zahtevnostl 
tehnologije so bili vsi delavci, ra
zen enega, s podrocj<7 Jesarstv;:. 
Cista gospodarska konst od reali
ziranih predlogov v teh dveh le
tih je znasala 22 .milij~nov dinar
jev, odobrena <?'dskodmi?-a pa 1,38 
milijona dinafJeV, kar Je ?,2_ od
stotka od gospodarske ·konstL 

LESNINA nacrtuje izgradnjo 
vecnamenskega poslovnega ob
jekta v be:Zigrajski obcini. Pred
vsem bodo zgradiH novo krojil
nico brusnih trakov; stara krojil
nica ze doslej zadovoljuje potre
be preteznega dela slovenske les
no predelova1ne industrije (pred
vsem clanic Unilesa), potrebe pa 
so se vecje. Poleg brusi<lnice bodo 
novi prostori namenjeni se za 
servisno dejavnost, ekonomsko 
propaganda s foto ateljejemJ r_a
cunalniski center ter za garaze m 
zakloniSca. 

V STOLU zaradi pomanjkanja 
ivernih plosc obratovanja se. niso 
prekinjali, predvsem zaradi do
brih poslovnih odnosov z GLIN 
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I ~ 
I 
1 

Nazarje, ki je njihov glavni doba
vitelj , in z Lesno, ki jim dobavlja 
predvsem oplemenitene plosce. 
Nekaj vee te:Zav je z mabavo plosc 
vlaknenk, ki jih dobavlja Lesonit. 
Predvsem za lesomal je potrebno 
zdruzevati devizna sredstva, ker 
ta tovarna sredstva za oplemeni
tenje tudi uvaza. 

V NOVOLESOVI temeljni orga
nizaciji Sigmat so se odlocili za 
proizvodnjo zelo uporabne in gib
Jjive odsesovalne naprave - pre
micno lakirno steno, izdelano po 
nacrtih svicarske tovarne Wagner. 
Namenjena je najrazlicnejsim 
barvanjem v .in~ustriji in o_br~i. 
Njena prednost Je v tern, da JO Je 
moe premikati po pro~zvod:u~ 
prostorih in s tern pnlagaJati 
najrazlicnejsim tehnoloskim za
htevam. 

INLES ima novo prodajno skla
diSce v Slavonskem Brodu. Skla
diSce je zgrajeno na kraju, ki je 
trajno opredeljen kot lokacija za 
industrijo -in trgovino in bo tudi 
v prihodnje omogocal stalno p ri-

sotnost na tern obseznem prodaj
nem obmocju. Celotni prostor 
skladiSca obsega nad 6000 kva
dratnih metrov povrsine. 

JELOVICA bo zgradila se eno 
novo kotlovnico, in sicer v tovar
ni v Sovodnju. Tudi tam je do
volj le5'11ih ostankov za kotlovni
co, nanjo pa bi se navezali t1;1~i 
drugi uporabniki. Ob ·kotlovmci, 
ki naj bi imela zmogljivost 1,5 ki
lokalorij, b i postavili tudi susilni
co lesa, kjer bi tudi lahko upo
rabljali toploto iz te kotlovnice. 
V Sovodnju si zelijo se eno naloz
bo in sicer posodobitev stare ali 
iziradnjo nove zage. 

ALPLES je podpisal samo
upravni sporazum o zdruzevanju 
sredstev za izgradnjo svojih skla
disc Iesnih ostankov. V slclo;p na
lozbe sodijo naslednji objekti in 
oprema: kovinski silos za sipne 
lesne ostanke, skladiScna hala za 
skladiscenje kosovnih lesnih 
ostrunkov, linija za drobljenje ko
sovnih ostankov in vecnamenski 
vi Hear. 

Stipendiranje 
v naSi obCini 

Kadrovsko stipendiranj e je gle
de na stevilo stipendij u godno; na 
sto zaposlenih imamo 5,6 kad~o_v
skih stipendist-ov. PrevladuJeJO 
stipendije za proizvodne progra: 
me nizjih stopenj zahtevmost1 
(kovinarstvo in lesarstvo~. ~po
sobnejsi ucenoi in stude~tr, ~~-~e 
izobrazujejo na programih VISJih 
stopenj zahtevnosti, imajo za 
pridobitev kadrovske stipe_n~ije 
manjse moznosti. Vzpodbud1ti bo 
potrebno tudi stipendiranje za 
programe na podrocju kmetijske 
ter obrtne dejavnosti. 

Med stipendisti iz zdrU.Zenih 
sredstev prevladujejo ucenci 
programov V. stopnje _ zaht~~no: 
sti. Predvsem so to grmnaZIJSk.i 
maturanti ucenci pedagoske, 
zdravstve~e, vzgojiteljs·ke ter eko
nomske smeri, pa tudi nara
voslovno-matematicne usmeritve. 
Moznosti za zaposlovanje ter 
uporaba ostr~jsih. ~er·hl p~i. po
deljevanju st1pend1J za suficitar
ne programe vplivajo na zm~j
sevanje zanimanja za te pokhce. 
Neskladja med potrebami po ka
drih (glede na razpis kadrovsk~h 
stipendij) ter vpisom UCeJ?-Ce'! In 
studentov pa se vedno SO, lD S!Ce~ 
glede smeri izobrazevanja, zlast1 
pa glede stopnje zahtevnosti pro
gramov. 

' -
' · ' < 0 

Razpis kadrovskih stipeD:dij .Je 
·dnevno casopisje (Delo) ObJaVlJa
Jo v zacetku marca, nekatere de
lovne organizacije pa so svoje 
stipendije obj_av!l~ tudi __ v. lastnih 
glasilih. Razp1s .s!Ipen~~J !!- zdru
zenih sredstev, stJpendiJ T1tovega 
in Kraigherjevega sklada pa je 
bil objavljen v De~u 1~. aprpa. I~
formacije o razp1sanih stipendi
jah ter o pogojih za p~d_obitev 
stipendij dobite v razpiSih, na 
skupnosti za zaposlovanje ter 
v kadrovskih sluzbah delovnih 
organizacij . 

Ucenci dn studenti, ki ne bodo 
uspeli pridobiti kadrovsk~ stip~!l
dije, lahko prosijo za stipendiJO 
iz zdruzenih sredstev pri skupno
sti za zaposlovanje, kj~r. uvelj_av: 
.Jjajo tudi kadr?vski stipendJst~ 
pravico do razhke h kadrovs}ci 
stipendiji. 

Vloge za kadrovske stipendije 
morajo kandidati oddati do 15. 
julija kadrovskim sluzbam v or
gan.izaoijah zdruzenega dela, za 
stipendije zdruzeni? sr~dste':', 
-razlike h kadrovskim stipend!
jam ter za stipendije Titovega 
sk:lada pa do 5. sep~embra sk~J?
nosti za zaposlovanje v Cerkmc1. 

S. Ogrinc 

Tokrat Cerknisko jezero iz drugega zornega kota 
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Nekaj nasih delavk v cerkniski delavski restavraciji. Mimogrede: 
razprave o novih cenah nase prehrane se tecejo. 

NaSa varnost 
STIRIDESET LET VARNOSTNE 
SLU.ZBE 

Letos praznujemo pomembne 
jubileje v spominih na naso re
volucijo. Mineva tudi stiridesct 
let od ustanovitve odseka za no
tranje zadeve pri predsedstvu 
SNOS, narodne zascite, OZNA 
in partizanskega var?ostne~a 
soJstva; na kratko tore], lep 'JU
bilej nase varnostne slU.Zbe. 

