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Kl jub teZavam - doka j ugodno 
rAsrK OB NASEM GOSPODARJENJU V PRETEKLEM LETU 
- ER- Ceprav se je koledarsko leto ze zdavnaj »Obrnilo«, je sedaj eas, 
ORAOK- k~ dulajem

1 
o racun o poslovanjudniv _Ieptu

11
t984_. Rezulllitatl posblov~nja za 

mm o eto so sorazmerno ugo . o etni so b · sicer olj:oi, ven
-~jVA dar je bilo ze takrat ocenjeno, da se ugodna gibanja ne bodo nada-
\RLJ Jjevala do konca leta. 
~NI = Najbolj se je poznal vpliv inflacije, kajti z odmrznitvijo cen su
\IEG _ rovin in reprodukcijskega materiala so priceli stroski proizvodnje 
_ AKIM vrtoglavo nara.Seati, cemur s ceuami nasih izdelkov nismo mogli v 
OZI _ , <;eloti slediti. Tudi obrestne mere so prispevale svoje, saj so se v 
· 1etu 1984 povecale s 30 odstotnih tock v januarju na 52 odstotnih 

tock v zadnjem trimesecju, kar pomeni 73 odstotno poveeanje 
I (omenjena je obrestna mera za ostale namene pri sprotnem poslo
' vanju ali prejsnja splosna obrestna mera). Tudi gibanje teeaja 
dinarja do ostalih valut ni bilo taksno, da bi z izvozom sledlli do
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maC! inflaciji. 
Da bi dobili popolnejso sliko o gospodarjenju v minulem letu, 

bomo posebej obdelaU posamezna 'J>Odrocja poslovnega procesa, ki 
najbolj vplivajo na koncni financni izid. v 000 din 

PROIZVODNJA 

Od obsega in stroskov proiz
vodnje je v velild meri odvisno, 
kakSen je konCni rezultat poslo
vanja. Delovna organizacija je v 
letu 1984 dosegla 103,4 odstotka 
.Ietnega nacrta ali vrednostno za 
5.890.484.000 dinarjev proizvod
nje. Pregled po temeljnih organi
zacijah nam kaie naslednja ta
bela: 

TOW 

POHIATVO 
MAS IVA 
UGALNICA 
GABER 
IVERKA 
TAPETNI§TVO 
JELKA 
MINERALKA 
PRODAJA 

SKUPAJ 

Naert 
1984 

1.474.387 
354.410 
440.738 
728.011 

1.393.885 
537.603 
442.036 
308.000 

19.484 

5.698.554 

Dosezeno l·ndeks 1984 

1.611.566 109,3 
407.229 114,9 
515.889 117,0 
745.435 102,4 

1.253.762 89,9 
560.790 104,3 
381.401 86,3 
384.595 124,8 

29.817 153,0 

5.890.484 103,4 

~ 
Predsednlk slovenskih sindikatov Marjan Orozen ob obisku na Brestu 

Tudi fizicnl obseg proizvodnje, 
merjen v norma urah, je prese
zen in sicer glede na na~rtova
no za 8,2 odstotka, v primerjavi 
z letom 1983 pa za 18 odstotkov. 
To je bilo dosezeno z delom 
ob prostih dnevih, v podalj
~anem delovnem easu in z 
obcasnim delom reiijskih de
lavcev v proizvodnji. Iz tabele je 
videti, da nacrtovanega obsega 
proizvodnje niso dosegli v lverki 
in Jelki, povsod drugje pa je bil 
presezen. 

V POHISTVU so se poleg pro
izvodnih tezav ubadall s pomanj
kanjem kakvostnih surovin in 
drugih materialov, pa tudi ko
operacija se ni tekla po predvi
devanjih; tako so morali spre
minjat i program proizvodnje, 
kar je pomenilo velike dodatne 
napore operativnega vodstva. Se 
naprej so teiave z ustreznimi 
kadri in s strojno opremo, ki je 
zvecine iztrosena. 

Za realizacijo toliksnega obse
ga proizvodnje so morali tudi 
v MASIVI (predvsem za izvoz) 
organizirati nadurno delo in de
lo ob prostih dnevih. Znacilno 

(Nadaljeva.nje na 2. strani) 

brestov 
• 

Ob slovenskem kulturnem prazniku 
V nasih razmi~ljanjih o kulturi se vedno zaustavimo prl 

cloveku. Pravi Clovek na pravem mestu bo znal s svojim 
vzgojnim in Ijubiteljskim zarom, s svojo privtienostjo clo
vecanskim sporoCilom kulture in umetnosti v svojem okolju 
vzbuditl interes za mnogotere kulturne dejavnosti in tako tudi 
sooblikovati kulturno klimo svojega kraja 

TakSno pojmovanje kulture in njene vloge v druZbenem 
zivljenju se ne zaustavlja ob ugotovitvah, da so materialne 
mo:lnosti, s katerimi razpolagamo, skromne. Mnogo se da 
storiti brez blescecih dvoran in celo brez najsodobnejse teh
nicne opreme, ceprav brez ustreznih materialnih moznosti 
tehnicno zahtevnejsih programov ni mogoee izpeljati. 

V zvezi s kulturo in njenimi materialnimi momostmi bi 
morali imeti pred seboj cloveka in potrebe njegovega duhov
nega razvoja.. Misliti na njegovo prihodnost, vlagatl v njegovo 
znanje, v njegovo razumevanje sveta, usposabljati ga za pri· 
hodnost, ob tern pa utrjevatl njegovo kulturno zavest, pri
padnost rodu, jeziku, zemlji in ustvarjainemu delu, bratstvu 
in razumevanju med ljudmi, miru. 

Vladimir Kavcic ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

Vet lastnega znanja 
in prizadevanj 
OBISKAL NAS JE PREDSEDNIK SLOVENSKIH SINDIKATOV 
MARJAN OR02EN 

V februarju je obiska:l Brest !Predsednik slovenskih slndikatov Mar
jan Orozen .in se s predstavniki sindikata in drugih druZbenopolitic· 
nih organizacij ter vodstva delovne organizacije zadrial v nekajur
nem razgovoru. 

Najprej ga je glavni direktor 
Tone K.raSevec seznanil z naso 
delovno organizacijo, njenim raz.. 
vojem, sedanjim poloiajem, pred
vsem pa s prihodnjimi usmerit
vami in iskanji. 

Pri tem je med drugim pouda
ril veliko Brestovo usmeritev v 
izvoz in s tern v zvezi preusmeri
tev proizvodnje v ve~ji delez ma
sivnega pohistva, prizadevanja za 
Cim viSjo stopnjo obdelave lesne 
surovine, iskanja taksnih progra
mov, ki bodo dohodkmmo cim
bolj donosni, bolj5o organizacijo 
proizvodnje . in blagovnega pro
meta, usmeritev novih nalozb iz. 
kljucno v posodobitev proizvod
nje za izvoz, prizadevanja za 
ustvarjanje visjega dohodka in 
s tem zivljenjskega standarda 
delavcev, dograjevanje notranje 

samoupravne organiziranosti in 
zunanjih povezav, ucinkovitejse 
delovanje druZbenopoliticnih or
ganizacij ter se nekatere druge 
nase poglavitne usmerltve. 

V nadaljevanju je Darko 2ni
darsic predstavil organiziranost 
in delovanje sindikata na Brestu, 
pri cemer se je zaustavil pri ne
katerih bolj ali manj uspesnih 
prizadevanjih (nagrajevanje po 
delu, inovativna dejavnost, skrb 
za druibeni standard in drugo). 

Nadvse temeljito pa je nas se
danji gospodarski poloiaj in bli.Z
nje prihodne usmeritve osvetiD 
Danilo Mlinar. Nanizal je vrsto 
kazalcev, podatkov in problemov, 
ki obelefujejo celotno gospodar
jenje Bresta. Posebej se je zadr
ial ob neskladju prl gibanju cen 

(Nadaljevanje na 2. S·trani) 

(!) b dne/J.u Z.ena 
ce6fifame (]3 t:e6laokam 
in dr:ugim ebcankam! 
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Kljub teZavam - doka j ugodno 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
za njihovo proizvodnjo je 
usmerjenost v izvoz, saj so za 
domaCi trg in kooperacijo v de
lovni organizaciji realizirali le 29 
odstotkov vrednosti proizvodnje. 
Ponavljale so se tezave pri oskr
bi s suhim zaganim lesom debe
line 60 milimetrov in s susenjem 
lesa, saj je sedanja zmogljivost 
susilnice premajhna. 

Ker je bilo treba les su5iti 
drugje, so seveda nastali dodatni 
stroski. 

2:AGALNICA je v vseh svojih 
enotah presegla letni nacrt pro
izvodnje. Vecjih tefav niso ime
li, le na zagi so morali zar adi iz. 
boljsanja kvalitete zaganega lesa 
zmanjilati pomik in s tem zmog
ljivost zage. To pa zahteva ob
casno delo v treh izmenah, ki pa 
ga je teZko organizirati zaradi 
pomanjkanja ustreznih delavcev. 
V minulem letu je bila ukinjena 
enota za izdelavo kartonov. 

Tudi v GABRU so vrednostni 
nacrt proizvodnje presegli, fizic
no pa je izjema le proizvodnja 
kuhinjskih elementov za izvoz, 
ki je bila dosezena le 70 odstot
no. Dosegli bi bistveno boljsi re
zultat, ce ne bi kasnila dobava 
izdelkov iz kooperacije, pomival
nih korit, Zicnih kosaric, vodil za 
predale in kartonov. Precej za. 
stojev je nastalo pri prehodu na 
planiranje in vodenje proizvod
nje prek racunalnika. T i so po
vzrocili manjsi obseg proizvod
nje, kopicenje zalog reproduk
cijskega materia la, zamujanje 
odpremnih rokov ter povecanje 
proizvodnih stroskov. 

IVERKA letnega nacrta proiz
vodnje ni dosegla. Vzrok temu 
je hila okvara stiskalnice v ju
liju, zaradi katere je proizvodnja 
stala 16 dni. Redni letni remont 
se je pricel po nacrtu, konCal pa 
se je nekaj dni kasneje. Dodatni 
zastoji pa so nastali zarad tefav 
pri ponovnem zagonu tovame. 
Obcutnejsi padec obsega proiz
vodnje je bil v zadnjem trime
secju, ker so nastale okvare na 
susilniku, natresni postaji in 
glavni stiskalnici. V se to je ter
jalo zahtevnejsa popravila, ki pa 
jih ni bilo mogoce zdruZiti. Pro
izvodnja oplemenitenih plosc je 
potekala v dveh ali treh izme
nah, zato je nacrt kolicinsko in 
vrednostno preseien. 

Tudi v JELKI niso uspeli iz. 
polniti, kar so si z letnim nacr
tom zastavili. To velja za fago 
in za pohistveno proizvodnjo. 
2:aga je pod nacrtom zaradi str o
jeloma polnojarmenika v zacet. 
ku leta in pomanjkanja tanke 
hlodovine za tesanje tramov. 
Kolikor je je pa bilo, je hila 
slabse kakovosti in manjsega 
premera. Proizvodnja pohistva je 
pod nacrtovano vrednostjo zara· 
di tezav pri povdinski obdelavi 
polic za izvoz, kar je koncno po
menilo tudi manjso izdelano ko
licino od dogovorjene. Zato je 

bilo potrebno preiti na drug 
program, ki pa je zahteval za 
isto vrednost proizvodnje vec
jo porabo casa. 

MINERALKI je v Ietu 1984 s 
svojimi ploscami uspelo osvojiti 
trZisce, zato je bila tudi proizvod
nja vecja od nacrtovane za 24,8 
odstotka. Obcasno so morali zato 
delati tudi v treh izmenah. l.na
ciinost proizvodnje v zadnjem 
trimesecju so izdelki iz Negor 
plosc, ki so bill neposredno vgra
jeni v objekte na domaeem trgu. 

NABAVA 

Domaci trg 
Zaradi prizadevanj po cim vec

jem izvozu, omejitev pri. razpola
ganju z deviznimi s redstvi in za
radi tega manjsega uvoza surovin 
in ostalega reprodukcijskega ma
teriala, od katerega je odvisna 
nasa industrija, so tezave na na
bavnem trgu stalno prisotne. Naj
vec tefav je bilo pri nabavi naj
bolj kakovostnega hrastovega 
furnirja, rezervnih delov, avtom o
bilskih gum, baterij, lepila in ma
zuta. 

Nabava hlodovine je potekala 
brez vecjih zastojev, pr av tako 
tudi nabava lesnih surovin za Iver
ko; manjkal pa je bukov zagan 
les, kar je povzrocilo zamike v 
proizvodnji. Zato je bilo potrebno 
uvoziti 200 kubicnih metrov desk 
iz Avstrije. Tudi z nabavo jeseno
vega faganega lesa so bile vellke 
tezave. 

Zaradi stanja, ki smo ga ze 
omenili, so dobavitelji izsiljevali 
visje cene, devizne participacije 
in neugodne pl~Cilne pogoje. 

Uvoz 
Surovin smo uvozili v vredno

sti :i62.2SO.OUO dinar]ev oziroma 
79,7 odstotka glede na letni na
crt. Za surovine in reprodukc1j· 
ski material je bilo Iani z dobavx
telji zdruZenih za 187.4UO dinarjev 
deviznih sredstev ali 84,3 odstot
ka nacrtovanega. Poleg generalne
ga uvoza smo izrabili tudi uvoz 
po maloobmejnem sporazumu, po 
sejemskem kontingentu iz Avstri
je in po kompenzacijskem poslu s 
svedsko. Uvoz opreme je bil za 
nekatere reprodukcijske mated
ale prepovedan, pa je bilo potre
bno pridobivati kontingente. 
Kljub temu je hila uvozena opre
ma za MASIVO iz kredita IFC in 
iz sejemskega kontingenta, za kar 
prepoved uvoza ne velja. Uvozne 
devizne cene so bile trdne, le pri 
silikonskem in dekor papirju, pri 
eksoticnih furnirjih, povrsinskih 
materialih in rezervnih delih so 
se povecale za vee kot deset od
stotkov. 

PRODAJA 

Domaei trg 
Vrednost prodaje je hila lani 

nad nacrtovano za 8,4 odstotka. 
Dokaj ugodni rezultati so plod 
vecje konjunkture v prvi polovici 
leta, boljse sor t iranosti proizvod
nih programov ter boljsega so
delovanja proizvodnih s prodajno 
temeljno organizacijo. Po predvi-

Z razgovora tovarisa Oroina s predstavniki Bresta 

devanjih je zacela prodaja proti 
koncu leta upadati, ker so se pri
celi kazati vplivi manjsega Ziv· 
ljenjskega standarda, rasti obre
stnih mer za potroSniska posojila 
in zastoja v stanovanjski gradnji. 

Najvee tezav je bilo pri prodaji 
programov MAJA, pri oblazinje
nem pohistvu v zadnjih dveh me
secih leta ter pri kuhinjah zaradi 
nepopolnosti sestavov. Prodaja v 
ostalih temeljnih organizacijah je 
hila nemotena. 

Izvoz 

Skupna vrednost izvoza lani je 
dosegla 12.597.355 dolarjev, kar je 
16,6 odstotka pod nacrtovanim 
zneskom. V skupni vsoti pred
stavlja izvoz na konvertibllno po
drocje 93,8 odstotka, ostalo pa je 
kliring. Razen MASIVE nobena 
temeljna organizacija ni dosegla 
naertovanega izvoza. Najbolj so 
zaostajali v Tapetnistvu, Mineral
ki, Iverki in Jelki. 

Ugodneje je le to, da se je 
vrednost konvertibllnega izvoza 
povecala glede na leto 1983 za 17 
odstotkov. Da bi dosegli nacrto
vani izvoz, bo treba vee pozor
nosti nameniti kakovosti izdel
kov in spostovanju dogovorjenih 
dobavnih rokov. 

FINANCNI REZULTATI 

Vsi ucinki nasega prizadevanja 
za cim boljse gospodarjenje se 
na koncu pokaiejo v financnem 
rezultatu. Visok obseg proizvod
nje, dokaj ugodna prodaja na do
macero trgu in izvozu ter priza· 
devanja na vseh ostalih podroe
jih so prispevali k sorazmerno 
ugodnemu financnemu rezultatu. 

V tabeli so prikazani glavni ele
menti za celotni BREST. 

v 000 din .. 
"' c ., ., ., 

"" . """' "'~ " c :5 ~ ..., .. 
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- g. 

celot. prihod. 8.337.991 163 116,2 
dohodek 2.159.261 112 137,5 
cisti dohod. 1.094.155 166 129,6 
rezervni sklad 81.681 281 200,5 
poslov. sklad 52.192 127 90,4 

Z izgubo ni poslovala nobena 
temeljna organizacija, poslovanje 
pa je bilo moteno v POHISTVU 
in GABRU. 

Celotni prihodek je delovna or
ganizacija dosegla z indeksom 
116,2 glede na letni nacrt in z in
deksom 163 v primerjavi z letom 
poprej. Tudi dohodek je bll veeji 
od naertovanega (indeks 137,5). 
V pogodbenih obveznostih imajo 
najveeji delez obresti, ki so pre
segle naertovane za 94 odstot
kov. Znesek obresti predstavlja 
ze 25,8 odstotka dohodka in je za 
3 odstotne toeke vecji kot leta 
1983. Vzrok je v stalnem dviga
nju obrestnih mer in pomanjka
nju Iastnih virov financiranja. 

Dosezeni cisti dohodek je vecji 
od nacrtovanega za 29,6 odstotka, 
indeks na leto 1983 pa je 166. Tu
di ostanek cistega dohodka je 
vecji od predvidenega in sicer za 
32,8 odstotka (indeks na leto 1983 
je 188), najbolj pa so porasla 
sredstva rezerv (indeks na letni 
nacrt je 200,5, glede na leto 1983 
pa 281), cemur je vzrok vecji do
hodek. 

V poslovni sklad je izloeenih 
52.192.000 dinarjev, kar je manj 
od naertovanega (indeks 90,4) in 
27 odstotkov vee kot leta 1983. 
Sredstva, izlocena v poslovni 
sklad, so zelo majhna, saj ima 
nasa delovna organizacija velike 
potrebe po lastnih virih za trajna 
obratna sredstva in investicije. 
Akumulacija (poslovni in rezerv
ni sklad skupaj) v znesku 
133.873.000 dinarjev pa je od lan
ske vecja za 90 odstotkov, kar 
vendarle kaie na nekoliko boljsi 
uspeh kot je bil dosezen leto po
prej. 

P. Kovsca 

--

BRESTOV OBZORNIK BREST4 

Delavke v MASIVI - delo pri brusenju 

Vet lastnega znanja • • • 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
surovin in gotovih izdelkov, ob 
neugodnili izvoznih pogojih za 
ploskovno pohistvo, ob zdruieva
nju sredstev v reproverigi in na· 
sem celotnem deviznem poslova
nju. 

Posebej je prikazal nas financ
ni in likvidnostni polo:l.aj in 
vprasanje osebnih dohodkov, ki 
so kljub lanskemu 56-odstotnemu 
povisanju se vedno za 7 odstot
kov pod povprecjem lesarske pa
noge. Dosegamo sicer najniiji za
gotovljeni osebni dohodek, ob 
oeitnih uravnilovskih teinjah pa 
se ni izpeljano resnieno nagraje
vanje po delu. Ob sedanjem 
splomem polofaju bo treba vee 
sredstev izdvojiti tudi za izbolj
sanje Zivljenjskega standarda de
lavcev in kljuene obCinske potre
be na osnovi svobodne menjave 
del a. 

Prikazal je tudi uresnicevanje 
srednjeroenega nacrta in pripra
ve na nalozbo v tovamo pohistva, 
ki je eden od pomembnih pogo
jev za zagotovitev vecjega izvoza 
in socialne vamosti ka;r tretjine 
Brestovih delavcev. 