Ob tern jubileju so se zvrstile 
najrazlicnejse proslave, slovesno
sti, sprejemi, sportna srecanja, 
podeljena so bila odlikovanja, 
priznanja in pohvale najboljsim 
enotam in posameznikom - ta
ko kot vsako leto ob dnevu var
nosti. 

Letos pa je bilo se nekoliko 
bolj slovesno in visokemu jubila
ju primerno. Naj povemo, da so 
bili med prejemniki odlikovanj 
in priznanj tudi nekateri delavci 
iz Cerknice. 

Na vseh slovesnostih je bilo 
znova poudarjeno, da je nasa 
varnostna sluzba od ustanovitve 
prehodila tezko, vendar: junasko 
in krvavo pot, da Je lahko 
uspesno zavarovala p-:id~bitye 
revolucije: svobodo, mir m IZ· 
gradnjo socialisticne samouprav
ne in neuvrscene Jugoslavije pod 
vodstvom komunisticnc partije 
in tovariSa Tita. Na to smo se 
posebej ponosni nekdanji in se
danji delavci varnostne sluzbe. 

DrU.Zbena samozascita (celota 
ukrepov in dejavnosti), v kateri 
delovni ljudj e in obcani prevz_e
majo odgovornost za lastn? m 
sirso varnost, je ze zdavnaJ po
stala njihova last. Vse vee je 
primerov samozascitnega obna
sanja, izboljsana je skrb za last
no premozenje, manj je promet
nih nezgod in pozarov. 

Nekako pa druzbena samoza
scita p ogosto pade na izpitu, ko 
gre za druzbeno premozenje, 
kjer se pokaieta lazna. morala 
in solidarnost, kot da msmo do
jeli pojma druzbene lastnine 
oziroma si jo napacno razlaga
mo po nace}u »VSe je nase«. 

Cas, v katerem zivimo, ni po
vsem »naklonjen« varnosti. Pra
vimo, da so sicer varnostne raz
mere trdne, vendar zivimo in 

delamo v zapletenih razmerah. 
Gospodarske tezave, upadanje 
osebnega in druzbenega standar
da ter stevilni znani stabilizacij
ski ukrepi se n~dvomno odraza
jo tudi v varnostnih razmerah. 

Eden od Brestovih varnostnikov 
na obicajnem obhodu 

Upostevati moramo tudi vse 
razseznosti mednarodnega tero
rizma in vse znane poskuse 
spodkopavanja nase druzbe, ki 
zahtevajo visoko stopnjo var
nostne kulture nasih delovnih 
!judi in obcanov ter primerno 
strokovno usposabljanj e in idej
no naravnane pripadnike var
nostne sluzbe. 

Ob tesnem sodelovanju z de
lovnimi ljudmi in obcani bo na
sa varnostna sluzba tako kot v 
preteklih stiridesetih letih prav 
gotovo kos vsem svojim nalo
gam. Njihovo delo bo zagotav
ljalo, da bodo nasi delovni lju~: 
je in obcani lahko varno grad!l1 
boljsi in srecnejsi jutri. 

L. Spitalar 

Obcinska konferenca zveze social-isticne mladine je ob me
secu mladosti podelila priznanja: 

- za druzbeno politicn~ aktivno.s.t t~r k~epit~v idejne in a~~ 
cijske enotnosti Z,SMS Vo_Jku Oton_Ic_afJu, !--IIJam l'v!ohar~ ~atas1 
Lavric, Ljubi Jencek, Zon St~kelJ :n Dusanu ~ocevarJu, 

- za mentors·ko delo z mladrno M1su Jova;novicu; 
- za vsestransko pomoe pri realizaciji programa dela ZSMS 

v obcini Kovinoplastiki Loz. 
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-Clovek ne Zivi le od kruha 
0 KULTURI V NMI OBCINI 

V teb zapletenih ~sib srno zelo 
hitro zapadli v miselnost, da je 
utrjevanje gospodarstva ustavitev 
splosnega razvoja. Posebno se to 
kaie na podrocju druibenih de
javnosti, kar je tudi razumljivo 
glede na splosno razvito misel, da 
je to podrocje gola poraba, ki Zivi 
na tuj r acun (racun delavca) in 
da ta nicesar ne u s tvarja. S tern 
sl delarno veliko politicno skodo. 

Po desetib letib dela samo
upravnib interesnib skupnosti ne 
rnoremo zanikati vsega, kar je bi
lo na tern podrocju narejenega. 
Ne glejmo ucinka interesnib 
skupnosti skozi slabo delegatsko 
delo (tudi za to so globlji vzroki). 
Dejstvo je, da so druibene dejav
nosti sestavni del vsakdanjega 
zivljenja in potreb. 

Trenutno pa kaze, da je ta del 
druibene nadgradnje v krizi in 
da postaja vprasljiv, ker so se na 
tej stopnji razvoja jasno obliko
vali prograrni, ki nas soocajo z 
druibeno stvamostjo. Tega ne 
smerno gledati kot krizo, ampak 
kot podl ago za poglobljeno stro
kovno delo in ternu prirnerno na
crtovanje ozirorna za razvoj ce
lotne druzbe. 

Za kultumo skupnost labko 
trdirno, da srno razvili delo tako, 
da pokrivamo celotno kultumo 
podrocje obcine. 

Najlaie bi bilo »pustiti« delo
vati samo eni ali najvec dverna 
dejavnostima, vse druge pa odpi
sati. Tako narn je bilo tudi pred
lagano. Vendar srno se odloeno 
uprli tej nezivljenjski in ozki mi
selnosti, ki bi nas vrnila na izbo
discno tocko razvoja. Ko kazerno 
v druibi na tezave, se zdi, kot da 
jib mi ustvarjamo, ne pa odkriva
rno. (Kultura je dejavnost poseb
nega druibenega pornena in zato 
posarneznih odlocitev niti ne srne
rno in ne rnorerno resevati »na 
svojo roko«.) Kaze, da so delavci 
v kulturi in obcani, ki »sirnpatizi
rajo« s tern podrocjem, zelo strp
ni in da prah, ki se od casa do 
easa dviga na kulturnih poljanah, 
ne zamegljuje pogleda naprej in 
optimisticnih misli, da bo tudi 
kultura postala zazelena »porab
nica« druzbenih sredstev in ena· 
kovreden clan druibene skupno
sti. 

V tern srednjerocnem obdobju 
srno prevzeli nekatere nove nalo· 

(Nadaljevanje in konec) 

LUDVIKOVA SMRT JE ODJEKNILA 
DALEC PO NOTRANJSKI 

Bilo je blizu enajste ure 1. aprila 
1944. Ljudje so se vracali od de
sete mase, ko so na cesti zagle
dali t ragicen sprevod. Sem od Pod
skrajnika so na Svetovi cizi partiza
ni peljali prestreljeno telo. V njem 
so spoznali aktivista, ki je tri leta 
neustraseno in pokoncno vodil no
tranjske mnozice v boj proti okupa
torju in domacim izdajalcem. Prav 
slednji so ga zmagoslavno pokon
cali in se veselili nad njegovo 
smrtjo. 

Ogorceni in sklonjenih glav so 
sledili partizanu z ocali in Micki 
Kos, ki sta menda prva prijela za 
majhno vozilo, pa se Albinu Logar
ju, Miru Majerju, Jozetu Lovku, dve
ma vedejevcema ... , ki so peljali 
mrtvega Ludvika na njegov dom. 