TovariS Orozen je na osnovi 
podanih informacij menil, da se 
na Brestu resno zavedamo tezav
nosti sedanjega polofaja, ki terja 
odloeen prehod k intenzivnejse
mu gospodarjenju in s tem zago
tavljanju socialne vamosti delav. 
cev. Pri Brestu je videti zaostaja
nje v rasti druibenega dohodka 
v primerjavi s panogo, iztrose
nost opreme, ki narekuje poso
dobitev in premalo obratnih 
sr edstev. 

0 tem in o drugih problemih je 
treba redno, zla-sti pa ob obrav
navah zakljucnih racunov delavce 

temeljito seznanjati, posebno pa 
se o skupnih razvojnih ciljih. 
Utrditi moramo zavest, da sami 
odloeamo o svoji usodi, o svojem 
gospodarjenju, bodisi pri obliko
vanju cen ter delUvi dohodka in 
osebnih dohodkov bodisi pri raz
vojno nalozbeni politiki. 

Ce naj dosezemo intenzivnejse 
gospodarjenje, ee naj homo kon
kurencni v svetu, je potr ebne vee 
resniene strokovnosti, sirokopo
teznosti in smelosti v poslova
nju. Potrebno bo vlagati vee last
nega znanja, vee prizadevnosti 
na vsakem koraku za rast pro
duktivnosti. Ne gre samo za mo
demejse, ampak predvsem za 
bolj izkoriscene in produktivne 
stroje; le tako homo imeli tudi 
boljse koncne rezultate in vecjo 
dohodkovno uspesnost. 

Zato je tudi naloga sindikatov 
predvsem boj za vecjo produk
tivnost. Ce naj pokrivamo svoje 
potrebe in obveznosti, moramo 
doseei vsaj 5-odstotno rast druz
benega proizvoda. 

Tega se moramo zavedati in 
biti tudi pri nacrtovanju svojih 
zelja in potreb v okvirih moino
sti oziroma sredstev, ki jih ustva
rimo. To je treba upostevati tudi 
ob svobodni menjavi in preteh
tati racionalnost pri izkoriscanju 
vseh prispevkov, ki jih dajemo za 
razliene dejavnosti. Tudi o tem 
se je treba pogovoriti ob obrav
navi zakljucnih raeunov. 

V teZavnem gospodarskem po
lofaju, v katerem smo, bodo mo
rale tudi druZbenopolitiene orga
nizacije odigrati vecjo vlogo, ne 
le prek svojih organov, ampak 
neposredno med delavci, v vseh 
delovnih okolj.ih. 

B. Levee 

Nasi osebni dohodki 
Pri osebnih dohodkih za Ian

ski avgust smo dobili izplacilo 
tudi na osnovi poslovne uspes
nosti, ugotovljene s periodicnim 
obracunom za prvo polletje in 
sicer v visini tretjine enomesec
ne akontacije osebnih dohodkov. 
Sedaj smo naredili obracun po
slovanja za leto 1984. Glede na 
dosezene rezultate in v skladu z 
dolocili dogovora o druibeni 
usmeritvi razporejanja dohodka 
in delitvi sredstev za osebne do-

hodke ter skupno porabo v letu 
1984 smo za dokoncen obracun 
osebnih dohodkov, katerega 
opravimo z zakljucnim racunom, 
poleg izplacanih akontacij oseb
nih dohodkov 1 razporedili se 28 
milijonov dinarjev bruto mase 
za osebne dohodke v delovni or
ganizaciji. To predstavlja pri
bl.iZno tretjino decembrske akon
tacije osebnih dohodkov. 

(Nadaljevanje na 3. s~rani) 

ANTON KRASEVEC- SE 'NAPREJ GLAVNI 
DIREKTOR BRESTA 

Potekel je stiriletni mandat dosedanjemu glavnemu direk
torju Bresta Antonu Krasevcu. Na podlagi razpisa in predloga 
razpisne komiisje je delavski svet .delovne organizacije na 
svoji pretekli seji 25. januarja znova imenoval - za nasled
nje stlrlletno mandatno obdobje Antona KRASEVCA za glav
nega direktorja Bresta. Prepricani smo, da bo svoje delo tudi 
v prihodnje opravljal tako uspesno kot doslej . 
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I OB NOVOSTIH NA PODROCJU CEN Kako bo s cenami v bli~nji pri
hodnosti? Odgovor na to vprasa
nje ni 1ahek. Opazimo lahko ka
ko posamezniki zagovarjajo 'sk:o
raj povsem sproscene, trine ce
ne; drugi spet pri·segajo na poli
tiko administrativne mocne TOke 
ki da edina lahko uredi nesklad: 
nosti. Poleg teh dveh skrajnosti 
pa se pojavljajo tudi predlogi o 
sproscenih cenah, oblikovanih na 
podJagi dovolj zapletenih predpi
sov, .nic manj zapletenih pravH.ll!i
kov in s tern pogojenih izracu
nov. 

I Ob ~one!! lan~kega leta je ;bil v Uradnem listu objavljen nov pred
pis, ki ureJa. oblikovand~ oziroma uporabo een na domacem trgu. To 
)e za:kon o s1stemu druZbene kontrole een ali na kratko zakon o ee
nah. Kaj lallko reeemo o njem in o vpra5~jih s podroc{a een? 

Novi zakon o cenah je bil pri-
cakovan kot prelornnica med do-

l 
s~da;njim deJan~kim administra
tlvmm dolocaJnJem cen in med 
novim- pretezno tdnim oblilro-

1 
va.njem cen proizvodov in stori
tev. Na zunaj je zakon bti.stveno 

•
1 

ctrugacen, saj ima vee kot polovi
co manj clenov (40 namesto do

, s~a~jJh 107). Vsebinsko je proz-
neJSI od dosedanjega in ni uredil 
posa;meznih vprasanj do podrob
~os:tt. Prav.zaprav zakon oprede
lJUJ~. da cene za pretezno vecino 
pTOlZVodoy in stori.tev >>Oblikuje
JO delavCl samostoJnO v odnosJ.h 
medsebojne odvisnos-ti, povezano
sti in odgovornosti - glede na 
trine razmere«. 

Verjetno zato, da omenjene 
sprostitve ne bi pojmovali pre
vee anarhicno, oziroma zato, da 

• bi dr:Zava le lahko poprijela za 
adrninistrativne vajeti, ce bi cene 
kazale zeljo po divjanju, je novi 
zakon oprede!iol tiri nadaljnje 
o?veznosti. Te mor~jo biti ures
mcene v treh mesecih po njegoVi 
uveljavitv•i (to je do konca marca 

1 1985): 
- oprJ-stojni drzavni organi mo

r~jo uskladiti podzakonske pred
p!-se o cenah; 

- organizacije zdru.Zenega dela 
morajo sprejeti samoupravni 
splosni akt o oblikovanju cen v 
katerem doloeijo predvsem po
stopek, organe <in nacin obvesca
nja delavcev o kazalcih ki so 
podlaga za oblikovanje ce'n; 

- gospodarska zbornica Jugo
sl<l:vije mora dolociti postopek in 
deJavnost ter ukrepe za potrebno 
poseganje na podrocje cen. 

V nasi delovni organizaciji smo 
y t~meljnih org~izaoijah ze spre
Jeli samoupravrn sporazum o obli
.kovanju cen. Izhajajoc iz zakona 
smo opredelili pet moznih naci
nov za oblikovanje cen: 

1. cene, oblikovane na trine 
razmere; 

2. cene, oblikovane na podlagi 
posebnih naroCil ali po posebnih 
tehniCnih zahtevah; 

3. cene, ·ki se ob!iokujejo v med
sebojni reprodukcijski povezano
sti. (:z:lasti na podJagi skupnega 
prihodka); 

4. cene, oblikovane po drlav.no 
odpredeljenih nacind.h in okvJrih· 

5. administrativno doloeene ce/r 
ne. 

Od nada:ljnjih (podzakonskih) 
predp.isov ali navodil ter od prak
se inspekcij skih organov bo od
v~SJ?-O. kateri na~ bomo uoporab
lJah za dolocen 1zdelek oziroma 
vrsto izdelkov. Sporazum zatem 
vsebuje tud!i druga, z zakonom 

1 
~tev:ana :dolocHa ? postopkih, 
pnstoJnostih, ·kazalClh in podob
nem. 

,Vi~imo to_rej, da k ljub spreme
DJ emn pravm podlag.i za oblikova
nje cen ostaja ra:z:meroma moC.na 
admini:strativno-tehruicna ovira za 
oblikovanje cen oziroma nekak
s~ dvom 0 pravilnem ali ;nepra
vilnem tolmacenju sedanjih pred
pi:sov. Se tezje je, ker nimamo iz
~~ane ali objavljene sploS.ne po
lrl.tlke cen, na katero bi vsak go
spodarski osebek na:slonil svojo 
politiko. Opredeljena je le zelo 
abstrakt.na smer: cene naj nara
scajo poeasi. 

Zakaj podroeju cen posveeamo 
tako veliko pozornost? 

Odgovor je zelo pTeprost: ker 
SIIDO sredi nenehnega gospodar
s·kega gibanja, ko se v okvilru in
filacije nenehno spreminjajo 
vhodne cene (cene materialov 
energije, dela in drugih stroskov): 
moramo budno spremljati ome
njene spTemembe in spreminjati 
tudi cene svojih koncnih izdel
kov. Vsaka najmanjsa zamuda 
nas ·la:hko Zivljenjsko ogTozi in 
.zmanjsa ze taka oskubljeno aku
mulacijo. Zato smo v.edno zatr
jevali, kako pravzaprav pomeni 
adminrl:strativno dolocanje cen 
vnap.rej•snje opredeljevanje go
spodarskega polozaja posamezne 
organizacije zdruzenega dela in 
kako lahko iznici njena prizade
vanja za dwg produktivnosti. 

Na podroCju cen torej nismo se 
·relcli zadnj e besede. 

Glede na vse zapisano smo se 
v nasi delovni organizaeiji odlo
cili za takSno politiko na podroc
ju een, ki bo predstavljala sred
njo pot med vsemi omenjenimi 
vpllvi. Zavedamo se, da moramo 
podpirati splosna druzbena pri· 
zadevanja za ustavitev strmega 
nara~canja een. 

Zato tudi sami zaviramo nji· 
hovo prehitro rast. 

Po drugi strani pa nam kljub 
ukrepom za vecjo produktivnost 
inflaeija zniZuje rezultate in ze 
v nekaj tednih postanejo veljav· 
ne eene nasih izdelkov povsem 
nerealne. Potrebne so stalne pri
merjave z gibanjem een zlasti 
pri dobaviteljih, dober pregled 
nad ponudbo in povprasevanjem 
ter izdelave kalkulacij. Med 
splosnimi druZbenimi prizadeva
nji je namrec tudi geslo dobrega 
gospodarja - z usmeritvijo k 
vecjemu dobodku. 

Z. Zabukovec 

Za skladne jSi razvo j 
POSVETOVANJA 0 MEDOBCINSKEM SODELOVANJU OBMEJ· 
NIH OBCIN HRVASKE IN SLOVENIJE 

Novembra in decembra lani sta predsednika zbora obcln slovenske 
skupscine in hrvaskega sabora pripravila stiri posvete, na katerib 
so govorili o aktualnih vpr~anjih medobcinskega sodelovanja obcln 
v obmejnem delu obeh republik. 

Na posvetih so izmenjali izkul!nje pri dosedanjem sodelovanju ter 
se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih za pospe5evanje sodelovanja 
med sosednimi obcinami. 

Na posvetl.h so sod.elova1i predstavni:ki 35 obCin iz Sloven.ije in 
Hrva~ke ter predstavniki delovnih organizaeij iz obeh republik, 
ki ze razvijajo razlicne oblike gospodarskega sodelovanja. 

Eno izmed posvetovanj je bilo v Del~<:ah in so na njem sodelovali 
tudi predstavniki iz nal!e obcine. 

Na os.novi posvetovanj .je bilo posebno poroeilo; iz njega povze
mamo tisti del, ki .zadeva sodelovanje na podroeju lesne industrije 
in gozdarstva. 

Na podrocju gozdarstva in les
ne industrije se je razvilo inten· 
zivno sodelovanje med obCinami, 
ki imajo bogate gozdove, in obCi
nami, v katerih sta se moeno 
razvili Iesna in papirna industri· 
ja. Tudi na tern podroeju se vse 
bolj uveljavlja dolgoroeno sode
lovanje na dohodkovnih odnosih, 
vlaganjih, poslovno-tehnicnem so-

delovanju, zasCiti in varstvu goz. 
dov, izgradnji gozdnih poti, delit· 
vi dela in podobnem. 

Tako na primer Lesonit Illrska 
Bistriea, ki dobiva z obmoeja 
Gorskega Kotarja letno 90.000 ku· 
bicnih metrov lesa za lesne plo
see in 12.000 kubiCnih metrov hlo
dovine (skupaj 56 odstotkov po
trebne Iastne mase), na podlagi 
sklenjenega dolgoroenega samo
up.ravnega sporazuma vlaga v od· 
piranje in obnovo gozdov tega 
obmoeja 6 odstotkov od eene od
kupljenega lesa, na obmoeje 
Hrvatske pa dobavlja 15 odstot
kov svojih plosc. 

Lesna industrija Javor iz Pivke 
dobiva z obmoeja Delnie 16.000 
kubiCnih metrov lesne surovine, 
na podlagi sklenjenih samouprav
nih sporazumov pa sovlaga v goz
dove in pokriva devizne potrebe 
gozdnega gospodarstva tega ob
moeja. 

Brest Cerknica je razvil bogato 
sodelovanje z lesno industrijo 
Goranprodukt Cabar, s katerim 
ima tudi skupen program (tapet· 
nistvo), zagotavlja pa tudi pre
nos tehnologije, repromaterial in 
potrebne devize. Dobro sodelova
nje Inlesa iz Ribniee z Lesnim 
podjetjem Ju8ici Opatija je prl· 
peljalo do njune integracije. 

Obiskali ~o nas pre~~tavniki mednarodne banke IFC, pri kateri 
smo zaprosdi za posoJilo v zvezi z nameravano novo nalozbo Po 
ogledu tovarne so se zadrZali na daljsem strokovnem razgo~oru 
s predstavniki na~e delovne organizacije. 

Posebno pozitivno pa je ocenje
no sodelovanje med papirnieo 
Djuro Salaj Krsko in Drvenjaco 
iz Delnic, ki temelji na dolgorOO. 
nem sporazumu o skupnem vla
ganju dela in sredstev. Zato bi 
taksne medsebojne odnose mo-

rali uveljaviti vsi proizvajalei in 
predelovalci eeluloznih vlaken in 
papirja. 

Na posvetih je bilo ugotovlje
no, da so l!e vel:ike momosti za 
razvoj sodelovanja sosednjih ob
cin iz Slovenije in Hrv~ke na 
podroeju gozdarstva in lesne in
dustrije. Potrebni so sidi progra
mi, ki bodo vkljucevali tudi dru
ge panoge gospod311'stva, in to od 
skup:oi:h vlaganj v gozdno proiz. 
vodnjo, pa do N:koriscanja lesnih 
odpadkov in smotrnejsega izvoza 
Iesne mase prek izdelkov visje 
stopnje obdelave. Zato se morajo 
v to vkljuciti tudi republiski 
zlasti pa medobCinske gospodar: 
ske zborniee :in sploma zdruie
nja ter ustrezni republiski uprav-
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ni organi, da bi lahko pri~lo do 
skupnega razvojnega projekta na 
tern podroeju. 

Kot poseben problem na po
drocju prometa z lesom pred
stavljajo razlicne eene lesa v Slo
veniji in Hrva~ki, izhajajo pa iz 
razlicnih zakonskih ureditev in 
razlicne intenzivnosti gospodar
jenja z zasebnimi gozdovi v obeh 
republikah. Zato bi bilo nujno 
potrebno prouciti zakonske in 
druge samoupravno dogovorjene 
osnove pri gospodarjenju z zaseb· 
nimi gozdovi v obeh republikah 
in se dogovoriti za konkretne re
~itve (davene in druge), ki bi trz
ne pogoje prl prodaji gozdnih 
sortimentov cimbolj izenacile. 

Iz Poroeevalca 5/1985 

Nasi osebni dohodki 
(Nadaljeva111je z 2. stra.ni) 

Osnova za obracun bodo pov
precne mesecno izplacane akon
tacije osebnih dohodkov v zad
njem cetrtletju 1984. 

Pri tem moramo ugotovitli, da 
imamo v delovni organizaciji de
litev dela med temeljnimi orga
nizacijami, obenem pa enoten si
stem nagrajevanja. Tako so bile 
razlike v osebnih dohodkih upo
stevaje uspesnost poslovanja 
prek vsega leta - glede na izra
cun faktorja uspesnosti TOZD -
torej po dolocilih nasega spor a
zuma. To enkratno izplacilo pa 
zadeva vse temeljne organizaci
j e oziroma delovno skupnost po 
ze omenjenih osnovah. Izplacano 
bo v marcu ali aprilu, odvisno 
od likvidnostnega stanja. 

Lansko leto je bila dinamika 
gibanja osebnih dohodkov so
razmerno velika, na kar je vpli
vala tudi hitra rast cen zivljenj
skih potrebscin oziroma inflaci
ja nasploh. Tako so lani v na.Si 
delovni organizaciji neto osebni 
dohodki na zaposlenega porasli 

za 56 odstotkov v primerjavi z 
letom 1983 in znasajo 22.330 din. 
Na to je vplivalo poviSanje 
osebnih dohodkov v prvih mese
cih v absolutnem znesku 1500 
din na zaposlenega, v maju pa 
poviSanje osebnih dohodkov v 
povprecju 25 do 30 odstotkov; 
po temeljnih organizacijah raz
licno, odvisno od uspesnosti po
slovanja. Prav tako je porast 
osebnih dohodkov v povpreeju 
na zaposlenega za 4,6 odstotka 
visji zaradi poslovne uspesnosti 
izplacane v septembru. ' 

V zadnjem trimesecju so se 
glede na ugodne rezultate poslo
vanja in glede na moznosti po 
dolocilih dogovora o druzbeni 
usmeritvi r azporejanja dohodka 
v letu 1984 osebni dohodki po
vecali v povprecju za 17 odstot
kov, v decembru pa znova v 
povprecju se za 12,3 odstotka. 
Bistvenih razlik med temeljnimi 
organizacijami ni, ce pa so, so 
posledica boljsega ali slaMega 
gospodarj enj a. 

Skupaj z omenjenim izplaci
lom po zakljucnem racunu za 
leto 1984 in z upostevanjem pri
spevkov v januarju 1985 bi bili 
netto osebni dohodki na zapo-

slenega za leto 1984 v povprecju 
z~ • . ~e!otno delovno organizacijo 
VlSJl se za. 3,36 odstotka oziroma 
porast v primerjavi z letom 1983 
za 61 odstotkov ter bi znasali 
23.081 din. 

. V primerjavi z gibanjem oseb
nih dohodkov vseh clanic splos
nega zdruzenja LES pa vidimo, 
da so bili povprecni osebni do
hodki v Brestu za leta 1983 nizji 
od povprecja clanic zdruzenja za 
11 odstotkov, v obdobju devetih 
mesecev leta 1984 pa le za 9 od
stotlkpv: Nekoliko bolj smo za
ostaJah za povprecjem sloven
skega gospodarstva (kar je delo
ma pogojeno tudi s samo dejav
nostjo) in sicer v letu 1983 za 
20 odstotkov, v obdobju devetih 
mesecev leta 1984 pa za 16 od
stotkov. Torej vidimo, da smo v 
letu 1984 uspeli zmanjsati razpon 
~ed osebnimi dohodki v Brestu 
m osebnimi dohodki clanic zdru
zenj a LES ter slovenskega go
spodarstva. 