Ludvik je doma dva dni Jezal na 
mrtvaskem odru, ki so ga ljudje 
obsuli z venci. Okrog krste se je 
zvrstilo ogromno ljudi iz bliznje in 
daljne okolice. Slovo od njega pa 
je bilo v dokaj nenavadnih okoli
scinah. Z Rakeka so namrec ves 
cas spuscali proti Cerknici tezke 
granate iz topa, ki so ga imeli po-

ge: poklicno delo v rnuzeju ljud· 
ske revolucije, kinu Cerknica ter 
v etnografski in likovno galerijski 
dejavnosti . V aprilu srno sprejeB 
v delovno razrnerje kustosa mu
zeja (z visokosolsko izobrazbo). 
Doslej sta bill v to dejavnost 
vkljuceni tudi obcini Vrhnika in 
Logatec. Letno sta prispevali 
skrornna sredstva (seveda tudi 
stroski niso bill veliki). Sedaj je 
stvar drugacna in tudi obnasanje 
omenjenih obcin. Nikakor se ne 
rnoreta odlociti, kako bosta rese
vali vprasanje tega dela kultume 
dediscine. Skupscine obcin so po 
zakonu o naravni in kulturni de
diScini odgovome za varovanje 
kulturne dediscine, v tern prime
ru rnuzejskega ozirorna arhivske· 
ga grad iva. Kultuma skupnost pa 
je zadolzena za izvajanje delovne
ga prograrna in financnega na
crta. 

Kulturna skupnost Cerknica je 
sama zagotovila sredstva za delo 
v letu 1984. Delavec na tern po
drocju je nujno potreben pred· 
vsern iz dveh razlogov. Starib bor
cev je vedno rnanj, so pa v neka
terih primerih, ko ni pisanih do· 
kumentov, edini vir podatkov. 
Nas rnuzej pa ie ima dragoceno 

Novosti v 
RIBARIC V.: Potresi 

zbirko in ze mnogo zbranega gra
diva. 

Kino je po zakonu o svobodni 
rnenjavi dela na podroeju kultur· 
nib dejavnosti (1981) opredeljen 
kot kultuma dejavnost. :l:e pred 
tern srno poskusali v kulturni 
skupnosti izboljsati kulturno po
nudbo z namenskimi dotacijarni 
za teden domacega filma in za 
filrnske predstave za ~olsko rnla-
dino. · 

Zaradi organizacijskib teiav, ki 
so se pojavile, je kino prevzela 
pac kultuma skupnost. :l:e od leta 
1981 pa se pojavljajo v tej dejav
nosti izgube, ki so nastale zaradi 
nekajkratnega poveeanja stro
skov najemnin za filme in viso
kib stroskov ogrevanja in elek
tricne energije. Zato srno zasta
vili sanacijo kinematografske de
javnosti v obcini Cerknica, kamor 
spadata kinematograf v Cerknici 
in kinosekcija pri DPD Svoboda 
v Loski dolini. Sanacijo vodi po
sebna komisija, katere naloga je, 
da na podlagi sanacijskega pro
grama opravi reorganizacijo kina. 
S tern in dodatnimi ukrepi borno 
resili vprasanje kinernatografske 
dejavnosti, ne pa tudi tdav s pro
stori. M. Pesek 

knjiznici 
Knjiga o zgodovini, vrstah in moznostih za napovedi potresov ter 
o razvoju seizmologije. Op isane so tudi mo~nosti za varno izgrad
njo domov p red potresi in naCini obvarovanja pred posledicami 
potresov. 

CERRONI N.: Tebnika in svoboda 
Raziskava o clovekovih tezavah in njegovi vlogi v casu skokovi
tega .razvoja tehnike in znanosti. 

VIPOTNIK J.: Oj, ta mlina.r 
Novele iz vojnih dni. Z opisovanjem cloveskih usod poskusa pi
satelj -razkrivati prave resnice o vojnah. 

STARA LJUBLJANA 
Kulturno zgodovinski oris Ljubljane od 13. stoletja dalje je prire
jen za mladino in ilustrira.., , knjigi pa so dodane pesmi o Ljub
~jani. 

KOVAC P.: Zgodbe od A do Z 
Knjiga vsebuje zgodbice o vseh crkah abecede, z vajami za utr je
vanje abecede. Predvsem je namenjena otrokom, ki se sele ucijo 
pisanja. 

stavljenega na zelezniskem vagonu. 
Tako so lahko spuscali nevarno 
strelivo z razlicnih strani. Toda !ju
di niso zastrasili. Pogumno so pri· 
hajali v hiso zalosti. 

Na dan pogreba pa je bllo se 
huje. Vecja skupina domobrancev 
je prisla po Cisti strani do Kamne 
gorice, da bi preprecila pogreb. 
Tam so se spoprijeli s partizansl<o 
zasedo, ki jih je po s rditem spopa
du nagnala. Vendar so se potem 
ves cas posiljali mine iz minome
tov in streljanja je bila polna vsa 
cerkniska dolina. ~upnik $trajhar, 
ki je opravljal pogreb, se je zgra
zal : u$e mrtvim ne dajo miru!tc 

Pogreba pa niso mogli prepreciti , 
niti prestrasiti ljudi. V sprevodu 
se je zbralo ogromno ljudi, partiza
nov in predstavnikov partizanske 
oblasti. Med njimi sta bila sekre
tar okroznega komiteja komunisticne 
partije Slovenije Alojz Mlakar-Ljubo 
in clan okroznega odbora osvobodil· 
ne fronte Andrej Janezic, ki je imel 
tudi poslovilni govor. Menda je ob 
grobu spregovorila domacinka, akti
vistka Francka Caserman. To je 
bilo pretresljivo s lovo od cloveka, 
katerega ime je bilo globoko zako
reninjeno ·v srcih uporne Notranj· 
ske. 

Smrt Ludvika Lovka-Bobnarja je 
dobila svoj epilog v sovra:Zni publi
cistiki. 

Mirko Javornik je v Slovenskem 
domu 15. aprila 1944 na drugi stra· 
ni napisal dal jsi sramotilni clanek, 
dolg 415 vrstic s senzacionalnim 
napisom: 

»In velik je bil njegov padec .. ·" 
V podglavju pa: 
»Konec notranjskega Lenina Lovka 

Ludvika in krvava zgodba njegove
ga dela.tc 

Kako pomembno se mu je zdelo 
blatenje Ludvika, komunizma in 
osvobodilne fronte, pove podatek, 
da je na isti strani posvetil oseb
nemu prazniku prezidenta Rupnika 
samo 13 vrstic. 

Slovenec pa je 12. aprila 1944 
objavil opazen napis: »Konec ko
munisticnega krvnika«, v podglavju 
pa: »Prosluli marilee Lovko Ludvik, 
visoki funkcionar notranjskega ko· 
munizma, krivec stoterih umorov, 
tovaris krvnika Dakija, je padel v 
roke pravice." 

Cesa vsega mu niso naprtili! Po· 
visali so ga v divizijskega komisar
ja in ga razglasali za vodjo vsega 
notranjskega komunizma. V zapisih 
so sramotitve najnizje vrste, lazi in 
izmisljanja. 