Spet pa moramo opozoriti, 
kot smo ze ob izplacilu osebnih 
d~hodkov ~a ?Spesnost poslova
nJa po penod1cnem obracunu za 
prv? P?ll~tje, da se pogoji gospo
danen)a lZ dneva v dan bolj za
ostrujejo, kar nam slabsa moz
nosti za doseganje ugodnejsih 
rezultatov. Le-te bomo izboljsali 
z dobrim in odgovornim delom 
na vseh: podrocjih, kar pomeni, 
da so m bodo osebni dohodki 
odvisni od rezultatov nasega in 
celotnega druzbenega dela. Zato 
mora biti nas cilj, da z ucinko
vitejsim delom dosezemo boljse 
rezultate in s :tern tudi visje 
osebne dohodke oziroma stan
dard v celoti. 

M. Siraj 

Iz GABRA - delavke pri pakiranju kuhinj 
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Varovanje druZbenega premoZenja 
Slu.Zba za varovanje dru.Zbene

ga premozenja je bila na Brestu 
organizirana na podlagi zakona 
o druibeni samoza5citi, varnosti 
in notranjih zadevah ter na 
osnovi spoznanj kolektiva, da je 
pobrebno vpeljati sistem zascite 
.in varovanja, s katerim bi pre
preeevali odtujevanje materiala, 
zagotovili nadzor nad gibanjem 
ljudi na obmocju delovne orga
nizacije, sodelovanje pri proti
pozarni preventivi in podobno. 
Natancnejsa dolocila smo obliko
vali in samoupravno sprejeli s 
pravilnikom o organizaciji in de
lu slu.Zbe za varovanje druzbe
nega premoi.enja, lai so ga nekate
re temeljne organizacije dopolnile 
se z neposrednimi navodili za 
posamezna mesta varovanja. 

Kljub tako zastavljeni organi
zaciji pa ugotavljamo pri varo
vanju vrsto pomanjkljivosti pri 
varovanju. Te se ka.Zejo v sla
bem odnosu nekaterih clanov 
kolektiva do varnostnikov, nedo
recene vsakodnevne kontrole de. 
la varnostnikov, pocasna ali ne
ustrezna ukrepanja ob primerih, 
ki jih prijavljajo varnostniki, 
slabo sodelovanje clanov kolek
tiva z varnostniki pri zasciti 
dru.Zbenega premozenja, la.Zna 
solidarnost v primerih opa.Zene 
krsitve, prepocasno odpravljanje 
poskodb na zascitenih objektih, 
neevidentiranje prometa pri vho
du in izhodu ter gibanja delav
cev in tujcev in se druge. 

V se to ni spodbudno za delo 
varnostnikov, saj jim daje obcu
tek osamljenosti na delovnem 
mestu, kar mnogokrat pripelje 
do zaostrenih situacij. 

Omenjene ugotovitve so bile 
vzrok, da smo navezali stike z 
delovno organizacijo Varnost, ki 
naj bi morda prevzela varovanje 
premozenja v celotnem Brestu. 
K temu so nas vodili nekateri 
razlogi: 

1. Specializirana organizacija 
lahko zaradi svojih usposoblje
nih kadrov in boljsega poznava
nja nacina varovanja kvalitet
neje izvaja to dejavnost. 

2. Delovna organizacija Var
nost ima usposobljene kadre in 
od ustreznih republiskih orga
nov odobren program za uspo
sabljanje vseh profilov varnost
nikov, kar zahteva pravilnik o 
organizaciji sluibe varovanja. 

3. Delovna organizacija Var
nost ima vpeljan vsakodnevni 
nadzor varovanj a z ustreznimi 
kadri, ki poleg kotrole varnost
nikov predlagajo varovani orga
nizaciji ustrezne ukrepe. Povezu
jejo se z delavci, ki so v varo
vani organizaciji odgovorni za te 
stike (najveckrat tajniki) in z 
delavci, odgovornimi za pozarno 
varnost (varnostni inienirji). 

4. Na sirsem obmocju organi
zira ce.lodnevno dezurno slu.Zbo, 
ki zagotavlja hitro resevanje na
stalih tezav z dodatnimi ukrepi, 
ce so potrebni. 

2:e prvi razgovori in ogledi na
sih varovanih objektov so poka
zali nekatere pomanjkljivosti, ki 
vplivajo na kvaliteto varovanja. 

Na osnovi teh pripomb in iastne 
ocene o varovanju je bil obliko
van predlog samoupravnim or
ganom v temeljnih organizaci
jah, naj se odlocijo, ali zaupa
mo varovanje specializirani or
ganizaciji za to dejavnost. 

Poprej so bili pretehtani vsi 
dokumenti, ki urejajo odnose 
med izvajalcem varovanja in 
varovano organizacijo. Ti doku
menti so: 

1. Samoupravm .sporazum o 
splosnih pogojih poslovanja pri 
varovanju premozenja. Z njim se 
urejajo medsebojna razmerja 
med uporabniki in izvajalci sto· 
ritev varovanja, usklajujejo 
medsebojni interesi, dolocajo 
medsebojne obveze, pravice in 
odgovornosti na naslednjih pod
rocjih: 

- organiziranje, vodenje in 
izvajanje varovanja 

- nacrtovanje in pridobivanje 
dohodka ter nacela delitve do
hodka, 

- medsebojno obvescanje, od
govornosti za nastalo skodo in 
drugo. 

2. Dogovor o organizaciji in 
delu slu.Zbe fizicnega varovanja 
premozenja. Ta dokument je v 
osnovi predpis, ki doloca naloge 

za vsakega udelezenca pri izva
janju varovanja. 

3. Predlog nacrta fizicnega va
rovanja premozenja, ki pred
stavlja dopolnitev dogovora o 
orgaa:ri.zadji .in delu ·te slu.Zbe. 

4. Ponudba za organizacijo va
rovanja premozenja, ki jo je iz
delala Varnost. 

Da bi na delavskih svetih la
ze odlocali, so bila ta gradiva 
s krajso obrazlozitvijo poslana 
v temeljne organizacije, kjer naj 
bi v teh dneh na osnovi !l'esne in 
celovite ocene varovanja odlocili, 
ali predamo varovanje Varnosti 
ali pa sami z mnogo vecjo odgo
vornostjo in dosledneje se na
prej izvajamo varovanje, s pripo
rocilom, da se zaradi nastetih 
prednosti odlocijo za prvo. 

Ne glede na odlocitev pa je 
potrebno poudariti, da odlocitev 
sama po sebi ne bo prinesla 
uspehov. Druzbena samozascita 
in v okviru le-te tudi varovanje 
druibenega premozenja ni stvar 
samo samoupravnega organa in 
delavcev, ki neposredno izvajajo 
varovanje, ampak stvar zavesti, 
ki jo moramo graditi in izpol
njevati, saj je sestavni del samo
upravljanja in gospodarjenja. 

F. Skrlj 

Za boliSo kvaliteto izdelkov 
NOVA ORGANIZACIJA KONTROLNE SLUZBE 
V TOW POHISTVO 

K;ljub dokajsnjemu stew.J.u de
:lavcev, ki so zaposleni v nasi 
-kontrolni sluibi, naletimo tudi na 
slabo kvaliteto izdelkov. To lah
k.o ugotovi<mo ob pogostih doma
cih, pa tudi .tujih reklamacijah, 
pa tudi v sami tovMn-i, saj irna
mo v povprecju -dokaj ve.lik od
ostotek ,slabih elementov, ki jih je 
-potrebno tako ali drugace popra
viti ali celo izdelati nove. Ta po
pravi·la nam ~n-ocajo veli:ke 
-materia-lne stros~e, poleg tega pa 
:nam onemogocajO normalno pro
izvodnjo. Gre namrec za vecje 
aJ.J. maaJ.jse zastoje, spremembe 
lansirnih planov in podobno. 

Dose.danji -na& dela v kontrol
ni slu.Zbi je temeljil predvsem na 
popolni medfazni kontroli - med 
posame7Jllimi oddelli. Delo med
fazne kontrole je biJo v glavnem 
sorti.ranje in prebiranje elemen· 
otov. Kontrolna sluiba je tako 
prevzemala del na-log delavcev, 
saj hi ·morali J.e-ti dajati s svoje
ga delovnega mesta pravHoma le 
kvalitetne elemente (-skrb za kva
Jiteto bi morala biti vsaj taksna, 
kot je skrb za kolicino). 

Sluiba je premalo opravljala 
svojo gla-vno na:logo, ki bi jo kot 
-slu.Zba za zagotavljanje kvali1ete 
moraJa imeti. Napake, ki nastaja
jo v proizvodnem Pf?Cesu, hi_~o
ra:li odkriva:ti tam, kJer nastaJaJO, 
torej na delovnili mestih. 

V februarju smo se temeljito 
pogovorili o kvaliteti in novi or
ganizaciji kontrolne shlibe. Za
staw.J.i smo si dva glavna ci.'lja, ki 

bi ju morali doseei z manjsim 
stevi·l.om zaposlenih v kontrolni 
slu.Zbi: 

1. z okrepljeno vhodno kontro
lo je treba zagotov.iti kva:liteto 
vseh vhodnih -materialov; 

2. preiti na stati-sticne metode 
kontTole. 

Edina osnova za kvalitetno de
·lo vhodne kontrole je, da je d.o
bavite.lj (seveda tudi kontrolor) 
seznaaJ.jen z zahtevami kupca. 
Zato smo v kontrolni sluzbi azde
.Iali »Sporazum o kvaliteti« s pri
-logo »tehnieno prevzemni pogo
ji«, v ka-terem so jasno oprede
Jjeni kvalil!eta izdelka ozi!roma 
materia•la, nacin prevzema, .k:raj 
prevzema, naoin resevanja 'I'ekla
macij in drugo. Ta -sporazum naj 
bi bil sestavni del vsake pogod
be, -sklenjene med dobaviteljern 
in -temeljno organ.izacijo kot 
kupcem. Ob oblikovanju telmi.c
no prev:Zemnih pogojev bi mora
le sodelovati tudi druge sluibe, 
pri katerih pa ni bilo pravega 
odziva. 

V vseh oddelkih, od furnirnice 
in razreza pa do pakiTne, je po
•trebno z obhodno kontrolo zago
<toviti veeji nadzor nad izvaja
njem posameznih delovnih ope
racij in s tern pravoeasno odkri
vanje napak. S prevzemno kon
.trolo pa moramo zagotoviti, da 
bodo elementi 02liroma polizdelki 
prihaja:li iz oddelka v odde.lek v 
mejah zadovoljive kvalitete. Oba 
nacina kontrole bo opravljal en 
kontrolor, in sicer po stati-sticni 
metodi. 

Obhodi: po deloV'nih mest:ih so 
standardizinmi, prevzemna kon
trola pa bo tekla P<> ze uve.ljav
ljeni metodi. K.cmtrolno tocko in 
raven kontroliranja bo gJede na 
pomembnost in zahtevano kvali
teto posameznega elementa pri 
izdel-ku dolocai otehnolog kvalite
te. ., 

Iz tAGALNICE - delo pri finalizacljl jelovine 

Seveda je pot-rebno obenem z 
novo organizaaij o kontrolne slui
be <tudi od drugih strokovnih 
slui'b zahtevati, da na-pravijo ko
rak na:prej pri zagotavJjanju kva
·litete. Potrebni bodo tuili pravo
easno lansiranje tehnicne doku
mentacije z opredeljem.imi tole. 
Tancami, praV'OCasne in kvalitetne 
instrukta.Ze, tehnicni opi-si, v -ka
teliih bo bolj neposredno opisana 
kvaliteta izdelka, in se kaj. Pa se 
tehnolo5ki postoplci za vse oddel
ke, izdelani ob pravem casu, po 
moinooti preizkuseni pod enaki
mi pogojd. 

Z. Ponikvar 

BRESTOVOBZORNIK 

Ena izmed kuhinj iz skupine BREST-2000 

Lanska prodaja kuhinj 
Z lans'ko proizvodnjo in pro

dajo na5ega ilmhinjskega pohiSt
va smo lahko zadovoljni, cepcav 
smo se ubada1i z mocno k.onku
renco osta:lih proizva1alcev ku
hinjSikega pohistva na domacem 
trgu, z nenehno .rastjo cen ter 
tezavam-i s kooperacijo in osk.Tbo 
z repromater.ialam, ki so osnova 
za nemoteno proi21Vodnjo. 

Med pomembnejsimi dej avniki, 
ki vplivajo na povprasevanje ozi
roma na boljso •aJi slatbso pro
daj.o kuhdnjskega pohiSrt:va, so 
vsekakor ·tudi obseg ponudbe in 
dobavni roki. 

Prom ko.ncu Lanskega leta s mo 
prenehaLi prodajati. kuhinjo 
BREST-09, medtem ko smo kuhi
njo BREST-10/S razp.rodali na 
spomlada:nski m jesenski razpro
daji. 

Izmed sedanjih prodajnili pro
gramov :lruhinjskega poh~S.tva 
smo v letu 1984 najbo'lj uspesno 
prodajali kuhinjo BREST-11, saj 
je obilo p.rodanih 42.168 elemen
tov, kar predstavlja 41,33 odstot
ka od ceilotne prodaje elementov 
vseh lkuhtinj ali .-rednostno za 
212.998.000 din. . Pr.i kuhinji 
BREST-09, lci predsta'Vd:ja 27,24 
odstotka v celom prodanih ele
mentov kuhi.njskeg-a -pohistva la
n.i, pa smo imeli velioko teiav s 
kooperacijo in nenehrnim ipOVC· 
ceva:njem stevila reklamacij in 
navsezadnje s slabo dohodkov
lllOSotljo. 

Za kuhinjo BREST -15 lah:k:o re
cemo, da smo jo dokaj dobra 
;proda.joali predvsem v ·dr.ugem 
po!Jetju .in na koncu dosegloi 
110.675.000 d!in vrednostne pro.da
je ·ter 21,47 odstotka (17.675 ele-

mentov) od celotne prodane koli
cine elementov .kuhinjskega po
histva. 

Ce pnimerjamo prodajo kuhinj
skega pohistva v letu 1984 z letom 
1983, l ahko ugotovimo, da je bila 
lanska p r.odaja k.olicinsko za 25 
odstotkov vecja, vrednostno pa za 
97,4 odstotka. 

In ka:ko bo s prodajo kuhinj
skega programa naprej? 

Glede na omenjene teiave p ri 
proizvodnji kuhinje BREST-09 ter 
njene s!abe dohodkovnosti in 
trinih zahtev je TOZD .Prodaja 
pr.ip~ravila v sodelovanju z Gab
rom dve no'V'i kuhinj·i- BREST-
2000 in BREST-2001 z nekaterimi 
nov.im-i estetskimi in funkcional
nimi reS:itvami. V analizi wirorna 
v primer-jalnem pregledu cen 'ku
lrinjskega pohi~t!va s1ovenskih 
proizvajalcev sicer ugotavljamo, 
da sodi kuhinja BREST-2000 s 
·svojimi cenami v sam vrh, ven
dar pa je potrebno poudariti, 
da ;predstavljoajo •stojke, ki so ob
vezni element pri sestavljanju te 
kuhinje, precejsnji znesek v skup
ni ceni, ·ki p.a se spreminja golede 
na vell!kost sestava. Nekoliko boij 
konkurencna je s s:vojimi cenami 
kuhinja BREST-2001 - :za trgo
vino Sloveni.tjalesa, s katero je 
sklenjen dogovor o prodaji 12.000 
elementov. 

Za omenjeno novost .jz nasega 
kuhinjskega progr.ama, ti oizdelli 
so delno ze razstavljeni v naSih 
salonih in ostalih trgovinskih or
ganizacijah, upamo, da se bo 
dobra prodajala in zadovoljiola 
potrebe na5ih kupcev. 

S. Cecek 

0 uvozu rezervnih delov 
Glede na to, da je tehnoloska 

opremljenost v nasih temeljnih 
organizacijah zaradi ze znanih 
omejitev uvoza opreme v veliki 
meri iztrosena, je razumljivo, da 
so potrebe po rezervnih delih za 
sprotno in investicijsko vzdrle
vanje iz leta v Ieto vecje. Vedno 
pogostejse so okvare strojev in 
zastoji v proizvodnji, saj je iz
trosenost ze nad 85 odstotkov, 
kar pomeni, da bomo morali za 
vzdrlevanje sedanje tehnologije 
vlagati vedno vecja financna 
sredstva, predvsem v Iverki. 

Kako je bilo s tern lani, naj 
prika.Zemo s pregledom uvoza 
rezervnih delov lani, preracu
nano po tecaju 1 dolar - 124,80 
din. 

Pohistvo 
Masiva 
Gaber 
2:agalnica 
Iverka 
Tapetnistvo 
Jelka 

din 

11.890.545 
5.724.480 
1.560.221 
5.531.509 

30.917.893 
257.134 

1.224.626 

Mineralka 
Prodaja 

SJ:cupaj 

2.164.041 
1.724.285 

60.994.734 

Ker je uvoz rezervnih delov 
vezan na placila z akreditivi in 
na dolge dobavne roke, je pra
vocasno nacrtovanje potreb iz
redno pomembno. 

Sluibe, ki so v terneljnih orga
nizacijah zadolzene za vzdrieva
nje strojne opreme, morajo pra
vocasno nacrtovati remonte za 
posamezne stroje najmanj 3 do 
4 mesece prej. Dodatne tezave so 
v tern, da je nasa tehnologija 
uvozena iz razlicnih_ ddav - od 
razlicnih dobaviteljev in smo 
prakticno pri uvozu rezervnih 
delov vezani na proizvajalca 
strojev, kjer pa je konkurenc
nost tezko primerljiva. 

Za razliko od repromaterialov 
strojelomov ni mogoce vnaprej 
nacrtovati in je to obicajno in
tervencijski uvoz, ki je povezan 
se z dodatnimi stroski. 

C. Komac 
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0 druZbeni de javnosti Zen a 
RAZGOVOR S PREDSEDNICO OBCINSKE KONFERENCE SZDL 
NATAsO sVIGELJ- JERMAN 

J?~n zena posku.Samo tudi_ v naliem glasilu obeleZiti na razlicne 
nacl!le: Letos smo s~ odlocili, da se o druibenem polozaju in aktiv
no~!I zena pogovoruno z Natalie Svigelj - Jerman, predsednico 
obcmske konference SZDL. 

I - Napredna organizirana zen-
ska gibanja bnajo v svetu in prl 
nas bogato in dolgo tradicijo; 
med narodnoosvobodilnim bojem 
so tudi zenske imele izredno po
membno vlogo; v povojnih Ietih 
je med nalio druibeno preobraz
bo njihova organizacija mnogo 
storlla za emancipacijo in enako-

' pravnost iena. Kaksen druibeni 
poloiaj pri nas imajo po vasem 
mnenju danes? 

Vase ugotovitve so tocne. Glej
te, letos mineva 75 let, odkar so 
predstavnice naprednih gibanj 
proglasHe 8. marec za mednarod
ni dan iena. Praznova-le naj bi 
ga zeme vseh drlav z zahtevo po 
volilni pravici, prikazani kat delu 
druzbenega vprasanja in v zna
menju skupnega boja delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi 
proti vsakdnemu izkoriscanju. 
Po 45 letih lahko se vedno pre
tresamo aktualne m isli o delova
nju partije, o :Zenskem vprasanju 
kot splosnem druzbenem vprasa
nju, sprejetem na peti dr:Zavni 
konferenci leta 1940. 

Zenske - akttvistke in sode
lavke narodnoosvobodilnega boja 
so si same priborile enakoprav
•nost. Po osvoboditvi so se vklju
Cile v obnovo porusene domovi
ne, v graditev nove druzbe, novih 
druzbenoekonomskih odnosov. 

Organizacija zdruzenih naro
dov je leto 1975 progJasila za 
mednarodno leto zensk, da hi z 
razlienimi oblikami dej avnosti 
pripomogla k hrtrejsemu preho
du od zapisane in toliko opevane 
enakopravnosti zensk do resnie
ne enakopravnosti. V tern deset
.letnem obdobju potekajo tudi v 
Jugoslaviji pdprave na zakljueek 
te mednarodne akcije pod geslom 
ENAKOPRAVNOST, RAZVOJ IN 
MIR, s poudarkom na zaposlova
lllju, zdravju in izobraievanju. 

Zadnje desetletno obdobje je 
hkrati tudi priloinost, da dejan
sko ocenimo poloiaj iensk in se 
1otimo hitrejsega resevanja posa
meznih neresenih vprasanj, ki 
vplivajo na polozaj zenske delav
ke, samoupravljalke, druzbeno
politiene delavke in matere. Mi
slim, da je to zelo pomembno, 
ker se v danasnjih tezkih in za
ostrenih gospodarskih in druzbe
nih razmerah ponovno ozivljajo 
stari pog1edi na po1ozaj .in vlogo 
zen sk. Kaksni so ti pogledi, pa ne 
bi posebej komentirala. 

- Zenske organizirano deluje
jo v okviru sociallstiene zveze; §e 
pred nedavnim je hila taklina or
ganil:acijska oblika konierenca 
za druzbeno aktlvnost zena. Ka
ko so organizirane sedaj? 

KakSne posebne organizacijske 
oblike, ki bi povezovala zene, pri 
nas nimamo. S tern pa ni reeeno, 
da zenske v nasi obcini nismo 
delavne. 

- S pomoejo katerih oblik 
lahko ienske organizirano uve
ljavljajo svoje liir§e, pa tudi 
osebne intcrese? 

Ob1ike, prek katerih zenske 
Jahko uveljavljajo svoje sir5e, pa 
tudi o sebne interese, so znane. 
Zene-deJav.ke zas1edimo v samo
upravnih organih organizacij in 
skupnosti, kjer so zaposlene, v 
skupsCinah druibenopoli t icnih 
-skupnosti, v skupscinah in orga
lllih samoupravnih interesnih 
skupnosti, zasledimo · jih v orga
nih krajewtih skupnosti, v druz
benopoliticnih organizacijah in 
drugod. 

Kot veste, je v SZDL do~ovor
jeno, da se pri kadrovanJu na 
vseh ravneh uposteva poseben 
kljue, po katerem naj bi sestava 
organa, ki predstavlja posamez
no deJovno okolje, odrazala de
jansko sestavo tega okolja. Naj
bri gre, zahvaJjujoc temu dej
stvu, tudi .poudarek, da imamo 
sorazmemo precej zensk vklju
cenih v posamezne organe. Vee 
moinosti za dejavno vkljueeva
nje v razliene oblike de.lovanja 
imajo zenske, ki so v delovnem 
.razmerju, medtem ·ko smo polo
iaj kmeckih zena najqrl prevec 
zanemarili. 

- V 'nalii obcini skoraj ne vi
dimo zensk na vodilnih in vod
stvenih mestih, pa tud.i v druzbe
nem dogajanju jib redko opaia
mo. Kje so vzroki? 

Ne b i mogla popolnoma sogla
sati z vaS.O ugotovitvijo. Kar po
glejmo sole, vrtce, paste, ba.nke, 
zdravstvo in se bi lahko nas.teva
.}a ... V teh dejavnostih prevJadu
jejo zenske. Manj jih je zaslediti 
na vod.iJnih mestih v gospodar
stvu. Vzrok temu je zelo enosta
ven: prezaposlenost. Mojo ugoto
vitev born podkrepila s podat
kom 0 steviiu zaposlenih v drui
benem in zasebnem sektorju v 
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SREDNJE SOLE 

obdelovaJec Iesa II. 5 3 1 3 2 2 16 
.Jesar sir. p.rofiJa IV. 15 5 1 7 4 4 2 38 
lesar tapetnik IV. 4 4 
obdelovaJec kovin IV. 1 1 2 
vzdr:Zevalec vozil 
ill1 strojev IV. 3 1 3 2 9 
elektrikar energetik IV. 1 1 
kuhar IV. 1 1 
lesar tehnik v. 2 1 1 1 1 1 1 7 
strojni tehnik v. 1 1 1 1 4 - - -- --· - - - - - · ----- ·- .. ·- - ----
SKUPAJ 79 
dip!. ini. lesarstva VII. 1 1 1 1 2 Q 
dipl. inz. stroj. VII. 1 1 1 1 4 
dipl. ini. racunaJ. VII . 2 2 
dipl. ekonomist za 
komerc. dejavnost VII. 1 2 
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Zaradi boljlie obvelicenosti objavljamo razpis litipendij za §olsko 
leto 1985/ 86,kakor so ga oblikovale temeljne organizacije Bresta. 
Skupen razpis litipendij za vso republiko bo objavila skupnost za 
zaposlovanje v posebni prllogi DELA, kjer bodo objavljeni rokl in 
ostala navodila o oddaji vlog za kadrovske ~tipendije. 

obeini Cerknica. Od skupnega 
s tev.ila zapos.Jenih, ki je 5.800, je 
kar nad 2.600 iensk. To p a je 45 
odstotkov. S tern smo priblizno 
na republiskem povprecju, ki 
znasa 45,43 odstotka. Da ne po
navljam: osem ur dela v zdruze
nem de1u, nato tece onasa zena 
all domov ali se prej v vrtec in 
ko pride domov, jo cakajo se pai
ne roke deJa in Jaena usta. 

Veasih )e veljalo rekJo, da ze
na podpl.I'a tri vogale v his i. 
(Zlobne;li bodo takoj pridali: 
>>Moz pa zeno.«) Danes to rekJo 
ne drii, saj je zeni naJozen vse 
bolj se eetrti vagal. 

Naj povzamem: skrb za dobro 
opraV'ljeno delo, ki ga je zena 
dolina opraviti na delovnem me
stu, skrb za dom, druiino, vzgojo 
otrok, vse to so tezka bremena, 
ki ovirajo veeje vlcljueevanje 
iensk v druzbeno dogajanje. Delo 
na vodilnih in vodstvenih mestih 
pa je zahtevno, rne prenese polo
vicarstva. Zaradi preobremenje
nosti se zato zenske tezje odloca
jo za posamezna vodilna in vod
stvena mesta. 

Biti mati in vzgojiti svoje otro
ke v opostene in delavne drlavlja
ne, o staja se vedno osnovna na
loga vsake matere - zene. 

- In se osebno vprasanje. Ka
ko vam uspe zdruilti in povezati 
svoje poklicno delo, pomembne 
druibenopolitlene fWlkcije s svo
jim zasebnbn zivljenjem? Vam 
ostane kaj prostega casa? 

Hva'la za vprasanje. Z malo ra
zumevanja gre. 0 prostem casu 
pa raje ne razmisljam. Ce si cas 
pametno razporedis, se najde 
tudi nekaj prostega casa. 

PripravH B. Levee 

POMEMBNA NOVOST 

UVEUAVUANJE SOCIALNO
VARSTVENIH PRAVIC PO NO· 
VEM 

V letu 1985 bodo obeani uve
.ljavili socialno voarstvene pravrl.ce 
z novim obrazcem »Vloga za 
uveljavitev socialno varstvenih 
pravic« z oznako SPN-1 in z 
oznako Driavne zalozbe Sloveni
je Obr. 8,40. Naprodaj je v vseh 
knjigarnah v S1oveniji. Z njim se 
uveljaY.ljajo vse -socialno va-rstve
ne pravice: 

- druibene pomoci otrokom 
( otroski dodatek), 

- delna nadomestitev stana
rine, 

- denarna pomoc za brezpo-
selnost, 

- stipendija iz zdru.Zenih 
sredstev in razlika h kadrovski 
stipendiji, 

- enkratna in zacasna denar
na pomoc, 

- denarna pomoc kot edini ali 
dopolnilni vir p~ezivljanja, •. 

- placilo ?z1roma doplacll<? 
oskrbnih stroskov v zavodu ali 
na domu, 

- rejnina, 
- oprostitev prispevka k ceni 

zdravstvenih storitev, 
- pravica do uvrstitev na listo 

za dodelitev solidarnostnega sta
novanja. 

Obcan z enim obrazcem. SPN-1 
uveljavlja soeasno pravico do 
ene ali vee nalitetih socialno var
stvenlh pomocL Za uvelj avitev 
pravice do stipendije izpolni 
ueenec ali student listi obrazec 
posebej samo za to pomoc. Var
stveni dodatek k pokojnini se 
uveljavlja na dosedanji nacin v 
skupnosti pokojninskega in inva
lidskega zavarovanj a. Za dopla
eilo oskrbe v vzgojno varstveni 
organizaciji pa bo na vo1jo drug 
obrazec. 

De.lavci v1ozijo obrazec SPN-1 
v svoji orgamzaciji zdru.Zenega 
dela, drugi delovni ljudje in ob
cani pa v krajevni sk:upnosti, 
kjer zivijo. Obrazec se lahko vlo
zi tudi v Centru za socialno de-
1o ali v strokovni sJuibi samo
upravnih interesnih skupnosti 
zdravstvenega in sociaJnega var
stva v obcini, v kateri abean 
prebiva. 

5 

f! nedavnem referendumu in volitvah smo nekaj ze pisali, nadrob
neJe P~. smo uspele r ezultate prikazall v Informatorju. - Na slikl 
- volisce v TOZD Pohi§tvo. 

NASI LJUDJE 
BliZa se 8. marec - dan zena 

in zato smo prosili za kratek 
razgovor eno izmed nasih sta
rejsih delavk VERO KLANFAR 
iz zAGALNICE. Kaj misli o se
danjem polozaju zenske kot de
lavke samoupravljalke. 

»Na Marofu delam ze od 1955. 
leta. v tern casu sem opravljala 
razlicna dela, od obracuna 
osebnih dohodkov do dela v za
bojarni in stolarni, kjer sem se 
sedaj. Moram reei, da so se po
goji de1a od takrat precej spre
menili na bolje, posebno velja to 
za fizieno delo. Ni pa se vse 
tako kot bi zeleli. 

V kaksnem polozaju smo zene 
d anes? Moram reci, da se v no
benem pogledu ne cutimo zapo
stavJjene. Vloga zene se od mo
skega n iti n e razlikuje vee, pa 
naj si bo pri neposrednem deJu 
ali upravljanju. Da je malo zena 
na vodiJnih in samoupravnih 
funkcijah, je vzrok br:Zkone v 
nasi lastni, zgodovinsko pogojeni 
miselnosti, da sodi zenska le k 
stedilnikom in otrokom. Mislim 
pa, da je samoupravljanje danes 
zaradi mnogih administrativnih 
ukrepov malce otezkoceno. Tudi 
informirani smo dovolj, seveda, 
ce hoeemo biti. 

Na koncu bi pa le poudarila, 
da imam o prevee reiijskih de
lavcev in to stevilo pocasi se 

narasea. Ko bi vsak vestno 
opravljal svoje delo, za katerega 
je postavljen, potem tudi tega 
ne bilo bilo treba v takem ste
vilu.« 

T. Obreza 

Lanske poskodbe - delu pr1 
v letu 1984 je bilo v nasi delovni organizaciji 154 poskodb pri 

delu, na poti na delo in z deJa. Zaradi teh poskodb je bilo izgub-
ljenih 1728 delovnih dni. V primerjavi z Jetom poprej se je stevilo 
poskodb dvignilo za 2,7 odstotka, stevilo izgubljenih delovnih dni 
ki so jih povzroCile, pa je upadlo za 35,1 odstotka. ' 

Vee nam povedo podatki v razpredeJnici: 

Slevilo po§kodb ·o 
.D c >-o 
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POHISTVO 4 34 7 45 84,9 61 ,1 677 93,8 15,0 
MASIVA 14 8 2 24 126,3 82,7 176 43,1 7,3 
ZAGALNICA 6 12 3 21 140,0 111,1 198 45,2 9,4 
GABER 2 5 7 100,0 45,2 48 26,1 6,8 
IVERKA 7 8 15 88,2 91,5 217 177,8 14,5 
JELKA 4 5 5 14 63,6 80,9 202 36,6 14,4 
TAPETNISTVO 3 8 1 12 600,0 96,0 65 590,9 5,4 
MINERALKA 3 3 100,0 60,0 14 18,2 4,7 
PRODAJA 2 10 12 109,1 47,2 114 85,1 9,5 
SKUPNE DEJAV. 1 100,0 5,5 17 130,8 17,0 

- · - ----- . 
SKUPAJ: 45 90 19 154 102,7 66,5 1728 64,9 11,2 

- -----

Skoraj vse poskodbe so bile laije. Tri so bile nekoliko tezje, 
vendar tudi te niso povzroeile invalidnosti. Za posledicami ene od 
poskodb pa je delavec umrL zivljenje je izgubiJ p o prometni ne
sreci, ki se mu je pripetila na poti z dela. 

Stevilo poskodb pri delu, na poti na delo in z dela se je pove
calo v Tapetnistvu, Zagalnici, Masivi in v Prodaji. To pa ni zaskrb-
1jujoee, saj so bile poskodbe v teh temeljnih organizacijah v pov
preeju najlazje. 

V drugih temeljnih organizacijah se Je s tevilo poskodb zmanj
salo ali ostalo na enaki ravni kot prejsnje leta. Povpreena odsot
n ost z deJa na poskodbo je bila najvecja v Zagalnici, razmeroma 
visoka pa se v TapetniStvu in v Iverk i. 

Najvec nezgod, kar 62 odstotkov, se je pripetilo pri manj nevar
nih delih, kot so posamezna rocna dela, dela z rocnim orodjem., 
notranji transport in gibanje !judi pri deJu (padci na tovarniskem 
obmocju in podobno). Pri de1u z rezkalnimi stroji je bilo 3,9 od
stotka vseh poskodb, pri delu z zagami vseh vrst, ki stejejo za 
najnevarnejse pa 13 odstotkov. V. znidarsic 



6 -Se enkrat . o pripravniStvu 
V tern ~su je za nami veCina 

pripravnisk:ih ~zpioov, zato je 
prav, da tudi o tej dejavnostri kaj 
povemo. 

Namen pripravnistva je, da se 
pripravnik po dolotenem progra
mu <in nacrtu pod strokovnim 
vodstvom seznani in vpelje v de
lovno okolje 'in usposobi za nepo
sredno delo v poklicu oziroma 
stroki, za katero se glede na svo
jo strokovno izobrazbo priprav
lja ter pridobiva delovne izkusnje 
za samostojno delo. 
. Taka je zapisano v 46. clenu 
samoupravnega sporazuma 0 i.zo
bra.Zevanju. V tern stavku so ta
ko nastete bistvene sestavine .in 
potek pripravnistva. 

Z uvedbo usmerjenega izobra
zevanja se je pripravnistvo razsi
rilo na vse ucence, ki so us.pesno 
koncali vzgojno izobrazevalne 
programe druge, tretje in cetrte 
stopnje zahtevnosti. Pripravni
stvo pomeni dokoncanje vzgojno 
izobrazevalnega programa in je 
nelotljiva sestavina vzgojno izo
bra.Zevalnega procesa. 

Vecina pripravnikov se je za
poslovala po koncani soli od ju
lija do septembra prejsnje leto. 

s cetrto stopnjo zahtevnosti je 
pricelo opravljati pripravn.istvo 
12 lesarjev skokega profila, dva 
lesarja tapetnika, trije elektl1ika!l'
ji-e.nergetiki, dva kovinarja; s pe
to stopnjo dva upravno admini· 
strativna tehnika, trije ek.oiiDm
ski tehni.k,i, stirje elektrotehn.iki, 
dva lesna tehnika, obl.ikovalni te
hnik; s sesto stopnjo en ekono
mist; s sedmo diplomi.rani eko
nomist, dva diplomirana inZenar
ja lesarstva, diplomirani inieni.T 
kemijske tehologije, diplomantni 
organizator dela in profesor te
lesne vzgoje. Skupaj ka.r 38 pri
prav:nikov. 

Osnovna razporeditev priprav
nikov po temeljnih organizacijah 
je bila opravljena ze v decemb:ru 
1983. leta, popr.aNljena pa v maju. 
Se pred prihodom priprav.ni.kov 
so bill poiskani mentorji, za ka
tere je bil organizJran seminar. 

V zacetku janua.rja smo orga
nizirali seminarja iz splosnega 
dela pripravn.iskega programa po
sebej za pripravnike s IV. stop
njo ter za V. do VII. stopnjo. Po 
tednu dni je sledil pj.smeni izpit. 
Kar J?Olovica pripravnikov je mo
rala 1zpit ponavljati. 

Posebni del pripravniskega pro
grama so pripravniki opravljili 
na delu oziroma z delom pod vod
stvom mentorjev. V kadrovsk.i 
slufbi smo posebej namenili po
zornost pripravnikom s cetrto 
stopnjo zahtevnosti, se pravi le
sarjem S.irokega profila, ki so bill 
razporejeni po trije v i:AGALNI-

Del o mladih v Jelki 
Po veeletnem premoru in ne

delavnosti je v nasi temeljni or
ganizaciji mladinsko delo zopet 
za.Zivelo. Na programsko-volilni 
konferenci, ki je hila v novem
bru, smo se dogovorili, kaj naj 
bi delali. Izvoljeno je bilo novo 
vodstvo, ki je ze do sedaj poka
zalo voljo do p-reobrazbe .in bolj 
razgibanega ziv·ljenja med mladi
no. Ze na drugem sestanku, ki je 
bil v januarju, smo si zastavili 
obSiren program nasega dela in 
upamo, da bomo zastavljene na
loge tudi uspe5no izpeljali. 

Dogovorili smo se, da bomo 
poleg kulturnih in sportmih pri
redi tev vee pozornosti posvetili 
delovnim akcijam. Z njimi naj bi 
u·redilii in obstilii. delovne pi'D
store, pa tudi okolico tovarniskih 
stavb. 

Naloge, ki smo si jih zastavill, 
smo zaceli kmalu tudi izpolnje
vati, saj smo ze v januarju orga
nizirali prostovoljno delovno ak
cijo: ciSeenje notranjih prostorov 
tovarne. Udelclba je bila zelo 
dobra, saj se nas je zbralo kar 
17 mladincev. 

Veseli smo, da nam je ta akcija 
v celoti uspela, saj nam bo to vo
dilo tudi za prihodnje delo. 

L. Stritof 

CO in GABER, dva v MASIVO dn 
stirje v POHISTVO. i:e med izva
janjem prip.ravnistva smo ugoto
vili, da poteka pripravnistvo v 
obeh temeljnih organizacijah v 
Loski dolini kar dobro, celo bo
lje kot so bill dani napotki na 
seminarju. Slabo pa je potekalo 
pripravnistvo v POHISTVU. Tam 
smo ugotovili naslednje pomanj
kljivosti: 

Pripravnik.i so bill razpo.rejeni 
v drugo izmeno kot je bil razpo
rejen mentor, taka da se mentor 
in pripravniki sploh nista pozna
la. Seveda smo vodstvo temeljne 
orga.nlizacije na nepravilnost ta
koj opozorili, vendar do reSitve 
ni prislo. Najbolj je OOl razburjen 
mentor, ki bi rad opravil svoje 
delo, pa mu to ni bilo dano. Pri
pravniki so opravljali. vse ·prevec 
enostavna dela z zahtevnostjo 
druge stopnje ali cek> prve. Na 
delih, kjer se zahteva eetrta stop
nja, pa se ni nihce usposabljaJ. 
0 teh pomanjkljivostih je razpra
vljal Brestov svet za kadre, ki je 
sprejel sklep, da se ugotovljene 
pomanjkljivosti takoj odpravijo. 
Rezultata pa mJ. m bilo. 