Tedanji sekretar okroznega komi
teja komunisticne partije Slovenije 
Alojz Mlakar-Ljubo pa je v No· 
tranjskem glasu 23. aprila 1944 
Ludviku v slovo med drugim na
pisal: 

"· . . Padel je ravno v casu, ko se 
koncuje castna osvobodilna borba, 
v casu, ko ze zanjemo plodove na-

BRESTOV OBZORNIK 

fJedelja pred 14 dnevi ob Cerkniskern jezeru 

Lep jubilej 
DESET LET OTROSKEGA 
EKSLIBRISA V SLOVENIJI 

Leta 1974 sta dru~tvo Exlibris 
Sloveniae in revija Pionir pripra
vila natecaj za izdelavo ekslibri-

Ekslibris iz razstave leta 1974 
(avtor ucenec iz ldrije). 

sov. Na razpis se je oglasilo 52 
slovenskih ~ol. Ucenci so poslali 
806 ekslibrisov, od katerih jib je 
bilo 235 razstavljenih. Pokrovitelj 
akcije je bil cerkngki Brest, zato 
je bila tudi razstava prvic poka
zana javnosti v Brestovem Salo
nu pohistva. 

se borbe. Tovaris Ludvik je bil 
zelo znacajen, resen, posten in res· 
nicoljuben. Veliki osvobodilni stva
ri je bil predan z vso duso in je 
zanjo vse zrtvoval. Bil je vzor slo· 
venskega naroda. Bil je priljubljen 
med svojimi tovarisi, pa tudi ljud
stvo ga je cenilo, saj je bil priprav
ljen pomagati vsakemu, pa naj je 
bil njegov prijatelj ali sovra:Znik. 
Kako je bil cenjen med ljudmi, je 
pokazal velicasten pogreb, ki se ga 
je kljub takratnemu topovskemu 
obstreljevanju nasprotnika udelezila 
velika mnozica. Njegov prezgodnji 
grob je bil obsut z gomilo cvetja 
in oblozen s preko 30 venci. 

Tovaris Ludvik je bil tudi eden 
tistih zvestih clanov Komunisticne 
partije Slovenije, ki je vedno v re
du in z dobra voljo izvrseval vse 
poverjene mu naloge ... 

. . . Ob Tvojem grobu prisegamo: 
Borili se bomo do koncne zmage, 
borili odlocno, kakor si se znal bo
riti Ti!« 

Po vojni je bil Ludviku Lovku
Bobnarju 11. julija 1954 odkrit spo
menik na kraju, kjer so ga pokosile 
domobranske krogle. Vsako leto 
ljudje poklanjajo o~ njem cvetje v 
znamenje hvalezosti za njegovo ve
liko revolucionarno delo. Spomin 
nanj se dolgo ne bo ugasnil. 

Mogoce bi bilo prav, ce bi si 
kaksna kulturna ustanova v Cerk
nici pridobila njegovo ime. Se naj
bolj primerno bi bilo, ce bi ga po
castila cerkniska godba na pihala, 
v kateri je deloval od njene usta
novitve. Bil je njen kapelnik vse 

Za ekslibrise je bilo med mla
dimi izredno zanimanje. V raznih 
graficnih tehnikah so radi izdelo
vali ekslibrise. Se celo vee! Mno
gi so svoje ekslibrise lepili v knji· 
ge in s tern oznaCili lastnistvo 
·k.njige, kar je osnovni namcn 
ekslibrisa. 

Sti·ri deta pozneje je hila podob· 
na akcija v jugoslovanskem me
rilu in leta 1981 se mednarodna 
akcija. Zanimanje za ekslibr is 
med atroci je rasio, osnovna sola 
Komenda Moste pa je postala 
sredisce jugoslovamkega otro· 
skega ekslibrisa. 

Letos mineva deset let od prvc 
akcije. Zato so se c<llocili za ju· 
bilejno razstavo, na kateri jc bil 
pregled najzanimivejsih ekslibri· 
sov iz vseh treh dosedanjih raz
stav. Na osnovni soli r-.umenda 
Moste je bila ta razstava odprta 
18. maja 1984. Na dosedanJt! 
uspehe smo Slovenci lahko po
nosni, saj taksnega zanimanja za 
ekslrbris med otroki n i uikjcr 
drugje na svetu. 

R. Pavlovec 

do usodne krvave nedelje v sep· 
tembru 1943, ko so bila med zo
glenelim tramovjem unicena glas
bila. Se na vecer pred smrtjo je 
Ludvik zbral preostale godbenike in 
z njimi vadil pozno v noc, da bi 
lahko naslednji dan sodelovali na 
sklepni paradi ob odhodu Gradni
kovcev. 
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Spomenik Ludviku Lovku v Pod
skrajniku 



BRESTOV OBZORNIK 

Tefavne naloge 
v tefavnih razmerah 
RAZGOVOR S SEKRETARJEM 
OBciNSKEGA KOMITEJA ZKS 
ALOJZEM PAVLicEM 

- Mesto sekretarja si prevzel 
v casu, ko se gospodarske raz
mere vse bolj zaostrujejo in so 
vsa nasa prizadevanja usmerje
na v stabilizacijo gospodarstva. 
Verjetno so v teh prizadevanjih 
zaobsezene tudi poglavitne nalo
ge v delovanju in vlogi komuni
stov? 

- Res je. Gospodarske raz
mere se vse bolj zaostrujejo, do
dajmo pa, da tudi politicni si
stem in njegove institucije ne 
delujejo najbolje. 

Zato tecejo stevilne dejavnosti 
na podroeju stabiHzacije gospo
darstva, pri cemer so naloge ko
munistov izjemno pomembne in 
odgovorne, saj moramo obrav
navati gospodarsko stabilizacijo 
tudi kot razredno bitko. 

Usmeritev v izvoz mora posta
ti stalnica v nasem druzbenem 
dogajanju; pridruziti pa se mora 
tudi bitka za vecjo produktiv
nost in nagrajevanje po rezulta
tih dela. 

»Naloge komunistov so vse bolj 
zahtevne.« 

Da bi ohranili in povecali re
produkcijsko sposobnost gospo
darstva, se moramo obrniti na
vznoter v vseh oblikah samo
upravne organiziranosti in si po
staviti stvarne programe razbre
menjevanja in financnega utrje
vanja nasih organizacij zdruze
nega dela in delovnih skupnosti. 
Povsem enake naloge so pred 
nami tudi v krajevnih skupno
stih, interesnih skupnostih ter 
dru:Zbenopoli ticnih skupnostih. 
Na podrocju politike cen roo
ramo obracunati z dvojno mo
ralo proizvajaka in potrosnika 
ter se razumno obnasati, saj se 
bodo sicer pred nami v vsej svo
ji ostrini odprla vprasanja soci
alne varnosti delovnih ljudi in 
obcanov. 

Glede na to, da smo v zad
njem casu prica stevilnim admi
nistrativnim posegom oziroma 
ukrepom, ki stalno spreminjajo 
pogoje gospodarjenja in samo
upravnega odlocania, moramo 
nadaljevati z ocenjevanjem in 
dograjevanjem delovanja institu
cij politicnega sistema sociali
sticnega samoupravljanja. Idej
nopoliticno usposabljanje in 
druzbeno politicne aktivnosti 
morajo biti namenjene ustvar
janju pogojev za vecjo svobodo 
in ustvarjalnost pri oblikovanju 
samoupravnih odlocitev. Mora
rna namrec zaupati v moe de
lavcev, delovnih ljudi in obca
nov ter vzpodbuditi njihova de
lovno zavest, odnos do druzbene 
lastnine in odgovornost za oprav
ljene odlocitve in delo. 

- TeZave v gospodarstvu ima
jo svoje posledice tudi na dru-

gih podrocjih nasega zivljenja. 
Kaksne so naloge komunistov, 
ki delajo na teh podrocjih? 