Vse dobre in slabe strani so se 
pokazale na izpitih :iz posebnega 
dela. V i:agalnici so prri:pravndki 
po posebnem naertu izdelahi stol 
in ga tudi povrsinsk.o obdelali. V 
Ga:bru so pripravn.iki na prosto 
soboto, ko so bill strojli. prosti, 
pred k.omi&ijo .samostojno .izdelali 
omarico po posebnem nacrtu. Za 
oba Jzdelka lahko recemo, da sta 
bila izdelana kvalitetno in zares 
predstavljata delo lesarjev siro
kega profila. 

Poleg praktianega dela .izpita je 
sledil se teoreticni del, ki je vse
boval poznavanje tehnoloslcih po-

stopkov, mater.lala in drugo zna
nje , ki se uporablja v temeljni 
organizaciji. 

Zataknilo se je v POHISTVU, 
kjer predsednik komisije sploh ni 
hotel pr:iceti z izpin, ker priprav
nis.k.i program ni bil izpeljan. 
Sele, ko smo skupaj ugotovili, da 
pripravniki za to niso bili kriVii, 
je komisija prJcela z izpit.i, seve
da z znatno znizani merili. 

Tudri v MASIVI se je pripravni· 
stvo :izvajalo na delih, kjer se za· 
hteva tretja oziroma druga stop· 
nja zahtevnosti. V TAPETNIST
VU sta pripravnioi na izpitu po
kazali solidno praktieno in nek.o· 
liko slabse teorebicno ·znanje. Bo
jan Ka.ndare, k.i je bil obema pri· 
pravnioima mentor, in jill je ves 
cas S.Olanja vodil pri proizvod· 
nero delu, prak:t.icnem pouku in 
poCitniSki praksi, je na zakljuc
ku ugotovil, koliko dela je bilo 
vlozenega -in uspeh ni .izostal. 

Kaj lahko zakljucim? Ali smo 
oh tak~nem stanju lahko zado
voljni, all ne? Predvsem nas je 
presenetilo spoznanje, kako glo· 
hoko nekaterl nasprotujejo taleS· 
nemu izohra.Zevanju, ceprav tega 
nikoll ne recejo. Tak~na stallica 
so zlezla pod kozo tudi nekaterim 
»strokovnim« delavcem, k1 Ijubo
sumno skrivajo svoje znanje (ne
:rnanje) in ga za noheno ceno 
nocejo prenesti na mlaj~i rod s 
staU~ca: kakor sem se moral jaz 
uclti v fahriki, naj se uci ~e mla· 
dina, saj je hodlla v ~olo in naj 
doka.Ze svoje manje. 

Sele sedaj razumem trditev, ki 
sem jo zasledil v literaturi: ne
kvalificirani reproduclrajo nekva
lificirane. Koliko casa ~e? 

F. Tursic 

PodaliSanie samoprispevka 1 
Konec junija letos se ho iztekel d.rugi samoprispevek za izgrad· 

njo ~olskih ohjektov, telovadnic in vrtcev v na§i oMfni. Kljuh ve
Uld ohremenitvi pa vsa zhrana sredstva jz samoprispevka oheanov 
in iz prispevkov gospodarstva ne zado§cajo za izpolnitev celotnega 
programa. 

Poleg vseh podraZitev in oh 
hitri rasti cen materiala in grad
henih del, pa tudi oh premalo 
realnih finanCnih ocenah pri pri
pravljanju programa, je potreh
no upo§tevati lie posehej tudi to, 
da so se gospodarske razmere 
v teh petih letih histveno spre
menlle (zaostreni pogojl za go
spodarjenje, visoka inflaclja, pa
danje realnih osebnih dohodkov, 
omejevanje sredstev za vse vrste 
porahe in tako naprej). Zato so 
bill tudi virl sredstev za izgrad
njo predvidenega programa na 
videz sicer histveno villji, v res
nici pa manj§i, kar zadeva sred
stva iz samoprispevka obcanov 
(zaradi padca realnih osebnih do
hodkov), pa tudi sredstva iz go
spodarstva. 

Da bi naloge iz sprejetega pro
grama o izgradnji llolskih ohjek
tov, telovadnic in vrtcev izpolni
li, je hila v ohcinskih organih 
druihenopolitiCnih organizacij 
sprejeta pohuda, da se prlcne s 
politicno akcijo za podaljsanje 
samoprispevka. 

Zato je predsedstvo obcinske 
konference SZDL oh koncu ja
nuarja imenovalo posehen prl
pravljalni odhor, k1 je potem v 
fehruarju prlcel s svojim de-
1om. 

0 tem, ali se razpille referen
dum za podaljllanje samoprl
spevka, ho odlocala ohcinska 
skup§Cina (predvidoma oh kon
cu marca ali v zaeetku aprila). 

Do takrat je potrebno v okviru 
prlpravljalnega odhora, pa tudi 
v organih druiheno politicnih or
ganizacij in interesnih skupnosti 
ter v krajevnih skupnostih in te· 
meljnih organizacijah razcistiti 
predlog programa pribodnje iz
gradnje ohjektov s financno 
konstrukcijo in predlogom o vi
§lni prispevne stopnje samoprl
spevka, kdo bi ga placeval oziro-

m.a kdo hi hil oproscen, pa §e 
marsikaj. 

Naj omenim nekaj okvirnih 
usmeritev, ki naj nas vodijo pri 
teh pripravah. 

Prl doloeanju predloga o vUini 
prispevne stopnje in pri predlo
gu program.a izgradnje ohjektov 
je treha upostevati sedanje go
spodarske in druihene razmere, 
padanje Zivljenjskega standarda, 
prizadevanja za uresnicevanje 
gospodarske stabilizacije in d.ru-

V okviru predvidene viSine 
zbranih sredstev hi morali dolo
citi stvaren program izgradnje 
ohjektov. V ta program ne hi 
·smell vna§ati novih potreh ·in 
zelja, ki jib potem spet ne hi 
mogll uresniciti, pac pa nasprot
no: tiste stvari (ohjekte) ki so 
hili pred.videni v sedanjem pro
gramu izpred pet let je potrehno 
temeljito pretehtati glede na 
stvarne potrehe in moinosti, 
oceniti gihanje ~tevila otrok, sta
bilizacijska prizadevanja in dru
go. Skratka, razpravljati mora
roo o racionalizaclji programa. 

Programa torej ne bi smel siri· 
ti z novimf potrehami in zeljami, 
pac pa si prizadevati, da v raclo
nalni ohliki dogradimo tisto, Ce
sar ni bilo mogoee izpolniti s se
danjim samoprlspevkom, ki se 
bo iztekel cez nekaj mesecev. 
Okvirno so to naslednje zadeve: 

- izgradnja novega vrtca v 
Starem trgu, 

- uresnlcltev programa v zve
zi s solo v Grahovem z holj ra
.cionalno inacico, 

- dokoneanje §e neuresnieene
ga dela programa prl §oli na Ra
keku. 

Poudarjam, da je to le okvir, 
o koncni opredelltvi predloga 
program.a ho mogoce pisati po
tem, ko ho na podlagi razprav 
in razciseevanj ta predlog prl
pravljen. J. Frank 

BRESTOV OBZORNIK 

V fehruarju je v na5em salonu pohi.Stva razstavljal Marip L. Vilhar. 
Na slild: ob otvorltvi je ISodeloval tudi znani slovenski hasist Ladk(j 
Korosec 

Program izgradnje 
moramo uresniciti! 
RAZGOVOR S PREDSEDNIKOM GRADBENEGA ODBORA ZA iz
GRADNJO SOLSKIH OBJEKTOV, TELOVADNIC IN VRTCEV 
1Z SAMOPRISPEVKA SLA VKOM TORNil:EM 

Izteka se drugi samoprlspevek za izgradnjo ucno vzgojnih ohjek
tov v na5i ohCini. Ker sprejeti program, s katerim hi to podroeje re
slli za daljlle lohdohje, ni hil v .celot- izpeljan, se je oblikoval predlog 
za nov referendum o podalj§anju samoprispevka. 0 teh in drugih 
zadevah smo se pogovarjali s predsednikom gradhenega odhora Slav
kom Tornieem. 

- Zakaj se je ohlikoval pred
log za podalj§anje samoprispev
ka? 

V Jetu 1975 smo se odloOili, da 
na osnovi samoprispevka in dru
gih vkov fi.nanciranja naSim 
otrokom zgradimo sodobne ob
jekte in ustvarimo sol.stvu v vseh 
krajevnih ·Skupnostih osnovne 
pogoje za normalno pedagosko 
delo. Do leta 1980 smo resi:1i 
v.pra~anje objektov v Cerknici in 
skoraj v celoti v Novi vasi, dru
god pa sene. 

Zato smo leta 1980 [zglasovali 
nov samoprispevek s precej na
petim programom, ki ga tudi ni
smo v celoti uresniCili. 

Temu je botrovala vrsta objek
tiv.r:ri:h ;razlogov: pri sestavljanju 
programa smo se usteli pri podat
kih in ocenah 0 rasti stevila 
otrok, saj nataliteta upada; tedaj 
llrihce ni priCakoval taka velik.i.h 
letnih inflacijskih stopenj, kar 
nam je podrlo financno konstnlk
cijo; padanje 'l'ealne vrednosti 
osebnih dohodkov v primerjavi z 
rastjo cen (nad 60 odstotkov); 
dotok sredstev iz 0,6 odstotka ~z 
dohodka v gospodarstvu ni biJ 
reden - dostikrat je biJo place
vano za nazaj z manj kvalitetnim 
dinarjem; zaradi razbremenjeva
nja gospodarstva je bil v letu 
1984 ta v1r sredstev ukinjen; v 
predracunskih sredstvih :rrista 
b.ili upostevani nabava opreme 
in ureditev okolice objektov. Ta
ko torej .rui. bilo moe izpolniti ce
lotnega programa, katerega del 
ostaja se za naprej . 

- Kljub temu pa je hilo v tem 
petletnem obdohju vendarle pre
cej narejenega? 

v tern casu je bilo zbranih 
okrog 20 milijard starih dinar
jev, od tega pribllino tri cetrtine 
iz bruto osebnih dohodkov obca
nov. 

S temi ·Sredstvi smo dokonCal.i 
solo v Babnem polju (410 milijo
nov), dokoncali investicijo v Novi 
vasi (822 milijonov) in izg:radnjo 
v·rtca v Cerknioi (300 m:iJijonov). 
H koncu ~re prva faza izgradnje 
&ole na Rakeku; otvoritev naj b i 
biola 27. aprrla. Tja smo vlozili do
~S>lej 9 milija:rd 200 milijonov sta
rih dinarjev; z njimi smo poleg 
placila investicijskega elaborata 
zgradiJi dva glaWla objekta -

prostore za predmetno stopnjo 
in skupne prostore. Za dokonca
nje tega dela investicije (oprema, 
uredHev okolice) bodo pot·rebne 
se 4 m.Hijarde. 

Priceli smo tudi z deli v Begu. 
njah, kjer smo se dogovoriU za 
racionalizkan program v okviru 
resnicnih potreb in momosti; za 
i~delavo tehnicne dokumentacije 
in za zemeljska dela je bilo po
•rabljenih 4,6 milijarde dinarjev. 

fueostala sredstva smo vlol.ili 
v izdelavo projektov, za opremo, 
placila anuitet ter za bancne in 
druge stroske. 

- S kak§nim.i tezavami se je 
prl svojem delu sreeeval gradhe
ni odhor? 

SedaJilji gradbeni odbor Je 
skupscina obcine imenovala 10. 
marca 1983. Taka se je odbor 
zna5el pred se nedokoncanimi 
nalozbami in pred zacetkom DO· 
vih iz programa (Rakek, Begu
nje). 

Za Rakek je biJa dokumentaci
ja ze pripravljena in smo morali 
zadevo le izpeljati, kar pa pri 
dva do trikratnih podra.Z.itvah ni 
bilo ·lahko. Potrebne so bile nove 
finanene konstrukcije, izpeljat i 
je bilo treba zahtevne procedure 
za pridobitev najrazlicnejsih do
voljenj in se marsikaj, kar ob 
volonterskem delu vsekakor ni 
bilo lahko. 

Odbor steje 15 clanov lin je 
imel doslej 11 sej; delova.li sta 
v glavnem fi-nanena in operativ
no-gradbena komisija, medtem 
·ko je informativna odpovedala. 
Odbor je sicer o delu porocal 
skupscini obcine, Sirsa javnost pa 
je biJa premalo obvescena. Sicer 
pa je poglav.itno breme dela pad
lo na ll'amena .treh, stirih clanov 
odbora, kar je bila velika dodat
na obremenitev - ob ;rednem 
delu in drru.ZbenopolitiCni dejav
nosti. Kljub temu je del.o teklo 
normalno in pravocasno, s·red
·stva so se obra~la sproti in tudi 
vsa izvedbena dela so bila oprav
.Jjena v rokih. 

- Kaj hi rekli pred predvide
nim podaljsanjem samoprispev
ka? 

Misl.im, da je v interesu vseh 
obcanov, da dogovorjeni in spre
jeti program, pl'lilagojen seda
njim razmeram in momostim, 
iapeljemo do konca. 

Pripravi·l B . Levee 
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BRESTOV OBZORN/K 

v Cerknici ... 
Slovenski kulturni praznik 

smo v Cerknici -s.Iovesno poeastili 
z otvoritvijo nove citalnice. Pri
reditev je bila 8. februarja. ze 
pred kulturnim programom se 
je zbralo lepo stevilo predvsem 
stalnih obiskovalcev knjiznice, 
ki so si z zanimanjem ogledali 
prostor ter bogastvo knjig in ea
sopisov v njem. 

0 pomembnih tvorcih sloven· 
ske kulture v preteklosti in o 
pomenu kulturnih dobrin vseh 
vrst v razlicnih obdobj ih je 
spregovoril predsednik obcinske 
kulturne skupnosti Franc Jesel
nik. Kulturni program so nada
ljevali moski pevski zbor Tabor, 
clani dramske skupine iz Cerk
nice, otrooi cerkniSke osnovne 
sole in harmonikarski kvartet 
glasben.e sole Fran Gerbic. V 
programu so nam nastopajoci 
osveiili spomin na velike slo
venske literarne moze Preserna, 
Cankarja, Voranca ter nam pred
stavili pomembnost knjige in ka
ko je »uporabljamo«. 

Prisotnc smo seznanili s po
membnostjo citalnice in se za
hvalili vsem, k i so pomagali ure· 
diti prostore, ki bodo sluzili 
bralcem in nudili prijetno okolje 
ob kulturnih prireditvah. Veliko 
posluha za nase prosnje so imeli 
Brest-Tozd PohiStvo in Masiva, 
Novolit, Avtomontaza, GradiSce, 
Krajevna skupnost Cerknica, 
clani osnoVUJ.e organizacije sindi
kata SIS Cerknica, Ludvik Jer
man, Milan Rot in se precej 
drugih. 

Nad petdeset obiskovalcev je 
bilo zadovoljnih. BHi so si 
edini, da je prostor dovolj »kul· 

turno« urejen in odhajali so z 
upanjem, da se bo v njem vec
krat kaj dogajalo. Zacetki so do
bri . 

ze naslednjega dne so nam 
prijetne trenutke pripravili cla
ni notranjskega studentskega 
kluba z recitalom svojih pesni· 
skih stvaritev in s petjem slo
venskih narodnih pesmi ob glas-

ova seja butalske skupSCine 
V okv.iru pustnih praznovanj je 

bila tudi .letos seja butalske 
skupsCine, ki jo j e za prog1am 
svojih 'l:'azvedri-Inih oddaj pos-nel 
tudi ljubljanski radio in jo pred
vajal naslednjega dne. 

Naj kar v prvi sapi pCYVemo, da 
j.e bila .seja v pdmerjav.i z Jansko 
rnnogo bolj tekoca, strnjena in 
zaokroiena, ceprav tudi tokrat ni 
slo brez vsebinskih slabosti. Taks
na obli·ka nudi veli'ko moinosti 
:l!lasti stevilnim besednim bodi
cam in zakaj twej pog-reva:ti lan
sko uspelo idejo >>O lajanju p-soV«, 
ceprav je dosti drugih stva>ri· iz 
nasega zivJjenja na voljo? 

Kljub temu pa se je iz tega iz
oblikovalo kar precej osti zoper 
slabosti v delovanju delegatske
ga s~stema, vendar pr.ecej splos
nih dn -tudi ze »pogretih«. 

Mirna nekater.ih uspelih in du
hovitih domislic v zapetih cestit
kah .in domiselne podelitve butaJ
sk.ih prJ.znanj je bil drugi del po
svecen solstvu (zakaj prav ternu 
podiroeju?). In ob tern se zdi edi
ni <reiijski spodrslj aj: zakaj se je 
seja <Spremenila V SOlski pouk 
(tudi ce je v tern kaj ·sillnbolike, 
je le-ta posiljena)? 

Raze:n teh neka:j :pomisJekov pa 
gre vsem sestavlja:lcem m izva. 
Jalcern sam6 priznanje. R.ezijsko 
je b.i-la j~edba tekoce in spretno 
vodena, v pravsnjem ritmu in s 
posluharn za pravo .razmerje med 
govorjenirn in petirn deloro. 
Igralci, clani cerknisk.e~a kultw:
nega drustva (med njmli velja 
.poudari·ti zupana - Franca Dol
Dlicarj a), .so <ieJovali kot ubrana 
profesionalna skupina, posebno 
osvezitev pa je predstavlja-1 pev
ski oktet. 

Menda so si hili butalski po
slusalci - se nikoli se jih na taks-

Irih ali podobni.h pr-ireditvah ni 
zbralo toli-ko - edini, da morajo 
seje butaJ:ske skupscine postati 
redne in tradicionalne. V seda
njih tezavnejsih gospodarskih 
razmeJlah s-ta na:mrec -smeh in 
razvedri·lo se bolj za.Zele:na gosta. 

In se pohvala >>Od zunaj«: U!red
nik ~radia Vil.i Vodopivec ) e me
nil, da bi Je malo .slovenskih kra
jev moglo pripraviti ta:ko duho
v.ito, trazgibano in uspeSn.o razve
dnHono priredi·tev. 

B. Levee 

beni spremljavi. Predstavili so 
se nam z lepega kulturnega zor
nega kota, saj jih sicer vsi po
znarno s srecanj na ulici in tudi 
z bolj strokovnih prireditev, ki 
jib veckrat pripravljajo. 

Obisk je bil lep, precej pa je 
bilo na obeh vecer ih istih obra
zov. Kljub dobri obvescenosti 
prek ;plaka.tov in osebr.uih vahil pa 
smo vendaT pogresaJi prisotnost 
!judi lZ orgaDOV nase drufbeno
politicne skupnosti. Lahko se z 
zaskrbljenostjo vprasamo, ali 
potrebuje kulturo res samo uce
nec osnovne sole, dijak, student, 
delavec za strojem, kmet in ne 
tudi vodilni delavec gospodar
stva, obcine, politike. Prav bi 
bilo, da bi se tudi ti odzvali va
bilu, irtvovaJi nekaj trenutkov 
z,a kulturo in se seznanili z nasi" 
rni prizadevanji tin teiavami. Ta
ko bi v prihodnje laze naSli sku
·pen jezilk za potrebe vseh nas. 