- Nedvomno se tezave v go
spodarstvu odrazajo tudi na dru
gih podrocjih nasega zivljenja. 
Kakor v gospodarstvu, se mora
rna tudi na podrocju druzbenih 
dejavnosti zavedati, da mora 
biti opravljanje teh dejavnosti 
skladno z naso gospodarsko 
mocjo. 

Pripomniti velja, da so bile 
te dejavnosti mocno okrnjene ze 
v zadnjih letih, tako da tu niti 
ni vee kdove kako velikih re
zerv. Zato nam mora biti osnov
ni cilj, da v prihodnje zagotav
ljamo tiste dejavnosti, ki pome
nijo uresicevanje pravih intere
sov zdru:Zenega dela in nam za
gotavljajo normalen gospodarski 
in druzbeni razvoj. Seveda so to 
naloge ne samo komunistov, pac 
pa vseh subjektivnih sil in stro
kovnih ustanov, da odgovorno 
ocenjujejo razmere in usmerja
jo oziroma predlagajo dejavnosti 
na teh podrocjih. 

- Vse pogosteje je slisati, da 
so metode dela komunistov pre
malo ucinkovite, da je njihovo 
vlogo premalo cutiti, da je delo 
prevec forumsko . . . Kaj storiti, 
da bi se stanje izboljsalo? 

- Ugotavljamo, da je delo ko· 
munistov premalo ucinkovito, 
zato je organizacija zveze komu
nistov v nasi obcini uvrstila v 
letni program dela tudi podroc
je idejno politicnega usposablja
nja in izobrazevanja komuni
stov, njihove idejne in akcijske 
enotnosti ter metode in oblike 
dela v organizacijah in organih 
zveze komunistov. 

Vsaka osnovna organizacija in 
vsak komunist mora spoznati, 
da je idejno politicno usposab
ljanje nujno potrebno in da lah
ko le usposobljeni komunisti 
oblikujejo konkretne odlocitve. 
Sprejete odloeitve morajo pome
niti enotno akcijo vseh komu
nistov v dru:Zbeno politicnib or
ganizacijah, samoupravnih orga
nih, institucijah politicnega siste· 
rna oziroma v vseb porah nase 
samoupravne dru:Zbene organizi· 
ranosti. 

Sprejete odloCitve je torej tre
ba preverjati z akcijo, jib sproti 
ocenjevati in dograjevati, ne pa 
le ponavljati, kot se je doslej 
vse prepogosto dogajalo. Ustano
vitev akcijskih oziroma problem
skib konferenc kot oblike pove
zovanja v delovanju komunistov 
v nasi obcini ze kaze, da smo na 
pravi poti, ravno tako pa tudi 
aktivnosti pri ustanavljanju sve
tov po krajevnib skupnostih. 
Kot dobra se je pokazala tudi 
metoda dela, da osnovne organi
zacije obravnavajo posamezne 
zadeve pred sejo obcinskega ko· 
miteja in pred sejami viSjih or· 
ganov zveze komunistov. S ta
kim nacinom dela se bo bistve
no zmanjsal prostor za forum
sko, odtujeno delo organov in 
organizacij zveze komunistov, z 
ocenjevanjem dela in odgovorno
sti slehernega komunista pa se 
bo ucinkoviteje izvajala tudi di
ferenciacija v nasib vrstab in se 
ustvarjali pogoji za vecjo ucin
kovitost v delovanju komunistov. 

- Ali so pri nas tudi kaksni 
pojavi, znacilni samo za naso 
obcino in bi jim morali posvetiti 
se posebno pozornost? 

- Nasa obcina je sestavni del 
sirsega slovenskega in jugoslo
vanskega prostora, prav tako pa 
tudi dogajanja v njem. Seveda 
pa ima tudi svoje posebnosti, ki 
so se odrazile in se se vedno 

odrazajo v gospodarskem in 
druzbenem razvoju. 

Posebno pozornost bo potreb
no nameniti gospodarstvu, pred
vsem lesnopredelovalni industri
ji in ji v prihodnjem razvoju 
zacrtati jasne perspektive. Vzpo
redno bo potrebno zastaviti raz
voj tudi na drugib industrijskih 
podrocjih, ter vztrajati na izko
riScanju stvarnih moznosti na 
podrocju kmetijstva, gostinstva, 
turizma in trgovine. 

Glede na to, da smo na pod
rocju delovanja druzbenib de
javnosti in krajevnib skupnosti 
v planske dokumente preveckrat 
pisali le lokalne zelje in zabte
ve, se moramo popraviti in jih 
uskladiti z realnimi moznostmi. 
Pomembne odloCitve nas cakajo 
tudi na podrocju razpolaganja 
in gospodarjenja s prostorom. 

- Ta mesec bo izsla jubilejna 
- 200. stevilka Brestovega ob-
zornika. Ali bi lahko ob tej pri
loznosti kriticno, brez dlake na 
jeziku, ocenil njegovo sedanjo 
vsebinsko podobo in predlagal 
izboljsave. Kaksno mesto naj bi 
imel Brestov obzornik v sistemu 
obvescanja v nasi obcini, ce 0 si
stemu sploh lahko govorimo? 

- Dru:Zbeni sistem informira
nja, o katerem v obcini sploh 
ne moremo govoriti, je strate
sko pomembno podrocje nasega 
prihodnjega razvoja. Taka je si
cer opredelitev v zakonu o dru:Z
benem sistemu informiranja in 
drugih predpisih, tako vlogo pri
pisuje temu podrocju tudi druz
beno dogajanje, zato bomo mo
rali v taki smeri delovati tudi 
v nasi obcini. 

Brestov obzornik, ki ze sedaj 
opr avlja pomembno poslanstvo 
na podrocju obvescanja, bi ver
jetno veljalo dograjevati v osred
nje obcinsko glasilo, bkrati pa 
se odlociti o pogostnosti izhaja
nja drugib tovarniskih in kra
jevnih glasil. Seveda bi bil Htk 
korak samo delcek aktivnosti na 
podrocju zbiranja, urejanja in 
posredovanja informacij ter dru
gib podatkov. 

Brestov obzornik je kvalitetno 
glasilo in ljudje ga berejo. Mi
slim, da bi bilo potrebno ponov
no uvesti delegatske strani, na 

-
>>Obzorniku zelim tudi v prihod
nje vse najboljse.« 

katerih bi vee porocali 0 doga· 
janju v skupscinskem sistemu 
in v krajevni samoupravi. 

Predlagam, da nam Obzornik 
v eni izmed prihodnjib akcij 
predstavi zivljenje in delovanje 
dru:Zbenib organizacij in drustev, 
ki jib v nasi obcini ni ravo 
malo. 

Ob jubilejni stevilki zelim 
uredniskemu odboru in sodelav
cem Brestovega obzornika se ve
liko uspehov na podrocju obve
scanja. 

Pripravil B. Levee 
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v zadnjem casu so taksne prilo:Znostne prodaje po tovarniskih 
cenah vse bolj zanimive . .. 

Strelske 
OBCINSKO SINDIKALNO 
TEKMOVANJE 

Strelska dru.Zina BREST je 
med prvomaj'Skimi prazniki orga
nizirala del obcinskih delavskih 
sportnih i-ger -in sicer v streljanju 
z zracno puslro. 

Na tekmovanje je priSlo 10 ekip 
oziroma 40 posameznikov, kar je 
ma:lo glede na veliko stevilo os
novnib sdndikalnih organizacij v 
obCini. 

Rezultati: 
Mo$k,i ekipno: 

1. Brest I. 
2. GG Cerknica 
3. Kovinoplastika 

Mos1ki posamezno: 

1. Isten:ic M. - GG 
2. Vengust B. - GG 
3. Mahne F. - Brest 

zenske ekipno: 

1. Brest 
2. SIS II. 
3. SIS I. 
Zen.ske 'posame21no: 

1. Ule A. - Brest 
2. K!rasevec I. - Brest 
3. Svet M. 

OBCINSKE 
SPORTNE IGRE MLADIH 

krogi 
677 
675 
599 

krogi 
182 
179 
179 

k,rogi 
444 
307 
276 

krogi 
153 
148 
143 

Ob praznovanju dneva mlado
sti je obcinska mladinska konfe-

Taborn iski 
19. maja so se v Cer.knici zacele 

zbirati ekipe taborniSkib odredov 
notranjskD-krasikega obmocja, da 
bi pokazali svoje znanje, ki so si 
ga pridobi:li med letom. Prisli so 
tudi najmlajsi murencki z rume
nimi ruticarni, k.i so se sele vklju
cili v taborniske odrede. 

Tekmovali so v panogah, ki jih 
mora pomati vsak tabornik, da 
lahko prezivi v naravi; to so loko
strelstvo, orientacija, postavlja
nje sotora iz sotork, kurjenje 
ognjev, manjkalo pa ni tudi sa
ljiv~b in spretnostnih tekmovanj. 

Ekipe so bile zelo izenacene, 
saj so si vse kar najboJj prizade
vale za boljso uvrsti1:ev. Zagrize
no so se borile s sekundami in 
stotinkami in ni jih motil niti 
dez, ki je nekajkrat zmotil tek
movanje. Na koncu paso le zma
gale tiste ekipe, ki imajo vee iz
kusenj in tudi malo vee srece. 

REZULTATI 

- Mlajse cebelice: 

1. OSK Sezana 
2. OJS Cerknica 
3. OJS - ceta UNEC 

- Mlajsi medvedki: 

1. OMV Portoroz 
2. OJS - ceta Grabovo 
3. OSK - Sezana 

tocke 
57,86 
55,89 
54,65 

tocke 
60,93 
59,61 
59,47 

• novtce 
ren<?a organi~rala obcinske SJ>ort
ne 1gre mlad1b. Strelska druZina 
Brest je izvedla streljanje z zrac
no pusko na avtomatskem stre
liscu v telovadnici. Tekmovalo je 
30 mladih. Kljub la'llSkim slabo
stim in grajam se tudi letos sta
nje ni izboljsalo. Stevilo tekmu
joCih ekip iz leta v leto .pada. Mla
·dina z Blok in Rakeka sploh ni 
tekmovala, J<ar dokazuje, da pri 
tern nekaj ni v redu in je tek,mo
vanje le zato, <la je o njem mo
goce kaj zapisati. 

Najboljsi so hili: 

Mladinci eldpno: 

1. Brest 
2. Videm 
3. Loz 

Mladinci posamezno : 

1. Modec D. - KPL 
2. Zalar M. - Brest 
3. Obreza J . - Brest 

Mladinke ekipno: 

1. Videm 
2. Brest 
3. Cajnarje 

Mladinke posamezno: 

L Otonicar I. - Videm 
2. Kebe J.- Videm 
3. Srnel M. - Brest 

Icr-ogi 
621 
585 
552 

k:rogi 
164 
161 
157 

krogi 
460 
344 
250 

krogi 
164 
161 
146 

F. Mahne 

mnogo boj 
- Starejse cebelice: 

tocke 
1. OJS Cerknica-

vod PICKE PACKE 80,01 
2. OJS Cerknica -

vod JAGODE 78,63 
3. odred PODGORA 73,40 

- Starejsi medvedki: 

1. OSG Koper 
2. OSK Sezana 
3. OBJ Trade 

toeke 
83,87 
80,93 
67,64 

Prve ekipe iz posameznih kate
gorjj so se uvrstile v tekmovanje 
na republiskem mnogoboju ki 
bo v jeseni. ' 

Mnogoj je uspel. Za organizaci
jo in pomoc se tabomiki in ta
bor.nice odreda J ezerske scuke 
najlepse zahvaljujemo pokrovite-' 
lju akcije tovarni pohistva Brest. 

Razsli smo se z obljubo, da se 
cez leto dni ponovno srecamo na 
mnogoboju, tokrat tudi z vee iz
kusnjami. Med tekmovanjem so 
medvedki in cebelice spoznali 
mnogo svojih sovrstnikov in tako 
spletli tudi nova prijateljstva. 
S tern pa se uresnicuje tudi eden 
pomembnih ciljev nase organiza
cije. 

A. znidarsic 
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(lz stevilke 80- 31 . maj 1974) 

VSE VEe SODELOVANJA IN DOGOVOROV. Novi samoupravni odnosi zahte
vajo vrsto novih splosnih aktov. 

Samoupravni sporazum o ugotavljanju in razporejanju dohodka in o dell tvi 
sredstev za osehne dohodke in prejemke ho zaradi ohcutljivega podrocja, 
ki ga ureja, najtrsi oreh prihodnjih mesecev. Poleg tega, da ho moral odpra
viti napake, ki smo jih ugotavljali na tern podrocju v preteklih ohdohjih, ho 
moral v.sehovati novosti, ki sta jih prinesla •sindikalna lista• in •sporazum 
panoge• . Se posehej pa se homo morali pomuditi okrog vprasanja, kako 
med t emeljnimi organizacijami zagotoviti soodvisnost in usklajenost ter 
solidarnost pri osehnih dohodkih v pogojih uvajanja Work-factor sistema. 

OCENA GOSPODARSKIH GIBANJ V OBCINI 

V zadnjih treh letih so hili nedvomno dosezeni doloceni rezultati , zlasti 
v omejevanju negospodarskih investicij in osehne porahe, kar je hilo oce
njevano kot glavni vir inflacije. Oh tern pa so zacele delovati vse tezje po
sledice stihijskega in neskladnega razvoja med investicijskimi nalozhami in 
proizvodnjo surovin ter zmogljivostmi predelave. 

Celotno gospodarstvo je prihajalo v splosno in tezko krizo pomanjkanja 
elektricne energije. Ker ni hilo realnih in s istemsko vidnih programov sred
njerocnega razvoja gospodarstva in s irsih druzhenopoliticnih skupnosti , so 
se oh taksnem dogajanju vse holj krepile administrativne ohlike resevanja 
kljucnih regu latorjev, kot so cene, zunanjetrgovinski in devizni rezim, toga, 
linearno zaviralna politika tudi gospodarskih investicij celo za modernizacijo 
proizvodnje oh istocasnem prehijanju negospodarskih nalozh in, skratka, 
parcialno resevanje ekonomskih vprasanj na podlagi kriznih situacij, lokali· 
sticnih pritiskov itd. 

NOV PROGRAM POHI~TVA 
Skoraj enoletno delo pri raziskavi trga, ohlikovanju, pripravah dokuman

tacije, izdelavah vzorcev in testiranju le-teh dohiva svojo dokoncno obliko. 
Lanska odlocitev o sprememhi oziroma pozivitvi nasega proizvodnega pro
grama je vzporedno z delom pri snovanju novega programa zahtevala tudi 
vrsto koordiniranih akcij med nenormalno velikim povprasevanjem trga po 
pohistvu ter planiranjem proizvodnje. V casu najvecje, vendar lahko recemo 
nepricakovane, umetno povzrocene konjunkture smo priceli z ugasanjem 
starega in uvajanjem novega, pestrejsega proizvodnega programa. 