Res imamo v stabilizacijskem 
casu veliko teiav in se jih tudi 
zavedamo, pa vcndar zivimo v 
p reprieanju, da jih bomo lahko 
skupaj bolje in uspesneje rese
vali tudi s pomocjo knjige, 
kulture, z buditvijo narodne 
zavest1. Nikoli ni prepozno. Za
to seveda lahko pridete v nase 
prostore na ogled, saj n i n ujno, 
da postanete ob velikih delovnih 
obveznostih kar naenkrat zagri
zeni knjizni molj . Priloznost je 

vsak dan! V prvih desetih dneh 
marca pa si lahko v citalnici 
ogledate tudi razstavljene grafi
ke Milana Vosanka. Vabljeni! 

H . Mele 

• ... 1n na 
Blokah 

Letosnj'i kulturni praznik smo 
v sol!i na Blokah proslav-ili druga
ce kot smo vajeni. 

Izhajali smo iz mnenja, da je 
slovenska kultura izredno bogat 
in raznov-rsten pojem, da je nasa 
kultura p r avzaprav vse tisto naj
lepse in najv·rednejse, kar je na5 
narod skozi zgodovino ustvaril :in 
S cimer nenehno dokazuje SVO· 
jo istovetnost, svojo <lrugacnost 
od vseh drugih n>at'odov in tudi 
svoj ustvarjami prispevek kulturi 
Evrope in osta:lega sveta. 

Pre5eren s tern, .ko smo se 
odloGil.i za d:rugaCn.o praznovanje, 
brez ·redtiranja in prepevanja 
njegov-ih pesmi, ni nic manjSrl; 
nasprotno: ;iz simb'ola slovens.ke
ga leposlovja prera.Sca v nas;i za
vesti v s-irnbol •slovens.ke kultur
nosti sploh, v simbol slovenstva 
v najsiTsem smislu. 

Navadno sole za ta dan p:d
pra.vljajo proslave in teh so ucen
ci in uOitelj.i ze rahlo na:velicalll'i. 
Kveejemu se povahijo medse ka
kega p.isat~ja ali pesnika, kat da 
so res samo 1li (ceprav 'lahko ce
lo S·labii) n-os:ilai aJ1i predstavniki 
vsega kultUII'l1ega med .nami. 

Pvi nas smo se ·letos odlomli za 
Hkovni k.ulturni dan. Cerknica se 
premalo zaveda, da je na tern 
podroeju ·umetnosti svojevrsten 
pojav. Prav nic tezko Dlam ni ·bilo 
na pamet nasteti osem akadcm
skih slikarjev :in kiparjev, naS:ih 
goca listov, ki delajo tu ali pa so 
si poiska..Ii ·~ruha v Ljubljani. Pa 
to s.ploh se niso vsi, ki se :v tej 
obGinii ukvarjajo s to zvrstjo 
umetnosti. 

Povahi1i smo jih torej osem -
sedem jili je prislo. EdiDlo Man
Cek se je OJM"a'Vicil, ker je isti 
dan podobnQ do!Znost opravlja:l 
na neki drugi soli. NaSi u cenci so 
1ako :tis.tega dne spoma1i Mileno 
B.ranisljevo, Mileno Usenikovo, 
Stano Slugovo-Pudobsko, Tomaia 
Perka, Milana Rata an Bojana 
Kla:nca>rja. Bow Stnnan -je -pa ze 
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tak.o njihov l:ikovni ucitelj .in do
macin. 

Sliika>rju m kipM"j~ so po dogo
voru s seboj p:nineslR ;po nekaj 
svojJh del, katera smo na priJO'.l· 
-nostni razstav.i postavi'Li na og-led 
ucencem in <ielavcern NovoJ.ita in 
Kov:inoplas tike. r.i so se odzvali 
vabilu lin v kar ve1ikem stevdlu 
ob -izmeni S.ihta prisli pogledat 
razsta:vljene umemine. 

Ucenci so pa vse dopoldne pod 
vodstvom svojih Tiovih -uciteljev 
pridno sli.kali, risali, sestavljaJi 
moza~k in lcipar.il~. Spoprijeli so 
se z zelo nrzmovrst:ruimi tehn~kami 
1i-kovnega oblikovanja dn napra
vili nekaj prav zanrimi'Viih Jn Iepih 
-izdehkov, katerih nekateri ze Vli
sijo v Malli -ga:lociji Al~osevih .pio
nkjev ob vhodu 'V solo, dlrugi pa 
se cakajo, <ia jim ·pri xednih urah 
-likovne vzgoje dajo ucenci do
koneno obliko. 

Umetnik,i so biili zadovoljnli s 
takSnim naCi.nom delovnega p'l:'az
novanja .in, kaJr je naijparnemb
nejse: ucenci ·so bill nav-duseni, 
ker j:im ni b:i!lo treba >>pridno 
sedeti« na standal'dni proslavti in 
gledati, ·kako -se n.j:ihovi sosolci 
tresejo od trerne tin v strahu, da 
se bodo ob recitiranju Pre-Semo
ve Zdravljdce .a1i Zelezne ce-ste -
zmoti.1i. 

Nasi umetnik.i so to pot <ioka
zali, da llliso prav :ndc odmak.njeni 
od ·sicocsnjega prizadevanja vseh 
naSih »navadnih« lj-udi, da niso 
nobena p.osebna elita, 'kaa- bi tu 
-pa tam kdo rad ddka:za1l. Delavci 
so, ki svojeg 'talenta p.rav n~c 
ljubosumno ne -sk.nivajo, lci. so -ve
se1i, ce jrim ponudimo pnhlofnost, 
da naredijo ljudem - posebno 
pa otrokom - lep dan. 

J. P mpro tl1!i!k 

Letni obracun dela 
LETNA SEJA OBCINSKE ORGANIZACIJE ZVEZE SINDIKATOV 

Oceno o delovanju obcinske sindikalne organizacije smo letos prl· 
pravill nclmliko prej kot obicajno. To je tudi v skladu z rokovnikom, 
ki ga je sprejel repubiBld svet sindikatov. To spremembo narekuje 
kongres zveze sindikatov Slovenije, ki bo prlhodnje Ieto v marcu. 

Glede na izr.edno zaostrene raz
mere, s katerimi se ubada 111ase 
gospodarstvo, Jahko z zadovolj
stvom ugotavljamo, da v letu 1984 
v nasi obcini nismo imeli izguba
sa. z rdecimi stcvilkami se taka, 
·kot je bilo tudi nacrtovano, se 
vedno ukvarjajo le v TOZD Trgo
v.ina Rakek. Vendar je ta pri
manjkljaj ze poprej solidarnost
no zapolnjen na ravni delovne or
ganizacije Nanos in SOZD Merca
tor. 

Seveda ugotovitev, da nimarno 
izgubasev, ne daje prave slike, 
kajti dejstvo je, da v nasi obcini 
proizvod pada ze tretje leto zapo
red in da imamo vr sto temeljnih 
organizacij zdruzenega deJa, ki 
so poslovno leta zalcljut~le -s po
zitivno nic}o. To pa prav got.ovo 
ne kaie na skorajsnje izboJjsanje 
oziroma pribli:zevanje .rezultatom 
gospodarjenja v republiSkem po
vprecju. 

UgotovJjeno je tudi, da zaosta
jamo za republisk.im povprecjern 
tudi pri osebnih <iohodkih. Zlasti 
nizke osebne <iohodke so preje
maJi delavci v TOZD Trgovina in 
na Brestu. Prav na Brestu pa 
imajo i2'1redno dobre rezultate v 
izvozu. Za tista okolja, kjer de
lavci prejernajo nizke osebne do
hodke, ugotavljamo, da <le-ti ze 
predstavljajo oviro za doseganje 
veeje produktivnosti- in oviro v 
razvoju samoupravljanja. Ce ze
Jimo zaustaviti se nadaljnje pa
<ianje realnih osebnih dohodkov 
in ziv-ljenjskega stan<larda, mora
roo preseci z resolucijo zacrtano 
rast druZbenega proizvoda .in 
znifevati stroske poslovanja. To 
je potrebno doseei v sleherni or
ganizaciji zdrufenega deJa, zlasti 
pa v tistih, k i so preteklo leto po
slova-le na robu rentabil:nosti. 

Da bi doseg-li zelene rezultate, 
je potrebno vloiiti velika priza
devanja v pogoje za ustvarjanje 
dohodka, pri tern pa ima sindikat 
veliko odgovornost. Vendar smo 
na letni seji v oceni delovanja 
osnovnih organizacij, pa tudi de-

lovanja or~anov obcinskega sve
ta ugotovih, da z uCinkov.itostjo 
le-teh ne moremo biti zadovoljni, 
zlasti ne, ko gre za skupno dogo
vorjene dejavnosti in ko gre za 
pravoeasno resevanje neposred
m:ih ~asanj in pojavov. 

Brezposelnost v naS.i obcini se 
vedno ne predstavlja vecjega pro
blema, saj se stevilo nezaposlenih 
ze nekaj let giblje med 60 in 70 
iskalci zaposlitve. Pri tern gre 
predvsem za st rukturno brezpo
selnost, saj imarno v 111asi obcini 
se vedno suficitarne poklice, in 
sicer v prodajalcih, zdravstvenih 
delavcih, eJektri:karjih, oblikoval
cih in pedagoskih delavcih. 

V razvoju movativne dejavno
sti, zlasti v gospodarstvu, smo 
dosegli vidne rezultate. Ti se ka
iejo predv-sem v Novolitu , Kovi
noplastiki in Brestu, kjer je zabe
lezenih najvee inovacij. Z razpi
som »inovatorja leta« ter z raz. 
lienimi oblikami sirjenja te de
javnosti zeJimo doseci se vecje 
rezultate, predvsem v tistih ko
lektivih, ki -temu do sedaj niso 
posveti:li dovolj pozomosti. 

Iz razprave delegatov in akcij
skega progra:ma obcinskega sin
dikalnega .sveta pa lahko zaklju
cujemo, da bo letosnje delovanje 
sindika ta usmerj eno p.redvsem 
na naslednja podroCja: 

- nada.ljnja krepitev saroo
upravljanja in dograjevanje sa
moupravne organizkanosti v po
gojih gospodarske stabHizacije; 

- prizadevanja za doseganje 
ta:ksnih gospodarskih rezultatov, 
ki bodo preprecili nadaljnje pa
danje realnih osebnih dohodkov 
in standarda; p ri tern bo potreb
no poudariti tudi najugodnejse 
razrnerje med delO\"Ilim in obra
tovalnim casom za Cimvecjo iz
rabo proizvajalnih sredstev; 

- uresnicevanje socialno var
stvenih pravic .po samotllpraWlem 
sporazumu, ki pricne veljati s 
1. majem 1985. 

F. Urbas 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
V JAVORJEVI temeljni organi

zaciji Oles v Postojn.i so lani na
redili 257.000 kvadratnih metrov 
opai.nih plo~c. Od tega so jih pro
d ali :na tuje, predvsem v Svico in 
Ita:lijo, n ekaj manj kot 70 odstot
kov. Za letomje leto so si posta
v.ili se pogwnnejse naJoge: :nacr
tujejo proizvodnjo 280.000 k:va
dratnih metrov plo~c, prodaja na 
zahtevno kcxnvertibilno tmsce pa 
naj bi dosegla i.e 80 odstotkov 
celotne proizvodnje. 

OPREMA Izola izdeluje okras
ne lesene letvice in opremo za 
botele. Lani so z opremljanjem 
hotelov, predvsem v Ubij1 in na 
Blifujem vzhodu, zasluZiJi okrog 
75 milijonov dev.iznih dinarjev. 
Lani so zaceli prokzvajati tudi 
vrata. Za novomeski Novoles in 
IMV .ter cerkniSki Brest so lani 
izdelali za 120 miL:ijonov ctinarjev 
.razliCnih vrat, letos pa predv,ide
vajo z novim programom zaslu
Zi ti ~e zna tno vee. 

MEBLO se je odloeil za nov 
razvojno nalozbeni program -
za proizvodnjo masiV111ega pohi-
5-tva z novo tehnologijo in spre
menjeno organizacijo dela v po
hi~tvenih temeljnih organizaci
jah. Proizvodnja je namenjena 
predvsem za konvertibilni izvoz. 
Nalozba obsega nakup nove opre
me, manj ~a gradbena dela in 
energeti:ko, veljala pa naj ru pri
bli.Zno mili!jardo dinarjev. Po
trebno pa bo ~e pridobiti medna
rodno posojilo, ki naj bi zna5alo 
mili1on dolarjev. 

LIKO je v glavne.m .i2lp0lln:il na
lozbene nacrte za dztekajoce se 
srednjeroeno obdobje, ii'azen 
dveh, pri katerih je priSlo do 
sprememb v programskih usme
ritvah - pri prruzvodnji racu
nalniskih sklopov in proizvodnji 
Zitn.i~. Prmzvodn.jo Zicnic so pre
usmerili v proizvodnjo -lesno ob
delovalnih strojev. Tako bodo ·le
tos le dokoncali neka<tere ze .za
cete nalozbe in nabaviU nekaj no
ve opreme. Nacrtujejo pa ze ne-

~~ 

~~ 
(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Pa preskocimo v leto 1918! Ne· 
kdaj mogocna drzava Avstro-Ogrska 
je hila mocno naceta. Civilisti in vo
jaki so gladovali. Zvonovi, ki naj bi 
oznanjali mir, so morali v livarne, 
kjer so jih prelili v topove; ti pa so 
potem unicevali zivljenja in premo
zenja nedolznih !judi. Neuspehi na 
bojiscih so se vrstili. Vojaki so hili 
siti vojne, hoteli s o domov, bolnis
nice so bile polne ranjencev. Slo
venski fantje so se uplrali: Juden
burg, Murrau, Radgona in ob Piavi. 
Skoraj tik pred dnevom mrtvih leta 
1918 se je avstro-ogrska jeca sesula 
in prva svetovna vojna se je konea
la. Vojastvo je v neredu zapuscalo 
fronto, odmetavalo orozje, hitelo do
mov. Svet se je oddahnil od stlrilet
ne more. 

Kaj zdaj? Prise! je namrec tisti 
trenutek, ki ga je bilo treba pravilno 
in hitro izkoristiti. Od ravnanja v teh 
dneh je bilo odvlsno, kje bodo nase 
meje. V Beogradu, v Zagrebu in v 
Ljubljanl so hili ustanovljeni posebni 
narodni sveti, ki so prevzeli vlogo 
nekaksne vlade. Marslkje - tudi na 
Notranjskem - so bile ustanovljene 
narodne stra2e, ki pa so jih narodni 
sveti prepovedali. 

Tedaj se je najprej in najbolje zna· 
set takratni major Rudolf Maister. 
V meljski vojasnlcl v Mariboru je 
pred zborom visokih eastnikov od
locno lzjavil: »Maribor proglasam za 
jugoslovansko posest in prevzemam 

katere nove vecje nalozbe v poso
dobitev proixvodnje za lizvoz. 
Znano je, da je LIKO ze doslej 
ede.u najveejili izvoznikov v slo
venski lesni industriji. 

LESNA bo tudi letos nadalje
vala z izgradnjo celovitega infor
macijskega sistema, ki so .ga za
&novali v okviru projekta DELTA. 
Posebno pozomost bodo posve
tiilii !p'I'Ojektu za delov.no 1n teh
nicno dok:u.mentaaijo ter sprot
nemu Sip['emajanju zak>g ga.tov.ih 
azdelkov, surovin in r-epromart:e
rialov. l zpolntl;i bodo 1:Judi pro
gram ma~ter;ialnega poslovanja .in 
nadailjevaH z opremlJjarnjem te
meljnili organizaaiij s terminaH. 

V STOLU so po dogovoru z 
Lesnirw na praikltienem !in s•t.ro
kovnem izobrafevantiu lesni stro
kovnjaki iz Kitajske. Us-posablja
jo se na naj:razJlianejSi.b delovnih 
mestih za Z;ahtevna OPii'avila v 
novi tovaxni stolov, k.i jo na Ki
tajskem grad!i Lesnina. 

V SA VINJI so lani doseglD. za 
nekaj :vee lkot 5 milljonov dolar
jev konvertibilnega izvoza in 1,3 
milijona dolarjev izvoza na kli-

rinsko trliSce. Se vedno je hila 
veeina .izvoza dosezenega s pro
dajo faganega lesa, elementov 
parketa ill fumirja, slab~e pa je 
bilo z izvozom koncnih izdelkov, 
se pravi, rpohistva. 

INLES je odprl svoj nov pro
dajni center v Nov.i Pazov.i; sta:ro 
zgradbo, ki jo je obnovil in p.re
u:redil v sodobno prodajno skla
dd~ce. LMo je .nekakS.no nado
mestilo za skladd~ce v Beogradu, 
od koder so se mcxrali zaradrl. za
casne lokacije izselit-i. ze sedaj 
v last.ni prodaji s-tavbrnega pohi
stva· zavzema to •skladisce tretje 
mesto za s-lcladi~cema v R!ibnici 
i.n: Cupriji. 

JELOVICA bo letos do poletja 
zakljucila nalozbi v tovaa:no v:rat 
v Starem dvoru in nadomestni 
ob jek!t v Preddvom. Pr.izadeva si 
pridohi:ti tudrl. mednarodno poso
jil.o 800.000 dolarjev, k.i bii ga v 
celom uporabi.la :z:a n31kup tehno
looke opreme v proizvodnji mon
tainih objelctov i.n stavbnega po
hi~tva, s cimer bi -s.i ustvar.iJla 
moinosti. za vecji izvoz, zlasti 
vrat .in montai.nih objek.Jtov. 

Novosti v knjiznici 
KOCBEK E: Strab in pogum 

S to zbirko novel se zakljucuje povrsno, erno-belo obravnavanje 
najusodnej~ega o bdobja v :novejsi zgodovini Slovencev ter se za
cenja bolj odprto razkr.ivanje njihove celovite clovdke problema
tike, saj zajema temeljna vpra~anja zgodovinskega osvobodilnega 
procesa. 

DEON M.: Zeleni mladenic pri dvajsetih 
Dean :na zanimiv naCin riSe usode svojih junakov v ok:viru fran
coske zgodovine med drugo vojno. V romanu srecamo zmagoval
ce -in p.remagance, trgovce in prekupcevalce, umetnike, agente, 
cudake -in seveda zaljubljeaJ.ce. 

LAWRENCE D. H.: Aronova paJica 
Roman nas popelje v rudarsko okolje, iz katerega je avtor iz~el, 
in v londonske ku:lturni~ke kroge, v katerih se je pozneje gibal. 
Obe okolji opisuje z ostrino in ironijo. 
Pisateljeve znacilne teme: »bOj« med spoloma, razredni boj, ho
moseksualizem so v romanu zastavljene na intelektualno izjemno 
privlacni ravni. _ 

WALLACE E.: Grozovite:H, Ma~cevalec, Ovadub, Temne sile, Veliko
nozec 
Zb.i~Tka krimiJnalnih zgodb, ki so polne dramaticnih zapletov. 

v imenu svoje vlade vojasko povelj· 
stvo nad mestom in vsem Spodnjim 
Stajerskim.« In dalje: »Kdor bi se 
na podrocju moje oblasti uplral me
jim poveljem, pride pred moje vojno 
sodisce.u 

Tako je seveda ukrepal na lastno 
pest in na lastno odgovornost. Ta 
drzna izjava je osupnila druge oflcir· 
je, ki so bill v glavnem tujci. Nato 
je hitro in preudarno ukrepal ter od
strailjeval hude ovire in nasprotova
nja nemskutarjev. 

V kratkem casu je s pomocjo nje
mu naklonjenih slovenskih castnikov 
zbral borce-prostovoljce, ki so hili 
pripravljeni se naprej boriti se pod 
Maistrovim vodstvom, a tokrat za 
pravicne meje svobodne Slovenije 
v okviru Jugoslavije. Razorozil je 
Marburger Schutzwehr (Mariborsko 
varnostno s trazo) In dosegel, da so 
se avstrijske enote umaknile v Gra
dec. S tern drznlm nastopom je bilo 
opravljeno prvo zelo vazno delo. 