NOVO V VREDNOTENJU DELA. Prehod na Work-factor v Tovarni pohistva 
Cerknica. 

Seveda se pri vsaki novi zadevi pojavljajo tezave in se hodo tudi pri uva
janju Work-factorja. Po razgovoru, ki smo ga imeli z de lovno skupnostjo 
(z vsemi zaposlenimi), smo lahko optimisti. Delavci v sistem zaupajo. Na 
sestanku je hi lo polno polno vprasanj in tudi pojasnil, tako da je sodelovanje 
med analitiki in delavci vzpostavljeno. Tezave, ki se hodo pojavile, homo 
odpravljali in upamo, da bomo v drugem polletju, ko naj hi bil Work-factor 
vpeljan na vsa delovna mesta, belezili mnogo holjse rezultate , kot smo jih 
doslej. To pa je zelja vseh zaposlenih. 

NOV LETNIK 

v prihodnjem solskem letu bomo vpisovali se en letnik tehniske sole -
lesne smerl, tako da bo tehniska sola v Cerknici delovala se naprej . Da bi 
se ucenci laze odlocali za tehnicno solo, so hila po vseh osmih razredih 
osnovnlh sol v ohcini predavanja o poklicih v lesni industriji. Poleg nacina 
in vsehine solanja so hili ucenci seznanjeni tudi s perspektivami, ki jih lma 
ta poklic, in o moznostih za zaposlovanje. 

VZPON ATLETIKE. Cerkniski pionirji in pionirke - zmagovalci na stafeti 
zmage v Ljubljani. 

Atletika je sport, kjer le trdo in vztrajno delo rodi sadove. Prvi rezultati 
so ze tu. Najprej uspesen nastop na poulicnem teku v Postojni (fantje prvo, 
drugo in cetrto mesto, dekleta drugo, sesto in osmo mesto) in potem v sta
feti zmage 9. maja v Ljuhljani. Tu so fantje med osnovnimi salami zmagali 
(Cecek, Korosec, Tursic), druga ekipa pa je hila petnajsta. Dekleta (Sparem
hlek, Brancelj, Petrovcic) pa so bila med srednjimi salami peta (prva med 
osnovnimi salami) in petnajsta (Korosec, Kranjc, Funda). Naj omenimo se 
to, da je Ferfila v teku zmage isti dan zasedel 26. mesto. 

S temi uspehi pa se nasi atleti ze priblizujejo s irsemu kvalitetnemu vrhu 
s lovenske atletike, kar so potrdi li tudi na zadnjem podrocnem prvenstvu 
za atletski pokal Slovenije .. Tam so vsi nastopajoci dosegli osebne rekorde , 
metalki Jenckova in Tramtetova pa sta se celo uvrstili v slovenski finale 
za starejse mladinke, kjer sta zasedli peto (Jencek - kopje) in dvanajsto 
mesto (Tramte - krogla) . Glede na to, da so vsi tekmovalci se pionirji , je 
to razveseljiv in obetajoc uspeh. 

Fillni v juniju 
2. 6. ob 20. uri in 3. 6. ob 16. uri - hongkongski ka·rate film LETECA 

GILJOTINA. 
3. 6. in 4. 6. ob 20. uri - nem ski eroticni film BRUNHILDE IN 

KRIEMHILDE. 
7. 6. ob 20. uri- ameriska akcijska drama JUzNJASKA UTEHA. 
8. 6. ob 20. uri in 9. 6. ob 17. uri - ·italija-nski pustolovski film MEC 

BARBAROV. 
9. 6. ·in 11. 6. ob 20. uri - nemski eroticni film RESNI CNE ZGOD

BE, 8. del. 
10. 6. ob 16. in 20. uri - ameuiski zgodovinski film BEN HUR (origi

na·lna verzija). 
14. 6. ob 20. uri - francoska eroticna drama OCIM. 
16. 6. ob 20. uri in 17. 6. ob 16. uri - hongkonski akcijski film ZAN 

KWUN DO V PARIZU. 
17. 6. in 18. 6. ob 20. uru- ameriska komedija POGOJNA PROSTOST. 
21. 6. ob 20. uri - svedski eroticni fhlm CRNI PESEK. 
23. 6. ob 20. uri in 24. 6. ob 16. uri - mehiski pustolovski film NE

V ARNOST :L:ENE V AKCIJI. 
24. 6. in 25. 6. ob 20. uri - framcoska komedija LJUDEM NE PUSTIS 

SPATI. 
28. 6. ob 20. ur~ - film se ·ni predviden. 

BRESTOV OBZORNIK 

ijetno sretan je mladih 
26. maja je bil Brest gostitelj ze X . tradicionalnega srecanja mladih 

SOZD Slovenijales. Udeleille so se ga ekipe iz 12 delovnih organizacij, 
kar pomeni okrog 180 udeleiencev. 

Ce k temu pristejemo se naj
manj petdeset v organizaciji so
delujocih domacih mladincev, 
lahko ugotovimo, da nas je b ilo 
kar lepo stevilo. 

.Ze takoj v zacetku pa ne sme
mo mimo podatka, da vse te, si
cer lepe stevilke, zajemajo le po
lovico clanic SOZD Slovenijales, 
torej smo dan mladosti prazno
vali v okrnjeni sestavi. 

S tem podatkom ne mislim 
nacenjati vprasanj o vzrokih za 
nesodelovanje, saj vsi vemo, da 
so le-ti zelo stevilni in razlicni. 
Ce lah ko povzamem kar mise! iz 
programske konference, pomeni 
nase »prestevanje« le zeljo, da se 
bomo prihodnja leta srecali v se 
vecjem stevilu. 

X. sre&mje mladih 
sozd slovenijtdes 

brest cerflniea 

Podelili so priznanja n ajbolj
sim osnovnim organizacijam 
mladine in posameznikom. Za 
najboljso je bila proglasena 
osnovna organizacija iz KLI Lo
gatca, ki je s svojo akt·ivnostjo 
zbrala 1026 tock. 

Kako delujemo m ladi v E re
stu, zgovorno pove podatek, da 
je v tern tekmovanju sodelovala 
le Zagalnica in zbrala 32 tock. 

Na koncu so ugodno ocenili se 
organizacijo X. sr ecanja mladih 
v Cerknici. Pohvalnemu mnenju 
se je pridru:lila tudi gostja sre
canja Pavla Vilharjeva, ki je z 
m ladimi p rezivela nekaj prijet
nih ur. 

Po vecerji se je s podelitvijo 
pokalov in razglasitvijo zmago· 
valcev zakljucil uradni del sre
canja. Skupni zmagovalec je bila 
ze drugo leto zapored ekipa iz 
Tovarne pohiStva BreZic, k i je 
tako prehodni p okal znova od
nesla s seboj . 

Najprijetnejsi pa je bil gotovo 
zabavni program ob zvokih an
sambla Rendez v•ous. Tezko je 
bilo prenekatero slovo, saj so 
se stkala prijateljstva, ki so med 
mladimi sklenjena tako hitro in 
pristno. 

X. srecanje mladih SOZD Slo
venijales j e tako za nami. Vt isi 
iz Cerknice bodo n aslednjemu 
organizator ju v p omoc, kako pri
praviti srecanje, kako ga izbolj
sati, narediti se bolj zanimivo in 
kar najbolj prijetno. 