Toda Maister In njegovi soborci 
(Lavric, Malgaj, Ude in drugi) so sli 
se dalje. Hoteli so osvoboditi tudi 
vso slovensko Korosko. ~e so pro
drli .precej dalec proti Celovcu In 
uspeh njihovega osvobajanja ne le 
Dravske, Meziske in Mislinjske do
line, marvec tudi dolhte Roza, Pod
june, Zilje in Celovca z Gosposvet
skim poljem bi bil zagotovljen, ce bi 
od ljubljanskega Narodnega sveta 
dobili potrebno podporo. Tako pa je 
prise! iz Ljubljane takle ukaz: »Skle
ne se, da poverjenik za narodno 

obrambo uka2e generalu Maistru, 
da ne sme dalje prodirati In ga po
uci, da nima pravice zahtevati de
markacijske crte .. ,U In dalje: »Dr. 
Pogacnik naj energicno dopove ge
neralu Malstru, da ima izvrsevatl 
izkljucno vojaska povelja, ki jih dobi 
iz Ljubljane, sicer pa nic ukrepati 
na lastno pest. Celovec se zaepkrat 
ne zasede, ker nam manjka zivil, da 
bi prehranili ljudstvo . . . « 

Sam Maister je v clanku »Prvo po
glavje koroskega plebiscita«, ki je 
izsel v Slovenskem narodu 11. 10. 
1922, med drugim zapisal: »Razen 
tega so se v Ljubljani bali, kako 
prehranjevati Korosko, ako je zase· 
dena, dasi so imeli od zanesljivlh 
oseb porocila, kaki zakladl hrane 
leze tam. cutil sem, da ml Ljubljana 
ni naklonjena, zato tudi negatlvno 
stalisce poverjenika za narodno 
obrambo nasproti vsem mojim pred· 
logom .. . « 

In se dalje je zapisal: »Od pre· 
obrata do priblimo srede decembra 
1918 niso imeli koroski Nemci nobe
ne odporne moci, zato so v tern easu 
nase najmanjse cete povsod lahko 
vkorakale brez vsake praske. Ta sl
tuacija se od nase strani (s strani 
Narodnega sveta iz Ljubljana - op. 
R. G:) za korosko slovensko ozemlje 
ni izkoristila, iz cesar sledi ze takrat
na izguba velikomilijonskega voja
skega materiala in vse poznejse te
zave in nesrece za slovensko Koro
sko.u 

Nekaj pozneje je bil Maister ime· 
novan za predsednika Narodnega 
sveta za Korosko, cigar naloga je bi
la urejanje priprav za pleblscit. Svoj 
sedez je imel v Ve llkovcu. lmel je 
dosti deJa in se vee skrbi. v zacetku 
je bil poln optimizma, saj je racunal 
na ugoden izid glasovanja, pozneje, 
ko je spoznal, da gre barantanje 
med Dunajem, Rimom in zmagoviti· 
mi antantnimi silami (Anglija, Fran· 
cija, ZDA), pa je postal zaskrbljen 
in je zacel dvomiti v uspeh. 

Zanimiv je dogodek, ki ga je opisal 
njegov sin ing. Borut Maister v 
Kmeckem glasu 5. decembra 1968: 
»Nekaj dni pred plebiscitom (ta je 

BRESTOV OBZORNIK 

Menda si je ogledalo pustni karneval nad 5000 !judi. Na sliki: leto~nja 
novost - velikanski zmaj 

Letosnji PUST 
v tako kratkem casu se ni mo

goce pregledati podatkov o finan
cah, obisku, poeutju in postrez
bi med leto~njimi cerkniskimi 
pustnimi prireditvami. Zato si za 
zdaj samo osvezimo pregled pri
reditev z nekaj splo~nimi u go
tovitvami. 

Na petek zvecer pred pustno 
nedeljo na >>butalski skup~cini<< 
med poslusalci ni bilo cemerne
ga obraza. Dovtipov je bilo do
volj , sk:lepani sklepi tehtni -in po
vzeti iz vsakdanjega zivljenja. 
Letos so se se posebej odrezali 
pevci, ki so predstavljali poi.iv
ljajoco novost. Izvajalci so do
hili ~tevilna priznanj a. 

Pustna nedelja. Karnevalski 
sprevod so pozivili gostje iz Po
stojne, Vrhnike, Podgrada, ljub
ljanski folkloris ti in gosta 
Marjana in Boris, pa radijsko 
ozvocenje, ki je zal zaradi vi~je 
sile crknilo. Goste iz omenjenih 
krajev smo pripeljali v organiza
ciji na~ega cerkniskega UNISA. 

bil 10. 10. 1920- op. R. G.) so oce· 
ta poklicali v Beograd, da bi porocal 
Pasicu in vojnemu ministru. Sprejel 
ga je Pasic in se pogovarjal z njim 
o cisto nepomembnih zadevah. Po
zneje je izvedel, da so ltalijani, ki 
so vedno in povsod podpirali nem
ske teznje na Koroskem, zahtevali 
odstranitev oceta s plebiscitnega 
ozemlja, ker so se bali nemirov ali 
oborozenih dejanj. Pa je oce takoj 
po plebiscitu dobil iz raznih krajev 
Koroske prosnje in pozive za orozje 
in za vojasko vodstvo. Oceta je ne
uspeh na Koroskem mocno prizadel 
in tega ni mogel nikoli pozabiti.« 

Pozneje je napisal pesem 

GOSPOSVETSKA STRAZA 

Od Labuda do Baskega jezera 
je nasa stra2a stala. 
Je vcasi iz src in vcasi iz pusk 

zapelo 
in tam pri Vovbrah, tam ob Krskem 

bregu 
je v nasih vrstah rdece zacvetelo 
zdaj v klasju, zdaj v bozicnem snegu 
za naso Gospo sveto. 

A v letu dvajsetem so nam Gospo 
Iztrgali z la2jo 
in v nasih okencih so nageljci 
zajokall-
iz novih cvetov pa jim vdarja vera, 
da se bo Gospa sveta zvala. 

Sredi novembra 1920. leta sta lta
lija, kjer se je ze porajal fasizem, in 
takratna Kraljevina Srbov, Hrvatov 
in Slovencev sklenili v Rapallu mirov· 
no pogodbo, ki je dolocila, da pripa
da ltaliji precejsen del nasega ozem
lja (Siovensko Primorje s Trstom in 
Gorico, Posocje, Postojna, lstra in 
nekaj jadranskih otokov z Zadrom). 

Kmalu po tern dogovoru so Mal· 
stra imenovali za vodjo razmejitve
ne komisije, ki je imela svoj sedez 
najprej na Bledu, nato v Ljubljani, 
pozneje pa v planinskem gradu. 
Maister je dosegel, da so morali 
ltalljani ·izprazniti nekaj krajev, ki so 

Bili so navdu~eni; se posebno so 
hili razpolozeni Skoromati iz 
Podgrada. »Tepanjci<< iz Postojne 
so priznali: »Nismo verjeli, da 
bo res tako dobra p r ipravljeno. 
Cestitamo vsem in vedno bomo 
radi priSli v Cerknico, posebno 
na karneval v Butale.<< Podobno 
so povedali tudi gostje iz ljub
ljanske smeri. 

Enkraten sprejem Cerknicanov 
na karnevalu v Postojni, ko smo 
jim sli pokazat letosnjo naj, naj, 
karnevalsko umetnost po
stojnskega zmaja ... Sprejeli so 
nase zastopstvo kot sc za doma
cina tudi spodobi. Obljube, zlasti 
ob spoznavanju, da je treba 
taksno dejavnost, ki temelji na 
e tnografiji, podpreti, so kar de
zevale. Zlasti one, da je treba 
izkoristiti financne mofuosti, ki 
jih Postojna ima. Treba jih bo 
prijeti in drlati za besede, ki 
naj dejansko postanejo dejanje 
pri »znizevanju Javornikov<<. 

(Nadaljevanje na 9. strani) 

jih zasedli ze takoj po koncani prvi 
svetovni vojni (Rakek, Unec, lvanje 
selo, del Planine in Logatec), ni pa 
mogel doseci, da bi pripadal Jugosla
viji nas lepi notranjski biser Rakov 
Skocjan. Tod je namrec imel svoje 
gozdne posesti se planinski grascak 
Windischgratz, ki je vztrajal na tern, 
da gredo njegovi gozdovi pod ltalijo. 

Oblastniki kraljevine Jugoslavije 
so bill Maistru vse prej kot naklo
njeni. Komaj 49 let starega so ga 
skupaj z mnogimi njegovimi sobo
jevniki, ki so prej sluzili v nekdanji 
Avstriji, ne glede na aktivnost ob 
rojstvu Jugoslavije, upokojili. Zani
mlvo je, da tega niso storill z zna· 
nlm izdajalskim generalom Leonom 
Rupnikom. Maistra so sicer obdall 
s castmi, odlikovali z visokimi odli
kovanjl, vendar so mu odvzeli obcu· 
tek moci za novo ustvarjanje In de
lovanje , s tern pa tudi zaupanje v sa
mega sebe. 

Ne moremo tudi mimo tega, da ne 
bi spoznali, kaksne napade je morat 
dozivljati se po svoji upokojitvi od 
Mariborcanov, naklonjenih Nemcem; 
takih pa ni bilo malo. Dobival je ce
lo grozilna pisma. Znano je tudi, ka
ko so nekateri mariborski mescani 
aprila 1941 z navdusenjem sprejeli 
nemske cete ob njihovem vdoru v 
Slovenijo. Ni brez pomena tudi dej
stvo, da se je kmalu po zasedbi prav 
v Mariboru pojavil nacisticni vodja 
Hitler, kl je izjavil: »Naredite mi to 
dezelo spet nemsko!u 

»Ce v onem casu ne bilo bi nas, 
se vecjl kos slovenske zemlje bi od
trgal tuji plazu (Miha Klinar). Da, ce 
ne bi general Maister in njegovi 
borci in na hitro zbrane narodne 
str3Ze s toliksno zanesenostjo, z ve
likim pogumom in z nesebicnostjo 
sll v boj po koncani prvi svetovni 
vojni, bl Nemci ze tedaj po svojih 
nacrtih zasedli slovensko ozemlje 
vse do Zidanega mosta, do Brezic 
in lep kos Gorenjske, medtem ko 
bi ltalijani postali gospodarji jeseni
skega trikotnika in morda vse do 
Ljubljane. 

(Se bo nadaljevalo) 
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BRESTOV OBZORNIK 

Letosnji PUST 
(Nadaljevanje z 8. strani) 

Tudi pokop Pusta v sredo je 
seveda mini! uspesno in ob no
vih zamislih. 

Ne gre prezreti velike · priprav
ljenosti domacinov za delo, po
udariti pa velja tudi sodelovanje 
delavcev prometne milice iz Po
stojne ob prevozu zmaja v Po
stojno in nazaj. Slo je kat po 
maslu. 

Brez poskodovanih obcanov, 
zgolj s posarneznimi glavoboli, 
rdecih, pa vendarle celih nosov, 
brez podplutb in z vsemi zobmi 
v dlesnih, ceprav nekajkrat pre
mrazeni, ob dokaj solidni po
strezbi gostincev zlasti v Buta
lah v nedeljo, pricakujemo konc
ni obracun in oceno letosnjih 
pustnih prireditev, ki so Cerkni
co spet na svoj nacin odprle in 
predstavile sirsi Sloveniji. 

I. Urbas 

Najnovejse raziskave o prihodnosti Cerk~kega jezera 

Poseg tudi v aktualna gospodarska vpl"asanja 

Kameval so popestrili tudi ~KOROMATI iz Podgrada 

9 

KotiCek za rekreativce 
v nekaj prihodnjih stevilkah zelimo v kotiCku za rekreativce pri

praviti nekaj nasvetov in priporocil, kako si s telesnokulturno dejav
nostjo, zdravim na~inom Zivljenja obogatimo vsakdan, zadovolju
jemo svoje potrebe po gibanju, se utrjujemo in varujemo svoje 
zdravje ter ohranjamo delovno sposobnost. 

Poznamo stevilne rekreativne dejavnosti. Zacnimo s ~asu pri
merno in vse bolj prlljubljeno hojo in tekom na smuceh. 

HOJA IN TEK NA SMUCEH 

Hoja in tek na smuceh je naj
starejsa smucarska zvrst, ki jo 
je kasneje nekoliko z~sencilo 
alpsko smucanje, v zadnjih letih 
pa zopet dozivlja pravi razcvet 
po vsem svetu. 

Tudi pri nas ze dolgo pozna
rna smuci in Notranjci se radi 
trkamo po prsih, da imamo v 
svojem srcu Bloke - »zibelko 
smucanja« v srednji Evropi. 
Blaske smuci so bile dolga de
setletja le prakticen pripomocek 
za gibanje po globokem snegu 
in sele mnogo kasneje 
so postale tudi zanimiv sportno 
rekreativni rekvizit. 

Smucarske tradicije Notranjci 
nismo znali prav izrabiti, ven
dar taka kot drugje tudi pr.i nas 
cutimo zagon smuearskega teka 
v zadnjih letih. Z Bloskimi teki 
v cast in slavo starodavnemu 
bloskemu smucanju smo vklju
ceni v pisan koledar vsakoletnih 
mnozicnih tekaskih prireditev. 

Navdusena mnozica tekacev se 
veea iz dneva v dan. 

Ljudje spoznavajo, da sta ho
ja in tek na smuceh koristna, 
poceni in druiabna sportna re
kreativna zvrst, v kateri lahko 
sodelujejo vsi, od najmlajsih do 
starejsih !judi. 

Hoja in tek na smuceh je 
sport za vzdrlljivo mladino, 
druZinski sport in nadvse zdrava 
oblika gibanja v naravnem, ci
stern okolju. 

Gibanje je izdatno, saj so za
poslene roke in noge ter skoraj 
vse misicne skupine, kar omo
goca dobra prekrvavljenost vse
ga organizma in visjo raven de
lovanja srca, oZilja in dihal. 

Hoja in tek na smuceh ne za
htevata veliko denarja za opre
mo. Smuci si nataknemo ob pri
merni sneini odeji v neposredni 
blizini doma in zadostuje ze ura 
ali dve, da se Clovek nahodi, na
tece in preznoji ter doseze bla
godejne ucinke gibanja v nara
vi. Hoja in tek na smuceh sta 

Strelske novtce 
OBCNI ZBOR STRELCEV 

Strelska druZina BREST jc 
imela svoj obcni zbor, na kate
rem so bili tudi sekretar strelske 
zveze Slovenije, predstavnik de
lovne organizacije Brest, pred
stavnik teritorialne obrambe, 
predstavnik lovske notranjske 
zveze in sekretar ZTKO Cerk
nica. 

Najprej je bilo na vrsti ob
sezno porocilo 0 delu v letu 
1984. Sezona je bila zelo uspes
na, saj imamo pionirska drlavno 
prvakinjo in novo rekorderko 
ter ekilpo pionillk z novim repu
bliskim rekordom z malokalibr
sko pusko. Da je bil nacrt ste 
vilnih tekmovanj lahko uresni
cen, je veliko pripomogla delov
na organizacija BREST. Tuell 
na podrocju mnozicnosti je bilo 
veliko tekmovanj in usposablja
nja zlasti najmlajsih, vendar bi 
bilo stanje se boljse, ce bi bili 
ustrezni prostori tudi v Starem 
trgu in Rakeku. 

Po razpravi so clani drustva 
sprejeli koledar tekmovanj in 
financni nacrt z zeljo, da bi jim 
pri nadaljnjem delu se naprej 
pomagale delovne organizacije v 
obcini, zlasti v prizadevanjih za 
izgradnjo malokalibrskega stre
lisca. 

SINDIKALNO TEKMOV ANJE 

V sodelovanju med obcinskim 
sindikalnim svetom in strelsko 
druzino BREST je bilo v febru· 
arju organizirano obcinsko sindi
kalno tekmovanje v s treljanju z 
zracno pusko. 

Tekmovanje je trajalo dva dni, 
saj je bil odziv velik, zlasti iz 
organizacij, v katerih imajo raz· 
vito rekreacijo. Na tekmovanju 
je nastopilo 15 moskih ekip ozi
roma 62 posameznikov ter 6 
zenskih ekip oziroma 17 posa
meznic. 

Rezultati so iz leta v leta 
boljsi, kar dokazuje, da se ved
no vee ljudi tudi m ed letom 
ukvarja s strelstvom. 

REZULTATI: 

Ekipno 
Moski 

1. Gozdno gospodarstvo 
2. Kovinoplastika 
3. Brest 
1. Brest I. 

krogov 
688 
684 
680 
449 

krogov 

2. Brest II. 
3 Obcinska uprava 
Posamezno 

1. Istenic Marjan (GG) 
2. Terzic Edo (KPL) 
3. Vengust Bozidar (GG) 
1. Srnel Marinka (Brest) 
2. Krasevec Iva (Brest) 
3. Svet Marija (Brest) 

409 
380 

krogov 
182 
181 
176 
154 
148 
148 

OBciNSKA »ZLATA PUSciCA« 

Na obcinskem tekmovanju za 
»zlato puscico« je nastopilo 27 
strelcev in strelk. Za to tekmo· 
vanje, ki je ze trideseto po vr
sti, se strelja 60 strelov za ace
no. P.rvih osem iz obcinskega 
tekmovanja ima pravico nastopa 
na regijskem tekmovanj u. 

Dosezeni so hili odlicni r ezul
tati, saj je Milan Zalar dosegel 
551 krogov od 600 moznih, kar 
je nov obcinski rekord in rekord 
strelisca. Taka si je kot zmago
valec zaslu:lil znacko »ZLATA 
PUSCICA« in postal cetrti nasi
lee tega odlicja v obcini. 

Rezultati: 

1. Zalar Milan 
2. Mahne Franc 
3. Jakopin Matja:l 
4. Kebe Joze 
5. Terzic Edo 
6. Kocevar Martina 
7. Skrlj Janez 
8. Zidar Martin 

krogov 
551 
541 
534 
522 
520 
516 
515 
513 

F. Mahne 

posebno privlacna tudi zato, 
ker pri tej dejavosti skoraj ne 
poznamo poskodb. Pri smucar
jih-tekacih so bolj pogosti le fu
lji na rokah in nogah, kar pa 
je posledica nepravilne opreme 
ali neizkusenosti posameznikov, 
ki marsikdaj pri vadbi pretira
vajo, delajo napake in v zelji 
lastnega dokazovanja nepriprav
lieni tekmujejo na dolgih pro
gab. 

Sedaj pa se nekaj prakticnih 
nasvetov za zacetnike: 

- lzberite ustrezno opremo. 
Tekasko oblacilo naj bo pri

merno letom in postavi. Enodel
ni teka5ki dres iz finega, tanke
ga materiala naj nosijo vitki, 
mlajsi rekreativci in tekmovalci; 
pod dresom pa seveda primemo 
toplo smucarsko perilo. Za sta
rejse, malo bolj obilne, pa so 
primernejsi dvodelni dresi, tre
nerke ali pa planinske pumpa
rice. 

Pokrivalo naj bo iz lahkega 
prediva, rokavice pa iz usnja in 
s urtsi. Nogavice, dokolenke, naj 
bodo iz tanjse volne ali frotira
ste. Najbolje je obuti dvoje 
tanjsih, da ne bo zuljev. 

Cevlji naj bodo polvisoki ali 
visoki, toplo podlozeni s sirsim 
75 ali 55 milimet rskim podpla
tom. Nizkl, ozji in lahki cevlji 
so za tekmovalce. 