• 

IZIDI TEKMOV ALNO 
ZABAVNEGA DELA: 

I. IGRA: Spoznavanje vecjih le
sarskih delovnih organizacij 

toeke 
1. Trgov:ina II. 
2. Sora Medvode 
3. Tovarna pohistva Brezice 
7. Brest Cerknica 

10 
9 
8 
4 

II. IGRA: Tek v vreci 
tocke 

1. Tovarna pohistva Brezice 10 
2. Stil Koper 9 

Lik Kocevje I. 9 
4. Brest Cerknica 7 

III. IGRA: Sestavljanje stola X/ J 
po prilozeni montafni skici 

toeke 
1. Brest Cerknica 10 
2. Tovarna meril Sl. Gradec 9 
3. Lik. Kocevje II. 8 

IV. IGRA: Cerkniski ribolov 

tockc 
1. Tovarna :pohistva Brezice 10 
2. Lik Kocevje II. 9 
3. Brest Cerknica 8 

SKUPNA UVRSTITEV: 

1. Tovarna pohiStva 
2. Brest Cerknica 
3. S til Koper 
4. Lik Kocevje II. 

tockc 

BreZice 33 
29 
22 

5. Trgovina Ljubljana II. 
(Tekmovalo je 15 ekip). 

21 
17 

V. Sega 

Cerknica je vse sodelujoce po
zdravila precej hla doo, vendar 
zgolj zaradi vremeoa, ki n ikakor 
ni spominjalo na maj. Ko pa so 
bili vsi zbrani in ob zvokih ko
racnic odsli v slavnostni sprevod 
skozi Cerknico do prizorisca 
sportnega dela srecanja, smo vsi 
po tihem upali, da bo dan kljub 
vsemu sc lep. N ismo se zmotili. 
~once je naredilo prelep dan 
m omogocilo mladim, da so si 
poiskali razvedrilo tudi izven te
lovadnice, kjer so sicer b ile igre. 
Igre j e po kratkem uvodnem 
pozdravu predsednika mladinc 
Sarna Homovca price! glavni di
n!ktor Bresta Anton Krasevec. 

Slabe pr1prave 

Na prizoriscu iger je ostala 
kar vecina udelezencev in vzpod
bujala svoje tekmovalce. Najvcc 
pozornosti je pritegnila zadnja 
igra »Ccrkniski ribolov«, delno 
zaradi posebnosti, v glavnem pa 
zaradi napetosti, saj je izid ad
local tudi o skupnem zmago
valcu. 

* 

Takoj po koneanem sportnem 
delu smo se v kar lepem stevilu 
udelezili programske kooference 
mladih SOZD Slovenijales. 

.Ze iz uvodnega porocila je b ilo 
videti, da jim je klju b veliki 
medsebojni oddaljenosti uspelo 
naj ti skupne cilje in si zastaviti 
dokaj obsezen nacrt za prihod
nje delo. Tu di razprava je poka
zala, da ze pred iztekom enega 
kujejo nacrte za nova srecanja, 
za novo delo. 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n.sol. o. 

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC 
Ureja uredniski odbor: Viii FRIM, Franc 
GORNIK, Viktor JERit, Joie KLANtAR, 
Sreco KNAP, Bozo LEVEC, Drago MAZIJ, 
Danica MODIC, Janez OPEKA, Vanda !!EGA, 
Marjan l!IRAJ in Franc TRUDEN 
Foto: Joza SKRLJ 
Odbor za obvescanje je druZbeni organ 
upravljanja. Predsednica odbora: Vanda 
SEGA. 

Glasilo sodl med proizvodol lz 7. t ocke 
prvega odstavka 36, elena zakona 0 Ob· 
davcenju proizvodov in storitev v prome· 
tu, >a katere se ne placuje temeljnl da
vek od prometa proizvodov (mnenje sekre
t arlata za lnformiranje lzvrsnega sveta SR 
Slovenije st. 421·1/72 z dne 24. oktobra 
1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska 2elezniska tiskarna v Ljub
ljani. 

PRED LETNIMI SPORTNIMI 
IGRAMI SOZD SLOVENIJALES 

Organizator tretjih letnih sport
nih iger SOZD Slovenijales je 
LESNO PODJETJE OPREMA iz 
lzole. Tekmovanja bodo 16. juni
ja, razen moskega kegljanja, ki 
se bo zaradi vecjega stevila na· 
stopajocih ekip pricelo ze v pe· 
tek, 15. junija. 

V p rogramu tekmovanj je se
dem moskih panog, pet zenskih 
in kombinirana ekipa za igre 
spretnosti. Prijavljenih je osem
najst delovnih organizacij Slove
nijalesa, izmed njih pa imajo le 
stiri - Brest, Savinja, KLI Loga
tec in Trgovina - kompletne 
ekipe v vseh tekmovanjih. Prizo
riSca iger bodo sportni objekti v 
lzoli, r azen kegljanja za zenske, 
ki bo v Lucijl, ter za moske v 
Stronjanu. 

K.ako se pr ipravljajo za sport
ne igre Brestovi tekmovalci? 

Ugotavljamo lahko, da je vsako 
leto manj !judi, ki so pripravljeni 
del svojega prostega casa od-

meriti sportni rekreaciji. K.ljub 
oglasom in vabilom je cedalje 
teze sestaviti posamezne ekipe, 
tako da selekcija nastopajocih 
sploh nl izvedljiva. 

Ne morem mimo kriticne pri· 
pombe na racun sahistov, saj sta 
se vabilu za priprave na tekmova
nja od petnajstih vabljenih od
zvala le dva sahista. Taksen od
nos nekaterih ze uveljavljenih 
sahistov kaie tudi na splosen od
nos do sporta na Brestu. Vsak 
posameznik naj se zaveda, da sa
m o mnoZicnost ustvarja kvalite
to, ta pa se ustvarja z vadbo in 
tekrnovanji, ne le z besedami. 

Tudi balinarji zamujajo s pri
pravami, nekoliko tudi zaradi 
s labih vremenskih razmer, ven
dar so v prejsnjem tednu le za
celi z resnim delom. 

Naj koncam z zeljo o uspesnem 
nastopu na igrah v lzoli, kjer ho
mo poka zali svoje znanje in si 
prizadevali osvojiti tretji zapo
redni n aslov najbo1jsih sportni
kov SOZD Slovenijales. 

F. Strukelj 

Vse manj zanimanja 
LETOSNJE OBCINSKE 
SPORTNE IGRE MLADIH 

Na ·letosnjih obcinskih sport
nih igrah mladih , ki so trajale 
dva dni, je sodelovalo okoli 120 
mladincev in 30 mladink. Mladin
ke so se pomerile v kosarki in 
streljanju, mladinci pa se v ma
lem nogometu, kegljanju , sahu in 
krosu. Zaradi premajhnega stevi
la p r ijavljenih 'ekip .ni bilo tek
movanj a v sahu in kr osu za mla
dinke. Zaradi izostanka prijavlje· 
n ih ekip pa je odpadlo se tekmo
vanje v narniznem tenisu za mla
dinke 1m m la dince ter v kegljanju 
za mladinke. 

Zakaj je sodelovanje na teh 
igrah iz leta v leto manjse? Vzrok 
temu je slabo obvescanje, ker 
predsedniki osnovnih organizacij 
zaddijo informacije in ne sezna
nijo mladih, verjetno pa temu bo
truje t udi manjse zanimanje po
sameznikov. 

REZULTATI: 

Skupno mladinci in mladinke: 

1. Videm 
2. Loz 
3. Brest 

Skupno mladinci: 
1. Loz 
2. Videm 
3. Brest 

Skupno mladinke: 
1. Videm 
2.-3. Brest 
2.-3. Cerknica 

B. Ferfila 