Vezi na smuceh naj ustrezajo 
sirini podaljska podplata na 
cevljih. Smuci za hojo in tek de
limo v dve vrsti; na tiste, ki 
imajo narezkan ali ustrezno bru
sen oprijemalni del drsne plo
skve in jih ni potrebno mazati, 
in na one, ki imajo gladko drs· 
no povrsino in jih moramo pred 
uporabo mazati. 

Zacctnikom priporocarno take, 
ki jih ni potrebno mazati. Ti
stin1, ki imajo namen nastopati 
tudi na tekmovanjih, pa take, 
ki jib je potrebno mazati. 

Maze so sedaj ze dokaj drage, 
potrebno pa je znati tudi pravil
no mazati, za kar morate imeti 
ze izkusnje. Zato ni cudno, da 
mazanje imenujejo tudi »teka
ska umetnost«. Palice izberite 
taka, da vam bodo segale do 
podpazduhe. 

- Ustrezno in primerno 
opremljeni obiskuj te tecaj, ali 
p rosite znanca, ki j e vesc teka 
na smuceh, naj vas pouci. 

- Hoja in tek na smuceh za
hteva celoletno pripravo, zato 
bodite prek vsega leta sportno 
aktivni. 

- Pred vadbo se ogrejte s te
kom in gimnasticnimi vajami. 

- Med tekom izbirajte razno
liko zemljiSce s spusti in vzpo
ni; najbolje je menjavati tek in 
hojo. 

- Obremenitev pri vadbi si 
dolocite sami na osnovi svojc
ga pocutja, razpolozenja in spo
sobosti, hkrati pa preverjajte 
pripravljenost organizrna z ob
casnim merjenjem srcnega utri
pa. 

Posvet z zdravnikom pa zlasti 
za zacetnike in starejse ne bo 
odvec. 

L. Palcic 

Zenske 
BREST I. 449 Z ob~nega zbora ostrelske 'druiine BREST 

- ·-
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brestov 

obzornik 

(lz stevilke 89 - 28. februar 1975) 

REZULTATI GOSPODARJENJA V LETU 1974 
Prav gotovo je zadovoljiva rast proizvodnje v pohistvenih tovarnah, zlasti 

pa prl proizvodnji pohistva, ki temelji na sestavljivem programu Dragica. 
Postavljenl cilji v letnem planu niso izpolnjeni le v TOZD TP Stari trg, kar 
je po vecini posledica objektivnih tezav in je kljub koliclnski realizaciji 
vrednostni rezultat nizji. Ta ugotovitev pave, da se je struktura asortimenta 
po elementih bistveno spremenila. Poleg tega pa tudi spremenjena tehno
logija pri proizvodnji nove kuhinje ni omogocila uskladitve proizvodnje;. 

Ugotoviti moramo ugodno rast proizvodnje v Tovarni ivernlh plosc, ki je 
kljub ekonomski in funkcionalni iztrosenosti kapacitet izkoristila razpoloz
ljlve moznosti in je rezultat temu ustrezen. 

POSLI Z VZHODNIMI DRZAVAMI 
ceprav imamo z vzhodnimi dezelami ze vee let normalne poslovne ad

nose, moramo poudariti, da smo ravno za leta 1975 kljub znanim tezkim 
trZnim pogojem in tudi hudi konkurenci uspeli obdrzati in celo povecati 
posle. Predvsem je zelo dobra sprejet program DRAGICA v Madzarski, pa 
tudi v Vzhodni Nemciji. Tudi drugi nasi izdelki, na primer TANJA, KATARI
NA, sedezna garnitura SABINA in kuhinja VEGA, so iskani na trziscih vzhod
ne Evrope. 

21VA DEJAVNOST ZVEZE KOMUNISTOV 
Komunlsti so se se zlasti zavzeli za povecanje izvoza na vzhodna in za

hodna trzisca ter obenem za zmanjsanje uvoza. Tudi Brest mora prispevati 
svoj delez k izboljsanju zunanje trgovinske bilance ter k razvoju in graditvi 
domace surovinske baze. Zato se morajo clanl zveze komunistov Bresta, 
ki delajo v razlicnih organih, zavzemati za izboljsanje pogojev za izvoz 
predvsem koncnih izdelkov, ki so ze oplemeniteni, ne pa da izvazamo sura
vine, ki jih primanjkuje na domacem trgu. 

TOALETNI PROGRAM OSVAJA EVROPO 
Pred nekaj dnevi smo na pobudo predstavnistva Slovenijalesa iz Kopen

hagna in dosedanjega kupca organizirali razstavo toaletnega programa, ka
mor smo povabili tudi predstavnike nekaterih velikih blagovnlh his in ma
gazinov iz vse Evrope. Uspehi te razstave so bili nad pricakovanjem taka 
ugodni, da bo kopalniski oziroma toaletni program se nekoliko razsirjen 
zapolnil vse kapacitete TLI Stari trg za leta 1975. Ce sklenemo pogodbe 
se z nekaterimi velikimi kupci, ki se razstave iz razlicnih razlogov niso 
mogli udeleziti, bo ta pose! v celoti zamenjal izpad proizvodnje stolov K-33 
in K-36 v Tovarni lesnih izdelkov. 

KAJ JE Z NOVIM SAMOPRISPEVKOM? 
Ze nekaj mesecev pred iztekom dosedanjega samoprispevka - le-ta se 

je iztekel konec prejsnjega leta - so tekle besede o referendumu za uved
bo novega, s katerim bi poskusali resiti zaskrbljujoce stanje v obcini, kar 
zadeva ucno-vzgojne objekte. lmenovan je bil iniciativni odbor za novi samo
prispevek, a odtlej zadeva miruje. Zanimalo nas je, zakaj je temu taka in 
kaj menijo o samoprispevku odgovorni, pa tudi drugi obcani. 

NA~E MALO MESTO 
Zaposlene zene nasega malega mesta prosijo odgovorne v trgovinah, 

naj prisluhnejo njihovi zelji in prlhranijo nekaj kruha, mleka in podobnih 
zadev za cas, ko se vracajo z dela. Res nima vsaka odraslega otroka, teto, 
strica ali upokojeno mama, da bi ji te stvari prinesla ze zgodaj zjutraj, 
ko so se na zalogi. zelja res ni zahtevna. Prisluhnite jim, hvalezne vam 
bodo, posebno ob petkih in delovnih sobotah. 

DOBIMO SE NA BLOSKIH TEKIH 

Prijave prihajajo in pricakovati je preceJsen odziv. Proge, ki sploh niso 
tezavne, bodo dobra pripravljene. Propagandno gradivo je pripravljeno. 
Zdravstvena zascita je dobra organizirana, prav taka okrepcevalne postaje, 
spominki, uvodna in zakljucna slovesnost. To bi bilo telegrafsko porocilo 
teden dnl pred teki. 

MLADINA NAJ SE TUDI ZABAVA 

Zataknilo se je pri razvedrilu. Komaj smo zaceli organiziratl plese ob 
ploscah v Brestovi stari delavski restavraciji, je prislo do nesoglasij z mla
dinskim aktivom Brest, ki nam je do sedaj omogocal plese. Sprasujemo se, 
zakaj, kako je mogoce, da mladinci nasih let ne razumejo cisto preproste 
zelje mladega cloveka po razvedrilu, plesu? Mar se taka zelo razlikujemo 
ad tistih dvajsetih mladih v Brestovem mladlnskem aktivu, kl hocejo odlo
cati o zabavi vse cerkniske mladine? Mar si zelimo res nekaj taka nemo
gocega? 

Filmi v marco 
2. 3. ob 19.0 in 3. 3. ob 16. uri - italijanska komedija GANGSTERJA 

NEZNEGA SRCA. 
3. 3. in 4. 3. ob 19.30- ameriska melodrama MOZ, ZENA IN OTROK. 
7. 3. ob 19.30- nemski erotieni film VROcA DEKLETA. 
9. 3. ob 19.30 in 10. 3. ob 16. uri- ameriSki zgodovinski film VOJNA 

ZA OGENJ. 
10. 3. in 11. 3. ob 19.30 - ameriSki pustolavski film 13 JE SREcNA 

STEVILKA. 
14. 3. ob 19.30 - ameriSka drama BREZ ZLOBE. 
16. 3. ob 19.30 in 17. 3. ob 16. uri - japonski akcijski film NORA 

MISIJA. 
17. 3. in 18. 3. ob 19.30- jugoslovanska satira BALKANSKI VOHUN. 
21. 3. ob 19.30 - nemska glasbena komedija POHITI, ZABAVA SE 

PRICENJA. 
23. 3. ob 19.30 in 24. 3. ob 16. uri - hongkonski karate film ZMAJ -

BRUCE LEE. 
24. 3. in 25. 3. ob 19.30- francoska lromedija ZELENJAVNA JUHA. 
28. 3. ob 19.30- ameriski zgodovinski film GRESNA LADY. 
30. 3. ob 19.30 in 31. 3. ob 16. uri - italijanski western SAMO BOG 

OPROSCA. 
31. 3. ob 19.30- ameriSka kriminalka DVOJNA EKSPOZICIJA. 

BRESTOV OBZORNIK 

Brestovci znova najboljSi 
10. ZIMSKE IGRE 
SOZD SLOVENIJALES 

Teki moski I. kat.: 
1. Mi-lan Gornik, 2. Ludvik Pal

Cic, 3. Stanko Mihelcic, 6. Stanko 
cecek, 8. Zoran ZagaT; 

teki moski II. kat.: 
1. Rajko Krasevec, 2. Darko 

Ozbolt, 3. Tone Kandare; 

teld zenske I. kat.: 
2. Anica Znidarsic, 3. J adranka 

Janes, 8. Marija Svet; 

teki zenske II. kat.: 
1. Majda Zakrajsek, 3. TonOka 

Frelih. 

Organizator je odlicno oprawl 
svojo nalogo; 111ekaj napak je bi
lo J.e pri izracunavanju rezulta
tov. 

Igre smo zakljuCi.H s prijetnim 
druZa:bnim sreeanjem v domu 
JLA v IHrski Bi!Strici. 

L. PalOi.c 

. 

V soboto 23. februarja so bile 
jubilejne, 10. zimske igre SOZD 
SLOVENIJALES, ki jih je na 
SviScakih pripravil LESONIT iz 
Ilirske Bistrice. Spet smo prismu
cali zvrhano mero pokalov, me
dalj in priznanj. V smuCinah je 
merilo svoje moCi 268 tekmoval
cev in tekmoval:k iz .sedemnajstih 
delovnih organizacij. Za Bresto. 
vo ekipo je nastopUo 29 tekmo. 
valcev in tekmovalk Jn je blla 
najbolj stevilna. 

REZULTATI: Kegljaske novtce 
Ekipno v veleslalomu in tekih 

- moski: 
1. BREST 
2.-3. K.LI, TOV ARNA MERIL 
lit d. 

Ekipno v veleslalomu in tekih 
- zenske: 

1. BREST 
2. TOV ARNA MERIL 
3. SAVINJA 
itd. 

Ek.i.pno v veleslalomu se je Bre
stova moska ekipa uvrstil.a na 5. 
mesto, zenska pa na 6. mesto. 

Ekipno je v tek.ih Hrestova 
moska ekipa osvojila 1. mesto in 
pr~'V tako zenska. 

Posamezne uvrstitve Brestov
cev: 

veleslalom moski I. kat.: 
6. Stanko Rot, 12. Janez Koro

sec, 25. Anton Vesel; 

veleslalom mo5ki II. kat.: 
5. Janez MiSic, 6. Ivan Zabuko

vec, 8. Gviido Svet, 21. Joze Fun
da; 

veleslalom moski III. kat.: 
20. Viktor Kern, 21. Zdravko 

Zabu:kovec, 22. Viktor Rupa,r; 

veleslalom zenske I. kat.: 
15. Breda Tursic, 22. Vida Za

bukovec; 
veleslalom zenske II. kat.: 
13. V.iktorija Bevc, 16. Vrida 

Winkler. 

Na odlicno pripravljenih teka
sk.ih progah pa ·smo hili Brestov
ci neprekoslj ivi. 

BREST PO PRVEM DELU 
TEKMOV ANJA VODI 

KegljaCi Bresta so uspe.Sno 
koncali prvi del tekmovanja v 
II. slavenski -ligi - zahod, saj 
kljub porazu z ekipo HIDRA v 
Medvodah vodijo in imajo real
ne moz.nosti uv.rstiH se v I. slo
vensko iligo. Z najhujsim tekme
cem HIDROM se bodo nam\t'ec 
srecali na domacem keglj.iscu. 

V zadnjih treh kolih je Brest 
premagal na domacem igriScu 
IZOLO in SCT Ljubljana ter iz
gubil v Medvodah s HIDROM. 

REZULTATI 

BREST : IZOLA 5446 : 5156 
Terzic 933, Pre5eren 931, Urbas 

844, Puntar 952, Zalozruk 905, Gor
nik 881) 

HIDRO : BREST 5073 : 4997 
(Terzic 851, Mulec 848, P.reseren 

843, Puntar 807, Zalofnik 845, Gor
nik 803) 

BREST : SCT Lj. 5393:5290 
(Terzic 874, Mulec 926, Preseren 

877, Puntar 934, Zaloznik 908, Gor
nik 874) 

LESTVICA PO VII. KOLU 

1. BREST 
2. HIDRO 
3. SCT 
4. IZOLA 
5. DONIT 
6. GORICA 

toeke 
12 
12 
12 
8 
6 
6 

keglji 
+ 1059 
+ 797 
+ 1286 

188 
+ 159 
- 309 

Trim liga v malem nogometu 
<;:lbcinska :z:iii!-ska nogometn_a _liga se je iztekla. Sod~lovalo je 26 

ek1p, razdelJenih v dve skupm1, z nad 270 tekmovalc1, kar je do
kaz, da je to priljubljena oblika rekreacije. Poleg tega pa se je 
razvil tudi pravi tekmovalni duh in zato so pomembni tudi re
zultati. 

Naslov zimskega prvaka je prvic osvojila ekipa Stoletnih, ki je 
imela dve drugi mesti ze iz prejsnji:p. let. Stopnicko nize so se 
pomaknili Pink panterji, doslej dvakratni zmagovalci. Iz I. lige so 
se poslovili igralci Kamne gorice in Slivnice. Njuni mesti bosta 
prihodnjo sezono zapolnili ekipi Naftalin in Sovica. 

Najsibkejsa tocka lige so se vedno sodniki, ki jih je premalo. 
Gledalcev pa je bilo vedno dovolj. 

V igri sami se je mocno izboljsala disciplina, opaziti pa je tudi 
napredek v kvaliteti. Kljub manjsim pomanjkljivostim, je treba po
hvaliti tudi organizatorje, zlasti, ce upostevamo, da je v klubu kot se 
marsikje drugod aktivna le pescica clanov. Kljub temu pa je sir· 
jenje malega nogometa v nasi obcini opazno iz sezone v sezono. 

KONCNA LESTVICA 

1. STOLETNI 9 6 . 2 1 37:13 14 
2. PINK PANTER 9 6 2 1 23:5 14 
3. VIKING! 9 5 2 2 19:14 12 
4. RAKEK 9 5 1 3 23:13 11 
5. DISKO 9 4 2 3 23:13 10 
6. ZEJA 9 4 2 3 15:13 10 
7. JEZERO 9 3 2 4 14:15 8 
8. MALA GASA 9 2 3 4 12:18 7 
9. KAMNA GORICA 9 1 0 8 10:31 2 

10. SLIVNICA 9 1 0 8 5:46 2 

Najboljsi strelci I. liga: Najboljsi vratarji I. liga: 
1. Opeka T. (Stoletni) 1. Subic R. (Pink panter) 
2. Becaj F. (Pink panter) 2. Bogdanovic B. (Zeja) 
3. Hribljan D. (Disko) 3. Cekada (Rakek) 

Ekipe v drugi ligi so se uvrstite takole: 

1. Naftalin, 2. Sovica, 3. Sporting, 4. Rakek mladi, 5. Rekreatorji, 
6. Stoletni, 2, 7. Postaja milice, 8. Nova vas, Diverzanti, 10. Cajnarje, 
11. Mustangi, 12. Flamengo, 13. Rakek 2, 14. Begunje, 15. Slivnica 2, 
16. SSD Ulaka. 

Ob koncu lige prireja organizator NK CERKNICA se brezplacni 
turnir za sestnajst najboljsih ekip. 

Turnir za prehodni pokal bo 10. marca v dvorani OS Cerknica. 

Vabljeni! Z. Ulaga 

7. JESENICE 2 - 924 
8. IDRIJA-CERK. 0 -1870 

Nadaljeva.nje tekmovanja v II. 
slovenski -ligi bo ze v soboto, 
2. marca. Brest ima v nadaljeva-
111ju zelo ugoden razpored, saj v 
pr.ihodnjih petih kolih ka·r stiri
krat igra na domacem kegljiScu 
ter gostuje na Jesenicah. 

RAZPORED 

. 2. 3. BREST : IDRIJA CERK. 
9. 3. JESENICE : BREST 

16. 3. BREST : DONIT 
23. 3. BREST : HIDRO 
30. 3. BREST : GORICA 

Vse tekme na domacem keglji
scu bodo ob 16. uri. Ljubitelje 
kegljanja vabimo na ogled! 

REZULTATI OBCINSKEGA 
SINDIKALNEGA PRVENSTVA 
V KEGLJANJU 

MOSKI - EKIPNO 

1. Karronafua 1306 
2. Gozdno gospodarstvo I. 1170 
3. ObCinska up:rava 1142 
4. BREST - Ivenka 1113 
5.' Novolit 1084 
6. Gozdno gospoda.r.stvo II. 1055 
7. Avtomontaza 1048 
8. BREST - Gaber 989 
9. BREST - P.rodaja 975 

10. Gradisce 870 

ZENSKE - EKIPNO 
1. BREST 

ZENSKE - POSAMEZNO 
1. Pokleka Drag.ica 
2. Urbas Ana 
3. Zaloinik Naoda 

MOSKI - POSAMEZNO 

1. Zalofuhlc, Kartona.Za 
2. Mu:lec, Kartonaza 
3. Puntar J., Ka:rtonaza 
4. Preseren, obOina 
5. Piletic, Brest 
6. Gornik, Brest 
7. Punta.r A., Ka-rtona.Zna 
8. Hhi, Brest 
9. Meden, GG 

10. Gornik, GG 

571 

212 
187 
172 

267 
228 
227 
218 
217 
210 
210 
208 
205 
204 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
lovne organizacije BREST Cerknlca, 
n. sol.o. 
Glavnl in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC 
Ure)a urednlikl odbor: VIII FRIM, Franc 
GORNIK, Vlktor JERIC, Jofe KLANCAR, 
Srei!o KNAP, Bolo LEVEC, Drago MAZIJ, 
Danica MODIC, Jane~ OPEKA, Yanda !:EGA, 
MarJan !liRAJ In Franc TRUDEN 
Foto: Joie !lKRU 

Odbor ~a obvelcanje Je druihenl organ 
upravljanja. Predsednlca odbora: Yanda 
AEGA. 
Glullo aodl med proizvod~ lz 7. tolke 
prvega odatavka 36. !:lena zakona o ob· 
davcenju prolzvodov In atorltav v prome
tu, za katera sa na plai!u)a temel)nl da
vek od prometa prolzvodov (mnenja sekre· 
tarlata ze lnfonnlranja lzvrinega avata SR 
Slovenlja lt. 421·1172 z dna 24. oktobre 
1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska ~elezniska tiskarna v Ljub
ljanl. 

sTEV 
LETO 
29. n 

1 
OD 
DO 

Ce 
tudi 
(leto 
nap 
kl jui 

K~ 
ukre 

Pr 
vite\ 
cutit 
in p: 
ga. 
sob: 
da t 
kaza 
sebe 
za J 

· obla 
posa 
trgu 
ga l 
proi: 
na : 
ognj 
proi: 
pas 
zado 

Zbo: 


